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NAUJIENOS
Vėtra sugriovė miestelį

Prašo gyventojų elgtis kaip lai 
dotuvėse, skambinti varpus.

svarą, arba be
klek reikalavo

rugpiučio 
prezidento 
'veikiausia

Anglija dar. nesiųs savo atski 
ro atsakymo Vokietijai.

Šiandie prezidento Hardigo 
lavonas pervažiuos Chicago

če Kiang gubernato- 
spėka gręsia iššaukti 
karą.

Patys išsikasė bulves ir už 
užmokėję pasiėmė.

Valstybės laidotuvės Washingi 
tone bus trečiadieny.

Prezidento Hardingo laido 
tuvės bus penktadieny

Bet tai tik paprastas, formalu
mas, nes visi ministeriai pa 
siliks savo vietose

Nes dalbų šiandien netrūksta* 
Ir juos lengviausia galima susi 
rasti skaitant

Du kareiviai: ir vaikas sužei 
sti bombos Diuseldorfe.

Šiandie prezidento lavonas 
pervažiuos Chicago

“terra 
kurias
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ikahj partijos (sunailkini- 
ui pritariąs ir Vatikanas.

Tūkstančiai žmonių liksmino- 
si visą '^ieną; automobiliai, 
nė | daržą netilpo.

dešimt 
daug 

daryti 
kurie

Lengva įsigyti žemės 
Meksikoj To prašo Lietuvos žmonėsir 

tai|ypataria Lietuvos bankai'

Metė bombą Į francuzy 
kareivius

VVASIIINGTON, rugp. 4. — 
Prezidentas Coolidge šiandie for
maliniai pradėjo eiti savo naujas 

Jungt. Valstijų pre-

Apie 500 žmonių areštuota 
Desplaines policijos stoties 

apielinkėje.

Belgijos atsakymas para 
mia francuzus

Tą dieną prezidentas Hardingas 
bus palaidotas. Prezidentas 
Coolidge jau užėmė savo vie-

SHANGHAI, rugp. 5. — 
Naujasis civilinis karas gręsia 
Chinijai.

Kariavimas Ce Kiango ir Ki- 
angsu provincijose tarp Čihli 
ir turtingo Če Kiang karinio 
gubernatoriaus gen. Lm Yung 
Hsiang spėkų darosi neišven- 
gtinas. Vietos prekybos kame
ra daro pastangų išvengti to 
karo.

Penktadienis paskirtas 
geduliy diena

Francija turi užmokėt savo 
skolas Amerikai

WASHINGTONP 
5. — Mirusiojo 
Hardingo žmona 
gaus $5,000 į metus pensiją, 
kaip kad gaudavo kitų prezi
dentų našlės. Tą pensiją gali 
paskirti tik kongresas specia- 
liniu aktu.

Sprendžiama, kad preziden
tas Hardingas mirdamas pali
ko apie $500,000 turto.

ŠIANDIE — giedra 
šilčiau.

Saulė teka 5:47 vai., leidžia
si 8:05 valandą. Menuo teka 
1:20 valandą nakty.

f RYMAS, rugp 
nalinis {fašistų komitetas pri
ėmė rezoliuciją, kurioj pareiš
kiama, kad klerikalų partija 
yra priešinga ir kenksminga 
šaliai ir tuo yra lygi sociails- 
tų partijai.

Tvirtinama, jog Vatikanas 
norėtų, 'kad klerikalų partija 
liktų užgniaužta, o jos vado
vas kun. Luigi Sturgo butų 
priverstas visiškai Ipajsitrauk- 
ti ir daugiau niekur nebe
veikti.

((Klerikalų partija yra prie
šinga fašistams ir su jais ko
voja, Vatikanas gi labai gar
bina fašistus).

Penktadieny -- ge 
deiimo diena Dar niekad tokio didelio 

pikniko nebuvo
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CHICAGO 
cotta” išdirbimo firmos 
virš metų atgal apkaltinta per
žengime anti-trustinių įstatymų, 
sutveriant centralinę organizaci
ją, kuri nustatinėjo kainas ir 
monopolizavo prekybą veik vi
sose valstijose, prieš fed. teisėją 
Cliffe prisipažino prie kaltės ir 
liko nubaustos $13,500. Apkalti
nimai prieš pavienius tų kompa
nijų viršininkus liko panaikinti.

l739?S;Halsfed’St 
Chicagolll.

Auganti 
riaus 
naują

dėjo ant automobilio atatinka
mą užrašą.

Chicagiečiai turbut ilgai 
minės šį “Naujienų” pikniką 
ir nekantriai lauks kada 
“Naujienos” surengs tokį pat 
pikniką sekamais metais.

PUEBLO, Colo., rugpiučio 
5. — Vėtra, o paskui sekęs 
debesio pratrukimas, veik vi
sai sugriovė nedidelį Leoti, 
Kan., miestelį. Kiek žinoma, 
tik trys žmonės liko sužeisti.

jiems bulvių. Ukinin- 
atsisakius, miestiečiai 

į laukus, prisikasė bul- 
užmokėjo už jas po 8,- 

000 markių už 
veik pusę to, 
ūkininkai.

Mažesnės 
nuolatos

Miestiečiai užgriebė 
maista
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MEXICO CITY, rugpiučio 5. 
—■ Prezidentas paskelbė, kad 
kiekvienas meksikietis, virš 18 
metų amžiaus, kuris neturi 
nuosavios žemės, gali pasiim
ti kiek jam reikalinga nacio
nalinės ar nepaskirtos žemės, 
tik įkalant ant tos žemės kuo
lą ir pranešant apie tai agri
kultūros ministerijai. Bet pa
siimti kam-nors priklausan
čią žemę yra uždrausta.

LAUSANiNE, rupg. 5. — 
Amerikos ir Turkijos sutartis, 
kuri turėjo būti pasirašyta 
šeštadieny, |jko nepasirašyta, 
Turkijos delegatui Ismet Pa
ša padavus naują formulą dfel 
amerikiečių reikalavimo atly
ginimo. Ta formula veikiau
sia turės būti paduota Wa* 
shingtonui apsvarstyti.

Matyt, Ismet Paša laikosi 
tos pačios taktikos, kokios jis 
laikėsi su talkininkais, nuo
latos paduodamas naujus rei
kalavimus ir kaptriai laukda
mas iki talkininkai nusileis*. 
Tuo turbut jis tikisi gauti 
daugiau koncesijų ir iš ame
rikiečių. J

Tęs Hardingo politiką.
Pasikalbėjime su žurnalistais 

prezidentas Coolidge dar sykį pa
kartojo, kad jis griežtai laiky
sis mirusiojo prezidento Hardin
go politikos ir kad atmainų ad
ministracijoje nedarys 
visus dabartinius administraci
jos narius ir departamentų sek: 
retorhis-ministerius.

Po to jis išvyko į savo buvu
siąją vice-prezidento raštinę ka* 
pitoliųje.

demonstracijos 
įvyksta Ruhr dis- 

trikte. Visur šeimininkės ilgo
mis eilėmis laukia prie mai
sto sankrovų, kad nusipirkus 
nors dalį reikiamo maisto už 
nuolatos kįlančias kainas.

iPIAIRYŽlUS, rugp. 5. — Iž
do sekretorius Melon skubiai 
baigia reikalus, dėl kurių jis 
atvyko į Paryžių, kad antra
dieny galėjus išplaukti atgal į 
Ameriką.

Sekretorius Melon turėjo if- 
gą pasikalbėjimą su Francijos 
finansų ministeriu Lasteyrie 
ir Francijos banko vedėju Ro- 
bineau talkininkų skolų klau
simu.

Sprendžiama, kad Melon 
aiškiai pasakė Francijai, jog 
jokia Amerįkos valdžia nesu
tiks panaikihti talkininkų sko
las Amerikai ir kad todėl 
Francija turi nusispręsti, kad 
jišsi suki liejimai čia nieko ne

pagelbės ir kad ji turi rūpin
tis savo skolomis kol dar ga
lima gauti geresnes sąlygas 
jų atmokėjimui. Tečiaus Fran
cija nori keliems desetkams 
metų atidėti pradėjimą skolų 
atmokėjimo.

DjUISBURG, rugp. 5. — Bū
rys darbininkų iš Huttenheim 
miestelio, apsiginklavę lazdo
mis, nuėjo pas artimiausius 
ūkininkus ir pareikalavo par
duoti 
kams 
nuėjo 
vių ir

Fašistai kovos su Italijos 
klerikalais

SVEIKAM tvirtam vyrui ir 
sveikai tvirtai moterei 

neatleistina bėdavoti kad darbo 
neturi.

CHICAGO. — Subatos naktį 
Desplaines stoties policija da
rė antpuolius savo distrikte 
ant karčemų, minkštųjų gėri

mų pardavyklų, barzdaskuty- 
klų ir visur, kur galima buvo 
tikėtis rasti munšaino. Tuo bu 
du aplankyta kelios 
vietų ir konfiskuota 
munšaino ir munšainui 
aparatų. Visi žmones, 
buvo rasti tokiose vietose, ta
po areštuoti kaipo įnamiai ne
padorių namų. Kadangi tasis 
distriktas yra apgyventas pa
čios skurdžiatisios biednuo- 
menčs — hoboes, tai daugiau
sia jie ir pakliuvo į kalėjimą. 
Viso areštuota apie 500 žmo-

Vakare gi buvo leidžiamos 
visokios ugnys. Tos ugnys vi
siems susirinkusiems labai pa
tiko, nes ištikrųjų buvo ko 
pasižiūrėti ir kuo pasigrožėti. 
Smarkių plojimų buvo, kada 
ugnys išrašė du žodžiu. Pir
miausia “Naujienos,” o paskui, 
baigiant ugnių laidymą — 
“Lietuva”.

Į pikniką suvažiavo nepap
rastai daug žmonių automobi
liais. Nors daržas yra didelis 
ir talpus ir nors automobiliai 
liko sustatyti keliomis eilė
mis, bet toli ne visi tilpo dar
že ir jau 4 vai. prisiėjo dar
žą automobiliams uždaryti ir 
vėliau atvažiavusieji automo
biliais nustatė visas apielinkės 
gatves. Wcst Pullmanietis p. 
Markūnas su buriu kitų west 
pullmaniečių atvažiavo į pik
niką gražiai papuoštame auto- 
mobiliuje ir kad visi žinotų, 
kad jie yra naujieniečiai, pa-
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WASHINGTON, rugp. 4. -L 
Rezignacijos visų Hardingo 
caibineto narių liko paduotos 
naująjam prezidentui, sekant 
paprotį persimalinant valdžiai.

Prezidentas Coolidge pas
kelbė, kad jis dar nėra forma
liniai gavęs rezignacijų, bet 
sprendžiama, kad jos jau yra 
teiktos, tik prezidentas nes
kaitys jų paduotomis iki po 
laidotuvių prezidento Hardin
go. Tada prezidentas Coolid
ge pakvies visus ministerius 
ir toliau eiti savo pareigas. 
Tik yra abejonės su generali
niu prokuroru Daugherty, ku
ris nori pasitraukti iš valdžios 
delei ligos.

Chicagiečiai labai gerai ži
no “Naujienų” piknikus. Tei
singiau, tai būna visos lietu
viškosios Chicagos piknikai, 
nes į juos suvažiuodavo visi 
žymesn/ieji Chicagos lietuviai. 
Bet nežii'frint to, kad ir kitais 
metais “Naujienų” piknikai 
visuomet pasižymėdavo savo 
didumu ir skaitlingumu atsi
lankančių žmohiiųb vakarykš
tis “Naujienų” piknikas Gard- 
ner’s G'rove pralenkė visus 
pirmiau buvusius “Naujienų” 
piknikus. Tiek svieto nė vie
name pirinesniame piknike ne
buvo. Ir visi smagiai linksmi
nosi. Vieni šoko, kiti žaidė, 
treti su pažįstamais šnekučia
vosi, o L.S.J. Lyga buvo įsitai
siusi darže Ir tennis lauką, kur 
jaunimas vikriai žaidė už pri
zus.

WASHINGTON
Valstybės laidotuvės mirusiojo 
prezidento Hardingo bus atlai
kytos VVashingtone trečiadienio 
ryte.

Tai paskelbta po naujojo pre
zidento Coolidge pasitarimo su 
pulk. Sherrill, kuriam pavesta 
yra rūpintis laidotuvėmis, ir po 
to kaip tas sutarimas liko užgir- 
tas p-ios Hardingienės.

Traukinis su prezidento laviA 
nu atvyks į Washingtoną antra
dienio vakare. Lavonas pirmiau
sia bus nuvežtas į Baltąjį Namą, 
o trečiadienio ryte bus perkeltas 
į kapitelių, kur buvo laikomos 
viešos laidotuvės prezidentų 
Lincolno, Garfieldo ir McKinley. 
Publika bus prileidžiama prie 
lavono per dvi valandas.

Po to lavonas bus išvežtas į 
Marion, O., paskutiniam palai
dojimui šeimininiame Hardin- 
gų kapinyne.

Prezidento lavoną pasitiks sto
ty ir palydės į Baltąjį Namą 
naujasis prezidentas ir esantys 
Washingtone ministeriai. Coolid
ge taipjau dalyvaus ir visose pa
maldose už mirusįjį preziden
tą. Buvo kviečiamas į laidotuves 
ir buvusia prezidentas Wilson, 
bet delei nesveikatos laidotuvėse 
dalyvauti negalės. 10,0Q0 mo
kyklų vaikų nustos Pennsylva- 
nia Ave^ ir pravežant lavoną 
barstys gėles.

Manoma, kad į laidotuves su
važiuos nepaprastai daug žmo-

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant

Naujasis prezidentas iki po 
mirusiojo prezidento laidotuvių 
apsigyveno ne prezidentų Baltą- 
jame Name, bet Willard hotely. 
Ten bus ir jo raštinė.

Atsikėlęs anksti rytą, prezi
dentas Collidge pirmiausia pasi
šaukė kun. Pierce iš kongrega- 
cionalistų bažnyčios ir turėjo su 
juo ilgą pasitarimą. Paskui ta
rėsi niekuriais ministeriais (sek- 
retorais), kurie nebuvo išvažia
vę iš VVashingtono, ar jau spėjo 
sugrįšti. Jie dar savo rezignaci
jų nepadavę, nors formalumo de
lei jie savo rezignacijas gal vė
liau paduos, kad tuo davus prezi
dentui progos pasiskirti tokius 
žmones kabinetan, kokiuos jis 
nori.

CHICAGO.— Specialinis trau
kinis, kuriuo daugiau mėnesio 
laiko atgal prezidentas Hardin
gas išvyko Alaskon, dabar gabe-’ 
na prezidento lavoną iš San 
Francisco į Washingtoną. šian
die traukinis su lavonu perva
žiuos per Chicago, kur Hardin
gas tapo nominuotas į preziden
tus. Traukinis atvyks į Chicago 
North Westem geležinkeliu kaip 
4:25 vai. po piet. Kedzie stoty 
traukinį pasitiks miesto valdžia, 
kuri uždės ant karsto traukiny 
varde viso miesto vainiką. Pa
skui traukinys permainys gar
vežį ir, važiuos B. & O. geležin
keliu. Traukinis apleis Chicago 
rybas kaip 5:30 v. po piet.

Veikiantysis mayoras O’Brien 
išleido į miesto gyventojus atsi
šaukimą, kuriame jis kviečia vi
sus gyventojus traukiniui su la
vonu važiuojant per miestą, ati 
duoti mirusią j am visą reikiamą 
pagarbą, tarsi visi žmonės asme
niniai dalyvautų prezidento lai
dotuvėse. Bažnyčios gi yra pra
šomos visą tą laiką skambinti 
varpais.

Į stotį, pro kurias praeis trau
kinis, betgi žmonių nebus įlei
džiama. ,

pareigas 
zidento.

Jo pirmuoju oficialiniu veiks 
niu buvo išleidimas proklama
cijos, kuriąja ateinantis penkta
dienis, rugpiučio 10 d., nustato
mas yra kaipo visos šalies godu
lių dieną, nes tą dieną bus palai
dotas mirusia prezidentas War- 
ren Gemaliel Hardingas. Savo 
proklamacijoj prezidentas Cool
idge prašo žmones tą dieną su
sirinkti bažnyčiose ir melstis už 
mirusįjį prezidentą.

Tuo pačiu laiku jis įsakė už
daryti visus valdžios departa
mentus nuo 1 va'l. po piet antra
dieny iki šeštadienio ryto, kai
po išreiškimui pagarbos miru
siam prezidentui ir kad leidus 
valdininkams netrukdomiems da
lyvauti laidotuvėse.

Pirmoji naujojo prezidento 
diena.
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SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

DUiSSEILDOlRF, riigp. 5. — 
Francuzų sargybos kareivių vė
liavos pakėlimo ceremonijos, 
kuri yra atliekama kas vaka
rą Dusseldorfc,^ vakar liko, per
traukta, vokiečiui metus bom
bą į būrį kareivių. Du karei
viai ir vienas vokiečių vaikas 
liko sunkiai sužeisti. Tai yra 
pirmas smurto aktas Dussel- 
dorfe.

Francuzai suomė vieną vo
kietį, bet jis užsigina, kad 
bombos nemetė, nors jo ki- 
šeniuje rasta• detonatorių.

Dar nežinia, ar tai reiškia 
pradžia naujų sumišimų «Ruhr 
distrikte, ar tik francuzų mu
zikos ir vėliavos įsipykimas 
vienam vokiečiui.

LONDONAS, -rugp. 5. — Iš 
Briuselio pranešama, kad Bel
gija pasiuntusi Anglijai notą 
((atsakymą į Anglijos kontri
bucijos notą), kad Belgija su
tinka pradėti derybas dėl fi- 
nansinjio 'kontribucijos klausi
mo, ’ bet Ruhr distriktas bus 
tik tada laipsniškai evakuo
tas, kada vokiečiai* sustabdys 
pasyvį priešininmąsi*. Belgija 
abelnai tvirtai laikosi Franci
jos reikalavimų. Nota sako, 
kad butų neteisinga, jei talki
ninkai panaikintų Vokietijos 
skolas ir kad pagiežos dvasia 
plėtojasi Vokietijoje.

Manoma, kad prezidento 
Hardingo mirtis kiek sutruk
dys kontribucijos derybas.

Iš oficialiniu šaltinių patir
ta, kad per tūlą laiką Anglija 
nesiųs savo atskiro atsakymo 
į paskiausius Vokietijos kont
ribucijos pasiūlymus. Kabine
tas susirinks šią savaitę.

Ohlo valdžia prašo leisti išsta
tyti prezidento lavoną valstijos 
kapitoliuje. Prašymas perduo
tas p-iai Hardingienei.

Laidotuvės Marione bus • 
paprastos.

MARION, O., rugp. 4. — Tam 
pačiam komitetui, kuris links
mai išpuošė miestą laike prezi
dento Hardingo kampanijos, da
bar tenka pareiga prirengti 
miestą prezidento laidotuvėms. 
Hardingo išreikštu noru, laidotu
vės betgi bus paprastos, be di
delių apeigų. Jokia organizaci
ja nedalyvaus laidotuvėse “in 
corpore.” Palaidotas jis bus Ma
rion kapinėse šalę jo motinos ir 
sesers.
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Kas Dedas Lietuvoj
Iš Okupuotos Lietuvos

f, Raseinių Padangėj
kal-

yra

Raseinių apskrity girdėt 
bant: Z* -

Busiu nauji rinkimai.
Nežinau kodėl ir iš kur

paplitę kiaurai virus gandai, buk 
netrukus busiu nauji rinkimai. 
Šitie gandai platinami lygiai tarp 
kairiųjų ii dešiniųjų. Kas to
kias žinias išleido, nežinia.

Kunigu VUimu — visi nusi-
. ........

Mokesčiai dideli ir tuojau rei
kia mokėti — kas nesumokės 
grasino milicija, žmonės, (krau- 
tuvniiikai ir valstiečiai) patikė
ję kuik Vilimo tikrinimams, kad 
gavus fcrikšČ, dem. viršų nerei
kia mokėti — balsavę už krikšč. 
dem. ir štai dabar pamatę, kad 
tuoj po rinkinių valsčiai ir mok, 
inspek. pareikalavo kuo ne dvi
gubų mokesčių, susiėmė už gal
vos “O tai — sako — kad apga
vo!” Tatai ti^ėk, tu žmogau, 
kunigui. v

Gal būt dėlto ir kalbtf, buk tū
losią būti nauji rinkimai ir tuo
met jau tegul tik Vilimas pasi
rodo — žinosim kų daryti,..

Gyvuliai labai atpigo. <
Arkliai ir karvės 1/3 atpigo 

negu buvo pavasarį, žmonės 
neturi, iŠ kur mokesčiams susi
griebti. Dabar taip ir šneka, 
mokesčių neturim ir nemokėsi
me, tegul valdžia eina su savp 
milicija ir Imasi pati.

Glituoklybe Ir demoralizacija 
nemažėja. z

Nežiūrint tokios padėties žmo
nės ir sodžiaus valdininkai bjau
riausiai girtuokliauja, keikia jie 
valdžių ir tinginiauja. — Štai 
bendrais musų valsčių dabar 
vaizdas. - (L. ž.)

tuvių ir kitokias iškabas jų sa
vininkai jau senai atnaujino, vie
ni iš jų atnaujindami bepaliko 
vien lietuvių kalba, kiti, kaip 
buvo prieš užtepimą, trimis kal
bomis padėjo parašus.

Gatvių pavadinimų lentelės 
ligi šiol vis dar tebebuvo užtep
tos. Tik šiomis dienomis Lais
vės Alėjoje ir kitose miesto cen
tro gatvėse jau pasirodė naujos 
gatvių lentelės su užrašais vien 
lietuvių kalba. Kaip teko gir
dėt, už palikimų ant gatvių len
telių vienos lietuvių kalbos labai 
stojo p. J. Vileišis, miesto bur
mistras, ir Miesto Valdybos na
rys p. L. Kairiunaitis ir kiti lie
tuviai.

— Lietuvos darbininkas. .

Nesiliaujantieji lenkų 
žiaurumai.

Rimše, Brasl. apskr. Liepos 
mėn. 5 į 6 diena pačiam vidu
naktį užpuolė ganyklose Geiste- 
nių sodžiaus (Rimšės par.) nak
tigonius penki lenkų policiantai,

2 raiti ir 8 pėsti, Rądę 8 vyru* 
pusamžius ir 6 vaikinus 28-25 
metų pradėjo daužyti juo® per 
ausis, o njiegąnčiua kojomis 
spardyti. Tai neva turėjęs būti 
toks ieškojimas pabėgusių iš ka
riuomenes, Visus naktigonius 
iškratė, ieškojo šautuvų, revol
verių, brauningų, klausinėjo do
kumentų. Jie sakes “Einam so-

džiun, tai parodykim k| turim, |r 
kas mes tokį esam”, Bet 'lenkų 
policininkai nepaklausė ir nuėjo 
antran, Medęišių sodžium Visų 
sodžių iškratė išvertė, prigųzdi- 
no vaikus Ir moteris, o vyrus 
pridaužė, bet nieko rasti nerado. 
Paskui nuvyko trečian, Vavinos 
Bodžiun. čia tai pat pasikarto
jo, tik su tokiu skirtumu, jog

primuštieji vyrai nežinia kur din 
go. Aimanuoja saviškiai, skun
džias nuovados viršininkui, bet 
nieko nepeša. (L. R.)
—M J

ICenosha 
Lietuviai

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
PKL TAS JUMS BUSITint naudos. (
!■ L, FftBIONAS CŪ

Iš Skapiškio, Rok,.

(Mk.) Nors aplama Lietuvos 
pjidėtis yra ne iš geriausių, bet 
vienu dalyku visgi įgalime pasi
džiaugti. Mokslo įstaigos netik 
valstybės centre, bet ir provin
cijoj kaskart vis daugėja. Prie 
rusų valdžios mažuose mieste
liuose tebuvo vien liuadies mo
kyklos (narodnyja školy), gi da
bar daugely miestelių jau yra 
netik pradinės liaudies, bet ir 
aukštesnės mokyklos. Pradėju
siais metais Skapišky atidaryta 
4 klasių mokykla, kurioje da
bar mokinasi ligi 200 vaikų. 
Mokyklos butas randasi buv. 
Benediktinų vienuolyno mūri
niuose rūmuose. Dabar nuo 
rugpiučio mėnesio prasidedant 
mokslui tuose pačiuose vienuo
lyno rūmuose atsidarys dar mo
kytoj ų Seminarija. ■ i

Skapiškio miestelis nors ir 
nedidelis, bet jame yra- ir pašto 
įstaiga, aptieka, Vartotojų Ben
drovės krautvė, gyvena vienas 
daktaras, fbldšeris ir tt. Var
totojų Bendrovės krautuvei se
kasi neblogai, ypatingai krautu
vė pradėjo gerai kilt stojus 
krautuvės vedėju Kaziui Stase
liui, kurs savo rimtu pasiryži
mu ir sunkiausių vokiečių mar
kės krizio metu pereinant prie 
savosios lito valiutos sugebėjo 
išlaikyt krautuvę nuo subankru- 
tijimo. — Skapiškietis.

Kaunas Lietuvčja

Iš Kupiškio
. Musų kulturU.

Kupiškio miestelis nėra ma
žas, gyventojų turi apie 3000 su- 
virš. ir jame rasime: progimna
zijų, miestelio valdybų, (kurių 
manoma panaikinti), pašto įstai
gų, nuovadijų, taikos (eisėją, 
intendantūros sandėlį (kuris be
ne šį menesį’ atgyvena savo die
nas), ūkio draugijų ir kitas or
ganizacijas, kurios serga miego 
liga, ar net suvis pasirengę yra 
Kupiškėnų padangėj amžinai už
migti, Rasime dar “Mazgo” sky
rių, “Lietuvos ūkio banko” įga
liotinį, vartotojų bendrovės 
krautuvę, knygyną ir kelias lie
tuvių krautuvėles bei kelias da- 
šimtis žydų krautuvių, 2 vaisti
nes, kelius traktierius ir aludes 
bei keliasdešimts slaptų smuklių. 
Šiais metais išdygo dar kelios 
arbatinės, kurios — deja tik var
dų turi arbatinių, nes jose nevi- 
suomet rasi arbatos, gi jei ir ra
si, tųi šaltos. Greičiau, tiesa, 
gausi jose užkųsti ir buteliukų. 
Teko užeiti į vienų arbatinę. Už
ėjo dar du piliečiai ir paprašė 
arbatos. Arbatinės savininkas, 
ar nesusprasdamas, ar kų, už
klausė. — Kiek laipsnių? Pil., 
išpūtė akis ir užklausė. — Ar tai 
arbata irgi dalinasi į laipsnius? 
Sav. paraudo, o iš to galima bu
vo matyti, kad jis nustebo, kad 
kupiškėnų tarpe randasi dar 
žmonių “ne tų” arbatų varto
jančių. Negalima pasakyti, 
kad pas mus nėra inteligentijos 
ir šiaip susipratusių piliečių, bet 
beveik visų jų negalima atskirti 
nuo tų piliečių, kurie liuosame 
laike ir težino save “kultūrinti” 
ir “mintims dalintis” -prie bute
liuko, o dar randasi tokių iš jų, 
kurie skiriasi nuo buteliukų, tik 
tuo kad liuosų laikų susėję “pro
feransais” — praleidžia,, o kiti 
sėdėdami namie save “tobulina” 
romanais ir kitomis “knygo
mis”, o kad esti į atvirų kovų su 
proto priešu alkooliu ir duoti 
liaudžiai šviesos spindulių, tai to 
nėra. Seniaus Kupiškio jauni
mas tiek nebuvo nupuolįs, kiek 
nupuolė po karo. Dabar nema
tysi tiek skaitančių laikraščių, o 
matysi tik geriančius ir — se
nus, jaunus ir mažus, tik dar ne
geria mažos — tas tik ramina.

(L. Ž.)

Lietuvių Jaunimas 
Rygoj

Ryga. (E.). Liepos mėn. 2 d. 
buvo steigiamasis Rygos lietu
vių jaunimo draugijos susirin
kimas. įkurta nauju draugija 
ir pavadinta “Lietuvių jaunimo 
sąjunga “Rūta”. Laikinojon 
valdybon išrinkta 5 asmenys: 
Pareigomis jie pasiskirstė taip: 
pirmininkas p. Paleckis, vice
pirmininkas — p. Savukaitytė, 
sekretorius — p. A. Šerėnas: na
riai —’p. Jurgaitytė ir J. Mačiu
lis. Draugijoje busią sekcijos: 
dramos, dainų, muzikos ir spor
to. Muzikos ir sporto sekcijos 
jau pradėjo veikti. Muzikos sek- 

visi nelietuviškieji pa-i cijos vedėju yra p. A. Šerėnas,

Kaunas, liepos 9. [Musų kor.]. 
— Ligi šiol kaip pačiam mieste 
taip ir priemiesčiuose netik 
krautuvių bei įmonių iškabos, 
bet fr gatvių pavadinimo lente
lės buvo parašytos trimis kalbo
mis — lietuviškai, lenkiškai ir 
žydiškai. Del tokių gatvėse už
rašų tūla karštųjų parjotų vi
suomenės dalis buvo nepaten
kinta ir tų savo nepasitenkinimų 
nekarta buvo išreiškus net spau
doje. Gi prieš vasario 4 d. nak
tį, kaip jau buvo rašyta ir “Nau
jienose”, ' 
rašai buvo užtepti storais juo-!gi sporto p. Mataitis ir p. Sa-

(Ryg. Bals.)dais dažais. Užteptąsias krau-vukaitytė.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė progą 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas į vai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Afrikos Pilietis ......................................
Barbora Ubrika........................................
Darbas (romanas) ................ ............... ....
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija .... 
Gludi-Ludi (eilės) .................... 
Kas Išganys Liaudį.................. 
Kas Yra Socializacija.............
Macbeth (Drama)............ ......
Macbeth (Drama) apdaryta... 
Maratas.................. ............ .....
Mįslių Knyga......................... .
Nuosavybės išsivystymas......
Palydovas...... . ..... ...................
Pasakojimas apię Jėzų...........
Pasakos (Soc. Dem. leidinys) 
Skaitymai ............ r............. ......
Socializmo Minties Blaivumas.... ........................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta)......
Minikų Kunigų darbai Filipinuose..... ..............
Namai Pragarai ..................... ...... ......... . ...........
Padavimas pas įvairias tautas .............. .............
Paskendusis Varpas (drama) ....A......................
Aukso veršis (drama)...... ....... .................... .
Spęstai (komedija) .............................................. .
Trimitas ............... .......... .............. ..........................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas ................
žemaitės Raštai............ ................ ............ ...........
Apie Rusų Politines Partijas..... .!...... ...............
Audėjai (drama) ........................ ...........................
Janonio Raštai........... .................. ............... . .......
Kaip žmogus mąsto............................... ..............

• Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) .. 
Kunigas Macachas..... ..... ........... ........................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija.........................
Lokis (lietuviu legenda) .............. .......................
Moralybės Išsivystymas............
Mulkių Apaštalas........................
Musų žinynas ..................... ..
Gera Galva ......... .........................
Gyvuliu Protas ...t........................
Iš širdies.......... ......... ..................
Kas yra taip, o kas ne taip........
Kelias į Socializmą.....................
Kryžius (drama) ....... .............. .
Kur Protas (komedija)....... .....
šešiolika Kristų ............. .............
Slepemingoji žmogaus didybė .. 
Teisingos Paslaptis.................

/ Tėviškė ........... ................ ..............
Bludas (romanas).........  i
Kaip susikūrė JungU Am. Valstijos '

$ 10 vertės knygų parduodam už $5.50
Kartu su užsakymu prisiąsk money orderį arba čekį

Adresuok:

........ 25c 

........ 50c 

........ 75c 

..... . 50c.. 

......... 50c
i.*:- .'

........ 15c 

........ 75c 

.... $1.00 

........10c

.... $1.00 

........50c 
....... 50c 
........20c 
........20c 
........  40c 
.... $1.00 
... $1.50 
...... .. 35c 
........10c 
........20c.
........ 50c 
........15c 
........15c 
..... . 10c

....50c 

....30c 
... 50c 
....50c 
.... 15c' 
$1.25 
....25c 
....10c 
.... 15c 
... 25c 
....15c 
.... 75c 
.... 10c
$1.00
.... 15c
....50c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 25c 
.... 25c 
.... 10c 
$1.00 
....30c

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yrą išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes { Lietuvą ii* iš Lietu- 
Vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas,

1. 1. PAISYS
220 Milwaukee Avė, 

Kcnosha, Wis.

809 W. 351h SI., Chicago
TeL Boulevard 0611 ir D774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam £nigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 80. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9

Pinigai
Bridgeporto

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU irti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda/Visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirbą visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli- ■ 
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis, ų
............ i ■ ■ ■ i . „i i

TeL Dearbom 9057 <.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington A Clark

Namų Tel.i Hyde Park 3895

LIETUVĄ 
per 

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

Brighton Park

Phone Boulevard 0818

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

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

Patarimai dovanai.
8249 So. Morgan St.

Valandos: Panerių Utamin., Ketv. 
ir Pet. 2_ 9

Subat. 5^-9, Nedaliomis 9—12 
diciuį.

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

Advokatas
29 So. La Sallė SI. Room 530 

Tel. Centrai 9390
Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago. 

Tel. Yarda 4681

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Nemo Liesinimoa num.888. tik
rai pigus. Turi žema virių ir vi
dutini sijoną, H tvirtos Šviesiai 
rausvos ąr balto# materijos; dy 
džiai 24 iki 86; atsieina tik 33. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
taumu savo vardą, adr«ą ir 
$3. Mes pasiųsim#.

v* *• »• - f- * .. . ■ - •

Netno Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dcpt. S.I

S. W. BANKS, Advokatas 
Val,i 9 A. M, iki 5 P. M. 

1811 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telęphone Randolph 5584 
Vakarais) 10736 So, Wabaah Aro.

Tet: Pullman 6877.

4 ,t. T,.. - ______________ _
PLUMBERIO IR APŠILDYMO 

{TAISYMAI a
Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 

Užgančdinimas garantuojamas. 
PĘOPLES PLUMBING & HEATING 

SVPPLY COMPANY
490 MUwaukee Av.. 4«1 N. Halsted SL

Telephone Hąymarket 1018 
yy l>l*l>* 11 ' M 1 " ' ................. .

tei. Lafayette 4223

MM

Plnmbing, Heatfag 
Ūpo lietuvis, UetuvUma vfa 

patarnauju kuegarianalaL

LIEPOS

S , PATUSTINIMO ' -i 
IŠPARDAVIMAS

Jąi Jus esate atidėję pirkimų Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
ndostoli.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jatrn^ 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar..............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.09
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 *• 
$47.50. Dabar......................   $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ir 
$27.50. Dabar ............   $18.50
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $1'2.50 Ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5Q ir 
ąugščjau.
/ Jp S. GORDON

739 W. 14th Str.
1-mos durys f rytus nuo Halsted Str. 

Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto Jig 10 vakar* 
Nedėliomis nuo 8 rjd,o lig 3 po pietų

$42.56 **’
....$32.50
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Antroji Pabal- 
tijos Mokytojų
Konferencija
Antroji Pabalti jos Mokytojų 

Konferencija įvyko Taline (Es
tuose) birželio 27—30 dienomis. 
Konferenciją sukvietė Estų Mo
kytojų Sąjunga. Pirmoje Pa- 
baltijos Mokytojų Konferencijo
je dalyvavo šių valstybių moky
tojų organizacijų atstovai: Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Suo
mijos. Estų Mokytojų Sąjunga 
sumanė Konferencijos dalyvių 
skaičių padidinti ir tuo tikslu 
pakvietė į Konferenciją Lenkijos 
mokytojų organizacijų atstovus. 
Kadangi į Konferenciją buvo pa
kviesti Lenkijos mokytojų orga
nizacijų atstovai, todėl kylo su
sirašinėjimas tarp Estų Mokyto
jų Sąjungos ir Lietuvos Mokyto
jų Profesinės Sąjungos. L. M. 
P. Sąjungos įrodinėjo, kad Len
kija nėra Pabaltijos valstybė ir 
kad Lenkijos mokyklų ir moky
tojų visai kitoki reikalai, negu 
mažų Pabaltijos vaystybių. J 
II Pabaltijos Mokytojų Konfe
renciją buvo pakviestos I Kon
ferencijos nedalyvavusios moky
tojų organizacijos: Latvijos 
Aukštesniųjų Mokyklų Mokyto
jų Sąjungos ir musų Mokytojų 
Katalikų Sąjungos atstovai.

Antroje Pabaltijos Mokytojų 
Konferencijoje dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos šių mo
kytojų organizacijų atstovai: 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Są-gos, Latvių Mokytojų Sąjun
gos, Latvių Aukštesniųjų Moky
klų Mokytojų Sąjungos ir Estų 
Mokytojų Sąjungos. Suomiai 
sutiko dalyvauti, bet jų atstovas 
susirgo ir todėl negalėjo Kon- 
ferencijon atvyktu

Antrąją Pabaltijos Mokytojų 
Konferenciją atidarė Estų Mo
kytojų Sąjungos vicepirminin
kas p. M. Velbė, jo sveikino 
Konferenciją švietimo vicemini- 
steris ir kiti, L. M, P. Sąjungos 
atstovas V. Kvieska savo kalbo
je pareiškė pageidavimą, < kad 
ateičiai butų aiškiai nustatyta, 
kurių valstybių ir kurios moky
tojų organizacijos turi Konfe
rencijoje dalyvauti. V. Kvies
ka pabrėžė, kad Lenkijos, kaip 
didelės valstybės, švietimo su
tvarkymas labai skirtinas ir tu
rįs mažai bendro su mažų val
stybių švietimo sutvarkymu ir 
kad pakvietimas Konferencijonl 
tokių mokytojų organizacijų, 
kaip Mokytojų Katalikų Sąjun
ga, kurios pirmoje eilėje stato I 
konfesinius reikalus ir ardo mo-l 
kytojų vienybę, prieštaraudami I 
Pirmos Pabaltijos Mokytojų Į 
Konferencijos praktikai ir ken-| 
kia bendram Pabaltijos mokyto-Į 
jų sandarbininkavimui.

Konferencijos dienotvarkė bu-1 
vo gan plati; beveik visi dieno-1 
tvarkės klausimai turėjo infor-| 
macijos pobūdžio.

Latvijoje yra 1809 pradžios I 
šešių metų mokyklų, kuriose! 
dirba 6176 mokytojai ir moki-j 
naši 175,141 mokinys. Lietuviui 
pradžios mokyklų yra 8; jose I 
dirba 35 mokytojai ir mokinasi Į 
991 mokinys. Pradžios mokyk-Į 
lų mokytojų cenzuotų yra tiki 
59%. Aukštesniųjų mokyklų Į 
(musų gimnazijų 4 vyresniosios I 
klases) 124, klasių 802, mokyto-1 
jų 2099 ir mokinių 16,691. Lat-| 
vijos universitete yra 5,140 stu-l 
dentų, Konsistorijoj 392 st.,| 
Dailės Akademijoj 189 st. ir Vo-| 
kiečių universitete (privatus) Į 
470 st
, Estijoje yra 1393 pradžios mo-1 
kyklos, kuriose dirba 3,516 mo-| 
kytojų. Aukštesniųjų mokyklų I 
,(musų gimnazijų 4 vyresnio-1 
sios klasės) 86, jose dirba 17141 
mokytojų ir mokinasi 15,510] 
mokinių. Universitete yra 3,115 
studentų, Technikume apie 8001 
st. ir Muzikos Akademijoj 7001 
st. Šiemet baigė aukštesnįjį! 
mokslą Latvijoj apie 3000 ir Es-| 
tijoje apie 2000 abiturientų. Es-| 
tijoj vienas studenas tenka 3561 
gyventojams.

Estai ir Latviai nesiskundžia, I 
kad jų mokiniai, baigę aukštes-1 
nįjį mokslą, nėra paruošti gyve-| 
nimui ir kad mažai plinta profe

sinis lavinimas. Estai jaučia 
perteklių žmonių, kurie yra bai
gę bendro lavinimosi mokslą. 
Jie mano į valsčių raštininkus 
greitu laiku priiminėti tik bai
gusius universiteto juridnį fa
kultetą. Dabar Tartų (Dorpa
to) universiteto juridiniame fa
kultete yra 1,299 studentai.

Estų ir Latvių švietimo siste
mos vaisiai verčia mus lietuvius 
pamąstyti ir, kad išvengus tų 
pačių klaidų, musų švietimo si: 
stemą reikia taip sutvarkyti, kad 
piliečiai gautų mokyklose gyve
nimui reikalingų žinių. •

Paaiškėjo, kad Latvijoj, Esti
joj ir, Lietuvoj e stoka mokyk
loms butų ir todėl tuose pačiuo
se butuose dirba kelios mokyk
los. Tokia padėtis kenksminga 
ne tik hygienos atžvilgiu, bet 
neduoda galimybės plėtotis mo
kyklose darbo principui. Nežiū
rint sunkių sąlygų, visgi kaiku- 
riose mokyklose dėstoma darbo 
principų ir pasiekta gerų vaisių. 
Konferencija išnešė rezoliuciją, 
kurioje kreipiama valdžios ir vi
suomenės domės j nepakenčiamą 
mokyklos padėtį butų atžvilgiu.

Mokinių organizacijos klausi
mu paaiškėjo, kad Estijos moki
nių organizacijos neturi santy- 
dų su mokykla, kad Latvijoje 
tikrų mokinių organizacijų nė
ra ir mokiniai dalyvauja ben
drose organizacijose ir kad Lie
tuvoje mokinių organizacijose 
Varoma politika. Buvo praneš
ta apie Rygos vokiečių komer
cines mokyklos mokinių organi
zaciją, kuri gelbsti mokyklos 
disciplinai palaikyti ir neturtin
giems mokiniams sušelpti.

Mokinių organizacijos reikalu 
buvo priimta rezoliucija, kurio
je pripažino mokinių organiza
cijų dalyvavimas mokyklos dis
ciplinos palaikyme naudingu ir 
pageidaujama, kad mokinių or
ganizacijos tvertųsi vien iš mo
kinių, kad jos butų surištos su 
mokykla ir kad jose nebūtų va
roma politika.

Daugiausia ginčų ir gyvumo 

Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
karą. Pasirinkite karą kokį norite. Mes padėsi- r 
nre jūsų pinigus J vietinę banką ant nuošimčių 
Padėsite po biskį kas savaitę. Jus nusistebėsite, 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 

kaip greit išmokėsite reikalaujamą sumą pinigų 
bankui, karas bus jūsų.

Pasimatykit su bile vienu autori
zuotu Chicagos Fordo 

pardavinėtoju.

įnešė paskutinio Konferencijos* 
dienotvarkės klausimo svarsty
mas, būtent: Kitos konferenci
jos pobūdis ir darbo planas. Ki
toj konferncijoj informacijos 
reikalams nutarta pavesti kuo- 
mažiausia laiko; daugiau kreipt 
domėsio į Pabaltijos mokytojų 
bendradarbiavimo principinių ir 
praktikinių klausimi) sprendi
mą.' Nuolatiniam informaci
jomis pasikeitimui nutarta įkur
ti Informacijos biuras, kurio 
statutas ir jo finansavimo bu
dus išdirbti ir kitai Konferenci
jai duoti patvirtinti pavesta 
Latvių Mokytojų Sąjungai. Kol 
kas, iki kitos Konferencijos In
formacijos biuro darbus apsiėmė 
atlikti Estų Mokytojų sąjunga.

Estų Mokytojų Sąjungos at
stovai pakėlė klausimą apie įstei
gimą informacijos tikslams vo
kiečių kalba nuolatinio organo, 
kuriam lėšų turėtų duoti visų 
valstybių valdžios.

Kita Konferencija turi įvykti 
1924 m. vasarą Kaune; Konfe
renciją kviečia ir paruošia jai 
dienotvarkę Lietuvos Mokytojų 
Profesine Sąjunga.

Antroji Pabaltijos Mokytojų 
Konferencija nutarė į kitą Kon
ferenciją kviesti Lietuvos, Lat
vijos, Estų ir Suomių mokytojų 
organizacijų atstovus; taip pdt 
Konferencija pavedė L. M. P, Są
jungai pasiinformuoti apie Šve
dijos, Norvegijos ir Danijos 
mokytojų organizacijas tikslu 
juos pritraukti prie Pabaltijos 
mokytojų bendradarbiavimo. Jei 
kurioje valstybėje yra kelios 
mokytojų organizacijos, tai jų 
atstovai kviečiami Konferenci- 
jon tuo klausimu priimta rezo
liuciją. Rezoliucija nurodo, kad 
į Pabaltijos Mokytojų Konferen
ciją galima kviesti tik tos mo
kytojų organizacijos, kurios pir
moje eilėje stato profesinius ir 
švietimo reikalus. Apie tai, ar 
tam tikra mokytojų organizasi- 
ja atatinka II Pabaltijos Moky
tojų Konferencijos nutarimui 
dėl pakvietimo į Konferenciją 

sprendžia, pasirėmus kviečia
mos organizacijos įstatais, toji 
mokytojų organizaciją, kuri 
šaukia Konferenciją. Tokiu bu
du, kurias mokytojų organizaci
jas kviesti į III Pabaltfjos Mo
kytojų Konferenciją, spręs L. 
M. P. Sąjunga.

Konferencijos Dalyvis.
(“L. žin.”)

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Dr. Anele Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas:, 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktin}1 
susiSlapininuą, dusui f ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8185

Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. NedS’ioj 
9 iki 12 a. m.

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Lietuviai Daktarai
M - ' ; K.

. Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso val.i 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5913

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
chicago. III.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III

kaiftpas 18-th Stree 
Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7710
■ ----------- ■

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 8-čia klesa (j Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00. - i

KELEIVIAI Id LIETUVOS 
sėda laivan Piliąvoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų faivu. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE,.
140 N. Dearbomlr 
St. Chicago, IJl'.flt

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Ave^ 

Kampas Robey ir North Avė.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky- 
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vaL po piet

Reguliariai 
investina išmintingai

taupo ir

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,2504)00.00

\ Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tėl. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

*
Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas
- ..............

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3315 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Ned. 9—12 A. M.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagurpą 
pats«sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėti ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

,CLAY AWAY THE VEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 

,your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the color and <exture of the 
Jktn S
Guaranteed to do these definite t h ings f or 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
’lines Remove blackneads and pimples. 
Ciose enlarged pores. Rebuild facial tis* 
eues and museles Make the skin soft 
and smooth -------- ’

i >Vou can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories' 
(pdianapolis. Inaianą, for p triat tubę.y J

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILU

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SUĖGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SL, 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P, ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

avu

Mrs.A MiCHNiEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gafc 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai _pn ‘ 
si 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; krei; 
kites, o rasiu 
pagelbą.

Valandos nuo ' 
ryto iki 1 po piė 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

— I ■" .................. - ■1 *
f

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

4^0R. HERZMAN^l
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

> ..... ............ ■—*

Telefonai i *

M.

BU

issiL e® r

Tel. Blvd. 3138 
WoTtkew!ch 
BANIS 

| AKUŠERKA 
^į^Turiu patyrimą. 
laOaPasekmingai pa- 
^į^tarimus moterims 
rWgimdymo kiek- 
$11 viename atsisiti- 

1^-kime. Teikiu y- 
|- ./♦patišką prižiurė- 
Ijteį jimą. Duodu pa- 

tarnauju prie 
įį Bir merginoms vėl 
^Jtui.
||g 3113 South 
Sftl Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

isas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. • 

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471b St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vąl. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:.3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2-—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUilENTHAL ,

OptometrUt
TeL Boulevard «487 
4049 S. Ashland Ava 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubobs

/'■' '!........ . ........ ........................
Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D.

2359 So. Wtstern Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. Mx iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III.

G EB B. Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurios 

. skelbiasi Naujienose. 
A



NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Editor P. Grigaiti*

1789 South Halsted Street

Subscription Ratesi
1.00 per year in Canada.
'.00 per year outside of Chicago.
1.09 per year in Chicago.
8c per copy.

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

sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas! Roosevelt 8500.

Uisimokijimo kalnai
Chicagoje — paštui

Metam.____________________ $8.00
Pusei metų_____——___—4.00
Trims mėnesiams__ ______ ...... 2.00
Dviem mėnesiam ....  1*50
Vienam minėsiu! , , .75

Chicagoje per nešiotoJui!
Viena kopija .........
Savaitei
Mėnesiui

80 
18C 
75a

Metams_______.„..„r....—.- - $7.00
Pusei metų   _  3.50 
Trims mėnesiams —__1.75,
Dviem mėnesiam ~____ _ 1.25
Vienam mėnesiui - . ,....... — .75,

Lietuvon ir kitur užsianiuosei 
(Atpiginta) .

Metams______ __________ ___ $8.00
Pusei metų______ .....__—4.00
Trims mėnesiams   — ------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 
rderiu. kartu su užsakymu.

PETRAS OLEKA APIE AME
RIKOS LIETUVIUS.

Grįžęs iš Amerikos artistas 
P. Oleka “Lietuvos” bendradar
biui papasakojo apie savo įspūd
žius iš lietuvių išeivių gyvenimo 
Amerikoje. Taip kitko p. Oleka 
štai ką pasakė apie amerikie
čius:

“čia tai reikia skirti į dvi 
kategorijas: 1) musų išeiviai 
ir 2) Amerikoje gimusieji. 
Pirmieji yra tikri musų tau
tos sūnus, nes jiems lygiai, 
kaif) ir mums, yra nors ma
žiausias dalykėlis, kuris pri
mena tėvynę Lietuvą, taip pat 
brangus, kaip ir mums. Jie 
drauge su mumis gyvena tė
vynes džiaugsmais ir vargais. 
Gi vietiniai lietuviai (Ameri
koje gimusieji) daugumoje 
yra ištautėję, suamerikonėję, 
žinoma, nedaug ką išskyrus. 
Į tuos dar nesuamerikonėju- 
sius galima priskirti tuos lie
tuvius (teisingiau jų tėvus), 
kurie mokėjo savo vaikams, 
nors ir gimusioms Amerikoje, 
taip giliai įskiepyti tėvynės' 
meilę, nupiešti Lietuvos gro
žybes, 'apdainuoti visa tai, kų 
dainuoja ir svajoja kiekvie
nas patriotas lietuvis. Tačiau 
tokių yra nedaug.

. “Amerikoj? gimę lietuviai

muoja “Lietuvos” skaitytojus, 
parodo kad ir Žie faktai: jis sa
ko, kad operos yra dainuoja
mos italų kalba. Tuo tarpu jos 
yra dainuojamos italų, francu- 
zų,i vokiečių ir kai kada anglų 
kalbomis. Operos sezonas^yra ne 
du mėnesiai, o beveik trys. Be 
Chicagos ir New Yorko operų 
dar yra ir kitų, nors jos nėra 
žymios. Apie amerikiečių vaka
rus p. Oleka, matomai, sprend
žia iš vodevilinių teatrų. Kitų 
teatrų jis nė nepastebėjo. Ir po 
viso to žmogus kalba apie Ame
rikos meną ir stato jį žemiau 
už Lietuvos meną! Net “Lietu- 
Vos” Red. paabejojo to tvirtini- 
jno teisingumui.

“Naujienų” p. Oleka irgi ne
pamilto. Jisai sako: s

—pasakyto dar būtinai 
turiu pabrėžti vieną liudniaų- 
sių faktų, kad Amerikos lie
tuvių tarpe menas yra parti
nis!....

— “Nuvykęs Amerikon, aš 
maniau ir net bandžiau tą ne
tikėtą apsireiškimą pakeisti, 
— vesti-jį kita linija. Ir tas 
darbas ėjo neblogai iki Čika
gos, kur mes, kaipo meninin
kai, paprašyti sutikome pagie
doti bažnyčioje. Po to ‘Nau
jienos’ mus pradėjo derkti pa
čiu žemiausiu, pačiu , šlykš
čiausiu budu. Ir tai vien tik 
už tai, kad mes drįsome gie
doti bažnyčioje!.... Tokios an- 
arkijos spaudoje, pradedant 
nuo kairiausių ir baigiant de- 
šiniausiais, aš niekur neesu 
matęs, kaip tik Amerikos lie
tuvių tarpe. Kiekvienas bent 
kiek turintis supratimo apie 
meną žmogus pasakys, kad 
tokia jų pažiūra yra nerim- 
čiausias reiškinys. Bet musų 
išeivių amerikiečių lietuvių 
tarpe tai tikras ir neginčija
mas faktas! — Ten taip: Jei 
kuris dainininkas ne jų parti
jos, nors jis turėtų didžiausių 
gabumų, vis tiek jiems nie
kais. O jei savo partijos dai
nininkas, nors jis cento ne
vertas, tačiau giriamas, kelia
mas į padanges.

“Pamanykim tik, kaip kei
stai atrodytų Lietuvoje, jei 
musų mylimam dainininkui 
Kiprui Petrauskui ar kitam 
pagiedojus Bazilikoje arba Vy 
tauto bažnyčioje kaip iki šiol 
ne kartą buvo daroma, pradė
tų jį už tai kolioti Lietuvos 
socialdemokratai arba kitos 
kairesnės partijos ?!....”
“Už očen stanovitsia zol kri- 

lija obžiogši oriol” — labai pa
sidaro piktas sparnus nudegęs 
aras. Ir visai 
yra derkimas 
čiausias — pasakyti, kad p. Ole
ka nėra užbaigtas artistas ? Kiek 
p. Olekos tvirtinime yra teisy
bės parodė artisto Babravičiaus 
koncertai. Niekas p. Babravičiui 
juk nepaskaitė už grieką tai, 
kad jis giedojo Kauno bažnyčio
je. O tai dėl to, kad p. Babra
vičius yra tikras artistas, o p. 
Oleka dar turi daug darbo pa
dėti, kol galės būti priskaitytas

yra kai kurių tikrų ameriko
nų budo savybes pasisavinę. 
Mat, tikrų amerikiečių (ten 
gimusių ir kt.) būdas yra la
bai skirtingas nuo europiečių 
ir kitų valstybių, Teisingiau 
ir trumpiau pasakius, jie ne
turi tikros sųvokos apie tikrų 
menų, čia žinoma nebe išim
ties. Tam patvirtinti aš turiu 
daug rimtų davinių. Jei pa
žvelgsime i dailės menų Ame
rikoje (tikroj šio žodžio pras
mėj), tai ten menas stovi že
miau (? Red.), negu Lietuvo
je. šiems žodžiams patvirtinti 
Užteks priimimus, kad tokioj 
didelėj Šaly, kaip Amerika, 
yra vos dvi operos: Naujorke į 
ir Čikagoje. Ir tai ne nuola-l 
tinės: jos gyvuoja vos 2 mė
nesiu ; dainuojama italų kai- Į 
ba, kadangi anglų kalbos ne-1 
muzikalingumas ir gražiau- 
sias operas tik sugadintų. Tie-1 
sa, dabartiniu metu Ameriko
je yra garsiausieji pasaulio 
dainipinkai, dramos artistai 
bei smuikininkai, pradedant 
šaliapinu ir baigiant ir kt. 
Nes čia kad ir už mažų dar
bų, visgi yra geras atlygini
mas, kurio artistai neturi nė 
vienoj pasaulio valstybėj. |

“Operos amerikiečių jaus-, 
mama yra maža supranta
mos. Be to, jų dirksniai yra] 
labai silpni, ir nuo visokių] 
biznieriškų mąstymų taip su* 
irę, kad jiems yra sunku 8-4 
vai, klausyti kad ir rimčiau
sio veikalo — operos. Pavyz
džiui: operų Amerikoje lanko 
daugiausiai ateiviai, o ypač . 
žydai ir didelis 'lietuvių skai
čius, kurie jau iš savo prigim
ties yra menininkai. Ameri
kiečių rengiami iakarai, me
nininko akims žiūrint, yra 
daugiau negu komiški. Jie į 
vieno meno vakarų sukiša vis
ką į dainas, klounų kupletus 
(kurie dažniausiai nieko ben
drų su tikruoju menų netu
ri), smuikininkų, baletininkų, 
ir t. p. Mes gi esame pratę ma
tyti arba vienų tikrai gražų 
meno veikalų, arba priešingai 
—- komiškų, juokingų veika
lų (tam tikslui musų žmonės 
lanko ‘Vilkolakį’, cirkų ir t. 
p.). Koks panašumas arba Su
derinimas tarp cirko ir operos 
artistų ir ko vien; ir kiti sie
kia mene? — Amerikoj tatai 
veik .visur praktikuojama. 
Tuo ir apsireiškia amerikie
čiuose tikrosios ir aukštosios 
dailės neatskyrimas nuo pa-Į 
prastos satyros, juokų etc. Šią) 
savybę yra persiėmę ir kai 
kurie lietuviai, kurie vakarus 
koncertus rengia ‘amerikoniš
ku budu’, — ‘ŠOU’ i
P-as Oleka yra 'labai “aky

lus” tėmytojas. Pasakojama, 
kad vienas anglas sustojo pir
mų kartų franeuzų mieste ir nu
ėjo valgyklon pietautų. Tarnau
toja pasitaikė kuprota ir raudo
nais plaukais. Anglas į savo die
ninį taip ir užrašė: “Prancūzų 
moterys yra kuprotos ir turi 
raudonus plaukus.’*

Ponas Oleka irgi negeriau pa
sielgė. Kaip “teisingai jis infor- jeigu jau tie prie geriausių, tai

•eikalo. Ar tai 
ir tai šlykš-

(Persispaųpdint uždrausta)

Pądegelis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

■-. r”'1 / ■ ... .................... .

(Bus daugiau)
Pagaliau, ketvirtas MeiUingen’o te

atro nuopelnas — tai režisūroj sutvarky
mas. Iki tam teatrui režiserius tenkinda
vęs žymėdamas tiktai perėjimus, ir tvar
kydamas scenoje baldus. Meįningen’o te
atre režisūrai paskirta pirmoji atsakomin- 
giausioji vieta. Režiseris aktoriui duoda 
toną, mokina jį judėjimų, žymi paųzas, 
sudaro scenines grupes, ir tt. Vadinas, 
aktorius padaryta jau tiktai aklu režisie
riu sumanymų vykintoju. Nekalbant apie 
tai, ar tai buvo geras, ar blogas išradimas, 
bet vis tik jis buvo naujus, it kaip dar 
pamatysim^, šis išradimas buvo naudo-, 
jamas net taip sakant revoliuciniuose te
atruose. ' ' »

7 (4 '' • i r'.rti. '■

Taigi natūralistinio teatro išsivystymo 
kely Meiningen’o teatrui tenka skirti žy
mią vietą iir pripažinti daug nuopelnų. Bet

ir jo radiniais natūralistinis teatras pasi
tenkinti negalėjo. Atėjus ‘ pasaulin nau
jiems genijams — prancūzai Andre An- 
tuan ir ypač rusui Stanislavskiui, Mask
vos Dailės Teatro įkūrėjui ir apaštalui, 
senai praminti keliai buvo tolau rutulo  j ami.

Visų pirma —- vargas su aktorio idea
lu. Jeigu ak tori s tėra tiktai gyvenime! 
imitatorius, tai čia sutinkama daug ne
pergalimų Sunkenybių. Jeigu ^vaidinama 
net akyplėšriai natūralistinis veikalas, vis 
tiktai jis nėra tas pat, kas yra tikrasai, 
realusai gyvenimas. Rašytojas visuomet 
duoda šiokį tokį gyvenimo apibrendinimą, 
gyvenimo faktų kondensaciją, sukaupimą; 
rašytojas, delei savo žmogiškos prigimties 
neišvengiamai į vienus gyveninio įvykius 
atkreipia didesnio, domesio, į kitus — ma
žesnio. Kaip, sakoma, kiekvienas veikalas 
yra tos ar kitos idėjos vedamas; tuo tar
pu, kaip paprastose gyvenimo dramose 
vargu pavyjetų bent kurią idej# suniedžio- 
ti. Vadinas ir natūralistiniame, veikale yis 
tiktai nėra tiesioginio * gyveniipo, kaip ly
giai žmogaus fotografija negali prilygti 
gyvam žmogui. Volei, net ir natūralistinis 
veikalų akcija dažnai esti taip komplikuo
ta, kad gyvenime jai pavyzdžių nerasi. 
Kas daryti aktoriui ^tokį veikalą vaidi

bent prie įmanomai gerų artis
tų. Ir “Naujienos” blogų žodį 
tarė ne už giedojimų bažnyčio
je (bažnyčioje artistai giedojo 
prieš koncerto {vykimų), o už 
nelabai pavykusį koncertų. Gi 
išreikšti savo nuomonę kai dėl 
koncerto (nors ta nuomonė ir 
nėra prielanki artistams) juk 
dar nėra koliojimas. .

veju paremta;'tiek ten yra 
pinigų nieks nežino, bet kas 
tai už kokias tai vėjines ko
pijos “teisęs” yra jau pasi
ėmęs sau Šerų “10,000 ver
tės”. Pono Valavičiaus ga- 
zietoje taipgi nuolat rašo
ma, kad visa kokių tai “tau
tininkų” partija ar srovė re-1 
rpianti ponų .Valavičių ir joj 
gazietą, nors, kiek yra žino
ma iš lietuvių tautininkų va-I 
dų, tai jie su tuo “tobraščiu” 
nieko bendra neturį. O gal 
tai kokie-norrairišiai tauti-j, 

Ininkai remia pono Vilavi- ■ 
Ičiaus gazietines pastangas 
Iš lietuvių gi prie jo prisi- 
slieje kol kas tik tokie, ku
rie niekur kitur sau vietos 
nesusiranda arba mato pro- 
gos laikraštį panaudoti savo 
ypatiškiems tikslams, šmeiž
tams, ir tt.

Iš šitų kelių faktų mes su-j 
prantame, jog naujo laikraš-i 
tininko pastangos pagimdy-jmerikos konstitucija duoda

1923

j kad negalima savo biznio pa
latatyti griaunant ir nieki
nant kito biznį.
' Antra, tai parodo, kad jis 
neturi laikraštininkui reika
lingų kvalifikacijų. »

Mat, laikraštininkas, lai k-Į mėnesiu s* mirtingumo 
raščio leidėjas ar redakto-| minkštose kasyklose buvo 8.55 
rius, turi biskį augščiaus pa- |nuo milijono tonų, arba 809, 
jautime doros ir teisybės m\r^’ ™8‘56“UO
stovėti ne^u koks nors kitas miluono tonų’ wba 809 mirčių’ stovėti, negu koks nors Kitas Įsulyginant su 8 J() tiek mS.
vertelga. Laikraštininkas nejnegįy 1922 metais, arba 611 mir- 
pnvalo paversti pavO laik-|čių. Akmeninies anglies kasyk- 
raščio į savo ypatiškos pa-]lų penkių mėnesių mirtingumo 
gieŽOS, pykčio ar keršto |rata 1923 buvo 3.86 nuo milijono 
įrankį. Laikraštininkas pri-|tonų’ arba 228 mirimai, suiygi- 

valo gyvai, teisingai, rūpės- m8nesiUj arba 147
tingai ir padoriai žymėti sa-1 mirimai. 1928 rata yra sumažė- 
vo laikraščio puslapiuose I jimas iž 20 procento.
dabartinio gyvenimo neiš- Paprąsta mirtingumo rata ge- 
kraipytį chromkų ir gal dar m6n praeitus dešimtį 
suteikti apie atsitikimus ant j metų (1918-1923) yra 3.37 nuo 
tiek bešališkų komentarų,!milijono tonų minkštosios ang- 
ant kiek stovėjimas arti tų|Įies kasyklose ir 6,02 nuo mm- > 
atsitikimų jam tai leidžia pa-P0^tonų akmemnes anglies ka- 
daryti. \ Laikraštininkui A-|sy ose*

..... ... __ ___ __ Gazų užsidegimas ki'lęS dėl at- 
ti naujų “geresnį” dienraštį I laisvę žodžio, vienokrAmeri-|?a^° žiburio, geg. 5 d, Colorado- 
įvyksta labai didžiuose ste- kos įstatymai ir gerosios fcovy^. SutaekXTa 

riejimuose jr skauduliuose, tradicijos draudžia jamtą 1928m.buvoketuridideiineiai- 
0 tai yra labai griaudus da-| laisvę pavartoti šmeižimui įmingi atsitikimai su 145 miri- 
lykas. Mes žiūrėdami iš-ša-1 nekaltų žmonių. Jeigu laik-lmais. Per pirmus penkis mė- 
lies tik galime gailėties. Betlraščiams butų leista pavir-pasius paritų metų buvo 7 dideli

000 tonų. Minkštųjų (bitumi- 
nous) kasyklų mirtingumo rata 
geužės mėn. 1928 m. buvo 2,67 
nuo milijono tonų, sulyginant su 
gegužės mėn. 1922 m. 4.17 pro
centų.

Per šių metų pirmus penkius 
h rata

ŠVENTŲJŲ ŠEIMYNA 
PASIDIDINO. 

; * r k. -i \.'

“Keleivis” rašo:
“Šventųjų šeimyna dangu

je susilaukė naujo pribuišio: 
Anglijos bažnyčioj kongresas 
įrašė, jon buvusį Anglijos ka
ralių Karolį (Charles) 1-majį, 
kuriam 1649 metais revoliu- 
cionierius Oliver • Cromwell 
nukirto galvą.

“Charles I buvo didelis už- 
• sispyrėlis ir despotas. Jis 

plėšė žmones, mokesčiais, žu
dė savo bažnyčios priešinip- 
kus ir niekino parlamentą. 
Todėl parlamentas apskelbė 
jam kovą ir Anglijoj kilo na
minis karas. Revoliucionierių 
priešakyje atsistojo minėta- 
sai Oliver Cromwell, parla- 

z mento narys, kuriam vado
vaujant karaliaus kariuome
nė buvo sumušta, pats Char
les 1 buvo paimtas nelaisvėn, 
pasmerktas miriop ir nužudy- Į __ o___ _____________ .......... __ _  ___  » - . -
tas kaipo ‘tironas, išdavikas kad ponui naujam laikrašti-1 sti įrankiais biaurios pajuo*|nelaiming’1 atsitikimai su 82 mi- 
ir žmogžudys’. ninku!, Valavičiui taip pat kos ir šmeižto privačių žmo- ™“3, 2

Praėjo keli šimtai metų, . . . »k „-y { k J , t j vjsuomenas doros ? nelaimingų atsitdn-
žmonės užmiršo jo šunybes J »v^KSta su laiKrasumnKy-jnių, tai visuomenes auros | nuo įgnu^mų jy nuo anghes
ir štai bažnyčia įrašo jį ‘šven
tųjų litanijon’ kaipo ‘kanki
nį’-’ " m'

“Lengvai šventieji fabri
kuojami!”

Ne taip
* ■ « 

atsiekiama 
pasisekimo

Musų kaimynas Š. B. Va
lavičius stengdamasis ge
naus išgarsint! savo “fede- 
ralį” žemės ir bondų biznį, 
užsimanė įsisteigti “gazie
tą” ir susikąrpydamas žinių 
iš kitų laikraščių pradėjo 
spauzdinti "“Telegramą” — 
pirmiausia “Naujienų” spau
stuvėje, o paskui pas buvusį 
“Naujienų” darbininkų p. 
-Kaulakį.

“Naujienos” nepavydėjo 
ponui Valavičiui, kad jis ei- 
na į laikraščio biznį, bet an
aiptol, jam davė kreditų, pa
laukdavo pinigų, kadatjis 
negalėjo užsimokėti, ir šiaip 
davė pagelbos.

Dabar, ponas S. B. Valavi
čius susitvėrė korporacijų 
vardu “Telegramas Daily 
News Corporation”, nors 
jokio “Daily News” jis dar, 
neturi ir gal neturės. Tai 
“korporacija” irgi dar tik 

. . ...... .U. U..... . .....................   " '

. ( ...... t 3 i w mų nuo įgriuvimų ir nuo anglies ,
ste, kaip jam kitų syk nevy-Į pajautimas greit išsigimtų Į puolimo, bet padidėjimas nuo ga- 
ko su jo daktaryste (o kaip-| ir visuomenė pasidarytų j zo ir dulkių užsidegimo. Apie 
gi! tas buvo irgi, musų apie- biauri ir barbariška. |65% visų nelaimingų atsitikimų 
linkėję), tai tame mes visiŠ-| Šitos sųvokos apie laik-|yra nuo lubų nupuolimo, 
kai ir visiškai esame nekal-jraštininkystę ir laikraštinin-| ------ ——-------------------
ti. Mes jo negundėme laik-|ko pareigas matyt yra sve- 
raštį leisti (nes nemanėme įtimos ponui Valavičiui. Ir to- 
kad šiaučius galėtų būti Į dėl mes manome, kad tol kol 
kriaučium). Jis pats į tų ply-| jis nepersiims šitais augštes-l Atrodo, kad jei Sandaros šta- 
hią lindo. Iniais laikraštininko padoru- bas?.^ tai Kalfeiv,

[ Ale vienok - kas-gi da- mo supratimais, tol jam išdangintų iš Bostono> Sanda. 
; rosi ? * ’j laikraštininkystės biznis ne-1 piečiams vis sopa širdis, kad
! Pono‘musų kųimyno Va-1 siseks ir neprivalėtų sekties.|džiabą spausdinti lenkų laikraštį 
lavičiaus gąztetia (dykai da-ĮNes iŠ tokio jo laikraštinin-lgavo ne jie, o Keleivio spaustu- 
linama ir neimama) urnai I kavimo nebus naudos visuo- Į 
prapliupo kito pono pamaz-menei. . ' I r. T* ~ 7 ,
gomis — prieš Naujienas. |

Gal, matai, todėl, kad skę
stantis ir brftyos griebiasi.

Pono buvusio gydytojo 
galvoje regis žydėte pražy-| 
do, kaip rožė, idėja: reikia 
“nunaikinti”, panaikinti Nau j 
jienas, tai gal tada tik'gale-1 
sime į Naujienų vietų stoti 
ir mes su visu savo “federa- 
lių paskolų” bizniu ir turėti 
savo “Daily News”.

Šita pono Valavičiaus ga- 
zietos šmeižtų papliūpa prieš 
Naujienas ųieko gero nele
mia jo pačio naujam biz
niui.

Viena, tai parodo, kad jis 
yra desperacijoj ir griebia^ 
si visai netinkamų būdų sa
vo bizniui pataisyti- Jis 
žmogelis turėtų atsiminti,

nant, jei jis negali prisižiūrėti, kaip daro
me panašiais atsitikimais gyvenime?...' 
Atsisakyti nuo tokių veikalų vaidinimo? 
Ar gal aktorio-imitatorio idealą reviduo
ti? .

Pasirinkti pirmą kelią — reiškia pa
skelbti natūralistinio teatro bankrotą. Ten
ka eiti antruoju, nors ir sunkesniu, keliu# 
Aktoro idealas ’ ištikrųjų reviduojama. 
Priihtienama Lesslng’o pasakys: “aktoris 
tą ar kitą pavyzdį mechaniniai galįs mėg
džioti scenai reikalingesnis, nei tikrai per
gyvenąs”, “aktorio jausmas gana ginčija
mas jo gabumų pradas.” Atrandama, kad 
šis Lessing’o nusistatymas yra iš esmės 
klaidingas. Atrandama nauja teisybė, bū
tent, kad aktoris privalo jie pamėgdžioti 
realingajam gyvenimui, bet savo rolę per
gyvenai taip, kaip ji galėtų būti gyvajame 
gyvenime pergyventa.. Jeigu sąvokų sta
čia galya/apyertipiąs, jau reiškia .revoliu
ciją, tai- čia tektų’ ‘kaip’'tiktaibm^yti re
voliuciją natūralistinio teatro padangėj. 
Man asmeniniai rodytųs, kad tai yra toli
mesnis natūralistinio teatro principų ru- 
tulojimas. Šią pergyvenimų teoriją iki 
paskutiniai jos galimybei iŠrutulojo ir 
įgyvendino Maskvos Dailės Teatras, ir už 
tai buvo paskelbtas geriausiuoj u teatru pa

Padirvemis

i Vienas čikagiškis choras turė- 
I jo gerą mokytoją, bet nemėgo 
■ jo, kam liepdavo žiūrėti gaidų, 
| kuomet choristai tų gaidų neį- 
I matydavo. Jie parsikvietė mo- 

■.--•—7— ------ - kytoją iįi rytnių valstijų, ir da-
NELAIMINGI ATSITIKIMAI j bar žiūrį į gaidas per žiūroną. 

ANGLIŲ KASYKLOS. ‘ Į Gal geriau seksis.

Kasyklų inspektorių raportai! Jei brolių marijonų organas 
rodo, kad per šių metų gegužėslsusipyktų su davatkomis, tai jos 
mėnesį Suv. Valstijose 170 vyrai I sustreikavusios, galėtų skaityti 
užmušti kasyklose. Per tą mė-1 brooklyniškę Laisvę: turėtų tą 
nesj, 54,649,000 tonų anglies iš-Į patį dvasišką peną, 
kasta ir mirtingumo rata yra 
3,11 procentas nuo milijono to- 
nų Gegužes mėnesį, 1922 m., I URBAN,A hl„ rugpiučiio 2. 
nurtmgumo reta buvo 4.22 pro- _ kai
senas,-20 686,000 tonų minkš- Mrs A M Garrett ncpaliauja. 
tosios anghes, su 35,000 tonų I ( jr
kietosios anglies (antracito) iš-Į tan sustabdyti jJraujo 

1099 ^ tekėjimų nedavė jokių pasek- 
streikų, gegužes menesj 1922 niJ J jhaip3niškai silpneja.
akmenines anghes produkcija' 1
buvo beveik visai sustojus, kuo
met 1923 m. jos iškasta 8,573,-

sauly. Bet ir šitame Olimpe — ne viskas 
gerai.

žinoma, jeigu ateina gyvenimai! geni* 
jai, jie niekuomet nesutilpsta į jokias te
orijas, eina savo dvasios keliais, ir neat
sižvelgiant į teorijos privalumus ar silp
nybes, daro stebuklus.’ Į Maskvos Dailės 
Teatrą susimetė. daug dvasios miltinų, ir 
tik dėl šios aplinkybės tas teatras suge
bėjo taip aukštai iškilti. Bet jo principir 
nius pagrindus Eiropa jau senai pasmerkė. 
Ir patys teatro vadovai-tėvai pamatė, kad 
priėjo liepto galą, kad toliau jau nebėra 
kur beeiti. '

» Daug^daug prirašyta apie natūralis
tinio teatro ydas, apie jo nepalimurtią, 
sunku butų tai visa čia ir besuvesti. Bet 
šit pats dailės teatras statė Ibseno “Peer 
Gynt” — ir negalėjo" pastatyti. State Puš
kino maželes dramas,* statė Tagores “Tam
sių Rūmų karalius,” statė Oscar Wildęro 
“Salibinę” —- ir vis turėjo kapitaliuoti. Tų 
veikalų neįstengė 4 pastatyti. Pripažįstant, 
kad niekas dar taip gerai nevaidino Čecho
vo veikalų, Gorkio ir kai kurių kitų gry
nai naturalistipių dalykų, kaip Maskvos 
tasai teatras, jam kapituliuojant ties kitos 
krypties veikalais, tnoroms-nenoroms ten

Vargšo Vaikas.

Garsinkitės Naujienose
ka •usiduriloti dėl jo pagrindų ir princi- 
py. .

Jo pagrindas visa daryti taip, kaip 
tai galėtų būti gyvenime, visa taip akto
ris turi pergyventi, kaip tai pergyvena
ma gyvenime. ‘Teatrui tokiu budu lieka 
Veikalo interpretavimą^, (jo vaizsdavtimas, 
nelyginant dedamos į knygą iliustracijos. 
Bet jeigu teatras tėra tiktai iliustracija, 
tai jis juk tuomet reikalingas tiktai dva
sios tinginiams, kurie patys tingi veikalą 
vaizduotis, kurie reiktriapja tarpininko 
tarp veikalo ir skaitytojo. Teatras tampa 
tokiu tarpininku, tampa/aklu vergu lite
ratūros ir rašytojo. Ar tai galėtų būti te
atro uždavinys, kaipo atskiros meno ša
kos, ar tuomet jis pateisintų savo ošimą?... 
Aš bent asmeniai kur-kas geriau mėgstu 
pats veikalą skaityti ir vaizduotis, negu 
klausytis, kad kas kitas man jį aiškina 
ar vaizduoja, žinoma, kartais esti įdomu 
ir, kito nuomonė išgirsti, bet juk tos nuo
monės reiškimas dar nėra meno kūryba. 
Ar aktoriui taip ir skirta niekuomet ne
byli menininku, o tenkintis tiktai vargingo 
tarno role?...

(Bus daugiau)
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Vaistai ir apsisaugoji
mas nuo jų.

L. O. Hovvard, Ph. D.

(Tęsinys)

Sieteliai ir Uždangalai
iNcreiktų į Mnulkmeniškap 

nei aiškinti tokių visiems žino
mų priemonių, kaip dėjimas 
sietelių namuose, vartojimą 
tinklerių lovoms, arba nešioji
mą veido uždangalų ir piršti
nių naktimis vietose, kuiroso 
randasi daug uodų. Sieteliai 
turi būti indedami labai at
sargiai, gerai pritaikinti, su< 
veriami, sulenkiami, arba pa
keliami. Langų ir durų siete
liai visados turi būti standriai 
įdėti; bet ir su gerai pritaikin
tais sieteliais uodai dažnai tu-i 
ri progos įeiti; dėlto visuo
met turi būti žiūrima ir Sau
gojama kad jie neįeitų. Kai 
kuriais metų laikais uodų pri- 
visose apielinkėse jie bando įeiti 
net per sietelius ir dažnai įei
na. Kur jų yra labai 
vielų sieteliai turi būt 
kerosinu arba citrinų 
mi.

Dirbant lovų užlaidas turi 
būti užtektinai medžiagos, 
kad butų galima užlaidą gerai 
palenkti po matrasu, ir reikia 
labai žiūrėti, kad nebūtų sky
lių audekle, iš kurio užlaida 
yra daroma. Dažnai pasitaiko, 
kad vietose, kur yra daug uo
dų, mažesniuose viešbučiuose 
lovų užlaidos yra labai prasta
me stovyje ir keliaujant po 
pietų valstijas prisieina turėti 
siūlų ir adatų, kad galima bu
tų užlipinti arba susinti suiru
sias ar sukiurusias užlaidas. 
Keliaujant po tropikus ar ki
tas šalis tinkleliai ant veido 
yra būtinai reikalingi. Yra pa
rodomi lengvi rėmeliai taip, 
kad jie kaip kepurė uždengtų 
galvą • ir potam apdengiami 
uodų sieteliais. Panašus rėme
liai, sulankstomi, kad leng
viau butų galima nešioti, yra 
padaromi uždengti lovai nak
čia. Ir rengiantis keliauti į 
tropiškas ar drugio pilnas vie
tas tokia prietaisai būtinai 
turi būti prirengti ir pasiima
nti.

Kaip langų taip ir kituose 
sieteliuose svarbu, kad butų 
tinkamas tankumas. Per dvi
dešimt vielų tankumo viena
me colyje uodai neincina, bet 
per penkioliką kai-kurie įlen
da.

Apdengimas Veisimos vietų.
Kame lietaus vanduo yra 

laikomas dideliuose kubiluose, 
kaip tai Užlajos Valstijų mies
tuose, būtinai juos reikalinga 
apdengti sieteliais, ir dabar vi
sur to reikalaujama. Lietaus 
vandeniui bačkos taip-pat vi
sur turi būti apdengtos siete
liais, išskyrus tas vietas, kur 
žuvys vartojamos išėsti uodus 
pradžioje jų gyvenimo, 
dens bačkas pigiai galima 
dengti geležiniu lanku 
tvirtu kartūnu ar maišo 
skylėtu audeklu, kaip kad
dėklė butų palikta užtektinai 
vietos susitraukimui.

ištekti

Van- 
pri- 

su 
ne 

au-

gy- 
yra 
na-

va- 
vabalų

dulkina.* 
į plyšius, 
vabalų, o

Rūkymas.
Bet kas, kas tik deginant 

padaro daug durnų, uodus 
n u vis į šalį, taigi įVairųs rū
kymo dalykai yra vartojami 
tų, kurie po laukus turi 
venti. Daug įvairių dalykų 
vartojama tam tikslui ir 
muose.

Pyretro Milteliai. ■
Pyrctro milteliai, kitaip 

d įnami Dalmatijos
milteliai, Persiški vabalų mil
teliai, buhach ir k. labai nau
dingi jei švieži ir gryni. Gry
ni milteliai yra smulkiai su
maltos gėlių galvelės,., bet lai
kui bėgant, jei laikčma neuž
daryti išgaruoja. Daugelį kar
tų milteliai, kurie parduoda
nti aptiekose, esti su priemai- 
šais sumaltų' stembrų arba 
kitokiais kokiais nors daly
kais. Tokie milteliai nėra taip 
geri kaip gryni kad yra. Py- 
roto miltelius paprastai varto
jama sausus ir jais 
nia arba pučiama 
kuriuose randasi
nuo uodų dulkinama jx> tro
bos vidų. Yra labai paprasta 
deginti pyreto miltelius kam
baryje nakčia. Milteliai yra 
supilami į krūvelę ir uždega- 
-mi nuo viršaus, dega išlengva 
labai rukdanti troškinančiais 
durnais. Dažnai miltelius' su- 
dregina ir sulipdo j mažus po- 
smailius gabalėlius, potam iš
džiovinus jie dega ir netičk 
daug niekais eina. Uodai nuo 
tų durnų pasigeria ir krinta ant 
aslos, iš kur galima nušluoti ir 
sudeginti.’ Ku'omet langai atvi
ri ir oras vaikščioja toks rūky
mas mažai teatneša naudos ir 
kad pilnai apsisaugoti reikia sė- 
4ėti su durnais. Miltelius gali
ma padėti ant*skardies viršum 
kerosininės lempos, milteliams 
sukaitus, garuojantis aliejus iš
kyla į orą ir pasisklaido po kam
barį. Tai, sakoma, labai pasek
minga. Milteliai neina niekais 
ir nedaug tėra smarvės. Kitas 
ekonomingas būdas miltelius de
ginti yra apipilant juos apie de
gantį gazo knatą. New Orleans 
mieste patirta, kad išnaikinti 
uotlus iš namų svarą pyretro 
reikia sudeginti ant kiekvieno 
tūkstančio pėdų erdvės.

(Bus daugiau)'

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Garsinkitės
SOŪIRE EDGEGATE—The Foreman
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš G. B. Shane Go. 
rubsiuviy streiko

Streikieriai be jokio reikalo 
areštuojami ir policijos mu
šami. — Tuo reikalu kreip
sis prie miesto Majoro. -— 
Streikieriai gerai laikosi.

•Pastaruoju laiku darbdaviai 
pamatę kad streikieriai gerai 
laikėsi, jie pradėjo griebtis ar
šiausių priemonių. Streikieriai 
areštuojami ir policijos nuova
doj mušami ir verčiami pasi
sakyti tokius s dalykus, apie 
kuriuos jie nieko nežino.

Streikieriai nutarė kreiptis 
prie žymesnių piliečių ir pra- < 
šyti jų, kad jie kreiptųsi prie 
miesto majoro ir išaiškintų 
jam žiaurų policijos elgimąsi 
su streikieriais. Strekieriai 
taipgi kreipsis prie majoro ir 
reikalaus jo daryti atatinkamą 
spaudimą į policiją, kad ji ap
sieitų su streikieriais kaipo 
piliečiais, , nevartotų didelių 
Žiaurumų, * jei streikieriai nC- 
peržjangią miesto patvarky
mų. Ypatingai, kad streikie
riai nebūtų išvežami iš namų 
be jokios priežasties bei prasi
kaltimo.

Tuo reikalu streikierių ko
mitetas žada kreiptis prie 
miesto majoro kaip šiandie.

Nežiūrint nei to, kad polici
ja žiauriai elgiasi su streikie
riais, tečiaus streikieriai gana 
tvirtai laikosi ir visi pilni cne- 
rgjos. Mat -jie tikisi, kad fir
ma, anksčiau ar vėliau vis tik 
turės nusileisti streikierių rei
kalavimams, nes ,

atlikti savo užsakymų su kele- Traukinis su prezidento Pašovė pačią ir podukrę 
tu streiklaužių.

• Streikieris.

Del cento mirė vaikas
. ------------------V--------------------- ■ ■ ■

Dorothy Pagel, 2 metų, 8351 
S. Hamilton avė., kiek laiko at
gal nurijo centą. Jcfferson Park 
ligoninėj darant jai operaciją 
ji mirė.

įvažiavo dviračiu upėn
Ira Tippe, 18 metų, 320 S. 

River gat., važiuodamas paupiu 
įvirto upėn ir prigėrė.

Durnai išdavė munšai* 
nierius.

Įl ■!■•.' • ) i

Pasirodžius rūmams garažuje, 
1011 N, La Šalie gat., pašaukta 
ugnagesiai. Atvykę gesint “gais
rą’ jie rado ten 100 galionų al
koholio.

Suvažinėta du žmonės
Pereitą penktadienį suvažinė

ta du žmonės gatvėse.

Ašaros nesuminkštino 
teisėjui širdies.

Miss Jean Wheeler, 19 metų, 
826 Hermitage avė., išpradžių 
rimtai paskui šypsą ir pagalios 
ašaromis bandė įtikinti teisėjų, 
kad ji ne nekalta dėl greito va
žiavimo. Tečiaus teisėjas į tai 
maža domės kreipė ir priteisė ją 
užsimokėti $20 pabaudos ir teis
mo lėšas. Be to, dar gavo ji ir 
džėloj pabūti. :

Automobilių ir munšai- 
no aukos.

lavonu pribus Chica
gon šiandie 4:25 v. v.

Chicagos žmonės daro prisi
rengimų sutikti prezidento Har- 
dingo kūną. Traukinys su jo la

vonu Chicagon pribus 4:25 po 
pietų. Traukiniui prisieisią iš
būti Chicagoj apie valandą lai
ko, kol bus padaryta visos rei
kalingos permainos traukinio 
paleidimui Washingtonan.

Traukinys pribus j Kedzię avė. 
stotį apie 4:25. Publika nebus 

įleidžiama į stotį. Policija bus 
t pastatyta tam tikrose stotyse, 
į Atvykus laidotuvių traukiniui 
Chicagon, visas biznis sustosiąs 
5 minutėms pagerbimui mirusio 
prezidento.

Grasino užmušti pačią; 
švogeris nušovė jį.

Edward Toulks, 1148 Wash- 
burne avė., kuris norėjęs užmuš
ti savo pačią liko pašautas savo 
švogerio.

Nuo Naujų Metų Cook kaun-| 
tėj automobiliai užmušė 895 Į j 
žmones, munšainas nunuodijo r 

412b asmenis, o nuo revolveriui 
ji” negalinti įžuvo 141 nsmuo- Į

Ofiso Telefonas DT? W A ITROAIY Busto Telefonas 
Central 4104Armitage 3209 ’

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.

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

........"T............................................... —1

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

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

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

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE ERA-' 

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

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

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

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

metų tam metine prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street,

Asks a Spėriai Meal for Ibt Balky MembeiMJn the Sidet,
M. I* ™*T C4SX

. /H TO VOU ALi

Stephen Gasper, 9034 Univer- 
sity avė., susibaręs su savo pa
čia ir bandė ją nušauti* bet tik 
sužeidė ją ir savo podukrę Mar- 
garet. Po to, jis bandė save nu
sišauti, bet tik sunkiai susižei
dė. Jie visi sako, kad Gasper 
mirsiąs.

Apsivertus automobiliui 
1 užmuštas, 2 sužeisti.

C. M. Anderson, 8038 Darvvin 
St., nuvažiavo nuo vieškelio ša
lin netoli Wauconada ir apvirto 
jo, automobilius. Anderson tapo 
užmuštas, o kiti du sužeisti. Jie 
randasi Lake kauntes ligoninėj, 
Waukegane, \

Nušovė nežinomą italą
Prie Blue Island avė. ir Bum- 

ham Park ėlėj nežinomi piktada
riai nušovė nežinomą italą.

Policistas neteko “džia- 
bu” dėl kyšių.

Vienas policistas neteko “džia- 
bo” dėl ėmimo kyšių, o kiti trys 
tapo laikinai suspenduoti.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
r ' '.ll’’

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
807 W. SOth Street, New York, N. Y.

DŪVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
, z Provos Lietuvoje 
Jeigu kam reikia padaryti do- 

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

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

. ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

BY LOUIS RICHARtf

aif VlN .SUPflERS 
-zwp A j

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių apttialistau

' Palengvins akių Įtempimų, kurk 
esti, priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.
? Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, ii *1 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ate. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Soptintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

GYDYMAS Z
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu višus 1 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokių negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
[•ačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
us mokėtumet pilną kainą $50.00. 
lydymas tų negalių yra mano gyve

nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums goriausi gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison St 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau Ž5 rr> 

tai — puikiausias 
| darodymas, kad a* 
I 5 esu pasekmingas 

ir prieinamas, ar , l no
EUROPIŠKAS GYDYMAS I 

Naudojamas
SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 

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

$10.X—RA Y EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. - Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p., 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.

Garsinkitės NauįieRDSE
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Lietuvių Rateliuose
Aštuoniolikta gatvė

APSJVEDIMAI.

1SRENDAVOJIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

p-lė M.

REIKIA DARBININKO

RRIDGEPORTAS
h

Iš

REIKIA DARBININKOPranešimai VYRŲ Ir MOTERŲ
VYRŲ

MOTERŲ

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir va! s t.)

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III.
čia įdedu 15 centų Ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.......... . *

Jš Lietuvių Teatrališkos Drau
gijos “Rūtos4’ darbuotės.

Kreipkitės:
MR. F. A. JANKIUS, 

943 W. 33rd St.
Chicago, III.

Narių susirinko pusčti- 
Be to, dar du nauji na- 
prisirašė. » Susirinkimas 
gana gyvas. Daug senų ir

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Rugp. 6, 1923

draugija “Rūta“ 
savo pusmetinį su-

Narių susirinko 
būrelis, ypač mo

TlltiOr 
nepatin- 

susirinki- 
yra svar-

1 kuopos mėnesinis susirinki 
mas.
nai‘ 
riai 
buvo
naujų dalykų svarstyta. Tiesa, 
buvo sukelta daug ir bereika
lingų klausimų, išduodant įvai 
rioms komisijoms raportus. 
Mat kai kurie nariai nebuvo 
lankę pirmesnių susirinkimų, 
tai daug svarstomų dalykų 
buvo jiems neaišku. Kiti gi na 
riai netėmijo svarstomų daly
kų, arba šnekučiavosi bei ku- 
kšdėjosi pakampėse, ir tik po 
išdavimo raportų bei praneši
mų it iš miego pabudę davė 
įvairius paklausimus bei pri- 
kaičiojimus komisijoms, neva 
už jų nesidarba^imą ir tt.

Pereitame susirinkime tu
rėjo įvykti debatai, bet, tur
būt, dėl šilto oro ir kitų prie
žasčių neįvyko. Paaiškėjo, 
kad į debatus neatsilankė 
tik paprasti nariai, bet ir 
tys debatoriai, išskiriant 
vieną Tat likosi nutarta,
rengti debatus ta pačia tema, 
jutent: “Ar verta merginoms 
sekti madas?“ rugpiučio 17

ne
pa
tik
su-

liu sniučio 1 dienų lietuvių 
teatrą lis*. 
No. 1 laikė 
Brinkimą, 
skaitlingas
terų bei merginų. Tik nežinia 
kodėl maža atvyko vyrų. Tur 
būt jie pabijojo šilumos, ar 
šiaip kitais reikalais buvo už
siėmę. Pasirodo, kad moterys 
ir merginos daugiau rūpinasi 
savo draugijos reikalais. Pa
tartina draugams 
črams neapsileisti ir 
gėti atsilankytu į 
mus, nes tatai daryti 
bu.

Man tekdavo girdėti, kad ši 
draugija nieko neveikia. Su
prantama, taip nėra. Draugija 
netik kad neatsilieka nuo pro
greso, bet dar kas dieną ji žen 
gia pirmyn, štai keletas pavy
zdžių. Kuomet Friends of So- 
viet Russia tapo perorganizuo
ta, tai ši draugija pirmoji pri
sidėjo, paimdama vieną našiai-1 
tį auklėti. Draugija taipgi pri
sidėjo ir prie Chicagos ir apic- 
linkės Draugijų Sąryšio, pasių
sdama du delegatu. Šiame su
sirinkime ji nutarė tverti At
eities Žiedo Vaikų Draugijėlę, 
bendrai su Amerikos Darbo 
Partijos lietuvių skyriaus 2 
kuopa. Tam darbui išrinkta 
komitetas iš šių narių: D. Ke-| 
turakis, V. Baisas, A. Mitraus-1 
kas ir M. Plcckaitė.

Tai matote, draugai, kad dėl stokos laiko šis 
“Rūtos” draugija nemiega. Ji Į atidėtas ateinančiam 
darbuojasi, tik gaila, kad nie-|kįmuL 
kas apie tai nepaduoda žinių j 
spaudą.

Ši draugija turi virš dviejų Į naciją, bet lygiečiai 
šimtų narių. Pinigiškai ji irgi Į jos pasilikti savo vietoje bent 
gana

Be to, Švietimo komisija 
patiekė naują temą debatams, 
būtent: “Ar religija kenkia 
progresui“?

Skundų komisija išdavė sa
vo rajjortą, pažymėdama, kad 
ji turėjo savo specialį susirin
kimą ir nagrinėjo kai kurių 
narių nusiskundimus.

Lygietis 
lygiečiams 
prakalbėję, 
rytus.

Stygų Orkestro Komisija 
pridavė svarstyti Lygai Orkes
tro konstitucijos projektą, l>et 

dalykas 
susirin-

B. Kubilius pasakė 
•atsisveikinimo

Jis išvažiuoja į

Lygos raštininkė
? |Jokimiutė padavė savo rezig-

i paprašė

tvirtai stovi.
—- D. Rutietis.

iki sekančiam susirinkimui.
— Karalunė.

Dr. Graičunas papeikta 
SLA. 36-čioj kuopoj.

LSJ Lygos 1 kuopos Į Susivienijimo Lietuvių Ame- 
darbuotėa. Įrikoje 86-toji kuopa savo mėne-

Išimame susirinkime, įvykusiame
Pereitą penktadienio vaka-Į pereitą subatą, aštriai papeikė 

rą, rugpiučio 3 dieną Bay-|d-rą A. L. Graičuną už jo kalbą 
mond Chapelėj įvyko 'Lietuvių I streiklaužiams. D-ras Graičunas 
Socialistų Jaunuomenes Lygos | iki šiol buvo kuopos daktaru-kvo- 

tėju. Vieton d-ro Graičuno da
bar kuopa išrinko į daktarus- 
kvotčjus d-rą A. J. Bertašių.

1737

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šėrininkų mėnesinis su
sirinkimas* bus pirmadienį, rugp. 6 
d., 8 vai. vak., K. Strumilos svet, 158 
E. 107 gat. Visi šėrininkai atsilan- 
kykit, yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — Sekr. K. Gavėnas.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugp. 6 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai ma- 

| lonėkit pribūti, nes yra labai svar-
No. 1737. I>abai praktiškos kelnai- bių dalykų aptarimui. Norintys pri- 

tės (rompers) kurias galima dėvėti Į sirašyti — kviečiami atsilankyti, 
vietoi suknelės. Į — Raštininkas.

Labai paprastas ir praktiškas ru-l -
bas mažiems vaikams vasaros metu Chicagos Lietuvių Auditorų Bendro- 
dęvėti. lengvai pasiuvamas ir išskal- vės laikys mėnesinį susirinkimą plr- 
l’Jamas. Į madienį, rugpiučio 6 d., 8 vai. vak.,

Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų. 86 Keistučio Spulkos name, 840 W. 33 
colių materijos reikia 1% yardo 4 me- St. Prašau draugyščių atstovų ir di- 
tų amžiaus. I rektorių nesivėlinti, nes yra daug svar-

Norint gauti vieną ar daugiau, virš Ibių rel“lų aptarJįlist T RnUim,,..
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti1 RaSt* J* BaWIuna8-
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį pažymėti mierą ir aiš
kia! parašyt! savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
■fentą. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu.
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, II).

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

Lietuvių Namų Savininkų ir Pilie
čių Kliubas laikys savo mėnesini su
sirinkimą rugpiučio 6 d., 8 vai. vak., 
J. LetukienSs svet., 4523 So. Wood 
St. Malonėkite visi susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Nut. Rašt. A. Venckevičius.
MELROSE PARKIEČIAM3

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globa Melrose 
Park New» Agentūros, kurlęs ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Viri Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintis skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam. .

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI MOKYKLOS DRAUGIJOS ER 
ORGANIZACIJOS

JIEŠKAU merginos apsivedimui ku 
ri butų daili, dikta ir sveika, nuo 21 
iki 35 metų amžiaus. Aš ne dėl te 
jieškau, kad mergaitės negaunu, kac 
kendės labai brangios. Aš jieškau to
kios mergaitės kuri žino viską, ne 
tik kendes valgyti. Užtai mergaitėj 
supraskite, kodėl aš jieškau. Wm. E 
S., 984 Maple St., Milwaukee, Wis.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 38 
metų amžiaus. Aš esu vaikinas 35 
metų amžiaus, turiu pinigų. Katra 
mergina teisingai nori apsivesti, mel
džiu atsiliepti per laišką. Atsakymą 
greitai suteiksiu kiekvienai. A. Wasi- 
lius, 920 W. 14th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos ar našlės. Turi būti nesenesnė 
kaip 35-kių metų amžiaus ir turi tu
rėti kiek nors turto. Rašydama pri- 
siųskite ir paveikslą su pirmu laiš
ku. Aš esu 23-jų »metų vaikinas 5 pė
dų, 6 colių ūgio šviesiais plaukais, 
mėlynoms akim. Esu laisvas ir blai
vas.

ANT RENDOS OFISAS, 14th St., 
kampas 49th Avė., geriausia vieta 
Cicero dėl daktaro, arba tinkamas bi- 
le kokiam bizniui, šviesus ir puikus 
kambariai ofisui su pagyvenimui kam
bariai ar be.

Atsišaukite:
1345 So. 49th Ct.» Cicero, III.

STOGDENGTYSTfl
v

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Cnicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO„ 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui skudurų.: Gera 
mokestis.

Atsišaukit: . %
1416 Blue Island Avė.

REIKIA moterų sortavimui 
skudurų. Gera alga ir sanitarės 
darbo apystovos. Atsišaukite Mr. 
Rosenberg, c/o Gumbinski Bros. 
Company.

2261 So. Union Avė.

Automobilių plovėjų, $28 j savaitę. 
Kalvių, 75c iki 80c j vai. Inžinierių 
$40 savaitę. Pečkurių, 55c iki 65c į 
vai. Kotelio pagelbininkų, $50 iki $60 
j mėnesj, kambarys ir valgis. Maši
nistų, 75c j vai. Steamfiteriu ir pa
gelbininkų, 50c iki 75c J vai. Sargų, 
$27.56 iki $30 i savaitę.

Virėjų ir pagelbininkų, $17 iki $25 
į savaitę. Indų plovėjų, $15 iki $17 
i savaitę. Kotelio darbininkų, $45 iki 
$65 į mėnesį, kambarys ir valgis. Ja- 
hitorių, $78 į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOY- 
MENT BUREAU 

4191 So. Halsted St.

VYRŲ

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 

1 naktinio darbo.
Atsišaukite:

3601 So. Racine Avė.
....  ■"—* *   “••'" ■

PARDAVIMUI
I PARDAVIMUI pianas, kur 
reik įmesti 5c. Kaina $100. Tin
kamas dėl saliunų ir ice 
creame parlorų.

1007 W. 19th St.
PARDUODU šunį. Didelis 

ir geras dėl saliuno.
Atsišaukite

2306 Blue Island Avė.
A. Beleishis Phone Canal 6772

PARSIDUODA saldainių, ci
garų, cigaretų, Ice Cream ir 
kitokių daikitų krautuvč. Lie
tuvių apgyventa apielinkė, bi
znis išdirbtas per 25 metus. 
Atsišaukit į Naujienas Box 298

1 ■ r • z
PARDAVIMUI saliunas ran

dasi geroj vietoj ir biznis per 
daug metų gerai išdirbtas, dėl 
svarbių prieŽasčiių turiu par
duoti greitai. Parduosiu labai 
pigiai 2649 W. 47 Str.

PARDAVIMUI groseme ir bučer- 
nė, su visomis i mašinomis ir troku. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Ren
da nebrangi. Yra 7 kambariai dėl gy
venimo. Nepraleiskit šios geros pro
gos. Priežastis — turiu du bizniu.

314 Kensington Avė. 
Roseland, III.

• PARDAVIMUI pigiai saliunas. Biz
nis gerai išdirbtas. Gera vieta. Ren
čia nebrangi. Yra 2 pagyVenimai po 5 
kambarius. Yra svetainė. Priežastį 
pardavimo — patirsit ant vietoa-

Atsišaukite:
361 Kensington Avė., 

Roselapd, III. __ _
PARDAVIMUI aiskrimine 

viena iš geriausių visoj apie- 
linkėj. Atsišaukime greitai; 
parduosiu pigiai.

4932 W. 14 SU, Cicero, I1L
Pardavimui barberne priešais 
Balto Dobilo Kliubo. Parduo
du dėlto, kad fiebarberis esu, 
turėjau priimti Už paskolą. 
Nupirksite už ^rifeinamą kai
ną. 4600 So. _Wood St. .

Tel. Lafaye^te 6256
- ■ A - - < _ r -

PARDAVIMUI. bučernS ir 
grosernč su airba be namo. 
Biznis yra ‘•casl}.” Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos.

700—702 W. 59th St.
*

PARSIDUODA Plejer pia
nas, geram stovy, kaip naujas. 
Mainysiu ant arfos arba gita
ros.

1414 S. Peoria St.
Peter Žukauskas.

PARDAVIMUI saliunals, ge
roj vietoj, lietuvių apgyventa.,

Atsišaukit:
2358 So. Oąkley Avė.

PARDAVIMiUI pleninč. Vis- 
kas gerame padėjime. Atsi- 
šaukite nuo 5 iki 7 vai, vaka
re. J. Thompson

4103 S. Campbell Avė.
Lafayette 5949.

PARDAVIMUI bučernė, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
$900.00 ant mėnesio įplaukų. 
Priežastis—turiu kitą biznį.

Atsišaukite: 11225 Michi- 
gan Avenue

1921, 1 tono, Ford Panel 
starter, Pneum jajeraų $250.

1920 Fordas, lengviems iš
važinėj imams tav()rų, gerame 
padėjime, $150.

2»/2 tono trokas chassis — 
cab, gerame padėjime, $250.

2467 Archer Avė., Phone 
Boulevard 7090.

skrybėlių 
vakarais.

NAMAI-2EME

REIKIA patyrusio kukorio 
(cook) dirbti naktimis, ir vie
no pagelbininkd. Gera alga, 
trumpos valandos.

Atsišaukit į Naujienų ofisą
Box 299.

FINIŠERIŲ
Sprayers prie rakandų. Gera 

mokestis.
Atsišaukite:

PULLMAN COUCH CO.,
8759 So. Ashland Avė.

REIKIA—
Patyrusio salesmano. Pa

stovi vieta. Gera pradžiai 
alga.

Atsišaukite:
KLEIN BROS. 

20th and Halsted St,

| GROSERNfi ir delikates- 
sen štoras pasiduoda pigiai. 
Lysas 3-ms metams. Renda 
pigi. Čia pat ir gyvenamieji 
kambariai. Kreipkitės:

950 West 18th St.
PIJANAS parsiduoda. Vartuotas, 

gerame stovyje, kaina $50.00. Player 
pijanas su daugybė lietuviškų rolių, 
aukštos rųšics, kainavo $700 už $375. 
Gramafonas naujas, vertas $150 už

' 3343 So Ėalsted St, 
ant pirmų lubų.

$69.00.

PARSIDUODA farmos įtaisymai, 
mašinos, gyvuliai ir viskas, kas rei
kalinga prie apdirbamo farmos, su 
kontraktu, kuris yra neaprubežiuotam 
laikui. Farma 80 akerių dirbamos že
mės, prie pat Chicagos, renda $20 į 
mėnesį. Priežastis susižeidlmas. Ma- 
tykit savininką kasdien po 6 vai. va
kare. Nedėlioję visą dieną.

JOSEPH WALUSH, 
11750 So. Ashland Avė.

West Pullįįan, IU. • i i

Parsiduoda bizniavas namas 
2 pagyvenimų. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą 
miestą. Savininką galima ma
tyti visada.

732 W. 18-th St.

PARSIDUODA 80 akerių farma 
Wisconsin su budinkais ir mašinomis 
beveik visa išdirbta, laukai užsėti, ( 
karvės, 3 arkliai, kiaulės, antjs, viš
tos, 1 mylia nuo miesto ir prie kelio. 
Aš mainysiu ant namo, loto, biznio 
ar automobiliaus. 5619 So. Lincoln 
Street, 1 flatas.

BARGENAS, 2 flatų namas, krau
tuvė ir 6 kambarių flatas su 2 karų 
garadžiumi. Geros įplaukos, puik 
apielinkė North West Sidėj. Krautu
vėje yra bučemė. Tik už $11,000, $2,- 
500 pinigais, kitus po $50 į mėnesį, 
renda $125 į mėnesį. Jacovelli Real- 
ty Co., 3618 W. Division St., Phone 
Belmont 1178.

PARDAVIMUI medinis na
melis (bungalo\v). Pigi kaina, 
tik $3,000; 5 kamb., maudy
ne, elektros šviesa, lotas 37x 
125. 3617 W. 58-th PI.

Netoli Center avė. Galima 
matyt po 3 po pietų.

GERI AUSIS bargenas markete, di
delė 5 kambarių mūrinė cottage, kar
štu vandeniu šildoma, lotas 30x125, 
prie Kedvale Avė., 1 blokas į pietus 
nuo Division. Tik $6,800, $3,000 pi
nigais, kitus kaip rendą. Jacovelli 
Realty Co., 3618 W. Division St., 
Phone Belmont 1178.

PARDAVIMUI 2 augštų 
frame namas, ir 2 aukštų 
frame namelis iš užpakalio. 
Kaina už abudu namu $4,000.

2078 Canalport Avė.

•PARDAVIMUI 2 augštų, 4-4 kam
barių, frame namas, elektra, gasas, 
pečiais šildoma, 1 blokas nuo karų, 
1 blokas nuo mokyklos. Krautuvės la
bai netoli. Kaina> $3,500.

Atsišaukite 2
5315 Emerald Avė.

■ III. L - J a- ta

Didžiausis bargenas ant 26tos 
gatvės. Lotas 50x125, viskas įtai
syta, su 3 augščių frame namu, 
2 krautuvės, 5 flatai, rendos j 
metus $1,300.00. Kaina tik $8,- 
500, turi turėti $3,000 pinigais. 
Tas atneš jums apie 25 % ant jū
sų investmento. Pasimatykit su 
Mr. Keller saldainių krautuvėj.

530 W. 26th St.
i . _ _ __________

PARDAVIMUI subdivizi- 
ja kaimelyje McHenry, III., 
yra 104 lotai, mažiausi lotai 
yra 60 pėdų. Dideli medžiai 
ir 1.1. Geroje vietoje, tik 50 
mylių nuo Chicagos.

FAULKNER & COOK, 
3605 So. State St., 

Victory 4597

MORTGECIAI-PASKOLŪS
PARDAVIMUI, $650, pirmas 

morgičius 7% apsauga. South 
West Side, tuščias kampas, 120x 
125. Aprokuota kaina $1,600. 
REAL ESTATE ASSETS CO., 

17 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Amerikos Lietuviy Mokykla 

3106 Šo. Halsted Sf^ 
Mokinamai Anglą ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimaiogijoš, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
valkams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:80 vai.

II ................. . ... ........... .........ĮlZ

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 diena mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos) 
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SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madigon i 

Tel. Seeley 1641
Siuvimas, dezainavinjas, 
dirbimas—dienomis ir
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sąra Patek, pirmininkė.MF ......
PRlf ATRS AUTOMOBILIŲ

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 

ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr 
visokio išdirhimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI, 

1507 W. Madison St

$40 — TIK $40
Pilnas kursas visose šakose beauty 

culturc, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietos.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, S. W. kampas Dearborn- ' 
Harrison Sts.

DRAUGUOS IB 
ORGANIZACIJOS

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

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, 8813 Aubum Avė. ; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkknai pranešami per 
laikraščius, 

—--------------------------
DRAUGYSTfiSrPALAIMINTOS LIE

TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pageli). S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Įg. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Vanta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų. \

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETŪ- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2840 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čepliųfikas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; 'maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.
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RYTINES ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m. s 
pinų. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. jašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius. 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienj 
kiekvieno mėnesio, Liuosybčs svet., 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS-

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

TSS 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 
paskutinį 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. Leūdenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar
tiniais ir L. 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 
Liuosybčs svet., 14 St. ir 49 Ct.. 
Cicero, III. 

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 8951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1" 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 3959 W. 16tfr St.: kasos glob. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pęt> 
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne- 
dėldienj. 1-mą valandą po pietų. 
Engels svet., 8720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINES PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sete. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Ava; prot. A”1*™13 
Lungevič, 1737. N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antrą nedeldienį 
Zwianzek Polek svet, 1315 North 
Ashland Avė. . • .

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

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, 
8331 So. Wallacę St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 8362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
s tau tas, 8156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugysten 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, 8417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. 3- 
Grikštas, 3220 So. LimąSt.; 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 j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

LIETUVIŲ LAISVES PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1928 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 8658 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzai^ 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

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

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. 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočiuš, 188 E. 114 Place. SusL 
rinkimai laikomi pirmą penktadieni 
vak. kiekvieno mėnesio, F. ShedvilG 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai h 
moterys nuo 18 iki 40 m.

IDDINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Abtanaitis, 8435 So. Wal- 
lace St; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 8339 So. Union Avė. 
(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 83čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J, Lazauskas.

LIETUVIŲ 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 ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
Šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

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

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Pranciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičiau Iž
dininkas Domininkas Sbenraitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus'; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisias, 
Leonas Shlogeris,


