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Francija tikisi 
susitaikymo

Bet Ruhr neapleis

džion kartu su4 fabrikantais, o 
fabrikantai gi rengiasi eiti prie 
nacionalistų.

Kad didelis judėjimas eina 
gilumoje, yra tikras faktas, 
bet smulkmenų >apie tai dar 
negalima sužinoti.

Pasidalinimas tarp kairės ir 
dešinės kas valandą didėja ir 
vis labiau pradedama jausti, 
kad ta kova bus išrišta gink
luotos spėkos.

Jau 788 saliuny uždaryta
» I

Vakar dar 94 galiūnams atim
ti laisniai. Veik visi saliunai 
mieste užsidarė savanoriai, 
kad išgelbėjus laisnius.

Savivaliavimas su aukomis Klaidai

Chicagos saliunai užsidarė Rusija mobilizuojanti 
karmomeni

Rusijos kariniai prisirengimai Koncentruojanti kavaleriją 
Lenkijos rubežiaus.

prie

uždare

tik la- 
,atda-

Derybos su franeuzais tę
siasi patenkinančiai

Francuzai tikisi susitaikinti 
Vokietijos fabrikantais.

SU

PARYŽIUS, sp. 8. — Dery
bos tarp Vokietijos fabrikan
tų atstovų ir Francijos-Belgi- 
jos valdžių j kuino mis siekia
mus! pilnai atsteigti industri
ją ir produkciją Ruhr distrik- 
te ir atnaujinti mokėjimą kon
tribucijos prekėmis, tęsiasi 
patenkinančiai ir veikiausia bus 
sėkmingos, sako Francijos už
sienio reikalų ministerija. '

Mayence žinia sako, kad se
paratistai neužilgo rengiasi pa
skelbti Reinlando respubliką. 
Respublika busianti kartu pa
skelbta kaip ant kairiojo Rei
no kranto, taip ir Ruhr disj- 
rikte.

Nesą jokio skirtumo kas at
sitiks, ar kas valdys Vokietiją, 
Francija savo nusistatymo 
nepermainysianti ir ji pasilik
sianti Ruhr distri'kte iki nebus 
užmokėta kontribucija, ir jo
kie maldavimai ar grūmojimai 
neprivers Franciją permainy
ti savo veikimą, sakė premje
ras. Jis taipjau pabarė Angli
ją už pasirašymą po Versalės 
sutartim', o dabar stengimąsi 
tą sutartį sunaikinti. Bet Fran- 
cija vistiek gausianti kas jai 
buvo prižadėta.

Už suteikimą Streseman 
nui diktatoriaus teisių

Tik Bavarijos ir niekurios Pru 
sijos dalys tam priešinasi.

A. Smetona nukreipė kitam tikslui 50,000 Lity, 
Intendatura pasisavino 20,000 Lity Komiteto turto

Smetona pinigus atidavė kun.
Tumui. Klaipėdos kraštas po 
senovei germanizuojamas.

Klaipėdiečiai vėl šaukiasi 
prie amerikiečių prašydami 
paramos ir aukų.

Filipiniečiai ignoruos 
gen. Wood

Grūmoja ištrėmimu vokie
čiams geležinkeliečiams

Ruhr geležinkeliečiai turį su
gristi į darbą, arba busią iš
tremti.

BERLINAS, sp. 8. — Iš Es- 
sc-no pranešama, kad Franci- 
jos-Belgijos okupacijos valdžia 
įteikė geležinkelių darbinin
kams ultimatumą, išsibaigian
tį šiandie, ir reikalaujantį, kad 
geležĮinkcįliečiaii |arba tuojaus 
sugrįstų į darbą, arba busią 
ištremti iš okupuotojo krašto. 
Tas reikalavimas paliečia dau
giau kaip 50,000 darbininkų.

BERLINAS, sp. 8. —. Reicfi- 
srat (valstybės taryba) šian
die priėmė bilių, kuriuo pri
imama kanclerio Stresemanno 
prašytus “autorizacijos įstaty
mus,” kuriais butų leista jam 
ir kabinetui diktuoti tokius įs
tatymus, kokius jis mato esant 
reikalingais, visai neatsiklau
sus reichstago ir griebtis tokių 
ekonominių priemonių, !ko(kių 
jis norės. Tik Bavarija ir nie
kurios Prūsijos provincijos 
balsavo prieš tą bilių.

(Reichsrat yra valstybės ta
ryba, susidedanti iš atstovų 
visų Vokietijos respublikos 
provincijų).

LONDONAS, sp. 8. — 
ga praneša, kad gautomis iš 
Maskvos žiniomis, Rdsija da
ro stropių [karinių prisirengi
mų delei padėties Vokietijoje. 
Kavalerijos spėkos yra perke
liamos prie Lenkijos rube- 
žiaus. Kareiviai Ukrainoje 
taipjau yra sustiprinami. 
Rusija rūpinasi rekonstrukci

ja, sako ministeris.
MASKVA, sp. 8. — “Rusjja, 

kuri deda visas savo pastan
gas viduriniam šalies atsteigi- 
mui, tik gali l.T<;ti įvykių Vo
kietijoje, bet ji tikrai bandys 
neprileisti tolimesnio Europos 
chaoso, kuris sutrukdytų toli
mesnę rekonstrukciją”, pasakė 
finansų ministeris Soko’nikov.

“Rusijos vadovai mano, kad 
įvykiai Europoje, ypač centra- 
liuėje Europoje, eina tokion 
pusėn, kad Rusija, jei jai bus 
leista tęsti rekonstrukciją, ulž 
kelių metų bus stipriausia ša
lis. <

“Ateinančiais fiskatiniaas me
tais Rusijos 1,800,000,000 auk
sinių rublių biudžetas bus pa
dengtas 90 nuoš. pajamomis, o 
10 nuoš. išleidimu niekuo ne
užtikrintų popierinių pinigų, 
šalis eina prie auksinės pinigų 
sistemos’*.

Ry-

Suomija atmetė Rusijos

Atisako uŽĮmojkėti už užmu
šimą Rusijos čekisto.

Francija vistiek neapleis 
Ruhr krašto

Poincare teisinasi, kad Franci- 
ja yra nekalta už padėtj Vo
kietijoje.

PARYŽIUS, sp. 8. — Pre
mjeras Poincare savo kalboj 
Ligny-en-Barrois nusiplovė sa
vo rankas nuo atsakomybes už 
padėtį Vokietijoje, negi Fran
cija neatsakysianti už tai, kas 
gali atsitikti Vokietijoje.

Vokietijai gresia nauja 
kova

Socialistai nepatenkinti
Valdžion, fabrikantai 
linksta prie nacionalistų — 
skirtumai tarp dešinės ir 
kairės didėja.

įėjimu 
irgi

BERLINAS, sp. 8. — Grąsi 
;yla viešpatauja virš Berlino, 
kancleriui Stresemannui ruo
šiant pienus “legalinės dikta
tūros”, o Hugo Stinnes besita
riant su frannuzais.

Socialistų partijos nariai da
rosi nepatenkinti savo vado
vais, kurie sutiko įeiti val-

EXTRA

RYGA, sp. 8. — Notoje Ru
sijos valdžiai, Suomija atsisa
kė užmokėti 50,000 auksinių 
rublių ($25,000), kurių reika
lavo Maskva kaipo atlyginimą 
už Suomijos atsakomybę už 
užmušimą arti Suomijos ru- 
bežiaus Rusijos čeką nario. 
Tas čekistas liko užmuštas 
būrio Karelijos pabėgėlių, ku
rie grįžo namo po dviejų me
tų ištrėmimo, nes jie btfvo 
paliegę į Suoni’ią po nesėk
mingo karelie^ų sukilimo 
1921 m.

Suomija dabar laukia “griež
tų priemonių”, kuriomis čiče- 
rinas prigrūmojo, jei reika
laujamas atlyginimas nebus 
užmokėtas.

Kitos žinios 
praneša, kad 
kariuomenės 
palei vakarinį
jos divizijos atvyko į Petrog- 
ragą, o Petrogrado garnizonas 
tapo perkeltas prie Lenkijos 
rubežiaus. Suomijos laikraš
čiai sako, kad Rusija yra nu- 
sisprendusi gelbsti Vokietijos 
komunistams • visais galimais 
budais, net jei prisieitų pradėti 
ir ofensyvę kampaniją.

iš Helsingforso 
didelis Rusijos 
judėjimas eina 
rubežin. Siberi-

biznį

septin- 
daugy-

CHICAGO. Chicago pasi
darė veik visai “sausa”, ant 
kiek yra paliečiami , saliunai. 
Mayoras Dever vakar t uždarė 
dar 94 saliu'nus, atimdamas 
jiems laisnius, taip kad nuo 
pradžios dabartinės kampani
jos prieš saliunus jis 
jau 788 saliunus.

Dabar visame mieste 
bai retas saliunas tėra
ras. Tie saliunai, kuriuos ma
yoras dar neu'ždarė, už-sidare 
savanoriai, kad tuo išgelbėjus 
savo laisi\tujs;. Alpskaito'm'a, 
kad visame mieste savanoriai 
užsidarė daugiau kaip 1,000 sa 
liūnų. Negailėdami išsiversti 
“near-beer‘u” jie nusisprendė 
užsidaryti iki dabartinė med
žioklė aptils; tada jie vėl atsi
darys ir bandys varyti 
“po senovei”.

Pereitą šeštadienį ir 
tadienį policija padarė
bę puolimų ant dar nespėjusių 
užsidaryti saliunų ir suėmė 
daugiau 1,000 žmonių — saliu 
nininkų ir jų kostumerių.

Be ' to tapo užvesta daugiau 
kaip 100 bylų, reikalaujančių 
injunetionų prieš tuos saliu
nus, kurie pakartotinai prasi
žengė prieš prohibicijos įsta
tymus, kad uždarius juos vie
niems metams ir neleidus toje 
vietoje atidaryti jokio kito bi
znio.

Policijos, viršininkas . mano, 
kad už 10 dienų Chicago bu
sianti visai sausa ir nebebusią 
joje munšainą pardavinėjan
čių saliunų ar kavinių.

Maistas pabrango i
CHICAGO. — Darbo depar

tamento skaitlinės rodo, kad 
maistas Chicagoje pereitą mė
nesį pabrango 2 nuoš. Los An
gelės ir St. Louis maistas pa
brango 4 nuoš., o niekuriuose 
kituose miestuose 3 nuoš. Bet 
niekur nebuvo maisto nupigi- 
mo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 8 dieną, užsienio pi; 

nigų ne mažiaus kaip už 25JM)0 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.57
Austrijos 100,000 kronų .... . $1.45
Belgijos 100 frankų .........  $5.04
Danijos 100 markių.................$17.65
Finų 100 markių ..................... $2.69
Francijos 100 frankų ........... $5.97
Italijos 100 lirų .... ..................  $4.55
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių............... 10c
Nor)vegijos 100 kronų ....... $15.72
Olandų 100 kronų ............... $89.30
Šveicarų 100 kronų ........... $17.90
Švedijos 100 kronų ......   $26.53
Vokietijos 10,000,000 markių.... l%c

“Kaip Lietuva atrodo dabar”
Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris neseniai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
čiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus šioje vietoje

Utarninke, Spalio (October) 9., 
Mildos svetainėj, 3138 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 15c.

Kviečia KOMITETAS.

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bSdavoti kad dArbo 

neturį. '

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

=c=

LONDONAS, spalio 8. — 
Siauroj gatvėj, kur vra paukš
čių ir žvėrių turgavietė, neži
nia kam sušukus “Žemės dre
bėjimas”, kįlo baisiausia pani
ka, laike kurios 60 žmonių li
ko sužeista, taipjau šiaip pri
daryta didelių nitostolių.

«

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”

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

Vakar “Naujienos” gavo at
sišaukimą nuo Mažasios Lietu
vos Gelbėjimo Komiteto, kuris 
nesenai vadovavo sukilimu 
Klaipėdos krašte ir padaro tai, 
kad tas kraštas, atplėštas nuo 
Lietuvos per kelis šimtmečius, 
vėl tapo sugrąžintas Lietuvai.

Komitetas prašo amerikie
čių paramos ir aukų, nes Lie
tuva, atgavimi tą kraštą, dau
giau juo nebesirūpina, o dar
bo, kad tą kraštą pilnai atva
davus, tebėra labai daug. Dau
giau to, žmonių suaukotus tam 
kraštui pinigus tos pačios Lie
tuvos atstovai pasisavino ir 
panaudojo visai kitiems tiks
lams.

Buvęs 1 Lietuvos prezidentas 
A. Smetona, kuris sakoma, pa
sisavintomis amerikiečių au
komis, leido išvien su prof. A. 
Voldemaru ir kun . J. Tumu 
(Vaižgantu) 'savo ^‘Pažangos’ 

partijos laikraščius, pasisavino 
Klaipėdos kraštui skirtus 50,- 
000 litų ir atidavė jifos 
sėbrui kun. Tumui neva 
liuosavimui”. Lietuvos 
jos intendantūra taipjau 
savino 20,000 litų, 
čius netik svetimieji
puola, bet ir savieji, dagi Lie
tuvos valdžios nariai 
žia.

Minėtas Mažosios 
Gelbėjimo Komiteto 
k imas sako:

Sukilėliams sukili- 
pri truko netik aprė- 
arklių dėl gurguolių 
Gelbėjimo Komitetas 

ark-

intendantu- 
mirtns ir 
prašymai

MANILA, sp. 8. —Pereituo
se rinkimuose į Filipinų salų 
legislaturą laumėj o [koalicio- 
nistai, kurie stovi už Filipinų 
nepriklausomybę. Dabar tos 
partijos vadovai paskelbė, kad 
partija, kuri turi didelę didžiu
mą vietų legislaturoje, nutarė 
ignoruoti Amerikos general
gubernatorių gen. Wood ir ne- 
pravesti nė vieno įstatymo, ko
kį tas atgaleivis generolas re
komenduos. Tai padaryta to
dėl, kad gen. Wood ignoravo 
ir visai nepasitarė su valsty
bės taryba ir ministeriais apie 
jo. rengiamąjį pranešimą legis- 
laturai. Tame pranešime jis ir 
turės rekomenduoti pravesti 
tokius įstatymus, kokius jis 
mato reikalingus esant, ir kaip 
tik tie jo rekomendavimai ir 
bus legislaturoje ^ignoruojami.

Išžudė f rancuzy postą
Taigi 
tikisi, 

sykį savo

savo 
“rytų 
armi- 
pasi-

Klaipėdie- 
gaivalai

skriaud-

Lietu’vos 
atsišau-

Gerbiamiems Amerikie
čiams ant Žinios.

nuo 
prie

Po daug visokio vargo pasi
sekė Vyriausiam Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetui at- 
valnyti Klaipėdos Kraštą 
okupantų ir priglausti
motinos Lietuvos. Bet tai tik
tai paviršutinis išvalnyjimas, 
vienok liko beveik viskas toj 
pačioj tvarkoj. Vokiškoji kal
ba dar vis tebėra viešpataujan- 
tėji kalba, mokyklose tebemo- 
kina vien vokiškai. Bažnyčia 
dar neatskirta nuo Prūsų ir 
nito Karailiaučdauš Konsistori
jos, ji tebevaro vokiečių už
vestą vokietinimo politiką. 
Kunigus stūmė grynus vokie
čius iš Vokietijoj į musų Kra
štą ir vieną tokį kunigužį, ku
ris štai ką pasakė: “IMes po vė
liava juodai-balta-raudona vi
są svietą apgalėjome, mes ir 
vėl visą svietą apgalėsime ir 
mes ir ant Klaipėdos Krašto 
vėl ponavosime. Tie, kurie 
šiandie šio Klaipėdos Krašto 
valdonais pastojo, bus ugnimi 
ir kardu iš čion išvaryti ir 
Klaipėdos Kraštas vėl bus vo
kiškas per ilgus amžius”, mes 
apkaltinome ir išvarėhie į va- 
terlandą tuojaus, bet vos tik 
kelis mėnesius ten išbuvus, 
štai musė kiftiigužis jau sugrį
žęs; Lietuvos valdžia fcavo 
malonę išrėdė ir pavelyjo jam, 
netik vienam, bet dar ir kuni- 
gužio tėvukui, kuris taipgi ku- 
nigužis, grįžti atgal į Klaipė
dos Kraštą ir ten vokiškas dū
šias vesti į sengermanų Valha
lą (Rojų). Parašai ant gatvių, 
ant iškabų, kokie buvo vokiš
ki, ir tebėra. Taipgi reikia pa
sirūpinti musų broliais (120 
tūkstančių) dar .po Vokietijos

okupanija bevargstančiais. Tam 
viskam reikia darbo. O darbai 
ir darbininkai turi būti apmo
kėti. Bet mums banknotus ir 
atsiųstus pinigus apie 50,000 
Litų priėmė p. Smetona, bū
damas Lietuvos Ingaliotiniu 
Klaipėdoje ir juos pavedė ka- 
nau'ninkui Tumui dėl rytų val- 
nijimo. O mes jau tiktai mažą 
dalelę nuo tų 50,(XX) Litų teat-

i gavome., 
mo metu 
dų, bot ir 
vežimo,
pasiskolino 20,000 Litų 
liams nupirkti. Arklius po su
kilimo pasisavino 
ra, bet 20,000 Litų 
'neatiduoda. Visi
lieka prašymais ir nėra pabo- 
jami. Dabar, jei Gelbėjimo 
Komitetas norėtų toliau veikti, 
tad reikėtų bent tarnautojams 
algas užmokėtj, o dabar tai 
kai kuire tarnautojai jau už 7 
mėnesius jokios algos negavo 
ir norėdami išlikti gyvi, turės 
darbo kitur ieškoti, o apleisti 
Gelbėjimo Komitetą. 
Gelbėjimo Komitetas 
kad amerikiečiai,
stiprią pagelbą dėl išvalnyjimo 
krašto suteikę, jie ir dabar ne
atsisakys savo pagalbos, idant 
mes atsiektume tai, ko atsie
kti trokštame, būtent, kraštą 
sulietuvinti, ir atneš savo au
ką Ant lietuviškojo aukuro.

Su širdingu sveikinimu 
Vyljiauisis Mažosios Lietuvos

Gelbėjimo Komitetas 
Klaipėdoje:
Martynas Jankus, 

Pirmininkas 
Vanagaitis, 

Sekretorius.
Lebartas, 
Šaulinskis.

DAKER, Francijos Vakarų 
Afrikoje, sp. 8. — Sužinota, 
kad fpaneuzų postas už 60 m. 
nuo Timbuctoo liko išskerstas. 
Apie 300 vietos ginkluotų gy
ventojų n/gs. 29 d. apgulė sto
vyklą, kada komanduojantis 
ofiejerius buvo išvykęs žvalgy- 
hon ir po 7 valandų apgirtimo 
išžudė visą garnizoną, suside
dantį iš 60 senegaliečių ir vie
no puskarininko?

Francuzų Vakarinės 
general gubernatorius 
ekspediciją nubausti 
liūs.

Afrikos 
siunčia 
sukilė-

Jonas

Jurgis
Vilius 

( Antspauda).

30 žmonių sužeista.

CHICAGO. — 30 žmonių li
ko sužeista, du jų galbirt mir
tinai, Chicago, Aurora and El- 
gin elevatoriui Eilmhurst už
bėgus ant kito elevatorio. Mo- 
tormanas pamatė, kad jis ne
begali sustabdyti savo eleva
torio, todėl įbėgd į vagoną ir 
sušuko, kad visi bėgtų į vago
no užpakalį. Pats motormanas 
liko gal mirtinai sužeistas. Ne
laimė įvyko delei sugedusių 
“brėkių”,. ,

AustraJija pasilieka šlapia.

BRISBANE, Australijoj, 
spalio 8. — Dar nepilni balsa
vimo daviniai rocjo, kad Aust
ralija pasiliks šlapia ir kad 
siūlymas įvesti prohibiciją li
ko atmestas didžiuma balsų.

ŠIANDIE — veikiausia gied
ra; nedidele permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 5:55 vai., leidžia
si 5:20 vai. Mėnuo leidžiasi 5 
valandą ryte.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų navininkai gali kreipkties . t • . I
i Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisles bonų kuponų. Prino

kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštą pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresą.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino
kusiais kuponais.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Kad gavus Borden’s “Selected” Pieną

. —   — n— t         n   įmini
. ‘v «• F . > •

Kas Dedas Lietuvoj

Telefonuokit Franklin 3110

Klauskite Service Depart-

greitam veikimui.

ment ir paduokite savo or

derį — jis bus paduotas

F-l

Užsisakyktt
Borden’s

• “Selected”
šiandien

BORDENS
EnnFh)ductsCo. of- Hnnois 

franklin 5IIO

KAUNAS
Draugija Lietuvos arkliams 

gerinti.
» ————r
i ' -

Šiomis dienomis įregistruoti 
pas Kauno miesto ir Apskr. 
Vliršminką Lietuvos arkliams 
pagerinti draugijos įstatai. 
Rugsėjo mėn. 11 d. įvyko tos 
draugijos posėdis pirmininkau
jant gen. S. Žukauskui, kur 
buvo išrinkta draugijos val
dyba. Valdybos sąstatas Šio
kis:

Pirmininkas gen. S. Žu
kauskas, Vico-pirmininkas gen. 
J. Bulota, Iždininkas p. J. So
de, Teisėjas majoras P. Plecha
vičius, Sekretorius p. V. Jan
kauskas ir ūkio vedėjas p. V. 
Markelis. Draugijos komite- 

1 tau nariai išrinkti: Agronomas 
Tūbelis, Agronomas Aleksa, p. 
J. Romanas, Puik. Jackevičius, 

Į Majoras P. Plechavičius, p. L.
Mikuckis. (L-va).

Atsiminkit!
Ar tai nėra didelis įtempimas atminties, 

kad atsiminus dienas kuomet jus turėdavote 
laukti ilgą, gražią, šaltą dieną kol jus gauda- 
v ote dešros.

šiandien? •r

Nereikia laukti oro ar sezono. Tik pate
lefonuokite į jūsų bučernę.

Gražios dienos spalio mėnesio dienų pa
daro dar malonesniomis valgant pusryčius 
iš Brookfield dešrų, padarytų atsargiai pa- 
rinktos kiaulienos mėsos, sumaišytos su 

priesmokais. ‘ ’

Tai yra tik vienas iš daugelio patarnavi
mų ką Swift & Company suteikia — pada
rant didelį skaitlių produktų augščiausios 
rųšies, tada, ten ir kaip jus norite jų.

Tas yra galima padaryti išsivysiant, dau
giau kaip pusę amžiaus patarnavimo, iš 23 
pakaunių įstaigų, kurios randasi prie ge
riausių produkcijos centrų, šimtai skyrių 
kur pristato produktus, viena iš jų arti jūsų 
ir keletas tūkstančių refrigeratorių karų 
kur veža mėsą jūsų pardavinėtojui geriau
siame stovyje.

Daugumas produkcijos daleidžia Swift & 
Company pasiūlyti jum šį patarnavimą, pa
liekant tik pelno mažą dalelę cento nuo kiek
vieno svaro.

Swift & Company
U. S. A. 

f

TEATRAI IR KINOMATOGRA- 
! FAI LIETUVOJE.

Kaunas. — Piliečių apsaugos 
departamento surinktomis žinio
mis, Lietuvoj dabar yra keturi 
teatrai ir dvidešimt septyni ki
nematografai, būtent:

Biržų Pasvalio apskr. 1 kino- 
teatras, Kėdainių apskr. 1 k. — 
t., Kauno ap. 2 teatrai ir 7 k. 
— t., Marijampolės ap. 3 k. — 
t., Panevėžio ap. 1 t. ir 2 k. — 
t., Raseinių ap. 2 k. — t., Rokiš
kio ap. Ik. — t., Tauragės ap. 
1 t. ir Ik. — t., Ukmergės ap. 
Ik. — t., Vilkaviškio ap. 3 k. —- 
t, Telšių ap. 2 k. — t., Alytaus 
ap. Ik. — t., Šakių ap. Ik. — 
t., Utenos ap. Ik. — t.

(E.)

DANGUS APRŪPINO...
š. m. 30/-VIII važiuodamas į 

Kauną, sustojus traukiniui Pa
nevėžy, išėjau į stotį ir pama
čiau: keleiviai vienas po kito 
prieidami sukinėja vandens kra
ną ir vėl grįžta atgal, nekantriai 
murmėdami, kiti net keliodamie- 
si. Priėjęs pamaliau, jog kadai
se tai butą įtaisyta gėrimui van
dens, bet dabar buvo sugedęs, 
matomai, nieks jo nežiūrėjo nei 
taisė-

žinoma, kas turi pinigų, tai 
tam nesvarbu, bet mums, karei
viams, tai ką nori daryk; g e- 
rai, kad tuomet lijo, 
tai radau prilytą 
duobę ir atsigėriau 
(!), nes troškulys mane kanki
no. Nejaugi niekas negali pasi
rūpinti kraną sutaisyti? štai di
džiausias apsileidimas. Karys 
B-žas. (L-va)

Vytauto Aleksos užmu
šimas Kaune

Tokių atsitikimų Kaune dar 
nėra buvę. Visiems buvo aišku, 
jog tai buvo keršto ar teroro ak
tas- M. šalčius “Lietuvos” Nr.

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

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

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

Ofiso Telefonas r>T? TT A RROAD Busto Telefonas 
Central 4104 n. DlVVAv Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Naujienų 234 num. buvo jau 
minėta apie užmušimą Vytauto 
Aleksos K. Norkaus kontoroj, 
Kaune. Kas ir dėl ko jį užmušė, 
kol kas nesusekta, bet kan. J. 
Tumas štai ką “Lietuvos” 209 
num. praneša:

Rugsėjo 12 d. rytą pačioje 
pradžioje užsiėmimų į Kastanto 
Norkaus emigracijos biurą ties 
Įgulos Bažnyčia įėjo jaunas žmo- 

žydiško veido, pasiklausė, 
čia yra Vytautas Aleksa.

Įleistas į atskirą kambarį, kur 
Aleksa dirbo, nušovė jį ir per 
kiemą kitomis durimis išnyko, 
tepatikdamas savo kepurę.

Vytautas Aleksa vos prieš šių 
metų atostogas gavo eksternu 
brandos atestatą (sako per me- 
nesius sugebėjęs išeiti sekmos 
ir ašmos klasių kursą) ir buvo 
priimtas į Lietuvos Universite
tą. Tuoktai laiku, uždarbio j ieš
kodamas, pateko j Norkaus biu- 

207 surinko paskalas apie ker
štą jam ar emigracijos firmai. 
Pridėjo ir romantinį spėjimą. 
Visi tie spėliojimai be jokio pa
grindo. Vytautas Emigracijos 
Biure darbuojosi vos 8 mėnuo, 
tai nei įkyrėti kam, nei ypač pa
sižymėti nesuskubo. Tai Šiuo 
kartu nereikalingai mestas Iže
lis ant firmos ir jos darbininko. 
Vėl 18 metų rimtai pradėjęs mo
kslus vaikinas ne turėjo laiko pin
tis su moterimis.

Tai buvo teroro aktas. Vytau
tas, 5 klases išėjęs Mariampo- 
lės Realinėje mokykloje, buvo 
drauge su kitais tos mokyklos 
mokiniais patrauktas tieson už 
bolševikinį sąmokslą. Tardymui 
prasidėjus, pabėgo į Rusiją pas 
savo dėdę Aleksą-Angarietį, di
dįjį bolševikų veikėją, ir buvęs 
asmeniniu jo sekretorium. Daug 
važinėjo po Rusiją, po bolševikų 
organizacijas, tirdamas idėjinę 
bolševizmo pusę. Ir to idea'lišku- 
mo niekur neradęs. Idėja Bolše- 
vikijoje esanti palikta kvailiams 
ir žiopliams misti. Gudrieji gi 
komisarai ir komisorėliai teesą 
spekuliantai ir išnaudotojai. Už- 
sivylęs bolševizmu, pabėgo iš Rib 
sijos atgal per Latviją, čia tris 
mėnesius kalintas, pagaliau at
sidūrė tėvynėje. Ir pirmon gal
von pareiškė savo draugams re
alistams : ašz nebe bolševikas, į 
mane nebesikreipkite jokiu rei
kalu^

Be to, pasiryžo teisybę apie 
Rusijos bolševikus pasakyti pla
čiai visuomenei, šiomis dienomis 
buvo pakviesta^ tardytojo ,Ma
riam polės realistų byloje, bet 
duoti'savo nurodymų nebesusku- 
bo — buvo nušautas.

Iš to daroma tikslesnes išva
dos. Kiti sako, Vytautas susku
bęs paduoti savo liudijimą ir 
dėlto jam buvę atkeršyta. Pagra
sę kerštininkai ir buv. musų mi- 
nisteriui Aleksai.

Vytautas buvo dičlę'l i ų yvribti- 
my ir troškimų jaunikaitis.

( Iš Siauliy
Per karą skaudžiai nukentė

jęs, sunaikintas Šiaulių miestas 
sparčiai keliami“ iš savo, griuvė
sių. Ypatingai šiais metais -sta
toma daug didesnių ir mažes
nių, daugiausia muro namų, da
romi cementiniai trotuarai ir t. 
t. Statant taip daug namų jau
čiama trukumas statybos darbi-

♦

ninku, ypač amatninkų, kurių 
nesant vietoj daug atvažiavo iš

SHBHHBHa
SVARBIOS PRAKALBOS

Del naudos Lietuvių 
Katalikų

Įvyks
Seredoj, Spalio-October 

10 d., 1923
Chas. Strumil svetainėje,
158 East 107 Street, Roseland, III.

Pradžia kaip 7:30 vai. vak.
KALBĖS KUN. F. A. MIKALAUS

KAS, KUN. S. LINKUS IR PORA 
SVIETIšKlŲ KALBĖTOJŲ

Kunigai kalbės temoje: •
Kokis skirtumas tarp Lietuvių Tau

tos Katalikų ir Rymo Katalikų bažny
čios? Ir kuri iš minėtų bažnyčių 
mums jas lankantiems teikė daugiau 
naudos, ar antraip. Sakant daro ma
žiau skriaudos, patartina atsilankyti j1 
šias prakalbas visiems, nes turėsite 
progų išgirsti dalykų, tokių kurie dau
geliui iš jus naudingi ir žinotini rei
kalingi.

Visus bė skirtumo nuoširdžiai už- 
kviečiame Rengėjai.

Įžanga dėl padengimo lėšų 10 cen
tų ypatai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Ar jus žinote, kad
Karalienė Marė, Karalius FerdiJ 

nandas, Premjeras Bratiano ir kiti 
Rumanijos Valdytojai yra paprašyti, 
kad atiduotų savo valdymo galią val
džiai j trisdešimt dienų / laiko lyde
riams Rumanijos fašistų, taip kad tie 
pasivadinusieji 100% patrijotai galė
tų prašalinti iš tos šalies “visus sve
timtaučius ir bolševikus”. Ar jus ži
note, kad daug žmonių noriai moka 
už Helmar Turkiškus cigaretus negu 
už kitus cigaretus, nes jie turi gardų 
skonį ir 100 % gryno Turkiško taba
ko ?

Klaipėdos krašto ir čia jie neblo
gai uždirba.

Naktį iš 13 į 14 rugsėjo Šiau
liuose "gerieji patriotai” ištepė 
juodu degutu parašytas žydų 
kalba visas iškabas. Penktadie
nio rytą 14-IX Šiaulių žydai ne- 
patėmiję jiems padarytųjų špo
sų, paprastu laiku atidarė sa
vo krautuves,- bet vėliau paste
bėję užteptas savo iškabas ėmė 
uždarinėti krautuves. Del tokio 
žydų pasielgimo miesto komen
dantas įsakė subruzdusiems žy
deliams, kad visos krautuvės bu
tų tuojau atidarytos, o kas ne
atidarys, tai tų krautuves užda
rysiąs ant visada. Tokio pagrą- 
sinimo žydai pabūgo ir apie pie
tus savo krautuves vėl atidarė.

Liet, darbininkas.

Svarbus Pranešimas
Kaip nekartą jau buvo paste

bėta, kad Amerikoje kas metai 
pražūva apie $600,000,000 žmo
nių pinigų, ar tai įdedamų į 
blogus investmentus, ar tai 
siunčiant j Lietuvą ir į kitas ša
lis., Ir tos žmonių prigąvystės 
atsitinka dėlto, kad žmonės per
daug lengvai pasitiki kiekvie
nam gražiai mokančiam kalbėti 
prigavikui ir nėra gerai infor
muoti, kur reikia kreiptis, kad 
tokius reikalus tinkamai ir tei
singai atliktų.

Musų Baltic States Bankas 
gyvuoja jau arti trys metai ir 
per tą laiką teko patirti daug 
nuskriaustų žmonių. Paprastai 
žmones kreipiasi, klausdami ro
dos tiktai tuomet, kai jau per- 
vėlu, kai jau pinigai sukišti, tos 
kompanijos subankrutinę ir 
agentėliai su pinigais jau pabė
gę. Tpomet jau nelaikąs pinigų 
ieškoti! Reikalinga visuomet 
gerai apsižiūrėti pirma, kur dedi 
pinigus ir kam pasitiki duoda
mas savo sunkiai uždirbtus ska
tikus persiųsti Lietuvon ar į ki
tą šalį. Todėl musų širdingiau
siu patarimu yra kiekvienam: 
Visokiais .piniginiais reikalais 
kreipkitSš j',Baltįc ^tates Banką 
pirma, negu Savd pinigus atidtio- 
datę į nežinomas rankas, o'tik 
tuomet bus galima kiekvienam 
teisingą patarimą suteikti ir jū
sų pinigus apsauogli.. Musų 
Bankas arti trijų metų savo gy
vavimo laiku patarnavo apie 50- 
000 žmonių ir persiuntė į Lietu
vą ir kitas šalis viršaus du mili- 
onu dolerių ii’ nė vienas centas 
nėra žuvęs ir kiekvienas, kuris 
tik turėjo reikalus su Baltic 
States Banku, yra pilnai užganė
dintas jo patarnavimu. Musų 
pinigų siuntimo kursas yra že- 
miausis dėlto, kad mes darome 
daug biznio, tad ir galime pigiai 
žmonėms patarnauti.

Mes pasiunčiame pinigus ne
tik pigiai ir greitai ir Lietuvoje 
išmoka visose pašto stotyse ir 
bankuose, bet mes siunčiame su 
pilniausia garantiją, kad pinigai 
nežus, nes mus banko reztirsai 
siekia jau $1,700,000.00. Baltic 
States Bankas jau įsi eiio tokį 
vardą ii’ užsitikėjimą, kad jame 
laiko sudėję savo pinigus Lietu
vos Finansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministerija, Lietuvos Ban
kas (Emisijos Bankas), Lietu
vos Kredito Bankas, Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankas, 
Latvijos Tautas Bankas, New 
Yorko Valstija ir tt.

Kiekvienam lietuviui pilnai 
užsimokės kreiptis j Baltic Sta
tes Banką visokiais bankiniais 
reikalais. Mus Bankas moka 

į metus už padėtus pinigus 
taupymo sąskaiton ir nuošim
čius priskaito kas mėnosis. 
Bankas siunčia pinigus į Lietu
vą, Lenkiją, Rusiją ir kitas pa
saulio dalis su pilna garantija. 
Parduoda 'laivakortes ant visų 
linijų. Jei kartais butų ir iš ke
lio, vienok pilnai apsimoka vi- 
sais reikalais kreiptis į Baltic 
States Banką. Musų Bankas at
daras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. po pietų, o subatomis iki 
7 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK 
294 — 8th Avenue kampas 

W. 25tr St., 
New York, N. Y.

Adv.

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠfcIMYNOS SVEIKATA) L;

SEVERAS 
gothARDOL

IšfJk’rnas linimentas

Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, 'fmimo, raumenų štyvuma 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

KAINA JO IR 60 CENTAI.

Klauskite pas aptiekoriUs

W. F. SEVERA CO.
Ą CEDAURAPIDS, 1OWA

MOTERIS SIRGUSI
DU METUS

Moterų dažnai sergamo
mis ligomis pasveiko nuo Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundo.

Medina, Ncw York.—“Turėjau daug 
kibelio tokio, kurį moters dažnai turi,

(ll'll ir tas paveikė į
ĮIĮII mano nervus. Aš
|U| šitaip sirgau dau-

giau kaip dvejus 
metus, paskui aš 
perskaičiau “Buf-

» • | Times” laik-
Ijt'ž rašty apie Lydia

E’ pinkham’s Ve' 
* v getable Comnoun.

W dą ir ėmiau jį la-
bai geromis sekm*l- 
mis. Aš esu daug 

geresnė ir manau turiu tiesos pagirti 
Vegetable Compoundą savo drau
gėms ir kaimynėms, kurios serga ko
kia nors liga.” — Mrs. Ww. H. Ad- 
kins, 311 Erin Road, Medina, N. Y. 
Jaučias kaip šešiolikos metų mergaitė.

Rochester, N. Y. — “Pagimdžiusi 
dvynutes mergaites aš buvau visa su
irusi. Mano kaimynės manė mane 
mirsiant. Aš pamačiau jūsų apskel
bimą laikraštyje ir nusipirkau Lydia 
E Pinkham’s Vegetable Compoundo. 
Pirmutine bonka man pagelbėjo ir aš 
vartojau ji toliau. Aš svėriau tik 
devyniasdešimts svarų, kada pradė
jau imti ir.pradėjau sverti daugiau ir 
jaučiuos kaip šešiolikinė mergaitė. Aš 
negaliu atsigirti Lydia E. Pinkham’s 
Vegatable Compoundo.” — Mrs. Nellie 
Dorey' 16 Skuse Park, Rochester, N.Y.

-------j . . ------------------

■
 Mąu it» rndi/mari dėl skaus-

m/p* 4Ka.ta.iH>, tfc^iA^aldynio,/ 
sutinimo, reumatizmo ir tx. 
jBantlykit "Alberta“ Salve — ■ 
25c ir $1. Del išvalymo vi
durių ir pataisymo systemon 
Bandykite “Alberta" Pur- 

gative arbatą' • ■ 2oc. ir $1.00. Mes at- 
aiųsitne jųmą paStu, apmokėta.

ALBERTA CO..
2338 W. 23-rd Place. Chicago. Iii.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

DR. M. ŽILVITIS, 
IMJNTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette G061

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING 
SPECIALISTAS

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

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8.valandai vakare.

________ /

•
IMI

Pinigai,
AO i

Bridgeporto I

LIETUVĄ 
per 

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

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI Alk MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

#S. TAS JUMS BUS 
"ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.
H

809 W. 351h St.,
Tel. Boulevard 0611 fr ff«/4 

PADAROM PIRKIMO PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam [įhigus ir 
Parduodam Laivaksvles.■M-**--—aaIi4Iuauun

K. GUGIS
ADVOKATAS
. Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto. .

JOHN; KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

1311 Ęecter Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted gt. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
. ... Į ——-.1 .— „..„—.Į.., 4

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Tęlephone RandoĮph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are. 

Tel.: Pullman 6377.

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

3639 W. Roosevelt Kd., 
Phone Crawford 3140

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vu<jdoa 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIEPOS
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO . i 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jur- 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl 14 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pi^ 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 i* 
$27.50 dabar ............................ .. $18A1 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, $3^.o0 
$85.00. Dabar ...............   $25.O»
1 ir 2 kelnių siutai dėl ▼yru ir jauną 
vyrų vertas nuo $87.50, $42.50 h
$47.60. Dabar.................................. $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnhą 
siutai vertės nuo $22.50, $2JS.5O h 
$27.50. Dabar  .............. ........  $13.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai uš $12.50 ir augliau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.Nf 
auglčiau. 

« S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys i rytus nuo HalsteJ 
Atdara kasdien nuo 8 ryM licr ( e*1 
Subatomis nuo 8 ryto li& 'C . iltrr® 
Nedėliomis nuo 8 ryto li& L imcK
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SEKITE 
PASKUI 
MINIOS

Tūkstančiai rūkančių cigaretus vi
soje šalyje, šiandien ruko HEL- 
MARUS, kadangi jie apvertina ty
rą 100% Turkišką Tabaką HEL- 
M ARUOSE.
Stok į HELMAR Cigaretų rūky
tojų armiją. Jus tikrai nesigailėsit. 
HELMAR yra supakuoti kietuose 
skrynutėse, kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susimankymo. 
Paprasti cigaretai yra supakuoti j 
pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

f y Išdirbėjai augščiaustdo rųšies
Turkiškų ir Egyptiškų Ciga- 

retų pasaulyje.

UOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

♦

NAUJIENOS
* .*.*.< •. ■*

Teisių Skyrius į '

1739 So. Halsted St
* Chicago, I1L

KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mieli.

ninku susirinkimuose tik rusi
škai tekalbą. Tas ir atšaldąs 
jutos nuo komunistinio judėji
mo.

Bolševikinių Draugų Sąryšis 
iš kelinto karto, bet pagaliau 
surengė prakalbas E. Ješkevi- 
čiutei. Jos įvyko spalio 1 d. 
Lietuvos S. ir D. Dr-jos salėj, 
žmonių prisirinko apie 160 pa
siklausyti oratorės. Ji kalbėjo 
dviem atvejais, pirmoj savo 
kalboj beveik nieko nepasakė, 
išskiriant paprastus dalykė
lius, bet tiktai gyrė komunis
tus ir savo “darbininkų parti
ją”. Apie kitas partijas nieko 
nesakė.

Antroj kalboj pasakojo apie 
moterų reikalas, čia ji ir keis
tų dalykų nupasakojo. Štai 
pora pavyzdžių: ji sakė, kad 
esąs labai geras daiktas, kad 
moterys likos pritrauktos prie 
dirbtuvių darbų, nes kuomet 

moterys industrijoj dalyvau
sią kartu su vyrais, tai turė
sią progos daugiau prasilavin
ti, o antra, kada moteris už
sidirbsianti sau pragyvenimą, 
tai galinti vyro nesiklausus 
pinigus išleisti kaip tinkama, 
ir vyras neprivaląs nieko sa
kyti.

Kai dėl pinigų išleidimo, 
tai tiek to, bet kati moteris ei
na dirbti į dirbtuves, tai jau 
čia kiekvienas daugiau mąs
tąs darbininkas pasakys, ikad 
tai negerai, nes darbdavys sta
to moterį dirbti už pigesnę 
mokestį, o vyrus išmeta už 
dirbtuvės vartų, o kuomet jis 
gauna užtektinai vijikų pasta
tyti j lengvesnius darbufs, tai 
tuosyk išmeta ir moteris; gi 
kada randasi gatvėj minios 
bedarbi^ tada lengva darbda
viui elgtis su darbininkais 
taip kaip jam patinka.

Susipratę darbininkai ne 
taip protauja, kaip komunistų 
oratorė kad skelbia. Susipra
tęs darbininkas sako, kad aš 
turiu tokį atlyginimą už savo 
darbą gauti, kad galėčiau ata
tinkamai visą savo šeimyną 
žmoniškai užlaikyti. Su Juške
vičiūtės kalba užtat kiekvie
nas darbdavys sutiks, nes jie 
to ir nori, kad moterys ir vai
kai dirbtų. —Gužutis.

Proga bolševikui gauti 
gerą sendvičiy

Cbiciagiškes komunlistų Vil
nies 66 num. Apžvalgos sky
riuj skaičiau komentarus” 
dėl LS$. Pildomojo Komiteto 
tarimo — paleisti referendu
mui klausimą apie LSS. Cent
ro buveinę ateinantiems dve
jiems metams, — ir dėl vieno 
sąjungječio, Laisvės Mylėtojo, 
pareikštos tuo klausimu* savo 
nuomones. Vilnies redakto
rius, pasigavęs tą Laisvės My
lėtojo pareikštą nuomonę, pri
kiša LSS. Pildomajam Komi
tetui nedemokratiškumą, ne
silaikymą LSS. konstitucijos 
paragrafų, ir tvirtina, kad LSS 
Pildomojo Komiteto nariai 
esą ne dirbtuvėse dirbą darbi
ninkai, bet gyvenimą darą iš 
“spešelų” biznio.

Ponas Andrulis, kursai esi

bolševikų Vilnies redaktorius, 
jei tamsta įrodyti faktais, kad 
nors vienas LSS. Pildomojo 
Komiteto narys yra ne šapoj 
dirbąs samdomas algos darbi
ninkas, ir ne iš darbo, bet iš 
‘“•spešelų” daro shu pragyveni
mą; tai aš tamstos laikraščiui 
Vilniai dutosiu visą šimtą do
leriu “sendvičiams”.

Nagi, p. Andruli, jei nenori 
pasitikti sąmoningas melagis, 
ir šmeižikas, turi gerą pro
gą gauti šaunų sendvičių. Pra
šom. —A. J. K.,

LSS P. K-to narys.

Ką jis žmogus žinojo!
Vienas lietuvis (lipdamas iš 

gatvekario, kuomet tas dar ne
buvo sustojęs, paslydo ir iš
lūžo koją. Kada jį nunešė pas 
daktarą, tas atraitojo kelines, 
ogi visa koja purvina, apskre
tusi, net baisu žiuTėti.

“Tik jau tamista galėjai bent 
kojas nusiplauti!” -pairu gojo 
daktaras. x

“‘O1 iš kur aš/galėjau žinoti, 
kad man jas nulauš”, atsiliepė 
žmogelis.

Town of 
Lake

I

/

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau- ♦
j ienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

?Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENč
AKUšERKA

3101 So. Halsted Sti, kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc ■ 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso- 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Mes Garantu o jam
k 1 — Gerumų

2 — Pilnų svarumų

Ta garantija yra ant kiekvieno pristatymo tikieto. Sutaupykit' 
sunkiai uždirbtus pinigus pirkdami musų Garantuotų Tavorą.

(onsumers (ompany
Fred W. Upham, Prezidentas

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

Musų skyrius, 3808 So. VVestem Avė., yra 
pasirengęs patarnauti j ums. 

CHARLES BARWOOD, MANAGERIS.
Telefonas Lafayette 5935

Jei yra paranku, ateikite asmeniškai dėl pažinties.
65 skyriai visojp ęhieagoje. Pasižiūrėkite j telefonų knygą ku

ris yra arti jūsų namų.

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namų Materijolas

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

^-OR. HERZMAN=^k
' —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: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonail

i

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pąsckmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Žydai Rusijoj bėga nuo 
komunisty

Paskilbusioji, žydų (komuni
stų veikėja Ester Frumkina 
skuindžiąsi Masikvii'šlkiame žy
dų komunistų organe “Emos”, 
kad žydų komunistų judėjimas 
taip stftnenkėjęs, kad atrodo 
baigiąs paskutines savo dienas 
gyventi.

“Nėra ko beslėpti fakto — 
rašo Frumkina — kad skai
čius žydų darbininkų, kurie 
priklausytų' komun^ štamas, pa
sidarė visai menkas — taip 
menkas, kad caro laikais daug 
daugiau jų priklausė rusų so
cialdemokratų partijai, ne 
kad šiandie komunistams. Gan 
greit visi žydų gyvenamųjų 
plotų darbininkai kadaise pri
klausė arba Bundui arba ki
toms socialistų partijoms. 
Pav. 1915 metais Bifndas tu
rėjo keturis tukštančius narių, 
o 1917 m., tuoj po 'revoliucijos 
Rusijoj, vien Ukrainoj Bundui 
priklausė daugiau kaip dvide
šimts tūkstančių darbininkų, 
ir tai tikrų darbininkų.”

Dabargi žydai darbininkai 
pasak Frumkinos, ne tik nesi
dedu su komunistais, bet dagi 
tie, kur buvę įstoję komunis
tų partijon vis labiau imą ją 
apleisti — bėgą iš jos.

Kodėl? Frumkina aiškina, 
kad to priežastis esanti ne žy
dų darbininkų nepasitenkini
mas ekonomine padėtim, bet 
ta aplinkybė, kad visas komu
nistinis darbas esąs vedamas 
rusų kalba, kuriai daugelis žy
dų darbininkų jaučiami sveti
mi. žydai komunistai, kurie 
užimą komisarų vietas, deda
si esą rusai ir dagi žydų darbi-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAšIUs'
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 jr 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

7 DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedelioj 10-12 dieną.
i /

.......... .
Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry)

DENTISTAS |
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką 
4454 So. Western Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų, iki 9 vak.
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 k——■■■■........   ■■■/

Ą. L UAVIŪONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:8f vakare.
i ' ■ ....

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
į Telephone •

Boulevard 216iL
Valandos

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

.... 11 ... ■ .............
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MDNTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107. <0o. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
- u ■■■........................................................................-

DR. Y. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. įr 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.■ ............... ■ ■■■■■■— M. J

~ ............ «
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 10 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

k I I . ......................................... /

/ ................. ...... *

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 1,2 die-
i ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va

kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

» ..... .......... — ..... —<
.............. ..... ;
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098... ————————

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
........

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8tvak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

' Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III. I

r #DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.
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Kditer P, fetrigaitis________

1789 South Halsted Street 
Chlcago, III.

Telephone Koosevelt 85N

Apžvalga
kad tas visas “Laisvėje” paskelb- kadangi pripažinimas sustiprin- 
tasai “pasikalbėjimas” gali būt ■ tų bolševikų autoritetų kaip Ru- 
gryniausias išmistas.
“Laišvfe” yra pasižymėjusi, kai- :

FOSTERIO HUMBUGAS.mums ir neatiduoda. Visi Į 
prašymai lieka ir nėra pa- 
bojami.”
Del šitų priežasčių Gelbė

jimo Komitetas neturįs pi-l KLERIKALŲ KLIEDĖJIMAS, 
nigų net savo tarnautojams 
algas mokėti.

Amerikos lietuvius tos ži
nios labai nustebins. Kodėl 
50,000 litų, paaukotų Mažo
sios Lietuvos reikalam?, ta
po pavesta Rytų vadavimui? 
Kokią teisę turėjo p. Smeto
na išvežti tuos pinigus iš j 
Klaipėdos ir atiduoti kun. 
Tumui? Kodėl intendatura 
pasisavino Gelbėjimo Komi
teto turtą ir atsisako jį grą
žinti?..

Visatai yra mums nesu
prantama, Iš Lietuvos mes 
nuolatos girdime .patrioti-l 
nius šauksmus, raginančius 
mus aukoti ir darbuotis tė
vynės labui, bet kai paskui 
pažiūrim, tai tenai net mu
sų aukos nenueina tam tik
slui, kuriam buvo skiria
mos.

Apie p. Sinetoną* beje, 
buvo jau pirmiau gandų, 
fcad jisai nelabai tesiskaito 
su aukautojų valia. Jam bu
vo viešai prikaišiojama, kad 
amerikiečių aukos, kurios 
savo laiku buvo, jam prezi
dentaujant, siunčiamos į jo 
rankas, taip ir paliko jo ži
nioje; jam pasitraukus iš 

Tik ką gavome Vyriausio- prezidento vietos, visuome- 
jo Mažosios Lietuvos Gelbė- nė nei atskaitų negavo pa
jinio Komiteto atsišaukimą 
į amerikiečius. Jame prašo
ma pagelbos Klaipėdos kra
što “lietuvinimui”. Atsišau
kime tarp kitko sakoma:

“Mums dovanotus ir at
siųstus pinigus apie 50,000 
litų priėmė p. Smetona, 
būdamas Lietuvos įgalio
tinis Klaipėdoje ir juos 
pavedė kanauninkui Tu
mui dėl rytų valnijimo. O 
mes jau tiktai mažą dale
lę nuo tų 50,000 litų teat- 
gavome.

“Sukilėliams sukilimo 
metu pritruko netik aprė- 
dų, bet ir arklių dėl guor- 
golių (kanuolių?) vežimo. 
Gelbėjimo Komitetas pa
skolino 20,000 litų ark
liams nupirkti. Arklius po 
sukilimo pasisavino inten
datura, bet 20,000 litų

Subscription Ra tesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicac*. 
18.08 per year in Chlcago.

8c per copy.

Entared as Second Clas« Mattel 
M are h 17th, 1914, at tha Post Office 
vi Chicago, III., undar the act oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Cmcago, 
III. — Telefonui Rooaevelt 8500.

Uisimokajimo kainai
Chicagoje — paltai

Metams........ ....................................
Pusei metų...... .................—
Trims mėnesiams ~................
Dviem minėsiant . , ______
Vienam minėsiu! _„ ...—

Chicagoje per nei! ate jusi
Viena kopija .......
Savaitei —--- --------- ---- -
Minėsiu! ........ ........ .......... ..

$8.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50
. .75

8c
18c 
75c

Suvienytos* Valstijom, na Chicagoje, 
paštui - > ‘

Metams..................   - $7.00
Pusei metų .... .... , .,r -- - -— 8.50
Trims mėnesiams . ...........  1.75
Dviem mėnesiam_____________ 1.25
Vienam mėnesiui..............................75

Lietuvon ir kitur aisieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams________________ $8.00
Pusei metų........... . ......................... 4.00
Trims mėnesiams_____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Keisti 
dalykai.

matyti.
Ta netvarka turi pasibaig

ti, kitaip amerikiečiai pa
liaus dėję savo centus Lietu
vos reikalams.

Turime betgi pasakyt, 
kad, peikdami p. Smetonų ir 
intendaturą už. savivališką 
elgimąsi su svetimu turtu, 
mes negalime raginti visuo
menę remti Gelbėjimo Ko
mitetą. Jisai, kaip jau buvo 
rašyta “Naujienose”, varo 
agitaciją tarpe stambiųjų 
Mažosios Lietuvos ūkininkų, 
kad jie priešintųsi įstatymui 
apie darbininkų draudimą 
nuo ligos ir bedarbės. Jeigu 
jie taip daro, tai aišku, kad 
jie yra darbininkų priešai.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Balys Sruoga.

Tekančios saulės rytų 
šalies žiburėliai.

I. Japonu Ūtos

Kauno 'sijoje, taip ir užsieniuose.
( Reikia pastebėt, kad Rusijos 

po labai neištikimas žinių šalti-! menševikų-socialdemokratų par- 
nis; už asmenų šmeižimą jau ji 'J '’ - J ’ ’ v” ‘ 
yra ne kartų buvusi teisme ir bu
vo rasta kalta, fiet juk nei pa
čios “Laisvės” rašytojas nesako, 
kad tas redaktorius, kuris neva 
raginęs jį rašinėti šmeižtus, esųs 
“Naujienų” vedėjas!

0 šucmonas, įsisodinęs ne
laimingų bavarčiką į gatveka- 
rį, iškišęs galvų miniai paaiš
kina:

—Do. Jud’n san an all’m 
schuld! — tai čia vis žydų dar
bas!

Šit karakteringas bavarčikų 
gyvenimo vaizdas. Šiandie Ba
varijoj kariaujantieji taip sa
kant obalsiai, tai: šalin cen
tralizacija! Del visų vokiečių 
nelaimių kalti žydai ir jų pa
kalikai .— cicilikai.

Be respekto į šiuos obalsius 
nė Bavarijos, nė Vokietijos 
gyvenimas nesuprantamas.

Kas visų labiausia padūkęs 
— nežinau.

Komunistų laikraščiai prane
ša, kad Philadelphijoje vadina
moji “Darbo Unijų švietimo Ly
ga” rengė “protesto prakalbas 
prieš pasikėsinimų ant gyvybės 
revoliucinių darbininkų vado 
Wm. Z. Fosterio”.

Apie tų “pasikėsinimų" musų 
skaitytojai jau gerai žino. Kaip 
nesenai buvo rašyta “Naujieno-t 
se”, visa ta pasaka apie “šaudy
mų” j Fosterj Gatvekarių Dar
bininkų Svetainėje, yra grynas 
komunistinės propagandos blo- 
fas. \

Bet Fosteris nesisarmatija va
žinėt po visų Amerikų ir mul
kinti darbininkus!

rija nesutinka su šituo “Zaria” 
nusistatymu. Partija stoja už 
sovietų pripažinimų. Ji stojo už 
tai visuomet, kadangi, jos nuo
mone, Rusijai butų lengviaus at
sigauti, jeigu užsienis ateitų jai 
į pagelbų. Vienok keistas daly- 

Taigi jokio faktino pamato kas, kad bolševikai, nežiūrint Ši
tam biauriam “Draugo” išmis- tokios menševikų pozicijos, per
lui nėra. O yra tiktai jo noras1 sekioja juos kuoaršiauSiai. Šitie 
apjuodinti P. Grigaitį ir “Nau- J persekiojimai gal atvesti prie to, 
jienas” už tai, kad jie kovoja 
prieš klerikalizmų. Tai gal pil
nai sutinka su klerikalinės “do
ros” kodeksu, bet laikraštinės 
etikos atžvilgiu tai yra šlykšty
nė. -

kad menševikų partija irgi atsi
sakys reikalauti sovietų valdžios 
pripažinimo.

Chicagos Marijonų kliošto- 
riaus organas rašo:

j “Lietuvos ‘Laisvėje’ ra^o
vienas p* P. Grigaičio ‘fron
tas’. ‘Vienas žymus kairesnis
redaktorius, nesenai grįžęs iš 
Amerikos, ragindamas mane 
rašyti Amerikos lietuvių laik
raščiams, pabrėžė visada kų

Į nors šmeižti. Tada sako biznis 
eis.’

“Nėra abejonės, kad čia kal- 
[ bama apie ‘N-nų’ redaktorių. 
I štai kame tuno visos gražiai 
| skambančios socialistų idė

jos: biznis! Gi kad biznis ge
rai sektųsi, reikia nors ir ne
švariausių priemonių griebtis, 
nes biznis tai biznis!”
“Draugas”, pasakodamas šito

kius dalykus apie “Naujienų” 
redaktorių, matyt, ir laikosi tos 
taisyklės, kad savo bizniui gali
ma ir nešvariausių priemonių 
griebtis. Ta taisyklė, beje, yra 
ne kieno kito, o tik Jėzuitų su
galvota.

Mes nežinome, iš ko tas klio- 
štoriauš organas spėja, kad kau
niškės “Laisvės” bendradarbis 
esųs P. Grigaičio fre^tas. “Lai
svėj” mes negaunamė ir nežino
me, kas tenai buvo parašyta. Bet 
galime pasakyti, kad jokių to
kio turinio pasikalbėjimų Lietu
voje “Naujienų” redaktorius ne
turėjo.

Apie rašymų “Naujienoms” 
P. Grigaitis kalbėjosi tiktai su 
kai kuriais senaisiais savo ^ben
dradarbiais, kurie su k’lerijtalų 
“Laisve” neturi nieko bendra. O 
apie rašymą kitiems Amerikos 
laikraščiams jisai visai su nieku 
nesikalbėjo.

Todėl ta “Draugo” insinuaci
ja yra nieku neparemta. Ji tik 
parodo, kad tas atbulkalnieris, 
kuris redaguoja tų klerikalinį 
šlamšta,, neturi mažiausios nuo
vokos apie literatin} padoru
mų.

Jisai drįsta kaltinti “Naujie
nų” redaktorių, kad šis duodąs 
mstrukcijaą savo bendradar
biams tyčia rašinėti šmeižtus! 
Tai yra aršiausias priekaištas, ' 
kokį tiktai galima padaryti laik
raščio „vedėjui* Ir darydamas to
kį biaurų kaltinimą, jisai ne tik 
nepasako, kas yra tasai mena
mas “P. Grigaičio frentas”, ku
rio žodžiais jisai neva remiasi, 
bet nepasistengia nei įrodyti, 
kad tų, kų tasai asmuo paduo
da “Laisvėje”, tikrai yra sakęs 
P. Grigaitis, o ne kas kitas.

Mes nekalbame jau apie tai,
* -------

Metai iš mėnesiu 
Greiti sudėti.
Atsiveda metai liūdnai 
Mano senatvę drauge.

6* ;
Rudenio rytą
Rasuže sunkėjančios 
Linksta žolelės.
Naktims dc|l tavęs ztol|imo*s 
Ašarų liejau daugiausia!

PRIEŠINASI SOVIETŲ PRI
PAŽINIMUI.

Rusijos socialdemokratų gru
pės leidžiamas žurnalas, “Zaria’* 
(aušra), kritikuoja tuos socia
listus, kurie reikalauja sovietų 
valdžios pripažinimo. Jisai sa
ko, kad tas pripažinimas reikštų 
“intervencijų bolševikų naudai”. 
“Zaria” sakosi stojanti prieš vi
sokių intervencijų Rusijoje, ne
žiūrint ar tai butų prieš bolše
vikus, ar už bolševikus. Ji ar
gumentuoja taip:

“Jus'pripažinote tokį bude
lį, kaip Horthy (Vengrijoje. 
“N.” Red*), piktinasi socialis* 
tai, reikalaujantys pripažini
mo, — tai kodėl gi jus atsi
sakote pripažinti Leninų ?! 

* Bet mes siūlytume šitų pasi
piktinimo formų pakeisti: jus 
atsisakote pripažinti Leninų, 
tai kam jus pripažįstate Hor- 
tby? Tai butų taip pat reika
lavimas, kad buržuazinės val
džios elgtųsi nuosakiai ir są
žiningai, bet šito reikalavimo 
prasmę butų tokia: neduokite 
tarptautinės paramos jokiai 
tironijai. Tuo gi tarpu tas 
nuosakumas, kurio reikalauja 
kai kurie užsienių draugai iš 
savo valdžių, turi ve kokių 
prasmę: jeįgu jus pripažino- 
te vienų tironų, tai pripažin
kite ir antrų. Kitaip sakant, 
tai yra reikalavimas nuosaku- 
mo blogume. Bet nejaugi tai 

. yra socialistų uždavinys rū
pintis, kaęį buržuaz™^s vald
žios, padariusios vienų klaidų, 
turi nuosakumo delei daryti ir 
kitų?”
“Zaria” reiškia tų nuomonę, 

kad vienų gražių dienų bolševi
kų valdžia Rusijoje sugrius taip 
pat, kaip sugriuvo caro valdžia. 
Bet ji nurodo, kad sovietų val
džios pripažinimas apsunkintų 
Rusijos žmonių kovą, prieš jų,

MUCIUS SCEVOEA

Laiškai iš Bavarijos
t

(Musų speciali© korespondento).

J KIAUŠAS IR GALVOS .
/

Kad žmonės, dūksta — tai 
ir padyvo. nėra: toks/dabar 
metas,—patriotizmas, politiką, 
cicilikai ir kiti galai ir geriau
sius smegenis gali suėsti. Bet 
kad jaif šunes dūksta — tai 
jau prastas reikalas! Nes ne
gi galima manyti, kad jie dūk
tų iš simpatijos... O Bavarijoj 
šiemet kaip tik padūkimo me
tai: ir šunų, ir jiems panašių 
sutvėrimų. Ir kas labiau pa
dūkęs—spręskite patys.

Kaip ten, nebuvę, o štai vie
ną gražią dieną bavarčikų so
stinės vidurmiesty, palei Liud
viko, bavarčikų karaliaus, pa
minklą, du šutaiofkai pjaunas. 
Ale taip pjaunas, kad net kud- 
los dulka.

Iš žioplių minios štai išsi
veržia tūlas bavarčikas, pana
šus nė ta jį Nojų, nė tai į ku
nigo Krupavičiaus stibinkau- 
lius, ir puola į besiriejančių 
bestijų tarpą.

Šunes, kaip šunes. Ar tai paju
tę pavožonės jausmą delei tokio 
to vyro narsumo, ar tai jo 
pypkės smairVės ? negalėdami 
pakęsti,—žodžiu ėmė ir išsi
skyrė. Geraširdžio bavarčiko 
mušis su šunimis kad j kiek bu
tų tuto ir pasibaigęs. Tik štai 
iš už kampo išlindusios bobos 
gvoltą kelia.

Pesmeriandjkis a wuetiger 
Hund eahm “biss’n”! — Lie
tuviškai sakant: Jėzau Marija 
Juozapai, padūkęs šuva jį įkan
do. .

Į tų bobų klykimą, kur bu-, 
vęs, kUr nebuvęs — strikt 
šucmonas (policistas). Iš vir
šugalvio žiežirbos skįla, iš kru-

• pilnybėje 
ir kviečia 

keliaut su

švenčiau*

atsako

muass 
aš tu-

tinęs galia tryška — jis žino 
savo pareigas!

Veltui bavariškas, li'lgapyp- 
kis šunų nugalėtojas, aiškinąs, 
kad penkius “Moosus” (litrus) 
alaus išgėręs ir eidamas palei 
tvorų užkliuvęs ir rankų .nusi- 
drėskęs, ir kad šunes visai ir 
padūkę nebuvo, o tiktai dėl 
kalės riejosi, —šucmonas savo 
pareigų supratimo 
nežino pasigalėjimo, 
ilgapypkį bavarčikų 
juo kartu.

—”Ku(r, viešpatie
sias’ — dūsauja bavarčikas.

—Iškarto protokolų sustaty
ti, paskui į institutų! — kaip 
niekur nieko atrėžia šucmo
nas.

—Kokį institutų? — vaitoja 
bavarčikas, o jo molinė pypkė 
krinta iš dantų ir skyla pu
siau.

—Į Berlinų! — šaltai 
šucmonas.

—“Woosina’ Berlin 
i? — Kitaip sakant, kų, 
riu vykti į Berlinų?

Linksta bavarčiko dreban
čios kinkos, o šucmonas, jo ne
laimę atjautedamas, meiliai pa
ima už rankos ir vedas.

—Does lioasst ma a Schick- 
sal! z’erscht ’bissen wer’n un’ 
oa no’ auf Berlin muassn — 
Jessas, Jessas! — Tai, vadinas, 
likimas, pĮirmą buri įkąstam, 
o paskui turėti vykti dar į Bcr- 
linų — Jėzau, Jėzau! — cypia 
kažkas drebančiu balsu iš žiop 
lių minios.

—'Does kimmt vo* dera Zen- 
tralisierung! — Tai vis cen
tralizacijos vaisiai!— atsiliepia 
storai biurgeri ni's triumfuo
jantis balsas iš kampo.

II. GRAŽI ŠEIMYNĖLĖ.
Atsimenate, gazietoš pladiai 

rašė, kaip Vokietijos kancleris, 
metęs visus darbus Berline va
žiavo kažkur zpeklon į kalnus, 
kad pasimatyti su Bavarų mi- 
nisteriu pirmininku, nelygi
nant pasiklonioti. Štrezemanui 
ištikrųjų rupi Vokietiją išgel
bėti, jisai gerai supranta, kad 
to galima pasiekti, jeigu visi 
vokiečiai sugląus savo eiles ir 
laikysis vienybės iki paskuti
nės. Jo kabinetui susikūrus 
bavarčikai iškarto ėmė šiauš

tis. Todėl štrezemanas ir no
rėjo kaip nors tų vienybę su
klijuoti — ir važiavo į kalnus 
apie politikų kalbėtis. Ilgų lai
kų to' pasikalbėjimo rezultatai 
nebuvo žinomi. Tik šit dabar 
Bavarų Ministeris pirmininkas 
mitinge, sušauktame Tunten- 
hausen’e paskelbė, kad svar
biausias jo pasikalbėjimo su 
štrezemanu rezultatas yra ta
sai, kad jis jam pareiškęs, kad 
Štrezemano valdžia nieku bu- 
du negali 'laukti to pasitikėji
mo bavarčikuose, kokio turė
jęs buržuazijos nelemtingas 
dievukas Cuno. Jei diplomatų 
kalbų pasakyti paprasta žmo
niška kalba, tai reiškia, kad 
bavarčikai griežtai nuteistatę 
prieš Štrezemano kabinetų, nes 
ten įeina cicilikai. (Muench. 
Zeitung).

Antras dalykas — senai po 
pasaulio spaudų vaikšto gan
dai, kad bavarčikai ir monor- 
kistai, ir šiokie ir tokič,' ir tais 
gandais einant, bavarčikai tu
rėjo pakelti jau bent kokias 
penkias monarkistines revo
liucijas. Bet kodėl jie iki šiol 
to nepadarė? I tų klausimų jie 
patys 
ten t 
nas 
rašo:

labai gražiai atsako. ’Bu- 
ultra juodašimčių orga- 
“Bayerische Vaterland”

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose
Vargu bau mes taip labai 
Gėles mylėtum dabar!

hk! ■ ■ - -

Jeigu išgirsiu,
Kad beldžias senatvė durysna —
Kietai jas užsklęsiu.
Sušuksiu—“Manęs nėr namie!”— 
Senatvės vidun nesileisiu!

Ta dievino j i rojaus, paukštė, 
Jaunystė —vardas yr kurios?
2.
Alsuoju jaunystės smurtybe,
Ir tulpių gražybe žėriu.
Gašus mano stogas aistrybėj, 
Kaip sodo žilvytis žiuriu.

Graudenosi lašas, o Marės 
Susijuokė vaiko skunda:

—Neverkie! Mane surasi tu
Srovių, ežerų sukury,
Paklaidžiosi vienišas mirksnį
Ir vėlei liuliuosįes many!
6 . ’ •

1 '

Malonė rojaus rodos man skurdi, juokinga 
Mirksniu, kai mailės aipus ryšiai riša mus. 
Jei rojus atsivertų žydintis, svajingas,— 
Jis be tavęs butų nubodus ir tamsute.

Vaje, tiktai niekas nežino, 
Kam dega ugnis manyje, 
Kam Viešpats kūrėjas dabino, 
Trunyjimui kure mane!
3.
Prabėgo dienos rymasties ’ 
Man duotosios manos lemties, 
Lyg vėjas judrinas, lakus 
Perbėgo per būties laukus.

12. *1

9.

10.

Šilku žaliukėliu
Ganyklos pavasario
Visos nutiestos.
Gudriai suposmuotu ra;
Deimantus šlaksto rasa.

Graudžiai raudojau.
Nuo ašarų drėgni manųjų 
Mano drabužiai.
Klaus jįej — “Kas yr tau?” -r- 
“Lietelis gegužio” — tarsiu.

-u Al, . . ^.'.1 ...... -■.... .'t- - to

Jeigu baltųjų
Gėlių kvepėjimas saldusai 
Saldžiai nesvaigintų, — 
Kas jas nuskinti išdrįstų, — 
Sniegu kas jų nelaikytų?
2.
Naktuže vasare, 
Kad ir greita gj tu! 
Vos-vos užsnudau aš, 
Girdžiu, gegulė kukuoja, 
Kitų jaU sveikina rytų.

Sniego tai kiek gi!
Tartum žiedeliais
Medžiai išpuošta.
Iškilmingesnio žydėjimo 
Aš ir gegužį net nemačiau.
8. .
Melo neliečiamas,
Žemės tritoyjimo,
Lotosu skaistus,
Kaip gi tu dėjai, gėlė, 
Lašų rasos deimantu !

13- -
Su kuo daugiau lygintai! 
Dvasių viešpatnių Jamato 
Tėviškės musų, 
Jei ne su gėlių kvapu, 
Rytmečiu aušrų pasitinkant!

Sakau, tikiuKoi sielvartauti
Dvi skurdi dieni teturiu i 
Diena, nugrimzdus atminty, 
Ir dar negimusi many!

Jeigu žiedeliais 
Kvepiančios vj 
Nesigaubstytų, 
Tai tu neverktum, širdie, 
Kad josios nuvysta.
5.
Mėnuo, mano tu priešas!

Pilnas kentjėjimų, 
Tiesa, kad varganas, 
Šitas pasaulis. . 
Jei butam? paukštelis, 
Ašei iŠ jojo išskristau

Jeigu per vasarų 
Mūšų Rainuose žydėtų 
Grakščiosios vyšnios —

II. Persų šalies lyros akordai.
Kėliojosi dienos ir naktys 
Pirm musų, o drauge brangus, 
Ir. žvaigždės keliavo taipo gi 
Keiliu, kur joms lėmė dangute.

Jaunystės knyga jau užvožta, 
Vai, perskaityta jau visa! 
Pasibaigė jau amžių amžiams 
Manojo džiaugsmo kaitruma.

Kuomet gi buvo ji atskridus, 
Ir rengės lėkti atgalios,

Vai, eitai! Lengviau- žeiikie žingsnį 
Per dulkes po kojų tavų: 
Tų mindžioji kūnų gražuolių, 
Liktis dievinųjų akių.
5.
Apleisdamas Marių bangynų, 
Kelionė lyg būt amžina,

Manųjų nuodėmių — lyg lietui nulynojus! 
Ir gėda man dėl nuodėmingosios būties. 
Staigų prabilo balsas: Liauk tuščia godojęs! 
Tu triūsai dėl savęs, o Mes gi—dėl tavęs! 
8.
Drauguž, tarp mudviejų širdžių yr lengvas 

i [kelias, 
Ir širdžiai manajai aiškus visuomet jis. 
Jis panašus į tėkmę žvilgančio upelio, 
Kur švitrumoj vandens mėnulio pašvaistis.

L 
Aušra—galsdrumas, žemės išl'aisva paliego, 
Ir skirstos, nyrojų, meilautjniai nakties. 
Akis, j pavargusias sargoj, suįvystė miegas. 
Šit laikas skinti gėlęs meilės paslapties!
10. /
Aušrcja! Papūtė aipute skanus vėjelis, 
Kieno jisai daržely kilęs, susgodok.
Pabusk! Pažvelk, pasaulis bėgti, smelkties 

[kelias.
Suprask, kad eina karavanas. Eiti stok.



Antradienis, Spalis 9, 1923^

Herbačauskas ir jo pa
skaita apie “Dvasias 

be vietos”
Nesenai Kauno laikraščiuo

se buvo įdėta žinute apie tam 
tikrą “vaidalą”. Į žinutės au
toriaus prašymą, ar negalėtų 
kas panašių apsireiškimų iš
aiškinti, žinomas rašytojas 
Juozas Albinas Herbačauskas 
atsiliepė, kad greitu laiku jis 
turėsiąs apie tai viešą paskai
tą. Žadėjimą jis išpildė. Liet, 
laikraščiai praneša:

Rugsėjo 7 d. 5 v. vak. Bal
tosios Gulbės salėje (Kaune) 
buvo J. A, Herbačausko pa
skaita apie “Dvasia be vietos”. 
Publikos buvo pilna salė. Kal
bėtojas savo išvadžiojimais ir 
pažiūra į dvasių pasaulį bega
liniai suįdomavo putbliką. Jis 
šitą dalyką tyrinėjo jau senai. 
Dar būdamas Krokuvoje, jis 
išpranašavo Etnos ugniaikalnio 
išsiveržimą ir , dabartinę Japo
nijos katastrofą. Tai, anot jo, 
esą dėl to, kad visoje saulinė
je dangaus sistemoje yra dide
lis bendrumas, ir kaip mėne- 
sis daro įtakos žemei, taip ir 
kitos planetos net turi įtakos 
gamtos katastrofoms ir tt.

Tai visa. Ką apie vaidalus, 
apie “dvasią be vietos” prele
gentas žinojo papasakoti, laik
raščiai nenori savo skaityto
jams pranešti.

Apie patį prelegentą rašo:
J. A. Herbačauskas yra vie

nas iš žymiausių lenkų litera
tūroje futuristų. Daugelį savo 
veikalų, kuriuos jis yra para
šęs lenkų kalba, dabar perašo 
lietuviškai. Dar anais 1906 m. 
rašytojas yra parašęs keletą 
veikalų lietuvių kalba. Jie bu
vo išleisti Krokuvoje ir šiandie 
Lietuvoje jų’jau visai nebega
lima gauti. Nežiūrint to, kad 
rašytojas, gyvendamas Kro
kuvoje, rašė lenkiškai, tačiau 
karo metu jis dar parašė lie
tuvių kalba vieną misteriją, 
kuriai be abejo lietuvių litera
tūroj lygios nėra. Be to girdė
ti, kad rašytojas dar mano pa
daryti vieną paskaitą apie 
“Menas ir revoliucija”. Paskai
tos pelnas eisiąs naujam Lie
tuvos fu turistų žurnalui,, kurį 
jis pats mano redaguoti ir 
kuriame žada dalyvauti visos 
jaunuosios musų meno (dai
lės) jėgos. J. A. Herbačauskas 
yra kilęs iš Vilkaviškio apskr., 
Lankeliškių kaimo. Dar jaunas' 
būdamas išvažiavo į užsienius 
ir pagaliau apsistojo Krokuvo
je, kur tenykščiame lenkų 
universitete iki paskutinio lai
ko dėstė lietuvių kalbą.

Dabar Lietuvos universite
tas jį yra pasikvietęs, kaipo 
docentą.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialistą Partijos kandi
datai į teisėjus

I

Cook paviete Socialistų Parti
ja stato sekamus kandidatus j 
aukščiausiojo teismo teisėjus:

M aivų s H. Taft, 5100 South 
Kedzie Avė.

Keliam Foster, 9832 Charles 
Street.

Jason A. įmes, 5814 Cornelia 
Avenue.

William Steik, 6142 So. Mor
gan Street.

John M- Collins, 839 No. St. 
Louis Avenue.

Pierce L. Anderson, 5466 kn- 
gleside Avenue.

Leon J. Eli, 127 N. Dearborn 
Street.

•Mary O’Reilly, 1821 Humboldt 
Boulevard.

Herman Dickstein, 2637 Poto- 
mac Avenue.

Chas. V. Johnson, 11353 Ste- 
phenson Avenue.

John C. Flora, .1622 W. 66th 
Street.

Ivar A. Anderson. 3241 Poto-J
mac Avenue.

Otto Branstetter, 1752 West 
Park Avenue.

Bernard Berlyn, 6044 Prairie 
Avenue.

John T. Whitlock, 10921 
Hoyne Avenue.

Mike Ladevich, 2253 Lewis 
Street.

David Norstedt, 2567 Milwau- 
kee Avenue.

Raphael B. Green, 3346 West 
Roosevelt Road. y

Harry E. Aldrich, 309 S. Ash
land Boulevard.

Bernard Kortas, 4226 N. Cent
ral Park Avenue.

Samuel Block, 6137 Dorchest- 
er Avenue.

Rinkimai įvyks lapkričio 6 d. 
Socialistai neužilgio pradės rin
kimų kampaniją. Tam tikslui

____ NAUJIENOS, Chicago, ŪL

yra pakviesta keli gabus kalbe-esą ir atkeršijusi jam. Tam 
tojai. z ji specialiniai'ir atvažiavusi iš

Nužudė kunigą bažnyčioj
Moteris penkiais šūviais nužu

dė ukrainiečių Šv. Nikolo- 
jaus bažnyčios kunigą, Ba 
sil Stetsuką.

Pereitą sekmadienį įėjo šv. 
N?kolojaus bažnyčion (2419 
N. Campbell Avė.) su uždeng
tu* veidu moteris. Ji pasisakė 
norinti atlikti išpažintį.' Jai ta
po nurodyta į konfesionalinį 
kambarį. Nespėjo ji įeiti ten, 
kaip pasigirdo penki šūviai. 
Tuoj po to išbėgo iš kambario 
moteris ir pareiškė, jog jai esą 
smagu, kad ji nušavusi kuni
gą. Paskui susiėmęs už kru
tinės pasirodė ir kunigas. Svy
rindamas jis priėjo prie alto
riaus ir sugniužo. Dar bandė 
pasikėlęs eiti, bet jau nebega
lėjo. Jis tapo nuvežtas į ligo
ninę, kur tuoj ir mirė.

Moteris tapo sulaikyta. Ji
pasirodė esanti pastoriaus 
Strutynskio iš Ramey, Pa. 
ž*mona. Prieš kiek laiko Stru- 
tynsky ėjęs Šv. Nikolojaus ba
žnyčios ku*nigo pareigas. Fak- 
tinai ta bažnyčia jo, pastango
mis ir buvusi pabudavota. Vė
liau jis tapo prašalintas, o jo 
vieton pastatytas ’kun. Stet- 
suk, kuris pasak, p-nios Stru
ty nsky, eikvojęs pinigus ir pri- 
gaudinėjęs žmones. Už tai ji

NORTH
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klcsos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, 111.

Šviesą ir pajiegą suvedame { 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.

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

A + A
MAGDALENA JUŠKIENĖ

Mirė 7 dieną spalio, 12 valandą 
naktj, paliko nuliūdima 3 dukte
ris, 1 sūnų, 3 brolius ir 1 sese
rį Amerikoje ir 2 seserį Lietu
voje. Paėjo ir Suvalkų rėdy- 
bos, šakių apskričio, parapijos 
Višakio Rudos, LaukiniŠkės kai
mo. Laidotuvės atsibus 11 die
ną, spalio iš namų 3424 So. • 
Union Avė. į švento Jurgio baž
nyčią, 8:30 iš ryto, iš ten j šv. 
Kazimiero kapines. Meldžiame 
giminių ir pažįstamų atsilanky
ti į pagrabą ir dayvauti laido
tuvėse. .Pasilieka nubudime

Dukterys, sūnūs, broliai
ir seserys.

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

. NAUJAUSIOS KNYGOS 1$ LIETUVOS,
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kairia $1.00-
2) GAIRĖS, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
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:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

6

Ramey.
P-ia Stru*tynsky esanti ap

šviesta moteris ir rašytoja.
Policija mano, kad su jos 

protu pasidarė kas nors nege
ra. Ji yra policijos sulaikyta.

Atvažiuoja,Anglijos Dar
bo Partijos narys ir 
parlamento atstovas

George M. Dalias, Anglijos 
darbininkų organizatorius, 
ateinantį sekmadienį kalbės 
Chicagoje.

Įvairios 'Chicagos darbinin
kų organizacijos, įskatant ir 
Socialistų Partiją, rengia An
glijos Darbo Partijos nariui 
ir parlamento atstovui, George 
M. Dalias, pokilį, kuris įvyks 
penktadienį ar šeštadienį. Apie 
tai bus pranešta vėliau.

, J ' Į, _ '• 4.
(Tąsa ant 6-to pusi.)*

Ar jus žinote, kad
Mėlinakiai vyrai yra geriausi šau

liai, taip yra pasakyta Suviėnytų Val
stijų Armijos Statistikoj? Iš 1000 
v^rų tinkamų kariuomenės tarnavi
mui, 605.41 turi molinas akis ir 
394.59 brown. Juodveidžių. rasės 
974.19 turi brown akis ir tik 25.18 mė- 
linas. Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkižki cigaretai turi savyje tabaką 
feriausio skonio ir 100% gryno Tur- 

iško tabako?

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS *

LA SAVOIE Oct. 20, Nov. 24, Dee. 22
PARIS ....... Oct. 24, Nov. 14, Dec. 12
FRANCE ....... Oct. 31, Dec. 5
LAFAYETTE i— Nov. 10

J t
NKW YORK, VIGO (SPAIN), 

BORDKAUK

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui arentu! arba į 
did|jį ofisų 19 State Street Now York.

EXTRA!
Per paskutines keletą dienų Chicagos majoras uždarė labai 
daug galiūnų ir turbut uždarys ir dar daugiaus, nes iš visko taip 
matytis. Iš to didelio uždarinėjimo randasi ir darig lietuvių ku
rie neteko užsiėmimo, taigi tiems, kurie neteko savo biznio turią 
labai svarbią naujieną ir kiekvienas be atidėliojimo, bet tuojaus 
susižinokite ir susipažinkite su progą išsiliuosuoti iš žabangų.

Čia yra labai svarbi naujiena, paliečianti kiekvieną lietuvi, ku
ris turėjo arba turi saliuną.

Telefonuokite

Boulevard 5066

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigą Siuntimo Skyrius gavo

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

į *

/Pinigus gavo:
18778 — U. Suipaitei
18780 — E. Stasiulionienei
18779 — D. Gzresiene
18781 — J. Badušenkienei
18796 — M. Misevičienei
18805 — St. Jaruševičiui
18807 — P. Šimkienei
18813 — A. Plerpa
18815 — J. Ivaniukavienėi
18817 — O. Jonikaitei
18818 — A. Kvietkauskytei
18819 — A. Mažrimas
18823 — St. Krugers
18824 — D. Urmonienei 
18851 — V. Petrauskui 
51842 — B. Andrijauskaitei 
51875 — A. Sabeckienei 
51877 — A. Paulauskaitei
51886 — O. Rodin-Flaks
51887 — J- Brazauskui 
51892 — P. Povilaičįui 
51894 — K. Geničiai
51898 — A. Kirduliui
51899 — M. Kvetkauskui 
519fc -r- J. Tolvaišienei

51909 — A. Sadauskui
51912 — R. Lengvinienei
51913 — P. Bačkiui
51920 — P. Karsokuį
51921 — K. šilinskienei
51923 — B. Sabastijonas
85388 — F. Ditkauskui
85389 — O. Zugždienei
85392 — T. Glebauckienei
90151 — J. čipui
90155 — K. Karandzevičienei
90161 — V- Dudavičiui
90162 — A. Dagiui
90163 — T. Grigaliūnienei
90166 — J. Rainiui
95337 — P. šauklis
95390 — B. Jekaitutė
95395 — K. Tarvainienei
95397 — O. Šoblinskienei
95401 — B. Petravičienei
95402 — J. Damanskiui
95408 — B. Račzkauskienei
95409 — St. Bielkauskiui
95410 — A. Visbarui
95412 — L. Urvakienei

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pas 
žieriams.

Del nevirškinimo ir žarnų 
suirimų nors sykį yra 

pagelbėjimas

White Star Link
N. Y. Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisjekimas su Baltijos 
portais.

American Line Su
White Star Line sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
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 
Zecland.

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. S'tate St., Chicago, III.

štai yra nauja gyduolė kuri atlieka 
darbą ir atlieka greitai

Daktarai tiesiog nusistebi, kaip 
greitai ta nauja gyduolė vadinama 
Nuga-Tone prašalina nevirškinimą, 
užkietėjimą, galvos skaudėjimą, ne
malonų kvapsnį iš burnos ir žarnų 
nemalonumus. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal naują gyvenimą ir vikrumą nu- 
vargusiems ir silpniems nervams ir 
muskulams. Ji budavoja raudoną 
kraują, stiprius patvarius nervus ir 
suteikia labai didelę spėką gyvenimui. 
Nuga-Tone suteikia atšviežinantį mie
gą, gerą apetitą, puikų virškinimą, re- 
£uliarį ėjimą lauk, pamestą entuziaz
mą ir ambiciją. Jei jus nesijaučiate 
gerai^ jus esate skolingas sau, kad pa
bandžius Nu^a-Tone. Ji yra labai 
maloni vartojimui ir pradėsite jaustis 
geriau tuojau. Jei jūsų daktaras dar 
jums neužrašė, nueikite pas aptieko- 
rių ir gaukite butelį Nuga-Tone. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteikia jums tiek daug gero 
ir jie įsake visiems aptiekoriams 
duoti jums garantiją arba pinigus grą
žinti, jei jus neužganėdins. Žiūrėkite 
garantiją ant pakelio. Rekomenduo
jama, garantuojama ir parduodama 
pas visus aptiekorius.

DR. M. SHERMAN
Specialistas moterų ligų- 

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

Telefonas Canal 1912

Residencijos Tel. Brunswick 4887 
Ofiso Tel. Brunswick 7692

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

Be gyduolių, be opefacijos ■ 
Vai. 9-1; 6-8 P. M. 

šventad. 9-12 
1579 Mil^aukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

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

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

*

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamim, Ketv. 
ir Pėt. 2_ 9

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos! Utamnkais 
nuo 2 Iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

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

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

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
................................... - > —‘

DAVID RUTTER & €O., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

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

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

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko-

jišką bt lą gydy
mo. Didiiis skai
čius žmoaiiį A<y- 
domų kasditn per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali ___
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt 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 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10 MAY
EGZAMINACIJA

Tikras eRznminavimaa yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ižtiriame krau
ją, Slapumą ir t.t, Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime i vidų savo orgtijBmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydčties. be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą. pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, šiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškils skausmus kautose? šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus ? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiee 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, O gyvastimi nervų yra 
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 tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G McCarthy

136 Wabash Avė....  Chicago
Valandos nuc 9 ryto iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėliojo nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po • ‘

Garsinkitės Naujienose
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

sekmadienį, spalių 14 d., 
,’al. po pietų, Machinist 
(113 S. Ashland Rlvd.), 

Įvyks prakalbos, ku*r kalbės d. 
Dalias.

Tose prakalbose verta būti 
kiekvienam, nes Dalias, viena, 
yra žymus Anglijos Darbo Par
tijos veikėjas, o antra, Ameri
kos darbininkams yra pravar
tu sužinoti, 
darbininkai.

Priegtam 
krutamieji
vaizduojama Dėbso prakalbos 
Los Angelese’e. Amerikos Le
gionierių pasidarbavimu d. 
Dėbso prakalboms nebuvo 
duota salės, tad prakalbas pri
siėjo laikyti po atviru dan-

Debso pasiklausyti su- 
10,000 suviršum

2:30

kaip veikia anglų

manoma rodyti ir
paveikslai, kur

gum. 
sirinko 
nių.

zmo-

prasidės teisėjų 
jrvšyie su tuo

rinki- 
atva-

Greit 
mai. * 
žiuoja iš New Yorko d. August 
Claessens, kuris New Yorko 
valstijos legislaturoje tarnavo 
keturis terminus.

Claessens yra nepaprastai į- 
domus kalbėtojas. Jis su*geba 
painius klausimus taip gyvai 
ir juokingai rišti, kad klausy
tojai ne tik mokinasi, bet ir 
linksminasi jo kalbos beklau
sydami.

Chicagoje Cleassens išbus 
dešimts dienų. Nepraleiskite 
progos išgirsti jo prakalbų.

Lietuvių Rateliuose
F-les A. Viščiuliutės 

leistuviy vakarėlis
is

va-Išleistuvių ir pasitikimo 
karoliai pas mus pradeda įeiti 
Į mada. Atvažiuoja'kas nors 

rengiame pasitikimo vaka
rienę; išvažiuoja išleidžia
mi su vakariene.

L 2
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Pereitą sdkmadijenį Amber 
Tea Room tapo surengtas va

karėlis p-lei Agotai Viščiuliu- 
tei, kuri poryt išvažiuoja į Lon
doną dirbti Lietuvos Atstovy
bei.

Pirm negu kalbėsiu* apie pa
tį vakarėlį skaitau busiant ne 
pro šalį žodis kitas tarti apie 
p-lę Viščiuliutę. Jį per 'kele
tą metų dirbo “Naujienose” 
Reikia pasakyti, kad p-lė Viš- 
čiuliutė yra gimusi šioje šaly
je ir yra baigusi aukštesnę mo
kyklą. Pirm parėjimo į “Nau

jienas” jai visai mažai tepri- 
sieidavo su lietuviais susidurti 
ir, žinoma, lietuviškai kalbėti. 
Be to jai buvo gan sunku lie
tuviškai kalbėti. Bet į porą 
metų ji ne tik išmoko puikiai 
kalbėti lietuviškai, ale ir rašy
ti. Vienok tuo ji nepasiten
kino: bėgiui dviejų metų ji 
buvo North Sidės vaikų drau
gijėlės “Bijūnėlio” vedėja. Dė
ka jos trusui ta draugijėlė 
sparčiai išaugo, sustiprėjo. Vė
liau p-lė Viščiuliutę įstojo į L. 
J. S. Lygą, kur irgi nemažai 
pasidarbavo.

Prieš kelias dienas p-lė Viš- 
čuiliutė gavo pakvietimą va
žiuoti į Londoną, kur poryt ir 
išvažiuoja. “Naujienų” darbi
ninkai tad ir sumanė tinka
mai atsisveikint su ja ir palin
kėti jai visokių laimių. Vaka- 

I rėlin susirinko trejetas desėt- 
kų žmonių — jos draugių, 
draugų ir giminių.

I Apie 8 vai. prasidėjo vaka
rienė, o vėliau ir kalbos. Kal
bėjo beveik visi ir kalbėjo 
visaip: liūdnąjį, Tiriksmai ir 
maišytai. Draugėms ir drau
gams nelinksma buvo atsisvei
kinti su p-le Viščuliute, kurią 

Į jie pažino per kelerius metus 
ir kartu su ja linksminosi ir 
lindėjo.

Nemažai gyvumo pridavė 
drg. A. Žyinontas, kuris tam 
vakarėliui vadovavo. Jo su
manumas ir mokėjimas juokus 
krėsti linksmino susirinkusius.

Atminčiai nauj*ienįečlia)i įtei
kė p-lei Viščuliutei dovaną.

Apie 11 vai.* vakarėlis pasi
baigė ir svečiai išsiskirstė lin
kėdami p-lei Viščuliutei. kuo- 
laimingiausios kelionės 
kuogeriausio pasisekimo.

—Ten buvęs.

Apsisaugokite “kolek 
torip”

No. 1682. Patartina butų pasisiū
dinti sau šią suknelę iš lengvo šilko 
arba batisto.

Sukirptos mieros yra visokių didu
mų. 36 nvierai reikia 3% yardo 36 
colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus viri 
nurodytų pavyzdžių, • praiome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio 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, 
[.aiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
! 1739 S. Halsted St. Chicago, III.
siųsti man pavyzdį No..... ......

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pąvarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

Reikia

REIKIA DARBININKĮĮ

reikia darbininkų
VYRŲ ir MOTERŲ

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKU NAMAI-2EME

ir

Koks tai vyrukas apsirengęs 
uniforma gaso kompanijos 
darbininkų, kolektuo'ja ♦ pinin
gus kaipo nedamokėtas bilas 
Už gasą. Vieną1 dieną jis atėjo 
po nr. 1606 So. Halsted Str. 
pas P. Gadeiko ir pareikalavo 
apmo*kėti Užsivilkimą 
viso $20.00.
nodama apie tos bilos išmokė
jimą, manė, kad gal tiek ' ir 
priklauso. Ji pasiskubino už
mokėti. Kada sužinota, jog 
jokios bilos nebuvo užsilikę 
nemokėtos, tai pranešė gaso 
kompanijai. Iš kompanijos pra 
nešė, kad tas ‘Ikojlejktorhitf” 
esąs jau seniai ant to “džiabo” 
ir kompanija negalinti jį su
gauti.

Patartina lietuviams apsi
saugoti arba nužiūrimus ko
lektorius perduoti policijai.

-— žinantis.

f Bilą;
Gadeikiene, neži-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatčmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St

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

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką. operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybes svetai- 
nėję. — Komitetas.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas įvyks Mildos sveti, 
Utaminke, Spalio 9tą d., 7:30 valan
dą vakare.

Meldžiami gerb. atstovų nesivėliuo- 
ti, nes randasi daug svarbių reikalų 
išsprendimui. Kviečia

— Valdyba.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

z t — Mokytojas.

“Girių Karaliaus” repeticijos įvyks 
šiandie 8:30 vai. vakare, Liuosybes 
svetainėj-, 1822 Wabansia Avė. Visi 
artistai malonėkite susirinkti laiku.

— Komitetas.

D. L. K. Keistučio kliubo dramos 
skyriaus generalinė repeticija įvyks 
spalių 10 d., 7:30 vai. vak., C. S. P. 
S. svetainėje (1126 W. 18 St.)

Visi veikalų “Juozapas Zelbora” ir 
“Pdraono Sapnų” lošėjai būtinai at
vykite. — Režisierius.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
bertaininis susirinkimas įvyks trečia
dienį, saplių 10 d., 7:30 vai. vak., F. 
Sheuvello svetainėje, 341 Kensington 
Avė. . '

Visi nariai yra kviečiami atsilanky
ti nes yra daug dalykų aptarti.

t— Direkcija.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dairių 
repeticiją spalio 9 dienoj, Liuosybes 
svetainei, 1822 Wabansia Avė. Visi 
dainininkai bukit laku kaip 8 vai. v.

— Valdyba.

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsi vedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno 
tni.

jieškoji- 
jieėkoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimaiud. , 1

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

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Miko Seiliaus, paei

nančio iš kaimo Putrišių, valsčiaus 
^Balbieriškio; taipgi Petro Karaliaus, 
kaimo šakališkių, Igliaukos parapijos. 
Jeigu kas apie juos Žino ar jie patys, 
malonės atsišauKt.

JURGIS MATULIONIS
206 W. 8th St., Johnston City, III.

JIEŠKAU Tamošiaus Guro ir 
Tamošiaus Boziko, arba Bozike- 
lio, Panemunės par. Pirmiau gy
veno Indiana Harbor, Ind. Pra
šau atsišaukti. P. Misiūnas, 1712 
N. 3rd St., Superior, Wis.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės, nuo 35 iki 47 metų, ale kad 
butų be vaikų. Aš esu 40 metų naš
lys, turiu 2 vaikus, 7 ir 9 metų. Aš 
turiu farmą. Katra mylit ant tarmos 
gyventi, prašau atsišaukti laišku, sy
kiu prisiųskite ir paveikslą. J. Lapas, 
R. 1, Scotvillc, Mich.

SIŪLYMAI KAMBARIO
PARENDAVOJIMUI kambarys, 

dėl vieno ar dviejų vaikinų, garu ap
šildomas, su elektros šviesa ir maudy
ne, švariai užalikomas, atsišaukit tuo- 
jaus.

M. J.
2543 W. Thomas St.
Tel. Humboldt 8953

KAMBARYS ant rendos vienam ar 
2 vaikinams ar merginoms. Šilto van
dens apšildomas, modemiški patogu
mai. Randasi pietvakarynėj dalyje 
miesto.

W. VALANTINE,
6338 So. Mozart Sttreet, 

Phone Republic 3490

KAMBARYS rendai vaikinui 
geroj vietoj, švariai užlaikomas. 
Prie mažos šeimynos.

Kreipkitės, 3 lubos
3342 So. Union Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. .

' VYRŲ
. VYRŲ

2 automobiliu mechanikų, 70'— 75c 
i vai. Anglių pilstytojų, 50c 55c į vai. 
Pečkurių, $130 į mėn. 8 vai. darbo. 
Vyrų pasiuntinėjimui, 60c j vai. Dar
bininkų į dirbtuves ir mašinšapius, 
50-55C į vai. Mašinistų p&gelbininkų, 
60c į vai. 2 pakerių, $23 į savaitę, 44 
valnados. Restaurano porterių, $18 
iki $20 J savaitę ir valgis. Garo ri
terių, 67%c į vai.

MOTERŲ
2 moterų į kafeteriją, darbo valan

dos nuo 7:30 iki 4:30 vakare, $18 į 
savaitę, 6 darbo dienos savaitėje, 3 
indų plovėjų, $18 iki $20 į savaitę. 
Moterų į dirbtuves 33c į vai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted St., 2 augštas

50 gabių merginų.
Darbas prie grobų.
Nuolat darbas.
Gera alga.
Puikiausi darbo kambariai ir 

pasilsio.
Atsišaukite į superitendento 

ofisų.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1020-1026 W. 36 St., 
Chicago.

REIKIA jaunos moteries ar 
merginos abelnam namų darbui 
privatiškoj šeimynoj. Duoda
mas kambarys ir valgis.

Atsišaukite
4605 Emerald Avė.

REIKALINGA veiterka; trum 
pos valandos, gera mokestis. 
Darbas ant visados.

Atsišaukit •• (»,.
NEW CITY RESTAURANT 

4630 So. Ashland Avė.

REIKALINGA moteris, prie 
vaikų kitokio darbo nėra, mokes
tis ir užlaikymas.- Atsišaukite, 
615 W. 18th St. Klauskite ken- 
džių krautuvėj.

REIKALINGA; mergina arba 
moteris prie namų darbo, leng
vas darbas, gera mokestis. Atsi
šaukite skubiai, .754 California 
Terrace. Tel. Buckingham 4485.

REIKIA —
Merginų lengvam dirbtuvės 

darbui. •
Kerney Manufacturing Co., 

148 W. 62nd St.

REIKIA moterų ar merginų 
prie darbo naktimis į pajų dirb
tuvę. Pradžiai $16 į savaitę.

Atsišaukite ;
3659 W. Harrisoin St.

MERGINOS 15 metų amžiaus ar se
nesnės, kuri nori lankyti mokyklą, 
duosime kambarį ir valgį ir mokėsi
me mažą algą už padirbėjimą prie na
mų darbo. Katalikų namuose.

Šaukite Juniper 0394

VYRŲ
. REIKALINGA) “ .

Tuojau reikalingas patyręs bučeris: 
darbas ant visados, didelis užmokes- 
nis ir sanitariška vieta, pastoviem 
vyrui puiki vieta. Kuris mokate mi
nėtą amatą kreipkitės tuojau sekan
čiu adresu:

A. J. SUTKUS,
1007 — 8th St,,. Wąųkegąn, III.
Teleptyonrfi: 1408M ar 497

REIKALINGAS porteris į ga
liūną dirpti,. pusamžio žmogaus, 
gera mokesnis, burdas, golis ir 
gera vieta dėl gero žmogaus. At
sigaukit 2907 S. Union av.

REIKALINGAS bučerig gera 
alga dėl gero darbininko.

Atsišaukite
6062. So. State St. .

Tel. Wentworth 3806

REIKIA —
Shearmenų į geležies atkarpų 

jaędą.
A- BLACKSTONE (
858 W. Lake St

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de
partamento. Nuolat darbas, 
gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.j 

1520 Consumors Bldg.

REIKALINGAS kriaučius 
prie naujo ir seno kostumeriško 
darbo. Turi būt patyręs savo 
amate. Atsišaukite tuoj aus. 106 
E. 107 St. Tel. Pul'lman 3546-

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė ir 

grosernė 1 klesos,* yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai pagyvenimui, 
šiltu vandeniu apšildomi. Lysas 
5 met» Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1739 s. Halsted b. 338

BARGENAS
Parsiduoda grosernės krautuvė. Ge

ra vieta, 14 metų buvo laikoma per tą 
patį savininką. Priežastis pardavi
mo, savininkas serga ir turi važįuoti 
gydytis į Californiją.

S. BARRY,
4551 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevar d 2285

PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
Nauji įrengimai, daromas didelis biz
nis. Parduodamas, saldainiai, cigare- 
tai, tabakas ir kiti smulkus dalykai. 
Renda $35, lysas ilgam laikui.

GEO. RIBNIKAR
1978 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bekernė geroje sve
timtaučių apielinkėje, krautuvė ir 6 
kambarių flatas, lotas 60x125. Par
duosiu viską pinigais arba ant išmo
kėjimo. Savininkas eina lauk iš biz
nio.

CHAS. DOMKE, 
7241 S. Halsted St. Vincennes 2563

1 PARSIDUODA bučernė ir gro 
šerne arba mainisiii ant loto ar 
automobiliaus.

Atsišaukite
4700 S. Francisco Avė.• »

r

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

Jei jus reikalaujątetjakandų, nepra
leiskite Šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios madoę rakandus ir gražų dvigubų 
springsų gramafoną su rekordais už 
gerą pasiūlytą kainą. ' Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno. 

1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI rakandai, be
veik nauji. Parlor setas, kar- 
petas, dreseris. Parduosiu dali
mis arba, visus sykiu. Joe Bladi- 
kas, 1923 S. Union Avė. 2 floor.

NAMAI4EME
PARDAVIMUI pigiai 2 flatų 

mūrinis namas, karštu vande
niu šaldomas, 50 pėdų lotas, 2 
karų garadžius.

3502 Archer Avenue

PARDAVIMUI 3 AUGŠTŲ 
Medinis namas. Pigiai. Geros 
įplaukos. Matykite:

JOS J. ROZHON, 
1930 Shelby Ct. 9 vai. iš ryto 

arba 7 vai. vakare

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
< A. GRIGAS, 
3114 So. Raiste^ St.

PARDAVIMUI —
2 FLATŲ NAMAS
5 IR 6 KAMBARIŲ.
ATSIŠAUKITE
4102 W. GUDLERTON st.

PARDAVIMUI 2 flatų, su rakan
dais sun parloras, knygoms keisai, bu
fetas, tile vanaf 7x8, didelis skiepas, 
užpakaly porčiai, vienas -blokas nuo 
parko ir mokyklos, galima tuoj gy
venti ,greitam pardavimui už $11,500.

JOHN VAIS, 
5336 So. Campbell Avė.

MODERNIŠKAS 8 .flatų na
mas. Furnace ir pečiumi šildo
mas. Ugnavietė ir knygoms kek
sai, 4 ir 5 kambarių flatas. Ren- 
dos $3,828 į metus. Kaina 
35,000. Tas yra tikras barge- 
nas, veikite tuojau.

SHEEHAN WITOUS & CO.
1654 W. 63rd St.

Prospect 1910

PARSIDUODA 5 kambarių 
namas netoli karų linijos, už 
$2,800, o taipgi atskiri lemtai.

Paklauskite nuo 1 iki 6 vak. 
5124 Archer Avenue ■

MORTGECIAI “PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
;nenesiniais išmokėjimais ir jei titie 
nėra konvplikuota tas taipgi užmoka 
už title ckzaminacijąj rovenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimasy-dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimu. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Pątek, pirmininkė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P; Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvik 
svet., 841 E. Kensington Avė.

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

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
Sirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag.

11. Leudenskis, firi. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1806 So. 48th Avė., ižd. P. Soris: 
iždofglob. A, Stanisauškas, J. Mar- 
tinkus ir L, Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybes svet., 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, 111. ; _____

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams; 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kuziu- 
nas, 3959 W. 16th St.: kasos glob 
P .Medąlinskienė, J. Plaipa, Ji Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susįrin- 
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą ( po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠĘLPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Ii-ving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A.
Wabansia Avė. ---------- ,
būna kiekvieną antrą nedėldienj 
Zvvianzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė.

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi-

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

' vak. kiekvieno menesio, F. Shedvik 
svet., 341 E. Kensington Avė,. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS -LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3389 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2298); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallac< 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wesi 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maltis; kasos globėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliub< 
susirinkimai laikomi kiekvieno mč 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 83čios gatvių. Na 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J. LazaviakflN.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES lietu
vių TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Lowe Avė.; padėjėjas 
J. Kazlauskas, 920 W. 54th St.: 
nut. rašt. V. Pakeltis, 8546 S. Unior 
Avė.; turto rašt. M. Ceplinskas 
3601 So. Union Avė.; kasierius S 
Balsis, 3543 So. Morgan St.; kontr 
rašt. T. Petrauskas; kasos globėja’’ 
A. Rimkus ir D. Matuzas; durų sar
gas F. Stulgaitės.
Susirinkimai laikomi pirmą sekma

dienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų 
Bažnytinėj svet., 35th ir S. Union Av.

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

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ JR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm, J. Varnagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Herrni- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

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

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 Ix>we av.; Rontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 ivowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray
mond Chapely 816 W. 31 gat.

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

BIRUTĖS 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.

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

LIETUVOS MYLĖTOJI’ 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. I^eknickas 8362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lovve Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Ąuburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Drdugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

[JETUVIŲ 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, 3331 South 
Wallace St; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. I>owe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet, 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metame 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt L Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas

• V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

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

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


