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Lietuva 
spaudžia 
Vokietija
Lietuva sustabdė Vokieti- 

jos susisiekimą su 
Klaipėda

Nori tuo priversti atiduoti 
Klaipėdos geležinkelius Lie
tuvai.

RERLINAS, rugp. 9. — Ry
tuose ir vakaruose liko atkirs
tas Vokietijos susisiekimas su 
kitomis valstybėmis.

Vakaruose, Pareinio komi
sija sustabdė susisiekimą per 
okupuotąjį kraštą 8 dienoms 
dėl metimo bombos į franzn- 
zų kareivius Dusseldorfe.

Tuo pačiu laiku, Lietuva, 
kuri laiko Klaipėdą, sustabdė 
traukinių vaigščiojimą tarp 
Vokietijos ir Klaipėdos, kad 
tuo privertus Vokietiją atiduo
ti Lietuvai Klaipėdos krašto 
geležinkelius.

WASIIINGTON, rugpiučio 
9. — Prezidentas Coolidge 
šiandie svarstė su Pennsylva- 
nijos gubernatorium Pinchot 
anglių padėtį ir prohibicijos 
vykinimą.

Pinchot atsisakė pasakyti 
kas buvo svarstoma dėl anglių 
padėties, bet kai dėl prohibici
jos, tai Pinchot priminęs Coo
lidge, kad mirusis prezidentas 
Hardingas manė sušaukti šį 
rudenį gubernatorių konferen
ciją pasitarimui apie koope- 
ravimą vykinant prohibicJiją. 
Prezidentas Coolidge sutikęs 
tokią gubernatorių konferen
ciją sušaukti.

Prezidentas Coolidge šian
die priėmė prezidentystę A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus. 
Tą vietą visuomet užimdavo 
šalies prezidentas.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie slavo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“N AM AI-ŽEMA”.

čia surast kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir klek mo
ka. O gal čia užtiksi Ir savo na
mą, ir nusipirksi Jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Paskutinis prezidento Hardingo apsilankymas Baltąįame Name

Prezidento Warren G. Hardingo karstas Baltąjame Name, po garbės sargyba kareivių ir jurininkų, prieš pat per
kėlimą į kapitelių valstybinėms laidotuvėms. Šiandie bus tikrosios laidotuvės Marion, Ohio.

Prezidento Hardingo laidotuves šiandien
Kūnas jau vakar atvežtas į 

Marion, O. Miestelis užplu- 
dęs atvykusiais į laidotuves 
žmonėmis.

MARION, O., rugpiučio 9. — 
Mirusiojo prezidento Hardin
go kūnas šiandie vidurdieny 
liko atvežtas iš Washingtono 
į šį miestelį — buvusią prezi
dento gyvenamąją vietą. Pa
lei visą kelią iš Washingtono 
į Marioną stovėjo minios žmo
nių ir liūdnai lydėjo traukinį. 
Miestelis gi yra taip užpildytas 
atvykusiais j laidotuves žmo
nėmis, kad reikėjo pašaukti 
kelis tūkstančius valstijos mi
licijos palaikyti tvarką ir da
boti, kad nebūtų nelaimių.

Iš traukinio kūnas tuojaus 
tapo perkeltas į prezidento tė
vo namus, kur velionis gyve
no prieš išrenkant jį šalies 
prezidentu. Čia karstą pasta

tyta didžiajame kambaryje ir 
prie jo buvo prileidžiami 
žmonės, kurie ėjo eilėmis, Įei
dami per užpakalines 'duris ir 
išeidami per priekines duris.

Palaidotas prezidentas bus 
penktadieny kaip 2 vai. po 
piet (tikruoju laiku). Nė ka
riuomenė, nė jokios ’ organiza
cijos laidotuvėse nedalyvaus. 
Išlydėtas iš namų bus didelės 
minios, bet pamaldose ant ka
pinių dalyvaus tik artimieji 
šeimines nariai. Pamaldos bus 
laikomos mažoj koplitėlėj ant 
kapinių, o paskui kūnas bus 
laikinai įdėtas koplitėlės Skie
pam Kada ant Hardingų kapo 
bus pabūdavo tas didelis mau- 
zo Įėjus, kūnas bus tada per
keltas į tikrąją laidojimo vie
tą — šalę savo motinos ir se
sers, kurios mirė keli metai 
atgal.

LONDONAS, rugp. 8. — 
Slar sako, kad New Yorke ei
na gandų, jog Amerikos am- 
basador|ius Anglijojjc, Harvey, 
labai artimas draugas miru
siojo prezidento Hardingo, 
rezignuos ir kad jo vieton bus 
paskirtas buvęs fNew |Yorko 
švietimo komisionierius Dr.

^ohn H. Finely.

Pagerbs mirusįjį pre
zidentą Hąrdingą

Traukiniai sustos 5 minutėms, 
visas judėjimas mieste apsi
stos 1 minutei, sankrovos 
ir pasilinksminimo vietoj 
uždaryto8.

CHICAGO. — šiandie 2 vai. 
po pietų ccntralinio laiko, vi
soje šalyje visi traukiniai sus
tos penkioms minutėms. Atei- 
jus laikui visi traukiniai sus
tos ten kur jie toj minutėj 
buvo.

Visas judėjimas miesto — 
gatvekariai, automobiliai, ele
vatoriai, net ir praeiviai sus
tos vienai minutei lygiai 3 v. 
(dienos šviesos taupimo lai
ku) .

Veik visos vidurmiesčio ir 
daugelis pakraščių sankrovų 
šiandie stovi uždarytos. Nie- 
kurios dirbtuvės irgi nedirba, 
o kitos dirbtuvės dirba tik 
dalį laiko.

Visos miesto raštinės, taip
jau miesto kontrolėje esan
čios pasilinksminimo vietos, 
jų tarpe ir maudynės, yra 
uždarytos visai dienai. Popie
tiniai laikraščiai irgi neišes.

Pranašauja naują ledu 
gadynę

SYDNEY, rugp. 9. — Prof. 
Gregory, Amerikos Yale uni
versiteto, sako, kad ateina nau
ja ledų gadynė. Pirmesnioji le
dų gadynė buvo 20,000 metų 
atgal, prieš tai irgi buvę ke
li ledų užplūdimai nuo polių.

Kada nauja ledų gadynė at
eisianti, 'tai aukštesnėms vietos 
pasidengsiančios ledu, o ir pa- 
sausio žeinlapis persimainy
siąs. Kanada, Skandinavija, 
Škotija, dalis Anglijos, didelė 
dalis Azijos ir Siberija lik
siančios nušluotos. Šveicarija 
busianti padengta ledu. Dalis 
Pietines Amerikos taipjau liks 
padengta ledu. Australijai gi 
nėra ko bijotis.

Anglija šaltai atsineša 
prie Cuno kalbos

LONDONAS, rugp. 9. — 
Kancleris Cuno kalba vakar 
reichstage nepadarė jokio įs
pūdžio į Angliją.

Anglijai geriausiai patiko 
Cuno pareiškimas, kad Vokie
tija neturi nieko gero tikėtis 
iš Anglijos, nė užuojautos, nė 
pagelbos. Manoma, kad tas 
numalšins franeuzus, kurie 
nuolatos tvirtina, kad Angli
jos politika tik stiprina Vo
kietijos priešinimąsi Ruhr dis- 
trikte ir visur kitur.

Nesitikima jokio valdžios 
politikos paskellbtimio iki val
džia nepakreips viešąją nuo
monę paskelbiant visus doku
mentus, liečiančius buvusius 
pasitarimus tarp talkininkų. 
Tie dokumentai nebus pa

skelbti mažiausia iki sekamos 
savaitės.

Rusija turės didesnę armiją
Visi jaunuoliai bus lavinami 

kareiviavimo.

MASKVA, rugp. 9.— Komi
sarų taryba išktido dekretą, 
kuriuo sudaroma teritorialine 
armija, formoje rezervų, ne
skaitant tikrosios armijos.

Kitas dekretas įveda priver
stiną karinį lavinimąsi visiems 
jaunuoliams, kuriems sausy, 
1924 m. sukaks 16 m. am
žiaus.
------------ \----------------------------------------

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 9 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais ii talpi

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.59
Austrijos 100,000 kronų ........ $1.45
Belgijos 100 frankų ................ $4.38
Danijos 100 markių ............ $18.32

Finų 100 markių ....................  $2.78
Francijos 100 frankų ............ $5.71
Italijos 100 lirų ........................ $4.34

Lietuvos 100 litų__ ________ $10.00
Lenkų 100,000 markių .........  45c
Norvegijos 100 kronų ............. $16.16
Olandų 100 kronų ................ $39.48
Šveicarų 100 kronų ............ $18.30
Švedijos 100 kronų .... ....... $26.60
Vokietijos 1,000,000 markių .... 25c

Lietuvių delegacija 
dalyvauja prez. Ha r- 
dingo laidotuvėse

Didelis gėlių vainikas padėtas 
ant nabašninko prezidento 
grabo nuo lietuvių vardo.

Vakar iš Chicagos išvažiavo 
į Marion, Ohio, lietuvių dele
gacija dalyvauti nabašninko 
prezidento laidotuvėse ir išrei
kšti lietuvių amerikiečių ge
dulą.

Lietuvių delegacija iš Chica- 
gos susidėjo iš šių asmenų: 
Dr. A. Zimontas, St. Kodis ir 
Jonas Liuth (Liutkauskas). 
Pastarasis yra ne chicagietis, 
bet atstovauja Brooklyno lie
tuvius. Šiomis dienomis jis 
viešėjo Chicagoje. Delegacija, 
rodos, yra paskirta Lietuvių 
Tautinės Sandaros.

Delegacija su savim išsive
žė didelį didelį puikių gėlių 
vainiką, kurį uždės ant nabaš
ninko prezidento gralio šiam 
dien 3 vai. ]>o piet kada įvyks 
laidotuvės. Vainikas esąs la
bai brangus ir susidedąs iš 
dviejų šimtų baltų rožių ir 
kone trijų šimtų raudonų ro
žių. Ant vainiko padėtas dro
vus užrašas “From Americans 
of Lithuanian Ancestry” — 
“Nuo Amerikiečių Lietuvių 
kilmes.”

. St. Kodis esąs parengęs ge
dulingą raštelį ant pergamen
to, išreiškiant Amerikos lie
tuvių širdgėlą, kurs busiąs in- 
teiktas našlei Hardingienei.

Turėjo 3 pačias, gavo 3 
metus kalėjimo.

BARTON, Fla., rugpiučio 9. 
— George A. Bendure 23 m. 
amžiaus, iš Turkey Creek, 
Fla., liko nuteistas trims me
tams kalėjimo už turėjimą 
trijų pačių trijose valstijose 
—Kansas, Georgijoj ir Flori
doje. j

(

kėbulo Ualanba
Paskutiniam pagerbimui mi
rusio Suvienytyj’Ų Amerikos 
valstijų prezidento Warren G 
Hardingo, Naujienų ofisas ir 
spaustuvė bus uždaryta nuo 3 
vai. po piet iki 5 vai. po piet, 
šiandien, pėtnyčioje, rugpiu- M
čio 10 d., kuomet jvyks nabaš
ninko prezidento laidojimas 
Marion mieste, Ohio valstijoj.

NAUJIENOS

Belgija pradėsianti veikti
Bandysianti atnaujinti tarp 

talkininkii derybas dėl kon
tribucijos.

PARYŽIUS, rugp. 9.— Briu
selio žinia sako, kad Belgijos 
valdžia nutarė padaryti inicia
tyvą ir tiesioginiai užkalbinti 
Angliją ir Franciją, jei kon
tribucijos derybos tarp talki- 
njnkų veikiai neatsinaujins,

Belgijos promįieras Thcunis 
ir užsienio reikalų ministeris 
Jaspar atvyks į Paryžių pasiū
lyti, kad Francijos ir Belgijos 
kontribucijos reikalavimai iš 
Vokietijos liestų tik tikruo
sius tų šalių nuostolius ir kad 
Anglija panaikintų /talkininkų 
skolas, gaunant iš Vokietijos 
kontribucijomis tiek pinigų, 
kiek Anglija yra skolinga 
Jungt. Valstijoms.

Belgai pasiūlys, kad tuo pa
matu atsinaujintų derybos ir 
apie Vokietijos gvaraintijas, 
kad ji kontribuciją išmokės.

Streikas uždarė dirbtuvę
HILLSBORO, III., rugpiučio 

9. — American Zinc Co., dirb
tuvė, prie kurios šiandie ištiko 
riaušių, liko uždaryta, mana- 
žcFio iRossman įsakymu, kad- 

išvengus tolimesnio kraujo 
praliejimo.

Streikas prasidėjo antradie
nio ryte, kada metė darbą virš 
pusės darbininkų, reikalauda
mi pripažinti uniją. Likusi da
lis darbininkų pasiliko streik- 
laužiauti. Kompanija pasi
kvietė talkon valdžią ir šerifas 
tuojaus prisiuntė būrį mušei- 
kų.

Šiįryt streikicriai sustabdė 
pirmą automobilių ir pradėjo 
atkalbinėti streiklaužius nuo 
streiklaužiavimo. Bet šerifo 
mušeika išsitraukė revolverį ir 
šovė į streikicrius, vieną strei- 
kierį, Wm. Garcia pašauda
mas. Iškįlo muštynės, kuriose 
du mušeikos liko skaudžiai 
sumušti.

Po to visi streiklaužiai metė 
darbą ir dirbtuvę prisiėjo už
daryti.

4 žmonės nukrito nuo 
Alpų kalno.

CHAMONIX, Francijoj, r. 
9. — Keturi žmonių, jų tarpe 
du Alpų vadovai, kurie lipo į 
Milžino Adatos kalną, nusiri
to į gilią tarpukalnę. Apie tai 
pranešė kiti vadovai, kurie tą 
nelaimę matė.

Kruppas turės 
eiti kalėjimai!

Kasacijų teismas atmetė Krup- 
po direktorių apeliaciją.

PARYŽIUS, rugp. 9. — Ka
lvarijų teisinas, augščiausias 
kriminalinis tdisunas Franci- 
joj, atmetė barono von Krupp 
Bohlcn ir kitų Kruppo kom
panijos direktorių apeliaciją, 
prašiusią panaikinti karo teis
mo nuteisimą jų kalėjiman įr 
uždėjimą piniginių bausmių.

Kruppo advokatai įrodinėjo, 
kad Ru’hr negali skaitytis prie
šo šalis, kadangi Francija jį 
užėmė sulig Versalės sutar
ties ir todėl ten karo teismas 
neturi teisių teisti civilinius 
žmones. Teismas l>ctgi kitaip 
nusprendė,

Valdžia užgriebė bravarą
CHICAGO.— Valdžios agen

tai vakar užgriebė Mutual 
Brewing Co., 3324 W. 22 St., 
bravarą, Taipjau veikiausia 
bus konfiskuotas ir Koeley 
Bre.wing Co. bravaras prie 518 
E_ 28 St. Pastarojoj vietoj 
rasta visą vagoną gerojo alaus.

ATHJENAI, rugpiučio 9. — 
Valdžia išleido dekretą, kad 
visos Graikijos valdžios rašti
nes Athenuosc turi užsidaryti 
penktadieny keturioms valan
doms, išreiškimui pagarbos 
mirusiam Jungt. Valstijų pre
zidentui Hardingui. Tai yra 
pirmas moderninės Graikijos 
istorijoj atsitikimas, kad ji 
taip pagerbia mirusį svetimos 
šalies valdoną.

Riaušės Italijoj.

COMO, rugp. 8. — Riaušės 
ištiko tarp fašistų ir komu
nistų valstiečių Cista Carlo 
kaime. Buvusio atstovo sunui 
veik nupjauta pjautuvu ran
ką. Jo puolikas užmuštas. Ke
li sužeisti iš abiejų pusių.

šIANDIė—apsiniaukę, kiek 
nepastovus; biskį šilčiau.

Saulė teka 5:51 vai., leiX 
žiasi 7:59 valandą. Mėnuo 
ka 3:58 valandą ryte.
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Iš Lietuvos Respublikos Cent- 
ralinio Valstybės Knygino 

Istorijos
H lĮlI.JH |ĮI|

1*1406 užimsiant vokiečiams 
Lietuvą, pirma Suvalkiją pas
kiau Visą, Lietuvos knygynai 
kaip miestuose taip ir provin
cijoj, sutvarkyti sena, atgyve
nusia savo laikę nejudoma 
sistema, liko bebėgančių nuo 
kuro rusų įstaigų, pabėgėlių, 
ir traukianties pačiam frontui, 
gerokai suardyti1, suuadkinti, 
bei išvežti Rusijon, Spaud
žiant vokiečiams, rusai būgo 
gaisro lydimi, ir rusišku nai
kinimo pabudžiu, negailėjo nei 
knygynų; daugumų jų karei
viai tyčia bei pripuolamai dra
skė, mėtė ir degino, kad nepa
likti užeinančiam priešui, o 
gal verčiami nekultūringų ins
tinktų.

Taip, kad nuplovus karo au
drai ir sustojus karo apkasams 
prie Rygos ir Daugpilio, visa 
Lietuva kariu su knygynais 
panešėjo į didelį nuodėgulių, 
pelenų ir griuvėsių nuklotų, 
dar teberūkstantį plotų, lig po 
legendario ugnies lytaus.

'lokių suvargusių, po ug
nies siaubimo, Lietuvą Pasau
liniam karui buvo lemta išsi
rinkti savo piautynems vietų 
ir naikinti ištisus trejus me
tus.

IŠ šio trumpo vaizdelio 
skaitytojas supras apie jo tė
vyne! padarytas žaizdas.

Dabar eisime prie pačio 
Centrallnio Valstybės Knygy
no kūrimosi ir organizavimo. 
Žinoma, visų Jo vargų ir ne
laimių čia neužtenka nei vie- 
bos nei laiko aprašyti. Tat 
Stengsimės kiek galint jo isto
rijų sutrumpinti. Imsime patį 
fenygyno kuriniąsį.

Susikūrus Lietuvos Tarybai 
Vilniuje, Centraliniu Valsty
bės knygynu pasidarė Vilniaus 
Viešoji Biblioteka (“Vilcnska- 
ja Publičnaja Biblioteka”) ir 
šiaip rusų Įstaigų knygynai, 
nors tie knygynai aukščiau 
minėto vardo dar neturėjo.

UŽčmma Vilnių [bolševikams 
1918 m., po kai kurio laiko 
Lietuvos Taryba persikėle 
Kaunan, čia susikūrus vi
soms Valdžios įstaigoms ir 
pasidalinus darbais, knygynai 
radosi tokiam stovyje, kad ne
galima buvo pavadinti knygy
nais. Tvarkant vokiečių ka
rinei Okupacinei valdžiai tie
siog kardu, bet ne įstatais, 
Lietuvos knygynai dar kibiau 
skurdo. Atėjus keletui karei
vių į galvų užimti patinkamų 
butų, kur būdavo sukrautos 
knygos, arba stačiai iš fanta
zijos kareivis kraudavo kny
gas vežiman, veždavo laukan 
užkasti žemės arba atiduoti 
vėjui, bei mažų vaikų norui. 
Tokiu budo knygos tapo iš
mėtytos po įvairius kampus, 
krautuvėse vartojamos prekių 
viniojimui ir pardavinėjamos 
rinkoje.

'liek trumpai apie Letuvos 
knygynų stovį vokiečių lai
kais.

Todėl 1919 m. Ministerių 
Kabineto nutarimu tapo įkur
tas Kaune Centralinis Valsty
bes Knygynas su skyriais pro
vincijoje. Jo vedėju pakvies
tas prof. E. Volteris.

Pirmas C. V. Knygyno už
davinys buvo rinkti iš visur ir 
traukti vienon vieton išmėty
tas knygas. Tam darbui kar
štai pritarė valdžios įstaigos ir 
visuomenės veikėjai, kiek ga
lint padėdami aukomis ir nu
rodymais.

Taip pirmas paaukavo pre
zidentas p. A. Smetona 289 
tomus knygų, tame skaičiuje 
didelę 86 tomų enciklopedija 
Brokhauzo ir Effrono žodynų 
ir puikiuose apdaruose pilnų 
rusų įstatų rinkinį.

Tais pačiais 1919 metais, 
ačiū Širvintų karo komendan
tui, atsiųsta su visais baldais 
paliktas be šeimininko ir ge
rokai apnaikintas gr. Pliaterio 
knygynas su 1121 tomą isto

rijos, informacijos ir beletris
tikos veikalų.

Daug knygų pargabenta 
knygynai! iš Susisiekimo Mi
nisterijos, kur buvo sukrauta 
likučiai rusų 28-tos artilerijos 
brigados bibliotekos, daugiau
siai karinio turinio; žydų jau
nimo draugijos [knygynėlis; 
visos knygos iš Liaudies na
mų, kur buvo sukrauta ir su
rinkta Švietimo (Ministerijos 
Pradžios mokslų Departamen
to ir paimtos jo pačio knygy
nėlis įrengtas valdininkams ir 
moksleiviams.

Darbas ėjo labai lėtai, nes 
knygynas neturėjo savo nei 
sąmatos nei lėšų, nei žmonių. 
Tarnautojų buvo tik du, ap
mokamu po pusę žemesniojo 
valdininko alga. Knygos šim
tais ir tūkstančiais iš mies
to pakraščių prisieidavo nešte 
nešti knygynai), nes nebuvo 
lėšų vežimus samdyti. Ne
žiūrint to, knygynas užvedė re
gistracijos knygą, lituanikos, in
formacijos, periodikos beletris
tikos arba mišrų ir retenybių 
skyrius. Imtasi tvarkyti knygy
ną naujausia vokiečių ir Ameri
kos kartotikine sistema. Tarp 
atgabentų knygų radosi ir labai 
svarbių Lietuvai knygų, kaip: 
“Volumina Legum,” Daukanto 
rankraštis ir kita.

1920 m. knygynas turėjo jau 
savo žinioje apie 20,000 tomų 
knygų, bet, turėdamas pasiliku

sią nuo vokiečių tik vieną lenty
ną, priverstas buvo laikyti kny
gas ant grindų. Knygyno, tik
roj to žodžio prasmėj, arba bib
liotekos, dar nebuvo; buvo tik 
knygų sandėlis ir tiek, Musų 
valdžia, užimta ginimusi nuo 
įvairių priešų ir pati būdama 
sunkioj finansinėj padėty, nega
lėjo daugiau domės į knygyną 
kreipti.

1920 ir 19l21 tapo galutinai 
sugabenta Kaunan knygos iš 
provincijos dvarų: Platelių, 
Plungės, Rietavo, Vaitkuškių, 
Liduokių ir kitų.

Kai dėl paimtų knygynų dva
ruose, reiklia pasakyti, kad jie 

palikti be šeimininkų ir priežiū
ros buvo kasdien naikinami ir 
jau gerokai apdraskyti. Jų sa
vininkai vieni pabėgę pas musų 
priešus — lenkus, kiti-gi, nepa
likdami įpėdinių, mirę.

Tais pačiais 1920 ir 1921 m. 
pačiam knygyne Švietimo Mini
sterija iš knygyno sąmatos lėšų 
įrengė lentynas ir kai kuriuos 
baldus. Knygų pasiekta skai
čiaus 52,000 tonų. Iš šito kny
gų skaičiaus pastatyta savo vie
tose jau pirmiau minėti skyriai 
ir padaryta formatai a, b, c, e, f, 

(pagal knygos didumo. Be to, 
išleistu Vidaus Reikalų Ministe
rijos aplinkraščiu pradėjo siun
tinėti knygynai) visos Lietuvos 
apskričių viršininkai periodinius 
ir neperiodinius spaudos pavyz 
džius. Tuo budu paturtėjo litu
anikos skyrius, taip pat padalin
tas formatais a, b, c, d, e, f,.

1922 m. švietimo Ministerijos 
įsakymu paskyrus knygyno Ve
dėju p. A. Škėmą, knygynas ga
lutinai susitvarkė ir įėjo į savo 
kelią. Bet tas kelias pasirodo be 
galo platus, brangiai kainuojąs 
ir sunkus; jis duodasi taisyti tik 
esant lėšoms ir žmonėms.

Beto labai svarbus kaip kiek
vienai bibliotekai taip ir musų 
knygynui uždavinys tai rinkti 
bibliografijos žinias ir išleisti 
savo šiokį-tokį bibliografijos 
žurnalą, bet tam reikalinga pini
gų, — kurių mums stokuoja. 
Nuo atgavimo Lietuvos nepri
klausomybės, pas mus niekas 
tikslios bibliografijos neveda to
dėl knygynas seniai jau mano 
apie tą dalyką, bet manymas pa
silieka tik manymu, neturint 
lėšų. Būtinai knygynui reika
linga žinoti, kas naujo išleidžia
ma Lietuvoj, lietuvių kalba ki
tose šalyse: Amerikoj, Anglijoj, 
ir kitur, jau nekalbant apie kny
gas, išleistas tų šalių kalba. 
Kiek tat pavyks padaryti tokio

mis jėgomis pamatysime pas
kiau.

Skaitančios visuomenės Lietu
voj gana daug, o knygų labai 
stokuoja.

Nuo 1922 m. knygyno etatai 
prisipildė tokia tvarka:

1 Knygyno Vedėjas
1 Vedėjo pavaduotojas
21-os eilės knygininkai
2 2-os eilės knygyninkai ir
2 Sargu.

Nesant pas mus ganėtinai 
knygų, prisieina kietesni ryšiai 
turėti su užrubežiu (tik deja 
mes tų ryšių turime labai maža).

Kaip kitų valstybių knygy
nams, taip ir mums reikalinga 
butų vieni kitų prisižiūrėti, mai
nytis bei pirkti vieni iš kitų 
knygas. Ypač su savo kaimy
nais turime užmegsti artimes
nius ryšius, nes musų augančioj) 
karta, būdama ant tilto tarp Vąš
karų ir Rytų kultūros, turi su
sipažinti su tom dviem žmonijos 
vystymosi srovėm. Dabar Lie
tuvos Centralinis Valstybės kny
gynas turi jau apie 62,000 tomų 
knygų ir brošiūrų, bet tai tan
kiausiai atgyvenusio j ai savo am
žių veikalai.

Stokos lėšų dėlei, knygynas 
neturi da naujausios užsienio li
teratūros.

Lietuvių kalba knygynas turi 
daugiau nei % visų išėjusių ta 
kalba knygų. Laiku knygynas 
įsigys jas visas. Prie to prisi
deda ir amerikiečiai, iŠ jų 1922 
m. knygynas gavo po keletą eg
zempliorių knygų, prisiųstų iš 
Amerikos per švietimo Ministe-

6iom skyriuje'nes laiku 
inoo hito gvildensimo reto 
Italus įdomias bOslančiomJ 

'motinoms ir motinoms Jat*^ 
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•vartos Kmynai Ir tartai 
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Maisto Priežiūra šilumoje.
Vasarą rėdyk kudikj kaip gali, leng

viau, ir du ar tris syk į dieną nutrink 
apyšalčiu vandeniu. Nedėk kūdikio 
ant saulės. Vaikyk muses ir udous 
nuo kūdikio ir jo maisto, nes tie vab
zdžiai nešioja mikrobus.

šilumoje nepatartina keisti kūdikio 
valgius, jei to griežtai neįsako gy
dytojas ar reikalas. Dienos vidudie
nio karšty patartina duoti mažiau 
valgyti negu paprastai. Duok tik 
gryną atvėsintą vandeni ir papras
tus valgius. Nereikia duoti kitko, 
kaip sunką nuo mėsos, ir t. p. vai
kams neturintiems 12 mėnesių, nes 
jie viduriukus sukietina. Trečiame ar 
ketvirtame mėnesyje reikia duoti per
koštą orančių sunką atmiežtą virintu 
vandeniu, syk j prieš penėjimą.

Dažnai sunku gauti šviežio pieno, 
arba nėra ledo jį užlaikyti nuo rūgi
mo, todėl reikia žinoti, kad konden
suotas pienas yra saugus kūdikiams. 
Kare kondensutas pienas buvo pla
čiai vartojamas Franci joje ir Belgi
joje. Near East Relief vartoja ji ir 
gauna stebėtinų pasekmių. Jis rūpi
nasi 200,000 kūdikiais ubagynuose. 
Kada tik Near East rinko Amerikoje 
aukas, visados prašydavo kondensuo
to pieno. Pienas kenuose tikrenybė
je išgelbėjo nesuskaitomą daugybę 
nelaimingų kūdikių.

Kondensuotas pienas turi visą^ kau
lus ir raumenis statančią medžiagą, 
ir liuosas nuo kenksmingų bakterijų. 
Borden’s Eagle Brand Pienas yra 
padarytas iš Smetonos, gryno šviežio 
pieno — vien iš sveikų karvių ima
mo. Didžiausias stropumas prižiūri
mas jo gaminime ir jame yra daugiau 
sviestinių riebalų negu bile kitoje rū
šy. Jis lengvai, tik atmiežiant van
deniu, sutaisomas. Grynas nendrių 
cukrus palaiko jį saldžiu ir švariu net 
keną atidarius. Tik visados reik pri
daryti jį kietai ir padėti šalton vie
ton. Užvožtas puodelis yra labai pra
ktiškas uždarymas. Atmink, kad gry
nas, sveikas maistas, ir rūpestinga 
metodė jį paruošti, kartu su tinkamu 
penėjimu, yra saugiausios įmonės iš
gelbėti kūdikius nuo vasaros ligų.

Jei kūdikis suserga viduriavimu, ve
mia, ar dažnai turi kietus viduriukus, 
tai pasitark tuoj su gydytoju.

Ar esi vienas iš tų, ką mano buk 
nedapenėjimas randasi tik pas var
gingus tenementų vaikus ? Tikri ty
rinėjimai įrodė, kad iš miliono New 
Yorko mokyklos lankančių vaikų tik 
17 nuošimtis yra pirmos eilės kūno 
sveikatoje! Turtingi vaikai gali kaip 
ir biedni kęsti nuo to. Gali būti apie 
jumi visur yra nedapenėtų vaikų, tik 
tėvai to nepastebi. Laipsniškai neda
penėjimas pakerta visą kūną, bet jo 
pasekmes nemitriai akiai nepastebi
mos, kadangi jis dirba slaptu budu.

Nedapenėjimo priežastis yra nepa- 
kaktinas maistas, arba ne tas mais
tas. Pridedant Borden’s Eagle Pie
ną prie jūsų kūdikio valgių, gali būti 
tikras, kad jis gauna visus veikėjus 
reikalingbs',išvengimui ar atitaisymui 
nedapenėjimo.

riją Lietuvos mokykloms, Skai
tytojų knygynas turi gana, da
bar tik vienam, Kaune siekia 
skaičiaus 2142, bet knygų neuž
tenka; skaitytojai po kelias die
nas laukia geresnio veikalo, o su
laukę varžosi tarp savęs. Mes 
gerai žinome: Amerikoj knygy
nai kiekvienam tik pratrynusiam 
akis piliečiui yra dvasios bažny
čia, gyvenimo mokykla; tenai 
kiekvieną asmenį knygynas pa
tenkina, o pas mus ne taip: daug 
skaitytojų išeina knygų negavę, 
nes jų neužtenka*

Šiais 1928 m., kiek galima bus 
iš savo sąmatos, manoma papil
dyti informacijos skyrių, išpla
tinti skaityklą, padaryti balius
tradas ir stalus. Kiek žinoma iš 
praktikos visiems, nuo knygynų 
bei bibliotekų stovio priklauso ir 
valstybės kultūros ir išauklėji
mo piliečių stovis; tas jau Lie
tuvoj pagirtina, kad skaitytojų 
skaičius kasdien auga, matyti, 
žmonės, ypač jaunuomenė, trok
šta šviestis. Kiek leis mums lė
šos ir aplinkybės, tuos trokštan
čius šviesos žmones šelpsime. 
Šelpimo vaisius parodys ateitis.

Centr. Valst. Knygynas.
Kaunas,

1923 m. Liepos m. 8 d.,
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Su programų ir žaismėmis. Parengtas 
Motinos Dievo Šidlavos Parapijos 

BEVERLY MIŠKUOSE
Nedėlioję, Rugp. (Aug.) 12 d., 1923 m.

Bus programas ir visokiausio^ žaismės. Svečiai bus priimti kuo širdin
giausiai. Geriausi kalbėtojai ir muzika.

Širdingai kviečia visus; Parapija ir Klebonas.
P. S. Nuvažiuoti galima Ashland karais iki 87 gatvės, išlipus eiti 5 

blokus j vakarus.

EXTRA! EXTRA!
Atidarau Icekriminę ir visokių kitokių 

saldainių krautuvę.
Užkviečiu visus prie šaltos košės. Stongksimčs patarnauti vi

siems kuo geriausia.
< JOHN SEREIKA

3990 Archer Avė.,
,t Tel. Lafayette 2010

— I i'............................................ .. ...... ............................. ............... ■ ........... .............................. ■Mini..—

Ofiso Telefonas-' ‘DD IT- A RRfHFi j Būsto Telefonas 
Central 4104 L7-IV. 11. /k* DllvAU Annitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.
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DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės >

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicatfo.

Turtas virš $8,000,000.00

Liet. Tautos Kataliku
BAŽNYČIA

Motin. Dievo Šidlavos
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Ave^

Tel. Y ardą 1636
V.............................. 7. , ..I ............... —Z

Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pa- 
šelpiniH Kliubas rengia Draugišką iš
važiavimą su trokais į Lyons, 111. Vi
si nariai ir pašaliniai kviečiami susi
rinkti ant 9-tos valandos iš ryto, prie 
724 W. 14th Place, nedėlioję, 12tą 
Rugpiučio (Aug.) 1923. Rengimo Ko
miteto vardu, Gust Gidait.

Šviesą ir pajiegą suvedame į 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.

KAS' ISPfiSITE SVARBIAUSIĄ MO-' 
TERŲ IR MERGINŲ TRUBELI? 
DELKO TAIP DAUG DIVORSŲ? 
DELKO MEILUŽIAI GREIT ATŽA
LA, KAD IR ŠILTAM VASAROS 
LAIKE?

Šis svarbus klausimas tapo išriš
tas šiandieninio mokslo.

Mokslas jau priparodė, kad svar
biausia priežastis yra dvokiantis pra
kaitas paeinantis nuo nušutimo kūno 
dalių.

Geriausias būdas prašalinti nemalo
nų dvokiantį prakaitą, yra pavartoji
mas ANTITRIGINE.

ANTITRIGINE yra Francuziškas 
išradimas nuo nušutimo ir 'smdrdė- 
jimo kojų ir pažastų; nuo patinu
sių kojų, paraudusios odos ir kitų 
odos trobelių.

ANTITRIGINE yra ypatingai pa
laima darbininkų moterų*

ANTITRIGINE yra švelninantis, 
šaldantis, gydantis ir duodantis 
greičiausias pasekmes.

ANTITRIGINE parsiduoda už 85c 
vidutinio saizo baksiukas.

Del platesnių informacijų prisiųski- 
te 2c stempą, arba siųskite tiesiog 
užsakymą įdedami už 5c stempą dėl 
prisiuntimo lėšų.
ANTITRIGINE PRODUCTION CO. 

(Not Ine.)
P. O. Box 881, 
Chicago, III.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras wzaminavlmaa yra būtinai reika
lingas tikslui arero UhryJymo Įtarų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos.. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu litiriame krau
ją, žlapumą ir t.t Negadinkite laiko nei 
pinigų ąu nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertruMpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo* 
jaučių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo organizmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

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

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepun, antitoxinus Baktcrius, o 
taipgi EuropiSkus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

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

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

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

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

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
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PINIGAI
iš

ROCKFORDO

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI yiSADOS KREIPKITfiS

TAS JUMS BUSI 
Tint naudos. t 

S.LFftBIONASCO.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir D774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiau® jįrūgus ir 
Parduodam Laivabarites.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
. ....................... , .

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitt S’t.
Telephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis-’ 
muose. Egzaminuoja Abstraktas 
ir padirba visokius1 Dokumentus, 
Ecrkant arba parduodant Lotus, 

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057 ’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Nantrų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La S'alle St. Room 530
Teh Central 6390

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

79

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

1311 Recter Building
West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais) 10736 So. Wabash Avė.

Tol.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

LIEPOS j
DRABUŽIŲ '
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS c

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

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ax 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyro vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..............     $25.06
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nUo $37.50, $42.56 H 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 fa? 
$27.50. Dabar ..........................  $18M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotu siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 k 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Str 
Atdara kasdien -'nuo 8 ryto lig 9 vah 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po piei.
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KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wis.
SLA. 100 kps. mitingas ir vie

tos lietuviams pranešimas,

Rugpiučio 5 d. Sandaros 
Kliube įvyko SLA. 100 kuopos 
mitingas. Prisirašė du nauji 
nariai, Juozas Samaliunas ir 
Jurgis Klikunas. Padaryta 
nutarimas ruošti draugišką iš
važiavimą Fink fanmoje rug
piučio 19 d. 10 v. ryto. Nu
tarta siųsti į Milwaukkee 177 
kuopai du nariu, kurie važiuos 
sn tikslu aiškinti apie SLA.

Šiuomi vietos lietuviams pra
nešu, kad SLA. 100 kuopa vėl 
nusamdė didelį troką, su ku
riuo, pasipuošę, dainuodami 
važiuosim į svečius pas brolius 
So. mihvaukiečius, į jų ruo
šiamą pikniką Rugpiučio 12 
d. “lieger Grove”. Kaip 10( 
kuopos nariai taip ir pašaliniai 
norintieji turėti “go<xl time”, 
kviečiami susirinkti kaip pir
ma valanda po pietų į Sanda
ros K Ii ubą, iš ten visi drauge 
važiuosim. So. Mihvaukėje, 
kiek man teko patirti, gyvena 
apie 20 šeimynų, bet jie visi 
iš vien eina, turi ŠIA. 133 
kuopa, ir visi broliškai sutiki
me gyvena. Jie (langiaus kar
tų ir skaitlingiaus buvo atsi
lankę į Raciną už kitus.

Kas nenori važiuoti su di
džiuliu troku, tegul važiuoja 

automobiliais ar karais.
M. Kasparaiti8.

Lietuvos bolševiku 
proklamacijos

Kaunas (Musų koresp.]. — 
Lietuvos bolševikai dabar 
randasi visais atžvilgiais keb
lioje padėty. Darbininkai, ku
rių daugeliui teko gyvent Ru
sijoje ir paragaut bolševikiš
kojo rojaus saldybių, kadaise 
nemenkai tikėję jų gražiems 
žadėjimams, paskutiniuoju 
laiku visai nusigręžė nuo jų. 
Lietuvos klerikalinė valdžia 
buvusiais Seimo rinkimais ir
gi prieš bolševikus ėmėsi aš
trių represijų, kišdama jų iš
statytuosius kandidatus į ka
lėjimus, o garsųjį Kubickį iš
trėmė iš Lietuvos. Todėl Lie
tuvos bolševikams pasidarė vi
sai sunku ir jie buvo aprimę. 
Bet Šiomis dienomis jie vėl 
pradėjo bruzdėti ir šaukt Lie
tuvos darbininkus prie komu
nistinės revoliucijos. Liepos 9 
ir 13 Kauno gatvėse iš nakties 
buvo gausiai primėtyta ir iš
lipdyta spausdintų Lietuvos 

Komunistų Partijos proklama
cijų. I*roklai naci jose plačiai 
kalbama apie dabartinės Lie
tuvos valdžios nedorybę, jos 
pastangas susijungt su impe
rialistine Lenkija ir dar la
biau prislėgt Lietuvos darbi
ninkus. Proklamacijos teks
tas baigiamas triukšmingais 
šauksmais ir raginimu nuverst 
dabartinį Seimą l>ei valdžią ir 
jų vietoj įvesti sovietų val
džią.

Komunistų keliamlasis pro
klamacijose triukšmas yra 
tuščias muilo burbulas. Juk 
prie įsigalėjimo juodosios re
akcijos Lietuvoje daugiau ne
gu kas kitas prisidėjo visas 
nelemtasis koĮm,unis|tų veiki
mas profesinėse sąjungose ir 
kitose organizacijose. Pažinusi 
komunistų darbelius ir jų sie
kimus, Lietuvos liaudis tų rau
doninusiųjų diktatorių įsigalė
jimo Lietuvoje daug labiau bi
jo, negu dabar vyruojančios 
krikščionių-demokratų dikta

tūros.
— Lietuvos darbinįnkaa.

SUSISIEKIMAS AUTOMOBI- 
LIAJ&

Panevėžys. Birželio mėn. pa
baigoj Panevėžio b-vė “Spin
dulys” įvedė keleivių automo
biliu susisiekimą linija Pane- 
vėyžs — Biržai per Pumpė
nus ir Pasvalį. Kelione tęsiasi 
apie 3 vai.

Lietuvos balsas 
Klaipėdos klausimu

Atsinaujinus Paryžiuje dery
boms Klaipėdos klausimu tarp 
Lietuvos Vyriausybės ir Amba
sadorių Konferencijos, visa Lie
tuva gyvai atsiliepė šiuo klausi
mu. Po visa kraštą įvyksta mi
tingai, kuriuose daromi nutari
mai, pavedantieji Lietuvos gy
ventojų pažiūra į šį svarbų Lie
tuvai reikalą. Nesenai naujai 
susidariusiai Didžiosios Letuvos 
ir Mažosios Lietuvos jurininkų 
Sąjunga išsiuntė Lietuvos Dele
gacijai Paryžiun platų memoran
dumą, kuriuo nurodomos lietu
vių teisės į Klaipėdą ir nepama
tuotuos lenkų pretenzijos į Klai
pėdos uostą. Šiomis dienomis 
Valstybės prezidentas, Seimas ir 
Užsienių Reikalų Ministerija tie
siog užverčiama telegramomis, 
k u ros perduoda mitingų nutari
mus tuo pačiu Klaipėdos klausi
mu.

Visi nutarimai pažymi šiuodu 
svarbiausiu reikalavimu: viena, 
Lietuva negali sutikti su bet ku
riomis sąlygomis, kurios aprėž
tų Lietuvos Suverenitetą Klaipė
doj, antra-jokių specialių privi
legijų negali būt teikiama Len
kijai Klaipėdos uoste. Be šių 
reikalavimų, kurie kai kuriuose 
nutarimuose yra pastatyti labai 
griežtoj formoj, daugely j tele
gramų pažymėtas dar tvirtas pa
siryžimas ginti Lietuvos teisių 
“ligi paskutinosios”, reiškiama 
pilnas pasitikėjimas vyriausybe 
ir reikalavimas “nutraukti dery
bas, jeigu šie reikalavimai nebū
tų išpildyti”.

Ligi šiol, liepos mėn. 9 d. gau
ta panašus nutarimai iš sekančių 
vietų: Palangos miesto ir apy
linkės gyventojai — skaičiuje 
450 žmonių: Vilkaviškio miestas 
— 4000 dalyvių; Vilkaviškio ap
skrities Valdyba Apskrities Ta
rybos įgaliota, viso apskrities 
gyventojų vardu; Alytaus mies
to ir apskrities gyventojai, Ma- 
riampolės miestas, Raseinių 
miestas ir apylinkes — 5000 da
lyvių, Šiaulių miestas — 6000 
dalyvių; Kybartų ir Virbalio 
miestų su apylinkėmis visų tau
tų mitingas; Kretingos apskri
ties su Klaipėdos krašto pasienio 
gyventojais — 2500 dalyvių; 
Tauragės apskrities miesto ir 
apylinkės gyventojai; Tverų val
sčius — 4000 piliečių; Viduklė 
Betygala, Kirsnemunė, Kelmė, 
Stakiai, Raudonė, Lyduvėnai, 
Ukmergės miestas ir apylinkės; 
žemaičių Kalvarijos valsčius —

5000 piliečių; Šakių miestas, 
žvirgždaičiai, Barzdai, Griška
būdis, Lukšiai, Sintautai, Slavi
kai, Kiduliai, Gelgaudiškis, Plok
ščiai, Paežerėliai, žemoji Pane
mune, Lekėčiai, Sudargai, Ilgu
va, Simnas, Rudamina, Lazdijai, 
šventažeris, Rudamina, Šlavan
tai, Kapčiamiestis, Veišėjai, Lei
palingis, Joniškis, Linkuva, Pa
kruojis, Stačiūnai, Lygumai, 
Kurtavėnai, Kuršėnai, Radviliš
kis, Kriukai, Papilis, Meškučiai. 
Krekenava, Alytaus miestas ir 
apskritis, Mažosios Lietuvos lie
tuvių partijos, Tautos Taryba 
Klaipėdoj, Prienų miestas ir apy
linkė, Pajevonys, Pilviškiai,Lau
ke, Leškai ir Alvitas.

(“Elta”)

Lietuvos Mažiešiai.
“Ir atėjo Lietuviai pas žydus 

ir tarė jiems: Ateikite ir 
veskite mus į pasaulį...”

VARŠAVA E. — Žydų orga
nas “Nasz Przegląd” paduoda 
d r. Kapla straipsnį apie ta
riamus žydų teisių siaurini- 
nius Lietuvoje ir tokiu tonu 
pradeda rašyti:

“Rami ūkininkų tauta gavo 
porą šautuvų ir pasiskelbė ne
priklausoma... Bet valstiečiai 
kartu su keliais pusiauinteli- 
gentais nežinojo kaip elgtis su 
kitų šalių ponais diplomatais 
ir politikais... Tai prisiminė, 
kad jie turį... žydus. Žydai tai 
yra galvočiai, miestų žmonės, 
žmonės su surdotais ir dry-

DYKAI
Reumatizmu sergantiems

Mes turim naują, būdą reumatizmui gydy
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno šito laikraš
čio skaitytojo namus, 
kuris parašys mums 
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
stirę, ar jauti opumą, 
jei kankina skausmai 
prie kiekvienos oro at
mainos, tai čia tavo
proga išmėginti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

tnums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ii* adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis. 
Šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose 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 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: 

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

V ■ .

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

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

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

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBE,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

žuotomis kelnėmis, žmonės vi
są laiką keliaujantieji geležin
keliais, kalbantieji visomis 
kalbomis, turintieji apsukrų 
protą. Taigi atėjo pas žydus 
ir prašo: įveskit mus į pasau
lį... Turime valstybę, kraštą, 
bet nežinome, kaip elgtis.

Ir prasidėjo broliavimasis 
su žydais.

Valstiečiai: (chlopi) uždjejo 
dryžuotas kelines ir drauge su 
žydais iškeliavo į baisius mie
stus, kaip: Paryžius, Londo
nas, Ženeva, Roma, pradėti 
vesti diplomatines derybas. 
Žydai kalbėjo, įrodinėjo už 
juos, visam pasauliui rodė 
tuos keistus sutvėrimus ir ti
kėjo į jų geras širdis ir dorus 
užmanymus... Žydai tarnavo 
kuo ištikimiausiai. Buvo širdi
mi ir kimu parsidavę Lietu
vai.. .”

Expresinis patarnavi 
mas į Bre

meną.
Reguliariai laivų 
išplaukimai sere- 
domis ir subato- 
mis. Dideli, grei
ti laivai. Geriau- 
sis maistas ir vie
nam', dviem arba 
keturiems 
Padarykite 
kelionę 
ant

lovos, 
savo i 

malonią

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
VALDŽIOS LAIVŲ

S. Pres. Roosevelt Aug. 11, S. 15
S. Pres. Fillmore Aug. 14, S. 18
S. Leviathan Aug. 18, Sept. 8
S. Pres. Harding Aug. 21, S. 22
S. Pres. Arthur Aug. 25, Oct. 2
S. George Washington

Sept. 1, Oct. 6
S. S. America Sept. 11, Oct. 13 
Rašykit dėl informacijų apie iš
plaukimą, kainas ir t. t.

UNITED STATES LINES
110 S’. Dearborn St1., Chicago, III.
Vietiniai agentai visuose miestuose

s.

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. SHIPPING BOARD

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savd metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailūs piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaroj užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi- 
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsim’© prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

fr-.....................~.........................................-...............  '

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be C*OC Be 
Peilio^ Lu Skausmo

Kaina bus augštesnė iki $30 nuo 
Rugsėjo-September 1 dienos. Jei jus 
norite žemos kainos $25, jus turite 
gydytis šj mėnesį. Gydykite savo rup- 
turą kur šimtai kitų jau tapo išgy
dyti.

SKAITYKITE KA MR. ROS- 
TALSKI SAKO:

“Aštuoni metai atgal aš gavau rup- 
turą. Aš bijojau, kad mane gydytų 
su peiliu. Kuomet aš sužinojau apie 
Dr. Flinto metodą, be peilio, aš nu
ėjau pas jį. Ir jis išgydė m<ane be 
peilio, skausmo arba sugaišimo nuo 
mano darbo. Tai buvo metai tam at
gal ir aš jaučiuosi labai gerai nuo to 
laiko. Aš tikrai patariu visiems su 
ruptura žmonėms pasimatyti su Dr. 
Flint’u”.

Fred Rostalski,
1341 Mohawk St.

ATEIKITE RUGPIUČIO MĖNESYJ 
JEI NORITE PIGIŲ KAINŲ 

Viskas slaptai. Pasitarimai dykai

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėiiomis, uždaryta.

Mis. A MiCHNiEVICZ-VIDIKIENf
AKUŠERKA

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

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

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose reikaluo
se moterims i 
merginoms; krei 
kitos, o rasite 
pagelbą.

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

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

/------------------------------------------------

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenčjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Thcater BIdg., 2-roa luhos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tol. Lafayette 5698.

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 G iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136 

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

b Į ' ' ■

Telefonai:

Nemo Liesinimoa num.333, tik
rai pigus. Turi temą virių ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
diiai 24 iki 3G ; atsieina tik $3. i 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo , vardą, adresą ir ( 
$3. Mes pasiųsime.- — -- • • - - - ------- , •

Nemo Hygienlc-Fashion Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dcpt. S.)

Tel. Blvd. 3138
M. Woltkew!ch 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kinve. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
ir merginoms vei 
tui.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

iScis
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. Nedėiiomis nuo 10 valan

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

.... ......... ■■■'" \
Telephone Yards 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, ILL.A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valąndos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:3® vakaro.s - - - ... /

/— 1 . . . . . . *
Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėiiomis ofisas yra 
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Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėiiomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Optometriat
TeL Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubote

Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D.

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
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vo patiektas legislaturos 
svarstymui, bet užkliuvo le- 
gisliaturos komisijoje.

Antra, girtus, pergreit va
žiuojančius ir nieko nebo- 
jančius automobilistus siū
loma areštuoti. Jie bus pa- 
liuosuoti tik kauciją užsi- 
stačius. Tas sumanymas 
priklauso teisėjui Olson.

Trečia, bausti kalėjimu 
pergreit važiuojančius auto
mobilistus.

Ketvirta, nuo prasikaltu
sių automobilistų atlipti lai- 
snius ir uždrausti jiems va
žinėti.

Tie pasiūlymai gal nėra 
blogi. Automobilistų tyri
mas kai dėl fizinio ir proti
nio stovio, o taipgi mokėji
mo važiuoti turės žymiai su
mažinti incidentų skaičių. 
Bausmė už nepaisymą pat
varkymų irgi sulaikys ne 
viena nuo greito ir neatsar
gaus važiavimo. Tiesa, tie 
patvarkymai atrodo lyg ir 
perdaug griežti. Bet auto
mobilių incidentų epidemi
jos sustabdymui priseina 
stvertis griežtų priemonių.

Chica-
labai

Priešingame atvejyje 
gos gatvės pasidarys 
pavojingos.

m ----- L--------..114-!'.! „ ■ -'J!.

Sumanymas 
automobilistų 
suvaldymui.

Džiova 
Porto Ricoį.

šiais metais Chicagos gat
vėse nuo automobilių žuvo 
400 su viršum žmonių. Tai 
toks skaičius, dėl kurio pri
sieina susimąstyti. Nėra 
kalbos, kad nemažai tų ne
laimių įvyksta dėl piliečių 
neatsargumo. Bet bėda ta
me, kad žmonės vienu ir tuo 
pačiu laiku gali žiūrėti tik 
vienon pusėn ir negali maty
ti, kad iš kitos pusės atlekia 
automobilius. Taigi galų 
gale tiek daug žmonių suva- 
žinėjama gatvėse ne dėl to, 
kad praeiviai yra neatsar
gus, o dėl to, kad kaikurie 
automobilistai lekia galva
trūkčiais ir nepaiso praeivių 
saugumo. Užtat visas klau
simas susiveda prie to, kaip 
suvaldyti tuos nieko nebo- 
jančius automobilistus.

Chicagos saugumo komi
tetas sustabdymui tų nelai
mių rekomenduoja štai ko
kias priemones:

Pirma, reikalauti, kad 
kiekvieno automobilisto bu
tų ištirtas fizinis ir protinis 
stovis, o taipgi jo nusimany
mas, kaip važiuoti automo- 
bilium. Tas sumanymas bu-

Dr. J. G. Tovvnsend, kuris 
išbuvo Porto Ricoj šešis mė
nesius, sako, kad nuo džio
vos ten miršta daugiau 
žmonių, negu bile vienoje 
Amerikos valstijoje, išėmus 
Colorado, kur suvažiuoja 
daugybė džiovininkų gydy
tis. Kas metai šimtui tūk
stančių gyventojų išpuola 
200 su viršum mirčių nuo 
džiovos. Miestuose ir kur 
industrija yra labiau išsivys
čiusi 8% visų mirčių pareina 
nuo džiovos. Gi kaimuose ir 
rainuotose vietose tų mirčių 
skaičius siekia 4%. Įdomu 
pabrėžti ir tas faktas, kad 
Porto Ricoj nuo džiovos 
miršta daugiau moterų, ne
gu vyrų. Amerikoje dedasi 
kaip tik priešingai —* čia 
miršta daugiau vyrų, negu 
moterų. O tai pareina nuo 
to, kad dauguma Porto Ri- 
cos vedusių moterų dirba fa
brikuose.

Porto Ricos klimatas, pa
sak Townsendo, esąs svei
kas. Bet sąlygos, kuriose 
tenka gyventi darbininkams, 
esančios nepakenčiamos. 
Darbininkui mokama nuo 30 
centų iki $1.00 dienai (vidu
tiniškai 50 centų). Tokia

zacijčs kontrolėje. Baigusieji 
tą universitetą gali būti budis
tų dvasiškiais. Tokioje {štai* 
goję, žinoma, mažiausia gali
ma tikėtis neramumų. Bet ne 
taip dalykai dedasi tikrenybė
je. Studentai pareikalavo, 
kąd universiteto prezidentas re
zignuotų. /Pastarasis nebojo.
Tąsyk būrys studentų puolė I Jau senai teko skaityti “Nau
jo ofisą, apdaužė jį ir pastatė Hienose” telegramą apie garsų 
ant savo: gerokai apkultas]F u c h s ’ o procesą, įvykusį 

 

prezidentas priverstas buvo re-j Miunchene, Bavarijos sostinėj, 
zignuoti. birželio mėnesio pabaigoj* Kol

Su atžagarciviškos krypties ] šis mano laiškas pasieks Ameri- 
profesoriais ceremonijų 
nedaroma, Jiems pastatoma 
ultimatdmas— pasitaisyti ar
ba kraustytis sau kur kitur.

Valdžia esanti labai susirū
pinusi tuo studentų radikalu
mu.
ma policija ir šnipai. Bet tai 
nieko negelbsti. Tokio mies
te beveik kasdieną studentai 
laiką du-tris viešus mitingus. 
Jei policija įsimaišo, tai stu
dentai nieku būdu nenusilei-ifnėnesio, paskui ir net Bavarijoj 

_ . v . . . , .__ ^.džia jai geruoju. TodeL muš-nes e ai o i g i ^arp stu<lontų įr policijos 
Prekybos Butas turėjo sum- J į £
rinkimą. Susirinkimui kalne-1 r. ,. * 1 n y iri Pagrindine to judėjimo priėjo Sherman Rogers, žurnalo ® J ..in u 1 », 1 i i i- 'Pa žastis yra noras pasihuosuoti“Outlook” bendradarbis. Tarp I .proč.ų ir tradicJ.

it o jis paša e. Į jų, įurjais einant privilegijuo-
“Darbdavio, kuris ^m-Įtieji žiūrėdavo į paprastos kil- 

dosi melagių, kad jų pagel-lines žmones iš aukšto. Tarp 
ba išgavuls iš darbininkų dabartinio jaunimo ima pasi- 
paslaptis, turės daug nesma- reikšti nauja dvasia ir jis visu 
gumų. Ir tiesą sakant, karštumu stoja už tokias re- 
jam išpuola turėti tukstan-1 formas, kurios siekiasi pada- 
tį kartų daugiau tų nesma-1 ryti Japoniją demokratinges- 
gumų. |ne šalimi.

“Jeigu jūsų užveizda ne
turi pakankamai žmonišku
mo ir sumanumo, jeigu jus 
asmeniniai negalite • patirti] “Miami Valley Socialist” 
apie tai kas dedasi ir ko ] kainai aiškina pagrindinę 
trūksta dirbtuvėje, o turi-|rų priežastį: 
te samdyti profesionalus me
lagius, kad jie jums pasaky
tų apie jūsų darbininkus,— 
tokiame atvejyje jus netu
rite teisės vesti biznį.

^‘ŽinogusĮ, kuris Jprovokab 
torišku budu įgys jūsų dar
bininkų pasitikėjimą, kad 
paskui išdavus, juos, taip 
jau lengvai gali prigauti ir 
jus. Ir jis visada tai daro. 

“Jeigu jus norite žinoti 
priežastis, kurios gimdo 
nepasitenkinimą tarp darbi
ninkų, tai jus parėję namo 
gerai įsižiūrėkite į veidro-j 
dį. Ten jus pamatysite de
vynias dešimtąsias tų prie
žasčių, kurios gimdo nepa
sitenkinimą jūsų dirbtuvė
se”.

alga ne tik kad negalima 
tinkamai šeimynos užlaiky
ti, bet tankiai prisieina ba
dauti. Darbdaviai sako, kad 
darbo našumas esąs toks, 
kad nieku budu negalima 
darbininkams daugiau mo
kėti. Iš kitos pusės, pats sa
vaime aišku, jog pusbadžiu 
gyvenantis ir tankiai džiova 
sergąs darbininkas negali 
pasižymėti darbo našumu. 
Jis sparčiau ir geriau dirbtų 
tik tada, kai gyventų geres
nėse sąlygose. Bet tų sąly
gų pagerinimui bent šiuo 
tarpu nič nieko nedaroma.

ĮSPĖJA DARBDAVIUS.

STUDENTŲ RIAUŠES 
JAPONIJOJE.

Prieš kiek laiko buvo rašy
ba šioje vietoje apie studen
tų riaušes japonų Wasedos 
universitete. To universiteto 
studentai nedavė admirolui, 
generolui ir kitiems aukštiems 
valdininkams kalbėti apie mi- 
litarizmą. Dabar laikraščiai 
iraneša, kad ir Tokio univer
sitetuose studentai kelia strei
kus ir riaušes. Vienas tų uni
versitetų yra religinės organi-

Mucius SceVola ,

Laiškai iš Bavarijos Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

(Musų specialiu korespondento).

I. Istorija ne iš to galo.

irgiĮkos padangę, Jus jau be abejo
nės, busite tą procesą visai pa
miršę ir jau suspėję susirūpinti 
kitais svarbiais dienos klausi
mais. Bet kuo aš kaltas, kad 
Europos korespondentų tokia 

Prie universitetų stato-1 jau dalia, kad jie Jums gali ra
šyti tiktai apie pavėlavusius da
lykus — negi pasieksi tą pačią 
dieną Ameriką! O antra — ne 
tiek jau čia ir mano kaltės yra. 
Garsusai procesai tęsėsi pusę

KARŲ PRIEŽASTYS.

se-
ka-

“Kokia buvo pagrindinė 
pasaulinio karo priežastis? 
Kokia bus pagrindinė prie
žastis busimo karo? Engel
sas išaiškino tai pusę am
žiaus atgal: ‘Socialinių per
mainų ir politinių revoliuci
jų galutinos priežastys turi 
būti ieškomos ne žmogaus 
smegenyse; ne žmogaus ge
resniame tdisybės permaty- 

ine, bet gamybos įmonių ir 
apsimainymo būdų pakitėji
me. Tos priežastys turi bū
ti ieškomos ne filosofijoje, 
bet to ypatingo periodo eko
nomijoje’. Ištirk tą tvirti
nimą savo smegenų labora
torijoje. Patikrink jį savo 
pastebėtais faktais. Išana
lizuok jį praeitų -laikų ir da
bartinės istorijos šviesoje, 
ir įsitikink ar tai nėra tie
sa.”

»— t Oi., a ...tt., ..e .. ...................................

Daug žmonių su
važinėta

Nuo Naujų Metų 
kauntėj suvažinėta 400 
nių. Sako, tai dar pirmu syk 
tiek daug žmonių suvažinėta 
automobiliais gatvėse. Policija 
griebiasi aštriausių ’jprtemonlių 
sumažinti nelaimės nuo auto
mobilių.

Cook 
žino-

(Persispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

Bet jeigu jis yra jau tokia neišvengiama 
blogybe, kad jo iš scenos išmesti negali
ma, tai tenka jo valią suvaržyti. Iš čia 
prasidėjo to teatro inertingumas, n k t orių 
vietoje sustingimas, neišpasakytas judėji

mų ir veiksmo neturtas. Ir mokina Mc- 
jercholdas savo aktorius gestikuliacijos, 
kaip koks cirko direktorius įvairius dievo 
gyvulėlius visokių štukų krėsti. Tarp vie
no ir kito aktorio judėjimo nebuvo jokio 
ryšio — nes reikėjo taikytis dekoracijų 
stiliui. Vadinas vėlei iš gyvo aktorio no
rėta padaryti negyva lėlė. į

Bet tuo dar aktorio kančios nesibai
gia. Aišku, kad su tokia lėle-manekehu 
nesiriša gyva ar gyvo žmogaus kalba: 
tenka ir ją — kalbą — pritaikinti prie 
gražiųjų dekoracijų. Mejercholdas filoso
fuoja: “Žodis privalo: taip skambėti, kaip 
skamba vandens lašas, krisdamas į gilų

šulinį: girdėti ryškus lašo skambėjimas 
be garso aidijos erdvėje”... Dar liūdnes
ne Mejercholdo teatro istorija su aktorio 
pergyvenimais. Jo nuomone, aktoris ne
privalo vaidindamas jokių “pergyvenimų” 
įsileisti į savo dūšią, jis privalo viską 
ir skausmą, ir džiaugsmą, ir laimę, ir bai
mę — viską šaltai, nelyginant koks bude
lis, nuduoti. Rezultatai buvo ypatingi: vos 
pakilus uždangai publika plojo, kiek ga
lėdama iš nuoširdaus džiaugsmo, bet ei
nant spektakliui mirė iš nuobodumo, arba 
giilo vaidinimo nesulaukę bėgo iš sales.

!Mcj crcho-ldas džiaugias, 'kad didis TU

SU poetą Valerij Briusov, recenzuo
damas vieną jo spektaklį, pažymi, kad 
kaikurios scenos buvo panašios į Ponipe- 
jos freskas. Bet tas pats Briusovas ir bai
siai žiauriai pasijuokė juo, nors Mejerchol
das tą mefistofėlingą ironiją priėmė kaipo 
gražų pagirimą. Būtent Briiteovas kartą 

> parašė: “aktoris ■ turi būti) paketas t ^oki- 
nėjančia ; pūkine lėle, kurioje butų įstaty
tas gramofonas. Tai buty visai išmintingas 
tai butų vienas galimųjų uždavinio iš
sprendimų — ir nėra jokios abejonės, kad 
dabartinis stilingasai teatras marionečių 
teatro linkui šuoliais lekia”. Aš nebežinau, 
ar bebūtų galima skaudžiau pasijuokti!

viskas nutilo, ir tik šiandie, — 
beveik trims savaitėms praslin
kus nuo to meto, kai teismas 
baigė nagrinėti bylą — tik šian
die teismo sprendimas tepas
kelbta! Tiesa patsai teismo 
sprendimas nėra jau toksai ir 
svarbus, bet tai europinio pobū
džio bylai jis labai karakterin- 
gas: tris savaites bavarčikai 
durnojo, kol sudūmojo, kas su 
kaltininkais daryti. Nes toje 
byloje kenčia ne kaltinamasai, 
bet bavarčikų valdomosios sfe
ros, kurioms ta byla buvo gal
dar kurkas nemalonesnis daly
kas, negu keletas metų atgal įvy

si Bavarijoj bolševikų revoliu
cija.

Kaltinamųjų suole atsidūrė 
žymus profesorius, didysai teat
ro reformatorius George 
F u c h s. Ir jis kaltinamas 
už tai, kad norėjęs Bavarijoj pa
daryti valstybinį perversmą, at
siskirti nuo Prūsų ir visos kitos 
Vokietijos, paskelbti monarchi
ją, pasiduoti prancūzų protekto
ratui, kad jis rengęs tą planą su 
prancūzų žinia ir pagalba, kad 
buvęs prancūzų finansuojamas.

Reikia žinoti, kad bavarčikai 
ir iki šiai dienai negali kitų vo
kiečių įtikinti, kad jie yra išti
kimi visos Vokiečių valstybės 
idėjai, kad jie nesimpatizuoja 
prancūzams. Kaip jie tikina, 
kaip jie bažijas, o vis tik naujas 
ir naujas skandalas, nauja ir 
nauja “tėvynės išdavimo” byla 
niaukia biurgerinę padangę. Ir 
antagonizmas ir barnės tarp Ba
varijos ir kitų Vokietijos žemių 
diena iš dienos auga. Kad ba
varčikai nekenčia prūsų, kaip 
žydas kryžiaus, senai visiems ži
noma. Net neapykantai ilius
truoti reiniečiai anekdotą pra
manė.

Atvažiuoja prūsas į Miunche
ną; palei stotį susitinka gera
širdį saksą; ir klausia:

— Pasakyk, meldžiamasai, 
kur aš galėčiau nueiti čia, kad 
pamatyti visą Miuncheną, ba
varčikų papročius, kad gaučiau 
pažinti visą gyvenimą?...

— O, — atsako geraširdis sak-

sas, — eik stačiai, matai didelę 
iškabą, o namai dar didesni: ten 
yra švento Motiejaus rezidenci
ja. Užėjęs ten rasi daug baltų 
stalų; atsisėsk prie vieno ir už
trauk, kiek tik galėdamas: “Aš 
esu prūsas, turtingas prūsas”. 
O, tai tu tuojau pamatysi ir 
bavarčikų papročius ir visą gy
venimo pilnybę!

šios rųšies neapykanta nuo 
prūsų jau senai perėjo į saksus: 
mat saksai daugiausiai socialis
tai, pas juos ir valdžia socialisti
nė, o bavarčikui socialistas, tai 
kaip velniui Švęstas vanduo. 
Turbut nėra tokio šunies, kurio 
bavarčikai nekartų ant saksų so
cialistinės valdžios! O saksai 
iš savo pusės bavarčikams atsi
lygindami, nepripažįsta bavarči
kų teismų sprendimo, nes tai 
esanti ne teisybės, bet žulikystės 
institucija...

Lygiai tokių pat šunų bavarči
kai karia ir ant tiuringiečių — 
mat tie ir gi daugumoj socialis
tai. Ir juo toliau, juo Vokieti
jos ekonominė ir politinė padėtis 
darosi sunkesnė, juo labiau siau
čia spekuliacijos vakanalija, juo 
labiau tūžta paprastų biugerių 
nervai, — juo tasai antagoniz
mas auga ir plečias. Kodėl jam 
ir neaugti, jei jo niekas nemalši
na, jei jis iš visų pusių tėra tik
tai kurstomas?!

O čia, kaip tyčia, bavarčikams 
bylų — skandalingiausių — ne
trūksta! O dabar pasmerk 
Fuchs’ą ir jo prietelius, vadinas, 
pasmerk separatistines tendenci
jas, pasmerk svajones apie mo- 
narkiją, pasmerk 
miųjų 
idėją!
tų
sams, — rodos, tokie ponai galė
tų tuojau susišnekėti; bet kur 
tau!

Šit prūsų monarchistų vadas, 
generolas Ludendorf — 
vargiai kudašių išneš iš Miun
cheno! Mat jis pasakė, kad ba
varčikai labai geri žmonės, tik 
jiems reikėtų dar geroko prūsiš
ko botago. Jam bavarčikai pa
kėlė tokią pirtį ir uždavė tokio 
garo, kad jis pas Abraomą jų ne- 
beužmįfš:

O daktaras K u e h 1 e s, 
Fuchs’o talkininkas, kartu su 
juo areštuotas, ir kalėjime prieš 
teismą nusižudęs, kartą klasin- 
gai pasakė: “Man prancūzas iš 
užpakalio meilesnis, negu prūsas 
iš priekio!” Tegu tas posakis ir 
bus begėdiškas cinizmas, bet ku-- 
ris bavarčikų procentas gryna 
širdimi pasmerks — tai kitais 
klausimas — ir ne taip lengva j 
jį atsakyti...

(Bus daugiau)

Silpni tie biznieriai, kurie 
nepajiegia savo tavoro par 

duoti kitų neapšmeižę.

žmonių
Tiesa, 

netrūksta

senai net žy- 
svajojamą 
monarkis- 

ir pru-

GARSINK1T1ES 
NAUJIENOSE

Beje, ir pats Mejercholdas veikiai suprato 
visus savo teorijos nonsensus, bandė pa
galbos ieškoti Fuchs’o skulptūrinėj teo
rijoj, bet ir ten išganymo nesuradęs, už
ėmė aukšto vaidininko vietą dar prie caro 
valdžios, kurią pasilaikė ir iki šiai dienai, 
ir savo revoliucinėse pastangose nusira
mino.

Lietuvių teatros veikėjas, didis teatru 
reformatorius Antanas Sutkus (man 
labai gaila, kad aš šiuo tarpu neturiu pa
rankėj jo raštų teatro reikalu ir negaliu 
jo teorijos nors trumpai išdėstyti, nes ji 
yra viena įdomiausiųjų moderninių teori

jų ir nepalyginamai tobulesnė už visas 
čia minėtąsias) apibudindamas šiuos tris 
reformatorius sako:

“Yra nenaujovingumas ir vėlnaujovin- 
gumas. Kada ateina j gyvenimą tai, kas 
nežadina mieguistų sąmonių kuo tai dar 
iki šiolf ^ejja^įstap^ų, < kis) dė^bngai i į padeda 
skilviui’ vh&kmii p&tų«gausų įvaĮj^į, kas 
duoda ramiai plūduriiiėtis savo idilijos 
pelkėse — toksai naujovingumas pagei
daujamas ir mielai sveikinamas. Bus kuo 
pasigirti savo kaimynui, bus ko kalba sa
vo šeimoje ir nereikės nuobodžiauti. Tai, 
it pirštinaitės ir skrybėlaitės, kurias taip 
lengva mainyti ir kurių mainymas jokios

energijos nereikalingas. Ir visai kitas da
lykas —- kada ateina toks reiškinys, kuris 
užtinka mus audringuoju viesulu, įkaitina 
mintį ir jausmą, sukelia musų sieloje re
voliuciją, pastato pačius prieš save ir pri
verčia atverti mieguistas blakstienas. Tuo
met verkšlenančiu veidu mes sakome: — 
ir kam tai reikėjo... juk buvo taip ramu... 
Naturalizmąs vaidyboje ir buvo tuo pir
muoju naujovingumu. Jis nereikalingas 
nei psichinės, nei fizinės energijos, o taip 
priimtinas įprastų šiokiadienių, nuolatos 
girdimu ir matomu žmogaus Įpročių pa
kartojimu: jis duoda galimybes truputį

paverkti ir pasijuokti prie vaidybos atė
jus, taip meilus savo pletkais apie žmogų, 
kuris (plctkas) nesunkina jo sąmonės 
naujų turiningesnių dėsnių {gavimu. Ir 
kodėl nepaguosti. Paguodė ir pamylėjo.

Dėlto, kaip ten nebūtų, kokių klaidų 
nebūtų padarę savo žygiais šie trys pasta
rieji vaidybos reformatoriai —< Fuksas 
Miunchetiė, Krėgas Londone (? P. K.), 
Mejercholdas Petrograde, tačiau negalima 
nepripažinti, kaj jie atėjo prie vaidybos 
tuo metu, kada nąturalizmas galą liepto 
priėjo ir vaidyba -sayo gyvybės krizį gy
veno; kada visa eilė artimų vaidybai žmo
nių—kritikų ir literatų, kaip pavyzdžiui

Gerbiama Naujienų Redakcijai 
Malonėsite patalpinti į laikraš

tį Naujienas šį mano straips
nelį

Priežodis sako, kad neprašy
tam svečiui vieta už durų. Bet 
aš, mylėdamas lietuvių laikraš
čius ir velydamas jiems kuoge- 
riausio pasisekimo, įsileidau šilą 
neprašytą svetį, Telegramą, į sa
vo namą. Ir net po tris nume
rius kas savaitė per apie pusę 
metų jis man eina, ir tat ne
žiūrint mano perspėjimo, kad 
man uždyką trijų Telegramo nu
merių nesiųstų. 1

Well, manau sau, kaip aš my
liu laikraščius, taip jie myli ma
ne, ir net po tris kas savaitė 
ateina. Bet girdžiu, kad ir ki
tiems, ne man vienam po tris 
siunčia. . . , į

Aš, nors jau esu patyręs ke
liuose bizniuose, bet šito Tcle- 
gramo biznio negaliu sau išaiš
kinti. Gal, sakau, Telegramas 
nori iš manęs padaryti sau 
agenta, ar gal kokis kitas man 
nežinomas biznis čia slepiasi.

> Vienok, aš manau, kad iš Te
legramo leidėjų nekas biznieriai 
tėra, kad neįstengia savo tavoro 
parduoti be apšmeižimo kitų 
ypatų, kaip tai daro Telegramo 
No. 21 po straipsniu pasirašęs 
Tamošius. Su šitokiais perli
niais raštais, vyručiai, kad ir po 
dešimtį Telegramų Uždyką siųsi
te, netikiu kad daug skaitytojų 
gausite. Aš skaitau tokius biz
nierius labai silpnais, kurie, ne
pajiegia savo tavorą parduoti ki
tų neapšmeižę. Ir klausiu ger
biamų Naujienų kaip tokiam 
šmeižikų įrankiui uždaryti du
ris? Klebono Anūkas.

Nuteisė Latvių 
valdininkus

žiniomis 
Liepoj aus 
nagrinėjo

bylą. Al-

Latvių .laikraščių 
liepos men. 1 d. 
Apygardos teismas 
garsią Latvijoje 
muitinės valdininkų
sakomybėn buvo patraukti 7 
muitinės valdininkai, kaltina
me leidę be muito prekes ėmę 
kyšių. Teismas tęsėsi 3 d. ir 
pripažino kaltus, 3 buv. valdi
ninkus, iš kurių vienas nuteis
tas metams kalėjimo, antras 
7 mėn. ir trecias 2 savaitėms 
arešto.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedaliomis 9—12 
dien^.

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

Julius Aichenvaldas, išviso pradeda abe
joti dėl vaidybos, kaipo tam tikros meno 
srities, ir nepripažįsta būties, sakydamas, 
kad “vaidyba yra! fikcija, tiek amžių žmo
nijos gaivinta... Galas vaidybos atėjo dėl
to, kad vaidyba ir neprasidėjo. .. Vaidyba 
melagingas ir beteisis menas... plebso 
džiaugsmas, vaikų žaislas... Jis ne menas, 
o kas kito, gal būti didesnio... (mano pabr 
P. K.).

Teisybė, kad šie novatoriai, pasmer
kę esamą, mažai įką tesurado vaidybai nau
jo, juoba tikslaus ir esmingo, bot šios re
voliucijos faktas priverčia visų eilę vaitly- 

bos darbuotojų susigalvoti, priverčia su
svyruoti (? P. K.) įsigyvenusį scenoj kon- 
semtizmą. Teisybė ir tai, kad vienu už
simojimu ir vienas žmogus nepasakys tie
sos žodžio, juoba scenos mene, kurio gy
vybe kolektyvėje psychėje (? P. K.). Ta
čiau pakeltieji jų pradai beieškant naujų 
lyčių, pašaukia ir atveda į vaidybą akto
rio jausmą, mintį ir psychę nešančių žmo
nių (? P. K.), kurie savo kuriamais žy
giais teikia ne kieno nors charakterį arba 
gyvenimą, bet vienoje rolėje sintetina visų 
sielų pasaulį; kurie taiko pasakyti ne vien 
aktoriaus žodį, bet ir tai, kas už jo, tą “po-

(Bus daugiau)

‘ A.' A 'S , ' ' ’ '
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Uodai.
Vaistai ir apsisaugoji

mas nuo jų.

L. O. Howard, Ph. D.

(Tęsinys)

Seni nevartojami šuliniai dar
žuose yra dažnai vietomis, kur 
uodai veisiasi, nežiūrint kad jie 
butų ir gerai apdengti. Tai gali 
būti lengvai prašalinta užpilant 
kartas nuo karto kerosinu. Tų 
patį galima pasakyti ir apie 
sutrynus. Sutrynai yra dažnai 
apmūryti akmenimis ir cimentu, 
bet cimentui ištrupėjus arba su
kilus tie maži vabalai įlenda ir 
veisiasi be jokio sustojimo nie
kam nei nežinant, kad jie ten 
yra.

Fontanai ir pagražinimui tven
kiniai yra dažnai veisimos vie
tomis ir čia įleidimas žuvų, kaip 
toliau bus pasakyta, paprastai 
tai prašalina. Dažnai atsitinka, 
kad ant pagražinimo tvenkinių 
kraštų leidžiama augti žolėms, 
uodų larvos rasdamos prieglau
dos prie augalų nuo žuyių išsi- 
saugoja. Tokiuose tvenkiniuose 
taip-pat dažnai yra auginamos 
žolės su plačiais lapais, ir ten 
kur tie platieji lapai guli ant 
vandens viršaus, kaip tai daž
niausiai atsitinka, viena dalis la
po gali būti apmterkta taip, kad 
larvos gali be vargo veistis van
denyje viršum paskendusios la
po dalies, apsaugotos 'lapais nuo 
žuvų, kurios kila iš apačios į vir
šų. Taigi reikia tokiuose atsiti
kimuose tvenkiniuose neleisti 
žolėmis arba parinkti tokius 
vandens augalus, kurie augdami 
neduotų vietos uodų larvoms pa
sislėpti.

Čia paminėtose vietose netik 
namų uodai, apie kuriuos kalbė
jome, arba vandens lietaus bač
kų uodai yra randami, bet ir ki
tos veislės, ypatingai drugį ne
šantys uodai Anopheles. Kaž
kurios tų veislių veisiasi ten, kur 
tik randa vandens.

Daugelį vietų mažuose mies
teliuose, net ir ten kur yrą van
dens priežiūra, randasi kubilai 
ant stogo, kad turėtų vandens 
maudyklėms. Tokie kubilai turi 
būti apdengti, nes uodai gali 
įeiti į kubilų arba per stogo lan
gelius arba tiesiai iš triobos per 
apačių ieškodami vietos dėti sa
vo kiaušinius.

Apie didelius namus arba vie
šas įstaigas yra tiek vietų, ku
riose uadai gali veistis, jog jas 
visas išnaikinti reikia atsidėjus 
ieškoti. Pa v. viename valstijos 
ligonbutyje, išieškojus per keliū
tą dienų ir išnaikinus visas vei
simos vietas, kokios buvo randa
mos, uodai vistiek nestojo būti 
įkirųs ligoniams. Ant galo tam
siausioje dalyje nevartojamo 
skiepo atrasta pus-bačkis su sto
vinčiu vandeniu, iš kurio šim
tais uodų išsiperėdavo kasdieną. 
Tankiai mainant vandenį arba 
vartojant kcrosiną tokios vietos 
tampa nepavojingos.

(Bus daugiau)

Town of 
Lake

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

6. Benošius
1616 W. 47th Street

CHICAGOS 
ŽINIOS

'h

Iš Shane kompanijos 
siuvėjų streiko

Streikas dar tęsiasi. —- Strei- 
kieriai gerai laikosi. — Lie- 
tuviški boseliai labai įsi
rūpinę. — Permatoma strei
ko pabaiga.

C. B. Shane kompanijos siu
vėjų streikas vis dar tęsiasi. 
Kol kas streikieriai gerai lai
kosi ir visi yra pasirįžę strei
kuoti tol, kol darbdaviai su
tiks jų reikalavimus išpildyti.

Lietuviški boseliai, sako, la
bai susirūpinę. Mat jie jau 
pradeda persitikrinti, kad 
jiems nepavyks streiką pakri- 
kdyti, kaip kad jie manė iš- 
pradžių padarysią. Be to, da
bar kai kuriems jų gręsia net 
netekimas “džiabo”. Nes ne
protingu savo pasielgimu jie 
privirė daug košės darbda
viams, kurie ant jų jau pradė
jo rūstauti.

Firmos savininkai dabar nei 
kiek darbo nebegali padaryti. 
Tat spėjama, kad jie gal jau 
pradės apie streiką rimčiau 
pa mąstyti ir taikintis su strei- 
kieriais. Jeigu taip, tai rei
kia tikėti, kad streikas neužil
go turės pasibaigti. Nes mat 
ilgiau priešintis streikieriams 
darbdaviams nėra išrokavimo.

Vienas streikierių.

Visas judėjimas sustos 
vienai minutei

Šiandie įvyksta mirusio pre
zidento Hardingo daiidbtuvės. 
Jo kūnas bus palaidotas Ma- 
rion, Ohio, trečią valandą po 
pietų. Išiledškimuli ./pagarbos 
mirusiam prezidentui, gatve- 
kariai, automobiliai praeiviai, 
darbininkai, visi yra prašomi 
sustoti vienai minutei ir tylo
mis stovėti nuo 3:00 ligi 3:01 
po pietų.

Visi bankai, biržos, viešos 
raštinės, kai kurios sankrovos, 
dirbtuvės, užsidarys šiandie 
visai dienai. Paštas irgi tik 
dalinai veiks, o vienai valan
dai visai darbas apsistos.

_____________________ s

200 chicagiečiy Pre
zidento laidotuvėse

Du šimtai chicagiečių perei
tą vakarą išvažiavo į Marion, 
O. Jie dalyvaus Prezidento lai
dotuvėse.

Nušovė plėšiką
Engelwood nuovados poli- 

cistai pastebėję plėšikus ban
dant apiplėšti Standard Oil 
stoties (63 ir S. Morgan gat
vių) saugiąją šėpą pradėję j 
juos šaudyti. Vienas plėšikas 
tapo nušautas, kitas suimtas, 
o trečias pabėgo. Sugautasis 
pasisakė esąs Arthur Smith, 
bet atsisakė pasisakyti kur gy
venąs. Nušautasis dar nein- 
dentifikuotas.

Už kvoterį liko 
milionierium

George Scarschug, Oak Park, 
nusipirko vieno miliono vo
kiškų markių vertės čekį iš 
Illinois Merchants banko už 
dvidešlimts penkis /centus. Ir 
tai dar, sako, kad gal jis per
mokėjęs. Prieš karą už tokį 
čekį butų reikėję užmokėti 
$238,000.

I

Pašalintas nuo darbo 
pašovė bosą 

Sukėlė panikų gatvekariuose 
pradėdamas gaudytis.

Kiek laiko atgal Albert 
Nark, 220 N. Albany avė., ta
po pašalintas nuo darbo iš 
Hart Schaffner ir Marx rub- 
siuvyklos. Jį pašalinęs bosas 
Thomas Vandirdersteine, 45 
metų, 2444 Sunnyside Avė., 
susipykęs su juo. Nark, pas
tebėjęs buvusį savo bosą Lin- 
coi]in-iBer.wyn gatvekariuose 

Montrose Avė. prisiartino pro 
žmones ir tuojau* pradėjo į jį 
šaudyti. Pataikyta du sykiu 
Vandidersteine’ui ir sykį M. L. 
Loun, 53 metų, 4508 N. Oak* 
ley Avė. Pirmasis vargu be- 
pasveiks.

Po to Nark iššokęs iš gat- 
vekarių ir bandęs pabėgti, bet 
už kelių blokų tapo policisto 
sugautas.

UŽ tai policistas, sako, gaus 
tam tikrą nuo policijos atly
ginimą.

Su savo vaikais ga
linti daryti ką nori

Mrs. J. Leonidis, 4531 N. 
’Clifton Avė., savo du vaiku, 
vieną 2 metų, o kitą 3, užra
kindavo namie ir eidavo dar
ban. Vieną sykį jos kaimynai 
išgirdę vaikus verkiant pašau-? 
kė policiją, kuri atvažiavus 
paėmė vaikus nuovadon. Bet 
Mirs. LeonidiM tvirtina, kadį nie
kas neturi. teisės jos vaikus 
atimti, kuriems ji turinti už
dirbti duoną.

Mirė Mark White Sųuare par
ko inžinierius.

T. Collins, apie 60 m. am
žiaus, 1722 E. 55-th St., per 
daugiau kaip 10 metų buvęs 
Mark White Sųuare parko in
žinierius, urnai vakar pasimi
rė parko inžinruimy. Jis apie 
6 valandą vak. nuėjęs į savo 
kambarį vakarieniauti. Kada 
apie 8 vai. jį rasta, jis buvo 
jau negyvas; raukoje dar lai
kė savo užkandį. Manoma, 
kad jis mirė nuo širdies ligos.

Daug brangaus skysti
mėlio teko plėšikams
'Dešimt plėšikų įsilaužė į 

Edwin F. Meyer namus, 45 E. 
Oak gat., suvarė tris tarnus ir 
buvusį Chicagos poilcistą dra
bužių kamaraitėn, užrakino 
juos ten ir susiradę skiepe 
dvidešimts du “keisu” geriau
sios viskės, “brand Scotch”, 
apie $600 vertės, išsinėšino 
nežinomais keliais. Sako, jie 
butų išsinešę apie $100,000 
vertės vyno ir “viskės”, bet 
pabūgę kad jų kas nesugautų 
su tiek grobio pasitenkinę.

Lietuviii Rateliuose
Roselandas

Iš Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės darbuotes.

Rugpiučio 6 d. Strumilos 
svetainėj .įvyko Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės su
sirinkimas. šėrinmkų atsilan
kė neperdaugiausia, tur būt 
iš priežasties šilumos. Atidar 
rius susirinkimą, eita prie rin
kimo tvarkos vedėjo, kuris tar
po išrinktas M. Bacevičius. Po 
to skaityti ir priimti iš praeitų 
susirinkimų protokolai.

i . Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad terminas jau išsibaigė 
tięms, kurie buvo pasižadėję 
nupirkti bendrovės šėrų už 
šimtą dolerių kiekvienas. Dar 
keletas jų yra neužsimokėję. 
Kaip mktyt, dar nauji 
užsiregistruoja šimtininkai ir 
užsimPka, A patartina | ir senie-i 
siems ulsiregistnavuiiems ) tai 
užsimokėti.

Plianų komisija pranešė, kad 
kad jau paduota architektui 
pagaminti plianą, už; kurį su
derėję $500. Bi^k^ jiems prane
šę, kad už savaitės laiko plia- 

nas bus gatavai. ’
Buvo plačiai kalbama apie 

surengimą maskarado bendro
vės naudai. Pasirodė, kad ne
galima gauti svetainės ligi 
Naujų Metų, o po Naujų Metų 
rengiant maskaradą mažai 
naudos busią. Leista balsuoti. 
Didžiumos balsų' šis dalykas 
atmesta.

Nutarta surengti teatrą, ba
lių ir vakarėlį. Pavesta val
dybai paimti svetainę patogia
me laike. Jeigu nebus galima 
gauti vsetaines. pirm Kalėdų. 
vakarui, tai kai kurie ščrinin- 
kai patarė būtinai tokį vaka
rų surengti po Kalėdų sausio 
mėnesį. Buvo plačiai kalbama 
rengtis prie vajaus kai bus 
plianas pagamintas, nes tuo
kart turint plianą bus geres
nės ir pasekmės vajui.

Matyt, kai kurių draugijų 
atstovai nelanko bendrovės su
sirinkimų. Draugėjo|s turėtų 
juos paraginti tai daryti, nes 
nesilankant draugijų atsto
vams j bendrovės susirinki
mus, draugijos negauna rapor
tų iš bendrovės susirinkimų. 
Tas kenkia ir pačiai bendro
vei. Aš nemanau, kad jau taip 
sunku butų atstovams lankyti 
susirinkimus, kaip kad kai 
kurie įsiveizdina. Bendro
vė jau turi nusipirkus botus 
prie 104 gatvės ir Michigan 
avė. Tai botai dvigubai jau 
pakilę. Ir jeigu norite greitu 
laiku įsigyti nuosavą namą su 
svetaine, patartina skaitlingiau 
lankyti bendrovės susirinki
mus ir dar daugiau šėrų pirk
ti. Tuokart matysite, kad 
męs greitu laiku įsigysime 
nuosavą namą Bpšelande. Su
sirinkimai įvyksta kas mėne
sį pirmą panedelį Strumilų 
svet. —L.D.N.B.' Koresp.

Bridgeportas
Iš “Jaunosios Birutės” 

darbuotės.

Trečiadienį, rugpiučio 1 die
ną, 7:30 vai. vak., įvyko “Jau
nosios Birutės”’ repeticijos 
Mark Wite Sųuare parko di
džiulėje svetainėj. Nors tą 
vakarą buvo labai šiltas oras, 
tečiaus visi birutiečiai susirin
ko ir dar devyni nauji nariai 
pasižadėjo prisirašyti.

Kiek teko sužinoti nuo ko
miteto, tai “Jaunosios Biru
tės” mokytojai, būtent, pp. 
Sarpalius ir Uktveris, žada į- 
vesti dar vieną skyrių, tai dra
mos. Todėl vaikams ir mer
gaitėms reikėtų ko daugiausia 
prisidėti prie “Jaunosios Biru
tes”1, . nes prisirašė jos 
jie galėtų tinkamai išsi
lavinti muzikos, dainavi
mo, žaidmo' ir veikalų lo
šimo srityse. Nes “Jaunosios 
Birutės” mokytojai yra kom- 

i peten tiški tuose dalykuose 
žmonės.

Sekanti repeticija įvyks atei
nantį trečiadienį, rugpiučio 15 
dieną, Mark ’White Sųuare 
parko didžiulėje svetainėje, 
prie 29 ir Hailsted gatvių Pra
džia 7:30 vai. vak.

—Joe Tabokius.

Liet. Auditorium 
B-vės reikalai 

Pirmadienį, rugpiučio 6 
dieną įvyko Chicagos Lietuvių 
Auditorium bendrovės direk
torių ir draugijų atstovų susi
rinkimas spulkos name, 840 
W. 33 St. Atidarius susirin
kimą, raštininkas peršaukė di
rektorių ir draugijų atstovų 
vardus, iš ko pasirodė, kad 
keli direktoriai dėl nežinomų 
priežasčių susirinkiman neat
silankė. Vis tik negerai, nes 
kai reikia savo draugijos susi
rinkime išduoti raportą, tai 
bežino ką; sąlytį ir įnjegaili są- 
U) ■ dįrh^^jfrij išaįškihtij tikro 
bendrovės į stovio; v; Įįfe

Kįorrlisija, kuriai buvo pamesi 
ta parduoti du mediniai |naj 
mukai, paaiškina, kad jau jie 
yra parduoti ir nugriauti. Rei
kia tik . pinigų, svetainė tuo- 
jaus bus galima pradėti sta

tyti. Finansų komisija, kas 
lank gavimo paskolos svetai
nei, paaiškino, lad paskola iš 
kai kurių bankų bus galima 
gauti, bet bendrovei reikia su
kelti pusę kapitalo sava. Ka
dangi Auditorium atseis $180,- 
000, o sukelta dar tik $50,- 
000, tai bendrovei prisieina į- 
tempti visas jėgas, kad dapil- 
džius savo kvotą. Taigi nu
tarta tuojaus sušaukti visų 
bendrovės šėrininkų susirinki
mą pasitarti apie paskolą ir 
'Sukibimą kaiptitallo, ‘nes ilgiau 
laukti nebegalima, Auditorium 
šį rudenį turi būt pastatyta. 
Nors pinigų dar daug trūksta, 
bet giliau dalykus panagrinė
jus pasirodo, kad tai galima su
kelti, jei iš 35 draugijų, priklau
sančių prie bendrovės, kiekvie
nas narys paims po vieną Šerą. 
Tai vietoj paskolos $100,000, 
prisieitų paimti aplie $50,000, 
arba dar mažiau. O tas, ro
dos, butų nesunku apdaryti, 
jei jau negalima ant syk užsi
mokėti $10 už šėrą, tai galima 
tai paimti ant išmokėjimo.

Taigi, gerbiamieji, paremki
me tą prakilnų ir naudingą 
darbą, nupirkdami sulig išga
lės Auditorium Šerų*

—Bendrovės koresp. 

Moksleivių Mitingas
šeštadienio vakarą, rugpiu

čio 4 dieną, p-lės L. Narmon- 
taitės namuose įvyko LiPMS. 2 
kuopos specialis susirinki
mas apkalbėjimui kai kurių 
reikalų prieš Seimą. Svarbių 
ir naujų dalykų nebuvo suma
nyta. Išrišta kai kurie kivirčai 
tarpe kai kurių komiteto na
rių rengime priešseiminio va
karėlio.

Reikia pastebėti, kad kai 
kurie valparaisiečiai biskut 
užsispyrėliai kaip ir nenori 
kooperuoti su savo kolegomis, 
chicagiečiais, kai kuriuose 
klausimuose. Chicagiškė 
kuopa turi gabių ir augštąs 
mokyklas bei universitetus 
lankančių narių, šie nariai 
daug žada dirbti. Jie rengiasi 
prie Seimo su atsidėjimu.

Moksleiviai pamalė, kad ne- 
sidarbuojant organizacija da- 
rosi neveikli, pasenusi. Tai 
šis Seimas, kuris įvyks rug
piučio 18 dieną iš ryto, žada 
būti gyvas, pilnas naujų su
manymų tolesniam organiza
cijos gyvavimo programui.

Prieš Seimą, t. y., pėtnyčios 
vakare, kai 7:30, Meldažio 
svetainėje, bus vakras su 
programų. Programas susidės 
iŠ muzikos, choro, duetų, solo 
ir prakalbų.

Ateinantį šeštadienį, rug
piučio 11 dieną įvyks mėnesi
nis LPMS. 2 kuopos susirinki
mas p-lės Narmontaitės na
muose. —Kp. Koresp.

Iš komunistų “res
publikos

Pereitą scpitintadieinį, rug
piučio 5 dieną Jefferson mišr- 
ke, arba geriau pasakius ko
munistų '‘^respublikoje” (nes 

jie taip vadina Jefferson miš
ką) įvyko bent kelių komu
nistų ir “progresisčių” kuopų 
bendras išvažiavimas. Nors 
diena iš ryto buvo labai. graži 
ir išvažiavimas nuo senai skel
biamas, bet žmonių visai ne
daug atvyko. Susirinko tik 
patys patentuotieji komunis
tai, bet ir jie visą dieną nu
siminę vaikštinėjo nosis nulei
dę. Tur būt vargšai tatai da
rė dėl to, kad tą pačią dieną 
buvo suruoštas Naujienų pik
nikas. Jokių d>įskuslijų \nebu- 
vo, o tik šiaip ginčai dėl “biz
nio”. Mat ir vieni ir kiti no
rėjo išstatyti pirmoje vietoje 
savo pęopagaųdosi i troką.

Apie* 5 valandą prasidėjo 
programas.* Pristatyta kalbėti 
Zolpis. Jis’ pasilakė kalbėsiąs 
apie “bendrą frontą”, ar gali
ma- iššaukti reydliueįją pagal 
“orderį” ar darbininkai \ tu
ri laukti tam tikrų aplinkybių

revoliucijai. Bet iš jo kalbos 
išėjo tikra komunistinė mar- 
nalienė. Jis skyrėsi nuo kitų 
tomunistų “oratorių” tik tuo, 
tad jis tarkuodamas socialis
tus vadino juos “broliais”, o 
le “išdavikais”, kaip kad dau
gumas komunistų “spykerių” 
daro. Jis sakė, kad nors ko
munistai esą vadinami pieme
nimis, bet nereikią jiems dėl 
to nusiminti, nes komunistai 
išmokę gerai valdyti durtuvus 
ir bizūną... Iš jo kvailos kal
bos net patys komunistai rau
kėsi.

Pagalios jis prisiminė ir 
apie Balkanus. Jis sakė, kad 
visos Balkanų valstybes esą 
jau pribrendusios prie revo
liucijų, tik, girdi, dar komu
nistai nenorį jų valdyti. Lei, 
girdi, visi juodašimčiai imą 
pavyzdį iš fašistų. Bet man 
rodos, kad kaip fašistai, taip 
ir kiti tolygus elementai mo
kinasi iš komunistų...

Išvažiavime dalyvavo ir L. 
K. Vyrų ir L. K‘ Mišrus cho
rai. Dainavo ' gana prastai. 
Nors ir “importuotą” mokyto
jų turi, bet, matyt, kad ir jis 
nedaug gelbsti. Kai chorą ve
dė Kvedaras, tai dar galima 
sakyti buvo chorai, o dabar... 
Be to, aš manau, kad dar visi 
atmena kaip tie chorai kiek
vieną sekmadienį tariię pačia
me Jcffersone rėždavo \“Jnter- 
ternacionalą” ir “Komunizmas 
jau gyvuoja” ir kitas revo- 
liucijincs dainas, o dabar pa- 

‘ prasčiausiais .liaudjies. daineles. 
Tur būt komunistai pamatė, 
kad iš to didelio komunizmo 
pasidarė tikras makliorizmas.

Po dainų visai- trumpai kal
bėjo, regisj GasiunaS, bet ma
žai kas jo kalbos klausėsi. Tuo 
ir užsibagė programas. Kadan
gi vakarop oras pasidarė šal
tas, tai publika pasibaigus pro
gramų! skirstėsi namo.

—Ten buvęs.

Chicagos Komiteto Lietu
vos Našlaičiams šelp

ti apyskaita _
Įplaukos

Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams šelpti nuo balan
džio 1 d., 1922 m. iki liepos 13 
d., 1923 m.
Balansas nuo balandžio 1

d., 1923 .................. $12.76
Balandžio 28 d. narių me

tinė mokestis ............ 1.00
Gegužio 28 d. narių meti

nė mokestis .............. 3.00
Spalio 25 d. narių meti

nė mokestis .................  6.00
Pajamos nuo spalio 29 d.

veikalo “Inteligentai” 204.83 
Pajamos nuo gegužio 2 d.,

1922 m. rankdarbių 
bazaro ..................... 212.37

Sausio 12 d., 1923 m. me
tinė narių mokestis .. 2.00 

Už Keistučio paveikslą 35.50 
Visuotinam susirinkime

balandžio 24 d. narių 
metinė mokestis .... 16.00

Pinigai takeli Uetimji
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimu iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais. ____  /

Pinigus gavot .. 'T,:.
Tel. 12.VI. VI. Kičas 857 F. Bieliauskiutei I

362 M. Stanaičaitei ,Tel. 22.VI M. Janulis
Tel. 22.VI. J. LeSinskis
Tel. 22.VI. J. Janulienei
Tel. 22.VI. V. Kisiui
Tel. 22.VI. S. Janulis

272 D. Grigaliunaitė
316 O. Pravalauskienė
3^9 A. Vainauskas
333 T. Biknaitė
338 kA. Gerdvilienė
339 J. P^otkunas
347 K. Nęiirai
352 J. Gėrdviliui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

t
Liepos 13 d. narių meti

nė mokestis .......... 2.00
Aukos prisiųstos per Nau

jienas nuo B. Dijokas 
$2, nuo Jonas'Stulgis $1 
ir nuo Justinas Dudėnas 
$1. Viso ................   4.00

Prisiųsta nuo gerb. D.
Šleževičienės likusių nuo 
maršruto krasos ženkle
lių už .27

Viso įplaukų .... $499.73,

Išlaidos
Lapkričio 10 d., 1922 m. pa

siųsta .Lietuvos Raudonajam
Kryžiui per duoti Moterų
Globos Komitetui .. $200.00

Sausio 15 d., 1923 m. pa
siųsta 'Lietuvos Raudo
najam Kryžiui perduoti 
M. Ambrozaitei .... 11.00

Vasario 23 d., 1923 m. pa
siųsta Lietuvos Raudo
najam Krdyžiui perdus 
ti Vilniaus Našlai
čiams ........................ 212.00

Deficitas nuo vakaro kovo
11 d., 1923 m.............11.00

. ......... .
Viso išlaidų .... $435.00

Atėmus išlaidas iš įplaukų 
lieka $64.73. Tie pinigai ran
dasi pas iždininkę.

Vardu Lietuvos našlaičių 
tariam - širdįpga. ačiū visiems 
tiems,'; kurie prisidėjo savo 
darbu ar aukomis.

^Kviečiame visus Jjr^idėtd 
prie ' šio Komiteto, kuris jau 
suyirš trys metai kaip dar- 
bujasi našlaičių naudai. .Lai 
musų amerikiečių darbas ir 
doleriai, nušluosto našlaičiams 
pŠaras.

Su gilia padėka,
Chicagos Komiteto Lietuvos 

našlaičiams šelpti vatildyba:—
K. Katkevičienė, pirm.
M. Žalpienė, rast.
P. Balickienė, iždiniu.

Atsiimkit laiškus iš Pašte
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Cląrk ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobej nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo. Į/ i 
502 Bernatas Antanas '
507 Betautui Stasis * ' i
513 Brazauskui Juozapui
519 Cazelauki M M į . '
527 Deringui Antonu '
549 Jakubauskis Jurgis
550 Jurewicz Martin i
551 Juscius A '
552 Kamslysis Antanas
553 Kazakevičius Stanislavas
555 Koslauciunas Vin
561 Kunickas A <
562 Kudsma Thony ;
563 Kvedaraite Emielie
571. Malisauskas Stanislavas . '
573 Macas A
578 Misewicz Alfons
579 Misiūnas Frank > .
580 Miklovas Leonas
581 Miklovas Leonas JT'
582 Mikluzeviciute Magdalena i 
590 Patroniene Kazunie
595 Pocius Frank j '
601 Raila Zigmantas
609 Savanavich Michael '
619 Sniukui R .
625 Tiknius Jonas 1
628 Umiezis Stanislavas
629 Vilnonis John
637 Zdanis Domininkas

363 M. Ašmantienė
366 U. Kužunauskienė
370 Br. Sundomavičienė

15214 A. ir M. Raškinis
16731 V. Staugaitis
17184 J. Stulginskis /
17719 O. Taurienė

1777 A. Vėžys 1
17832 VI. Prelgauskis '
17841 K. Stasaičiutė
17849 P. Ambrazui
17893 J. Kristutienė
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Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda; 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

Vaidylų 
mas, prie 
naktį, rugpiučio ll_d. 
7:30 vai. vakare, 
visokiausios žaismės. Kviečiame visus 
draugus bei pažįstamus dalyvauti.

— Komitetas.

pasirašyt malonėkit atsi- 
— Organizatorius.

Brolijos naktinis išvažiavi- 
Tautiškų kapinių, Subatos 

‘ , 1923. Pradžia 
Bus programas ir

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirinki
mas įvyks rugp. 12 d., 2 vai. po pietų, 
Zviązek Polek svet., 1315 N. Ashland 
Avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti, neh yra svarbių reikalų.

— Sekr. A. Lungevič.

Liet. Teatr. Draugijos “Rūtos” iš
važiavimas į Bevertį mišką įvyks sek
madienį, rugp. 12 d. Vieta urie 87 
ir Lincoln gatv. Visus kviečia.

— Valdyba.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas jvyks rugp. 10 <1., 8 vai. vaka
re, Raymond Chapely (816 \V. 31st.)

Bus paskaita tema “Alkoholius”.
— Komitetas.

North Sidės Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bo Savitarpinės Pašeipos draugiškas 
išvažiavimas į Jefiersono miškus 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 12 d. Visus 
Kviečia Komitetas.

S. L. A. 129-tos kuopos išvažiavi
mas į Jefferson giliąs su programų 
jvyks sekmadienį, rugpiučio 12 d., 12 
vai. iš ryto, Bus užkandžių ir lengvų 
gėrimų. S. L. A. 120 kuopa kviečia 
visus narius ir visus lietuvius atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti tyrame 
ore po žaliais medžiais.

— Komitetas.

S. L. A. 139 kuopa rengia išvažiavi
mą į VVashington Heights mišką, prie 
107 liacine Avė., rugp. 12 d. Visi 
kviečiami atsilankyti ir smagiai pra
leisti laiką. Bus įvairių žaismių, pin
ti muzika. — Komitetas.

L. P. M. S. 2 kp. specialia susirinki
mas įvyks rugp. 11 d., 7:00 v. v., p-lės 
L. Narmontaitės namuose, 3223 Bar
neli Avė. Visi nariai privalo būtinai 
laiku susirinkti, nes tai bus prieš-sei- 
minis susirinkimas. Yra daug svar
bių dalyki} apkalbėti.

— Nut. rašt. K. J. Semaška.

L. D. L. D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugp. 12 d., 10 vai. 
ryto, Naujienų name, 1739 So. Hals
ted gat. Visi draugai malonėkite lai
ku atvykti. Taipgi pasirūpinkite už
simokėti savo duokles. Atsiveskite 
naujų narių. — Valdyba.

Lietuvos Mylėtojų Draugystes drau
giškas išvažiavimas j Jefferson miš
kus Įvyks nedėlioj, rugpiučio 12 d., 9 
vai. ryto. Bus puikus programas, mu
zika ir įvairus žaidimai. Kviečia na
rius ir nenarius skaitlingai atsilanky
ti. — Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ įKEIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
no 
be

RENDAI kambarys, dėl vie- 
• arba dviejų vaikinų, su arba 
valgio, ant antros lubos.

Atsišaukite:
2956 W. 40th St.

VYRŲ

JIESKO PARTNERIŲ

REIKIA DARBININKŲ,
Grant Parke, Van Buren ir 

Lake Front, mokestis, 50c į va
landą. Atsišaukite pas furmoną 
pasirengę darban. Pasiimkit su 
savim kastuvą-lopetą.

PARDAVIMUI pekamė, lietuvių ir 
lenkų kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis pardavimo 
— apleidžiame miestą. Turi būt par
duota per dvi savaites. Parduosiu 
pigiai. '

BENIS VISOCKIS, 
4550 So. Wood St.

itis pardavimo 
Turi būt par-

REIKALINGAS pusininkas į 
saliuno biznį, su mažai pinigų. 
Turiu 2 saiiunus, vienas nega
liu apdirbti.

Kreipkitės:
3328 So. Halsted St.

PRIE karų karpenterių.^ Rei
kia patyrusių vyrų darbui prie 
naujų refrigerant karų. Gera 
mokestis darbui nuo štukų. 
American Car Foundry Co., 

2310 So. Paulina St.

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

4932 W. 14 St., Cicero, III.

/2 akerų lotai, kampinis nuo 
104tos gat. ir Springfield Avė., 
4 kamb. namas, tvartas vištinin- 
kas, 130 vištų, 2 karves, P/j 
mylios nuo Chicagos ir gatve- 
karių linijos. Kaina $3.900.00. 
$1,500 cash, likusius ant išmo
kėjimo. Atsišaukite: John Mad- 
var, 10419\Springfield Avė., Mt. 
Greenwood, III.

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

TIKRAS bargenas Englewoode, $15 
000 2 flatai už $13,000. Presinių ply
tų frontas, 5-6 kambarių, garu šildo
mas, elektra, aržuolo grindjs ir tri- 
mingai, lotas 33’Zjx123, prie elės, pu
sė pinigais, gera transportacija, baž
nyčios ir mokyklos. J. W. Bamey, 229 
W. 63rd St. Phone Normai 0361.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA Payer 
geram stovyje.

Atsišaukite
1627 S. Girard St.

1 fl. rear.

piano

PARDAVIMUI puikus lotai, 
6200 ir 6300 blokuose, Byron, 
Bernice, Waveland ir Walton 
Sts. Bargenas už pinigus, $500 
iki $1,000 vienas. Klauskite Mr. 
Hauck, Room 615, 139 N. Clark 
Street. Mes kalbame lietuviš
kai. '

GERIAUSIS 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.

6129 So. Califomia Avė., pardavi
mui 3 kambarių mūrinis namas, 30 
pėdų lotas, Marųuelte Manor, yra su
ros, vanduo, gasas, elektra, bufetas ir 
t. t. Kaina $3,250, $1,500 įmokėti. Tuo
jau galima gyventi.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Avė., Prospect 9200

REIKALINGAS pusininkas į 
saliuną, biznis seniai išdirbtas. 
Reikalinga tuojaus, nes esu pri
verstas išvažiuoti ant keleto mė-. „ 4 t ,„„TTT , .x ... . ... .„nnl PARDAVIMUI pekarne kepama vi-nesių. Atsišaukite laišku: 1739 šokia duona ir keksai. Senas biznis 
So. Halsted St. Box ,No. 305 per daug metų išdirbtas ir visados 

biznį gerai galima daryti. Priežastis 
atirsit ant vietos. Nu-pardavimo p

ĮVAIRUS SKELBIMAI pirk&rfe:
—,,r.,, - 3222 So. Ashland Avė.

STOGDENGTYST®
BUČERNĖ už pusę kainos, arba 

priimsiu partnerį j biznį. Biznis da-

Priimsiu 
namą, lotus, ar saliuną j mainus.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas romas suviršum šimtą į dieną. Ne- 
ir garantuojamas už $4. Automobilių mokantj išmokinsiu biznį. ~ “ 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-1 * ‘ — -•
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 AveM 

Phone I^awndale 0114.

AUKSO MAINOS. Saldainių, 
cigarų, cigaretų, ice cream ir ki
tokių daiktų krautuvė. Visokių 
tautų apgyventa apielinke, biz
nis išdirbtas per 25 metus. At
sišaukite pas savininką. Parduo
siu pigiai. Tel. įlydė Park 5891.

PARDAVIMUI kampinis na- 
mas. Gera vieta dėl restaurano. 
Įplaukų $350 į mėnesį. Barge
nas.

Atsišaukite:
1256 W. Harrison St.

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

PARDAVIMUI, 3601 Diversey, kam 
Eas Central Park, 4 krautuvės 2-6 
ambarių apartamentai, 3 augštų, 

presuotų plytų, garu šildoma, 6 me
tu senumo. Priežastis — apleidžiu 
Chicagą, $10,000 pirtigais, kitus leng
vais išmokėjimais. Savininkas rakan
dų krautuvėje.

EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA medinis namas 3 
flatų, Storas (grosernė) ir 8 ruimų 
namelis užpakalyj. Garadžius 2 auto
mobiliams. Parduosiu viską už $5500. 
Turiu parduoti, nes susirgus moterei 
negaliu pats vienas vesti to reikalo.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 301

KAM reikalingas yra pento- 
rius. Aš pentoju, popieroju ir 
varnišioju medžius. Darbą atlie
ku atsakančiai ir pigiai. Kreip
kitės į Naujienų ofisą,

Box 303

PARSIDUODA saliunas su barais 
ir fixturiais. Gera užeinamą vieta 
darbininkų. Priežastis pardavimo, tu
riu 2 biznius, vieną turiu parduoti.

Meldžiu atsišaukti:
1120 S. Canal St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui rcstauranas, pi

giai ir greitai. Norinti pirkti, 
nepraleiskite progos, nes retai 
tokis bargenas pasitaiko.

2325 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinė cottage, visi įrengimai ir 
apmokėti, geriausiame padėjime, 
skiepas, flatas 5 kambarių, vir
šui kambarys, ir extra lotas. 
Bargenas už $8,500.

4243 S. Artesian Avė.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo bekemei. Esu 

pirmarankis ant juodos duonos 
ir antrarankis ant visokio kepi
mo. Norėčiau gauti dienomis ar 
vėlai naktį.

Tel. Lafayette 1945

PARDAVIMUI 
SALIUNAS IR 
BARBERNĖ, 
PIGIAI.

Atsišaukite:
2801 Emerald Avė.

PARSIDUODA saliunas gerame pa
dėjime, renda pigi $30 į mėnesį. Ly
sas 3 metams. Biznis geras nuo se
nų laikų. Svetimtaučių apgyventa. 
Priežastis 3 metai saliune biznyje. 
Vienas biznis atsiboda, noriu eiti j 
didesnį biznį. Gera proga reikalin
gam. Atsišaukite po antrašu: 3759 S. 
Wallace St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI graži 6 kam
barių rezidencija, gerai apdary
ti porčiai, augštas cementinis 
skiepas, furnace apšildomas, ga- 
radžius dėl 2 mašinų, parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4030 S. Campbell Avė.

Mūrinis, 3 flatų, 6 kamba
rių, taipgi frame 2 flatų, iš už 
pakalio, elektra, rendos $1,296 
į metus. Kaina tik $9,500.

Gera mūrinė cottage, neto
li Halsted ir 50 St., 5 kamba
rių, vana, elektra, furnace šil

doma, kaina tik $5,000.
Geras mūrinis namas, 2 fla

tų, 6-6 kambarių, 2 furnaces, 
elektra, kieto medžio užbaigi
mo, netoli 55 St. ir 
Blvd. Kaina $11.500.

ERNIS E. FEENEY 
559 W. 31 St

PARSIDUODA 80 akerių farma į 
Wisconsin su budinkais ir mašinomis, 
beveik visa išdirbta, laukai užsėti, 6 
karvės, 3 arkliai, kiaulės, antįs, viš
tos, 1 mylia nuo miesto ir prie kelio. 
Aš mainysiu ant namo, loto, biznio 
ar automobiliaus. 5619 So. Lincoln 
Street, 1 flatas.

Drexel

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras ir namas, 
ba parduosiu atskirai.

Atsišaukite:
2556 Blue Island Avė.

ar-

PARDAVIMUI automobilius 
Mitchell 5-kių pasažierių. Par
duosiu už cash arba galiu mai
nyti ant troko ar mažesnio au- 
tomobi'liaus. Kreipkitės: Krikš
čiūnas (Bučernė), 3562 South 
Halsted Street.

PARDAVIMUI lotas labai pigiai, 
pusė kainos. Lotas yra tinkamas 
dėl biznio arba šiaip name. Gražioj 
apielinkėj, Brighton Parke. Mainy
siu ant automobiliaus arba ant piano. 
Atsišaukite greitai.

4347 So. Whipple St.

PARDAVIMUI prie Graw- 
(ford Avė. biznio lotas, 30x125, 
netoli 63 gt. Kaina $650, ver
tas $1.100, tik $275 pinigais, 
$15 j mėnesį. Dddtelis bargenas 

Real Estate Assets Co.
17 North La Šalie St.

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

JOSEPH WALUSH, 
11750 So. Ashland Avė. 

West Pullman, III.

MOTERŲ
REIKIA moterų prie namų 

apvalymo, 40c į valandą ir dau
giau. Atsišaukite:

S. K. GLOMSKI & SONS 
Tel. Main 4061 
300 N. Wells St.

PARSIDUODA saliunas su vi
sais barais, labai geroj vietoj, 
svetimtaučių apgyventoj vietoj. 
Parduosiu už pusę kainos. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukite: t„

6618 S. State Street

PARDAVIMUI automobilius King 
1920, nauji tajerai (tires). Viskas ge
riausiame stovyje. Norinti pirkti, ma
tykite šitą, nes yra geras ir pigus. 
Parduosiu už pusę kainos.

Telefonuokite po 6 vai. vak. 
Lafayette 1329.

PARDAVIMUI dviejų Ratų 
mūrinis namas su krautuve.

Kaina $6,000.
Atsišaukite

1707 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 6 ruimų na
mas, lotas 125x300, gera barnė. 
Parduosiu labai pigiai, nes ser
gu. Kreipkitės pas savininką. H. 
Hrons, 105th PI. ir Central Park 
Avė., Mt. Greenwood, III.

REIKIA DARBININKU
_________ VYRŲ_________

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 

S. L. A. 176 kp. mėnesinis susirin- (naktinio darbo.
kimas įvyks rugpiučio 12 d., 1:30 vai. 
po pietų, K. Kukuraitienės svetainėje.. 
3059 W. 38 gat. Visi nariai būtinai 
turite atsilankyti ir užsimokėti savo 
mėnesines duokles. — Valdyba.

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados biznis yra gerai daro
mas. Parduosiu pigiai, dėl prie- 
žasties ligos, ir nesutikimas su 
partneriu. Kreipkitės:

3204 So. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
Automobilius Mitchell, tour- 

ing, tik dabar pertaisytas, gera
me mechaniškame stovyje, nau
ji ta j erai ir gerti maleva. Par
duosiu greitai ir pigiai.

Atsišaukite f
3620 S. Washtenaw 

šaukite Lafayette 5307

PARDAVIMUI 4 kambarių 
frame cottage^ vąną, elektra, 
priežastis, apleidžiu miestą.

Savininkas:
2503 W. 45th St.

PARSIDUODA kampinis na
mas ir saliunas su barais, pul- 
tebelis, pianas.

Atsišaukite:
1901 Canalport Avė.

PARSIDUODA namas su Sto
ru ir automobiliu. Galima pirk
ti viską krūvoj, ar atskirai kiek
vieną.

Atsišaukite:
1817 Union Avė.

BARGENAS
8 augštų mūrinis, 6 kambarių flatai 

namas, skiepas ir tuščias kampas, ga
sas, elektra, vanos, gera vieta. Kai
na tik $18,500 ,$17,000 pinigai, kitus 
mėnesiniais išmokėjimais. Pasimaty- 
kit su manim tuojau.

DAR DAUGIAU BARGENŲ
2 augštų kampinis muro namas, 

prie 22nd St. 8 flatai ir nesvaiginamų 
gėrimų parloras, didelis biznis. Kai
na tik $27,500, $15,000 morgičius, ki
tus pinigais.

KITAS BARGENAS.
2 flatų, 5-5 kambarių frame namas, 

3 miegamieji kambariai, gasas, elek
tra, vanos, kieto medžio grindįs. Kai
na tik $5,750.

ŠTAI DAR VIENAS BARGENAS.
4 kambarių frame cottage, gasas, 

elektra, vanos, attic. Kaina $3,650.
ALEX S. KRATKY,

1650 So. Crawford Avė.

Atsišaukite:
KINNEY ROME CO
3601 So. Racine Avė.

L. P. M. S. 2 kuopa rengia prieš-1 REIKIA darbininkų j geležies 
šeimini vakar, ruKP J7_ d., »u pro- atkarpų jardą. Gera mokestis, gramu, Meldažio svetainėje, 2244 W. I t''t j t t
23 PI. Pradžia kai 7:30 vai. vak. Ti- nuolat darbas.
kietus galima gauti iš anksto: “Nau-1 A f ai gnu L-ifo •
jienų” ofise, Universal State Banke, I t a
Ch. Montvido aptiekoje ir pas kuopos I JACOB LANSKI,
narius- Komitetas. g7th st & Homan Ave.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus, labai pigiai.

Atsišaukite:
3500 So. Union Avė.

L. P. M. S. 2 kuopos mėnesinis su-1 
sirinkimas įvyks šeštadienio vakare,! REIKIA patyrusių shearme- 
moniaitk 3223 S^Pameli nl* i geležies atkarpų jardą.
Avė. Visi nariai būtinai turi dalyvau- Atsišaukite: 
ti, nes yra svarbių reikalų prieš sei- Į a LEVINE & CO. 
mą. — Komitetas. I ’ _

 1475 So. State St.

PARDAVIMUI saliunas, vie
ta išdirbta per 15 metų, biz
nis eina gerai. Apgyventa, lie
tuvių, lenkų ir airių. Savinin
ką rasit ant vietos: 4960 So. 
Princeton Avė. Ph. Yards 3560

PARDAVIMUI karas Stearns 
Knight, limozinas, geras dėl taxi 
cab. Eina kaip naujas, motoras 
nesenai pertaisytas; arba mainy
siu ant nedidelio touring karo. 
Atsišaukite 5 v. po pietų. 1523 
N. Ashland Av., Brunswick 3087

BARGENAS. Parsiduoda 2 
aukščių medinis namas 7 ir 7 
kambariais, maudykla, toiletai, 
elektra. Renda $50.00 į mėnesį. 
Parduosiu už $3,200.

8807 Emeraid Avė.

PARDAVIMUI namas su bar- 
berne. Pigiai, nes apleidžiu mie
stą. Gera vieta lietuviui.

Atsišaukite:
2620 W. 47th St.

BARGENAS. Turi būt greitai par
duotas mūrinis namas ,8 metai kaip 
statytas, 2 flatų 5 ir 6 kambarių; 
gasas, elektra, vanos. Gražus skie
pas, garadžius dėl 2 mašinų, 

1331 So. 49th Avė.
Savininkas gyvena

1518 — 49th Ct., 
Cicero, 111.

J. GUSČIUS,
Galima matyti nuo 7 vakare, neda

lioj visą dieną.

NAMAI-ŽEME

Laisvos Jaunuomenės Vyrų choros Į --------------------------------------
dainų repeticija atsibus penktadienį, | M ■■ ■ 
rugpiučio 10 d., Raymond Chapel, 8161 Dq|L|Q —m 
W. 31 St. Pradžia 8:00 vai. vak. Visi I Hullilu 
dainininkai susirinkite laiku ir norin- Į DARBININKU 
ti nauji gali pristoti prie choro iri 4 
dainuoti. Choro mokytojas A. P. Kve-| GERA MOKr>STIS 
daras. — Valdyba. Į NUOLAT DARBAS

DARBAS DIENOMIS 
ARBA NAKTIMIS

PARDAVIMUI Ice cream par- 
lor, įvairių smulkmenų; cigarų 
ir tabako, prieš didelę mokyklą. 
Ant pareikalavimo parduosiu ir 
rakandus, nes turiu važiuot Lie
tuvon. 2700 So. Wallace Street.

VIENAS akras žemės Mt. Green- 
wood, Illinois ant 108tos gatvės, pen
kių kambarių medinis puikus namas, 
galima pasisodinti daržoves ir laiky
ti vištų. Parduodama labai pigiai. 
Kreipkitės pas: John J. Zolp, 4601 
So. Marshfield Avenue.

Yards 0145

BRIDGEPORTO BARGENAS
Išsimaino bizniavas namas, 

Storas su 2 pagyvenimais. Savi
ninkas parduos už $6,500 arba 
mainys ant bučernės ar priva- 
čio

PARSIDUODA namas su 4 
lotais, kurie sudaro žemės 100 
pėdų pločio per 244 pėdų ilgio. 
Namas visai naujas 6 kambarių. 
Randasi Mt. Greenwood, III. 
10912 Uticka Avė., arti 109 St.

PARDAVIMUI du namai, vienas 
su groserne, antras dviejų aukštų mū
rinis, beismentas ir (attic) augštas, 
lotas šalę namo. Galima nupirkti su 
mažu įmokėjimu. Gera proga ge
ram žmogui. Atsišaukite pas savi
ninką. 2245 W. 22 PI. Tel. Roosevelt 
8606.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIESKAU Antaną Šulcą. Aštuo- 

ni mėnesiai atgal gyveno Chicagoj. 
Girdėjau, kad išvažiavo į mainas. Buk 
loskavas atrašyti greitai. Turiu svar
bų reikalą.

J. J. S.
1459 W. 112th Place

ATSIŠAUKIT
WRSTEBN FFjLT WORKS,

4115 Ogden Avenue

APSIVEDIMAI.
REIKALINGAS kriaušius prie 

vyriškų drapanų siuvimo. Dar
bas ant visados.

Kreipkitės:
F. DEGIMAS, 

832 33rd St.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

ar našlės nesenesnės kaip 35 metų. 
Aš turiu savo ūkę. Norėčiau susipa
žinti su merginom, kurios mvlėtų šei- 
minišką gyvenimą. Kreipkitės laišku. | REIKIA — 

3210NŠojia^.UNo. 3 DARBININKŲ, 
—50c j valandą. *

JIESKO KAMBARIĮJ CHICAGO TUBE & IRON CO., - --------------------- -- —— 25gl w 48 st
REIKALINGAS kambans vie- ___________________________

nam vaikinui prie mažos šeimy- REIKALINGAS barberis vi
lios ir geros gaspadinės ir pašto- sados, nuolatinis darbas, mokes- 
vę vietą, kur nėra vartojama tis gera. Atsišaukite 2103 
munšaine. Praneškit Naujienų] Broadway St., Indiana Harbor, 
Skyrių, 3210 S. Halsted, No. 5. Ind. Stanley Kantrimas.

namo. Kreipkitės pas: 
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.,
Phone Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS 
ADAMS ST. Į RYTUS NUO 
ASHLAND BLVD. KRAUTU
VĖ IR DIDELIS NAMAS PAR
DAVIMUI TIK Už $7,500. 
VIEN TIK KRAUTUVĖ GALI 
PADARYTI JUMIS TURTINGU

PARDAVIMUI arba mainimui far
ma 40 akrų žemės, su visais gyvuliais 
ir mašinoms, žemė gera ir gerai už
laikoma ūkis. Mainysiu ant namo ar
ba biznio.

W. RUMCHAKS,
Rou 2, Box 59, Lemont, III.

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
cream, rūkyta mėsa ir minkšti 
gėrymai. Geroj vietoj, biznis iš
dirbtas, lysas ant 3 metų. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite :

2858 W. Pershing Road

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 4 pragyvenimų namas 

po 4 kambarius, vanos, elektros švie
sos ir pečių šildoma. Lotas 25x147. 
Randasi 3619 Aubum Avė.

G. B. JACKSON CO. 
2808 W. Van Buren St

. PARDAVIMUI grosernė. Tu
ri būt parduota tuojau iš prie
žasties ligos. Parduošiu pigiai.

Atsišaukite:
S. MOSNI, 

1915 So. Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
South Side, visai pigiai, 2 aukščio, 
po 6 kambarius, vanos, elektriką, ga
sas ir visi kiti parankumai. Rendos 
j mėnesį $70. Kaina $5,500. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės pas:

J. AUGAITIS, 
808 W. 33rd PI.

BARGENAS. Nepraleiskite pro
gos. Iš priežasties išvažiavimo 
į kitą miestą turiu pusdykiai ati
duoti 2 lotus. Randasi tarp 79 ir 
Ashland Avė. Pasiskubinkite. D. 
T., 8044 So. Union Avė., 2-ros 
lubos užpakalyj.

JACKSON BROTHERS 
111 WEST WASHINGTON ST.

MORTGECIAI-PASKOLOS

TEL. FRANKLIN 1056

TURIU parduoti savo $275 
vertės viktrolą, vartotą du mė
nesiu, yra daug rekordų, dei
mantinė adata,' $65.
2502 W. Division St., 2 flatas 

Phone Armitage 1981

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2 flatų po 6 kambarius. Karštu 
vandeniu apšildomas ir viskas pui
kiausiai įtaisytas ir 2 karu garad
žius. Parduosiu už pirmą teisingą pa
siūlymą. Kas pirmas, tas laimės. Sa
vininkas ant pirmo flato. Jos. Kas- 
par, 1608 So. 50th Avė., Cicero.

NEPRALEISKITE šio bargeno. Par 
duosiu arba mainysiu namą 6 flatų, 
ant kampo, 1 blokas nuo bulvaro, ren
dos neša 
nysiu į buČernę 
kį kitą biznį. N;
tytas, vidus ištaisytas pirmos klesos. 
Pardavimo priežastis, esame du part
neriai, vienas važiuoja į Lietuvą. 
Kreipkitės per telefoną, Pullman 6844

metus $3,600. Arba mai- 
i ar grosernę ar j ko- 
amas tik 8 metai sta-

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė ir grosernė. Mai
nysiu ant namo, vieno arba dvie
jų pagyvenimų, mūrinį arba me
dinį, South ar West Sidėj. Prie
žastis patirsit ant vietos. Atsi
šaukite: 2612 W. 47th St.

ŠE, kur tikras bargenas South Side 
ant karų linijos. Tik į 2 dienas tu
ri būt parduotas 2 aukščio mūrinis 
namas, 6 metų senas, 2 štorai ir 2 
flatai ir didelė (alė. Karštu vandeniu 
apšildoma. Rendos į mėnesį $800. Kai
na tik $17,500. Del platesnių infor- 
macijų kreipkitės pas: P. Kursauską: 
808 W. 33rd PI.

UŽ $2,000 nupirksite 4 kambarių 
mūrinį ir 5 kambarių frame cottage. 
Savininkas apleido miestą. Turi Būt 
parduota šią savaitę. Abudu namai 
gerame stovyje, gera transportacija, 
North Sidėje, tik $6,500 už abudu na
mu. 2986 N. Francisco Avė., Phone 
Belmont 7178.

i i'n ii in

ŪKĖ mieste:: 8 kambarių namas, 
akeris Žemės, karvė, vištos ir tt Di
delis sodas, medžiai, kas padaro vai
kams parką namuose. Išeik pažiūrė
ti. Kaina pigi greitam pirkėjui.

S. SLONKSNIS, ' t 
3401 So. Halsted St., 

, antros lubos per viduryj

t

v

PARDAVIMUI pigiai 40 akrų vai
sių farma, Hart, Mich., arba mainy
siu į namą arba lotus. Farma randa
si 1% mylios nuo miesto, yra geras 
9 kambariu namas akmeniniu pama
tu, su pečiumi. Yra apie 2000 pui
kių vyšnių medžių, obeliu, grašių, Sly
vų ir pycių. Visi vaisiai bus nunuo- 
kę šį mėnesį dėl skynimo ir viskas 
priklauso prie farmos. Atsišaukite 
prie savininko į skrybėlių dirbimo 
krautuvę, 109 S. Halsted St., Phone 
Monroe 2260.

amą arba lotus. Farma randa- 
myllos nuo miesto, yra geras 
ariu namas akmeniniu pama- 
pečlumi. Yra apie 2000 pui-

2 flatai North West Sidėje
2 flatai, nauji, Logan Sųuare, 

2430-38 N. Avers Avė., 2 po 5 
kambarius flatai, sun paplotai, 
du skirtingi karštu vandeniu šil- 
dytojai, lotas 30x125, $4,000 pi
nigais, kitus išmokėjimais.

5 flatai, nauji, Logan Sųuare, 
2501 N. Drake Avė., karštu van
deniu šildoma, kampinis lotas, 
37x125, rendos $440 į mėnesį, 
$10,000 pinigais, kitus išmokėji
mais. F. S. .Kunkei & Co., 2640 
Milwaukee Avė., Albany 6010.

SOUTH WEST| SUBURB.
Pardavimui 5 kambarių frame 

bungalow, su 1 akru žemės, ga- 
radžius, 2 vištininkai, elektra, 27 
vyšnių medžiai, 1 blokas nuo di
džiojo kelio, gera transportaci
ja, gelžkeliu ar karais į miestą. 
Randasi Mount Greenwood, kai
na $3,500. Del greito pirkimo 
kreipkitės prie savininko. Char- 
es Vratny, 10421 S. Sawyer Av., 

Mt. Greenvvood, III.

PARDAVIMUI, $650, pirmas 
morgičius 7% apsauga. South 
West Side, tuščias kampas, 120x 
125. Aprokuota kaina $1,600. 
REAL ESTATE ASSETS CO.,

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 Weat Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOJ IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visdse šakose beauty 
culture, 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 Dearbom- 
Harrison Sts.


