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a t vi jos-Estonijos
sąjunga

lių valiutą, kas iki šiol buvo 
uždrausta. Taipjau valdžia pa
naikino reikalavimą daryti 
pranešimus apie tai kiek kas 
turi svetimos valiutos.

Naujieji pinigai pasirysią 
apie lapkričio 10 d.

Nori kraustytis Amerikon

Bavarijos ultimatu 
mas Vokietijai

Francija didina aprubežia 
vimus ekspertę kon

ferencijai

Deportuos 3,000 žmonių Konferencija negali svarstyti 
netik kontribucijos sumos, 
bet ir Ruhr okupacijos.

FRANKFORT, lapkričio 4. — 
Vokietijos dažų trustas mano 
perkelti savo didelę organizaciją 
ir dirbtuves į Ameriką. Derybos 
apie tai su Amerikos kapitalis
tais jau senai yra vedamos.

Daugelis dažų dirbtuvių yra 
franeuzų okupuotos, bet francu- 
zai neįstengė surasti vokiečių 
slaptų būdų išdirbimui niekurių 
produktų, todėl okupuotosios 
dirbtuvės nedirbo. Dabar su 
Prancūzais susitaikinta, bet fab
rikantai vistiek Prancūzais nepa
sitiki ir derybas su amerikie
čiais tebeveda.

Iš Bavarijos pusės ne 
gręsiąs pavojus

Bavarija nepadavusi jokio ulti
matumo, sako valdžia. Bando 
sustabdyti markės puolimą.

Vokietija išleis naujus pinigus

Latvija ir Estonija I 
sutvėrė sąjungą

nu-Panaikino skolas, galutinai 
statė sienas. Švedijos minis- 
teris traukiasi dėl tvėrimo 
sąjungos su Suomija.

domi, taipjau tuojaus pasiun
tė ultimatumą Vokietijos kanc
leriui Sflrcsemannui. reikallau- 
damas, kad visoje šalyje tuo
jaus butų įvesta nacionalistų 
militarinė diktatūra, kitaip Ba
varija tuojaus pradės pulti 
Bėrimą iš pietų.

Berliniečiai (labai 
gręsiančio
limo, bet galbūt žinia yra 
teisinga.

Von Kahr ir Knilling tai 
niai užginčija, o vėliau 
iStresemaimof valdžia irgi 
užginčijo.

Ryto balsavimai
Bus renkami teisėjai.

STOCKHOLM, lapkr. 4. - 
Švedijos užsienio reikalų mi- 
nisteris delei aštrios socialis
tų kritikos už jo kalbą, siū
lančią sąjungą su Suomija, te
legrafavo savo rezignaciją ka
raliui Gustavui, kuris yra iš
vykęs Londonan į savo sutoaus

išsigando 
reakcionierių suki- 

ne-

PARYŽIUS, iapkr. 4.
Francijos premieraš Poincare 
vakar įsakė ambasadoriui Ju- 
sserand aiškiai pasakyti Jungt. 
Valstijų valdžiai, kad

1. Francija i .neįleis projek
tuojamai ekspertų konferenci
jai svarstyti galutiną kontri
bucijos sumą kokią Vokietija 
gali pajiegti užmokėti, jei tas 
svarstymas nėra kartu suriš
us su svarstymu* visų talki
ninkų skolų. 
Valstijos
skolas Jungt. 
urancija turi 
styti ir sumą 
tribucijos.

2. Francijos

Junkeriai prieš

Valdžia vis dar esanti 
daug “marksistinė”.

per-

Taikos konferencija Deportuos 3,000

ži-
ir 

jai

uždraudė svarstyti 
, tai 
svar- 
kon-

uždrausti 
Vokietijos

gė sėkmingai. Estonijos dele
gacijai vadovavo užsienio rei
kalų ininisteris Askel, o Lat
viją atstovavo premieras Mei- 
rovičius. Sekami svarbus do
kumentai tapo pasirašyti:

L Galutina sutartis, nusta
tanti pietinį Estonijos rubežių

2. Preliminarė sutartis apie

SQ-

su- 
svar-

3. Sutartis apie gynimos 
jungą.

4. Preliminarė prekybinė 
tartis, kuris duos labai 
bių pasekmių.

Abiejų šallių karo skolos bus 
panaikintos. Latvija panaiki
na 30,000,000 markių, kurias 
Estonija yra jai skolinga, iš 
dėkingumo už Estonijos pa- 
celba laike karo su Rusija
1919 m.

Bavarija pasiuntusi uiti 
matumą Stresemannui
Reikalaujanti nacionalistų 

diktatūros.

sas Bėdinas sujudo socialistų 
dienraščiui Vonvaerts išspaus
dinus žinią, kad Bavarijos dik
tatorius von Kahr pašalino 
Knillingo valdžią Bavarijoj ir 
paskelbė save vienatiniu vai-

Darbi) Netrūksta
QVEIKAM tvirtam vyrui ir 
O sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 
neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant
lygios su vyrais.

šalių 
10,000 
laivų.

kvotos išsibaigė.
imanigrantų yra

Dar 
ant

šiuo 
laiku* negali leisti jokių svar
stymų, kurie liečiasi Franci
jos okupacijos Ruhr dfistrije- 

to, nes Francija tą okupaciją 
nori palaikyti ir toliau.

Tokios pat instrukcijos ta
po pasiųstos ir Francijos am
basadoriui Londone.

šitos

valdžia

BERiLINAS, lapkr.
“Landbund”, Vokietijos jun
kerių partija, kuri įtraukė Vo
kietiją į pasaulinį karą, prisi
dėjo prie kitų priešingų kanc
leriui Stresemannui grupių. Ji 
išleido į savo narius prokla
maciją, kurioj pareiškiama, 
kad junkeriai negali remti 
Strcsemanno kabineto, kadan
gi nors socialistai ir apleido 
jį, jis v ištiek pasilieka perdaug 
“marksistinis” principe. Pro
klamacija pareiškia, kad kabi
neto /nutarimas (užtraukti vi
durinę aukso paskolą pakėli
mui markės esąs nauja 
žiniška prigavystė.

BERLINAS, lapkričio 4. — 
Valdžia vakar oficialiniai pas
kelbė, kad Bavarijos valdžia ne- 
prisiuntė kancleriui Streseman
nui ultimatumo, reikalaujančio 
įvesti nacionalistų diktatūrą ir 
grūmojančio griebtis karinių 
priemonių, jei tas Bavarijos rei
kalavimas nebus išpildytas.

Bet dar prieš tai iš autorite
tingų šaltinių buvo gauta žinių, 
kad Bavarija tikrai prisiuntė ul
timatumą laiške kancleriui Stre 
semannui.

Nupuolimas Ncw Yorko bir
žoje Vokietijos markės iki arti 
dviejų trilijonų markių už dole
rį, privertė kanclerį Streseman- 
ną net vidurnakty sušaukti ka
bineto susirinkimą ir jame nu
tarta stvertis priemonių nepri
leisti-tokio pat markės nupuoli
mo ir Berlino biržoje.

Valdžia nusprendė, kad sveti
mų šalių valiuta turi būti kei
čiama tik reichsbanko paskelb
tu oficialiniu kursu ir kad nau
joji Vokietijos aukso paskola, 
su kuria buvo varoma spekulia
cija, nuo dabar bus pardavinė
jama ir perkama tik oficialiniu 
kursu.

Užpuolė ambasadą
SOFIJA, Bulgarijoj, lapk. 4. 

— Trys nežinomi žmonės už
puolė Jogo Slavijos ambasa
dą ir ištikusiame susirėmime 
sunkiai sužeidė ambasados mi- 
litarinį atašė Įeit. pulk. Ker- 
stič. šis antpuolis ant amba
sados gali privesti prie diplo
matinio incidento.

mil-
3 mirė nuo munsamo

ku’- 
pa- 
kad 
vai- 
tik

Iš okupuotos Lietuvos.
IŠ VILNIAUS.

NEW YORK, lapkr. 3. — 
Immigracijos komisionierius 

Curran paskelbė, kad daugiau 
kaip 3,000 immigrantų, jų tar
pe ii ,367 žmonės, /kurio šian
die atvyko laivu Leviathan iš 
Anglijos, bus deportuoti, ka
dangi jų šalių mėnesinės kvo
tos išsibaigė. Kvotos jau išsi
baigė U šalių.

Betgi uoste stovi laivai su 
dar 10,(MM) immigrantų, kurie 
dar neperėjo per Ellis salą ir 
kurių daugelis irgi galbūt bus 
deportuoti delei iiŠsibaigimo 

kvotų. Net ir Rusija ir ta per
viršijo savo kvotą.

Vokietija išleis nau
jus pinigus

Dabartinės bevertės markės 
bus panaikintos.

BERLINAS, lapkr. 4. — Vo
kietijos valdžia vakar paskel
bė, kad ji nutarusi dabartines 
bevertes Vokietijos markes at
šaukti, jas iškeisti ir visai pa
naikinti. Popierinių pinigų pre
sai, kurie jau nuo senai dirbo 
dieną ir naktį spausdindami 
popierines markes, bus sustab
dyti. Tai yra svarbiausias val
džios žingsnis, kokį ji padare 
nuo jau senai paskelbto pasi
ryžimo sutvarkyti Vokietijos 
finansus ir pagerinti šalies 
ekonominę padėtį.

Vieton beverčių markių bus 
išleisti nauji ir pastovesni pi
nigai, veikiausia aukso pasko
los notos.

Prieš išleisiant tas notas bus 
nustatytas oficialiais dabarti
nių markių kursas ir tuo kur
su markės ibus apkeikiamos 
ant tų notų.

Vokietijos markės pastaro
mis dienomis tiek 
kad visos Vokietijos spaustu
vės dabar neįstengtų prispaus
dinti užtektinai markių, taip 
kad vadžia turėjo leisti varto
ti apyvartoje ir svetimų ša-

nupuolė,

nu'sios 
ir kad

instrukcijos rodo, kad 
Valstijos buvo užsimi- 
ir apie Ruhr okupaciją 
Poincare visai nemano 
to krašto, bet laikytis 
jo valdžia turės pul-

Separatistai priešina 
si belgams

jo iki 
ti.

Kaip 
nori ekspertų konferencijos. Ji 
skaito, kad kontribucijos ko
misija viską atliko, pripažino 
Vokietiją nepildančią sutar
ties, Francija užėmė Ruhr dis- 
triktą ir dabar ji nenori kad 
kas butų daroma tuo klausi
mu. Poincare norėtų, kad A- 
mejrikai atsižadėtą konferenci

jos, tuomet jos atsižadėtų ir 
Anglija.

Poincare betgi nėra gavęs 
Amerikos notos apie tą kon
ferenciją, kadangi pasitarimai 
ėjo tik tarp Washingtono ir 
(Londono. Jis bUvo priėmęs 
projektą konferencijai tik tam, 
kad užganėdinus Anglijos ir 
Amerikos viešąją nuomonę, o 
ne todėl, kad jis tikrai norė
tų ištirti Vokietijos nuojiegu- 
mą mokėti kontribuciją. Tuo 
klausimu Francija malonėtų 

viena apsidirbti, bet pašalinės 
pagelbos, kad ji tuo galėtų pa
silaikyti ilgam laikui, o gal ir 
ant visados Ruhr kraštą.

išrodo, Franci j a nebe-

Šiandie nuspręs dalyvavi

WASHINGTON, lapkr. 4. — 
Klausimas Jungt. Valstijų da
lyvavimui projektuojamoj in
ternacionalinėj ekspertų kon
ferencijoj ištirti Vokietijos 
nuojiegumą mokėti kontribu
ciją veikiausia bus nuspręstas 
pirmadieny. Iki to laiko am
basadorius Jusseramt jau bus 

išaiškinęs valstybės departa
mentui Francijos nusistatymą 
linkui tos konferencijos. Iki 
'Francijos nusistatymas nebus 
'sužinotas, Amerika nedarys jo
kio nuosprendžioi

COBLENZ, lapkr. 4. — Pa- 
reinio separatistų vadovas Ma- 
tthes oficialiniai paskelbė, kad 
separatistai mano atsiimti Aix- 
La-Chapelle. Atsieinąs miestą 
už kelių dienų separatistų ka
reiviai busią pasiųsti Užimti 
Palatinatą, o kita dalis karei
vių busianti pasiųsta užimti 
Esseną.

Notoje Belgijos komisionie- 
riui, Matthes protestuoja prieš 
Belgijos generolo įsakymą nu
ginkluoti separatistus, kas ir 
privertė separatistus pasitrauk
ti. Separatistai gi apsigink
luoti buvę priversti delei grū
mojimo komunistų, policijos 
ir nacionalistų. Protestas taip
jau tapo pasiųstas Anglijos ir 
Francijos komisionieriams, bet 
Anglijos komisionierius sugrą
žino protesto visai jo neskai
tęs ir net neatidaręs voko.

Vokiečiai gi labai džiaugia
si atgavę Aix^La-Chapclle ir 
net ant rankų nešiojo Angli
jos konsulą, kuris padarė in
tervenciją ir privertė belgus 
išvaryti separatistus. Betgi lai
ke mūšių miestas labai nu
kentėjo.

NEW YORK, lapkr. 4.
Trys žmonės pasimirė irirsų 
pirty Brooklyne. Policija ma
no, kad jie mirė mito munšai- 
nd — medinio alkoholio, ku
ris yra vartojamas pirtyse tri- 
niiinii žmonių. Jie turbūt spė
jo, kad tai tikras grudų alko
holis ir jo išgėrė.

CHICAGO. — Ryto Cook pa
viete bus balsavimai. Bus ren
kami 23 pavieto teisėjai, vie
nas pavieto komisionierius ir 
koroneris. Socialistų partija tu
ri išstančiusi kandidatus į vi
sas šias vietas.

Be to bus balsuojama apie 
nedidelį pakėlimą taksų pabū
davo j imu i naujų mokyklų, 
rių Chicagoje ir visame 
viete labai trūksta, taip 
vien Chicagoje apie 76,000 

I kų gali lankyti mokyklas
dalį laiko; bus balsuojama ir 
apie įtaisymą Riversidėj dide
lio žvėryno (pakeliant tak
sus); apie pravedimą vidur- 
iniesty dar vieno bulvaro; apie 
paskiriimą vakarinės miesto 
dalies parkų tarybai $2,000,000 
pagerinti parkus, ir apie pri
jungimą prie Cbicagos nedi
delio ploto žemės ties Nor- 
wood Park.

Manoma, kad daug žmonių 
dalyvaus šiuose balsavimuose. 
Ypač visiems rupi padaugini
mas skaičiaus mokyklų. Bet
gi pats teisėjų rinkimas nesu
kėlė jokio susidomėjimo. Taip
jau iškįlo didelė opozicija prieš 
žvėryną, kurio pabudavojimas 
atsieis apie $7,500,000 ir ku
ris tik po kelių desetkų metų 
pataps pavieto nuosavybe, nes 
per ilgą laiką bus privatinių 
žmonių kontrolėje, nors žmo
nės turės mokėti taksus. Dau
gelis priešinasi to žvėryno sta
tymui, kada dar njėra 
pintos mokyklos.

Nušovė italą

apru-

NEBEPARDAVINĖJA VO
KIETIJOS MARKIŲ.

Vokietija pradeda leisti 
“dolerius”.

GHICAGO. — Vincenzo L. 
Albanese, 10450 Vincennes 
Avė., kuris nesenai atvyko iš 
Buffalo, nežinomų žmogžudžių 
liko nušautas Chicago Heigbts 
miestely. Kaip paprastai būna 
su italais, žmogžudžių 
gauta.

nesu-

■—Vilniaus lenkai, šiemet 
švęsdami želigovskiados sukak
tuves, įteikią vyskupui Ban- 
durskiui auksinį vyskupų kry
žių, kaipo Vilniaus krašto do
vana.

Miesto teatrų direktoriaus 
inciatyva renkama aukos A. 
Mickevičiaus paminklui statyt.

Specialiu ė Vilniaus lietu
vių delegacija nuvyko Varšu
von gauti leidimą, kuriuo ei
nant galėtų įstoti Vilniaus uni
versitetan lietuvių gimnazijos 
abiteriantai.

“Slo\v<>”, paduodamas žinu
tę, pageidauja, kad minimas 
lietuvių prašymas butų paten
kintas.

Pašamenė. Švenčionių apskr. 
Šiemet ir taip mažai šieno tu
rime, bet ir tuo reikia dalytis 
su lenkais. Rekvizuotojų tar
pe žmonės pažino keletą, kurie 
vokiečių okupacijos metu* mu
sų krašte tokias rekvizicijas 
atlikdavo, kaipo vokiečių ka
reiviai. Mat, Lenkų valdžia 
juos čion atsiuntė iš Pozna
nės, kaipo jau pažįstančius šį 
kraštą.

Švenčionis. Lenkai siųsdami 
musų kraštan atėjūnų, iš čia 
kelia kitur vietos žmones. Ligi 
šiol iš čia iškėlė šiuos geležin
kelininkus: 1) Bernatavičių
Vincą, 2) Garią Juozą, 3) Ba
rauską Igną, 4) iL'abagą Vincą. 
Paskutinis prašęs palikti sava
me krašte, tai jį visai nuo vie
tos atstatė.

NEW YORK, lapkr. 4. — 
Vokietijos markės visiškai ne
teko vertės ir daugelis Neiw 
Yorko bankierių ir pinigų 
siuntimo įstaigų nustojo jas 
pardavinėję, 
keblumų su 
Vokietijon.

Vokietijos
pavieni asmenys gali gauti tik 
tam tikrą daugį svetimų ša
lių valiutos, 
siųsti mažais 
reikėtų Misų 
keisti.

Vokietijos
išfeidtrtsli safro dolerinei, ku
rios yra veikiausia paremtos 
esančiais šalyje Amerikos do
leriais.

VANCOUVIER, B. C., 
4. — Gonzales Heigbts 
vatorija užrekordavo

Todėl pasidarė 
siuntimu pinigų

korporacijos ir

Todėl patariama 
čekiais, kad ne- 
čekių ant kanto«

valdžia nesenai

Pranašauja žemės dre
bėjimus.

lapkr. 
obser- 
labai 

smarkų žemės drebėjimą, ko
kis sunaikino Japonijos mies
tus. Žemės drebėjimas įvykęs 
už 5,600 mylių į vakarus nuo 
čia, galbūt arti Guam salos.

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:27 vai., leidžia
si 4:41 vai. Mėnuo teka 2:34 
valandą nakties.

PAKĖLĖ ALGĄ GATVEKA- 
RIŲ DARBININKAMS.

GHICAGO. — Arbitracijos 
taryba užvakar nusprendė pa
kelti algą visiems gatvekarių 
darbininkams, išėmus konduk
torius ir motormanus, po 10c 

valandą. Jie negavo algų pa
kėlimo kada pakelta algą ino- 
tormanams ir konduktoriams. 
JaU pirmiau kompanija buvo 
pasiūliusi pakelti algą, bet da
vė labai mažą pakėlimą, taip 
kad darbininkai buvo atmetę 
tą kompanijos pasiūlymą. Pa
kėlimas algų veiks nuo perei
to rugpiučio 1 d. Bėgii> tie
sėjams algą pakelta po 6c į 
valandą.

MEXICO CITY, lapkr. 4. — 
James Wheeler, kuris buk iš
pranašavęs Japoinjijos žemės 
drebėjimą, dabar pranašlauja, 
kad ateinančio sausio men. 
smarkus žemes drebėjimas bu
siąs Mexico City, ateinančią 
gi vasarą tokių žemės drebė
jimų busią Anglijoj, Francijoj 
ir Italijoj.

LLOYD GEORGE GRĮŽTA 
NAMO.

NEW YORK, 'lapkričio 4. — 
Buvęs Anglijos premieras 
Lloyd George, kuris su savo šei
mine lankėsi Amerikoje per ke
turias savaites, vakar išplaukė 
namo j Angliją.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, DI.



33-jų Vilniaus Tremtinių 
Viešasai Žodis

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš Vilkaviškio,
Geras derlius.

Visam pasauliui pagaliau pa
aiškėjo, kaip Lenkai savo vy
riausybės Pilsudskio asmeny 
inspiruoti ir vadovaujami, su
darė 1920 m. nedorą Želigovs
kio “sukilimą”, sulaužė pada
ryta Suvalkuose1 su Lietuviais 
sutartį, pamynė po kojų šven
tus lietuvių tautos jausmus ir 
teises į prabočių žemę; kaip 
inscenizuodami Vilniaus seimą, 
sufalsifikavo krašto valią; pa
galiau, jėga ir smurtu išplėšė 
mums Vilnių ir išgavę Euro
pos neva sutikimą, engia, slo
pino ir terioja ten viso kultū
rinio pasaulio akyvaizdoje vi-

Apgavikas iš Vestfa
lijos.

nė nereikėtų 
dėmesio į tuos 
jeigu ne tasai

Tokio banditizmo auka tarp 
kitų tenka būt ir mums 33-nis 
tremtiniams, dirbusiems Vil
niuje kultūros darbą, reišku- 
sičius okupantams tiesos žodį 
ir tuo gynusiems musų tautos 
reikalus. Tapome, kaip žino
ma, įmesti Lukiškių kalėjimai), 
po dviejų trijų savaičių vargo, 
prievarta atskirti nuo savo 
šeimynų ir nuskriausti mate
rialiai, prislėgti dvasioje be jo
kių apkaltinimų, be teismo, di- 

net be tardymo iš- 
Vilniaus. Bet tai yra 
sulyginti su visos

nepri-

vienas

visame
vaini-

džiuma 
tremti iš 
mažmožis 
tautos darbais kovoje už
klausomybę.

Mums dabar parupo 
tos skaudžios ejiopejos 
gana charakteringas 
musų tėvynės arškečių
kc. Nepriklausomon Lietuvon 
pereitą vasarą atvyko 
niaus generolienė A. de 
viena iš tų “karžygiškų” 
kurios viešai spaudoje 
vo musų kraujo ir gy\

Kada 5 11 22 nakčia jau

Bondv,

buvome 
Įėjimo, 
ty “Rzeczpospoliia” 
tas plačiai žinomas 
turingu beširdingumu lenkių 
patriočių protestas, būtent:

“Mes, moterys—lenkės, Vil
niaus krašto pilietės, širdies 
gilumoje su'sirupinę musų my
limojo krašto likimu, ypač 
šiuo momentu, kada reikšda
mas gyventojų valią — Vilniaus 
seimas galutinai nuspręs mus 
esant sujungtus su musų Mo
tina Lenkija, mes atsidūrėme 
šiandien dar nematyto žmoni
jos istorioj teisių peržengimo

lenkų endekų dienraš- 
buvo įdė-

atsirastų tokių, kuriems nerū
pėtų Lietuvos garbė ir sutik
tų patys sau? spiauti į veidą.— 
Gal būt mums 
kreipti jokio 
visus gandus,
faktas, kad de Bondy kaltino 
musų vyriausybę lenkų kanki
nime ir žudyme Kauno urvuo
se, (..polacy w lochach ko- 
\vienskich — przyplacając to 
zdrowliem i žyciem” .— (žiur. 
protestą 33 liedinyj); jeigu ji, 
de Bondy, savo protestu nebū
tų prisidėjusi prie žiauresnio 
musų brolių lietuvių ir gudų 
persekiojimo Vilniaus krašte, 
jau nekalbant apie mums pa
darytus materialius iki šiol 
neatlygintus ir negrąžinamus 
moralius nuostolius ir jeigu 
mes nematytume, kad ji per 
pusantrų metų laiko to visko 
nėra atitaisiusi. Tačiau šian
dien naudojasi laisve ir globa 
toj valstybėj, Ikurią rūpinosi 
nuterioti ir pavergti.

Mes nenorime keršto, nerei
kalaujame niekieno gyvybės ir 
kraujo, nerašysime protestų 
valdžiai dėl jos atvykimo, mes 
norime tik sužinoti, ką mano 
musų visuomenė šiuo reikalu 
ir kaip ji rengiasi apsidrausti 
nuo panašių įžeidimų ir pasity
čiojimų.

Mums svarbu sužinoti, a1* de 
Bondy yra atšaukusi mestą 
savo protestu Lietuvos vyriau- 
svbės kaltinimą, kuris be abe
jonės yra pasiekęs Europą ir 
ten galėjo bu‘ti sunaudotas 
prieš musų nepriklausomybę.

Mes norime sužinoti, ar de 
Bondy atitaisė nors dalelę ma
terialių ir moralių nuostolių 
lietuviams ir gudams Vilniaus 
krašte, kuriuos padarė prisidė
dama savo protestu* prie dides
nio kurstymo lenkų valdžios 
dar labiau slopinti likusias lie
tuvių įstaigas ir 
kaltą jaunuomenę 
vius 
mor.

Biržai. (“B. Žin.”). šių metų 
liepos ir rugpiučio mėnesiuo
se atsibaladojo iš kažin kur vo
kietis, sulig rastais pas jį as
mens dokumentais, kilęs iš Vo
kietijos provincijos Vestfalijos, 
Arturas Pi-as. Jis persistatė 
inžinierių statytoju, susisukę 
sau lizdą Suostų bažnytkiemyj, 
paėmė Suostų bažnyčią remon
tuoti. Gavęs rankpinigių, pra
dėjo darbą, ir parodė savo ga
bumą visai nežinoti inžinie
riaus darbo, kaip save buvo 
užsirekomendavęs. Vietinis 
klebonas, matydamas, kad 
nieks neišeis su tokiu inžinie
rium, pašalino jį nuo remonto 
darbų, žinoma, ne be savo nuo
stolių. Pf-is susisuko sau buL 
veinę Biržuose^ ^rasdamas ii r 
čia lengvatikių, gaudamas iš jų 
rankpinigių. Klijentai, negavę 
atgal nei rankpinigių, nei daik
tų, sudejavo; jų aimanavimas 
pasiekė milieją, ir Pf-as atsi
darė kalėjime, kaipo

Vilkaviškio apskrityje šiais 
123 m. labai gerai užaugo ja
vai. Dauguma ūkininkų negali 
su talpinti javų kluonuose.

Gaisras.
Rugsėjo 30 d. vidudienį už

sidegė valstybinis Karklių dva
ras, Vilkaviškio apskr. Prieš 
tam sudegė du kluonai su ja
vais, svirnas, darbininkų, butai 
ir 4 kviečių kūgiai. Nuoski
lai įkainuoti į 114 tūkstančių

žemės reforma.
Rugsėjo mėn. š. m. 

viškio žemės reformos 
sija nutarė! išparceliuoti įKisl- 
niškių dvarą, kurs prieina prie 
paties Vilkaviškio m. Komisija 
nutarė palikti iš šio dvaro ne
maža žemes miestui praplatin
ti ir savivaldybės reikalams. 
Daugumui dvaro darbininkų 
neteko žemės. Jiems bus duo
ta žemė iš artimiausių nuo 
Vilkaviškio dvarų. Iš Kisiniš- 
kių dvaro žemės gavo tiktai 7 
darbininkų šeimynos po 4 hek
tarus kiekviena. (L-va).

Vilka- 
komi-

(žiur.

kankinti ne-
— mokslei- 

lietuvių me-

to visko nėra atitaisiusi 
to mums neteko iki šiol

name visą musų visuomenę 
stipriausiai protestuoti šiuo rei-

mas visoms civilizUotomos tau
toms teises.
jus, teisėjai, klausdamos:
no valia tapo paleisti \

Mes kreipiamės i

kurie buvo suimti teisių keliu 
ir pilietybės pareigas einant, 
tuo tarpu, kai musų broliai

Kauno rūsiuose, netekdami 
sveikatos ir gyvybės”. Pasira
šė: 1) Bronislava Moračevska, 
tautinės Vilniaus moterų or
ganizacijos pirmininkė, 2) Fc- 
liksienė Briel-Plctcricnč, len
kių katalikių sąjungos vicepir
mininkė, 3) generalienė* A. de 
Bondy, šeimininkių ratelio prie 
darugijos “Roz\voj“ pirminiu-1

— o 
girdėti, (ji bent nėra atitaisiusi 
mums mestų apkaltinimų 
“zbrodniarze starui” ir padary
tų nuostolių — jeigu dar mu
sų tautos ir jos vyriausybės 
įžeidimas nėra reabilituotas, 
tai ar mano musų visuomenė iš 
jos to pareikalauti, kada ir 
kaip?

Čia neužtenka vienos kitos 
gailesčio ašaros, kurį ji de Bon
dy, rodo atsiųstame mums ne
pasirašytame aukščiau minėta
me laiške’: čia reikia ko nors 
daugiau, kad visuomenė maty
tų, jog ji tikrai nori atitaisyti 
savo prasikaltimą prieš nepri
klausomą Lietuvą, lietuvius ir 
gudus Vilniaus krašte.

Kol tai nebus padaryta, vi
suomenė negali būti tikra, kad 
panašių atsitikimų nepasikartos 
dažniau, o ypač nebus tikri 
musų broliai vilniečiai, kad jų 
ramus ištvermingas kultūros 
darbas bus nepriklausomas 
Lietuvos tinkamai įvertintas.

33 Vilniaus tremtinių vardu
Komitetas. |

Tat toji pati de Bondy šią KAUNAS

nelegaliai 
neturintis 
nei vizos. 
Pf-is išsi- 
porai va

Pf-as gauna šiltą priėmi- 
ir pasitikėjimą, nežiūrint į 
kad Pf-as dar tik rugpiu- 
23 d- sėdėjo kaltinamųjų 

kad šeimininkui gerai 
Pf-as, naudoda-

nei užsienio paso, 
Ru’gpiučio 25 d. jis, 
vaduoja iš milcijos 
landų likviduoti savo kai ku
riuos reikalus. Tuo pasinaudo
jęs Pf-as nesnaudžia. Nuėjęs 
pas St. atsirekomendavo teisių 
daktaro Pf-ro Klaipėdos sunu1- 
mi, 
mą 
tai, 
čio
suole, 
buvo žinoma.
masis pasitikėjimu, pavogė mft) 
jo aukso laikrodį ir diržą, pa
vogtus daiktus čia pat Biržuo
se pardavė. Vėliau vagystei 
paiškėjus, pavogti daiktai bu
vo surasti.

Tenka girdėti, kad Pf-as yra 
ir daugiau padaręs panašių

Tvarkos ardytojai.
Seirijai. (IL-va). Seirijų apy

linkėje jau nuo senai buvo įsi
galėję vagys ir miesto dyka
duoniai. šie padirbėję keletą 
dienų, iš smuklių neina ir gatvė
je neduodavo žmonėms ramy
bes. Atsikėlus į Seirijus nau
jam nuovados viršininkui, jisai 
apgaude vagis, triukšmada
riams sustatė protokolus už 
tvarkos ardymą ir jau dabar 
kiek ramiai/. Bet kaimuose 
dar naktį jaunųjų gaujos val
kiojasi ir ne maža žalos prida
ro gyventojams. MM

PINIGUS LIETUVON
dienas 

dienas, 
susisie-

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės
kinių su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu i
Central Manufacturing

District Bank 
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
— ./

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link 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 į Nau
jienų ofisų, nes iš Čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

No.

Ofiso Telefonas 1)1? IT A RROAIĄ Buto TelefonasCentral 4104 XI. /X. J Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

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

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

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

■CUNARD
■ AR MANOTE ATSIIMTI GI- 
J MINĖS Į AMERIKĄ

■ 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį
■ metą
H Leisk musų ruitinei Kaune pagelbč- 
| ti Jutų giminėm* iigauti paaportua 
g ir viiMiA ir tinkamai juos prirengti | 
— kelionę.
" Nereikia laukti dėl vieton, tuiln-
■ tiems Cunard linijos laivakorte®. Cu-
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas 
g kelintą dieną. Cunard laivakortės
■ yra geros kelionei ant AQU1TANIA, 

BERENGAKIA ir MAURETANIA,■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- 
■ vos ir Amerikos.
■ Del smulkesnių informacijų, malo- 
m nekito susižinoti su musų vietiniu J agentu arba musų raštinėje.

■ Cunard Line
■ 140 N. Dearbom 
Jstreet 
■Chicago, III.

S. L FABIONAS CO.

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

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
> Parduodam Laivakortes. ♦ 

——............  i

■ M ■ M N M ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ jTj||

VANOS
Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

A. F. GEHL & CO., 
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėti o mis nuo 9 iki 12 ryto.

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $80
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo ginvinėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai

Gaunamos
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago, III.

ra-

Pinigai

Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.

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 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tol. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor, Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

1811 Recter Building
7* West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieturys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarai®: 10736 So. Wabash Avė.

Tek: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viiJudoe 
patarnauju kuogeriausiai

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

ko iš Vilniaus nepriklausomon 
Lietuvon, kur ji turi du dvaru 
(Krikštėnai Ukmergės apskr.

ir kitas Trakų apskr.)
Plačiai pasklydo gandai, kad 

vienas musų vyriausybės vir
šūnių valdininkas paėmęs de 
Bondy ypatingon globon ir pa
sižadėjęs, jog jai nė plaukas 
nuo galvos nenukrisiąs: kad 
kiti valdininkai darą jai ir jos 
dvarams ypatingų protekcijų ir 
kad jai visa tat jau labai daug 
atsiėję. Be to, vienas vietinis 
valdininkas L. atsiuntė musų 
susirinkimai! de Bondy pasiaiš
kinimą be parašo, dėl aukščiau 
minėto protesto.

Mes nenorime tikėti, kad mu
sų aukštųjų valdininkų tarpe

Apiplėšė stoties bufetą.
Biržai. (Ek.) Rugsėjo mėn.

I naktį į 19 dieną išplėštas ir iš
vogtas siaurojo gcžkeio Biržų 
stoties bufetas. Pavogta įvai
rių svaiginamųjų gėralų, 400 
litų vertės, saldainių, baronkų, 
konservų ir kitų valgių 100 li
tų vertės. Kaltinamieji šiame 
nusižengime suimti ir perduoti 
atatinkamai teismo įstaigai.

1855. Nieko gražesnio ir dau
giau tinkamo jaunai mergaitei arba 
moterei sunku surasti.

Sukirptos mieros 14, 16 metų 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

36 mierai reikia 1 % yardo 40 colių 
materijos vienos rųšies ir 1% yardo 
32 colių skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
iurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
induotą 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. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

2 Didelės Dovanos 2

Pinigai
• v
18

Bridgeporto

LIETUVĄ
i

Vagys
Pilviškiai. (L-va). Naktį į 

spalių 6 d. Pilviškių mietselyjo 
vagys išplėšė pirklių Jablono 
ir Ušvico krautuvę, iš kurios 
Išnešė gelumbės už 4000 tJhtų 1 
vertės.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

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

Mieto® per krutinę

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas ir valst.j

Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

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

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metine prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 G r and Street, Brooklyn, N. Y.

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.
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Overkautai
2 kelniŲ siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio nvaterijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai < O , £ A
ir augščiau I QowV

Vaikų siutai ir overkautai CQ .50 
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St. 

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

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

" Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

/

*
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Keliones Po Lietuvą 
Įspūdžiai

tytų ūkių. Daug savininkų 
dirba Jaukus traktoriais. Tik 
skundžiasi, kad Panevėžy nesu 
geros dirbtuvės traktoriams 
taisyti. Mašinai sugedus, rei
kalinga esu jų vežti Kaunan.

Važiuojant traukiniu iš Kau
no, galima buvo pamatyti, kad 
visa Lietuvoje jau stojasi ant 
tvirtu kojų. Traukinys išeina 
punktualiai, tačiau visi jie sa
vo vietose. Keleiviai greitai 
sueina i vagonus. Tik pradėjus 
važiuoti nuo Kauno, galima jau 
pastebėti pramonės ir žemės 
ūkio kylimą Lietuvoje. Vieno- 
je ir antroje geležinkelio pusėje 
matyti įvairių, naujų, statomų 
ir jau veikiančių dirbtuvių, čia 
stiklo fabrikas žaibuoja rau
dona ugnimi; toliau rengiama 
didelė plytų dirbtuvė; pelkėse
matyt durpių kasamosios maši
nos ; pamiškėje — ūkio lent- 

•; kirtimuose kaip (“sop- 
ruksta deguto varomieji 

i; pakelėje ir prie upių 
garo malūnai; matyti per 
užleisti dirvonai; taiso- 
pievos; sodinami smilty-

nžiu 
karą 
mos 
nai.

Traukiny keleiviai žiūrėdami 
pro vagono langus ,stebisi, ko
dui prie geležinkelio pažymėti 
kilometrai i vieną pusę, pv. 348. 
o kitoje šulo pusėj pažymėta 
319. Sako kad ir taip aišku, 
kad nuvažiavus 318 kilometrus 
važiuojama 349-tas. Kalban
tiems labiau patinka parašų 
sistema, kur nurodyta kiek nu
važiuota ir kiek liko važiuoti.

Radviliškyje keleivius džiu
gina didelis vagonų atsargos 
skaičius.

Prie Panevėžio stoties niuk
so “amžini” Karo Butu Sky
riaus žinioje esanti barakai. 
Juos pastatė vokiečiai okupaci
jos metu kaimo žemėje. Kai
miečiai reikalauja atiduoti 
jiems žemę. Karo Butų Sky
rius antri jau metai rengias 
pasiųsti Komisiją tiems bara
kams likviduoti.

Lietuvos rytų pradžioje yra 
panašus ; kregždyną Utenos 

Ten gyvena Jautu ge- 
Jie ramiai sau brai- 

gatves ir 
Jau antri 

laukia kada

vieškeliai; čia pat prie šono 
ežeras ir per slėnį bėga gražus 
upelis. Lygumoje apsistoję 
žmonės, prie keliu išrikiuota 
gurguolė, prie miško ganosi 
arkliai, prie upelio stovi virtu
ves, o ežere maudosi kuopos 
kareiviu. &

Abeliuose purvus ir nešvaru
mus manoma vyti lauk ir jau 
pradėta grįsti akmenimis di
džioji gatvė.

Abelių stoty skubiai eina j 
vagonus karo dalys, ir su dai
nomis išvyksta. Kareiviai lin
ksmai mosuoja rankomis Abe
liams.

Patekus Į Rokiškį darosi dar 
labiau gaila mirštančių Zarasų, 
matant kaip nedideliame Ro
kiškio miestelyje eina namų 
statyba, miesto planavimas ir 
gražinimas; statoma įvairių 

dirbtuvių; jau dirba odų dirb
tuvė, verpiamosios ir audžia
mosios dirbtuvės, mašinų taiso
mosios dirbtuvės, 
lentpjūvės, elektros
k t. Netoli Rokiškio yra dar 
senai prieš karą p. Trejaus į- 
steigtas didelis verpiamasis ir 
audžiamasis fabrikas. Ten 1919 
ir 20 metais buvo gamintas 
milas musų kariuomenei. Ro
kiškyje galima pamatyti ir 
traktorių ir durpių elektroma-

Spiriama Rokiškio pa
taisyti. Tik

nepraktiška gal butų

malūnai, 
stotis ir

miestas, 
ri žmonės, 
džioja po purvinas 
dvokiančius kiemus, 
metai jie kantriai
žemos tvarkytojas duos jiems 
po sklypelį žemės
statyti. Kiti ir medžiagos pa
siruošę jau turi.

Tau ragės valsčiuje yra daug 
rusų sentikių. Sako, jie buvę 
sumanę įkurti net savo “sta- 
lovierų” respubliką ir net ke- 
liarodžius ir kitus parašus iška- 

Tik jiems nepa-

trobai pasi-

sinas. 
skrity ir kelius 
labai
..kušti velenas iš griovio nito ke
lio pusės ir minkštas žemes 
mesti ant kelio. Žemes refor
ma irgi stropiai vykdoma. 
Daug dvarų ir kaimų išdalyta. 
Lik. matyti, daug daroma, kaip 
sako, “iš peties” ir per tai kar
tais einama ne su gyventojų 
reikalais. Taip, Verksnionių 
kaime matininko uždarytas tie
sioginis susisiekimo kelias tarp 
Krylių ir Užbaliais, kuris ėjo 
per to kaimo lygius laukus. Jo 
vietoje pratiestas naujas kelias 
per didelį kalną daug ilgesnis 
už senąjį, 
vienkiemius 
panaikintas 
G re viskių į
jai piktinasi.
Urbaniškių dvaro 
skundžiasi, 
žemės rūšis Komisijos nenusta
tyta, o valsčiaus Valdyba rei
kalauja aukštų mokesnių. Ka
majų viršaičio padėjėjas nuo 
tų, kurie neišsigali sumokėti 
mokesnių ima drapanas. Dva
ro parkas ir sodnas parduotas 
naujakuriams. Prieš pardavi-

Radvilišky ir Šiauliuose la
bai metasi į akis nešvarumai. 
Ne tik mieste, bet ir stotyje ne 
iš visų kampų šluojama. Šiau
liuose, prie siaurojo gelžinke- 
lio, kifr yra gelžinkelio, įvairių 
bendrovių ir Įbaiikių sa;nd|el|iai 
teko matyti krūvos sąšlavų ir 
mėšlų. Tiesa, Šiauliai gyvas ir 
didelis prekybos centras, bet 

tat dar nereiškia, kad nereikė
tų laikyti švarumų.

Pasvalio ir Saločių apylinkės 
gyventojai atsimindami pasa
koja apie kovas jų krašte su 
bolševikais ir bermontininkais. 
Labai laukia, kuomet kažin 
koksai Fondas atstatysiąs Sa- 
lotysc paminklą bermontininkų 
kovose kritusioms lietuviams. 
Sako, dar pernai Fondas at
siuntęs dalį geležies ir cemen
to. Čia žmonės skitodžiasi, ko
dėl valdžia nesirūpina sujungti 
nors siauru geležinkeliu Pasva
lį su Panevėžiu..

Biržų miestas, panašiai kaip 
ir Rokiškis, smarkiai statosi, 
didėja ir gražėja, čia prives
tas naujas geležinkelis, stato
mos įvairios dirbtuvės. Ke
letas bažnyčių ir sena pilis pri- 
ditoda miestui istoriniai kultū
rinį vaiizdą. Čia nesenai pasta
tyta rašytojui S. Dagiliui pa
minklas. Biržų siaurame ge
leži n kelyj pasitaiko ir kurjozų. 
Tai su vagonais nuo bėgių nu
krinta, tai šiaip jau kas

Š. m. birželio 19 
į Šiaulius vežė 
Dibovičius 5000

Gidbinų 
buvo 

o

riuomenei butus. Argi nega
lima birtų parduoti vienų kita 
mažiau tinkančią kareivinę vie
tos gyventojams ir už gautus 
pinigus atremontuoti kitas? 
Tiek pat Kalvarijos katorgos 
kalėjimo sienos ir aplinkinės 
tvoros murai kelinti metai 
niukso oro griaunami. Argi 
negalima butų tas plytas par
duoti nukentėjusiems dėl ka
ro vietos gyventojams, o u# 
tuos pinigus padaryti ką nors 
geresnio negu tie griuvėsiai?

Sakiuose, Rasdiniuosei, Tau
ragėje ir Telšiuose, kaip ir ki
tuosi' Lietuvos miestuose, va
lomas liktai centras; priemies
čiuose ir kraštinėmis gatvėmis 
kartais sunku ir išbristi. Bet 
visa tat manęs dar nestebina. 
(Lietuvoje jau taip buvo Įprasta 
ir nuo senesnių laikų.

šlykštu1 ir biauru darosi 
man patekus Į Klaipėdą. Čia 
aš tikėjausi rasti švarų vokiečių 
miestų. Tik gaila, kad šis 
miestas visai nebetoks, kokiu

jį esu matęs dar prieš pasauli
nį karų. Tiesa, miesto vidurys 
pakenčiamas; gatves valomos 
ir vaikščioti galima sausai. 
Bet jau kraštutines gatvės ir 
priemiesčiai — tai nė kiek ne
siskiria nuo kitų Lietuvos mies
tų pakraščių. Čia gatvės valo- 
m /s, matyt, labai retai; šali
gatvių vietose guli sąšlavos ir 
mėšlai; į upelį pilamos šiukš
lės ir pamazgos; kad pastaro- 
jom nutekėtų nuo kranto yra 
net tyčia padaryti platus lentų 
loviai. Einant gatve, galima 
matyti kaip iš namų, per pa
malus, išvesti apvalus vamz
džiai ir kaip per juos tisiog į 
gatvę bėga pilamos iš virtuvių 
pamazgos (lai, tat ir duoda 
virėjoms ii tarnaitėms patogu
mų, bet einant pro tuos dvo
kiančius muiluotus upelius ne
sijaučia, kad esi mieste, kur 
visame vyrautų kultūra. Man 
buvo aišku, jog klaipėdiečiai 
mėgsta kietų valdžių.

[“Lietuva”] Perkūnas.

Mrs.A MICHMEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kumpas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Vari Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i] 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuoso reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kites, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 'i 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakaro.

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

3639 W. Rooševelt Rd., 
Phone Crawford 3140

Gale išskirstyto į 
Krylių kaimo visai 
kelias iš Girelės ir 
Vaičionis. Gyvento-

Iš parceliuotu 
naujakuriai 

kad jų sklypams

binę rusiškai, 
vvkę.

Degučiuose 
tusi ūkininkai 
kas, dar priej 
trobą arčiau kaip dešimt met-| lėtas medžių, 
rų nuo plento, ir gavo 
nusigriauti ir pasikelti

prie plento sta- 
trobas. širbins- 

karą, pasistatė Imą buvo išvogta iš parko ke- 
Dabar turi mo- 

trobą | kėti už tuos pavogtus medžius 
toliau, Į tie naujakuriai, kuriems teko 
šs juo-I sklypai su kolitais pavog-tų me

sta prie plento esanti Susisie- j tižių. O tie asmens, kurie vogė, 
kimo Ministerijos žemJ. Rukž-I teisman nepatraukti. Rimšio- 
telė statė trobą pernai metaisĮnių kaimas turi lauke gražias 
ir pastatė prie pat plento. Sa-1 kapines, kur yra mažutė koply- 
ko, jam leidęs apskrities tech-1 tėlė ir keletas senų kryžių. Ko- 
nikas. Kiti aimanuoja, kaip plytelėj buvo Jėzaus Kristaus 
čia yra, kodo! toji pati plento I statula. šiemet rugpiučio 
žeme tapo nebe Susisiekimo Į pradžioje, kaž kas ją pavogė. 
Ministerijos. I žmonės kalba, kad kažkoks

Zarasai laikomi Lietuvos [ jaunikaitis( gal. V. Arch. Ko- 
kamčatka. Tat iš dalies gali-Į mis. siųstas?) važiavęs pro ša- 

nujausti iš tolo, važiuo-llį dviračiu, rinkdamas senus 
jant Zarasų linkui, o taipgi I istorinės reikšmės daiktus, ir, 
pačiam mieste ir apylinkėje.I tur būt, jis tą statulą pasisavi- 
Miestas tebėra po karo apgriu-lnęs.
vęs, pusiau užmiręs, neturi ge-Į Savininkai pasipiktinę.

į Netoli Kupiškio Papilių kai
mas. Pačiame kaime yra di- 

Įdelis piliakalnis, čia ant pilia
kalnio aukščiau trobų ir me
džių, šventadieniais žaidžia 
jaunimas. Kaimo laiške yra 
kitas piliakalnis, kur iškasa
ma daug kaulų ir kitų senovės 
daiktų. Papilių kaimo lau 
kuose 1915 metais buvo di
džiausios kovos rusų su vokie
čiais, ir žemė vėl bifvo papil
dyta lavonais. Už poros kilo
metrų nufl kaimo yra labai di
delė bala pelkė vadinamoji "Še- 
peta”, kur gyvena per vasarą 
gervės ir laukinės žąsys. Gra
žių ir įdomių esama čia vietų. 

Panevėžy —. didelis pramo
nės ir kulturos centras. Čia 
apylinkėje yra ir gerai pasta- nuomą

pusiau užmiręs, neturi ge
ležinkelio ir nuo visa ko atski
las. Kilimo žemės ūkio ir pra
monės čia nesimato. Tik darbš
taus Įeit. Jodinio įkurta elekt
ros stotis, malūnas ir lentpjū
vė šį tą priduoda miestui. Ant 
plento nulaužyti geležiniai til
tų ramsčiai ir nu vartyti že
mėn cementiniai šulai; telegra
fo linijos apardytos; izoliato
riai apdaužyti. Aplink dauge
lį ežerų yra labai gražių vietų. 
Gaila skurstančio be geležin
kelio kramto.

Antazave teko matyti poilsį 
kažkur žygiuojančios didelės I 
dalies musų kariuome
nės. Kariai džiaugėsi, kad to
kios patogios poilsiui vietos jie 
dar niekur nesą matę. Tai 
gTažus slėnis, aplinkui didelis 
miškas, viduryje suseina trys I

atsi- 
d. iš 

Do- 
klg.

stotyje 
nukabintas 

kalkių sa- 
\iiršinin(kas 

ašis, ir

Biržų 
vydas 
'kalkių, 
vagonas 
ir paliktas,
vininkui stoties 
pranešė, kad deganti 
nepatepus jos vagonas negalįs 
toliau eiti. Dibovičius turėjo 
nuostolių, kadangi tą dienų ne
patepė ašių; kalkės, pa
liktas Gulbinų stoty, sulijo ir 
jos laiku neatėjo.

Joniškio miestas netoli Lat
vijos sienos. Nors per Joniš
kį eina traukiniai į Latvija ir 
Estiją, bet gyvumas mieste ne
didelis. Pastebėti vietos valdi
ninkų vienybė ir veiklumas.

Teko matyti ir važiuoti nau
jai pratiestu geležinkeliu iš 
Kazlų Rudos į Alytų Kelias dar 
ne visai gerai sutvarkytas. Ke
lių meisteriai ir inžinieriai daug 
daro savo narsutmu. Tik tat 
kartais ir nemalonumų padaro. 
Taip, iš Mariampolės buvo pa
leistas į Kalvarijų kariškas 
traukinys. Kelio meisteris da
vė ir palydovą traukiniu nak
čia ištiesti per kaž kokių pavo
jingų vietą. Ji pasirodė neto- 
liese. Tuojau už naujo Šešu
pės tilto traukinys nuėjo nuo 

bėgių. Kadangi jis ėjo iš loto, 
tai nei arklių nei žmonių už
muštų nebuvo. Pasirodė, kac 
vienoje vietoje iš po bėgių bu
vo išimtos žemės taisant toje 
vietoje geležinkelį. Dešimti
ninkas su keletu darbininkų 
stengėsi per ištisą dieną pakel
ti nukritusį garvežį. Nei kelio 
meisteris nei distancijos inži
nierius nepasirodė. Ešelonas 
rizikavo pasilikti vietoj be 
maisto ir pašaro. Ešelono vir
šininkas supykęs įsakė karinin
kui surasti ir pristatyti kelio 
meisterį ir inžinierį. Buvo su
rasti. Jų nurodymais, patys 
ešelono kareiviai 
ti bėgius ir už 
lonas galėjo eiti 
kingai truputį 
pas mus leidžiamas karo 
kinys geležinkeliu, kurio 
giai beveik kybo ore.

Alytuje ir Kalvarijoje 
daug apdaužytų, be langų, 
rų ir lubų kareivinių. Per pen
kerius Lietuvos gyvavimo me
lus Kalvarijoje joms nieko ne
buvo daryta, ir tik pačios jos 
gedo nuo lietaus, sniego ir vė- 
o. Tuo tarpu kariuomenes už- 
ma privačius namus. Gyven

tojams nėra kur ir taip pasi
dėti. Valstybė turi mokėti 

už sekvestruotus ka

ėmėsi
paros 

toliau, 
atrodot,

taisy- 
eše- 

Juo- 
kada 

i tru- 
bė-

yra 
du-

Tel. Boulevard 1545

T0WN OF LAKE KVIETKINYClA
M. S. Petravičia, Savininkas

Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 
Labai greitai

1551 West 46th Street

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 

savaitę
Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po

$15 ar daugiau vi«ų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite į seną 
pasitikėtiną firmų, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOVVER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.

TeL Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

jC'šr DF!. HERZMAN'^A
—i s n u s i j o s—
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: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

................. . Į ...... . ....

Telefonai!

fsUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKūT
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------- -- ---------------- v

Optikai ir akinių specialistai.
Šeštas augštas Reliance Ruilding

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

iškaitant subatas.

/■■■ 11 11 *
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

u..... .. ...... . i ■■ rKOJy TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir 1.1. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo G 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
t ■, . .. ........ . i ,i

Telefonas Boulevard 1989 I
DR. S. A. BRENZA I

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

t

------- ----------------------
Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA - 
D()WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

Ofiao vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 9114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Tel. Lafayette 8415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkalė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė.

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 pc pietų iki 9 vak. 
Sukatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

b........ ......... . .......■■■■   i ——

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

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

nuo 5:80 iki 7:89 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8060 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL. >

L>I<. CHAK-L-KS SEGA.L. 
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

h i ■■■ —.................. .

DR. M. T. STRIKOPS
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

► ...........-- -...

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

i .........................................J

du. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir A kateris

8815 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL

1 """" 1 ..... . .... 1
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

..............   ■ i...... ..... .

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptometrUt 
T«l. Boulavard S487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampaa 47-to« tat.

2-roa laboba
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Vokietijos respublika pa
vojuje — ačiū neapsako
mam godumui josios kapi
talistų ir žlibumui josios 
smulkiosios buržuazijos.

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsida of Chieaca.
$8.09 per year in Chicago.

8c per copy.

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

RAGINA REMTI APŠVIETOS 
ĮSTAIGA.

Komunistus jisai turėjo pro
gos labai gerai pažinti, kadangi 
jisai veikė jų partijoje ir matė 
pas juos tokių dalykų, kurie yra 
slepiami nuo pašalinių akių. Ir 
iš savo patyrimo Bernotas pa
darė išvadą, kad Lietuvos ko
munistų vadai yra apgavikų, 
žulikų, vagių ir paleistuvių šai- 
ka.

Iškeldamas į viešumą tos šai- 
kos tamsius darbus, jisai atliko, 
didelį patarnavimą lietuviams 
darbininkams ir visuomenei.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ban- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telafonasi Roosevalt 8590.

Uisimokijimo kainai
Chicago je — paltai

Metams------------------- -_____ $8.09
Pusei meta.......................................4.00
Trinas mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam , , 1.50
Vienam minėsiu! _  ■ .75

Dhlcagoje per naifatejual 
Viena kopija ____________—t 8c
Savaitei ............    „ 18c
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, na Cbleagoje, 
paštui

Metanas - - $7.00
Pusei meta -____ -__ ____ _ 8-&0
Trinas mėnesiams  1.75 
Dviem minesiam . 1.25
Vienam minėsiu! .76

Lietuvon ir kitur aisianiuoMl
(Atpiginta)

Metams...»..... ...............
Pusei metų__________
Trims minesiams

$8.00
.4.01
. 2.00

Pinigus reikia siusti palto Money 
Prderiu, kartu su užsakymu.

Vokietijos buržua
zija ir respublika.

Kancleris Stresemannas 
ir buržuaziniai jo kabineto 
nariai atsisakė išpildyti so
cialistų reikalavimus — kad 
butų panaikinta karo stovis 
ir kad butų pradėta griežta 
kova su Bavarijos reakci
ninkais; todėl socialistai pa
sitraukė iš centralinės val
džios.

Dabar pranašaujama, 
kad Vokietijoje visai su
smuks parlamentinė valdžia 
ir respublika.

Galimas daiktas. Bet jei
gu taip įvyks, tai atsakomy
bė už tai puls ant buržuazi
jos.

Kai kurie negudrus žmo
nės sako, kad demokratinė 
valdžia esanti buržuazijos 
idealas. Nieko nėra kvai
lesnio, kaip tokia nuomonė.

Vokietijos buržuazija aiš
kiai parodė, kad demokrati
nių valstybės įstaigų ir net 
pačios respublikos ji visai 
nebrangina. Jai pirmiausia 
rupi pelnų ėmimas ir darbi
ninkų išnaudojimas. Jeigu 
ji mano, kad šitam jos tiks
lui gali patarnauti gen. Lu- 
dendorfas, tai ji dedasi su 
juo.

Ką artimiausioje ateityje 
ketina daryti Streseman
nas, tuo tarpu dar nėra ži
nios. Aišku tiktai viena, 
kad remtis tuo “autorizaci
jos įstatymu”, kuris duoda 
valdžiai nepaprastą galią, 
jisai dabar nebegalės, ka
dangi tas įstatymas buvo 
taikomas tiktai tam laikui, 
kai gyvavo senasis minis- 
terių kabinetas. Socialisr- 
tams pasitraukus, jo veiki
mas pasibaigia.

Kancleris dabar turės su
daryt naują valdžią. Bet be 
socialistų paramos ji var
giai turės daugumos reichs
tago pritarimą. Streseman- 
nui todėl teks pamėgint val
dyt kraštą be parlamento 
— arba iš naujo pradėt de
rybas su socialistais.

Pirmam atsitikime Vo
kietija neišvengtų kruvino 
pilietinio karo, kuris neži
nia kuo gali pasibaigti.

“Tėvynė” ragina Amerikos 
pažangiąją visuomenę remti 
Lietuvos apšvietos įstaigas. 
Specialiai primindama Mariam- 
polės Realės Gimnazijos atsi
šaukimą, kuris nesenai tilpo 
keliuose Amerikos lietuvių laik
raščiuose, ji sako:

“Taigi pažangieji Ameri
kos lietuviai privalo nieko ne
laukdami suteikti tinkamos 
paramos Mariampolės Realei 
Gimnazijai, nes jai žuvus, vi
soje Suvalkijoje neliks nė vie
nos pažangiosios mokyklos ir 
tuomet nebus kam nors dali
nai atsispirti prieš klerikalų 
užmačias ir šviesti, kultūrin
ti žmones. Visos pažangio
sios Amerikos lietuvių drau
gijos privalo šituo atsišauki
mu susidomėti ir savo susi
rinkimuose parinkti aukų 
nuo narių ir jei galima di
desnes sumas paskirti iš 
draugijos iždo tam tikslui. 
Taipgi reikalinga parengti 
įvairių pramogų, kurių pel
nas skirti šitam tikslui. Jei 
greitu laiku suteiktumėm 
nors 5,000 dol. pašalpos šitai 
gimnazijai, tuomet jokios 
klerikalų pastangos sunai
kinti negalėtų ir ji netik ga
lėtų tolyn varyti savo pradė
tąjį svarbų kuituros darbą, 
bet net galėtų žymiai prap
lėsti savo veikimą. Mes pil
nai pasitikime, kad buvusios 
Suvalkijos lietuviai nedaleis, 
kad jų krašte žūtų vienatinė 
pažangioji kultūrinimo įstai
ga ir tą kraštą galutinai už- 
viešaptautų juodojo klerika
lizmo slogutis.”

KODĖL NUŽUDĖ LINCOLNA*

Lloyd George atsisveikinimo 
kalboje, New Yorke, tarp kitko 
išreiškė tokią mintį, kad yra 
sunkiau padaryt gerą taiką, ne
gu vesti karą.

“Jūsų pilietiniam kare”, sa
ko jisai, “buvo milionai žmo
nių, pasiryžusių paaukoti sa
vo gyvybę sėkmingam karo 
vedimui, bet buvo tik vienas 
žmogus, kuris buvo pasiryžęs 
statyti į pavojų savo karjerą 
sėkmingos taikos įvykinimui, 
ir jisai buvo nušautas. Jus 
sakysite, ‘Taip, bet užmušė-

jas buvo' pamišusio profo/ 
Kiekvienas kerštas yra ne
sveiko proto darbas. Kiek
vienas kerštingas vyras arba 
moteris yra dalinai beprotis.”
Dalinai beprotis buvo ir 

Lloyd George, kuomet jisai Ver- 
salės taikos konferencijoje rei
kalavo kerštingų taikos sąlygų.

Yra tiesa, kad teisingą taiką 
padaryt yra sunkiau, negu ka
riauti. Tą patyrimą turėjo ir 
Amerika. Nors buvusis Angli
jos premjeras, be abejonės, per
deda, sakydamas, kad tiktai vie
nas žmogus (Abraomas Lin- 
colnas) turėjęs drąsos stoti už 
teisingą taiką po .civilio karo; 
bet Lincolno 'likimas rodo, ko
kios neapykantos sukelia prieš 
save tie žmonės, kurie karo per
galę nenori panaudoti kerštui.

Didis Amerikos prezidentas 
puolė, kaipo tos kerštinčių ne
apykantos auka.

Jeigu Lincolnas butų pasiel
gęs su nugalėtomis pietinėmis 
valstijomis taip, kaip dabar el
giasi Poincarė su Vokietija, tai 
jo niekas nebūtų žudęs. Bet už 
tai jo atmintį šiandie gerbtų 
tiktai militarizmo apaštalai, o 
ne liaudis.

tį krašto reikalai, bet tada pub
likos suolai tušti stūkso. Šian
dien kunigų ir davatkų sude
gu tuotas jaunimas ,pajutęs to 
tepalo smarvę, pripildė Seimo 
suolus ir nekantriai laukė, ka
da prasidės kun. Vilimo blevyz
gos. Prasidėjo, ir Seime pa
kvipo tikru degutu ir mozelny- 
čiomis.

Lietuvos jaunimas, — kūni

ginis jaunimas, nesupranta sa
vo uždavinių Lietuvos kultū
ros kūrybos srityje, tos kūry
bos, kuri užtikrintų darbo Lie
tuvai šviesią ateitį. Liūdna ir 
skaudu žiūrėti į tą jaunimą, 
kurs suėjo klausyti kunigų de
gutuotų kalbų iš surukusių kai
mo bakužių.

Kaunas
Spal. 12, 1923.

Kunigas.

Tegyvuo ja “mozelnyčia” 
ir degutas!

kuniginė reakcija, 
nykios Lietuvos 

yra

MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Bavarijos
(Musų specialio korsepondento)

(Tęsinys)

TUR-BUT KITAIP NEGAL.

šito obalsio pasigavo dabar 
Lietuvos 
Lietingos, 
miestelių rudens naktys 
iudininkais, kaip jauni, grakš
tus vyrai, vaikėzai ir “valio pa
triotai” slankioja jų gatvėmis 
ir tepa svetimkalbes iška
bas. Šiaulių, Mažeikių, Mari
ampolės, Varnių ir kitų mies
telių iškabos jau užteptos. Kau
ne sinagogose išdaužyta langai. 
Ten pat Kaune besirungiant 
ietuvių ir žydų sportininkų 
kliubams, valio patriotai puo- 
a savo draugus žaidėjus žy

dus. Kyla muštynės, žydai 
kumštimis pamokina valio- 
vaikėzus ir įrodo pastariem- 
siems, kad nevisuomet gali 
gerai pasibaigti lietuviškasai 
“neo-fašizmas”.

Kada komunistai kelia gal
vas, tai aišku kaip dieną, vald
žioje niekas nežiopso. Sako, 
kad net vakar buvę neva ko
munistų suėmimai. Reiškia, 
liaudininkų Ministeris neper- 
daug yra nusidėjęs krikščio
nims demokratams. Bet daly
kas, žinoma, ne komunistuose, 
tik “tautiniame lietuvių judeji-

Melas tur-but pavirto antruo
ju prigimimu Dėdelei-Prusei- 
kai. Brooklyno “NeLaisvėje” 
jisai rašo:

“Vienybiečiai ir naujienie- 
čiai kelia į padanges renegatą 
Bernotą.

“Kaip turi būti... silpni tie 
Lietuvos socialdemokratai, 
jeigu jie didžiuojasi Berno
tais ir Karaliais!”
Šitie Dėdelės pareiškimai yra 

visai melagingi, nes nė vienam 
laikraštyje, kur buvo rašyta 
apie Bernoto atsivertimą, jis 
nebuvo keliamas į padanges. 
“Naujienos” gi, aiškiausiai pa
žymėjo tą faktą, kad Bernotas 
keletą kartų keitė savo partinį 
nnsitatymą ir todėl yra nepas
tovių nuomonių žmogus.

Melas taip pat yra, kad Lie
tuvos socialdemokratai didžiuo
jasi Bernotu arba Anupru Ka
ralium. Pastarasis su Lietu
vos socialdemokratų partija, ro
dos, iš viso neturi jokių ryšių. 
O apie Bernotą ir kitus buvu
sius komunistus, kurie dabar 
sakosi pritariu socialdemokra
tams, musų draugų laikraštis 
Kaune parašė, kad jų nusistaty
mas galės būt teisingai įvertin
tas tiktai tuomet, kai jie pasi
rodys kuo esą, išėję iš kalėjimo. 
Lietuvos socialdemokratai, va
dinasi, aiškiai pareiškė, kad 
neturi pilno pasitikėjimo Berno
tui ir dabartiniems jo vienmin- 
čiams. ■

Bet nuomonių pastovumas 
yra vienas dalykas, o faktai — 
kitas dalykas. Ar Bernotas da
bar jau yra įsitikinęs socialde
mokratas ir ar jis ilgai 'laiky
sis dabartinių savo įsitikinimų, 
to mes tikrai nežinome. Bet 
tas dar neduoda pamato sakyti, 
kad faktai, kuriuos jisai prane
šė apie komunistus yra netei
singi.

Viskas įrodo, kad tie visi 
veiksmai turi bendrą įtaką ir 
kad “mozelnyčios” turi aiškių 
nurodymų.

Bet nevisuomet vietos su
pranta savo “štabus”. Pavyzd
žiui, Varniai: tenai, įsakymų 
klausant, užteptos grynių gry
niausios ir lietuviškos iškabos; 
matomai, nesuprato įsakymo 
prasmės.

Vidaus Reikalų Ministeris, 
liaudininkas žalkauskas, ėmėsi 
griežtesnių priemonių, ir re
zultate susekta ir išaiškinta 
kas per vieni Šiaulių miesto 
iškabų murzintojai. Sakoma, 
kad štabas buvęs “Darbo Fe
deracijoje,“ prisidėję “ateiti
ninkai” (klero jaunimas, kurio 
“Vilties” org. dabai’ renkamos 
Amerikoje aukos) ir dar šis 
tas iš klerikalinio abazo.

Kauno sinagogų langų dau
žytojai pasirodė ne kas kitas 
kaip tautininkų studentų kor
poracijos studentai.... Ministe
ris tų ponų, matomai, nepa
glostė ir jų bylas įteikė teis
mui.

Apskričių administratoriai, 
žinoma, išlepę ir išdykę, pas
kendę kyšiuose, taipgi gyvena 
sunkias dienas. Jiems gręsia 
teismas, žinoma, tiems, ku- 
rius pagavo. Pas mus kyšių da
vimas ir ėmimas virto įpročiu, 
su kuriuo nelengva yra kovoti.

Viso to pasekmė sekanti, 
šiandien “keturi kunigai, trys 
zakristijonai ir vienas klapčiu
kas” iš krikščionių demokratų 
ir ūkininkų sąjungos įteikė 
Seimui skubotą interpeliaciją, 
į, kurią turi atsąkyti Vidaus 
Reikalų Ministeris. Interpe
liacijoj rašoma: a) komunistai 
esą Lietuvoje galvą pakėlę, a) 
tautinis lietuvių judėjimas 
esąs varžomas, c) seni ir išti
kimi valdininkai atstatomi iš 
vietų, taip rašo “keturi kuni
gai ir tt.”

me.
Keturi kunigai negali aiškiai 

pasakyti: “paleiskite mozelnin- 
kus ir degutininkus”, todėl jie 
pirmiausiai meta akmeniu į 
komunistus, o paskui jau kalba 
apie tautinį meną, nepriklau
somybę ir tt. žodžiu sakant, 
musų krikščionių vadovau
jamiems fašistams užminta ant 
kojos. Reikia juos gelbėti. 
Tokia yra prasmė “keturių ku
nigų, trijų zakristijonų ir vie
no klapčiuko” interpeliacijos.

Interpeliacijos Seimas nepri
pažino skubota, bet dienotvar- 
kėn ją įrašė. Už savaitės turė
sime atsakymą į ją. Liaudinin
kų su krikš. aem. koalicija 
braška, šį kartą liaudininkams 
antausį duoda krikščionys. Gal 
jut liaudininkai, jei mokės, 
grąžins kunigams tą antausį.

Kadangi interpeliacijos es
mė yra tame, a) kad iš vienos 
pusės reikalaujama represijų 
prieš darbininkus ir jų organi
zacijas (gudriai prisidengiant 
“kova su komunistais”), b) o iš 
antrosios pusės aiškiai skatina
ma ir remiama fašistai ir jų 
darbai, tai Socialdemokratų 
frakcija balsavo prieš minėtos 
interpeliacijos skubotumą.

Dar viena išvada tenka 
daryti. Iš interpeliacijos 
matote, kad kun. Mileška,
gilis, Vilimas (Paryžiaus ir A- 
merikos restoranų specialis
tas), Šmulkštys ir kiti yra tie, 
apie kuriuos sukasi Lietuvos 
fašizmas arba “mozelnyčia su 
degutu.”

Kvailas ir negudrus Lietu
vos fašizmas, j iš toliau deguto 
nenuėjo. Tautiškasis lietuvių 
judėjimas, jei spręsti iš keturių 
kunigų apibudinimo, neturi nie
ko kilnaus ir nieko gražaus. Ne
turi jis todėl, kad jam vadauja 
degutuotos kunigų sąžinės.

Gaila, kad sukvailintas Lie
tuvos jaunimas to dar nesu
pranta ir nežino, į kokias mur
zinas rankas jis pateko.

Jus, amerikiečiai, suprantate 
gerai, kad ir riųo j ūsų • čionai 
daug kas,priklauso. Vykite de
gu tininkus, Lietuvos jaunimo 
sielos ir proto purvintojus lauk 
iš savo tarpo.

Man pripuolamai šiandien te
ko būti Seime. Aš esu buvęs
jame, kada buvo svarstomi rim- nainiškai reikia

Kaip jau man teko “Naujie
noms” rašyti, čia dešiniųjų tar
pe vistiktai iškilo nesusiprati
mų, kurie laikui bėgant ne tik 
nebuvo galima likviduoti, bet 
jie vis plėtės ir plėtės. Kahr’as 
ir jo partija visų pirmą rūpi
nas Bavarija ir jos reikalais, ir 
tik paskui visa Vokietija. 
Kahr’as visai neturi noro kištis 
į Berlino ir šiaurės Vokietijos 
reikalus, kiek šitos pusės nesi
kišamą į Bavarijos reikalus. 
Todėl jis svajoja ir nori kuo- 
daugiausiai įgyti Bavarijoj lais
vių: atgauti gelžkelius, paštą, 
susikurti savo finansus, laikyti 
savo kariuomenę ir politiką, at
gauti teisę daryti su užsieniu 
prekybos sutartis Bavarijos 

vardu... ir vis tiktai pasilikti 
sudėtine Vokietijos dalimi, san
tykiuose su visa kita Vokieti
ja, nelyginant kaip lenkai sa
ko: lygus su lygiu.

Ludendorfui su Hltler’iu pir
moj eilėj rupi Prūsija, jiems ne 
prošal butų kad ir tuojau mar
širuoti j Berliną ir ten padaryti 
“tvarką”. šis maršavimo į 
Berliną obalsis pastaraisiais 
laikais buvo vis populeringes- 
nis ir populeringesnis. Buvo 
laukiama, kad kai tik oficiali- 
niai bus atšauktas pasivinis 
priešinimos Ruhr’o srity, pra
dėti žygį ir marširuoti į Berli
ną. ~ 
ra ir Bavarijoj
Hitler’io bei Ludendorf’o. 
pačiu kritingiausiu 
Bavarijos valdančioji 
Bayerische 
mielus prietelius 
Ludendorf’u gražiai 
Visai jiems nieko 
nepranešus net ir 
džiai, paskelbė 
Kahr’o diktatūrą.

Reikia pripažinti, kad tai bu
vo labai gudrus žygis. Kahr’as 
į Berliną marširuoti neturi ma
žiausio noro. Bet jo vardas 
Bavarijoj yra tiek populerus, 
kad koks nors maištas iš Hit- 
ler’io-Ludendorf’o 
retų mažiausio pasisekimo 
kariuomene, ir policija, ir 
gyventojų dauguma 
Kahr’o pusėj.

Šie vyrai griežė, griežė

variškai, o ne vokiškai. Tuo
jau buvo paskelbta mirtina ko
va “marksizmui”, nors ką jis, 
tuo terminu vadiha — vietias 
Dievas Tėvas jį žino. Bent iš 
jo darbų nematyti, kad jis bu
tų Marx’o veikalus skaitęs. Ki
taip jis žinotų, kad kaip Kanto 
vardo neišbrauksi iš filosofi
jos istorijos, Newton’o iš fizi
kos, taip ir Marx’o vardo neiš
brauksi iš ekonominių mokslų. 
Seniau kartą anglų valstybinės 
teisės filosofas Hobbes yra pa
sakęs, kad vyriausias valdyto
jas gali ramiai duoti įsakymus 
ir logikai, jeigu ji jam nenori 
prisitaikinti geruoju. Marksiz
mo atveju, matyti Kahr’as bus 
šio filosofo patarimu 
dojęs... Juk kartą 
Marx’as, jau senatvėj, 
paklausė, kas tai yra
tas, jis pasakė: “Tai gana sun
ku pasakyti, aš bent nesu joks 
marksistas”.

palaikytų ne savo tie- 
viršininką, o 
diktatorių.
šis vyras 
nenuvoktų,

tiktai Ba-

disciplinos 
niekas pa-

pa- 
jųs 
Da

pasinau- 
Karolis 

kai jo 
marksis-

Buvo numatoma diktatu- 
ir Vokietijoj 

Bet 
momentu 

partija 
Volkspartei savo 

Hitler’į su 
apgavo, 

nepranešus, 
Berlino val

pusės netu- 
ir 

aiški 
butų

dan
tį prieš tokį mielų prietelių žy
gį, bet jiems nieko kito neli
ko, kaip prisitaikinti susidėju- 
sioms aplinkybėms, ir nutūpti, 
kaip vabalams į mėšlyną...

Berlinas, iš privatinių šalti
nių sužinojęs apie diktatūrą 
Bavarijoj, kad nenustoti savo į- 
takos, tuojau paskelbė išim
ties padėtį visoj Vokietijoj. Ei
nant Vokietijos konstitucija, 
tokiai padėčiai susidėjus, gau
na pirmenybę centralinės val
džios įsakymai ir patvarky
mai. Jeigu tiktai nėra tam 
tikro centralinės valdžios pa
tvarkymo, tai tuomet veikia 
atskiros žemės įstatymai. To
kiu budu Bavarijoj susidarė 
dviguba išimties padėtis: Vo
kietijos ir Bavarijos.

Diktatoriai valdo.
Kahr’as pirmomis savo kara

liavimo dienomis pareiškė, kad 
jis save skaito tiktai karaliaus 
vietininku, ir kad jis nieko 
svarbesnio nedarysiąs nepasi
taręs su karaliumi. O valdy
siąs jisai vaterlaendisch und 
recht — tėvynainiškai ir deši- 
niškai. Tiesą pasakius, visi 
jo žygiai šiuo motivu ir yra 
pateisinami, tiktai žodis tėvy- 

suprasti ba-

Na, tegu musų parapijos 
diktatorius vadina marksizmu, 
ką jis nori, ir komanduoja lo
gika, kaip jis nori, bet pažiūrė
kime, ką jis daro.

Antrą dieną savo karaliavi
mo padarė oblavą ant social
demokratų laikraščio “Muen- 

chener Post” redakcijos ir dar
bininkų sąjungos biuro. Gražu 
buvo žiūrėti, kaip jauni vyrai 
poliemonai, margomis kepurė
mis ir žibančiais veidais, susi
krovę dešimtimis į sunkiuosius 
automobilius, atkišę 
važiavo tos oblavos 
Reikia žinoti, kad 
socialistai, stovintieji pačiame I 
dešiniajame Vokietijos social- 
deųiokratų partijos flange, yra 
užguiti ir nuvaryti, kad ne tik 
jokio pasipriešinimo dešiniem- 
siems sudaryti negali, bet ir 
noro neturi. Su tokiu aplombu 
važiuoti int juos kratos daryti, 
reiškia tą pat, ką ir armotomis 
žvirblius šaudyti. Bet juk val
dantieji ponai turi gi rasti dir
vos savo karžygiškumui paro
dyti !

Oblavos rezultate rasta ke
letas šautuvų ir revolverių, ku
rie, žinoma, atimta, tiesa, atim
ta daugiausiai iš tų žmonių, ku
rie šiais ar tais motivais turė
jo ginklams laikyti leidimą. 
Bet išmintingi įstatymai negi 
visiems durniams rašoma! 
Paskui uždrausta, nieko nelau
kiant, socialistų apsigynimo 
organizacija, kuri buvo sukur
ta atsispirti dešiniųjų chuliga
nų puolimui, kurie šiuo amatų 
užsiiminėti netingėdavo...

Na, kad tos organizacijos 
tapo uždrausta, čia ir dyvo di
delio nėra: juk einant valdan
čiųjų logika, socialistai yra 
žydberniai, o žydai gi poną 
Dievą ant kryžiaus numučijo... 
Bet policija ar neapsižiurėjo, 
ar šiaip kuris biesas pasipai
niojo, tik ji ėrtiė ir uždraudė 
organizaciją “Reichsadler”, 
kuri buvo suorganizuota apsi
gynimo tikslams fašistų ir so
cialistų pavyzdžiu, bet kuri sa-| 
vo gyvybės jokių žymių nereiš
kė, o svarbiausia — priklausė 
ištikimiems katalikų bažnyčios 
stmams ir neabejotinos germa
nų Veislės piliečiams — mer
giškos nekaltybės skraistę te- 
betiešio jautiems — bavarų de
mokratams...

Kodėl taip atsitiko — mano 
galva nesupranta: jei bent to
dėl, kad diktatoriai gali ir lo
gikai įsakymus davinėti. Tuo 

[tarpu panašios dešiniųjų orga-

šautuvus, 
daryti! 

Bavarijos

nizacijos gyvuoja kuopuikiau- 
siai. Tiek to.

Kai centralinė Berlino val
džia paskelbė * išimties padėtį 
visoje Vokietijoje, ji turėjo’ vi
sur savo komisarus paskirti. 
Tokiu valstybės komisaru Ba
varijoj tapo paskirtas Miun
cheno įgulos viršininkas gene
rolas Lossov’as. Einant valsty
bės konstitucija, jis turi turė
ti daugiau teisių, negu Bavari
jos diktatorius, bet šis senas 
generolas, puikiai nusimanąs, 
kas tai yra disciplina, staiga 
pasisako, viešai iškilmingai pa
reiškia, kad jis visomis savo 
pajėgomis visame kame palai
kysiąs Kahr’o sumanymus ir 
žygius. Tai, paprasta piliečių 
kalba kalbant, jis davė supras
ti, kad jeigu jo tiesioginis vir
šininkas ,visos Vokietijos “dik
tatorius” karo ministeris Geys- 
sler’is ką sumanytų įsakyti 
priešingo Kahro nusistatymams, 
tai jis 
sioginį 
vari jos 

I Kad 
reikalų
sakyti negali. O šit ir prakti
koj kaip dalykai vyksta (“Nau
jienų” 231 numery, pirmame 
puslapy, visai klaidingai nu
šviesta energingo generolo už
imta pozicija!).

Vokietijos “diktatorius” 
Geyssler’is, tarytum norėda
mas išbandyti savo diktatoriš
ką galią, įsako Lossov’ui užda
ryti septynioms dienoms Hit
ler’io laikraštį “Voelkischer 
Beobachter”. Ką gi, Lossov’as 
pasiūlo Hitler’iui su savo laik
raščiu nepasirodyti daugiau. 
Hitler’is ne toks kuklus. Už
draudimo dieną išleidžia savo 
laikraštį su dvigubu kolioji- 
mų skaičiumi Berlino valdžios 
adresu. Tuomet Geyssler’is į- 
sako Lossov’ui ne tik tą laik
raštį uždrausti, bet uždraudimą 
ir gyvenime įvykinti. Berlino 
laikraščiai tučtuojau paskel
bia, kad Hitler’io laikraštis vis 
tiktai uždraustas , o šis, kaip 
niekur nieko, po uždraudimo 

išeina vieną dieną, kitą, tre
čią... Mat disciplinuotas genero
las Lossov’as karo ministerio 
įsakymo tikslingumą atidavė

I diktatoriaus Kahr’o nuožiūrai! 
O minėtas laikraštis didelėmis 
raidėmis paskelbė, kad Kahr’as

Į esąs nusistatęs tėvyniškų laik
raščių neuždaryti! Vadinas 
Geyssler’is atsidūrė tokioj pa
dėty : arba vesk savo pulkus 
bavarčikų smaugti, arba sku
bėk patsai atsistatydinti, jeigu 
nepasikarti.

Bet kadangi minėtas laik
raštis nesiliovė ne tik ant Ber
lino valdžios šunis 
ir Kahr’o adresu 
pasveikinimų, kurie 
liojimos leksikone 
Kahr’as įsakė tą laikraštį 
daryti, ir jis buvo tuojau 
stabdytas. Tik ne Vokietijos 
“diktatorio” Geyssler’io įsaky-

■ mu, ir visai ne dėl to, dėl ko no
rėjo jį Geyssler’is sustabdyti.

Geyssler’is buvo norėjęs dis- 
i ciplinuotą generolą už tokius 
! darbus iš Bavarijos atšaukti,
■ I net Miuncheno įgulą perkelti į 

Berliną, o Miunchenan pasiųsti 
Berlino įgulos dalį. Bet bavar- 
čikai vėlei pakėlė triukšmą,— 
ir Geyssler’io geri norai vien 
tik norais ir tepasiliko!

Didesnio centralinės valdžios 
kompromitavimo sunku butų ir 
bepanorėti!

(Bus daugiau)

karti, bet 
nesigailėjo 
tik jo 
rados,

ko
tai 
už- 
su-

Redakcijos Atsakymai
k,

A. G., Chicago. — Atšauki- 
per laikraštį galėtum tam- 
reikalauti iš jų tik tada, 
jie butų tamstą neteisin- 
apkalbėję irgi laikrašty.

nio 
sta 
jei 
gai
Taip nebuvo — tai ką jie ga
li atšaukti? Nedėsime.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurioj 
skelbiasi Naujienose.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios žinios

Jei viešbučiai nenupiginsią kai
nų kambariams, tai republi- 
konai nelaikysią konvencijos 
Chicagoje.

Republikonų partijos nacio
nalinio komiteto pirmininkas 
paskelbė, jog republikonų kon
vencija dabartinėmis sąlygo
mis negalėsianti būti laikoma 
Chicagoje. O tai dėl to, kad 
Chicagos viešbučiai plėšią ne
įmanomai aukštas kainas už 
kambarius. Tečiau jeigu vieš
bučiai sutiktų “nusileisti”, tai 
konvencija įvyktų Chicagoje.

x x
X

Paliko $500,000 vertės turto.

Nesenai mirusis Highlanc 
Parko fabrikininkas, kap. Mor
gan paliko savo šeimai 500,- 

000 vertės turto.
Kap. Morgan buvo 85 me

tu senumo, t
X X

X
Sužeistas žmogus klaidžiojo 2 

valandas didmiestyje.

Prie Vau Buren ir Clark 
gatvių Thomas Flynn lapo 
parblokštas automobilio. Jis 
atsikėlė ir ėmė klaidžioti po 
vidurmiestį. Nuo smarkaus su
trenkimo jis lyg pakvaišo. Pra
eiviai manė, kad jis naminė- 
les yra įsikaušęs, ir paliko j 
ramybėje. Tokiu bildu jis klai
džiojo po miestą ištisas 24 va
landas. Kai ėmė nebetekti pa
jėgų, jis atsilošė į sieną. Po- 
licmonas pastebėjo, kad su 
Flynn kas nors yra negera. 
Jis priėjo prie jo ir vargais 
negalais sužinojo apie sužeidi
mą. Policmonas nugabenu 
Flynną į Cook Counly ligoni
nę. Daktarai surado, jog Flyn- 
no viena koja yra sulaužyta, 
keli šonkauliai išlaužti ir ge
rokai sutrenkta galva.

Išvogė už $5,000 kailiukų.

Piktadariai įsilaužė į p-ios 
Alberts krautuvę (936 North 
Michigan Avė.) ir išnešė bran
gių kailiukų, kurių vertė sie
kianti $5,000.

Oras atšilsiąs.

Oro spėjimo biuras skel
bia, jog Chicaga vėl susilauk
sianti gan šilto oro.

x x

Obuolių savaitė.

Prasidėjo “obuolių savai
tė.’’ Obuolių verteivos paskyrė 
150,000 obuolių Chicagos pi
liečiams. Tat jeigu jums bus 
pašildyta gatvėj obuolis, tai ži
nokite, kad tai “dovana”.

Bankrutijasi Diamond 
Cab kompanija.

Tapo paduota peticija, kuria 
reikalaujama paskirti “resyve- 
rį” Diamond Cab kompanijai. 
Ta kompanija buvo inkorpo
ruota vienam milionui dole
riu. c

X x
X

Skrajos 40 orlaivių.

Lapkričio 11 d. chicagiečiai 
matys nepaprastą reginį: nuo 
Cicero Avė. pasikels 40 orlai
vių ir kaip paukščiai lakios 
virš Chicagos.

x x
X

Bankietas gen. Haller.

Pirmadienį Įemtkai| rengjia 
bankietą gen. Haller, kuris 
yra vienas aršiausių Lenkijos 
nacionalistų.

x x

Nutroško du broliu.

Du broliu, Trotilo ir Au
dras Hernandez (meksikie
čiai), rasta nutroškusiu gasu 
savo kambaryje 3357 W. 38th 
Street.

x x
X

Temperatūra ofisuose turi 
būti 68 gradai.

Sveikatos departamentas pa
tvarkė, kad temperatūra ofi
suose ir viešose įstaigose turi 
būti nežcmcsnė 68 gradų išti
są metą.

Vėl bus galima gatvėse 
kolektas daryti.

Miesto Taryba buvo nu- 
sprendžiusi leisti tik tris “tag” 
dienas metuose. Dabar tas pa
tvarkymas tapo atmainytas ir 
lahdarybių draugijos vėl galės 
Kuosai rengti “tag” dienas.

x x
X

Nupuolė nuo šešto aukšto.

William H. Burrell, 72 me
tų amžiaus, kuris išgyveno 
Atlantic viešbutyje apie šešetą 
mėnesių nušoko nuo šešto auk
što žemėn ir užsimiršo. Jo 
kambaryje rasta tuščias deg

tinės butelis ir jaunos mergai
tės paveikslas.

x x

Automobiliai užmušo 
580 žmonių.

Nuo Naujų Metų automobi
liai užmušo Chicagoje 580 
žmonių.

x x

Pririšo prie stulpo ir 
apiplėšė.

Prie Gajlijfornia i,r Madison 
didelio ūgio vyras pasigavo 
p-lę Belle Atlitz (2709 West 
Adams St.) pririšo ją prie 
stulpo ir atėmė septynis dole
rius. Paskui jis dar stovėjęs ir 
linčiavęs ją apie pusę valan
dos.

Šaukti ji negalėjusi, kadan
gi jos burna buvusi nosine už
kimšta.

Juodrankiai reikalavo 
$4,000.

Geovanni Cimino (1503 W. 
Taylor St.) krautuvė gerokai 
nukentėjo nuo plyšusios bom
bos. Apielinkėje išhydėjo lan
gai. Cimino sakosi nesenai ga
vęs laišką, kur buvo reikalau
jama iš jo $4,(XX). Jis mano, 
kad juodrankiai ir padėjo jam 
bombą. 

x x
X

$7,000 už išgelbėjimą 
gyvasties.

Clifford Hawkins išgelbėjo 
p-lci Marie Hackett gyvastį. 
Beeinant per geležinkelio bė
gės įkliuvo jos koja. Hawkins 
prišoko prie jos ir paliuosavo 
jos koją, bet nesuspėjo pats 
pasitraukti: praeinantis trau
kinys sulaužė jam ranką. P-lės 
Hackett tėvas už išgelbėjimą 
dukterei gyvastį davė Hawkin- 
s’ui $7,000.

x x
X

Areštavo 401 žmofnių.

Policija areštavo 40 žmonių, 
kurie buvo užklupti įvairiose 
gemblcryst,ės vietose.

X X
X

Influenza sugrįšiant i 
1928 m.

Chlicagos Universitete Dr. 
James G. Tovvnscnd daro ty
rinę; :’IU1S, kad suradus iii- 
fluenips priežastis ir kaip ap
sisaugoti nuo apsikrėtimo ją
ja.

Dabar yra žinoma, kad in
fluenza paprastai pasireiškia 
periodiniai. Sekama influen- 
zos epidemija išpuola 1928 
m.

Dr. Toivvnsend sako, kad 
yra davinių, jog influenza 
siautė 400 metų prieš Kristau^ 
gimimą.

LietuviųRateliuose
Iš “Birutės”.

“Birutė” rengiasi atlankyti 
“provinciją”.

Šį sezoną “Birutė” žada 
sunkiai dirbti, kad galėtų apie 
save pasakyti: “Every day, in 
every way, I am getting bet- 
ter and better”.

Sezono atidarymo koncer
tas buvo tiek geras, kad pa
gyrimams nėra ir galo., Visi 
prieina prie tos išvados, kad 
“Birutė” yra “Birute” ir kon
kurentų neturi. Sakoma, kad 
nebuvimas konkurentų neišei
ną geran: esą žmonės prade
dą su'tingti, nieko nebeboti. 
Bet su “Birute” to neatsitiko: 
ji stovėdama Amerikos lietu
vių chorų priešakyje visą lai
ką dėjo pastangų ne tik pa
silikti toje aukštumoje, l>et ir 
dar labiau pasitobulinti.

Pasiekti tos aukštumos “Bi
rutė” galėjo ačiū tam, kad 
ji subūrė ne tik geros medžia
gos (žmones su gerais bal
sais), o ir stengėsi gauti ge
rų vedėjų. Dabartinis jos ve

dėjas, p. Kvederas, yra ne tik 
gabus mokytojas, o ir turi 
daug entuziazmo, dirba su di
deliu pasišventimu. Jis, taip sa
kant, yra choro įkvėpėjas. O 
kuomet tarp vedėjo ir choro 
dalyvių nusistato tokie santy- 
ikiai, tai galima šviesiomis aki
mis žiūrėti į ateitį. Kuomet 
veikiama suderintai, — joks 
darbas nėra sunku atlikti.

štai kodėl ir galima many
ti, kad šis '“Birutės” sezonas 
bus vienas sėkmingiausių. Rei
kia dar pridurti, kad “Biru
tė” rengiasi vykti į “provin
ciją” — apvažinėti arti prie 
Chicagos esančius miestukus. 
Tai labai sveikas sumanymas. 
Ne clu'eag!iečiai turės progos 
susipažinti su tuo, kuo lietu
viškoji Chicaga taip labai di
džiuojasi — geriausia ir rim
čiausia musų muzikos draugi
ja. O tai bus naudinga kaip 

*“Bjrutei^ taip |r provinci
jai.

Neužilgo “Birutė” vėli pa
linksmins chicagiečius: bus pa
statyta operetę “Sylvia”1. Ko1! 
kas dar nėra žinomas laikas, 
bet tatai paaiškės į kelias die
nas ir tuoj bus pranešta visuo
menei.

— Girdėjęs.

Iš visų kampu
Trys Amerikos Revoliucijos. — 

Consilium Facultatis. — Pa
bėgo su pinigais.

Sekmadienį, spalių 28 d., Ca
pital Bldg., 613 North State St., 
613 kambary, advokatas Mains 
turėjo prakalbą.

Paskirtu laiku, antrą valandą 
po pietų, atsilankė šeši žmones. 
Vėliaus, vienas nesulaukdamas 
prakalbų, apleido svetainę, o 
trys vėl atėjo; taip, kad viso 
svečių buvo devyni. Su rengė
jais: kalbėtojom, prezidentu ir 
vice-prezidentu viso buvo 12 
ypatų. Baigiantis prakal
bom atėjo da vienas žmogus su 
apžėlusiu smakru, kurį Mains 
vadino daktaru.

Apie trečią valandą preziden
tas Thompson atidarė prakal
bas, pasakydamas trumpą įžan
gą.

Jis pareiškė, kad jie kas 
sekmadienį turėsią prakalbas.

Advokatas Mains paskelbė, 
jis kalbėsiąs apie tris Amerikos 
revoliucijas. Esą 19 šimtmety, 
atsirado monarchiškas komuni
zmas. Visi: Fordas, Rockcfelle- 
ris ir kiti miiionieriai, kurie 
perdaug turi turto, yra monar- 
kiškais komunistais. Skaitė 
keletą punktų Amerikos konsti
tucijos, kur viename punkte 
sakoma: kongresas neprivalo 
daryti tiesas. Kalbėjo ir 
apie kun. Mockų, kurį jis gynė, 
Waukegan, III., nuo klerikalų. 
Pasakė, kad jam sakęs kokis 
tai lietuvis daktaras, kad In- 
gersolFo visus raštus jau lietu
viai net ir Lietuvoje perskaitę. 
Jis stebėjosi iš to, kuomet tik 
menka dalis Amerikonų žino 
savo rašytojo raštus. Kalbėjo 
apie Non Partisian lygą. Esą 
MacManus Johnsonas yra geras 
vyras. Kvietė prie jų, rengėjų— 
I^egion of Honor prisirašyti. Su 
tuo ir pasibaigė kalba apie Tris 
Amerikos revoliucijas.

žmonės šypsojosi iŠ tokių 
“revoliucijų”. Turbūt advoka

tas užmiršo savo temą bekalbė
damas.

★ w *

Tą pačią dieną, 8 vai. vakare, 
Bohemian American svetainėje, 
Laisvės Kanklių choras vaidino 
p. Petrausko, 1 akto operetę, 
“Consilium Facultatis”. Reži
sierium ir muzikos direktorium 
buvo J. žiūronas.

žmonių buvo nemažai, nes vi
si žingeidavo pamatyti tos lin
ksmos ir juokingos operetės. 
Publika susidėjo iš komunistų, 
socialistų, katalikų, extra kai
riųjų ir kitokių. Visi manė, kad 
tas choras nesuvilios publikos 
— suvaidins atsakančiai. Jie ap
sivylė.

Aktoriai buvo veik negrime- 
ruoti. Tėvas, Gasparas Bublic- 
kis buvo J. Virbickas. Jis jau
nas vyras savo plaukais, tik su 
ūsais, išrodė apie 30 metų, ku
rio duktė jau suaugusi mergina. 
Jo buvo geras balsas ir jis gerai 
lošė ir dainavo, išvien abiem 
rankom diriguodamas. Gaspa
ro pati, Stu'lgaitienė visai netiko 
motinos rolei,—išrodė lyg tar
naitė. Duktė, S. Jančinskaitė 
nemokėjo netik rolės, bet ir iš
tarti žodžius vos galėjo. Ji gerai 
dainavo. Tarnas, Daudaris ir 
tarnaitė Vėšienė tiko savo ro
lėse. Mureckis — P. Vėbra, 
nors lošė su energija, bet blo
gai. Perdaug žargėsi, bet gra
žiai pasibučiavo. Suskis — F. 
Sadauskas, lošė visai netikusiai. 
Jis niekada neįstojo į laiką dai
nuodamas, vis pavėlindavo. Iš
vien su pilvu malė ir malė, lyg 
girtuoklis, žmonės juokėsi: “jis 
šoko uči-kuči”. Daktaras — 
Alvikis — nė šio nė to.

šis vaidinimas davė progos 
pažinti p. žiūroną, kuris kadai
se atpleškėjo į Clevelandą “su- 
bytinti” Butėną, o čia p. Kvede- 
rą. Jis nubankrutino “Mirtos 
chorą ir tur būt tas pats laukia 
Laisvės Kanklių chorą.

Nors jis patsai mokina kitus, 
bet matyt, kad jam pačiam da 
reikia daug mokytis. Diriguoda
mas orkestrui ir dainininkams 
tame vakare viską suvėlė, kad 
reikėjo sustot ir tik iš kelinto 
karto vos susigriebė. Jis vienu 
pirštu, lyg slebizuodamas, rodė 
sau gaidas diriguojant nekreip
damas, ar nepajėgdamas tvar
kyti* solistus, kurie darė klai
das, ne vietoj dainuodami. Jam 
reikėjo bėgiot sustabdžius vai
dinimą, nuo vieno muzikanto 
prie kito, idant kaip nors sude
rinus juos. Aktoriai jautėsi pra
stai, kuomet jų vadas suklydo. 
Veikalas nepadarė jokio įspūd
žio. Vienu žodžiu, Consilium 
Facultatis tapo nukryžia- 
votas. Jei ponas Petrau
skas matytų taip darkant jo 
veikalus, jis daugiau jiems ne
leistų darkyti. Jie buvo pakilę, 
kuomet turėjo p. K ved erų, bet 
dabar jau baigia smukt.

Jie žada parodyt ir cicerie- 
čiasm, kaip jie moka veikalus 
darkyti. 

* * *
Tibor Barna, vengras, kuris 

turėjo agentūrą pinigų siunti
mo, laivakorčių pardavimą, 
Real Estate biznį, su pinigais 
pabėgo. Jo ofisas buvo: 9357 
Cottage Grove Avė., Burnside.

Kadangi jis pigiau siųsdavo 
pinigus, negu kiti*tai ir lietu
vių daug per jį siųsdavo. P-nas 
Antanas Paulsonas siuntė per jį 
ir kadangi negavo, tai Barna vis 
melavo ir atidėdavo ant toliau. 

Netekęs kantrybės p. Paulsonas 
pagązdino jį. Paskutinį karią 
nuėjęs nerado jo, tik kokį ten 
daktarą, kuris jam pasakė, kad 
Barna pabėgo nunešdamas daug 
pinigų, apie $35,000. Rasyčių ir 
čekių virtynės. Visi žulikai pi
giai atlieka darbą, todėl ir kai 
kurie lietuviai patiki jiems. Ra
sytės No. 140 randasi pas Bub
nį, kurią p. Paulson paliko.

— Bubnis.

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

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

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

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis. 

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

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

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visui 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentanti» 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gyuym? 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martto 
337 W. Madison £4 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 nu 

tai — puikiausiai 
darodymas, kad a 

B esu pasekmingo 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS GYDYMAS 
Naudojamas

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

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim'. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė? 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. UI.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 1 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėj imą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksl- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

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.

■***************^*W-^>W^W>W^*SX^Z%^^^W**

DR. M. STAPUL1ONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės
—

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
------------------------------------------------- .----------------/
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Mokyklų
Trukumas

Chicago je

Chicagoj jau nuo kelių metų 
yra jaučiamas mokyklų truku
mas .kuris nuolatos didėja. Per 
visą karo laiką naujų mokyklų 
nebuvo statoma, o skaičius mo
kinių nuolatos didėja.

Dabar padėtis yra tokia, kad 
virš 52,000 vaikų lanko mokyk
lą tik pusę dienos. Tai reiškia, 
kad vaikai didžiumą laiko turi 
praleisti gatvėje, ypač jei abu 
tėvai dirba. Be to virš 21,000 
vaikų yra sugrusti j taip vadi
namas “kilnojamas” mokyklas, 
— nedideles blekines budeles, 
pastatytas mokyklų kiemuose 
laikinam sumažinimui trukumo 
vietų reguliarinėse mokyklose. 
Be to keli tūkstančiai vaikų irgi 
lanko mokyklas tik dalį laiko. 
Tokiu budu apie 78,000 vaikų 
neturi pastovios vietos mokyk
lose ir mokyklą 'lanko tik pusę 
dienos. Jei nieko nebus daro
ma sumažinimui mokyklų tru
kumo, tai sekamais metais tas 
trukumas bus dar didesnis ir 
dar daugiau vaikų liks be mok
slo, ar jų mokinimas! bus labai 
sutrukdytas.

Kad pašalinus tokią padėtį, 
reikia urnai statyti daugybė 
naujų mokyklų. Bet statymas 
namų yra labai pabrangęs, o 
mokyklų taryba neturi nulieka- ' 
mų pinigų. 1913 m. vieno mo- ' 
kyklos kambario pastatymas 
kainavo $8,100, o dabar kainuo
ja jau $22,000.

to žvėrynas butų atdaras publi
kai tik 2 ar 3 dienas į savaitę, 
o kitas dienas butų imama mo
kesnis.

Daugelis priešinasi to žvėryno 
steigimui ir dar didesniam tak
sų pakėlimui, kuomet viso* pa
vieto mokyklos yra labai apleis
tos. Jie sako, kad tik tada galima 
bus žvėrynu rūpintis, kada jau 
bus apsirūpinta mokyklomis, 
kurių dabar taip stoka.

ASMENŲ JIESKOJIMAI RAKANDAI NAMAI-ŽEME MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

— Mokytojas.

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

Brighton Park Ateities Žiedo 
V. Draugijėlė rengia prakalbas No- 
vember 5 d., 1923, McKinley Park 
svetainėje. Pradžia 8 
įžanga visiems 
pakviestas Dr. 
i ir maži dalyvauki!

— Pirmininke

Pradžia 8 vai. vak. 
dykai. Kalbėti yra 
A. Karalius. Dide- 

prakalbose.
A. M.

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

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

Atsišaukite
1630 Humboldt Blvd.

KAM KO REIKIA
Pirkti, pardupti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

8114 So. Halsted St.

JIESKO PARTNERIŲ AUTOMOBILIAI
PAJIEŠKAU Patronės Palubins

kaitės, Višakio Rudos valsčiaus,' Ma
rijampolės apskričio. Turiu svarbų 
reikalą. Kas žinote apie ją ar ji pa
ti meldžiu pranešti.

WM. KAUNAS,
658 W. Kindzie St., Chicago, III.

FORD IR LINCOLN VARTOTO- 
jams. Malonėkite atlankyti musų 
naują parodos kambarį ir priėmimo 
departamentą. Vartoti karai imami 
mainais. Prieinamos sąlygos. T. G. 
Amold & Company, 3725-29 Ogden 
Avė. Phone Crowford 1620, F. G. 
Young, lietuvis pardavėjas.

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.

PARDAVIMUI automobilius 
6 cilinderių “Kessel” modelio 
1922 Visai kaip naujas. Turiu 
parduoti labai pigiai, nes turiu 
apleisti 
laimės.

Chicagą, pirmutinis
701 W. 31 St. 2 flr.

PARDAVIMUI

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na- 

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PARDAVIMUI BILIARDINĖ 
3508 So. Halsted St.

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

Klauskite M r. Burke.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė ar mainysiu namą. 
Biznis senai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vie
tos.. 2843 W. 38 St.

ISRENDAVOJIMUI

2 flatų mūrinis, moder
niškas, netoli Ogden Parko, 
5-6 kambarių, karštu van
deniu šildomas pirmas fla- 
tas, aržuolinės grindys ir 
trimingai, tile vana ir vesti- 
bule, 5 kambarių cottage iš 
užpakalio. Bargenas, $15,- 
000, pinigais reikalaujama 
$5,000.

2 flatų mūrinis, netoli 71 
St. ir Halsted, 2-5 ir 1-6 
kambarių flatai. Aržuolo 
grindys ir trimingai, pla
tus, lotas, namas pirmos rų- 
šies padėjime. Tas yra bar
genas, $13,300, pinigais 
$4,000.
SHEEHAN WITOUS & Co. 

1654 W. 63rd St.
Prospect 1910

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 VV. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St. I 

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

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

Mokyklų taryba šiemet tikisi 
surinkti kiek daugiau pinigų, 
taip kad galima bus pastatyti 
mokyklą 4,000 vaikų. Bet tai 
padėties labai nepagerins, nes 
jeigu mokyklų statymas tik 
tiek progresuos, tai jų truku
mas nesidaugins, bet niekad ir 
nebus pašalintas.

Kad pašalinus mokyklų tru
kumą yra sumanyta pakelti mo
kyki taksus, kad tuo budu su
rinkus mokykloms daugiau pi
nigų. Taksus projektuojama 
pakelti Vt nuoš. (nuo dabar ma- 
kamų % nuoš. iki 1 nuoš). Tai 
yra nedidelis taksų pakėlimas, 
bet jis duos tiek pinigų, kad bus 
galima tuojaus pradėti statyti 
daug naujų mokyklų. Visi su
rinkti tuo taksų pakėlimu pini
gai bus suvartoti vien tik nau
jų mokyklų statymu, o ne jo
kiam kitam tikslui.

Klausimas pakėlimo taksų 
mokykloms yra paduotas nu
balsuoti patiems žmonėms. Bal
savimas įvyks ateinantį antra
dienį, lapkričio 6 d., kada bus 
renkami teisėjai. Pakėlimas 
mokyklų taksų bus ant atskiro 
balioto.

mo- 
visi
pa

turi

Visos draugijos, kurioms ru
pi viešoji gerovė, karštai remia 
šį siūlomą pakėlimą taksų 
kyklų statymui. Remia ir 
tie, kuriems rupi mokyklų 
dėties pagerinimas. Ypač
tai rūpėti tėvams, kurių vaikai 
turi kentėti dėl stokos moky
klų.

Visi piliečiai yra kviečiami 
balsuoti ateinantį antradienį už 
pakėlimą taksų mokykloms, nes 
tai yra gerovei jūsų pačių ir la
bui jūsų vaikų.

Ant to paties balioto (apa
čioj) bus balsuojama ir apie 
uždėjimą taksų įsteigimui žvė
ryno (zoo) Riversidėj. Ten 
McCormick’ięnė “padovanojo” 
plotą žemės tam žvėrynui įsteijc 
ti. Ta žemė yra verta apie $70- 
000 (keletą sykių po tiek ji pas
kui susirinko brangia kaina 
parduodama apie tą “žvėryną” 
lotus). Bet įtaisymas žvėryno 
kainuos miestui ir pavietui 
apie $7,500,000. Už tiek pinigų 
galima butų pastatyti keliolika 
didelių mokyklų. Bet ir tada 
žvėrynas butų ne meisto, o tik 
kelių asmenų, kurie su laiku 
žvėryną perleistų miestui. Be

8 vai. v., 
svetainė,

Antradienį, lapkričio 6 d., 
Mark White Square Parko 
je, įvyks bendras visų Chicagos dar
buotojų susirinkimas reikale artisto 
Justo Kudirkos tik ką atvykusio iš 
.ietuvos rengiamo koncerto.

SURFACE LINE KRAUTUVĖ 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų .South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj biznis iš
dirbtas per daug metų. Par
duosiu pigiai, atsišaukite 4104 
So. Campbell Avė. Chicago.

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

akro taip pigiai kaip ......... $179
akro taip pigiai kaip     $395 
35 minutos iš vidurmiesčio ant

C. B. & Q.
Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien netoli krautuvės, moky

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

U

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI grosernė, bi
znis geras, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
2859 So. Union Avė.

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šėrininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadieni, lap
kričio 5 d., 8 vai. vak., K. Strumilos 
svet., 158 E. 107 gat.

Visi šėrininkai atsilankykite; yra 
daug svarbių reikalų aptart.

—K. Gavėnas, Sekr.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlio” susirinkimas įvyks lap
kričio 5 d. 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svetainėj (1822 Wabansia Avė.)

Visi narių tėvai privalo į susirin
kimą atvykti, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorių Ben
drovė laiko mėnesinį susirinkimą 
pirmądien, Lapkričio 5 d., 
vak. 
\V. 
rius 
kadangi

8 vai. 
, Keistučio spulkos name, 840 
33 St. Prašau pribūti Direkto- 

ir Draugysčių atstovus laiku, 
randasi svarbių reikalų

Rašt. J. Balchunas.

MOTER

Reikia —
MOTERŲ dirbėjų šilkinių 

liampų užlaidų, patyrusių ir 
nepatyrusių.

Taipgi trumpam laikui darbi
ninkių.

INTERNATIONAL LAMP 
and FURNITURE CORP.

155 North Union St.
netoli Randolph Str. •

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa. Geroje vietoje ir geras 
biznis. Savininkas apleidžia 
miestą, štai yra proga kurios 
jus laukėt proga pirkti gerai.

Sanitary Tailor Shop.
406 Broad St., Beloit, Wis.

OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldw. 

Chicago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas 
Informacijas kas link jūsų !4 ir 

V2 akro lotų.

Vardas ............................................
Adresas ..........................................

Pavojs
Tiems, kurie nemoka ir mažai mo

ka važinėti automobiliais. Mes pra
šaliname pavojų, jei jus matysite 
mus. Mes esame expertai, mokina
me praktiškai, su visokiais automo
biliais, važinėti. Mokiname dieno
mis ir vakarais, netik vyrus, bet ir 
moteris. Kaina $15.00.

Praktiškai išmokiname taisyti vi
sokius automobilius. Mažas atlygi
nimas padarys jus expertu netik va
žinėti, bet ir pasitaisyti jūsų ma
šiną.

Mokinimas yra lietuvio eksperto 
taip, kad kiekvienas lengvai gali iš
mokti.

LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA,

Direktorius — PETRAS GUSITIS 
3238 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

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, 8313 Aubum Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasoa 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimui pranešami per 
laikraščius.

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR 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. Ilermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallaco 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauflkafl.

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Pirmyn 
praktikos 
l'tarninko 
užimta,
lapkričio 13 d.

Mišraus Choro, dainų 
nebus lapkričio 6 d., 
vakare, nes svetainė yra 

Visi dainininkai susirinkit

Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Jonas Budginas
angliškai pasirašo John Bargan. 
Pajieškomas žmonių jo nu
skriaustų. Meldžiu kiekvieno 
žmogaus, kuris jį pažįsta arba 
pamatys pranešti tuoj policijai 
ir prašyti suareštuoti jį už ką 
duosime gerą atlyginimą. Mel
džiame kitus laikraščius patal- 
pyti žinią apie tai.

Frank Ziulpa, 
Karol Marozas, 
Anton Shemezis, 
Joseph Misevich.

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

JOSEPHINE DERAIČIUKĖ
(Po vyru Atkins) 

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

III.

JIEŠKAU savo pusbrolio Juozapo 
Jukubausko. Paeina iš Tauragės 
miesto. Girdėjau kad pirma karės 
gyveno New Yorke. Dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti ar kas žinoto, 
praneškit.

JUOZEFA BUDRIKIENĖ,
3312 S. Emerald Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyrų į baksų dirb
tuvę, rit sawyers, kalamų 
nų operatorių, eut-off 
band resawers ir baksų 
tytoj ų. Atsišaukite:

1418 W. 22-nd Str.
Rathborne Hair & Ridgway Co.

maši 
vyrų, 
prin-

REIKALINGAS watchmeke- 
ris, mokestis nuo $40 iki $60 į 
savaitę. Nuolat darbas. Atsi
šaukite greitai.

814 S. 5 Avė. Maywood, III.

REIKALINGAS gerai mokantys 
savo amatą ir teisingas barberys. 
Gera rieto dėl darbo arba pirkimo. 
Barbernė ant kampo, gera tranapor- 
tacija. Savininkas išduos lysą, ko
kį norėsi. Darbininkui užtikrinta 
alga suvirš $27.00. 1919 Broadway, 
Indiana Harbor, Ind.

REIKIA SHEARMENŲ į 
geležies atkarpų jardą. Vien 
tik patyrusių.

Argo Iron and Metai Co., 
1662 EIston Avė.

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI.
Turiu parduoti tuojau savo vėliau

sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario setą ir 8 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalj.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, kur Visados biznis 
gerai eina. ArbA mainysiu ant 
namo, automobiliaus, 4 ruimai 
gyvenimui. Listas 3 metų pir
mas laimės, šaukite

Lafayette 0170

VA KUR JŪSŲ LAIMĖ nu
pirkti mamą be pinigų. Jeigu 
turi lotus, automobilių arba bi
te kokį biznį. Priimam už pir
mą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, cigaretų, mokyklos daik
tų ir kitokių smulkmenų krau
tuvė. Gera vieta kampinis biz
nis, Nupirksite pigiai. 625 W. 
31 Str.

PARDAVIMUI tikrai mo
derniškas, didelis 4 kambarių
medinis bungalow, cementiniu 
skiepu, 71/2 Pėdų grindys augš- 
to, lašų vana. Kaina $5,200. 
5442 S. Seeley Avė. arti Robey

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

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

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

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. Bačiūnais, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

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

ANT PARDAVIMO grosernė ge
roj vietoj, pragyvenimui kambariai, 
renda pigi. Senai laikau tą Storą. 
Kas to biznio nemoka, pamokinsiu 
ir kas visų pinigų neturės, palauk
siu. Atsišaukit ir kas pirks tas ne- 
gailėsis dėlto kad gera vieta.

1413 E. 58 St.
Telefonas Fairfax 2619

MOTERIMS EXTRA 
PRANEŠIMAS.

BRIGHTON PARK BARGE
NAS, 2 flatų namas po 6 kam
barius, su visais įtaisymais, 
aukštas basementas, 2 karų 
garages. Renda $70 į mėnesį. 
Kaina įtiktai $5,500. Randasi 
netoli 44 ir Campbell Avė.

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted Str.

Parsiduoda visokios rųšics vil
nonės gijos, dėl švederių, pančia- 
kų, kaina už tolką, 25c, 35c ir 45c. 
Parsiduoda marškonios gijos, de] 
mezginių ir siuvinių, 250 yardų 
už 10c. Parduodu vilnones skiau
tes. Su kaina sutiksime ant vie
tos.

Parduodu šilkines pančiakas dėl 
moterų ir merginų. Viską parduo
du daug pigiau negu krautuvėse. 
Visados atdara.

Kreipkitės:

KAS TURIT NAMA ANT PAR
DAVIMO arba Farmą ir norit par
duoti arba išmainyti ant namo ar 
biznio, duokit mums žinoti o gau
site greitą ir teisingą patarnavimą 
bo musų pirkėjai laukia jūsų.

J. WITCHES ir J. AUGAITIS 
751 W. 31 St. 
Phone Yards 6296

M0RT6ECIAl -PASKOLOS
1 lubos

FRANK SELEMONAVIČIA, 
504 W. 33rd St.

Tarpe Parnell ir Normai Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė, galėsi pasirinkti 
iš dviejų vieną. Taipgi automobi
lių 7 sėdynių, National, 
stovyje. Parduosiu pigiai 
žasties liga. Atsišaukite: 
KAITIS, 549 Liberty St., 
West 16th Street.

Gerame 
iš prie- 
A. ZA- 

arba 621

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

Atsišaukite į
‘‘Naujienas”, No. 352

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPO8 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar
tiniais ir L. Aleksandrayiče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavom 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuviu 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III.___________ .

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1787 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A.
Wabansia Avė. -----
būna kiekvieną antrą _nędėldienj 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

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

LIETUVIŲ 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 SL; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

prot. sekr. Antanas

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi-

svet., 1315 Nortb

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. L Yuščius; 
fin. rašt. L VadecHs, 726 W. 18th 
St.: centro rašt. F. Bakšinckia; 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.

PARDAVIMUI cigarų, kend- 
žių ir school supplies gera vie
ta prie pat mokyklos; tinkami 
žmonės gali gerą biznį padary
ti. Priežastis nesutikimas 
partnerių. 2700 So. Wallace 
Str.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI Restauran- 
tas lietuvių kolionijoj prie biz- 
niavos gatvės. Renda pigi kai
na $5000, įnešti cash $2,500. 
Kreipkitės 1723 W. 47-th St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai b 
moterys nuo 18 iki 40 m.

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, 3546 S. Union 
Avė.; turto rašt. M. Ceplinskas 
3601 So. Union Avė.; kasierius S. 
Balsis, 3543 So. Morgan St.; kontr. 
rašt. T. Petrauskas; kasos globėjai 
A. Rimkus ir D. Matuzas; durų sar
gas F. Stulgaitis.
Susirinkimai laikomi pirmą sekma

dienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų 
Bažnytinėj svet., 35th ir S* Ųnidn Av* 18 iki 40 metų amžiaus.

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 8029 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. 1756 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai


