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Monarchistai grū
moja Berlinui

Erhardto ultimatum
Stresemann pasilieka 

diktatorium
Italija ir Belgija eina prieš 

Franci ją
Vokietijos monarchistai 

rengiasi karan
Ginklai ir amunicija siunčia

mi prie Turingijos rube- 
žiaus; kareiviai irgi mobili
zuojami.

COBUtRG, Vokietijoj, lapkr. 
5. — šis miestas yra tik už 
puses mylios kelio nuo Turin
gijos rubežiaus ir yra vyriau
sia buveine ginkluotų nacio
nalistų, kuTie pradeda smar
kiai veikti. Reicbswehro bara
kai, kuriuose gali tilpti du ba
talionai, yra nušviesti visą 
naktį ir verbavimas “polici
jos” tarp reakcionierių eina vi
su smarkumu. Jie nešioja ant 
rankovių baltus kaspinus.

Pereitą savaitę čia atvyko 
geležinkeliu visai atvirai ketu
ri vagonai ginklų ir amunici
jos. Visi jie buvo nesenai pa
daryti po akimis talkininkų 
nuginklavimo komisijos. Kul
kosvaidžiai, minų matytojai, 
tranšėjų hiviteeriai ir lengvo
sios k anų o lės taipjau atvyko 
tuo pačiu keliu, sako socialis
tai geležinkeliečiai.

Greitai pabudavota bevieli- 
nę stotį, kuri nuolatos dirba. 
Lokalinė milicija, kuTią talki
ninkai buvo panaikinę, dabar 
vėl organizuojama. Ji dėvi mė
lynus ir baltus kaspinus.

štabo ofidieriai apsigyveno 
Reichsgraf butely, o keli bu- 
• tįsieji generolai* apsigyveno 
netoliese kaipo privatiniai pi
liečiai. Kapt. Erhardt, vadovas 
Ka/ppo sukilimui kiuris nese
nai pabėgo iš Vokietijos ka
lėjimo, kur jis laukė teismo irž 
šalies išdavystę, vaigšto oficia- 
linėj reichsAvehro uniformoj. 
Automobiliai ir motorciklėtės 
su senosios Vokietijos vėlia
vomis nuolatos laksto tarp 
štabo kvatierosį lir tolimesnių 
vietų, visur iškabinėta įsaky
mai kareiviams.

Tie reakcionierių kareiviai 
turi uniformas, kurios betgi

Darby Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterei 
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 moter|s ant 
lygios su vyrais.

yra labai maišytos; ant ran- 
kovių dėvi skirtingus kaspi
nui, kad atskirus įvairias or
ganizacijas, Ikutfioms jie pri
klauso. Vakare gatvės būna 
užpildytos oficieriais, kurie 
vaigšto grupėmis ir svarsto 
kaip butų geriau pulti Ber- 
liną.

Tai buvo Erhardto 
ultimatumas

Ne Bavarija, bet Erhardtas pa
reikalavo įvesti Vokietijoje 
militarinę diktatūrą. Jo gin
kluoti šalininkai stovi prie 
Turingijos rubežiaus.

BERLINAS, lapkr. 5. — 
Kanclerio Stresemanno kabi
netas, kuris vis dar tebeval- 
do Vokietiją jam suteiktomis 
diktatoriaus teisėmis, visai ne
bandant pastatyti vieton pa
sitraukusių socialistų ministe- 
rių kitus žmones, dabar turi 
naujo galvosūkio, būtent, ką 
daryti su kapt. Erhardto ulti
matumu.

Socialistų Vomvaerts paskel
bus, kad Bavarija padavė Bėr
imo valdžiai ultimatumą, liko 
oficialiniai užginčyta, kad Ba
varija jokio ultimatumo ne
padavė. Tečiaus dabar patirta, 
kad tą ultimatumą padavė ne
senai pabėgęs iš kalėjimo ka
pitonas Erhardt, kuris dabar 
organizuoja ginkluotus būrius 
Bavarijoje ir juos koncentruo
ja palei Turingijos rulbcžių, 
kad pradėjus puolimą ant Ber
ibio.

Erhardtas reikalauja, kad 
Ikancljeris Stresemannas nevil
kinant paskelbtų militarinę 
diktatūrą, nes kitaip pats Er
hardtas tokią diktatūrą įsteigs. 
Manoma, kad tą Erhardto ul
timatumą pilnai paremia, kad 
ir tylomis, Bavarijos valdžia.

Kasdie Stresemanno pozici
ja darosi vis keblesnė. Kari
nėmis spėkomis jis yra labai 
silpnas. Betgi į Turingiją osą 
pasiųsta daugiau reichswehro 
kareivių.

Abi pusės bijosi pradėti var
toti ginklą, nes ir nacionalis
tai mato, kad vien ginklu? jie 
neįstengs laimėti. Todėl abi 
pusės stengiasi laimėti žmo
nių prielankumą. Nacionalis
tai sakosi esą einą vokiečius 
ginti nuo bolševizmo. Bet 
Stresemannas tuojaus puola 
Saksoniją ir taipjau nusmau
gia Hamburgo komtfnistų su
kilimą, o ir patys komunistai 
stengiasi neduoti valdžiai prie
žasties puolimams. Tad su bol
ševizmu , nacionalistai nebe
įstengia nieko laimėti. Jie tad 
pradeda reikalauti “stiprios 
valdžios”, kad išgelbėjus Vo
kietiją iš ekonominio chaoso 
ir kalba apie “centralinės val
džioj tyroniją prieš Bavari

ją”. Bet centralinė valdžia nie
ko Bavarijai nedaro, tad da
bar bandoma pagelba Erliard- 
to provokuoti Stresemanną, 
kad privertus jį veikti tai, ką 
nacionalistai galėtų skaityti 
“liepa t r Jotiniu”.

Neoficialinčmis žiniomis, pa-
Francija nori konferenciją 
sunaikinti.

VVASHINGTON, lapkr. 5.
Valstybės departamentas šian
die gavo žinių, kurios rodo, 
kad Anglija, Italija ir Belgija 
pilnai pritaria lalisvam, nuo
dugniam ir pilnai ekspertų ko
misijos ištyrimui Vokietijos 
nuojiegumą mokėti kontribu
ciją.

Kiek atspėjama, tų trijų 
valstybių} nusistatymas piĮlnai 
atitinka Jungt. Valstijų nusi
statymui ir yra priešinga vie
nos Francijos nusistatymiri 
kiek galint labiau aprubežiuo- 
ti ekspertų konferencijos vei
kimą.

Tai rodo, kad Europos val
stybių nusistatymas kontribu
cijos klausimu kitėja ir teikia 
vilties, kad ilgainiui ir Fran
cija su neapru'bežiuotu tyrinė
jimu, nenorėdama likti diplo
matiniai izoliuota. Iki šiol gi 
Belgija ir Italija visuomet sek
davo Franci ją kontribuciją pa
liečiančiuose klausimuose.

Amerikos valdininkai betgi 
atsisako pasakyti koikio nusi
statymo laikysis Washingtono 
Vaįldžiai, jei Francijos valdžia 
ir toliau laikysis savo nusista
tymo ir nesutiks nusileisti.

Franci j os premjeras Poii> 
care pereitą septintadienį savo 
viešoj prakalboj vėl pakartojo 
reikalavimą, kad ekspertų ko
misijos tyrinėjimai butų ap- 
rubežiuoti, kas yra priešinga 
Amerikos valdžios nusistaty
mui.

Amerikos valdžia dar ^lėra 
nusisprendusi ar ji dalyvaus 
ekspertų konferencijoje. Tai 
bus nuspręsta neužilgo po 
Hughes pasitarimo su Franci
jos ambasadorium.

Francija numato pastan
gas j? izoliuoti

Tą Francijos izoliavimo darbą 
varanti Anglija.

lei Turingijos rubežių yra su
koncentruota 10,000 ginkluo
tų nacionalistų ir kad dar 
daugelis savanorių stos antron 
linijom Bet valdžia bando ma
žinti pavojų palei Turingijos 
rubežių. Ji sako, kad tiek na
cionalistų ten nėra, kad jie 
jau stok uo j a maiston ir pini
gų ir kad jie neužilgo turės 
išsiskirstyti ir grįšti namo.

Galbūt skaičius tų kareivių 
ir nėra toks didelis, kaip pa
davė pirmesnes žinios, bet pa
vojus Berlinui vistiek tebėra 
didelis. Turingiją yra nedide
lė valstija ir Bavarija senai 
griežia ant jos dantį, kadan
gi ji yra valdoma socialistų 
su komunistais, kaip ir Sak
sonija ir Bavarijos naciona
listams gal ir nebūtų sunku 
su ja apsidirbti, nors Turin
gijos policija ir yra pasiryžu
si ginti valstiją nuo naciona
listų iki paskutinio kraujo 
lašo.

Niekurie sako, kad Erhard
tas pradės puolimą ant Ber
lino, per Turingiją, ateinantį 
trečiadienį, penkių metų su
kaktuvėse Muriicho sukilimo.

Stresemannas pasigriebė 
Vokietijos valdžią

“Atidėjo*” reichstago susirinki
mą ir ant toliau* pasiliks vi
sišku Vokietijos diktatorium.

BERLINAS, lapkr. 5. — 
Tykiai ir be jokio viešo pa
skelbimo kancleris Streseman
nas pasigriebė Vokietijos val
džią ir atsikratė nuo reichsta
go. Dabar jis yra pilnu Vokie
tijos diktatorium, bet kaip il
gam laikui — nė vienas ne
drįsta spėti.

Atsidūręs keblioj padėty, 
kada socialistai jį apleido ir 
kada jo paties partija pradė
jo jo šalinties, jis negalėjo sto
ti prieš reichstagą ir tikėtis 
laimėti jame pasiremiant vien 
demokratais ir klerikalais. To
dėl jis “atidėjo” reichstago su
sirinkimą ir bandys vienas 
valdyti šalį. Prie ko jo val
džia prives — prie rekonstruk
cijos ar revoliucijos — nė jis 
pats nežino.

Jis “atidėjo” reichstago su
sirinkimą n ea pr u beži u ot a m

laiku’i, turbut iki jis galės iš
laikyti valdžią1 savo' Jranįkose. 
Su reichstago alktu, duodan
čiu jam diktatoriaus teises tik 
dabartinei valdžiai gyvuojant, 
jis daugiau nebesiskaito, kaip 
nebesiskaito ir su pačiu reich
stagu. Dabar socialistams pa
sitraukus iš valdžios jis turė
tų prašyti naujų įgaliojimų iš 
reichstago, kadangi jo diktatū
ra užsibaigė, bet jis to nepai
so ir yra pasiryžęs valdyti ša
lį ir be reichstago įgaliojimo, 
pats vienas pasiskelbiant sa
ve diktatorium.

O tuo tarpu monarchistai 
visoje Vokietijoje rengiasi pra
dėti puolimą ant Berlino. 
Ypač didelių prisirengimų da
roma Bavarijoje, bet ne kiek 
mažesni prisirengimai einą ir 
kitose Vokietijos dalyse. Nie
kurie spėja, kad gal dar ry
to gali prasidėti tas monar- 
chistų puolimas Berlino.

4 žmonas užmušti.
INDIANAPOtLIS, Ind., lapk. 

5. — Trys moterys ir vienas 
vyras liko užmušti Pennsylva- 
nia traukiniui užbėgus ant jų 
automobilio.

PARYŽIUS, lapkr. 5. 
Francijos oficialiniuose rate
liuose tvirtinama, kad Angli
jos reikalavimas neaprubežiuo- 
to ištyrimo Vokietijos nuojie- 
gumo mokėti kontribuciją ir 
Anglijos presos palinkimas 
nuolatos kelti Francijai nema
lonias klausimus, esančios si- 
stematinės pastangos izoliuoti 
Franci ją.

Wasihingtono žinias, prane
šančios apie valstybės sekreto
rius Hughes ir prezidento 
Goolidge nusistatymą, kuris 
pilnai sutinka su ILondono nu
sistatymu, taipjau li)r žinios, 
kad ir Belgija šalinasi nuo 
Francijos politikos, dar labiau 
sustiprina nuomonę apie pa
stangas Franciją izoliuoti, nors 
vis dar tvirtinama, kad Fran
cija ir Belgija pilnai sutaria 
kontribucijos klausimu.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkričio 5 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole 
rių bankų buvo skaitoma Amerikon 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Austrijos 100,000 kronų .......  $1.4F
Belgijos 100 frankų ............... $5.50
Danijos 100 markių ........... $17.07
Finų 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų .............. $4.46
Francijos 100 frankų .... $5.76 
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių .............. 5c
Norvegijos 100 kronų........... $14.90
Olandų 100 kronų .......... $38.71
Švedijos 100 kronų .......... $26.30
Šveicarijos 100 frankų .. $17.77

Ir Italija su Belgija 
prieš Franciją

Priima, Anglijos ir Amerikos 
nusistatymą linkui ekspertų 
konferencijos. Tik viena

Priklauso nuo Francijos
Francijos atsakymas nuspręs 

ar įvyks ekspertų konferen
cija.

LONDONAS, lapkr. 5. Ar 
dabar einantis apsimainynias 
nuomonėmis tarp Anglijos ir 
Francijos prives prie ekspertų 
konferencijos nustatymui Vo
kietijos nuojiegurno mokėti 
kontribuciją, ar tik bus dar 
vienos Europos nesėkmingos 
pastangos išrišti kontribucijos 
klausimą, priklausys nuo Fran
cijos atsakymo į antrą Ang
lijos notą dėl ekspertų konfe
rencijos.

Manoma, kad atsakyme į 
lordo Curzono pasiūlymą, kad 
Francija priimtų Belgijos de
finiciją ekspertų konferenci
jos kaipo “komiteto ištyrimui 
Vokietijos nuojiegumą mokė
ti”, Francija pasiūlys, kad ko
miteto veikimas butų aprube- 
žiuotas tik ištyrimu “dabarti- 
inVd” Vokietijos nuojiegurno 
mokėti kontribuciją ir nuo- 
jiegUnio mokėti per niekurį 
laiką ateity.

Belgijos definiciją priėmė 
Italija ir taipjau Anglija ir 
manoma, kad ji taipjau bus 
priimtina ir Jungt. Valsti
joms.

Anglija jau iškalno atmeta 
Francijos priedelį “dabartinį“, 
kadangi pati Francija nesenai 
pripažino, kad Vokietija dabar 
visai negali- mokėti kontribu
cijos.

Holandija atnaujins pre
kybą su Rusija

Tveriama yra didelė 
kompanija.

AMSTERDAM, lapkr. 5. 
Holandijoj dedama naujų di
delių pastangų atnaujinti pre
ikšą su Rusija. Iki šiol tik 
kelios aliejaus ir medžių kom
panijos ir kelios kitos firmos 
bandė gauti koncesijų Rusijo
je, bet nebuvo didesnių pastan
gų atnaujinti prekybą.

Dabar susitvėrė didele Ho
lą nd i j os-Ri&i j os kompan i j a, 
kurion įeina apie 40 svarbių 
aliejaus, arbatos ir gumos 
kompanijų, bankų ir aeropla
nų dirbtuvių. Ji turi raštines 
Amsterdame ir Berline.

Kompanija sako, kad dabar 
nebereikia vykti į Rusiją, kad 
vedus prekybą su Rusija, nes 
Londonas ir Berlinas patapo 
svarbiausiais iccntrais Rusijos 
užsienio prekybos. Jau esą pa
daryta svarbių, kontraktų su 
Rusija ir dalis prekių jau pri
statyta už jas apmokėta. Kom
panija stebisi, kad Holandijos 
valdžia neatnaujina ryšių su 
Rusija, nes esą negalima tikė
tis greito nuvertimo bolševi
kų valdžios, o Rusija vistiek 
pamaži einanti prie kapitaliz
mo.

Suėmė 30 komunisly
HAMBURG, lapkr. 5. — 

Policija šeštadieny padarė ant
puolį ant slapto komu’nistų su
sirinkimo ir areštavo 30 ko
munistų vadovų.

3 žmonės prigėrė 
automobily.

ĮLI0WEIX, Mich., lapkr. 5. 
— Trys žmonas prigėrė, |ca>- 
da automobilis nulaužė tvark
inis ir nušoko nuo tilto į Fiat 
upę. Ketvirtas įstengė išsiliuo- 
suoti iš panerto automobiliaus 
ir išplaukė.

Shane kompanijos dirbtu
vė užsidarė

Streiklaužiai išmesti iš darbo. 
Streikierių byla atidėta. AL 
dermariajs įkaitina. pcUicijiį.

CHICAGO. - C. B. Shane 
kompanijos rubsii/vykla, 325 
W. Madison St., užsidarė dė
lei stokos darbo. Uždarius 
dirbtuvę, visi skebai, kurie dir
bo toje dirbtuvėje, liko palei
sta iš darbo neaprybotam lai
kui. Išmetus skebus iš darbo, 
tai ir streikicriai neturi ką 
veikti.

Streikierių 1byla atidėta iki 
gruodžio 12 d.

Pereitą ketvirtadienį prieš 
ei vii service komisiją btfvo 
tardoma policiją. Policiją kal
tino aldermanas JN^lson dėlei 
jos netinkamo elgimosi laike 
šio streiko ir žiauraus apsi
ėjimo su streikieriais. Šiuose 
tardimuose policija buvo gerai 
šokinama, Ibct komisija galu
tino nuosprendžio dar neišne
šė.

Amerika dar nenusi- 
sprendusi

Hughes dar “nieko neturįs pa
sakyti” apie ekspertų kon
ferenciją.

WASHINGTON, lapkr. 5. — 
Francijos ambasadorius Jus- 
serand per dvi valandas svar
stė kontribucijos klausimą su 
valstybės sekretorium Hughes. 
Išeidamas iš va'lstjfeės depar
tamento, Francijos ambasado
rius atsisakė svarstyti apie 
ionferenciją su Hughes ir pa
tarė kreiptis prie paties Hu
ghes. Jis tik pasakė, kad pa
sikalbėjimas buvęs labai “įdo
mus”.

Sekretorius Hughes gi pra
lošė susirinkusiems laikrašti

ninkams, kad jis “nieko netu
ri pasakyti“.

Keli žmonės prigėrė.

PORTLAND, Ore., lapkr. 5. 
— Keli žmonės prigėrė prie 
ėjimo į Tillamook užtaką 

apvirtus valčiai. Visi žvejų val
ty buvę žmonės prigėrė, bot 
žinia nepaduoda Ikiek Žmonių 
juvo valty.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie- 
tuy°je 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 į laiką.

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

naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

glš Bolsevikijos.
1,200,000 bedarbių — didelis 
dąrbininkų nepasitenkinimas.

Žiniomis is Stockholmo, So
vietų Rusijoj esą 1,200.000 bc- 
darbių, su kuriais vyriausybė 
labai drakoniškai apsieinanti, 
nes vidaus komisariatas įsakęs 
“visą tą neištikimą elementą” 
išsiųsti į Murmano bei Sibiro 
teritorijas.

Pastaruoju laiku visame kra
šte skleidžiama daug atsišau
kimų, kuriuose kviečiami dar
bininkai neversti Sovietų vy
riausybę ir t. t. Visi darbinin
kai labai pasipiktinę, kad Ra- 
dek’ui ir Bucharinui buvę duo
ta 300 aukso rublių dienpini
gių laike jų kelionės užsienin. 
Lilina, Kamenevo žmona, vien 
muito už savo su'kneles užmo
kėjusi 2,850 aukso rublių. Be 
to, atsišaukimuosa reikalauja
ma, kad Trockis ir Krasinas 
atsisakytų dalyvauti trustų ir 
administracijos Karybose, kur 
jie gau’ną didžiausias pinigų 
sumas. (L. Ž.)

Separatistai briaujasi 
Palatinatan

BERLINAS, lapkr. 5. — Se
paratistai pradėjo! veikti kad 
užkariavus Bavarijos Palati- 
natą. Didelė banda separatis
tų vakar vakare įėjo į Kaiser- 
slautern ir užpuolė miesto sa
lę. Jie liko atmušti, bet vis
tiek jiems pasisekė užimti vie
ną valdžios triobėsį ir laikraš
tį. Išryto franeuzų kareiviai 
pradėjo varinėti žmones nu‘o 
gatvių.

EAST CHICAGO, Ind., lapk. 
5. — Mrs. Mary Stanchik, 24 
m. ir du jos vaikai Wcstley ir 
iLoeaj liko rasti nu troškę, nuo 
gaso. Rado juos negyvus Stan- 
chikienės vyras, kada tasis pa
rėjo iš darbo. Yra davinių ma
nyti, kad tai saužudystė.

ŠIANDIE — giedra, biskį 
šalčiau.

Saulė teka 6:22 vai., leidžia
si 4:39 vai. Mėnuo teka 3:45 
valandą naktį.
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Žmogus—žvėris.
Pernarava, Kėdainių apskr. 

(L-va). — Rugsėjo 24 d. Per
naravos bažnyčioje buvo at
laidai. Pclėtuvos kaimo jau
nimas, sugrįžęs iš bažnyčios, 
padarė vakaruškas, kuriose ne 
maža degtinės išgerta ir šok
ta. Vakaruškos lįvMko Jurgį o 
Arštiko namuose. To ūkinin
ko sūnus Andrius 23 m. vaiki
nas, atitarnavęs savanorių ka
riuomenėje, gerokai įkaušęs 
pradėjo kabinėtis prie kito vai
kino ir siekė jį peiliu nudurti. 
Bet tas jam nepavyko, nes at
vykęs ,i<> tėvas Jurgis Aršiskas 
sudraudė jį. Tuomet Andrius 
puolė savo tėvą ir nudūrė jį 
mirtinai. 'Pakviesta milicija. 
Andrių suėmė ir nugabeno į 
kalėjimą.

nesnioji rengiamoji klasė pa
naikinta. Kitais metais bus 
panaikinta ir vyresnioji ren
giamoji klasė ir tiktai veiks 
keturi kursai.

šią vasarą prie šios semina
rijos buvo suorganizuoti vasa
ros pedagoginiai kursai, ku
riuose priruošta 88 mokytojų 
padėjėjai, išuose kursuose bu
vo dėstoma vien specialiniai 
pedagoginiai dalykai. Tuos kur
sus lankė 4 baigę gimnazijas.

Kaunas
Kiek dabar gyventojų 

Kaune.

didėjo nuo 1914 metų virš valiutos dalių. 
30%.

Sulig tarptautinio statistikos 
instituto daviniais, Vilniuj pHeš 
karą buvo 240,000 gyv., dabar 
gi 186.000. Musų kaimynų 
sostinių daviniai taip atrodo. 
Rygoje prieš karą butą 325.000 
gyv., dabar gi tik 186,000 gyv. 
Taline prieš karą— 98,0()0 gyv. 
dabar—124,000. Tuo būdu Ta
line, kaip ir Kaune, gyventojų 
skaičius žymiai padidėjo.

Dvaro gaisras.
Vilkaviškis. (L-va) — Sek

madienį, rugsėjo 30 d. 14 vai. 
Karklinų dvare, išnuomuotam 
danams, kilo didelis gaisras. 

Sudegė 2 klojimai su javais, 1 
kumetbutis, 3 kūgiai javų ir 
kelios ūkio mašinos. Spėjama, 
kad buvęs padegimas. Daroma 
tardymas.

Palyginus per
kamąją pinigų jėgą 1913-14 m. 
100, 1923 m. toji jėga nupuola 
ligi 62,80, tad pinigų perkamo
ji galia nupuolė 37,11% gyveni
mas pabrango 59%.

Jeigu 1923-14 m. atskirų 
perkamųjų daiktų gru’pei reikė
jo mokėti 100 valiutos dalių, 
tai 1923 m. .skalių mėn. 1 d. 
reikėjo mokėti:

maisto grupei 157
kuro ir šviesos 144
butui ( mebliot. kamb..) 116 
drabužių grupei 180
b) Mėnesinė pragyvenimo 

norma. Mėnesinės išlaidos
maisto normai, reikalingai pa

gaminti kūne normalų šilu
mos dalių' (kalorijų) skaičių, 
kuro ir šviesos išlaidos, dviejų 
kambarių ir virtuvės 2 žmo
nėms buto nuoma litais 1913- 
14 m. reikėjo litų:

be drabužių 177,69
su drabužiais 201,95
1923 m. spalių mėn., 1 d.

reikėjo litų:
be drabužių 194,75
su drabužiais 239,52
Tuo budu*, imant normalę ir 

minimalę pragyvenimo nor
mą pragyvenimas dabar prieš 
1923-14 m. yra pabrangęs:

be drabužių 9,6%
su drabužius 18,6%

f

KVORTA j DIENI SVEIKATAI

Severos Gydįiojes užlaiko

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentejimu. Priiinnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 30c.

W. r SEVERĄ CO 
CEDĄR RAPIDS, IOWA

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

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
.« Parduodam Laivakortes. ♦

Sugauta plėšikų banda.
Vilkaviškis. (L-va) šiomis 

dienomis 3-čios im'ovados Bar
tininkų valsčiaus milicijai, po 
ilgo darbavimosi ir sekimo pa
vyko susekti ir įvairiose vieto
se sugaudyti organizuotą plėši
kų ir vagių kuopą. Jie suimti 
net patys prisipažinę, kad daug 
plėšimų ir vogimų yra papildę. 
Drauge pas juos rasta šauna
mųjų ginkų, žiūronų, įrankių 
štangoms bei spynoms atida
ryti, kontrabandos keliu įgyta 
spirito ir kit.

Plėšikai.

Ką tik padarytojo visuotino 
Lietuvos gyventojų surašinėji
mo daviniais, Kauno mieste 
surašyta 91,302 gyventojų, jų 
tarpt' 47,956 vyrai ir 43,346 
moterys.

Sulyg tautybe tie gyvento
jai pasiskirstę taip:

Lietuvių .... 55,068—60.3% 
Žydų ...........  24,691—27 %
Lenkų .......... 3,988— 4.3%
Rusų ............ 2,566— 2.8%
Vokiečių .... 2,943— 3.2% 
Latvių ........... 1301— 0.1%
Kitų ............... 1297— 0.3%
Svetimšalių .. 1,619— 1.7% 
Esamais rusų daviniais, prieš 

karą Kaune buvo 81.279 gyv., 
tame skaičiui j 20,000 kariuo
menės.

Iš šių davinių matyti, kad 
gyventojų skaičius Kaune pa-

Iš Klaipėdos krašto
Pragyvenimo brangumas

Klaipėdos Krašte.

Krašto Direktorijos Statisti
kos Skyriaus surinktomis ži
niomis pragyvenimas Klaipė

dos krašte taip atrodo:
a) Krašto pinigų (litų) per

kamoji galia. Jei už 100 valiu
tos dalių (litas=l/10 dolerio) 
prieškariniais 1923-14 m. gali
ma buvo pirkti mažmenų pre
kyboj tam tikrą pragyvenimui 
reikalingą daiktų kiekį, tai 
1922 m. spalių mėn. 1 d. tam 
pačiam daiktų kiekiui (maisto 
reikmens, butas, kuras ir švie
sa, drabužiai) jau reikėjo 159

7 Gamta yra suteikusi pieną 
f kaipo tikrą maistą, kad už

laikius jumis stipriu ir tin
kamu.
Jus esate skolingas sau kad 
gerus kvortą pieno į dieną 

delei sveikatos.
Ir jeigu jus esate užintere- 

suotas j pieną kuris yra tik
rai geras, pasirinkite Bor
den’s “Selected”. /

Akiu, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Kliūtis 

visokios rųšies gy
džiau per 25 metus 
prie State gatves.

Žvairas akis ati
taisau saugiai, tik
rai, ir greitai; tonsi- 
lus išimu prieblan
dos miego pagalba; 
akinius pritaisau už 
$5.00 ir daugiau, 
kai knygelės.

Franklin 0. Barter 
SPECIALISTAS 

120 So. State St. 
Valandos: 9 iki 5. Septintadieiais 

10 iki 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
..... ■ , —y

-------------------------- ——— ■

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

im
Užsisakykit

Borden’s 
“Selected” 

šiandien
BORDENS
ErmlhductsCo. oF Illinois

Franklin 3110
Zapyškis. (L-va). — Praėju

sį pavasarį siautė garsi plėšikų 
gauja. Suėmus jų vadą, kurs 
sužeistas mirė sakių kalėjime, 
gauja pairo, šiomis dienomis 
V. Nuovados viršininkui p. 
Zenkevičiui pavyko susekti ir 
suimti dar du tos gaujos žmog
žudžius. Noreikiškių dvaro 
kalvius: vienas jų Pranas Lau
kis net iš Utenos apskr.: ant
ras V. Rlecertas iš Vokietijos. 
Vasario mėn. 15 d. š. m. juo
du užpuolė du žydu kurių vie
ną mirtinai nužudė, antras pa
sveiko. Pąsve/kęs įšulmanas 
pažino užpuolikus.

Abudu prisiųsti Kauno Kalė
jimai!.

Mokyklų dalykai.
Mariampolė. (L-va). — Ma- 

riampolės mokytojų seminari
joje dabar yra 99 bėru, ir 101 
mergaitės. Atidarytas ir IV 
kursas.. Prie 1 ir II kurso 
veikia lygiagretės klasės. Jau-

DUVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

11 L

z

Kiekvienas 
Nori 
Sutaupyti 
Pinigų

“CENTAS sutaupytas yra centas uždirbtas’’, 
sako patarlė. Vartojant Jelke GOOI) LUCK 
Margariną yra būdas sutaupymui daug centų. 
Kiekvieną mėnesi matosi vis daugiau šeimininkių 
vartojant vien tik GOOI) LUCK, nes jos surado 
didelį jo gerumą kaipo aptepimo ant duonos ir 
dėl kitų dalykų. Jis padaro daug gardesnius 
valgius kaip ir pilnai smetoninis pienas, šviežias 
kiekvieną rytą iš farmų, ir skonis jo puikus. Del 
keksų ir kepimo duoda puikiausius rezultatus. 
Vardas “Jelke” yra garantija, kad kiekveinas 
svaras yra padarytas iš grynų maisto produktų 
ir kaipo geras ir maistingas. Pabandykite tą 
puikų ir ekonomišką aptepimą ant duonos. Jus 
pamigsite jį. Jūsų groserninkas turi jį šviežų.

Taipgi kiti Reikalai ir p 
Provos Lietuvoje

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

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

PINIGAI iš; ■ ■
RoselandoLietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiains artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

------------ ,

Tek Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj į
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

1811 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
v— ■■■■ ■

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. VVabash Avė.

Tel.: Pulhnan 6377.- 
k-----------------------------------------------S

v. w. rutkauskas' 
Advokatas

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

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

iiiiiiiiiiiiihiiiiiimiiih^

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viiudoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
8223 W. 38th St., Chicago, UI.

Li-------- --------- — -

PINIGAI
G ė rr k is Pa ’ n - Ex poli orio Tryni mn 

ik ligi to, kuomet jau l 
n’.se'ulti. l*o sunkiam 
savo rankom, kojom ir 

palengvinin.tj ! 
;us, kuris dirba su savo 
gali būti sergančiu. Pamėginkit

verst

šute
peviiiin

mus!
lais, negali bui
Ptia-Eipelleriu i:

Išvengkite skaudamo pečių ir diegian
čių sijnarių. Pain-Expelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyj"!

35c. ir 70c. už bunka ap tiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. Y.

BLLGALIŠKA ŽIEDŲ ARBATA 
(Pirmiau vadindavosi kraujo arbata)

Imkite karštą garuojančią einant 
gulti. Kad PRAŠALINUS ŠALTĮ. 
Kad sustiprinus kepenis. Kad vidu
riai gerai veiktų. Bulgariška žiedų 
arbata yra sudėta iš tikrų žiedų. Ji 
pataiso kraują ir užlaiko jumis svei
katoje. Pardavinėjama visose aptie- 
kose arba atsiunčiamia apdraustame 
laiške .vienas didelis šeimynos bak- 
sas, $1.25, arba 3 baksai, $3.15, arba 
6 baksai, $5.25. Adresuokite H. H. 
Von Schlick Prezidentas Marvel Pro
ducts Company, 25 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

Ar jus žinote, kad
šaka Mussolini fašizmo yra įstei

gta Italijos kolonijoj Jeruzolime, 
viršininku tos kolonijos yra Dr. No
riai? Yra pasitikima kad tokia ša
ka bus įsteigta Haifa netolimoj atei
ty. Ar jus žinote, kad 20 Helmar 
Turkiškų cigaretų nekainuoja dau
giau negu 20 paprastų cigaretų, bet 
Jie yra daug sykių vertesni ?

UELKE

MARGARINE
Puikus aptepimas ant duonos 

PAS JŪSŲ GROSERNINKĄ

NTI ŽMONĖS
Gali gauti patarimą nuo

DR. VAN PAING
Ir surasti priežastį savo ligos 

GAUKITE PILNĄ EGZAMINAVIMĄ PER SPE
CIALISTĄ SU MIKROSKOPU IR 

KRAUJO IŠBANDYMU.
Jei jus turite chronišką vidurinę ligą, lytišką 

ligą ar kraujo užnuodijamą, tuomet jus 
reikaalujate specialio gydymo.

Serumas < ei privačiu ligų.
JOHN F. VAN PAING

3101 So. Halsted St.
Valandos nuo 7 iki 9 vakai-e.

NAUJIENOS
Teisią Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

ROCKFORDOLietuvon Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

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

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

3)
4)
5)

KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00

na po $1.00
KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00. 
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.

, KELIONE APLINK PASAULI J 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00

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

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

) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
^veikslai. , Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas.

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

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

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai (P4 O rt’Y
ir augščiau ▼ I Q«vV

Vaikų siutai ir overkautai E* O r p 
ir augščiau

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

S. GORDON, 
739 W. 14th St. 

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

809 So. Main St

Rockford, III.

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

IHIM Garsinkitės Naujienose
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100%
TYRAS TURKIŠKAS 

TABAKAS

Išdirbėjai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir 

fUtOA Egyptiškų Ciga- 
retų pasaulyje

BOXEgof 
10 0**10

Amerikos žmonės žino, jog ge
riausių dalykų ką Turkai pada
ro yra garsusis pasaulyje Tur
kiškas tabakas.
Dėlei to Helmarai yra 100% ty
ri Turkiški Cigaretai, kuriuos 
noriai perka ir ruko milionai 
rūkorių visoj šalyj.
Jei Jus norite gėrėtis cigaretais, 
kurie visi ir kiekvienas iš jų yra 
iš 100% Tyro Turkiško tabako, 
tai dar šiądien pradėk rūkyti 
Helmarus.
20 Helmarų kainuoja truputi 
daugiau negu 20 paprastų ciga- 
retų, liet su kiekvienu Helmaru 
Jus gaunat kelioliką kartų dau- 
giaus malonumo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

Studijuojančiu padėtis 
Vokietijoj

Kauno “iLiotuva” rašo:
Del katastrofingo finansų, 

ūkio bei pdlitinio krizio, pragy
venimo brangeybe Vokietijoj 
kasdien didėja. Studijuojančių 
padėtis, ekonominiu atžvilgiu 
labai prasta. Bent kiek įma
nomam studentiškam pragyve
nimui reika(inga 30 dolerių 
mėnesiui.

Jei imsim laiką rugsėjo mėn. 
25 ir 2(j dieną, kada už dolerį 
Bortine mokėjo maždaug 110 
milijonų, tai studento mėnesi
nės minimalės išlaidos atro
dys taip:
Kambarys, vidutinis, be kuro, 
šviesos ir patarnavimo

300- 400 m.
Šviesa, skaitant kasdien

5 vai.......................—400 mil.
Kuras, kasdien 15 mil.—450
Pietus vidutiniai 30 n. —900
Duonos menes. 4 kep. po

14 m. — 56 m.
Riebalų, rytą ir vakare su 

duona, ir|5n............ 5 sv.
po 70 ......................—350 m.

Važinėjimams po Bedliną 
m........................ —300 m.

Skalbimui .............. —300 m.
Pirtis mėnesiui . ...—100 m.

viso 3656 mil.
Pavertę į dolerius, turėsim 

jų daugiau1 kaip 30. O kur dar 
drabužiai, begaliniai brangios 
knygos, mokesnis už mokslą?

-K.—

Lietuvos ūkio kultūros 
kėlimas.

net keturius. Tokių punktų 
steigimas žymiai palengvina 
musų linų eksportą.

Žemės Ūkio Ministerija, rem- 
dama visuomenės ūkio orgar 
nizacijas, kelia musų pieno 
ūkį. Iki šiol (Lietuvoje veikia 
gerai tų organizacijų įrengtos 
4 pieninės ir nuo š. m. lapkri
čio t d. pradės veikti dar 9. 
Naumiesčio pieninė jau eks
portavo į Londoną 80 centnerių 
savo gamybos sūrio.

Proklamacijos prieš 
žydus.

Naktį iš 14 į 15 spalių rasta 
primėtytą prieš žydus daug 
spausdintų proklamacijų smar
kauta turinio; pavadinimas “Nu- 
bauskim lietuviai!” pasirašę 
“Kovotojai prieš žydus”.

(L-va)

Į Lietuvą
t------------------------------------------------

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

k- _______ __ _____ — — >
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — S’outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southainpton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelione. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

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

127 So. Stote St., Chicago, 111.

Mis. A MICHKIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

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

Už dyką pata
rimas, du ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitčs, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo r< 
ryto iki 1 po pi e 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

SUFFERN .......................... Nov. 7 Į
PARIS ................................  Nov. 14 ’
CHICAGO .......................... Nov. 17 i
ROCHAMBEAU .............. Nov. 24 ;

NEW YORK, VIGO (8FATN), '
BORDEAUX

Nauii Tru-FH Akiniai

su

I'uikųs Shell 
rėmai pagra
žina veidą. 
Neeiųskite nei cente aš jums
ATSIŲSKIT! KUPONĄ ŠIANDIEN. 
Rithola Spectaele Co., Dept. F L. 5 
1462-64 16 W. lladUen StM Chicago, UI

Atsiųskite man porą akinių dal 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man Jie patiks aš užmokėsiu 
18.98. Jei ne, aš sugrąžinsiu juoe 
ir už tai nieko nereikės mokėti. 
Vardas .............................. Amžius.........

NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriįmsiu nei vie

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. Aš garan
tuoju tikrą pritaikymą ar 
ba nerokuosiu jums nieko. 
Aš pertikrinau daugiau 

kaip 200,000 vyrų ir mo
tery. kad mano dideli "True Vision’* akiniai, 
Kražiais shell rimais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos jueų 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mą. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arlm arti, dienos šviesoje ar 
prie liampoe.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiaiams kur kitur mokama $15. atsiųskite tik 
?8.W, arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
maro Rirlku ir mano iškaščiais. Atsiųskite kupo-

Kaunas. (Elta) — Lietuvos 
javų sėklai gerinti Žemės Ūkio 
Ministerija pirko nuo bendro
vės “Sėklą” originalių javų. 
Juos ministerija išpardavinėjo 
40% nuollaida visuomenės or
ganizacijoms. Tokiu biMu pa
starosios užpirko iš Ministerijos 
originaliuių javų už tas pačios 
kainas, ką moka ir už papras
tus grūdus, be to joms duota 
galimybė sumokėti pinigus per 
metus. Toms pačioms organi
zacijoms išduotas avansas ir 
javų valomoms mašinoms pirk
ti. šiemet bus įrengta Lietu
voje apie 160 -170 javams va
lomųjų punktų. Taigi beveik 
kiekvienam valsčiui teks vienas 
punktas. .

šiais metais Vaškų valsčių. 
Biržų apskr. Žemės Ūkio Mi
nisterijos įrengta linų apdirbi
mo punktas. Visos reikalin
gos mašinos pargabenta iš už
sienio ir priklauso Ž. U. Mi
nisterijai, o punktas tvarkyti 
pilnai pavestas Vaškų vals
čiaus valdybai. Ūkininkai tif- 
ri galimybes punkte linus iš- 
brukti, išminti, atskirti paku
las ir išvalyti sėmenis už tam 
tikrą atlyginimą Žemės Ūkio 
Ministerijos nustatytą. Dabar 
yra punkte ir linininkystės in
struktorius, kuris teikia kai
miečiams įvairių žinių linų 
kidturos klausimu.

šiais metais manoma įsteig
ti Lietuvoje dar vieną linų ap
dirbimo punktą, o ateinančiais

Rąžykite dėl žingeidžioa apratomoa 
knygutės Justj vietiniui agentai arba | 
didjj| ofisu 19 State Street New York. 

>■ . .i i . .......... .....................

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, 111.

$15 JKryptok Akiniai, $8
"y Išpardavi-

mas
_ savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite j senų 
pasitikėtinų firmų, kuri tarnauju publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kuria galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOVVER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Scfttas augžtas Reliance Building

32 N. State St. kampas VVashington St.
Valandos nuo 9 ryto iki G vai. vakare, 

iškaitant subatas.

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

Dfl. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
l)rexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonaii

Pašto Ofisas .................. ........................
Gatvė ir nummfis .................................
Box No ............ R F D ............ State

poną tuojau. Nesiųskite pinigų!
Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai 

minkštų ausų

Šviesą ir pajiegą suvedame | Mnui ir naujua namus, taipgi dirb
tuves. Caah arba ant išmokėjimo.

Pirmetini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Inte-

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

4io;r DR-H-A- broad B^Xefa
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą. ✓

Del nevirškinimo ir žarnų 
suirimų nors syki yra 

pagelbėjimas
Štai yra nauja gyduolė kuri atlieka 

darbą ir atlieka greitai
Daktarai tiesiog nusistebi, kaip 

greitai ta nauja gyduolė vadinama 
Nugą-Tone prašalina nevirškinimą, 
užkietėjimą, galvos skaudėjimą, ne
malonų kvapsnį iš burnos ir žarnų 
nemalonumus. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal naują gyvenimą ir vikrumą nu
vargusiom® ir silpniems nervams ir 
muskulams. Ji budavoja raudoną 
kraują, stiprius patvarius nervus ir 
suteikia labai didelę spėką gyvenimui. 
Nuga-Tone auteikia atšviežinanti nuo
gą, gerą apetitą, puikų virškinimą, re
guliari ėjimą lauk, pamestą entuziaz
mą ir ambiciją. Jei jus nesijaučiate 
gerai, jus esate skolingas sau, kad pa- 

andzius Nu^a-Tone. Ji yra labai 
maloni vartojimui ir pradėsite jaustis 
geriau tuojau. Jei jūsų daktaras dar 
jums neužrašė, nueikite pas aptieko- 
rių ir gaukite buteli Nuga-Tone. Iš
dirbsią! Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteikia jums tiek daug gero 
r jie Įsakė visiems aptiekoriam® 

duoti jums garantiją arba pinigus grą
žinti, jei jus neužganedins. Žiūrėkite 
garantiją ant pakelio. Rekomenduo
jama, garantuojama ir parduodama 
pas visus aptiekorius.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmd tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St., 

CHICAGO, ILL.
<--------------------------------------------------- /

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvondcrful 
difference in the eolo- and iexture of the 
6kin į
Guaranteed to do these definite thmgsfor 
the face or money refunded. Clear the 
comp!exion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soff 
and smooth į
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Inaiana, forą trial tube.

Telephone Yards 0994

DR. MAURLCE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

,--------------

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

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

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną i
ir 6:30 iki 9:30 vakare !

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

...    - — ,   -    .

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Pbone Canul 6222

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

7-8, nedalioj 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.

DR, A. MONTVID
Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą i Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė.

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12

b .......................      i —

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

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

»uo 5:80 iki 7:88 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 ild 12 pietų, 7 iki 8 ▼ 
3259' So. Halsted S't., CUcago. III

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. I. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 8o. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independeace Blvd. Chicagą

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. VVashington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
Telephone Central 8066 

1824 VVabansia Avė.
Humboldt 1098 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. G. V/IEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4720 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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietevis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tol. Boulevard 7820
Vai. 2 Iki 4 ir 6 iki 8. Nod. 10 iki 12

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutartj

Telephone Yards 5082

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

CHICAGO. ILL. 
VAIiANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakare 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Ckirargas ir Akaieris

8816 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

h*

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
.Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Cravvford 8140

Ganai 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted S't., 

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 h...................

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

1 ■ ■ II w

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
t—......................... ........................................ .... i ■ .i i<
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JkUtar P. ftrigaitia
1789 South Halstad Straat 

Chicago, III.
Talephone RpoMvalt 85M

Subscriptlon Ratas i
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outaida of ChicagC
18.M per year in Chicago.

8c per oopy.

Entared aa Sacoud Clasa llattar 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
pf Chicago, III., undar tha act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Maujieną Ben
droji, 1789 So. Halstad SL, Chicago, 
III. — Telefonai! Roosavelt 8590.

Užsimoki j ima kainai
Chicago ja — paltui

Metams----- --------------------------$8.00
Pusei metų______________ _— . 4.00
Trims minasiam> _____________ 2.00
Dviem minusiam , k , 1.50
Vienam minusiai - ------ .... .75

Chicagojs per neitatejua] 
Viena kopija - - f , 8c
Savaitei —_______________ _ 18c
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoje, 
paštui

Metanui--------------- _------------ |7.00
Pusei met< ___  . ... . , ,, 8.59
Trintas minaaiams 1.75 
Dviem mineslam —- 1.25
Vienam minėsiu! .  .76

Lietuvon ir kitur užsieniaosel 
(Atpiginta)

Metams______________ - - - $8.00
Pusei metą----- --------- — . . 4.01
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siusti palto Money 

Drderiu, kartu su užsakymu.
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Norvegijos komu
nistų maištas.

Nežiūrint milžiniškų pa
stangų, kurias dėjo per ke
letą metų bolševikų agentai 
visose šalyse užkariavimui 
darbininkų judėjimo, jie 
tiktai kur-ne-kur turėjo pa
sisekimo. Stambiosios pra
monės kraštuose bolševikų 
įtaka menka ir tolyn ji vis 
dar labiau mažėja. Tik kai 
kuriose agrarinėse (žemės 
ūkio) šalyse komunistams 
pavyko sukurti masines par
tijas.

Prie tokių šalių priklau
so Norvegija. Komunistai 
tenai paėmė savo kontrolėn 
senąją socialistų partiją ir 
darbininkų unijas. Norvegi
jos parlamente komunistai 
yra stipriausia opozicijos 
partija.

Bet toje partijoje jau se
nai eina smarki vidujinė 
kova. Darbininkų masės yra 
nepatenkintos tuo, kad ko

munistai savo politikoje va
dovaujasi ne savo krašto 
reikalais, o Maskvos įsaky
mais. Besiartinant Norve
gijos komunistų partijos su
važiavimui, buvo girdėt, jo- 
gei daugelis partijos veikė-

Iškabų murzin
to j ai Latvijoje.

“Trimitas” rašo, kad rug
sėjo 28 d. naktį Rygoje bu
vo užteptos degutu įvairių 
įstaigų ir firmų iškabos, ku
rios buvo rusų ir vokiečių 
kalbomis rašytos.

Deguto karžygių, vadina
si, turi ir Latvija, ne tik 
Lietuva. Neužilgio gal ims 
organizuotis degutninkų in
ternacionalas.

KARALIAI “MYLI” SOČIA- 
LISTUS.

Brootklyno komunistų orga
nas sako, kad buržuazija ir ka
raliai labai myli socialistus, 
kadangi jie “ne tik moka ša
lis tvarkyti, bet neatsilieka ir 
komunistų persekiojime.” To
dėl, girdi, jeigu kuriai šaliai 
gręsia pavojus arba kur nors 
valdžioje įvyksta krizis, tai ka
raliai ir buržuazija paveda val
džią socialistams.

“Keli metai atgal Švedijos 
karalius net du sykiu socia
listą Brantingą buvo pakvie
tęs ministerių pirmininku. 
Ir pastarasis neatsisakė, pri
ėmė mini sterių pirmininko 
vietą ir suorganizavo minis
terių kabinetą, kuriuo pilnai 
užsiganėdino buržuazija 'ir 
karalius...

jų rengiasi pareikalaut, kad 
partija atmestų Maskvos 
diktatūrą.

Pereitą sekmadienį tas 
partijos suvažiavimas susi
rinko, ir telegramos iš 
Christianijos (Norvegijos 
sostinės) praneša, kad 
Maskvos diktatūros priešai 
jame paėmė viršų. Už jų pa
siūlymą, kad partija atmes
tų Maskvos ultimatumą, rei
kalaujantį, kad butų pildo
mi visi “trečiojo internacio
nalo” įsakymai, — balsavo 
169 delegatai, prieš 103. Iš
tikimoji Maskvos mažuma 
tuomet išėjo iš suvažiavimo.

Norvegijos komunistai tuo 
budu suskilo. Dauguma jų 
pakėlė maištą prieš Maskvą, 
ir už tai jie veikiausia bus 
“ekskomunikuoti”. Tuomet 
bolševikai Norvegijoje tu-
rės, kaip ir kitose Skandina
vijos šalyse, tiktai menką 
sektą pasekėjų, kurie dar 
galės kurį laiką daryti 
triukšmą, bet jau nebebus 
niekam pavojingi.

“Dabar panašų dalykų 
mes matome Olandijoje, 
Ten rezignavo ministerių ka
binetas. Ir štai, visa Olan
dijos buržtfazinė spauda pra
dėjo reikalauti, kad naujasis 
ministerių kabinetas susidė
tų vien tik iš socialistų...

“Ar Olandijoj susidarys 
socialistų kontroliuoj amas
ministerių kabinetas^, tuo 
tarpu nežinia, bet jos dide
nybė karalienė jau kreipėsi 
pas socialistus, pakviesdama 
juos imti valdžią j savo ran
kas.”

Komunistinė “NeLaisvė” ši
tomis pasakomis nori parody
ti, kokie netikę žmonės yra tie 
socialistai. Ji spekuliuoja sa
vo skaitytojų ignorancija.

Ji stengiasi skaitytojams 
taip išaiškinti dalyką, kad Šve
dijoje arba iHolandijoje kara
lius arba karalienė skiria tokią 
valdižą, kokią nori. Na, o ka
dangi karalius “liuosu noru” 
kviečia į valdžią socialistus, tai 
reiškia — socialistai yra išti
kimiausi karaliui tarnai.

Komunistų laikraščių skaity
tojai gal toms pasakoms ir pa
tikės. Bet kiti žmonės, kurio 
daugiaus išmano apie valdžios 
sistemą, tokiose šalyse, kaip 

j Švedija arba Holandija, iš tų 
j “NeLaisvės” išvadžiojimų tik- 
į lai pasijuoks. Tose šalyse, pa
našiai kaip ir Anglijoje, val
džia yra sudaroma iš tos par
tijos atstovų, kuri yra stipriau
sia parlamente, o ne iš tos, ku
rią labiausia “myil” karalius: 
nes ten yra parlamentarinė 
valdžia. Jeigu nėra vienos par
tijos, kuri turėtų daugumą 
parlamente, lai valdžios suda
rymui dedasi į daiktą dvi ar
ba trys partijos; tuomet valdžia 
esti koalicinė.

Švedijoje nė viena buržuazi
ne partija neturi daugumos 
parlamente;, todefl buržuazija 
tenai gali valdyt tiktai tuo
met, kai susidaro buržuazinių 
partijų koalicija. Bet jeigu 
koalicija dėl kokių nors prie
žasčių suįra, tai — kas tuomet 
daryti? Tuomet noroms-ne- 
noroms reikia pavesti valdžią 
socialistams, ktfrie parlamente 
turi daugiaus atstovų, negu 
bent kuri viena bužuazinė 
partija.

Socialistai Švedijoje dėlto ir 
buvo du kartu “pakviesti” su
daryt valdžią, kad butžuazinės 
partijos nesugebėjo susilaikyti 
tarp savęs.

Ilolandijoje, matoma, darosi 
tas pats. Buržujai Holandi- 
jos parlamente dar turi dau
gumą, bet jie yra suskilę į ke
letą partijų, kurios susipešė 
tarp savęs ir dėlto dabar neį
stengia sulipdyt valdžią. Ačiū 
tam, valdžia gali patekti į soci
alistų rankas.

Socialistų valdžia Ilolandijo- 
je, jeigu ji dabar susidarytų, 
butų, žinoma, netvirta, kadan
gi socialistai Holandijos parla
mente dar turi mažumą. Bur

žujai galėtų ją bite valandą 
nuversti, susitarę tarp savęs 
(kaip jie padarė Švedijoje); 
bet, kad ir trumpą laiką gyvuo
dama, socialistų valdžia galėtų 
visgi pravesti vieną kitą nau
dingą dalyką.

Taigi, kaip matome, valdžios 
klausimą parlamentinės tvar
kos šalyse sprendžia jėgų san
tykiai parlamente, o ne kara
lių ir buržuazijos simpatijos 
tai arba kitai partijai.

Pagalios, jeigu “NeLaisvės”

MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Bavarijos.
(Musų spccialio korsepondento)

(Pabaiga)

Toliau. Bavarijoj pilna taip 
vadinamų “Vaterlaendische Ver- 
baende” — Tėvynainiškų sąjun
gų. Jų tarpe didelį vaidmenį
vaidiną kapitonas Heiss, pasižy
mėjęs savo nepraustaburniška 
agitacija prieš Berlino valdžią. 
Už jo kilnius darbus Berlino val
džia iškelia prieš jį visą bylą, 
paskiria specialinį tardytoji tai 
bylai vesti, šis tardytojas ran
da reikalo neatidėliojamai kapi
toną Heiss’ą areštuoti. Bet ka
dangi Heiss’as gyvena Bavari
joj, ir kadangi Bavarijos polici
ja randas Kahr’o žinioj, tai jis 
gali būti areštuotas tiktai su 
Kahr’o žinia. Ir šit Kahr’as 
reikalavimą tą poną areštuoti 
be jokių ceremonijų atmeta. Po
nas Heiss ir toliau viešai tebe
siundo* minią prieš Berlino vald
žią, o Berlino valdžia bejėge 
jam ką nors padaryti!

Bet tai visa dar butų mažmo
žiai, nors jie ir labai skaudžiai 
Berlinui antausius skaldo. Kur 
kas svarbiau, kad Bavarijos vai 
džia paskelbė į žmones, žinoma, 
bavarčikus, atsišaukimą, ku
riuo pareiškiama, kad Versalčs 
taikos sutartis nėra Bavarijai 
privaloma! Ir dar. Nužudžius 
Bathenau, Vokietijoj išleista 
taip vadinamas įstatymas res
publikai ginti, ir jam vykinti 
įsteigtas vyriausias teismas 
Leipzige. Iki šiolei tas įstaty
mas veikė visoje Vokietijoje. 
Bet šit Kahr’as ima ir paskelbia 
kad nuo tokios ir tokios dienos 
tas įstatymas Bavarijoj nebe
veikia — ir baigtas kriukis! Įs
tatymą priėmė Vokiečių parla
mentas, ir tik tas parlamentas, 
rodos, tegali jį pakeisti ar at
šaukti. Bet Bavarijoj — gana 
vieno Kahr’o parašo! čia Berli
no valdžiai jau taip traukta per 
žandą, kad tik stebėtis tenka, 
kaip ji neužsičiaudo! Bet Ber
lino valdžia ir šiuo žygiu tyli, 
bijo mestos pirštines pakelti!

Kitais žodžiais tariant, 
Kahr’as šiuo tarpu varo taip va
dinamąją bekraujų revoliuciją. 
Konfliktui medžiagos tiek ir 
tiek. Puolamoji ga’lia — Bavari
ja. Ir jeigu iki šiol neprieita 
prie atviro susirėmimo, tai tik

suolai braška. Ištikus konfliktui 
atvirame kovos lauke su Bava
rija, gali daug Berlino kėdžių 
sulūžti, ir galas žino, kas gali ir 
su pačiu Berlinu pasidaryti!

O Kahr’as, pasinaudodamas 
Berlino silpnybe, savo akciją va
ro toliau. O, jis žino, ką jis da
ro ir kur jis eina! žinoma, jei 
Berlinas butų kiek stipresnis ir 
įstengtų koja sutrapsėti, ir 
Kahr’as butų nuolaidesnis, bet 
dabar — jis nemato jokio rei
kalo tai padaryti. Also: bekrau
jė revoliucija gal bus sėkmin
gesnė ir už kraujuotąją...

Diktatūros karalystėj.
Ak, kaip daug kalbama apie 

padrikusią paskutiniais laikais 
brangenybę, apie kovą su speku
liacija, kuri paskutiniais laikais 
devynius avino ragus užsiaugi
no, apie rėmimą bedarbių, kurių 
dabar kasdien dauginas, bet iki 
šiol diktatūra šiuo reikalu nieko 
nepadarė — o jeigu ir padarė, 
tai tik tokius daiktus, kurie tė
ra galimi tiktai Bavarijos dikta- 
torio karalystėj.

Miunchene dabar pragyveni
mas kur kas brangesnis, negu 
Berline, nebekalbant jau apie 
“cicilikiškai-bolševikišką” Leip- 
zigą, nežiūrint į tai kad Miun
chenas randas žemės ūkio šaly, 
kur produktai gaminami vietoj, 
kurie neretai net į Berliną siun
čiami.

Iš diktatorio įsakymų regu
liuoti gyvenimą tenka paminėti 
du. Vienas — kuriuo tapo už
drausta darbininkams skelbti 
net ekonominį streiką. Ir padė
tis susidaro šitokia. Darbinin
kams alga nustatoma savaitės 
pradžioj... Jeigu ji butų tuojau 
ir išmokėta, tai už ją dar butų 
galima šis tas nusipirkti. Bet 
savaitės pabaigoj ji tėra teišmo
kama — kuomet ji dažnai ir 
ketvirtdalio savo vertės nebetu
ri. Pavyzdžiui, pirmadienį, 
spalio 8 dieną, už dolerį buvo 
mokama milijardas vokiečių 
markių, o šeštadienį, spalio 13 
dieną — penki milijardai. Pro
duktų ir daiktų kainos nuo do

nuomone socialistai yra tokie 
blogi, kad jau net karaliai juos 
“myli” — tai kam komunistai 
nuolatos siūlosi jiems į “bendrą 
frontą”? Į Anglijos Darbo 
Partiją komunistai jau keletas 
metų skverbto skverbiasi, tik 
jų tenai nepriima. O Anglijos 
Darbo Partija yra socialistinė 
ir nei per nago juodimą ne 
kairesnė už Švedijos arba Ho- 
landijos socialistų partijas. Ir 
ta partija artimoje ateityje taip 
pat gali būt pakviesta valdžion.

todėl, kad Berlinas tos kovos 
vengia. Berlino valdžios ir taip

lerio kurso nei kiek neatsilie
ka, dažnai net jį pralenkia, o 
doleriui krintant, kainos mažėti 
neturi jokio noro. Bet darbinin
kas gauna algą, tiktai nustatytą 
pirmadienio kursu! Ir daryk tu 
žmogus ką nori.

Bet ir tai dar ne viskas. Mar
kė per sąvaitę suspėja nukristi 
300-400 nuoš., o darbininkams 
algos pakeliama 25, 50, daugiau 
šia 100 nuoš. Reikia dar žinoti, 
kad daugelis, daugelis darbinin
kų, (aš jau nebekalbu apie be
darbius!) tedirba tik tris-ketu
rias dienas į savaitę! Streikuot 
griežčiausiu budu uždrausta. Ir 
kaip nesusigalvoti: esi žmogus, 
ar alkanas šuva, po velnių!

Tiesa, ir musų parapijos dik
tatorius susirūpino kainų padū
kimo bėda. Susirūpino ir grie
bės diktatoriškų priemonių — 
nustatė tvirtas kainas tam tik
riems produktams. Tiktai ne 
pienui, ne duonai, ne mėsai, ne
bekalbant jau apie kitus daik
tus, kurių paprastas pilietis ir 
sapnuot nebemoka, bet — nepa
togu sakyti — a 1 u i ! Pivo- 
riai susitarė ir paskelbė, kad 
nuo tokios ir tokios dienos alaus 
litras kainuosiąs 23 milijonai, 
kiek geresnė rųšis — 27, o gar- 
susai Maerzenbier — 30 milijo
nų. Musų diktatorius baisiai 
pasipiktino tokiu pivorių godu
mu, pasipiktino ir savo žodį 
tarė: mano mieli piliečiai, nar
sus bavarai. Nemokėkite pi- 
voriams už alų 23 milijonus, 
o mokėkite jiems tiktai 19.

Ir po tokio paskelbimo visos 
gausios Miuncheno karčiamos 
buvo pilnos storų ir labai lai
bų, vyrų ir moterų, senų ir la
bai jaunų piliečių. Ir visose 
garsiose! Miuncheno karčiamo- 
mosc šviesiu obalsiu* skambėjo 
garsusai Kahr’o vardas. Ir pla
čių ir siaurų krūtinių, per pu
totas lupas, šarmotas barzdas 
ir švelnių mergaičių jaunas 
krūtinėles, atsimušdamos į iš
tuštėjusio molinio puodo dug
ną, skambėjo patriotinės dai
nos, ir Kahr’o vardas tapo dar 
garsesnis. Būdavo, susės pi
liečiai palei stalą, ir žiūrėk, vie
nas jau kalbą porina apie tė
vynės vargus, apie tai kaip 
Prūsokai Bavariją prancūzams 
parduoda, apie tai, kaip reikia 
lurėtis, — nepasiduoti, — ir 
baigia kalbą: Hoch, Kahr! 
Hoėli, hoch! Susigraudinusių 
patriotų gerklės paskęsta tėvy
nės gimno tonuose, o tuo tar
pu* graži mergaitė surenka iš- 
tučtuojaus “Moos” (alaus ge
riamus puodus), suima juos į 
glėbį, ir taip plaukia į bosą, 
kad juos ten skaniu* besiputo- 
jančiu alumi išnaujo pripildy
ti... Sunku įsivaizduoti vardą, 
kuris butų populiaringcsuis, 
kaip tas dienas Kahr’o vardas!

Bet romantingodios dienos 
praslinko — prarijo jas sma
kas. Pivoriai vėlei sitoitarė ir 
paskelbė naujas alui kainas: 
vietoj 19 milijonų lupa 72, vie
toj 30 už “Marčėną” lupa 120 
milijonų. Mat pivoriaf sugal

vojo, kad tą, ką jie nustojo per 
tas keturias dienas, turi su 
procentais atsiimti. Girdėt ry
toj alus busiąs jau vėlei bran
gesnis.

Ir patriotingi piliečiai liūd
nai slanko apie alaus bosus, 
dumodami ir negalėdami iš
spręsti klausimą — užsisakyti 
dar vieną “Moosą”, ar gal jau 
pakaks šiai liūdnai dienai. Ir 
nervingai krupčiodamos lupos 
patylomis kušete: net galinga- 
sai Kahr’as neatsilaikė prieš 
smakišką šyberių godumą....

E, jus įamerikiciįiaii, biznie 
riai! Ar jus mokate tokią rek
lamą savo vardui padaryti?.. 
O pas mus tai mat reikalinga, 
kad ir avis butų sveika, ir kad 
vilko skilvis negargaliuotų... 
Pasimokinkite!

Lietuvių kalbos

Žodyno reikalu.
Naujienose buvo jaii| porą 

kartų minėta apie prof. K. 
B u g o s ruošiamąjį spaudai 
milžinišką veikalą — Lietuvių 
Kalbos žodyną, žemiau pa
skelbiame prof. Būgos rašytą 
p. Kaz. Vičui laišką, kuriame 
tuo žodynu besiinteresuojan
tiems amerikiečiams lietuviams 
jis štai ką praneša:

Kaunas, 1923 m. spalių 12 d. 
Gerbiamas tautieti!

Dėkui Tamstai užu Nešeria s 
knygas, iš kurių man gyvai bu
vo reikalingos Daukanto kny
gos. Jomis jau ir dabar esmi 
pasinaudojęs bent 3 kartus žo
dynui.

Žodyno spaudimo darbas jau 
eina. Šiandie baigia rinkti 
ketvirtojo lanko pirmąją pusę 
(49—56 pusi.). Koksai žada bū
ti mano žodynas, 'Tamstai bus 
nuomauti iš pridėtųjų prie šio 
laiškelių 8 pusi. (11—48 pusi.).

Švietimo Ministerija žodyno 
tespausdins vos tik du tuksian
čiu egz. Taigi, Amerikos lietu
viai pasirūpinkite iš anksto, 
kad nelik ttfmėt be žodyno. Jei 
Ministerija žinotų tikrai, kiek 
Amerikos lietuviai nupirks egz.. 
tai tuo skaičium gi padidintų 
laidą. Butų geras daiktas, kad 
Jus, Amerikos lietuvių veikė
jai, tuojau savo spaudoje pa- 
ikeltumėt klausymą šiuo rei

kalu. Žinia reikalinga greita, 
nes apie XI 10 bus žodynas 
atiduotas spaudžiamajai maši
nai.

Apie Amerikos lietuviams 
reikalingą egzempliorių skai
čių galima butų Ministerijai 
pranešti telegrafu. Gaila, kad 
aš Amerikos veikėjų neturiu 
adresų, nes aš Amerikos laik
raščių negaunu (vienas tiktai 

Sirvydas teatsiunčia “Vieny
bę”). Savo draugo Kl. Jurge- 
lionio neturiu adreso, per tai 
negaliu jam šiuo reikalu pra
nešti.

Labų dienų!
K. Būga.

Kaunas,
Vilniaus g-vė 2.

Šiaurys.

Į kurią Dusę, Pasauli?
Stebuklai! šiandien aš tik susidūmo

jau kaip palotų būti aifkštai, ten kur dan
gtis yra, kur visą musų vėlės eis, kaip štai 
staiga atsidūriau netoli debesų, o iš čia ir 
dangus nebetoli.

Kai pasiekiau dangų, tai neradau čia 
tiek gero, kiek žemėj buvo priprasta.

Nebuvo čia nė amžinų giesmių, nė 
aniuolų, — čia buvo tik tokie žiopliai, kaip 
ir aš, netikėtai čia atsiradę. Čia buvo tik 
tiek gero, kad galėjai aiškiai žemę maty
ti. Čia, brolau, viskas matyti kaip ant del
no, visos žemės nuodėmės: čia matyti kiek
vienas paslėptas bravorėlis; čia matyti kas 
geras, kas blogas; čia matyti visi kalėji
mai, lygiai matėsi ir valdovų rūmai. Čia 
matėsi, kaip ginkluoti kareiviai sugavo plė
šikus ir uždarė į kalėj imą, o patys atliko 
jų darbus, piešdami tuos pačius žmones, 
kuriuos tie plėšikai plėšė. Čia matėsi kaip 
vienas karininkas susikovė su vargšu žmo
gumi. Karininkas turėjo auksinį kardą, o 
vargšas tiktai didelę — gailestingą širdį. 
Ir kirto kardu į širdį... čia viena mergaitė 
lakstė apie vyrus, kad kuoveikiaušiai ište
kėti, nes jau baigė 24 metus ir paskutinius 

dantis baigė mesti. O ten toliau, šimtas 
jaunuolių, neturėdami darbo, lakstė apie 
vieną mergaitę, be kurios, iš jų nė vienas 
negalėtų gyvuoti. O kiekį čia viskoi matėsi! 
Jei ant dangaus skliautų, va čia, imčiau 
rašyti, tai iš tos skrybėlės galiu* eiti derybų, 
kad niekados nesutilptų.

Mano noras buvo tiktai Pasaulį pa
matyti.

Kai jau pakilau į pačią aukščiausią 
vietą, tai ir jį išvydau. Pasaulis buvo se
nas, gauruotas, žilas, šalia jo stovėjo jo 
vaikas—Ateitis.

Čia buvo įvairus keliai. Visi jie į Eu
ropą vedė, tik retas buvo nutiestas į kitas 
žemes.

Pro šalį Pasaulio slinko įvairus kelei
viai, kiekvienas sustodamas prie jo.

—Į kurią pusę, Pasauli?
—Kas esi?
—Viso blogo priežastis. \
—čia į Europą,—parodė Pasaulis.
—Į kurią pusę, Pasauli?
—Kas esi?
—Alus.
—Į Europą!
—Į kurią pusę, Pasauli?
—Kas esi?
—Karas.
—Į Europą!

—Į kurią pusę, Pasauli?
—Kas esi?
—Skurdas.
—Į Europą!
—Į kurią pusę, Pasauli?
—Kas esi?
—Valdininkas—'kyšininkas.
—Tu brolau, tai cik tiesiog į Lietuvą!
—Į kurią pusę, Pasauli?
—Kas esi ?
—'Pinigas, už kurį nieko negalima pirk

ti.
—Į Europą!
—Į kurią pusę, Pasauli, mums?
—Kas esate?
—Iškabas tepame smala, galvas plau

name žmonėms, valdžios fpinigus vartoja
me ir kitą ką dar padarome.

—Jums, brolyčiai, tik į Lietuvą!—pa
rodė Pasaulis ir užleido vietą Ateičiai.

šiaurys.

Liaudies dainelė.
Vai kad įstengčiau laimę užvilkti, 
Vai kad įstengčiau oran iškilti, 
Vai tai išgirsčiau vėjo raudelę, 
Vai gal pamilčiau žemės mergelę.

Vai kad pasiekčiau paukščio takelį, 
Vai kad įžvelgčiau* aušros žvaigždelę,— 
Vai tai išvydęs žemės mergelę 
Aš atidengčiau rustų veidelį.

Mylėt mylėjau skausmu širdedej, 
Mylėt mylėjau žemės mergelę;
Vai ir prašvito josios akelės— 
Vai tai įspindo saulėn šešėlis.

Vai kad įstengčiau laimę užvilti— 
Vai tai įžvelgčiau* slapties skrynelę, 
Tai atgaivinčiau skaudžiąją viltį, 
Vai gal įžvelgtų saulėn mergelė.

♦ e *
Vai ko nežvelgi rytąjį, mergele,
Vai ko neaudi juostų staklelėm 
Vai gi jog leisiuos ryto aušrele, 
Vai gi aš teisiuos* marių-marelėm.

Vai ko aptemo dangute aušroje,
Skersai mėnulio žvaigždelė lėkė; r . , 
Vai ko gi geidžia širdis jautrioji
Vai kam gi rūkas žemę apdriekė.

Vai aš iškilsiu rytą krantelin, 
Vai aš įžvelgsiu aušros širdelę, — 
Vai gi įžvelgsiu slapties skrynelę — 
Jautriąją širdį skaitomo mergelės.

x —Šiaurys.
* * *

Vai rausva, rausva aušrinė 
Parymojo žemių toly 
Čia kur žemė, kur mėlynė. 
Vai rymojo skausme broliai, 
Vai dainavo skurdžią dainą, 
Vai dainavo žemių toly— 
čia kur vargas eina.

Čia gi žvilgis—kardo mojus, 
Čia krūtinėj slegia dainą,— 
Tai sulaukim kad rytojus 
Mums paruoštų naują dainą. 
Vai rauteva, rausva aušrinė 
Mes gi žemės skausmo broliai 
Čia kur žemė, kur mėlyne.

—šiaurys.
* * *

Kūjis, priekalas,—užumiesty kapas, 
Žiaurus malūnai, mašinos ir ratai 
Du*nda ausyse, prieš akis sustoja— 
Jie nukankina, suardo sveikata, 
Stumia jie prievarta į gilųjį kapą 
Kur sunkus likimas mus suvilioja. 
Žiba tik rainai ir melsvi jų bokštai 
Remia aukštybes—į dangų nukopia 
Driskių pečiais pasirėmę ant žemės, — 
Juoda gi širdis ir musų to trokšta 
Bumuos kas gera, ką siela nuvokia 
Kad ir paniuręs mus’ protas—aptemęs.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

-Šiandie teisėju rinkimai
Socialistu Partija turi pasta

čiusi kandidatų visoms tei
sėjų vietoms.

Cook kauntės Socialistų Par
tija į aukščiausiojo teismo tei
sėjus stato sekamus kandida
tus:

Marcus H. Taft; Keliam Fo- 
ster; Jason A. įmes; VVilliam 
Steik; John M. Collins; Piercc 
L. Anderson; Leon J. Eli; 
Mary O’Beilly; Hcrnian Dick- 
stein; Chas. V. Johnson; John 
C. Flora; Ivar A. Anderson; 
Ottoi Branstetter; Bernard 
Berlyn; John T. VVhitlock; 
Mike įLadevich; David Nor* 
stedt; Raphael B. Green; 
Ifarry E. Aldich; Bernare 
Kortas, ir Saniuel Block.

S\van M. Johnson ir Danie 
l’retz nominuota į Circuit 
korto teisėjus.

Darbininkai privalo ‘siektis 
paimli savo kontrolei! ne tik 
istatymdavybės įstaigas, o ir 
teismus, šioje teisėjų rinkimo 
kampanijoje Socialistų Parti
ja kreipia ypatingos domės j 
sekamus punktus:

1. Drausmės (indžionkše- 
nai) neprivalo būti išdavinė
jami tikslu sulaužyti strei- 
ku‘s.

2. Neprivalo būti draudžia
ma streikininkams ramiai pi
ketuoti, jeigu nėra vartojama 
prievartos.

3. Išėjimas pastangų, kad 
daugiau darbininkų klasės at
stovų patektų i jury.

1. Pripažinimas to fakto, jog 
ekonominės sąlygos yra pra
sižengimų p r i eža st y s.

5. Gerinimas darbo sąlygų 
ir padidinimas algų South 
Parko Tarybos darbininkams.

(>. Prisilaikymas įstatymų 
ypač šiuose dalykuose:

a) Butų m/omuotojai turi 
būti apsaugoti nuo nesvietiško 
naudojimo.

b) Darbininkų gyvenimo są
lygos turi būti gerinamos ir 
darbo valandos trumpina
mos.

c) Aprūpinimas darbininkų 
senatvėje.

d) Leidimas įstatymų, ku
rie užgirtų paėmimą miesto 
kontrolei! reikalingiausių ‘įmo
nių.c

Žmonėms vra labai svarbu v 

turėti tolkius teisėjus, kurie 
laikytųsi teisybės, o ne kryp
tų tvirtesniojo pusėn.

Tat šiandie ■ balsuokite už 
iSooi^listų Partijos kandida
tus, jeigu norite tokių teisė
jų, kurie laikytųsi teisybės.

Atvažiuoja Dr. Fridtjof 
Nansen.

Paskilbęs šiaurių tyrinėto
jas, Dr. Fridtjof Nansen, ku
ris pereitais metais laimėjo 
Nobelio dovaną, atvyksta Chi- 
cagon. Lapkričio 17 d. jis kal
bės Orchestra Hali salėje. Jo 
kalbos tema bus “Europos at
statymas”.

Lietuvių Rateliuose
SLA. nominacijos

Kas bus statomi kandidatais? 
Pirmas “straw vote” duoda 
atsakymą.

Daugelis chicagiečių pradėjo 
labai žingeidauti Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Pildo
mosios Tarybos viršininkų no
minacijoms, kurios nesenai ta
po paskelbtos. SLA. nariai no
minuos pildomojon tarybon 
viršininkus savo kuopų susi
rinkimuose lapkričio ir gruod
žio menesiuose.

Kad išanksto patyrus kokie 
iš kandidatų bent Chicagoje 
turi daugiau pritarėjų, Naujie
nų reporteris surinko “votus” 
nuo didoko skaičiaus veikles
niųjų SLA. narių.

Pasekmės gan indomios.
štai kaip pasidalino balsai:
Į prezidentus:

Adv. Kl. Jurgelionis 80
Dr. A. Graičunas 60
St. Gegužis 30
Dr. K. Draugelis 10

Į iždininkus:
Adv. K. Gugis 130
T. Paukštis 20

Į daktarus kvotėjus:
Dr. A. Karalius 110
Dr. St. Matulaitis 40
Dr. Naikelis 10
Dr. Klimas 10

Į sekretorius:
P. Jurgeliutė 150

Reporteriui neteko susidur
ti su daugeliu bolševikų. Te- 
čiaus nuo kelių teko sužinoti, 
jog bolševikai ketina balsuoti 
už T. Dundulį į prezidentus, už 
Raginską į sekretorius ir už 
Stepanavičių į iždininkus arba 
vice prezidentus.

Rytuose, kiek teko patirt, 
visi yra nusistatę nominuoti ir 
rinkti dabartinę SLA. pildomą
ją tarybą.

Chicagoje vienok yra būrys 
žmonių, manančių, kad bent no 
minacijose turi pasirodyti kan
didatai, kuriuos SLA. nariai 
manytų vertais esant užimti 
senųjų vietas.

Chicagos sandariečiai suma
nę nominacijose išstatyti gry
nai partyvį tikėtą ir, sako, nu
skynę savo kandidatus, tarp 
kurių minimi Dr. Drangelis į 
prezidentus, M. Damijonaitis į 
iždininkus ir dr. Naikelis į dak- 
tarus-kvotėjus. Daktarą Naike- 
lį, sako, ir bolševikai sutikę 
remti.

Būrys bepartyvių SLA. na
rių ir darbuotojų vienok iš
reiškė savo norą, kad nomina
cijose kandidatais butų senie
ji kandidatai, kurie daug sy
kių kandidatavo, bet niekad 
nebuvo išrinkti, o būtent adv. 
Kl. Jurgelionis į prezidentus ir 
adv. K. Gugis į kasierius. Prie 
jų dar yra pridedamas plačiai 
žinomas ir daug pasidarbavęs 
visuomenės darbuotojas Dr. A. 
Karalius į daktarus kvotėjus. 
Sekretorium visi vienbalsiai 
renka p-lę P. Jurgeliutę, kuri 
dabar pasekmingai pildo sek
retorės pareigas ir yra visų 
mylima ir gerbiama. Vice-pir- 
mininku ir iždo globėjais ski
riami senieji: V. Kamaraus
kas, V. P., J. M. Danielius ir 
K. Varašius.

Mokslo Draugy paskaitos
Chicagoje priskaitoma arti 

šimto tūkstančių lietuvių. Vie
nų katalikų parapijų randasi 
dešimts; viena liuteronų, viena 
metodistų ir viena baptistų. 
Visose tose bažnyčiose nedėl- 
dieniais atsibuna pamaldos ir 
pamokslai. Bet štai netikėtai iš
dygo Mokslo Draugų Painokos 
Raymond Institute, 816 W. 
31 St., kurios prasideda kas ne- 
dėldien; prieš piet apie 10 vai. 
ir traukiasi iki pirmos po piet. 
Tos pamokos turbut vienos iš 
svarbiausių įvykių Chicagos 
lietuvių gyvenime ir jos kas 
kart vis didesnį būrį klausyto
jų pritraukia. Kas svarbiausia, 
kad tose atsibunamose pamoko
se sueina visokių įstitikinimų 
žmonių ir jie visi išeina paten
kinti ir jaučiasi įgiję proto ir 
sielos pasotinimą. —

Šiandien drąsiai galima su
šukti “Eureka!” — tai yra su
radau tikslą, kur visi gali su
tilpti, ir jei iš vagos neiškly- 
sime, tai netolimoje ateityje pa 
si j aušime esą broliais vieno tė
vo ir motinos.

Visuomenė privalo žinoti, 
kad Mokslo Draugų teikiamos 
pamokos yra grynai moksliš
kos ir nei šešėlio neturi jokios 
tendencijos kreipime klausyto
jų prie “izmo”, todėl yra rem
tinos. Į teikimą pamokų yra 
kviečiami žmonės giliai pastu
dijavę tas mokslo šakas, apie 
kurias jie kalba.

Aš esu įsitikinęs, kad neužil
go amerikiečiai lietuviai — vi
si be skirtumo įsitikinimų, — 
reikalaus nuo savo vadų, savo 
bažnyčiose įvedimo panašių pa
mokų.

Šiandien p. Kl. Jurgelionis 
skaitė paskaitą apie Buddhos 
mokslą, tos paskaitos buvo 
atėję klausyti keli katalikai ir 
bolševikai. Po pamokos turėjau 
progos su jais valandėlę pasi
kalbėti, ir štai netikėtai pas 
juos atsirado drąsi mintis, kad 
ir jie reikalaus nuo savo kuni
gų ir vadų panašių pamokų 
teikimo, o ne keikimo ir nieki
nimo asmens iš sakyklos.

Lai tai ir tolesniai eina rim
tos pamokos, o perversmas 
greitu laiku atsitiks musų gy
venime. Ir kunigai nebeišdrįs 
sakyklos panaudoti kaipo keiki
mo vietos.

Todėl veliju jums, Mokslo 
Draugai, nepailsti ir teikti pa
mokas, jei galima tankiausi ne 
vieną syk į savaitę, o nors du 
ar tris sykius, o užtikrinu, kad 
klausytojų ir norinčių patobu
linti sielą ir protą atsiras ne
mažai. —Dr. A. L. Graičunas.

LMSA. Centro ir kity ko
misijų susirinkimas

Nutarta siuntinėti “M. K.” 
Valparaiso moksleiviams. — 
Pasveikinimas nuo Centro 
kuopoms. — Organizavimosi 
vajus. — Agitacijos laiškai.

šeštadienio vakare, lapkričio 
3 dieną, Raymond Chapel sve
tainėje, Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoje Cent
ro valdybos, Apšvietos ir Fon
do komisijų laikyta susirinki
mas.

Susirinkiman atsilankė veik 
visi valdybų nariai, taipjau ir 
skaitlingas būrelis kuopos na
rių. Centro raštininkas išda
vė raportą, iš kurio pasirodė, 

kad Centro ižde yra mažai pini
gų. Pinigų labąi reikia, nes 
Centras turi daug išlaidų. Rei
kia spausdinti konstituciją ir 
kiti reikalai atlikti. Pilnai užsi
mokėjusių narių visam Susi
vienijime yra 27.

Nutarta laikyti Centro susi
rinkimus sykiu su 2 kuopos 
susirinkimais t. y. kas trečią 
šeštadienį kožno mėnesio. Nu
tarta pasiųsti kuopom pasvei
kinimą su paraginimu jas veik
ti Susivienijimo naudai. Per
skaityta nuo valparaisiečių 
moksleivių laiškas, kuriame 
reikalaujama siuntinėti jiems 
“Moksleivių Kelius”. Pavesta 
tą darbą atlikti redakcijos na
riams.

Prieita prie klausimo, kaip 
suradus budus ir geriau su
tvarkius moksleivių kuopų tvė
rimo vajų. Po ilgo svarstymo 
tapo nutarta: parašyti ir at
spausdinti tam tikrus laiškus, 
kur butų nušviečiama LMSA. 
tikslai. Sykiu su laiškais pa
siųsti įstojimo blankas pavie- 
niem nariam ir į didelius mok
sleivių centrus, kur butų gali
ma sutverti naujų kuopų ir pri
rašyti pavienių narių. Taipjau 
nutarta surengti specialinį 
moksleivių ir alumnų organiza
vimui vajų vasario mėnesy. 
Surengti literatinį vakarą, pra
kalbų ir mokslą einančių moks
leivių parodą, k. v., iš chemijos, 
meno ir kitų dalykų. Nutarta 
pasiųsti alumnams pakvietimo 
laiškai prisirašyti prie alumnų 
skyriaus.

Ant galo perskaityta . laiškas 
nuo Lietuvos universiteto soci
alistinės moksleivijos, kuriame 
atsišaukiama į socialistinę A- 
merikos jaunuomenę bendrai 
veikti. Nutarta parašyti jiems 
laiškas su draugiškais linkėji
mais siekime tikslo.

—M. Šileikis.

Brighton Park
—i i,lt,

Draugijų veikimas. — Atsida
rė vakarinė mokykla.

Prieš porą metų girdėjau 
Brighton Parko jaunimą nu
siskundžia!) t: girdi apylinkė 
esanti gera, gyventi butų sma
gu, oras tyras ir namai gan 
patogus, tik visa bėda tame, 
kad nėra vakarinių moky
klų.

Taip kalbant girdėjau ne 
vieną jaunuolį.

Čia suminėsiu kelias draugi
jas, kuriose man pačiam teko 
dalyvauti, ir kurios pasižy
mėjo savo veiklumu. Pirmon 

Jonas I. Bagdžiunas
ADVOKATAS

šiuo praneša Lietuvių visuomenei, jog savo laiką pašven
čia ir pašvęs advokatūros praktikai ir atidarė advokato 
ofisą vidurmiestyj adresu:

1538 Tribūne Building, 7 South Dearborn St.
Telefonas Randolph 3261.

I

O vakarais turės ofisą adresu:

2151 W. 22nd Street
Tel. Canal 1667

Veda bylas visuose teismuose, padaro pirkinio ir pardavi
mo dokumentus bei ingaliojimus.

------------------ ---------------------------- --- -  ------- --------------------------- ..-------------- -u

vieton reikia statyti Keistučio 
KliįVbą, kuris iš pašelpinių 
draugijų yra tvirčiausias. Na
rių skaičiumi jis turbut irgi 
pralenkia kitas draugijas, nes 
turi apie 400 narių. Kliubas 
turi susikūręs dramos skyrių, 
kuris pasidčkojant p-nios Dun
dulienės pasidarbavimui gan 
gerai gyvuoja. Buvo prie kliu- 
bo ir choras, bet jis pastaruo-, 
j u4 laiku nustojo veikęs.

Apie L. S. S. 174 kuopa nie
ko nesigirdi. Prieš porą mė
nesių ta kuopa buvo pradėju
si gan sparčiai veikti apšvie-' 
los srityje, bet dabar ėmė ap-' 
snusti.

L. D. IL. D. 101 kuopai pri-' 
klausė gan gerokas draugų 
buTelis. Daug buvo veikiama 
švietimo srityje. Bet paskuti -

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Mrs. Hickey taip buvo silp
na vos tik pastovėjo i

Ji pasakojo, kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable 
Compound pataisė jos 

sveikatą.
——— (

Worcester, Mass. — “Aš turėjau ■ 
kai kuriuos nesmagumus, kurie paėjo į 

nuo moteriškų sil- i 
pnumų ir aš taip 1 
buvau nusilpusi 
nuo jų, kad vos tik 
galėjau stovėti ant 
kojų ir vaikščioti. 
Daktarai davė man 
visokių pilių, bet 
niekas negelbėjo 
man. Pasitaikė su
tikti draugę, kuri 
vartojo Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 

___  table Compound, 
aš pamaniau pabandyti jų. Po var
tojimui savaitę laiko, aš pradėjau pa
sitaisyti ir dabar aš jaučiuosi gerai ir 
dirbu visą savo stubos darbą, įskai
tant skalbimą, siuvimą ir nanvų ap
valymą. Aš rekomendavau jūsų gy
duoles mano draugams ir aš noriu, 
kad jus suvartotume! šį mano laišką 
kaipo paliudyjimą, todėl, kad aš no
riu pagelbėti ir kitoms moterims, taip 
kaip man gelbėjo jūsų gyduolės.’’ — 
Mrs. Delia Hickey, 4 S. Ludlow St., 
Worctester, Mass.

Lydia E. Pinkham’s Privatė Text 
Knyga apie “Ailments Peculiar to 
Women” bus atsiųsta jums dykai, jei 
reikalausite. Rašykite The Lydia E. 
Pinkliam Medicine Co., Lynn, Mass. 
Ta knyga turi savyje daug naudingų 
informacijų.

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS’ 
Chiropractor, Natropathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaiku.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

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 Diagnozes $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užgančdinimas Garantuojamas 
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas 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.

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

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. Phono Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedaliomis 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

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

(kampas 47 gatvės

r A

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS l

Osteopathas, Chiropratao, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą aut 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
------------------------------------------------ -

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedeliomis 9—12 
dieną.

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

Vaikai Privalo Bėgti
Laukan Visokiam Ore

Nešutink savo vaikučių. Ne- 
uždrausk jiems tyro oro dėl 
baimės šalčio. Nieks nėra taip 
gerai budavojimui kūno, kaip 
nianikštymasi lanke. Kartais 
šaltis gali ir paimti, bet tas 
elngva išgydyti vartojant nau
ją, TIESIOGINĮ būdą h- iš
laukinį — be sugadinimo vi
durių gyduolėmis. Tiktai trink 
Vicks VapoRub aplink gerklę 
ir krutinę. Jis persisunkia kai
po linęmentas ir įkvepiamas, 
kaip garai. Toksai gydymas 
greitai apsidirba su šalčiu ir 
neprileidžia traukiančiojo kru
po atakų. Vicks galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj.

VICKS
™ VapoRub

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

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* TX^:cpe- 
jišką gydy
mo. Didtdd* skai
čius žmoaK J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika •
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta. <•«

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sere^r^J ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

S10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

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

Pasižiūrėkime į vidų savo orgcUBmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

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

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujansiua 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi EuropiŠkus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrėdyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? Šašus, rudas plšt- 
mas arba Įžiūrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stov| jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

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

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

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

doj ir Bubatoj iki 8 vakare Nedėlioję nua 
u vai. ryto iki 1 vaL po • ‘ **

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

niais heleriais metais .viskas 
kitaip virto.

Iš viso reikia pasakyti, kad 
apsnūdimas tokiu laiku, kuo
met reikia dirbti kuodaugiau- 
sia, yra labai 
Kiekvienam ji 
kad klerikalai 
stangas, idant 
vos jaunimą į 
kontroliuodami
tuo pačiu kontroliitos ir Lie
tuvos ateitį.

Amerikos pažangiosios drau
gijas turi visais galimais bu
dais remti savo Lietuvos vien
minčius jų kovoje prieš 
rikalizmo įsigalėjimą.

blogas dalykas, 
k yra žinoma, 
deda visas pa- 
suvarius Lietu- 
savo gardą. O 
jaunimą, jie

• gija, kuri narių skaitlinguniu 
negali pasigirti. Bet kadangi 
visi nariai sutartinai dirbo, tai

I \ir vakaras pavyko. Keistučio 
Kliubo 'Dramos Skyrius [suta
šė komediją “Netikėtai”. Vai
dinimas buvo geras ir paten
kino publiką. Be to, progra
moje dar dalyvavo stygų or
kestras, kurio publika net nuo 
pagrindų nenouJejo nufleistr: 
tai jai tas orkestras patiko.

Programai pasibaigus visur 
girdėjosi pasitenkinimas. O 
kaip sakiai.', draugija nariais 
nėra perdaug skaitlinga, bet
gi sugebėjo j Meldažio svetai
nę sutraukti 
kiek ten retai 
karais

Ar jus žinote, kad
Pasiremiant žiniomis kokios yra 

gautos per Amerikos Raudonąjį Kry
žių iš Konstantinopolio, ten yra apie 
40,000 rusų pabėgėlių, kur yra de
portuoti iš Turkijos sostinės nuo pe
reito sausio mėnesio ? Daugumas 
jų yra veteranai Wrangelio armijos. 
Raudonasis Kryžius mano, kad 8,000 
iš tų rusų bus pamažu atgabenami į 
Suvienytas Valstijas. Ar jus žino
te, kad Helmar yra rūkomi Turkiški} 
cigaretų mėgėjų daugiau kaip 15 
metų ?

kle-

publikos tiek, 
šeštadieniu va- 

tepasitaiko.
sužinojau, tai draugi- 
kelis gan energingus 

kurie ne tik dirba, o 
Jie jau

daiktų ir pini-Skaitau* busiant ne pro ša
lį pranešti, kati Brighton Par
ke (prie 39th PI. ir Sacraincn- 
to Avė.) atsidarė vakarine mo
kykla — Davis School. Atsi- 

spalių 29 d. Pirmadie- 
ir antradieniais mokina- 

anglų kalbos ir piliety-

daro 
niais 
ina 
bes.

Lenkų jau susirašė apie 
trejetas šimtų. Gi lietuvių tai 
beveik ant pirštų galima su
skaityti. Net mokyklos užvaiz
dą stebisi tokiu reiškiniu, sa
ko, šioje apylinkėje tiek daug 
lietu'vių gyvena, o mokykloje 
jų kaip ir nesimato.

— Kazys.

Iš lietuviu liuteronu 
padangės

Lietuviai liuteronai yra apsnū
dę. — Kunigas varo agita
ciją prieš pašelpinę draugi
ją. — Sėkmingas vakaras.

Lietuvių liuteronų Chicago- 
je mes 
turime.

kanipus 
palaikyti

visai mažą būrelį te- 
Ir tie patys yra labai 
po įvairius Chicagos 
ir Delaibrji te mėgsta 
tarp savęs ryšių.

Nors iš Lietuvos jie beveik iš 
vienos vietos paeina ir ten bū
dami palaikė draugiškus ry
šius, bet atvykę Amerikon jie 
ėmė šalintis vieni nuo kitų. 
Net ir giminės vieni apie ki
tus mažai ką težino.

O kad lietuviai liuteronai 
nenori palaikyti vienyibės, tai 
yra faktas. Jie turi savo pa
rapiją, bet tai parapijai tik 
kelios šeimynos tepriklauso. 
\Vell, parapija, — lai parapi
jai: ten gali priklausyti tik 
tam tikrų įsitikinimų žmones. 
Bet yra centras, kur galima 
visiems priklausyti, kur nerei
kalaujama jokios išpažinties, 
kur kiekvienas doras žmogus 

išsitekti, nežiūrint į tai, 
kokių išsitikinimų jis butų. 
Tuo centru yra Lietuvių Liu
teronų Pašelpos draugystė. Ta 
draugija, kuri jokių politikų 
nevaTiiiėja, ėmė kįliufbi tikin
tiesiems. Kunigas nesigaili jė
gų, kad pakenkus draugijai. 
Bet reikia pasakyti, kad kuni
gas daro klaidą ir tik pats sa
ve skriaudžia. Jis daug geriau 
padarytų, jeigu skelbtų meilę, 
o ne siundytų vienus žmones 
prieš kitus.

Draugijai dabar priklauso 
vienas kitas rimtesnių parapi- 
jonių. Bet kunigas liepia jiems 
atsimesti. Atsimesdamas nuo 
tos draugijos parapijoms pa
darytų tik sau žalos ir nieko 
tuo neišloštų. Vietoje skaldy
mosi žmonėms reikėtų burtis 
vienybėm

Taip veikiant galima susi
laukti gerų rezultatų. O tam 
liudijimif yra pramogų vaka
ras, kuris spalių 27 <1. įvyko M. 
Meldažio svetainėje. Vakarą 
rengė liuteronų pašelpinė drau-

GE R B. Naujienų skai
tytojo* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ja turi 
narius, 
ir aukomis prisideda, 
esą paaukavę 
gu.

Aš manau, kad minėto va
karo nusiseikimais paskatins 
draugiją dar labiau veikti. Kai 
kurių žmonių boikotavimas 
daug nepakenkė draugijai.

Nors vakaras bitfvo rengia
mas ne tikslu pasipelnyti, o 
tik parodyti, ką draugija ga
li padaryti, tečiau liko ir gra-
žans pelno.

Ir jeigu draugi jon s u si bu r- 
lietuvių liuteronų, 

tai butų galima nepalygina
mai daugiau nuveikti. O kad 
reikia veikti ir nesnausti baž
nytiniame skiepe, tai parodo 
pats gyvenimas. Darbinin- 

reikia pagalvoti apie 
kad nereikėtų paskui

gailėtis. Keikia dirbti: kas ne
kruta, tas rūdija.

— Tiesos Draugas. |

kams

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

’uojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda; 
nas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
uepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų S pulką
1739 S. Halsted S t.

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

— Mokytojas.

Bridgeportas. — 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.

Antradienj, lapkričio 6 d., 8 vai. v., 
Mark White Square Parko svetainė, 
je, {vyks bendras visų Chicagos dar- 
auotojų susirinkimas reikale artisto 
Justo Kudirkos tik ką atvykusio iš 
Lietuvos rengiamo koncerto.

Pirmyn 
praktikos 
Utarninko 
užimta, 
lapkričio

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

Visi dainininkai susirinkit 
13 d.

Komitetas.

Jubiliejus 40 metų, rengia 
Lietuvių Taryba, šeštadie-

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

Roseland. — Liet. Ssenos Mylėtoji} 
Ratelio 
lapkričio 6 
los salėj, 
lyvauti.

susirinkimas bus šj vakarą, 
d., 7:30 v. v. Ch. Strumi- 
Visi nariai kviečiami da-

— Valdyba.

Choro vienų vyrų dainųBirutės
pratkika atsibus utarninko vakare, 8 
vai. lapkričio 6 d. Raymonds Chapel 
816 W. 31 St. Visi vyrai daininkai 
privalot būti laiku. Mokytojas.

Jaunosios Birutės pamokos muzi
kos ir dainų įvyks trečiadienį lapkri
čio 7 d., Mark White Sųuare didžiu
lėje svetainėje prie So. Halsted ir 29 
gatvių, lygiai kaip 7 vai. vakare. Bu
kite visi laiku. Valdyba.

SLA. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadieni, lapkričio 
7 d., 7val. vak., Raymond Chapel 
(816 W. 31 st.) —Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadieni, lapkričio 7 d.. 7:30 vai. 
vak., Mildos svet., 3142 
st. t

Visi nariai malonėkite 
rinkti nes randasi daug 
Ivkų aptarti. Norintieji 
čiami atsilankyti. Nariais priimami 
visi namų savininkai Chicagoj.

, Nut. Rašt. A. Bugailiškis.

So. Halsted

laiku susi- 
svarbiu da- 
įstoti kvie-

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, $15 pradžiai.
Atsišaukite:

1356 W. 21 Str.

PARDUODU Kostantinką 
102 raktų Dubolt, galite maty
ti nuo 6 vai. iki 9 vakare.

3327 So. Union Avenue 
1-st Fiat .

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

MOTERIMS.
Tarpe daugelio gardžių valgių, ku

rie yra lengvai prirengiami su Jelke’s 
GOOD LUCK BUTTERINE ir užin- 
teresuoja kiekvieną šeimininkę yra 
sekami: —

BALTAS KEKSAS
V't puoduko Jelke, Good Luck, 1 

puodukas cukraus, 3 kiaušinio balty
mai, 1% puoduko miltų, 2 arbatinėj! 
šaukštukai baking powder, 2 ’£> puo
duko miltų.

DROP COOKIES
% puoduko cukraus, Va puoduko 

Jelke Good Luck. Ii puoduko taukų, 
1 puodukas rūgštaus pieno ar Sme
tonos, 3 kiaušinius, 1 arbatini šaukš
tuką. cinamono, 1 arbatinį šaukštu
ką eloves 1 arbatinį šaukštuką nut- 
meg, 1 arbatinį šaukštuką druskos, 1 
arbatinį šaukštuką sodos ir šmotuką 
bagink powder, sukapotą riešutų, ra- 
zinkų, pridėkite miltų, sumaišyk ge
rai kad kristų nuo šaukštuko.

REIKTA 25 baltų molerų, se
nesnių negu 16 metų amžiaus, 
į dešrų kambarį, grobų kambarį, 
ir pork triming kambarį. Gera 
alga. Louis Pfaclzer & Sons, 
3927 So. Ha-lsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė pusė arba visa už ma
žą kainą. Biznis gerai išdirbtas, 
priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

3656 So. Union Avenue

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

814 S. 5 Avė. Maywood, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė Biznis geroj vietoj. 
Viena bučernė ant vieno bloko. 
Priežastis pardavimo partnerių 
nesutikimas. Kreipkitės.

3210 So. Wallace St.
Tel. Yards 3689

PARDAVIMUI saldainių 
krautuve, su narnu.' Parduo
siu labai pigiai. $3,000 
cash.

Mūrinis namas, 4 flatų po 
4 kambarius, naujos mados. 
Kaina $11,800, pinigais 
$3,500.
Frank S. Kownecki and Co., 

1133 N. Ashland Avė., 
Phone Heymarket 9341

MORTGECIAl -PASKOLOS

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo pusbrolio Juozapo 

Jukubausko. Paeina iš . Tauragės 
miesto. Girdėjau kad pirma karės 
gyveno New Yorke. Dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti ar kas žinote, 
praneškit.

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

REIKIA porterio į 
room.

Atsišaukite
W. DAUGELO

5240 So. Halsted St.

lunch
PARDAVIMUI barber shop 

fietures, visi geram padėjime 
greitai ir pigiai. Taipgi parduo 
siu 4 po’ol tablius. Priežastis 
pardavimo — apleidžiame mie
stą. 3714 So. Wood Str.

Antrų morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

JIEŠKAU Onos Paulaitės po vyrų 
Grabauskienė. Paeina iš Skaudvilės 
valsčiaus, Vitogalos kaimo, Tauragės 
apskr. Turiu labai svarbų reikalą 
VIeldžiu atsišaukti pačios arba kas ži
note praneškite.

F. PETRIKAS.
951 W. 34th PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU giminių Stanevičių, 
Kazimiero, Juozapo, Adolfo ir jų se
serų Jurasės, Aleksandros, kuri išė
jus už vyro Jankaucko ir jų tetų, 
’rašau rašyti šiuo antrašu: Lietuva, 
Kupiškio pašt., miest. Salamestis, 
Aleksandra Marcinkevičius.

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 Lavvndale 0114.PAGRAžINAM NAMUS.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

ISRENOAVOJIMLU
SURFACE LINE KRAUTUVE 

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

OFISAS DAKTARUI. — Se
nai kito daktaro išdirbta prakti
ko ofisas daktarui lietuvių ir len 
kų apgyventoj vietoj virš ap
tiek os. Kreipkitės: 3337 S. Mor
gan St., Tel. Boulevard 2418.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI 2 ruimai ženotai i 

merginoms, vyrams, ruimai gerai 
laikomi ir patogi vieta gyventi.

Kreipkitės
S. BALNIONIS , 

5612 Prairie Avė.
Tel. Englewood 0867 

3 lubos.

porai, 
i už-

KAMBARYS rendai vienam ar 
dviem vaikinams, ruimas naujai 
įrengtas, garu šildomas, prie mažos 
šeimynos be valgio. Vyrai turi būti 
blaivus ir švariai užsilaikyti.

Kreipkitės, 2 lubos
5616 So. Troy Avė.

IŠSIRENDUOJA kambarys 
vienam vaikinui ar merginai 
pas laisvus, blaivus žmonės. At
sišaukite vakarais nuo 5 vai. iki 
7 vai., pirmos lubos. J. A., 3609 
So. Union Avė.

IŠRANDAVOJIMUI kamba
riai dėl dviejų šeimynų 6 ir 3. 
Pigi renda.

Atsišaukit
4015 So. Artesian Avė.

PARENDAVOJU kambarį 
dėl dviejų arba dėl vieno vaiki
no su valgiu ar be valgio. Kreip
kitės 1 lubos iš priekio.

5802 So. La Šalie St.

AUTOMOBILIŲ SELESMANO 
Kalbančio Svetimas Kalbas

Mes turime vietą dėl lietuvio ar 
lenko selesmano, pardavinėji
mui Ford automobilių. Galima
uždirbti didelius pinigus.

EVANS SCHUSTER CO. 
3704 So. Western Avė.

REIKALINGAS buce ris mo
kantis savo darbą.

Atsišaukit
10758 Indiana Avė.

Roselande

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 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

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

Atsišaukite
1630 Humpoldt Blvd.

AUTOMOBILIAI
FORD IR LINCOLN VARTOTO- 

jams. Malonėkite atlankyti musų 
naują parodos kambarį ir priėmime) 
departamentą. Vartoti karai imami 
mainais. Prieinamos sąlygos. T. G. 
Arnold & Company, 3725-29 Ogden 
Avė. Phone Crowford 1620, F. G. 
Young, lietuvis pardavėjas.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BILIARDINE 

3508 So. Halsted St.
Yra 9 stalai, gerai įrengta, nėra kom- 
peticijos, puikioje vietoje, daug lan
kytojų geras lysas, tikra vieta pini
gų, uždirbimui, kaina $5,500.

Klauskite Mr. Burke.

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

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.

PABDAVIMUI 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

PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLŲ. 700 
sėdynių 1 pianas ir vieni vargo
nai “Orchestra”, —2 Power 
Moving-Pictures mašina, —pil
nas įtaisymas, pigus ir ilgas 
kontraktas rendavimo. Biznis 
senas ir gerai išdirbtas. Turi 
būt parduotas greitai, šaukite:

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted Str.,
, Tel. .Yards 6894 .a

PARDAVIMUI pirmos kle
sos bučernė rakandai, gerame 
stovyje.

Atsišaukite
960 W. 20th St.

NAMAI-2EME
PUIKUS LAUKUOSE NA

MAS, 131 St. naujas, 6 kamba
rių, cementinis namas, elektra, 
2 karų garadžius dėl 2 karų, 
įplaukų į metus $1,000 iš pauk
ščių. Jei jus norite pamesti 
sunkiai dirbti ir turėti gerą gy
venimą, pirkite šią vietą, busi
te užganėdintas visą savo gyve
nimą. Kaina $7,200, pinigais 
$4,000. Naujienos Box 361

JIEŠKAI BARGENO?
t Mes turime keletą dėl Jus pasisky- 

rimo. Puikus nauji namai arti 
Jackson Park. po 6 faltus ir didesnių, 
nešančius. 25% už jus įdėtus pinigus. 
Kaipo pirmą įmokėjimą, priimame 
mažesnius namus, bondsus ir kitas 
vertybes.

Pirksi ar mainysi ką per mus už
dirbsi pinigus, mus biznis yra už
dirbti jums pinigai. Veik tuo jaus! 
Nelauk.

S. SLONKSNIS,
3401 So. Halsted St. antros lubos 

Tel. Yards 2242

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda bizniavas namas, Sto

ras ir prie Storo 4 kambariai gyve
nimui. Ant antro augšto 2 flatai po 
4 ir 5 kambarius. Namo paranku- 
mdi vėliausios mados. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
loto, bučemės arba ant nedidelios 
farmos.

Kreipkitės pas

TRANKG.LUCAS’
4116 Archer Avė., 

Lafayette 5107

NAUJOS SODYBOS
5 akru traktai

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

Louie Lahon,
156 W. Washington St

Room 40, Main 2034

po

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 j mėnesį. 
Del informacijų atsiųskite kuponą.

U

OLIVER SALINGER & CO.,
629 First National Bldo*.

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

Vz akro lotų.

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

MOKYKLOS
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 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avc.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvile 
svet., 341 E. Kensington Avė.R. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĘS 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. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos* glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega. 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinj šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

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

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį 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- 
TES SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. GaL 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey .St.; dakta
ras kvotėjas A. 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

prot. sekr. Antanas

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienj 

svet., 1315 North

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., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.; pirm. K. Lengvi
nas, 3556 So. Ixiwe Avė.; padejej'as 
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 Si Union Ay«

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, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai 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. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

Avė.

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
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontroles rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas;.maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

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

RYTINES ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.; 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiua 
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.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINES 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.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. 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. Aubum 
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 St.; 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.

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

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

>RAUGYST®S LIETUVOS KARA- 
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
ty?.: pirm. A. šribalis, pagalbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
ano iki 40 metų amžtaul. __ ,


