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No. 197

Pinigu badas Lietuvoje
Lietuvoje didelis badas

Lietuvos ūkininkai 
pasiskolinti pinigų, 
gus reikia mokėti 
šimčių ir daugiau.

nebegali 
Už pini- 

100 nuo-

LietuvosKas atsitiko su 
ais, sunku besuprasti. 
Lietuvoje stokoja litų. 
“Nėra litų!”... taip šaukia 

organai 
aiškinti,

Lietuvos valdžios 
“Lietuva” ir bando 
kodėl nėra litų.

Jau mėnuo atgal Naujienose 
buvo pranešta
Lietuvoje bankai 
daugiau procentų 
paskolinimą.

Dabar
Lietuvos 
“Lietuva 
straipsnį

apie tai, kad 
ima 60 ir 

už pinigų

atėj usiame 
laiikraštyje 

didelį

vakar 
valdžios 

randame 
antgalviu
straipsnis parašytas 

tūlo A. Ambraso mėgina 
aiškinti kodėl nėra litų, 
tas išaiškinimas ištikro yra 
bai neaaiškus. Straipsnyje 
bai neramiai skamba šis 
reiškimas: ,

iš- 
bet 
la- 
la- 

pa-

Prašo angliakasiu 
nestreikuoti

Aukšti “Čekos” valdinio 
kai - plėšikai

Naujienų eks
kursija vyksta 

Amerikon

Šimtai žmonių 
žuvo audrose

Trūksta pinigų Lietuvos bonų 
nuošimčiams apmokėti

Derybos tarp antracito kasyk
lų savininkų ir angliakasių 
atsinaujino.

Nėra ūkininkui kredito, 
pagalbos, ir jeigu 

ilgai — bankrutas 
ukiui! vėl šaukia 
visi ūkininkai...

savęs pridėsiu: jau jei- 
ukiui,

bus 
že-

Aš

nėra
taip 
m ės 
veik
nuo
gu bankrotas žemės
tai po jo bankrotas ir visam 
musu žemės ūkio
Lietuvos valdžios 

tiek tik ūkininkams 
išsigelbėjimui nuo

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 20. — Šiandie atsinauji
no derybos tarp antracito ka
syklų savininkų ir angliakasių 
dėl padarinio naujo algų kon
trakto, kadangi | senasis kon
traktas užsibaigs rugp. 31 d.

Sprendžiama, kad kasyklų 
savininkai pakartojo savo pir
mesni pasiūlymą padaryti su
tartį, kad angliakasių streiko 
rugsėjo 1 d., nebūtų, jei kon
traktas iki to laiko dar ne
būtų padarytas, bet kad butų 
derybos dėl algų tęsiamos ir 
po tai dienai iki nebus pasiek
ta pilno susitaikimo. Kiek ži
noma, angliakasiai tokiam pa
siūlymui priešinasi, kadangi 
savininkai, žinodami kad strei
ko nebus galėtų be galo vil
kinti derybas ir statyti griež
tesnes sąlygas, kas dar labiau 
apsunkintų padarymą naujo 
kontrakto.

Derybos atsinaujino tik įsi
maišius federalinci anglių ko
misijai ir jos bus po didesne 
federacinės valdžios priežiūra, 
negu kad buvo pirmesnės dery
bos.

Išvogė valdžios banką, pašluo- 
dami 3 milijonus aukso 
rujįlių.

BERLINAS, rugp. 16 (For- 
verts). — Iš Maskvos praneša, 
kad keturi komunistų valdinin
kai, ūžė mūsieji augštas vietas 
“Cekoj”, tapę suimti kaipo ar
šiausios rųšies plėšikai. Tapę 
susekta, kad jie išplėšė val
džios banką Ekaterinoslave, 
pašlucdami iš jo tris milijo
nus aukso rublių.

Lietuvis prigėrė ežere

(Schultz), 
su keliais 
maudytis 

Šokdamas

CHICAGO. — Pereitą sep- 
tintadienį jaunas lietuvis Do- 
minikas Stasiulis 
5309 Prairie Avė., 
draugais išvažiavo 
ežere į Miller, Ind.
į vandenį gilioj vietoj veikiau
sia pateko į vandens slinkimą 
ir prigėrė. Vėliau vanduo iš
plovė jo lavoną.

Netoli tos vietos ir veik tuo 
pačiu laiku prigėrė kitas chi- 
cagietis, Jos. Murphy, 16 m. 
.Jis šoko į vandenį iš 18 pėdų 
augštumos ir veikiausia užsi
mušė.

kraštui.”
organas

bankroto, 
. O pini

gų bankų, sako, ūkininkams 
nebusią:

Nori tverti naują darbinin- 
ky partiją

Nori išlaikyti sąjungą
Francija nenorinti talkininku 

sąjungos paįrimo.

P. Grigaitis jau plaukia 
nu su 40 pasažierių 
George Washjngton.

okea- 
laivu

Lie- 
lini-

346 žmonės žuvo audroje 
Korėjoje

1,000 žmonių prapuolė 
būt irgi yra žuvę.

ir gaL

Chicagos Darbo Federacija ne
pripažįsta “federuotoisios” 

komunistų kontroliuojamos 
partijos.

bus neorganizuoti, 
kas gali duoti uki- 
kredito, kad musų 
patys laukia daugiau

“Nėra ūkininkui kredito, 
ir jo nebus, kol musų ūki
ninkai 
Antra, 
ninkui 
bankai
indėlių, nes ir taip yra kam 
skolinti, kurie moka meti
nių 60 iki 180 nuoš., o mu
sų ūkininkai argi jie gali to
kius nuošimčius mokėti?
Taigi Lietuvos bankai šian

dien reikalauja po 60 ir 180 
nuošimčių, tai yra tiek nuo
šimčių, kiek čia Chicagoje siū
lydavo Bischoffas ir Harring- 
tonas, ir neištesėjo duoti. Argi 
Lietuvos žmones bus smarkes
ni už Bischoffus ir Harring- 
tonus ir galės mokėti bankams 
šimtinius nuošimčius.

CHICAGO. — Chiacgos Dar
bo Federacija paniekino nese
nai sutvertąją federuotąją dar
bininkų ir ūkininkų partiją, 
kurią pasigriebė komunistai 
ir atsisakė ją pripažinti kaipo 
tikrai darbininkų ir ūkininkų 
partiją. Vieton to, Federacija 
savo susirinkime pereitą sep- 
tintadienį nutarė paraginti 
Amerikos Darbo Federaciją ir 
Illinois Darbo Federaciją tver
ti naują trečią politinę parti
ją, kuri atstovautų darbinin
kus.

Originalis įnešimas 
suorganizuoti partiją 
darbininkų klcsos 
grupių.” Tą įnešimą
papildyta taip, kad naujon 
partijon įeitų “farmeriai ir ki
ti sutinkantys su darbininkų

PARYŽIUS, rugp. 20. — Iš 
Premjera Poincare 
Charleville gaunasi 
kad Francija nenori paįrimo 
talkininkų sąjungos ir kad ji 
tikisi, jog kaip nors 
taikinta su Anglija.

Sprendžiama, kad 
atsakymas Anglijai 
siųstas antradieny.

kalbos

bus susi

Franci jos 
bus pa-

8 žmonės žuvo gaisre
PARYŽIUS, rugp. 20.— Pa

skelbta, kad didelis girių gais
ras ties pat turčių rezortais 
Revieroj liko suvaldytas. Bet 
daug vasarnamių ir dvarų su
degė. Tame gaisre, kuris siau
tė porą dienų, žuvo aštuoni 
žmonės.

Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

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

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

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

buvo 
iš • visų 

politinių 
paskui

Ši rezoliucija bus įteikta 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijai Oregone spalio 
mėn. Jei ji butų priimta, tai 
Federacija turėtų pakeisti sa
vo konstituciją, kadangi da
bartinė konstitucija draudžia 
Federacijai dėtis prie kokios 
nors politinės partijos, 
rezoliucija
Amerikos Darbo Federacijos 
atmesta, 
Ir jo šalininkai griežtai prie
šinasi Federacijos politiniam 
veikimui ir ypač tvėrimui nau
jų partijų, tvirtindami, kad 
užtenka republikonų su demok
ratais, tik esą reikalinga 
remti “gerus žmones” 
partijose.

veikiausia
Bet 
bus

kadangi Gompersas

pa
tose

NEW YORK, rugp. 20. — 
Trys žmonės prigėrė Long 
Island užlajoj apvirtus moto
rinei valčiai.

Devyni žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą sep

tintadienį ir vakar devyni žmo
nės liko užmušti automobilių 
ir nelaimėse su automobiliais.

Gal 16 žmonių žuvo gaisre 
hofely

TORONTO, O., rugp. 20. -- 
Nuo aštuonių iki šešiolikos 
žmonių žuvo gaisre, kuris su
naikino puikų Wawa hotelį 
prie Bays ežero, kuris buvo 
užpildytas amerikiečiais turis
tais. Tarp žuvusių veikiausia 
yra turtingų chicagiečių.

NEW YORK, rugp. 20. — 
Teatrų savininkų asociacija, 
kuri valdo 540 •krutamu jų pa
veikslų teatrų, apsidraudė ant 
$1,000,000 nuo streiko ir nuo 
nuostolių laike streiko. Aso
ciacija sako, kad ji negali iš
pildyti krutamųjų paveikslų 
mašinų operatorių pakelti al
gą ir todėl tikimąsi, kad rug
sėjo 1 d. kils jų streikas.

Naujienų ekskursija iš 
tuvos jau išplaukė U. S. 
jos laivu George Washington 
iš Bremeno rugpiučio 15 die
ną.

Naujienų redaktorius Pins 
tis, šios ekskursijos va- 
laišku pranešė, jog su 

Washington 
iš-

apic 40 Naujienų pasa-

didesnis Naujienų pasa- 
transportas išplauksiąs 

P. Grigaičiui

das, 
juo ant George 
laivo rugpiučio 15 d. bus 
plaukę 
žievių.

Dar 
žierių
truputį vėliaus, 
pasisekė sutvarkyti Lietuvoje 
daugelio pasažierių reikalus ir 
priskubinti jų kelionę Ameri
kon.

Savo laiške apie kelionę iš 
Amerikos Liptuvon P. Grigai
tis sako, J^ad visiems kelionė 
buvo laba f smagi. Tik ant Vo
kietijos

TOKIO, rugp. 20. — Gau
tosios iš Seoul žinios sako, kad 
346 žmones, žuvo ir kad 1,000 
žmonių prapuolė ir irgi galbūt 
yra žuvę audroje, kuri keletą 
dienų atgal siautė keturiose 
vakarinėse Korėjos provineti- 

jose. Audra pagimdė jurų už
plūdimą ant krantų ir tada 
tai daugiausia žmonių ir žu
vo — juos nuplovė jura. Ma
terialiniai nuostoliai 'irgi yra 
milžiniški.

Smarkiausia 
palei Jalu upę,
Korėjos pakraštyje, 
šios žinios dėl tos audros 
kė, kad vilnių užplūdimas 
liejo 25,000 namų.

audra siautė 
vakariniame

Pirmo- 
sa- 
už-

ink i rus

iri Lietuvos rubežių tų 
krėtimas tai esąs labai 
ir varginantis dalykas.

Iš Kauno vakar gavome se
kamą telegramą:

“Kaunas,
Aug. 20, 1923.

Naujienos,
Chicago.

Grigaitis atplaukia laivu Geo
rge Washington su 40 pasažie- 
sių.”

Laivas George Washington 
išplaukė iš Bremeno rugpiučio 
15 d. pribus į Nėw Yorką tur
būt subatoj rugpiučio 25 
ną.

die-

Uždraudė organizuoti 
siuvėjus

Uždraudžiama organizuotiems 
darbininkams net ir kalbin
ti neorganizuotuosius.

toms firmoms 
neorganizuotus dar- 
ar tuos darbininkus 

Injunctiono reikalavo 
Frodk Co., Mitchell 

ir aštuonios

CHICAGO. — Teisėjas Tor- 
rison vakar išdavė laikinį in- 
junetioną prieš International 
Ladies Garment Workers, ku
riuo uųijai ir jos nariams už
draudžiama organizuoti de
šimties firmų siuvėjus ar kuo 
nors kliudyti 
samdytis 
bininkus, 
kalbinti. 
Frau cine
Bros. Frock Co. 
kitos moterų rūbų firmos.

Panašų injunetioną prieš tą 
pačią uniją, reikalaujant fir
mai Mitchell Bros., išdavė fe
deralinis teisėjas Carpenter ir 
tą injunetioną labai aštriai 
keletą dienų atgal pasmerkė 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers, 
patardamas to injunctiono ne
paisyti.

PINIGŲ KURSAS

200 žmoniy žuvo Chinijoje
100 žmonių prigėrė laike aud

ros Macao.

HONGKONG, Chinijoj, rug. 
20.— Daugiau kaip 100 žmo
nių prigėrė ir apie 100 žmonių 
liko užmušta ir sužeista ant 
sausumos, taipjau daug laivų 
liko sudaužyta lqike negirdė
tai smarkios vėtros Macao, 
šeštadieny.

10 žmoniy prigėrė pa
skendos valčiai

ST. PAUL, Minn., rugp. 20. 
— Dešimt žmonių, jų tarpe 
šeimina iš penkių žmonių, pri
gėrė Mississippi upėj, nesu
prantamu budu paskendus ties 
South St. Paul gasolininei val
čiai. Visi jie grįžo iš pikniko 
ir nė vienas buvęs valty 
išsigelbėjo.

Pasimirė sena aktore.

nę-

NEW YORK, rugp. 19. — 
Vakar Scranton, Pa., pasi
mirė Marie Wairtwright, 68 
m., savo laiku buvusi viena iš 
pačių garsiausių aktorių Ame
rikoje. Ji tik nesenai sustojo 
lošusi vodeviliuose, bet dauge
lį metų atgal ji lošė su tokiais 
žymiais aktoriais, kaip Booth 
ir Salvini dideliuose veikaluo
se.

kraščio, kuris butų gynęs strei 
klaužius ir nebūtų pritaręs 
streikieriams. Nejaugi tokią 
streiklaužių gynimo rolę norė
tų pasiimti “Telegramas”? Ta- 
sis “laikraštis’’ rašo, kad Alex 
Bangelis 3601 S. Union Avė. 
ir Dan Kimčius, 2044 Waban- 
sia Avė., pasiėmę taksikabą ir 
važiavę sumušti dviejų mergi
nų, kurios 
bet policija 
noi’š Jie bandę taksikabu 
bėgti. Tai ne tiesa, 
areštuota prie dirbtuvės, 
Kimčius buvo areštuotas 
namuose ir jie nieko 
apie sumušimą tų 
Taipjau netikėtina, 
lietuvių siuvėjų atsirastų 
kių žmonių, kurie darytų kaip 
“Telegramas” rašo: įremtų re
volverius šoferiui j galvą ir 
lieptų jam lėkti 
visu smarkumu.

“Telegramas” 
ir pamokinimų 
Esą kada išėmus injunetionui 
sustreikavo 180 darbininkų, o 
30 pasiliko dirbti, tai esą rei
kėjo visiems sugrįšti į darbą, 
tai nebūtų buvę tiek išlaidų ir 
nebūtų likę be darbo, nes šioj 
dirbtuvėj darbo jie dauginus 
negausią. Taip sakęs dirbąs 
kompanijos raštinėj A. Grai- 
čunas.

Kiek žinoma yra, iš streik
laužių dabar reikalaujama pa
sirašyti po kontraktu, kad 
jiems nė sapnuot negalima bu
tų apie streiką. Streikieriai. 
betgi yra pilnai įsitikinę, kad 
anksčiau ar vėliau jie streiku 
laimės ir kompanija bus pri
versta pripažinti uniją. Kai 
dėl darbo, tai streikieriai apie 
tai visai nesirūpina, nes jeigu 
kompanija ir pripažins uniją, 
tai daugelis 
negrįš prie 
daugelis jų 
tuvėse ir
Shane jie ir nemano, taip kad 
unija turės jam duoti visai- 
naujus darbininkus.

Visuotinas nepaprastas visų 
streikierių' susirinkimas įvyks 

ketvirtadienio vakare, rugp. 23 
d., 5:30 v., unijos svetainėje 
prie Van Burcn ir Halsted gat
vių. —Toks kaip kriaučius.

Laukiama pinigų iš Lietuvos 
Finansų Ministerijos, o tuo 
tarpu kuponų apmokėjimas 
sustabdytas.

Iš Shane rubsiuviy streiko

streiklaužiavusios, 
juos sugavusi, 

pa- 
Ba ugel j 

o 
savo 

nežino 
merginų, 
kad tarp 

to-

j galvą 
automobiliu

be to duoda 
streikieriams.

streikierių vistiek 
senojo darbo, nes 
dirba kitose dirb- 
apie grįžimą pas

Lietuvos Finansų Ministe
rija, esanti kunigų globoje, 
iki šiol neprisiunte Amerikon 
užtektinai pinigų, kad apmo
kėjus nuošimčius išpuolančius 
už Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus.

Todėl apmokėjimas nuošim
čių kuoponų tapo sustabdytas, 
ir bonų savininkai negaus 
nuošimčių tol, kol neateis pini
gų iš Lietuvos.

Apie kuponų neapmokėjimą 
mes gavome sekamą praneši
mą iš Baltic States Banko, 
kurs yra apsiėmęs išmokėti 
Lietuvos bonų nuošimčius iš 
Lietuvos valdžios sąskaitos:
"Baltic States banko praneši

mas.
Šiuomi pranešame gerb. vi

suomenei, kurie- turite pirkę 
Lietuvos Laisvės Paskološ Bo
nus, ir darc negavote apmokė
ti nuošimtį už prinokusius ku
ponus, kad kuponų apmokėji
mas yra laikinai sustabdytas, 
dėl stokos pinigų šiam reika
lui, Lietuvos Finansų Preky
bos ir Pramonės Ministerijos 
sąskaitoj musų banke.
i Kirtį) tik 
ja prisius 
tai ir vėl 
apmokėti.

Baltic

Finansų Ministcri- 
užtektinai pinigų, 

pradėsim kuponus

States Bank 
M. W. Busb,

Vicc-Pirmii ninkas.

PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI
PENSACOLA, Fla., r. 20.— 

Keturi vyrai ir viena moteris 
liko užmušti hydroplanui nu
kritus į jurą.

ŠIANDIE — apsiniaukę, gal 
vietomis lietus; nedidelė per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:03 valand'ą, lei
džiasi 7:44 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 1:19 vai. nakty.

Pinigų Badas 
Lietuvoje

Lietuvoje dabar užėjo didelė stoka pinigų, tie
siog pinigų badas. Tas matyt jau iš to, kad už 
pinigų paskolinimų Lietuvos bankai ima 60 nuo
šimčių ir daugiau; tą taipgi mes žinome iš Lie
tuvos žmonių nusiskundimų. Paskolinti pinigai 
Lietuvoje dabar 'gali daugiau procentų antneš- 
ti negu kur kitur sviete. Savo giminėms Lietu
voje kožnas padarys daug gero, pasiuntęs jiems 
pinigų dabar, kada ten taip sunku pasiskolin
ti.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, kaipo viena 
iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų, jums ge
riausia patarnaus pinigų siuntime ir išmokėji
me Lietuvoje.
Siųskite per Naujienas pinigus Lietuvon —- to 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

CHICAGO. — Vakarykščia
me iš C. B. Shane Co., 325 W. 
Madison St., streikuojančių 
rubsiuvių susirinkime buvo pa 
sakyta, kad vienas lietuvių bor 
sėlių ant Bridgeporto pereitą 
septintadienį vaigščiojo gatvė
mis ir buvo net policijos sto- 
tin nusidanginęs ir visur skel
bė, kad streikas esąs užbaigtas 
ir jis jieškąs tokių, kurie jį 
bandytų užkabinti. Streikieriai 
negali suprasti ko tas žmoge
lis jieško, pats streiklaužiu bū
damas.

Taipjau streikierių domę at
kreipta j “laikraštį” “Telegra
mą”, kuris talpina apie strei
ką daug
Streikieriai tuo yra labai ne
patenkinti 
klaidų neatitaisys, tai streikie
riai ketina apie tai svarstyti 
savo susirinkime. Dar nebu-

Vakar, rugpiučio 20 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 doleriu 
banku buvo skaitoma Amerika* plnf- 
rals Htaipi

Anglijos 1 sv. sterlin .... $4.59
Austrijos 100,000 kroiių .... $1.45
Belgijos 100 frankų........... $4.45;
Danijos 100 markių .... .. $18.65

Finų 100 markių ................... $2.78;
Franci jos 100 frankų •:.......... $5.59
Italijos 100 lirų ................... $4.80
Lėtu vos 100 Utų ________ $10.00

> Lenkų 100,000 markių................ 40c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.30
Olandų 100 kronų ............... $39.331
Šveicarų 100 kronų ........... $18.10!
šVflkietijo18°l,OOT!oOO nrarkių?^'24«v0 n? vlehd tokiė lietuvių lai-

neteisingų žinių.

ir jeigu jis tų NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III.

■ ■■I .. .................



—TJ^WĮ'WW'1|į w AAį Antradienis, Rugp. 21, 1923

Kurie dvarai 
dalinami

Lietuvoj.
Že.mčs Reformos^ Valdyba 

skelbia, kad jos nutarimais 
yra paimta žemės reformos 
reikalams šie dvarai:

lenkų-—301, Žydų—34 ir ru
munų—6. Viso 42,449 moky
tojai.

< iVi'durfnfięę mokyklose Ir 
mokytojų (seniinarljose 1922- 

23 mokslo metais buvo se
kantis mokytojų skaičius:

Čekoslovakų 3,576
Vokiečių 1,733

Vengrų • 166

Lenkų 16
Husinų 9

, ■.i L —... -     i »m ■ į 1«* "

Viso 5,500.

Ik? to, autonominėj Pakar- 
patų Rusijoj ^valstybinėse vi- 
durin. mokyki, dėsto 92 moky
tojai ir privatinėse —19. Su
lig tautybe jų 7 čekoslovakai, 
41 vengras ir 63 rusai.

Nori pagelbėti
kitoms moterims

Biržų-Pasvalio apskrity.
1. Likėnų ir Padaičių dvarų 

žemė, kurie priklausė pik An
driui Holšteinui ir yra Pabir
žės valsčiuje;

Kauna apskrity.

1. Jaučekių palivarko žemė, 
kuri priklausė pil. Povilui 
Tarastauskui ir yra Vilkijos 
valsčiuje;

2. Stankūnų dvaro žemė au 
Aleksandro ir Algerdavo pali
varkų žeme, kuri priklausė 
Jurgio Dackevičiaus įpėdi
niams ir yra Vcndžiogalos val
sčiuje, paliekant buv. savinin
kų nuosavybėje 130 ha že
mės;

Kėdainių apskrity.

1. Paskirdumių dvaro že
mė, kuri priklausė Eugenijaus 
Grigoravičiaus įpėdiniams ir 
yra Krakių valsčiuje, paliekant 
buv. savininkų nuosavybėje 
127,58 ha., tame skaičiuje 
12,85 ha. miško;

2. Kibovičių okolicos ūkio 
žemė, kuri priklausė Grigori
jui Sierikui ir yra Dotnuvos 
valsčiuje;

Panevėžio apskrity:

1. Viktoriškio dvaro žemė, 
kuri priklausė Kostui Puzinui 
ir yra Naujamiesčio valsčiuje, 
paliekant buv. savininko nuo
savybėje 80 ha žemes Viktoriš
kio dvaro centre;

2. K užmiškio dvaro žemė, 
kuri priklausė Mykolui Ko
marui ir yra Miežiškių vals
čiuje;

Šakių apskrity:

1. Augustavo dvaro žemė,! 
kuri priklausė Medardui Ko
marui ir yra šakių valsčiuje.

t Kad gavus Borden’s “Selected” Pieną

šinius nuo
Borden ve

žiko.

Tik telef oniioktte Frank
lin 8110. Klauskite Ser

vice Department’o. ir
palikite savo orderi —

jis bus padėtas 1 greitą
dastatymą skyrių.

Pirkit Svies
ta ir Kiau

F—1

BORDENS
ImlIoduttsCo. of~ Illinois 

Eraniclin 31'10

ELEKTRA
Šviesą Ir pailegą suvedame i semiu ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Gash arba ant išmokėjimo.
Pirmntinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRlDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St, Tel. Boulęvard 7101,189X Chicago.

Nuolat-Kas nedėlia 
ččdykit-taupykit 
Pinigus

Džiaugiasi atgavusi svei
katą su pagelba' Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound.

Chicago, III. — “Aš esu pasirengusi 
rašyti kiekvienai moteriai ir merginai 

kurios kenčia nuo 
tokių nesmagumų 
kokius aš turėjau 
pirmiau. Aš var
tojau Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound. 
Mano nugara vi
suomet skaudėda
vo, taip kad aš ne
galėjau dirbti savo 
namų darbo ir aš 
dar turėjau kitus 
nesmagumus nuo 
___ __ lame stovy-

■ -------- ----■—a nesmagi
silpnumo. Aš buvau toki
jo per metų eiles. Mano švogerka 
pradėjo vartoti Vetetable Compound

p——— nu

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PC TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. V

S. L FABIONAS 00.

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Boulęvard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiao Įįnigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Čeko-Slovakijos 
mokytojai

Čekosldvakų respublikoj že
mesniųjų mokyklų -mokytojų 
skaičius toks: Čekoslovakų 
29,101, vokiečių — 10,1-18, 
vengrų — 1,866, rusinu—740,

MADOS.

Na. 1729. Viena šio sezono gra
žiausių bliuzkelių.

Visi ją dėvi, visiems ji patinka. Ar
gi Tamsta nesutinki su mumis ?

Lengvai pasiuvama, 36 colių mate
rijos reiktų vos 2 yardu.

Sukirptos nvieros 16 metų. 36 40 ir 
44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
.entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

•’^NAUJIENOS^^

1
 1739 S. Halsted St. Chicago, III.

čia jdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdi No............

Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė j •

I x (Adresas)

į (Miestas ir vaist.j
K-----------------------------------------------/

10 ir 20 skrynutėje

irbėjai augščiausios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų

Cigaretų pasaulyje.

PRALEISKIT 
SAVO PINIGUS 
IŠMINTINGAI

Paprasti cigaretai 
naturališkai kai

nuoja pigiau, kadangi 
jie užturl paprastą taba 
ką ir yra supakuoti į 
pundelius.

TIELMAR Cigaretai už
tūri 100% tyrą Turkiš
ką Tabaką ir yra supa
kuoti kietose skrynutė
se kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susi
ni ankymo.
Jei Jus pageidaujat pil
nos Jūsų pinigų verty
bės, Jus turite pirkt j ko
kybe, o ne kiekybe.
20 HELMARŲ kainuo
ja truputį daugiau negu 
20 paprastų cigaretų, 
bet su kiekvienu HEL
IU ARU Jus gaunate ke- 
lioliką kartų daugiau 
malonumo.

ATSIMINK SKRYNU 
TĘ IR VARDĄ

Tik nuolatiniu sistematiniu atidėji
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumą juodai die
nai.

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoja Amerikoje tam, 
kad darbininkui žmogui butų pato
giau čėdyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendrovės arba spulkos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 
tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai.

Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi- 
nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koms reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbinin
kų įstaiga bankiniems reikalams at
likti. ...... , . . . „

Sudėti Naujienų Spulkos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ir už pa
skolų užstato savo namus spulkai, ar
ba kitaip sakant, duoda pirmą, morgi- 
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
metinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spulkos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus.

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
ir saugesnio budo pinigams taupyti, 
kaip prisidėjus prie Naujienų Spul
kos.

Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau
jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Naujienų Spulkos nustatytas kapita
lo rubežius yra, vienas milionas dole
rių.

Prisirašyti prie Naujienų Spulkos 
ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 vai. vakare. Naujienų Spulkos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, nelaukdami kad kas už 
rankos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštų.

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.
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f PASISĘUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio

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

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

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko- pieštais paveikslais. Kainą $1.00.
6) ANT POLITIKOS LĄsKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 sbalvuoti
paveikslai. . Piešė Adomas Vainas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00 \ ~ ' .. ' * "/J

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

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

“DIRVA” . 1
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

ir rekomendavo man pabandymui. 
Nuo to laiko aš pradėjau vartoti ir 
man pagelbėjo labai puikiai. Aš už
laikau savo namą ir šalę to dar galiu 
dirbti daug darbų”. — Mrs. Helen 
Sevcik, 2711 Thomas St., Chicago, III.

Moteris kurios kenčia nuo moteriš
kų nesmagumų, nugaros skaudėjimų, 
noreguliariškumų, šiaip skaudėjimų, 
nusilpnėjimų, turi vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. Ne
tik kad ji yra puiki gyduolė, kaip pa
rodo šiame atsitikime, bet daugiau 
kaip penkiasdešimts metų tokie pat 
atsitikimai buvo reportuojami per 
tūkstančius moterų.

Mrs. Sevcik yra pasirengusi para
šyti kiekvienai moteriai ir merginai 
kurios kenčia nuo tokių nesmagumų 
ir atsakys visus klausimus kokius tik 
jos paklaus.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvtergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia
! Motinos Dievo šidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, III. 
Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė.,

i Tel. Yards 1636
. Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 
“vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

yisus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pag'al Jėzaus Kristaus 
Įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

Be gyduolių, he opefacijog 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

K DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniška^, li
gas, vyrų, motetų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

I 3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m.

J Phone Yards 7344
j 11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
į Phone Pullman 5147
j Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

Town of
Lake

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir nadirba visokius Dokumentus, 
Sęrkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
i*............... ii i., iii <i

Tel. Dearborn 9057 ;

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel. j Hyde Park 3395

—■ ■ 1 ■■■■■ ■■ ■■■ ■■i ....... .. .i.

V. W. RUTKAUSKAS'
... Advokatas . i

. So* La S'alle St. Room 530
T1 Tel. Central 6390

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
V—-............. - - -

J. P. WAITCHES *
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.-- - _J
PLUMBER1O IR APŠILDYMO 

ĮTAISYMAI
Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 

Užganėdinimas garantuojamas. 
PEOPLES PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted SL

Telephone Haymarket 1018

LIEPOS
DRABUŽIŲ '" 
PATUSTINIMO , 
IŠPARDAVIMAS '

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

Viskas yra paaukuota dėl umauu iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai1 
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 
vyių vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.0$
L ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 
$47.50. Dabar............. .........  $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ir 
$27.50. Dabar ..........................  $18JM1
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
.valkams 2 kelnių siutai po $8.5C b 
augščiau.

S. GORDON i
739 W. 14th Str.

1-mos durys.į rytus nuo Halstt., Sti 
y Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9

Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vak-ra 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piak.
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Profesionalų 
Unijos.

vietai Jungt. Valstijų darbi
ninkų judėjime.

Organizavimas! inteligentų į 
unijas sulyg profesijų, kad 
apsaugojus savo interesus, pa
sireiškia netik Anglijoj. Vo
kietijoj ir kitose kontinento 
šalyse pastebima tas pats pro
cesas.

Inteligento darbininko pa
dėtis daugely šalių šiandien 
nebedaug ką geresnė, kaip 
aniatinio nnijisto. Žinia, kai 
kurie advokatai, daktarai, in
žinieriai turi nepaprasto pa
sisekimo. Medžiaginiai reika
lai jų nevargina. Bet dauge
lio vidutinių gabumų inteli
gentų padėtis yra taipjau ųe- 
užtikrinta, kaip ir darbininkų. 
Ir juo toliau, tuo labiau di
džiuma profesijų žmonių dt 
rosi tik “proto darbiniu 
kuriuos kapitalistinis 
mas taipjau' išnaudoj 
“rankų darbininkus”, 
dėl jie ir organizuojasi 
jas.

Inteligentų organizavimosi j 
darbininkų uni-1 uni jas pasilieka visai nežy- 

hnus tik Jungt. Valstijose. Vie- 
tečiaus laikais, | nok ir čia organizavimo dar- 

vis labiau imalbas yra varomas. (“Darbas”).

Jau senas laikas, kaip pro
fesijų žmonės 
vokatai, artistai, i 
aktoriai, žurnalistai, 
turi savo draugijas, 
rios tų profesionalų draugijos 
pradėjo tvertis net seniau, 
kaip darbininkų unijos. Jos 
tvėrėsi tikslu patarnauti savo 
profesijų nariams. Pirmoji pa
matinė tų draugijų užduotis 
būdavo ir iki šiam laikui dar 
pasilieka (didelėj didžiumoj 
pasidalinti žiniomis, nustatyti 
savo profesijų etikinius dės
nius, palaikyti jų normas. Su
prantama, tos draugijos susi
durdavo ir susiduria su klau
simais, liečiančiais medžiagi
nius jų narių reikalus. Pro
fesionalų draugijos, 
sakyti, yra savotiškos 
kurios betgi < 
ir skiriasi nuo 
j U. K

Pastaraisiais 
profesionalai 
organizuotis tokiais pamatais, 
kuriais yra organizavusios ir 
organizuojasi darbininkų uni
jos. Profesionalų organizavi
mas! į unijas ypač žymiai pa
sireiškia Anglijoj. Jie pasiima] Ačiū pasauliniam karui 1914 
darbininkų unijų principus ir|—1917, kuris, kaip matyt, ne- 
taktiką arba metodus. | pasibaigė dar iki šiol dėl karo

Pora žymiausių a profesiona-1 net suteikė daug nelaimių vi
lų unijų Anglijoj yra dvi laik-Įsoms tautoms, bet ypatingai 
raštininkų uniji. Viena jų va | nuskaudė lietuvių tautą, 
dinasi žurnalistų Institutu, o] Ne mažas lietuvių skaičius 
kita Nacionale Žurnalistų Uni-[pateko į Kinijos žemę, tikė
ja. Pirmoji pasižymi palaidžia | damasi rasti sau nors laikiną 
disieplina. Ji priimi į savo tar-1 prieglaudą svetimame krašte; 
pą netik eilinius laikraštiniu-1 nors Kinijoj ir nuo seno gyve- 
kus arba įvairių laikraščiu | na nemažas lietuvių skaičius, 
bendradarbius, bet ir vyriau [kurie, negalima pasakyti, kad 
sius laikraščių redaktorius ii | nesistengė aprūpinti savo vien- 
vedėjus. O antroji organizaci-1 Laučius kuo galėdami: surasda- 
ja galima sakyti yra grynai | mi tarnybas, medžiaginiai rem- 
darbininkų, arba, kaip Angli-|darni ir t. t.; bet mes lietu- 
joj priimta vadinti — “proto ] viai — didžiojo karo pabegė- 
darbininkų” (brain workers) Į liai, nežiūrint į tai, kad kai 
unija. “Proto darbininkais” | kurie iš mus gal ir ne perdaug 
inteligentus darbininkus vadi-] blogai gyvena, mes visi gali
nama todėl, kad jie dirba dau-Įmai greičiau norime grįžti 
giau smegenimis. Nac. Ž. Uni- Į savo Tėvynėn. Tokių norų ir 
ja pirmon galvon rūpinasi už-] nuomones esame pilni visi pa
tikrinti ekonominę havo na-1 bėgeiiai, bet ar galima tikėtis, 
rių padėtį, kaip kad papras- ] kad mes kada nors sulauksi- 
tos darbininkų unijos rūpina-1 me tos laimingos valandos,
si savo narių padėtimi. Abi ši-1 kada galėsime pamatyt savo 
tos unijos apima didžiąją da-Į gimtinę šalį? Apie pabėgėlių

Anglijos žurnalistų. Į evakuaciją iš Kinijos negirdėt 
Nacionale Žurnalis- Į iš Lietuvos nei žodžio, o išva- 

yra artima savo me-|žiuoti drauge su pabėgėliais, 
kitoms darbininką | kurie busią vežami šiemet iš 

gali liudyti tas 
jokis Žurnalistų

daktarai, ad- 
mokytojai, 

etc. — 
Kai ku-

į uni-

iredy- 
kaip

unijos.

Kinijos Lietuviu vargai

darbuotis nuo atvykimo į Vla
divostoką dienos ir veikiai sa
vo veiklumu ir energija buvo 
vienas pirmųjų tarp Vladivos
toko lietuvių ;4) Jo rupesniu 
buvo leidžiamas laikraštis 
“Tolimųjų Rytų Žinios” lie
tuvių kalba, kitaip mes, lietu
viai, gyvenantieji tolimame 
krašte niekados nebūtume su
laukę savo laikraščio; 5) 1922 
m. rugpjūčio men. buvo pa- 
ftkįrtas įl lietu vos BespubĮi;ko« 
Įgaliotiniu Sibire Agentu Char- 
bine ir jo rajonuose. Charbi- 
nas priklauso Kinijai ir visa 
valdžia čia kinų ir ne visai 
buvo tikslu jį ir jo rajonus 
laikyti Sibire, bet kadangi Lie
tuvos Įgaliotinio Kinijoj nėra, 
o lietuvių reikalų daug, tai ir 

uvo Teikalinga Sibiro Atsto
vybei atidaryti savo Agentūrą 
Kurijoj, iki bus įsteigta Lietu
vos Atstovybė Kinijoj; atvykus 
p. A. Pališaičiui į Charbiną, 
kaip Įgaliotinio Agentas, ne
maža jau jam teko pasidarbuo
ti, kol viską sutvarkė, o labiau
sia, kol susikalbėjo .su kinų 
vietine valdžia. Su kinais la
bai ir labai sunku turėti rei
kalas, bet ačiū g. Agento ener
gijai ir darbštumui, kinai galų 
gale turėjo atsižiūrėti jo nuo
monių Lietuvos piliečių reika
lais. Dabar gauta pranešimas 
nuo p. Įgaliotinio Sibire, kad 
Lietuvos Atstovybė Sibire nai
kinama nauju Lietuvos Val
džios įsakymu ir tuo pačiu nu
stoja teisių ir jos Įsteigtos

Agentūros: tuo budu Charbino 
Agentūra taip pat turi užsida
ryti ir likviduotis, kas jau ir 
yra vykdoma Agento. Bet kas 
gi toliau bus, j ką mes, lietu
viai, gyvenantieji Kinijoj, tu
rėsime kreiptis kiekvienu mu
sų reikalu, kurių yra ne ma
ža, nes lietuvių Kinijoj gyve
na ne mažiau per tūkstantį 
žmonių, o gal ir daugiau; ki
tos išeities, turbūt nebus, kaip

tik reiks kreiptis kiekvienu at
veju prie svetimtaučių.

A. Petruševičius.
Charbin, 1923 m. gegužės

31 d. I LIETUVA
Ar jus žinote, kad

Laike gegužės mėnesio Lietuvos 
valdžia/ sukolektavo j savo iždą 14,- 
557,950,07 litų? Ar jus žinote, kad 
Helmar Turkiški Cigaretai užganėdi
na rūkytojus daugiau kaip 15 metų 
ir Helmar cigaretai yra vienatiniai 
cigaretai, kurie visuomet užganėdins 
jus, nes jie visuomet yra tie patjs?

I odomis 
unijoms, 
tas, kad 
jos narys neprivalo imti 
bo, jei tos vietos neužgiria 
ja. Nors, tiesa, unija neturi ] nes Sovietų Įgaliotinis Charbi- 
patvarkymų, draudžiančių I ne neduoda vizų įvažiuoti į Gu- 
dirbti vietose, kurias unijistaiĮdiją be savo Valdžios leidimo, 
darbininkai paprastai vadina I tad kiekvienas lietuvis, gyve- 
“skebinčmis”, į darbininką I nantis kur nors Kinijos mies- 
žurnalistą, nepriklausantį žur-jte: Pekine, Šanchajuje, 
nalistą 
“skebą”), apsiėmus) dirbti są-1džiurijoje ir t. t

fak | Tolimųjų Rytų (Užbaikalio ir 
Uni-Į Priamurio sričių), ne bus ga- 
dar-|lima, jeigu Lietuvos Valdžia 
uni-1 nepadarys atatinkamų žygių,

noua

DR. A. J. BERTAŠ1US 
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

Expresinis patarnavi
mas j Bre

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

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
VALDŽIOS LAIVŲ

S. S. Pres. Arthur Aug. 25, Oct. 2 
S. S. George Washington ■

Sept. 1, Oct. 6 
S. S. Leviathan Sept. 8, Sept. .29 
S. S. Americą <' Sept; 11, Oęt. 13 
S. S. Pres. Roosėvelt Sept. 15. O. 23 
S. S. Pres. Fillmore September 18 
S. S. Pres. Harding Sept. 22, Oc. 27 
Rašykit dėl informacijų* apie iš
plaukimą, kainas ir t. t.

UNITED STATES LINES 
110 S‘. Dearbora St., Chicago, III. 
Vietiniai agentai visuose miestuose

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. SHIPPING BOARD 

L

CoMMftnle

Justi pradžia

Paduokite savo orderį dėl 
Fordo dabar

!

Tėvas pradeda — motina suranda, kad ji 
gali biskį padėt — net ir vaikai dadeda savo 
centus ir labai trumpu laiku, visa šeimyna 
pasinaudoja patogumais turėjime Fordo, 
štai kaip jus galite padaryti per

Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
karą.- Pasirinkite karą kokį noritė. jdtes padėsi
me jūsų pinigus į vietinę banką ant nuošimčhj 
Dadėsite po biskį kas savaitę. Jus nusistebėsite,' 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 

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

Pasimatykit su bile vienu autori 
zuotu Chicagos Fordo 

pardavinėtoju

Į Pirkite laivakortes atgabenimui 
savo giminių iš Lietuvos.

<---------------------------------------------- /
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. 6 
Majestic Sept. 1; Sept. 22; Oct. 13 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic Sept. 8; Sept. 29; Oct. 20 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Kroonland Aug. 30; Manchuria Sept. 6 
Finland Sept. 13; Mongolia Sept. 20 
Minnekahda .... (3rd class) Sept. 27 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland .................. Sept. 5; Oct. 3
Zeeland Sept. 12; Lapland Sept. 19

N. Y. — Danzig via Antwerp
Gothland (3rd class) Sept. 26; Nov. 13

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie vietinių agentų arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St.. Chicago, III.

i Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUšERKA

I 3101 So. Halsted St., kampas 31 gai, 
j Ofisas su Dr. J. F. Van Paing 
I Tel. Yards 1119

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

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

Valandos nuo 7

tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydymu, atei
kite ir pasimatykite su mumis. Mu
sų egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
doje ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland Blvd., 
Chicago, III.

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

HERZMAN

DAKTARAS 
VAN PAING 

SPECIALISTAS
Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.

— X-RAY —
310J S. Halsted St., 

Chicago, III.
Valandos nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

I For Beautif ui 
y.:, Eye«
Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyable. 
Sold by «U Dniggista. Write for Booklel,

Sicautiful- yoiu> E VES
MURINĘ CO., 9 Eaet Ohio Street, Chicago

Lietuviai Daktarai
X •

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
.......... —— —      I ■■ ■■■ !!■!■   ....................... į'    

s

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4134 

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

Telefonai)

Tel. Blvd. 3138
M. W‘oltkew!ch 

BANIS
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.' 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Tel. Boulevard 6537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Ten- 
unijai (kitaip sakant,] zine, Mukdine, Charbino, Man- 

norėdamas 
kurias unija skaito] važiuoti į Lietuvą per Gudiją, 

netinkančiomis, unija gali pa-1 turi prašyti raštu, vizai gauti 
daryti tokio spaudimo, kad|i Maskvą, į Rusų Užsienio Rei- 
skebas turės trauktis iš vie-Įkalu Ministeriją per Tarybų 
tos. | Rusų Įgaliotinius Kinijoj, ku-

Anglijos mokytojų unija —| rie yra Pekine ir Charbine ir 
apimanti daugiausia elemen-1 laukti, kol bus atsakyta (lau- 
tarinių ir vidutinių mokyklų Į kiama ne mažiau kaip tris mė- 
mokytojus ir mokytojas — | nesiūs). Tuo budu labai ma- 
priskaito į 200,(MK) narių. Mo-] žai vilties lietuviams gyvenan- 
kytojų organizacija labiausia | tiems Kinijoj, išvažiuoti su pa
rūpinusi ginti mokytojų inte-| bėgėliais, kurie bus vežami iš 
resus jų santykiuose su mo-Į Tolimųjų Rytų; be to Kinijos! 
kyklų vyriausybe. | lietuviai mažumoje teturi lie-

Esama dar Anglijoj Nacio-] tuvių pasus, nes Kinijoj dar 
nalės Mokslo Darbininkų Uni-|iki šiol nėra paskirto Lietuvos 
jos, atstovaujančios interesus | Įgaliotinio. Nežiūrint į tai, 
tūkstančių darbininkų, užim-Į lietuvių organizacijos, ešan- 
tų mokslo šakose. Įčios Kinijoj ,ne kartą jau krei-

Aktoriai, muzikai, inžinie-1 pėsi su prašymais į Lietuvos 
riai, valdžios tarnautojai taip-1 Valdžią paskirt Kinijoj Įgalio- 
gi turi savo unijas. Įtinį ir net nurodė p. Aleksan-

Da ilguma tų unijų, kaip jau | dro Pališaičio kandidatūrą, 
buvo minėta, yra padaras pa- kaip žmogaus tinkančio tam 
starųjų laikų. Dauguma jų gy- tikslui, nes jis: 1) yra gerai 
vuoja vos keletą arba kelioli-1 žinomas visiems Kinijoj * ir 
ką metų. Bet skaitlius jų na-[Tolimųjų Rytų lietuviams, sa- 
rių auga žymiai. Dauguma in- vo darbais musų tautiečių nau-Į 
teligentų unijų priklauso Dar-Idai; 2) 1922 m. pabaigė 
bo Kongresui, kurin įeina pap-1 Institutą Vladivostoke, 
rastos darbininkų unijos ir ku-Įkinų kalbą, istoriją, jų 
ris Anglijos darbininkų judė-Įir t.t.; 3) mokydamos 
jinie užima vietą,
Amerikos Darbo Federacšjosganizacijų, [kiužose

Rytų 
žino 

būdą 
Insti- 

panašią'tute neužmiršo ir lietuvių or- 
Pįradejo

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LAFAYETTE Sept. 1, Sept. 29, Nov. 
LA SAVOIE Sep 
PARIS 
FRANCE

8, Oct. 20, Not. 
Sep. 12, Oct. 3, Oct. 

Sep. 19, Oct. 10, Oct

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rąžykite dėl žingeidžiofl apraiomoa 
knygutės j-usų vietiniui agentui arba | 
didjjį ofisą 19 State Street New York.

NORT

10
24
24
31

RMAN
—LLOYD-----

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
Ant didžiausio naujo Vokietijos 
laivo

COLUMBUS
Arba populiarių vienos* klesos 
cabin I ........................... J
Lietuvos valdžios dėl emigran
tų. Del informacijų bile prie 
vietinio agento, arba
North German Lloyd 

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

laivų. Autorizuota linija

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:3® vakare.

Telephone Yards 1532

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

1

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

182L So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257
v

k

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

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

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

A Tel. Prospect 1930 
w Valandos pagal sutartį 

.................— į ......................... .. .......................... .... .

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽEUS 
LIETUVIS .DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

i. Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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.

k-

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

L

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1021 So. Halsted

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Optometrlat 
TeL Boulevard 6487 
4649 S. Aahland Avė 
Kampa* 47-toe gat 

2-roe luboba

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

2359 So. Westprn Avė.
Valandos priėmimo:

‘ Nuo 9 A. M. iki 2 P. M. < 
Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.

Nedėliomis pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939 1
DR. S. A. BRENZA I

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

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

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacijentams, kad ai 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip ir pirmiau.
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Pnbliahed Daily, azcept Sunday by 
Tha Lithuanian Newg Pub. Co„ Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.0t per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted Sh, Chicago, 
III. — Telefonas j Roosevelt 8500.

Uisimokijimo kainai 
(Chicagoje — paltui 

Metams.. .......... ...........
Pusei metų_______________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu!

Chicagoje per neiiotojuij 
Viena kopija .. -...........-__
Savaitei__________________
Mėnesiui_________________

Suvienytos “
paltui

Metams...... ........... .................
Pusei metų ..__ _________ _
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiam  
Vienam mėnesiui ..__ _____

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams..........-............ *_____ $8.00
Pusei metų_________ __ ____ 4.00
Trims mėnesiams______ ___— 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

4...

$8.00
. 4.00
_ 2.00
< 1.50

.75

8c 
18c 
75c 

sa Valstijose, ne Chicagoje,

i___ $7.00
3.50 
1.75 
1.25

.75

Europa ir 
Amerika.

Laikraštyje “The Chicago 
Daily News” David Law- 
rence, kuris nesenai sugrįžo 
iš Europos, eilėje straipsnių 
bando analizuoti dabartinę 
Europos padėtį. Pasak p. 
Lavvrence, atrodo, kad Eu
ropa vėl pradeda kvaišti. 
Ginklai vėl žvanga, atmosfe
ra įelektrinta laukimais ko 
tai nepaprasto, žmonės ne
ramus.

Ką tai reiškia? Nejaugi 
žmonija daleis pasikartoti I 
1914 m. beprotybei?

Viena aišku, amerikiečiai 
pradeda labai šaltai žiūrėti 
į Europą. Jie džiaugiasi, kad 
juos skiria 3,000 mylių At- 
lantiko okeanas.

Europiečiams toks Ame
rikos atsinešimas esąs nesu
prantamas. 1917 m. Ameri
ka paskelbė karą ir palygi
namai į trumpą laiką per
metė Europon apie 2,000,000 
kareivių. Tas žygis nustebi
no visus. O dabar Amerika 
atsuko savo buvusiems tal
kininkams nugarą ir nebe
nori su jais turėti nieko ben
dra. Kodėl taip? Pirmon 
galvon Amerika stato Euro
pai tą sąlygą, kad pastaroji

darytų bent pastangų sutvar 
kyti savo reikalus, jeigu ji 

, nori iš Amerikos paramos.
Gi tuo tarpu tarp Europos 

valstybių nėra jokio sutiki
mo. Pavyzdžiui, nėra tokių 
dviejų valstybių, kurios su
tiktų kai dėl to, kiek Vokie
tija galėtų atmokėti repara
cijų. Net pačioje Vokietijo- 

[je tuo klausimu nuomonės 
skiriasi. Anglijoje viena pu
sė laikraščių didžiausiu griež 
tumu smerkia Francijos mi- 
litarizmą, o kita pusė — pri
meta valdžiai pataikavimą 
Vokietijai. Francijoje irgi 
nėra sutikimo, nors, tiesą 
reikia pasakyti, franeuzuose 
yra daugiau vienybės, negu 
kurioje nors kitoje tautoje.

Sunku sužinoti ir tai, kiek 
Vokietija jau atmokėjo. Ir 
tuo klausimu daviniai yra 
labai nevienodi. Yra pama
to manyti, kad kaikurių in
teresai stoja už tai, kad to
kio sutikimo nebūtų. Jiems 
svarbu ne faktai, o tikslai, 
kuriuos jie nori atsiekti.-

Už diplomatijos kulisų sle- 
Ipiasi didysis biznis. Indus
trijos kapitonai manipuliuo
ja Europos parlamentais ir 
valdžiomis, kaip marionetė
mis. Laikraščiai yra kontro
liuojami ir gauna subsidijų. 
Viešoji opinija yra tik juo
kas. Savo machinacijomis in
dustrijos kapitonai moka 
apeliuoti į žmonių jausmus. 
Jie moka užchloroformuoti 
žmonių protus skambiomis 
ir nieko nereiškiančiomis 
frazėmis.

štai kodėl valdžios yra to
kios bejėgės, nuolat svyruo
ja savo politikoje.

Komercinis lenktyniavi
mas, kuris prieš devynerius 
metus paskandino Europą 
kraujuose, varo savo darbą 
ir toliau. O motinos su šird
gėla žiuri į savo vaikus, sta- 
tydamos sau klausimą, — 
ar jų tie vaikai už penkerių 
ar dešimties metų nebus pa
naudoti maistu kanuolėms....

Toliau p. Lavvrence. sa
ko:

“Francija šiandien nori 
vyrauti Europoje taip, 
kaip kad ji vyravo Napo
leono laikais. Dabartinė 
franeuzų armija yra ge
resnė, negu ta, kuria kai
zeris turėjo 1914 m. Trys 
tūkstančiai orlaivių — di
džiausias oro laivynas — 
kontroliuoja orą Franci- 
jai. Užpakalyje Poincarė 
randasi Foch ir franeuzų 
generalinis štabas, stip-

populiaria buvo Lietuvoje: 
‘Rožančių’ kas sekmadienis 
giedodavo . bažnyčioje ir be
veik kiekvienoje ūkė j e kas 
sekmadienis visi anksti atsi
kėlę atgiedodavo iki pusryčių 
bent vieną ‘dalį’ Rožančiaus. 
Ir štai čia buvo įsprausti tie 

’lenkiškos-poniškos propagan
dos žodžiai, kas sąvaitė kar
tojami. Tai vis darbeliai Lie
tuvos kunigijos. Maldakny
gės nebūdavo spaudinamos 
be vyskupo aprobatos, tad 
Lietuvos vyskupai pritarė var-. 
tojimui maldaknygės politikos 
tikslams. Randame propa
gandą maldaknygėje, bet pro
testo nė iš vieno kunigo nie
kur negirdėjome, tad galime 
sakyti, kad ta propaganda ra
do visų Lietuvos kunigų pri
tarimą.

•‘Vartoti jnaldaknygę tokiai 
nekrikščioniškai politikai, 
kaip pavergimas Lietuvos 

vprasčiuokų Lenkijos ponpa
laikiams, išrodo beveik ne
tikėtinas Lietuvos bažnyčios 
prasižengimas. Vietoje skelb-

(Persispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

Antra vėl vertus, jo paduoti pavyz
džiai, koks pasidaro prastas reikalas teat
re, kai žiūrėtojai ima kištis į veiksnią, 
yra perdėm vienpusiški. Jeigu suprasti to
ki tiktai žiūrėtojų dalyvavimą, tai žino
ma, jis yra negalimas, jis, žinoma, yra te
atro pražūtis. Bet minint tuos faktus, rei
kia atsiminti, kad jie vyko natūralistinia
me teatre, kur kalba eina ne apie teatra
lines emocijas, bet apie šiokiadienius jaus
mus, kaip jie kad paprastai gyvenime de
das. Bet juk pats Tairovas sutinka, kad 
teatro kuriamieji pergyvenimai yra kito
kios prigimties, negu kad jie šiokiadie
niame gyvenime vyksta. Jeigu taip, tai ko
dėl tą teisę, būtent teisę gyventi emocijo
mis duoti tiktai aktoriui, o publikai siū
lyti ir teatre gyventi šiokiadieniais pergy
venimais ir jausmais? Kodėl, manyti, kad 
publika tėra tiktai brutalus galvijas, kuri

riausia militarine įstaiga 
kokia pasaulis kada norš 
yra matęs. Visos Europos 
mažosios valstybės — Ru
munija, Lenkija, Čeko-Slo- 
vakija, Belgija ir Jugo
slavija — liko franeuzų 
apginkluotos. " Franguzai 
nepaliauja šaukę ‘saugu
mas’. To tikslo jie jau at-l 
siekė. Ar jie pasitenkinsi 
tuo?” |
Yra tuščias dalykas kal

bėti apie tai, ar Vokietija 
pajėgs atmokėti reparaci
jas, kol nepaaiškės franeu
zų motyvai kai dėl Ruhr sri
ties okupavimo. Doriac ra-1 
portas Poincarė valdžiai iri 
kiti dokumentai rodo, jog 
Prancūzai nori ant visados 
įsitvirtinti Ruhr srityje.

P-as Lawrence mano, kad 
Amerikos valdžia galėtų su-Į 
vaidinti labai stambų vaid-| 
menį, būtent, galėtų užkir- ti* Kristaus mokslą apie žmo- 
sti kelią tai suirutei,' kuri nių lygybę, čia Bažnyčia Lie- 
dabar siaučia Europoje. • uvos nuodina

Galėtų tai galėtų. Bet ari Per.maW» 
.. . . , o a • ur i-l mimą ponu klasei, ji tai darys? Ar ir Wash-| _
ingtono valdžia nėra tik 
Wall stryčio marionetė? Jos 
politika rodo, kad taip. .0! Dėdelė savo kolegoms 
Wall stryčio interesams var- “Laisvėje” patarimų, kaip elg 
gu yra pageidaujama, kadĮ^8^11 ^is kurie pra
Europoje reikalai susitvar
kytų. Todėl dėti dideles vil
tis į Washingtoną negalima. 
Patys Europos žmonės turės 
jieškoti išeities iš dabartinio 
chaoso. Ar pakvaišęs fran
euzų militarizmas bent kiek 
atsipeikęs? Jeigu ne, — tai 
kas tada?

Sunku pramatyti, bet tai i 
greičiausia reikštų Europai 
naują katastrofą.

KARINGUMAS.

duoda

O kiek žemiau tas keikunėlis 
rašo:

“žmonės, kurie prasišali
na iš musų eilių, yra dvejopi. 
Vieni iš jų pasidaro aršus 
priešai (Grigaičiai, Herma
nai, Neviackai, Liutkai). Su 
tais reikia kovoti be mažiau
sios miclaširdystės. Tai niek
šai, tai svoločiai”.
Girdi, Grigaičiai irgi priklau

sė bolševikams, o tik vėliau pra
sišalino iš jų eilių! Ar tai nėra 
Dėdelės stebėtinas išradimas.

Kiek atsimename, Dėdelė se
niau tokio priekaišto nėra da
ręs. Kažin iš kur dabar pas jį 
atsirado ta “revoliucija”. Delei 
to butų galima labai nemandagų 
klausimą klausti — bet tiek: juk 
jau nebe pirmą kartą Dėdelės 
ranka yra parašiusi tai, ko jo 
protas nežinojo.

Verta čia pastebėti Dėdetės 
nepaprastą karingumą: “kuju 
užvežti”, “užvežti jam atsakan
čiai, tikrai bolševikiškai, etc”. 
Nuo kurio laiko Dėdelė nebegali 
suvaldyti savo rankų ir jam vis 
norisi stvertis kūjo ir “užVežt” 
kam tai. Del visko mes padary
sime vieną spėjimą. Ar kar
tais į Dėdelę nepadarė kokios 
nors įtakos tas faktas, kad vie
name New Yorko saliunų “didy
sis” bolševikų vadas Pruseikaj 
gavo mušti už pasisavinimą nuo 
airio alaus stiklo ?

žinoma, tai tik’ spėjimas. Bet j 
išviso tokia “karinga” kalba; 
jau perdaug atsiduoda saliunu.

nuneša jį žemyn. Jie tėlydar 
mi įdeda grabą į vežimą. Keli 
vaikai įdomauja ir žiopso prie 
vežimo. Krautuvninkai su
stoja prie durų ir žiuri į mi- 
zerną kelių vežimų procesiją.

“Niekas negriežia laidoji
mo maršų; nėra susirinkusios 
minios. Industrijos veteraną 
lydi į kapus tik žiopsotojų 
žvilgsniai.

“Laikraščiuose 
aprašymų — tik
knygvedis išbrauks jo vardą 
ir sveikatingumo taryba pa
žymės jo mirimą statistikos 
tikslais. Tai ir viskas. Po trijų 
dešimčių metų darbo jis pra
nyksta iš gyvenimo, kaip oke
ane. Vanduo paslepia jį ir 

vėl viskas ramu.”

nėra jokių 
darbdavio

Ir

Padirvemis
Brooklyno Dėdelė tai kai ki

nietis opiumo prisirūkęs vis 
sapnuoja Rusijos rojų. Tik 
tie Dėdelės sapnai ne opiumo 
gimdomi, bet Maskvos sendvi- 
čių.

Jei tik kur kyla streikas, tai 
policistų pribūva šimtais, bet 
jei kur plėšikai užpuola 
gų, tai negali nė vieno 
ci^to prisišaukti.

žmo- 
poli-

\ Apžvalga
KEISTA PROPAGANDA

“Sandara” iš senos lietuvių 
maldaknygės vardu “Siano įsta
tinio Altarikos” paduoda seka
mą ištrauką:

“Tewe Szw. Domininki ir

Palaimintas Jėzus Szw. Ma
rija ir t.t.

Lietuvoj Lankus garbinkim 
Ir wardo jų szlowinkim
Idant Diewas padėtu aniems 
Karaliauti musų žmoniems”.

Tie žodžiai esą įrašyti į “Ro- 
zanezios Giesmia”. Tai vienas 
pavyzdžių, kaip Lietuvos kuni
gai vedė propagandą lenkų nau
dai. “S^uidax’aw delei to sako:

“Tai iki kokios žemos propa
gandos buvo nuėjus Lietuvos 
kunigija. Ši ‘malda’ buvo į- 
sprausta į ‘Rožančių’,, kurs taip

įdeda krypti iš “komunistinio” 
kelio. Jis sako:

“Dalciskime, draugas X 
pradeda menševikuoti, ar šiaip 
jau priekabių jieškot^ Kas 
daryt? Galima jam geru ku
ju užvežt taip, kad jisai galu
tinai nusiristų iš musų eilių į 
priešų eiles. Bet tai butų la
bai negera. Elgties reiktų ki
taip.

“Iš pradžių tokį suklydusį 
draugą reikia pamėgint per
kalbėt gražiuoju. Reiktų su- 
sivadint būrelį išmintingų 
šalto ūpo draugų ir pasišauki 
svyruojantį draugą. Reiktų 
nurodyt jam, koks pavojus 
gręsia jo gražiam vardui, jo 
reputacijai. Be piktumo, bet 
įtikinančiais argumentais rei- 

; k tų jį sulaikyt, pamokint, įti
kint. Geriausiai į laikraštį 
dar nieko nerašyt, nes aštrios 
smerkiančios piktos korespon
dencijos svyruojantį žmogų 
ne pataiso, bet visai sudemo 
ralizuoja.

“Paskui žiūrėt, kokią įta
ką padarė ant jo draugų argu
mentai. Jeigu jisai neatsitai
so ir darosi vis blogesnis, tuo
met reikia jau pikčiau su juo 
pasikalbėt. Ir tik jau tuomet, 
kuomet jokie draugiški argu
mentai negelbsti ir kaltina- 
masai žmogus smarkiai pra
deda risties į priešų pusę, už
vežt jam apsakančiai, tikrai 
bolševikiškai. Tuomet toks 
žmogus jau negalės kaltint 
musų, kad mes jį atstumėm. 
Tuomet visiems bus aišku, kad 
nemes, bet jisai pats išsikasė 
sau duobe.”

DARBININKO LAIDOTUVĖS.

štai kaip “New York Call” 
aprašo darbininko laidotuves:

“Tai darbininko laidotuvės.
Bėgiu 85 metų jis sunkiai 

dirbo. Dirbo ilgas valandas 
ir gavo menką atlyginimą. Su
naikintas ilgų metų darbo jo 
kuans nebegalėjo atlaikyti 
kosuį. Ir turėdamas 50 metų 
amžiaus jis numirė. Numirė 
jausdamos senas, sunykęs.

“Jo lavonas guli pigiame 
grabe, kuris randasi jo grį- 
telės sumurkiame kambary
je. ;

“Paš vieną darbdavį jis iš
dirbo 15 metų, atiduodamas 
jam savo spėkas, kad prisidė- 
j us prie pasaulio turtų padidi
nimo. Bet darbdavis nepaliuo- 
savo iš darbo kitus darbinin
kus, kad davus jiems progos 
atiduoti paskutinę pagarbą 
tam, kuris taip ilgai su jais 
drauge dirbo.

“Jis gyveno ir tarnavo vals
tybei. Jis prisidėjo prie žmo
nijos būvio, pagerinimo. Bet 
jo nelydi kareiviai, nėra poli
cistų tvarkos palaikymui.

“Jo moteriai-našlei teks 
sunkios dienos gyventi. Jai 
nėrą skiriama pensiją, niekam 
nerupi, kas su ja atsitiks. Kad 
kaip nors pragyvenus, jai teks 
darbas ieškoti ir kraustytis 

, į dar mažesnisu kambarius.
“Vyrai, kurie dirba -grabo- 

riui, uždeda grabą ant pečių 
ir tamsiais siaurais laiptais

nei kibirkštėlės kuriamosios galios netu
ri, nei nori jos turėti?...

Kokie jausmai, tokie jų ir išreiškimo 
budai. Jeigu kūrybos teatre eina kalba 
apie tam tikras emocijas, tai kodėl many
ti, kad publika visviena turi gyventi tais 
pačiais jausmais, kuriais gyvena tikrąjį 
pogromą varydama?... Bent musų trum
pa Vilkolakio praktika rodė ką kita. Kaip 
jau sakiau, pas jnus buvo visa improvi
zuojama. Ir aktoriai vaidindavo daugiau
sia ne scenoje, bet publikos tarpe; scena 
mums tebuvo tiktai cen tralinis orientavi
mus taškas. Aktoriai, besivcldami po pub
liką, neišvengiamai ją turėjo įvelti į veiks
mą. Ir juo gyviau publika dalyvavo, juo 
sėkmingiau vaidinimas vykdavo. Publikos 
dalyvavimas buvo naujas galingas impul
sas aktorio fantazijai, jo improvizacijai. 
Ir mums visuomet pavykdavo rasti toną, 
kuris įtraukdavo publiką į. veiksmą tuo ke
liu, kuriuo mes ėjome; niekuomet publi
ka neiškrypdavo iš to kelio, kurį musų 
aktoriai savo kuriamuoju procesu jai nu
statydavo! Dar daugiau, Vilkolakis labai 
dažnai parodijuodavo gyvus žmones, vi
suomenes veikėjus. Kartais gal net ir per- 
skaudžiai. Originalas sėdi būdavo salėj, o 
jo parodijuota kopija vaidina. Ir originfc- daugi tokia dekoracija padaryti — ne taip

las ne tik skandalo nekeldavo, bet dažnai 
savo tikrai sumaniomis replikomis ar žy
giais net padėdavo aktoriui parodijuoti. 
Tai buvo ne gyvenimo kopija, kaip natū
ralistiniame teatre, bet kuriamasai proce
sas. Dažnai ir pats originalas jausdavos ly
ginai aktoris, kaip ir jį parodijuojąs jo ko
lega!

Žiūrėtojų klausimas Tairovo teorijoj 
silpnas momentas, jei nepasakyti daugiau!

4) Dekoracija ir kostiumas.

Ne paskutinę vietą teatro problemoj 
užima ir dekoracijos bei kostiumo klausi
mas, kurį Tairovas gana tikslingai iš
sprendžia.

Dekoracijos, scenos įrengimo klausi
mą beveik kiekvienas šimtmetis kitaip iš
sprendžia. Net butų bene galima pasaky
ti, kad dekoracijos Istorija f —- tai teatro 
istorija. Bet nereikia bei šimtmečio: vie
nu amžių gyvenantis žmonės ir tai dpi de
koracijų esmes negali nei kaip susišnekėti. 
Paminėsime tris grupes teoretikų.

Natūralistai sako, kad dekoracija tu
ri būti atatinkama gyvenimo tikrenybei. 
Na jr stato jie scenoj kambarius, butus, 
gyvenimus, ištisus namus, bokštus. Ka-

orga- 
vienas 
gauna,

Cliicagos bolševikėlių 
nas sako: ‘“Naujienų” 
redaktorius tiek algos 
kiek mes visi trys.” 
x Tas paaiškina, dėl
“mes visi trys” bolševikėlių 
organo, atsiprašant, 
toriai” taip koliojasi: 
nabagėlius kankina.

ko tie

“redak- 
pavydas

agentų.Visokių pasauly yra 
Vieni emigrantus gabena tie
siu keliu į vietą, kiti aplinki
niais keliais šmugeliuoja. Tas 
pat ir su dūšių siuntimo agen
tais: vieni jas siunčia dangun 
per Rymą, kit? siūlosi betarpiš
kai į Abraomo starblę paso-' 
dinti; ir kiekvienais skelbiasi, 
kad tik jo agentūra geriausia,' 
tik jo siūlomas kelias teisin-Į 
giausias... Laimingas tas, kas
is agentų globos ištrukęs, pat-' 
sai savo kelionę keliauja.

Aš manau — apsidžiaugs 
Jefersono girele, kai rudens 
šalnos atėjo išguis iš jos ko
munistėlių jomarkus. Tiek ta 
vargšė girelė prikentėjo nuo 
jų per vasarą... v 

z Vargšo Vaikas.

Brooklyno ‘Laisvė’ spausdina 
“pasakojimą apie vieną ant
ausį”. Tai betgi ne apie tą 
antausį, kur Pruseika gavo kar- 
čiamoj nuo airišio už 
propriaciją skuiicrio.

eks-

Bepigu “Naujienoms” turėti 
tokio pasisekimo, kad jos nau
dojas tokia milžiniška rekla
ma. Paimsi ‘Laisvę’, ‘Vilnį’— 
taip ir skambina 
lupiuose:

“Naujienoj”
“Naujienoj”

visuose pus-

“NaujienosT
“Naujienosif’
“Naujienoj”

Atsiskleisi brolių marijonų 
‘Draugą’ — vėl maža ką kita 
rasi kaip didžiausias, rčksmin- 
giausias visais linksniais rek
lamas:

“Naujienos
“Naujienų
“Naujienoms '
“Naujienas
“Naujienomis
“Naujienose.”

už tas visas reklamąs neim
dami iš “Naujienų” mokesnio! 
Ne tik neimdami, bet, pavyz
džiui, katalikiškos dorybės ir 
mlelaširdystės pilnas kunigų 
“'Draugas” Avieste dar kviečia 
savo šauniuosius bendradar
bius nebūti apsileidė/iais, bet 
rašyti jam ir rašyti, kokių tik 
kas įmanydamas, reklamų 
“Naujienoms” 1

Pakartoju: bepigu “Naujie
noms”, kad jos tyri tiek šau
nių, joms garsinti pasišventu
sių “draugų”! —Eiksaueik.

JUOKAI
Gudrioji Elzė.

Vienas ūkininkas turėjo 
mergą, vardu Elzė. Ji viską, 
būdavo, labai puikiai dirbdavo 
ir pasižymėdavo nepaprastu 
gudrumu; dėl to ją ir praminė 
“Gudrioji Elzė.” . ’ ’

Kartą, beriekiant kepalą 
duonos, vyrai duonoje rado 
šliurę. Tuojau visi užsipuolė 
Elzę,, kad ji tyčia šliurę į ke
palą įminkius, nes kaipgi mer
ga minkydama duoną negalėjo 
matyti, kad tešloje yra šliurė, 
liet Elzė kai spiaus į akis:

“Kokius jus čia bernus, po 
velniais, laikote, kad vėtyda
mi rugius nematė, kad šliure 
buvo grūduose!”

Siaubūnas.

Krosnos parapijoje vienas 
ūkininkas papjovęs karvę, jos 
viduriuose atrado: didelį si
dabrinį žiedą, tris iš plaukų 
špilkas, vieną brošką, dvi ka
bes ir penkias sagutes. Jis iš 
tokių radimų labai nustebo ir 
atsidusęs tarė:

“Dzievuli brangus, ta kar- 
•vė visų.mergų prarijo!”

% Palengvinimas.
Vienas dzūkelis, važiuoda

mas su vežimu bulvių į Kalva
riją, pasivijo žydelį su kronui, 
kuris labai prašė, kad jį pavė
žintų. Dzūkeliui pagailo žydo, 
bet jis niekaip nenorėjo paim
ti jo kromą, nes arkliams ir 
taip jau buvo persunku.

“Ny, as phasoi pavezit 
bedno žydelio, o khomu as 
si an savo pečios,” sakė 
das.

“Na, jagu kromų nedėsi in 
vežimu, tai gali sese, liet žiū
rėk, kad jį nepalaistai no pe
čių, ha išmesiu un žamės tavi 
ir tavo kromų.”

tik 
ne
o

jau lengvas daiktas — reikia gi juk ir me- . 
džiaga apskaitliuoti, ir perspektyva pritai
kyti, ir visa tvarkoj scenoj patalpinti, tai 
natūralistai sumanė iškarto daryti dekora
cijos modelę, vadinas padaryti scenos įren
gimą mažame pavydale, ir iš jo jau reng
ti teatro sceną. Gi stiliaus teatro apašta
lai, pakėlę maištą prieš natūralistinio te
atro diktatūrą, visų pirma savo neapykan
tą ir tulžę išliejo ant to teatro scenos mo
delių. Jiems atrodė, jeigu jie sunaikins 
modelį, tai tuo sugriaus ir visą natūralis
tinį teatrą. Bet sceną įrengti nėra jau toks 
paprastas daiktas; juk reikia kad dekora
cija bent kiek atatiktų sumanytai pasta
tymo idėjai. Negalima gi juk, kad režisie
rius scenizuotų veikalą, nežinodamas, ką 
dekoratorius mano maievoti, o dekorato
rius pieštų dekoracijas, nežinodamas, ko
kiomis idėjomis režisierius vazojas. > Kad 
to išvengti dailininkai dekoratoriai pradė
jo daryti dekoracijų eskimus ir iš jy* jau 
dekoracijas piešti, o režisierius, dekoraci
jų eskizams prisitaikindamas, ėmė laužyti 
aktorius, kad jie atatiktų dekoratoriaus 
sumanymams, kad papildytų jo pieštą pa
veikslą. Vadinas dekoracijos modelis pa
keista dekoracijos eskizu. Tai dar nebūtų 
jau taip bloga, bet visa nelaimė, kad nei

vienas, nei kitas būdas dar neišriša deko
racijos problemos, kad kaip vienas, taip ir 
kitas nėra dar teatro kuriamasai elemen
tas.

Mūsiškis lietuvis teatro žymus refor
matorius Antanas Sutkus, pranašauda
mas taip vadinamą dvasios teatrą, deko
racijos reikalu sako:

“Vaidyba nereikalinga tų dekoracijų, 
kurios tiktai “dekoracijos”—scenos papuo
šalas, kurios nevilioja žiūrėtoją į pjesės 
idėją, jos ūpą, kurios nepadeda ir nepri
taria aktorio vaidybos tonui, (budui) ir jo 
judesių ritmui, kuris aktoriui neakompuni- 
juoja. Vaidybine tapyba kaip ir palydi po
eto žodžius ir aktorio veikslą. Dažnai ir 
Ilnūs, kalbos ir plastinio judesio ritmai, 
deJkorativinė statyba ir piešinys — visa 
•tai seka iš jausmų ir piinčįų žmonių ben
drai si^Žavėjusių jpiiirengįiamuoju vaidy
bos akto darbu, kuo budu ir kūrybiniai 
tų Žmonių .pergyvenimai turėjo ir priva
lo tam tikro artimumo. Tomis visomis 
priemonėmis vaidybos kūrėjai pasako sa
vo vidaus turį, kuriame tačiau vyrauja

(Bus daugiau)
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Munšaino varykla eks- 
pliodavo; du pavo
jingai apdeginti

Atvykę ugnagesiai rado tėvą 
degančiuose drabužiuose, o 
jo sunu išmesti} pro duris.

Sekmadienį po pietų na
muose prie l.)-l;> Cornoll avė. 
ekspliodavo munšaino varyk
la. Vyras ir jo sunūs tapo pa
vojingai apdeginti. Be to daug 
išgąsdino.

Wcst Chicago avė. nuova
dos policistai ir ugnagesiai at
vykę ekspliozijos vieton rado 
jau dviejų pagyvenimų namus 
liepsnose ir įnamius besiver
žiančius pro duris lauk.

Stanley Lajowski, 36 metų, 
gyvenantis pirmame pagyve
nime, tapo pavojingai apde
gintas. Jo visas veidas ir ki
tos kimo dalys pavojingai ap
degę. Kai ugnagesiai atvyko, 
jo visi drabužiai buvo lieps
nose.

Jo sunūs, Stanley Jr., 5 me
tų, tapo ekspliozijos išmestas 
pro duris ir pavojingai sužeis
tas. Jis tuojaus nugabentas 
ligoninėn.

Lajovvski pasisakęs polici
jai, kad Jis nesenai atsikėlęs 
čia gyventi ir radęs skiepe 
munšaino varyklą, bet dar ne
turėjęs progos ją išmesti lau
kan.

Taip, jis neturįs dole
rio. Prarado dešimtį, 
dar gavo peilį šonan
‘“Taip,” sakė Harvey Ernest, 

IK 11 N. Crasvford Avė., kai du 
vyrukai jį pastojo prie S. Des- 
plaines ir W. Monroe gatvių, 
“aš neturiu dolerio jums pas
kolinti nusipirkti išsigerti.” 
Plėšikai pasigavę jį iškratė jo 
kišenius ri radę dešimtį dole
rių pasiėmė. Po to dar vienas 
movė peilį jo dešinėn rankon. 
Piktadariai pabėgo.

Dvylika plėšikų pa
kliuvo džėlon

Vienuolika vyrų ir viena 
mergina, plėšikų, pakliuvo džė 
lon. Jie prisipažino papildę 
daug apiplėšimų. Policija ti
kisi surasti vogtų gerybių 
mažiausia $15,000 vertės. Mer
gina prisipažino, kad jai bū
davę labai smagu matyti už
puolimus. Todėl ji ir prisidė- 
davus prie plėšikų.

Sumušė ir apiplėšė 
žmogų

Dės Plaines stoties policija 
pastebėjo bevaikščiojant apkvai- 
tusį Charles Vince, 1529 Dixon 
gat. Jis buvo baisiai sumuštas 
ir jo veidas ir galva buvo su- 
pianstyti. Jis papasakojo poli
cijai, kad tūlas Joseph Dombe 
įsivilojo jį į kambarį prie 27 N. 
Sagmon gatx ir ten sumušė jį ir 
atėmė iš jo $300.

I

\J Airiai pasižadėjo 
remti savo šalį

Jungtinės Chicagos Airių 
Draugystės laikė sa¥$rketurias- 
dešims devintas metines sukak
tuves Riverview Parke ir išnešė 
rezoliucijas prieš Anglijos nesi
skaitymą su žmonių teisėmis 
apsispręsti savo likimą. Kitose 
savo rezoliucijose jie užgyrė 
Amerikos izaliaciją ir reikalavo 
nepriklausomybės Philipinams ir 
pripažinimo Mexikos ir Rusijos 
valdžių. .

Nuskendo Chicagietis
Joseph Murphy, 16 metų, 

2237 N. Campbell avė., besi
maudydamas upėj, Miller, In
diana, netoli Carr’s maudynių 
prigėrė.

Dominick Schultz, 27 metų, 
5309 Prairie avė., lavonas ra
sta ant kranto Carr’s maudy
nių. Jo draugai prieš kiek lai
ko tam jo pasigedę.

Nukrito į elevaterio 
šaftą — užsimušė

Daniel Buckley, 22 m. am
žiaus, per neatsargumą nukrito 
nuo kevirtų lubų į elevatorio 
šaftą ir užsimušė. Mat jam nu
ėjus į šalį, elevatorius pasikėlė 
aukščiau, o jis tai nepastebėjo. 
Jis dirbo Ray F. Mudd Motor 
kompanijai, 3201 W. Madison 
St.

Žnyplėms .nuvijo 
plėšikus

George Keingold, 3117 West 
Lake gat., atsigynė nuo plėši
ko žnyplėmis. Plėšikas pastojo 
ii gatvėj ir paliepė pakelti jam 
rankas. Tečiaus jis atstatęs 
plėšikui mažutes žnyples ir šis 
pabėgęs.

Tjys užmušti; devy
ni sužeisti

Pereitą septintadienį Chica- 
goj automobiliai užmušė tris 
vaikus ir sunkiai sužeidė de
vynis a&^ęnis. Nuo pirmos 
Naujų Mktų kauntėj automo
biliai užmušė 421 žmogų.

Jieško sunaus
Mr. ir Mrs. C. A. Sampson, 

1950 W. Division gat., ieško 
sienturčio savo sunaus Frank E. 
Sampron, kuris apleido juos me- 
:ai laiko atgal pereitą birželį. 
Nuo to laiko apie jį nieko ne
gird, m a.

Nevalia šunims loti
Teisėjas Charles McKinley 

prisakė East 27 gat. ir Michigan 
Avė. apieiinkės šunų savinin
kams uždrausti savo šunims 
loti. Priešingai, policistai nu
šausią šunis. Mat šunes loja 
naktimis ir neduoda ramybės 
žmonėms.

Klaniečiai laikė di
delį susirinkimą

5,000 klaniečių dalyvavo su
sirinkime laikytame liepos 18 d. 
netoli Addison, III. Tame susi
rinkime jie įrašė 150 vyrų Ku 
Klux Klan’an.

Atpinga duona.
Atpigus kviečiams ir miltams 

pradeda atpigti ir duona. High 
cost komitetas praneša, kad duo
nos kepaliukai, kurie buvo par
duodami po 10 c., dabar jau kai- 
kuriose vietose parduodama 
nuo 6 iki 9 centų.

Nusišovė beme
džiodamas

Leonard L. Skibinski, 18 me
tų amžiaus, nusišovė medžioda
mas netoli savo namų, Richview. 
Jam bemedžiojant jo šautuvas 
įstrigo į krūmų šakutes, išovė 
ir užmušė jį ant vietos.

Prigėrė vaikas
Thomas Charok, 9 m. am

žiaus, 10743 Mackinaw avė., pri
gėrė bežuvaudamas Calumet 
upėj. Jis įpuolė į vandenį nuo 
paramties, ant kurios jis stovėjo.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą, at
važiuoja laivu “Kroonland”, 
kuris pribus New Yorkan 
apie rugpiučio 21 dieną:

Mikalina Petroskienė,
Stasė, Juzefą, Mikalina ir 
Vincenta Petraškai tės; pas 
Juozapą Potroškį, 709—8-th St 
VVaukegan, III.

Taipgi Levanora ir Jieva 
Yakovicz, pas Waltcr Yako- 
viez, Klein, Montana.

Jeigu kurių antrašai čionai 
nėra geri, malonėkite pranešti 
Naujienų ofisai), kad galėtu
mėt duoti žinią, kada ir ant 
kokios stoties pasažierius pasi
tikti.

Naujienų Laivakorčių
Skyrius.

Cicero, III.
Vagių šaika pradėjo apiplėši- 

nėti vietos ibiznieriius.

Plėšikai pradėjo vietos biz
nierius apiplėšti. Pereitą pava
sarį per du syk apiplėšė T. 
Bartkaus šapą (4837 W. 14 
gat.) Vyriškių pasiutų drabu
žių ir šiaip drabužiams audi
nių išnešč upies $1.500.

Rugpiučio 5 dieną, apie 3 
valandą ryto, plėšikai išplėšė 
Lietuvių Liuosybės name L. 
A. Norbuto krautuvę. Pikta
dariai išnešė šilkinių marški
nių, pančiakų, šiušių ir kito
kių dalykų vertės $1,000.

Rugpiučio 15 dieną, apie an
trą valandą nakties, Ketvirtis 
išvažiavo į stotį pasitikti savo 
sesers, atvykstančios iš Lie
tuvos. Jis paliko namie savo 
moteriškę su vaikais. Jie jau 
buvo sugulę. Tik moteriškė iš
girdo kažin ką brazdant prie 
durų ir langų. Laimėli didelis 
jų šuo tuojaus pradėjo visu 
smarkumu pulti prie lango ir 
durų. Ji pasiėmė revolverį, 
bet plėšikai pabūgę pabėgo.

Rugpiučio 19 dieną, apie 
2:30 valandą ryto, į Norbuto 
krautuvę ir vėl plėšikai buvo 
atsibaladoję. Tečiaus plėši
kams šį sykį nevyko, nes Nor
buto draugas buvo pasilikęs 
krautuvėje už sargą. Jis paste

bėjo, kad kažin kas pradėjo 
veržtis vidun. Jis prisirengė 
neprašytus “svečius” sutikti. 
Bet po kiek laiko vėl viskas 
aprimo. Tečiaus kiek palau
kus plėšikai vėl pradėjo verž
tis vidun. Jis pasislėpė ir 
laukė plėšikų.^ Kai jie jau 
pradėjo listi pro duris, tai jis 
iššovęs ir plėšikai pabėgo.

Jau beveik kelintą sykį plė
šimai atsikartoja. Tik bėda, 
kad policistų kaip nėra, taip 
nėra. Biznieriams reikėtų pa
sirūpinti išreikalauti iš miesto 
policijos, apsaugojimui nuo 
plėšikų. — Vietinis.

Lietuviųjiatelluase 
Lietuviy Moksleivio Susi
vienijimo Amerikoje Sei

mas.
Sesija pirma.

Vakar “Naujienų” reporte
rio buvo paminėta Seimo ati
darymas, kuris įvyko rugp. 18 
d. -Rąymond Chapelcj pasisten
gsiu pažymėti Seimo nutari
mus.

Šį Seimą vedė tik du as
mens: pirmininkas ir raštinin
kas. Jie, suprantama, turėjo 
daug darbo. Taipgi vėliau bu
vo išrinkta maršalka, kuris 
užregistravo svečius.

Einant prie svarstymų.
Centro pirmininkas F. šeš

tokas, pranešė, kad centro raš
tininkas A. Utaras, delei ne
sveikatos negalėjęs pats atvyk
ti, bet įdavęs laišką su pasvei
kinimu Seimui ir $5 auka.

Centro raštininko pagelbi- 
ninkas perskaitė pereito Sei
mo protokolą, kuris tapo vien
balsiai priimtas.

Nutarta atsilankiusicm sve
čiam duoti patariamąjį balsą.

Centro pirmininkas išdavė 
raportą, pažymėdamas tai, 
kad buvo bandyta sutverti 
Gary State College kuopa, bet 
nebuvę pakankamai narių, kas 
sudarytų kuopą (kuopai reikia 
nemažinus 5 asmenų). Taip
jau pranešė, kad vieną centro

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

• Kaipo balai atatin- 
karnas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmiau® Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 80 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie- 
nvų. Visur pristatėm.

South Šitie ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296. 

valdybos narį ištiko nelaimė, 
jis negalėjęs daugiau veikti. 
Raštininkas A. Utaras buvo 
sužeistas ir nebuvo Seime. 
Raportas tapo paliktas.

Centro iždininkas J. Kazlau
skas išdavė raportą. Centro 
kuopoje (1 kp.), esą 10 pilnai

užsimokėjusių narių. Ižde esą 
$27.50 ir iš 2 kuopos priimta 
$5. Raportas priimtas.

Nutarta pasiųsti A. Utarui 
Cleveland, O., padėkos laiškas 
už auką $5.

J. Kcserauskas išdavė rapor- 
(Tąsa ant 6-to pusi.)

DOVIERNASTIS
(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 nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimų iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
18119 B. Mika'lauckienė
18111 A. Gardžuliovičiui
18092 O. Kauskinienč

18081 M. Tamulienei
18079 J. Jarui
18076 M. Lepešienei
18075 J. Morkui
18073 A. Glušauskui
18057 J. Vidrinskui
18056 U. Lickienei
18053 J. Vilemui
18037 P. Mažeikienei
18020 A. Skaudeikaitei
17987 M. Poviliunaitei
17950 J. Nabukui

389 F. Hoppas
377 A. Pedišui
376 K. Krasauskaitei
374 B, Šarkui
372 L. Balčiūnui
351 Kun. Pov. Jokūbėliui
254 O. Šulcaitei

L8274 J. Lazdauskui
Tel. iš 22.VI. K. Kirsinui
Tel. iš 23.VI. A. Kepalui
Tel. iš 28.VI. P. Pocienė
Tel. iš 28.VI. T. Vastakaitei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

- ■ -■■■ ■ --------- --------------■

Dėlei Nervų Suirimo — 
Prasto Miego—Blo

go Žlebčiojimo
Pagalios štai Yra Pagelba. Tai Yra 
Nuostabu, Kaip .Greitai Nuga-Tone

Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa
lengvinimą į Vos Keletą

Dienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs jo dėl Jūsų, eikit pas Jūsų ap- 
tiekoiTų šiądien ir nusipirkit bonku- 
tę Nuga-Tone. Nuga-Tone sugražina 
gyvumą, veiklunvą ir pajiegą nusidė
vėjusiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąją kraują, stiprius, pa
stovius nei’vus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinanti mie- 
gV gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, 
rdguliuoja vidurių veikimą, sukelia 
eipuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nesi- 
jaučiat kaip reikiant, tai pats dėl sa
vo labo pabandyk jį. Jis jums nieko 
nekainuos jei ir nepagelbėtų. Jis yra 
malonus imti ir Jus tuojau pradėsit 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit įkai
to. Imkit jo per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausite geriau ir neatrodys 
geriau, nunešk likusią dalį pakiuko 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
įsako visiems aptiekoriams garantuo
ti jį ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reka- 
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

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

privatiškų gydymui kambarių '
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europc- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali 1< 
mokėti, taip kad n 
lauja užmesti savo

■i vienas nereika- 
ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

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

307 T. šaltaitei
353 K. Janču'liui
358 £vl. Urazoniui

359 Z. Jogminaitei
360 A. švanienei
364 J. Drulius
365 J. šbarbuttei
367 P. Ambrotui
368 P. R'idzeneld
369 J. Lawrinienei 
373 A. Grigalis 
379 B. Rinkunienei 
381 J. Kelvienei 
386 A. Verapnickui 
388 St. Jamontaitei

16181 O. Mockienei 
17200 Z. Pikturnienei 
17561 A. Jonus. Vigiliui 
17624 K. Rozgui1 
17775 A. Milčinauskas 
17947 K. Kazlauskui , 
17977 M. Rimeikaitei
17981 A. Jotkytei
17982 M. Masiliunaitei 
17994 A. Kenstaticnei 
18002 A. Sribikis 
18002 A. Sribikis

GYDOME SERGANČIUS

$10 X "RAY $1
EGZAMINACIJA

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

Pasižiūrėkime 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. 186 South Wabash 
Avė.

x Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, č lepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

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

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate servuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prife 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
mus sveikatos yra musų gyvenimo užduotu.

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

,136 Wabash Avė., ... Chicago

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Sere- 
doj ir sukatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

tą iš švietimo Komisijos. Ra
porte skamba, kad buvo gerai 
prižiūrimi “Moksleivių Keliai” 
ir rūpintasi kuodaugiau patie
kti gerų raštų “M. K.”

Nutarta ant rytojaus atida
ryti sesiją 10 valandą ryte.

Pirma
vakaro, 
rienei.

sesija, užsibaigė 6 v. 
vienai valandai vaka-

UJU f.
Tame klausime- kilo daug kai nesą liuosi ir pergyypnąjsavo 

ginčų, bet vėliau susitaikyta.* 
Mat pats vantas organizacijos 
nereiškia jos tikslą. Savaime 
moksleivių organizacija laiko
si nuošaliai politikos. Jon gali 
priklausyti visų pažvalgų 
sleiviai ir alumnai.

Pertraukoj pakviesta 
kalbėti Dr. Zimontas. Jis 
pai, tik pakrėtė juokų 
linkėjo Seimui veikti 
savo darbą.

Sesija 
valandą

Kitos

Antradienis, Rugp. 21, 1923

mok-

pa- 
trum 

ir pa- 
toliau

Sesija antra.
Atidaryta antroji sesija 7:45 

vai. vakare. Skaitytas pirmos 
sesijos protokolas.

Iššaukta delegatų vardai.
Čia turiu pastebėti, kad Sei

mui delegatai nebuvo skiriami, 
o tik nariai dalyvavo kaipo 
patys delegatai, 
pirmojoj sesijoj 
delegatai. Nuo 
11 delegatų.

Antroj 
delegatai 
delegatai 
.Jie atėjo

atsilankė 7

neatėjo: 2 
kuopos; ir 3 

kuopos.

sesijoj 
nuo 1 
nuo 2-ros 

kiek vėliau,
ir svečių gausiai at-

Pa žymėti n a šie: 
Dr. Graičunas,

silankė.
Dr. Karalius,
Dr. Zimontas, J. Laukis, p-nia 
Margerienė, p. Grušas, Zalpys, 
V. Vasys, “Vilnies” reporteris 
Andrulis ir k.

Svarstymas konstitucijos 
projekto.

Al. Margeris perskaitė nau
ją konstitucijos projektą.

Nutarta skaityti senąją kon
stituciją ir taisyti ją po vieną 
paragrafą. Darbas atlikta ant 
vietos.

Pakeista LPMSA. vardas, 
žodis “Pažangiųjų” tapo išme
stas. Dabar vadinsis taip: Lie
tuvių Moksleivių Susivieniji
mas Amerikoje.

DOMININKAS STASIULIS 
arba Schultz

Persiskyrė su siuomi pasauliu 
ištiktas nelaimes ežere. Nusken
do rugpiučio 19 d., 1923 apie 3 
vai. po pietų, sulaukęs amžiaus 
27 metų. Velionis paėjo Pagar- 
džio kaimo, Sėdos valsčiaus, Ma
žeikių apskr. Paliko Lietuvoj 
senus tėvus, 2 seseris: Zuzaną 
ir Domicėlę. Amerikoj brolį I>eo- 
ną ir seserį Oną. Išgyveno šioj 
šaly 10 metų. Velionis buvo ge
ro budo ir doras vaikinas. Pri
klausė prie muzikantų. Apie lai
dotuves ir laidojimo vietą bus 
pranešta vėliau. Velionio kūnas 
randasi pas brolį 5309 Prairie 
Avė. Giminės ir draugai mel
džiami dalyvauti pagrabe.'

Liekame nuliūdę

Brolis, broliene, sesuo 
ir švogeris.

ANTANAS RAKAUSKIS
Mirė Rugpiučio 20tą dieną, 2 

vai. iš ryto, Cook County ligo
ninėj. Sulaukęs 37 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., Sartininkų val
sčiaus, Žygaičių Parapijos. Mi
rė po nelaimingo sužeidimo au- 
tomobiliaus 3čią vai. po piet, 
rugp. 19tą dieną. Paliko dide
liame nubudime, Moterį, Oną; 
Dukteris: Oną, 10 metų ir Ste
faniją, 6 metų ir brolį Joną.

Laidotuvės atsibus ketvirta
dienį, rugp. 23, 8:30 iš ryto, iš 
namų, 4550 So. Marshfield Av., 
į Šv. Kryžiaus Bažnyčią, 46tos 
ir Marshfield Avė., iš ten į šv. 
Kazimierio Kapines.

Giminės ir pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę,
Moteris — Ona
Dukterys Ona ir Stefanija

Ar jus žinote, kad
Italijos klerikalai Romoje prašali

no 9 atstovus iš savo centralio ko
miteto, nes jie balsavo už Fašistų bi- 
lių ir tas bilius padarė Fašistus dik
tatoriais Italijos? Ar Jus žinote, kad 
geriausi rųšies tabako dėl cigaretų 
yra Turkiškas tabakas ir Helmar tu
ri savyje 100% gryno Turkiško taba
ko?

užsibaigė kai 11:35 
vakare.
sesijos tilps vėliau.

d’Mentus Amoris.

Įspūdžiai iš mokslai 
viy vakaro

Ko tikėtasi, tas sulaukta. — 
Pasireiškė naujas talentas. 
—Aukos —rėmėjai.

Northsi-

Kaip jau buvo “Naujienose” 
minėta, kad bus rašyta plačiau 
apie moksleivių vakarą įvyku
sį rugpiučio 17 dieną, tai pasi
stengsiu padaryti aplamą ap
žvalgą.

Programas pradėta biskutį 
vėliau, negu buvo garsinta. 
Publikos prisirinko veik pilna 
Meldažio svetainė. Buvo ma
tytis skaitlingas būrys profe
sionalų, laikraštininkų ir inte- 
lige'ntų.

Programą atidarydama p-lė 
Narmontaitė pasakė trumpą 
prakalbėlę. Dainavo
dės Vyrų kvartetas. Atliko pa
girtinai. Kalbėjo
Trumpai. Pasirodė p-lė G. Ši- 
diškaitė. Ji sudainavo porą 
dainų. Ji parodė didelio talento 
savo balse. P-lė Širvaitė 
taipgi vykusiai. Ji gavo be
veik daugiausia aplodismentų. 
P-lė Grušiutė puikiai sugrojo 
korneto solo, akomponuojant 
jos seseriai Eugenijai. 1 
Rugiutė ir Krasauskaitė taipgi 
atsižymėjo. Al. Margeris pasa
kė prakalbą, nurodydamas 
stambesnes priežastis ir 
tykius tarpe moksleivių 
suomenes. Jis taipgi 
aukų susirinkusiųjų.

Birutės choras labai 
šiai sudainavo keletą 
Taipgi kalbėjo Dr. Biežis, ku
ris daugiau žino apie mokslei
vių organizavimos pradžią. Jis 
tatai papasakojo.

Aukų surinkta virš 56 
Moksleivių rėmėjais tapo 
Biežis ir dail. M. Šileikis 
užsimokėjo po $5 ant

A. Tulys.

rųšies vergiją. Girdi,-ir Vievas 
> norįs matyti žmones ląjsvus ir 

laimingus, tad Jis irdavęs žmo
nėms liuosą valią ir nurodęs tuos 
gerus kelius, tik neprivertęs 
žmones eiti tais keliais, todėl 
žmones dabar ir klaidžioja ir 
ieško to gerojo kelio ir vis noga- 

1 Ii surasti.
Toliau savo kalboj kun. Ke

mėšis pasiprašęs tėvų marijonų 
prirodė, kad ko-operacija yra ir 
katalikiška ir krikščioniška. 
Kun. česaitis tą naują išradimą 
tuoj parėmė, sakydamas, kad tai 
yra katalikiškas dalykas ir, ka
dangi daugiau neatsirado tuo 
klausimu kalbėtojų, tai jis ban
dė pristatyti kalbėti tuo klausi
mu misionierių kun. Andziulį. 
Pastarasis atsisakė kalbėt, saky
damas, kad jis nesusipažinęs su 
tuo klausimu. Tada kun. česai
tis pašoko ir sako: “protestuoju, 
protestuoju; tėvas Andziulis tu
ri kalbėti, nes ko-operacija, tai 
yra brolybė, artimo meilė ir t.t. 
Tėvas Andziulis apie darbinin
kų reikalus, apie fabrikų reika
lus nieko nenusimano, o apie 
brolybę, tai gali kalbėti”. Atsi
stojęs kun. Andziulis tarė: “ne
kalbėsiu; kad jau mane igno- 
rantu pavadino, tai...”

Tuo budu prisiėjo kun. Keme
šiui kalbėti antru kartu. Dabar 
jis pasisakė kokiais darbininkų 
reikalais jis rūpinasi. Ko-bpe
racija jau pradedama vykinti. 
Visas senasis Juozapinės Sąjun
gos turtas: spaustuvė, namas 
ir kiti daiktai tapę inkorporuoti 
Masachusetts valstijoj ant $50,- 
000, tai dabar jis pardavinėjąs 
Šerus tos įstaigos. Be to “Dar
bininkas” negalįs išsiversti ir 
apmokėti už raštus jam rašomus. 
Taipgi “Darbininko” redakcijon 
priėmė dirbti dar vieną žmogų 
(iki šiol dirbęs tiek vienas redak
torius), tad tam reikią pinigų. 
Liko įsteigtas raštams apmokėtixjiv laotaiuo cipmvnuvi

,"esĮ fondas ir jis renkąs tam fondui

san- 
ir vi- 
meldė

vyku 
dainų

dol.
Dr. 

ir 
metų

kaipo rėmėjai. — d’M. Amoris

West Side
Kun. Kemėšio pra 

kalbos

laidoj žinią, kad 
salėj rengiamos 
Kemešiui ir dr. 
anot “Draugo”, 
apie darbininkų

Perskaitęs pereito penktadie
nio “Draugo” 
Čia bažnytinėj 
prakalbos kun. 
Pakštui ir kad, 
“juodu kalbės
reikalus, kaip reikia gintis nuo 
kapitalistų išnaudojimo ir kaip 
paėmus pramoniją į savo ran
kas”, nuvykau tų prakalbų pasi
klausyti. Bet tai darydamas la
bai apsirikau, nes dr. Pakštas vi
sai nepasirodė, o kun. Kemėšis, 
kad ir kalbėjo, tai ne apie paėmi
mą pramonės į savo rankas. 
Kai nuvažiavau jau buvo po 8 
vai. vak., bet salė dar beveik 
tuščia buvo. Pasėdėjus apie 
pusvalandį susirinko apie desėt- 
kas moterų ir apie du desėtkai 
vyrų. Prakalbos prasidėjo. Kal
bėti buvo pristatytas kun. Ke
mėšis.

Jis pasakė, kad Šv. Juozapo 
Sąjunga turėjo rytuose seimą ir 
nutarė prie savo organizacijos 
vardo pridėti dar vieną žodį, bū
tent, “ko-bperacija”, tad dajbar 
jis ir važinėjąs po lietuvių kolo
nijas aiškindamas, ką reiškia 
ko-operacija. Iš sykio kun. Ke
mėšis kalbėjo, kai koks revoliu
cionierius, sakydamas, kad žmo
nija jau pergyveno dvi vergi jas, 
o dabar einą trečio laipsnio ver
giją. Buvę vergijos laikai, bau
džiavos laikai, o dabar kapita- 
izmo laikai, ir dar vis darbinių-

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS
REIKIA DARBININKO

MOTERŲ
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt atitaisytos Į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
tnai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

REIKIA merginos ar mote
ries prie dailės darbo, $10 į sa
vaitę, kambaris ir valgis.

Atsišaukite krautuvėn 
2405 Wentworth Avė.

t PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė x ir 

rūkytos mėsos, Malt and Hops. 
Vieta igera. Renda pigi. Biz
nis eina gerai. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

945 W. 33rd St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI King automobilius. 

Šitas karas yrą gerame padėjime. 
Nauji tajerai. Naujas viršus. Norin
ti pirkti matykite. Yra tikrai pigus 
ir geras karas.

Tiktai $195.
Atsišaukite:

2423 W. 46th St.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint | sekamos dia- 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Adomo Ka

lėdos, kuris išvažiavęs ant rinkos Lie
pos 2 dieną daugiau nebegrįžo. Jis 
pats, jeigu gyvas, ar kiti kurio jį pa
žįsta meldžiu duoti žinią kur randasi. 
Bus atlyginta $25.00. Aš viena nega
liu biznį vesti ir turiu jį parduoti. Jis 
yra 5 pėdų, 6 colių, kairės kojos ne
turi 3 pirštų, ant kaktos pluoštas 
plaukų, bet viršugalvis plikas. Viršu
tinė lupa perkirsta, turi mėlyną mai
nų ženklą, lupos storos, amžiaus 46 
metų.

ONA KALEDIENfi 
658 W. 35th St.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU draugės dėl ap- 

sivedimo. Aš vaikinas 36 metų. 
Merginos ar našlės malonėkite 
atsišaukti ir prisiųsti paveikslą.

WM. C.,
Box 115, Humboidt, III.

JIESKO KAMBARIU

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS gerai paty
ręs bučeris, kuris galėtų už
imti vietą vedėjo cooperaci- 

joj. Geram žmogui gera alga. 
Darbas ant visados, arti Chi- 
cagos. Atsišaukite /laišku. 
1739 So. Halsted St., Box 309

PARSIDUODA saliunas su 
dviem namais geroj vietoj, ap
gyventa daugiausia švedų ir vo
kiečių. Biznis yra geras. Turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiai. 611 W. 59th St,

NAMAI-2EME

REIKIA vyrų prie hand 
loom fluss karpetų audimo. 
Patyrimo nereikia, nuolat dar
bas.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St.

PARDAVIMUI cigarų, tabako, ice 
creamo ir šiaip įvairių smulknvenų, 
krautuvė, prieš didelės mokyklos. Ren- 
da pigi, lysas ant pareikalavimo. 
Krautuvė verta $900.00. Parduosiu už 
$500.00..

Atsišaukite:
2700 So. Wallace St.

4 pagyvenimų medinis namas 
2 po 4 ruimus 2 po 5 ruimus. 
Vieta 3544 Pamell Avė. Parsi
duoda pigiai, tiktai $4,500. Sa
vininkas.

3410 So. Auburn Avė.

REIKIA darbininkų į fandrės 
jardą ir šapą. Ateikite pasiren
gę darban j samdymo ofisą. At
dara nuo 6:30 ryto.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th St. ar

So. Kedzie Avė. 40th St.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, ci
garetų ir saldainių krautuvė, su 4 
kambariais gyvenimui, garu apšildo
ma. Daroma geras biznis, kitos to
kios krautuvės arti nėra. Čia yra ge
ra proga pasidaryti pinigų. Priežas
tis pardavimo, turiu du bizniu.

2630 W. 38th Street

NORIU pirkti barbernę, Chi- 
cagoj ar apielinkėj. Geistina, 
kad butų kambariai gyvenimui. 
Praneškite laišku. J. K., 

4120 S. Artesian Avė.
Chicago, III.

REIKALINGAS —
DUONKEPIS
PIRMARANKIS

Atsišaukite:
1208 E. 93rd St.

REIKIA vyrų salesmenų į 
visus departmentus. Gera al
ga ir nuošimčiai.
THE 12th STREET STORE 

Halsted ir kampas 
Roosevelt Road

TIKRAS bargenas. Einu 
lauk iš biznio. Parduosiu savo 
mūrinį namą 5 flatai, krautu
ve, garadžius ir karas, viskas 
naujos mados. Parduosiu greit 

2246 Armitage Avė.

PARDAVIMUI namas su 
groserne, 2 fialai po 6-4 kam
barius. Gera vieta, biznis iš
dirbtas.

Atsišaukite:
3232 So. Canal St., Chicago.

PARDAVIMUI krautuvė ciga
rų, cigaretų, ice cream ir viso
kių smulkių daiktų. Svarbi par
davimo priežastis. Atsišaukit į 
“Naujienas”, Box 311.

Tel. Canal 2700

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ant 3 augštų, po 6 kam
barius ir mažesnis užpakalyj, 
maudynės, skalbynės ir alpi
nai visikas lįtaisyta 'vėliausios 
mados. Atsišaukite: 2714 Eme- 
rald Avė. iš užpakalio.

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatessen, saldainių ir ice cream 
parloras. Geri gyvenimui kam
bariai iš užpakalio. Yra elektra, 
garadžius. Tikras bargenas.

950 W. 18th St.

pinigus.
Pabaigoj kalbos kun. Kemė

šis perstatė publikai ir savo as
meniškus reikalus. Jis einąs 
mokslus Washingtono Universi
tete ir jam reikią pinigų. Girdi, 
iki kovo mėn. š. m. turėjos dai 
bą, bet dabar to darbo netekęs, 
tai jeikią pačiam ruj-mtis. Pasi
sakė, kad jis besimokydamas pa- 
iašęs anglų kalba knygą ir ru
denį islfcisiąs ją Iht'i’ių kalba. 
Dabar jis renkąs nln kymus tai

Kun. česaitis suprasdamas 
kun. Kemėšio “vargingą” padė
tį, pirmoj vietoj pradėjo siūlyti 
pirkti minimą knygą. Knygos 
keli užsakymai gauta, bet už tai 
nukentėjo Šerai ir raštų fondas.

—Vincas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiušio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina j globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintis skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis aukščiau paduotu adresu a/ tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

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

Draugystės Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų, šaukė extra su
sirinkimą, kuris įvyks 21 d., rugp.- 
Aug. 1923 ir todėl esate kviečiami 
ant šito susirinkimo, bo yra rengia
mas išvažiavimąs, kuris įvyks 26 d. 
iugp.-Aug. Antras dar svarbus pra
nešimas, turime paėmę naują svetai
nę susirinkimams laikyti. Dabar su
sirinkimai bus laikomi naujoj svetai
nėj ant 35tos ir So. Union !Aye., Lie- 
;uvių Tautos Katalikų Bažnytinėj sve
tinėj. Reguliariški susirinkimai atsi- 
>una kiekvieną sekmadieni pirmo mė
nesio, pirmą vai. po piet.

Su godone,
Nut. Rašt. Vincas Pakeltis.

3546 So. Union Avė.

KAS TURITE gerą kambarį prie 
mažos šeimynos ir laisvų žmonių ir 
?erą transportaciją į miestą. Gal kas 
ir tokį kambarį turės ant pirmos at
einančio mėnesio, malonėkite atsišauk
ti į NAUJIENŲ SKYRIŲ 

3210 So. Halsted St.
Box No. 12 '

REIKALINGAS senyvas vy
ras prie namų darbo į saliuną. 
Pragyvenimas ir mokestis.

Atsišaukite:
2113 So. Halsted St.

NAMŲ kontraktorius reika
lauja pinigų, parduos savo 2 
flatų modernišką mūrinį na
mą. Geriausi vieta Marguette 
Manor. Vienas flatas išrenda- 
votas už $80. Otto Prapotnick, 
6003 So. Kedzie Avė.

Phone Republic 7465

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVpJA geras kam 

karys čystai užlaikomas, dėl 
dviejų merginų, gerai užsilai
kančių.

MRS. LEĮKIENE
3202 So. Auburiii Avė., 2 flatas

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

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

Phone I>awndale 0114.

PRANEŠIMAS
.C. B. Czepukas, generalis kontrak

torius namų budavojime, taipgi ir se
nus taisome. Turime savo nuolatinius 
mechanikus. Kam reikalinga, kreipki
tės prie manęs.

C. B. CZEPUKAS
1648 W. Division St.
Tel. Armitage 1433

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo kaipo šofe

ris. Galiu važiuoti su bile kokiu 
automobiliu.

Kreipkitės tuojau j 
“NAUJIENAS” 

Box No. 312

PAJIEŠKAU darbo buiSernei; 
esu atsakantis bučerys. Kalbu 
keletą kalbų. Kam reikia, pa
šaukite telefonu:

Cicero 5363

PAJIEŠKAU darbo. Kam rei
kalingas yra bekeris, galiu dirb
ti ant visko ką> tik pekarckas' 
biznis reikalaują. Rašykite į 
Naujienų Skyrių, 8210 So. Hal
sted Street. M. K<

REIKIA DARBININKU
MOTĖKŲ

REIKIA moterų pardavi
nėtojų j visus dępartmentus. 
Gera alga ir nuošimčiai. 
THE 12th STREET STORE 

Halsted ir kampas 
Roosevelt Road

PARDAVIMUI

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir kitais forničiais. Par
duosiu pigiai, nes turiu dvi biz
nius. Netoli dirbtuvių, gera už
eiga darbininkams; biznis senas 
ir gerai išdirbtas.

1120 So. Canal St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
augštų ir augštas beizmentas. Taip
gi naujas garadžius dėl 15 mašinų. 
Parduosiu už $14,000. Jeigu už cash 
tai parduosiu dar pigiau, nes esu naš
lė, negaliu laikytti. 955-57 W. 18th 
PI. Klauskite savininkės, ponia Kape
la. Savininkė 935 W. 18th St.

UŽ PUSĘ KĄĮNpS .parsiduoda bu- 
černe ir groserne, arba mainysiu ant 
namo, loto arbd automobilio. Priežas
tis labai svarbi. Jeigu norit gauti bar- 
geno, skubėkite?;

Kreipkitės: . «
671 W. 14th PI.

PARDAVIMUI Įgrosernė pi
giai. Yra daromas geras biz
nis.

Atsišaukite:
2859 So. Union Avė.

PARSIDUODA saliunas ir re- 
stauranas su namu ąr be namo.

Atsišaukite į A
NAUJIENA .̂

1739 So: Halsted St.
Box No. 810*

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
aukščio po C kambarius. Elektra, mau
dynės ir visi parankumai. Namas vi
sas geras, kaina tik $9,500. Tai yra 
bargenas. G612 Rhodes Avė. Kreipki
tės prie savininko.

8428 Vincennes Avė.
• Tel. Vin. 6001

PARSIDUODA saliunas su vi
sais barais, labai geroj vietoj, 
svetimtaučių apgyventoj vietoj. 

---------------------------------------- i parduosiu už pusę kainos. Par- 
BiM davimo priežastį patirsit ant 

dirbtas nuo gana seniai ir randasi j vietos. Atsišaukite: 
lietuviais apgyventoje kolonijoje.---------------------------q n+o

Priežastis pardavimo — liga. I oolo o. ovate oLieei 
Kreipkitės:

3140 So. Wallace St. PARDAVIMUI grosernė, ei-
PARSIDUODA bu&rnė gro-Par,I> kendžių ir delikatessen 

šerne, biznis cash. Parduosiu krautuvė. Gera vieta ir parduo- 
už prieinama kaina, Biznis la- slu P'glal‘, 
. . Kreipkitės:

2057 W. 22-nd Place 811 West 61st St-

PARDAVIMUI saliunas; biz- SALIUNAS pardavimui, kur 
nis eina gerai, 4 kambariai už visados biznj gerai daro Rui- 
pakaly dėl pragyvenimo. Ren-ha\del. genimo. Renda pigi, 
dn Parduosiu pigiai.

’ 1809 W. 46 Str. Kre±^w n c.
3808 Wallace St.

PARSIDUODA groceris labai geroj 4 . -TT1l)rTTT .. ,
vietoj. Gali laikyti visokios mėsos, vi- Į PARDAVIMUI galiūnas, bar- 
si bučęrįški jrąnkiai kokių tik reikia berng jr pool niimjs. Parduosiu 
bučerniai. Biznis gerai eina, visai pne I . . , _ J
lietuviškos bažnyčios ir prie publiškos arba mainysiu ant namo, loto, 
mokyklos. Noriu parduot greitu lai- automobiliaus, bučernės arkito- 
ku, o priežastį dažmosite ant vietos. ..... ’ . . . . •
Adresas: 4601 rear So. Hermitage Av. I klO biznio. Renda pigi ir gera 
Iš fronto gyvena kriaušius. O groce- biznio vįeta> 3714 g0# Wood St. 
ris iš užpakalio. I

PARSIDUODA 
rųšies bar fixtures 
elektrikinį pianą ir 
gisterį.

i Atsišaukite: 
3157 So. Racine

geriausios I KAS TURITE parduoti ant- 
įskaitant rarankį “Registerį”, kuris rody- 
cash re-I tų nuo vieno cento iki 3 ir 4 do- 

I lerių. Kas turite praneškite:
8700 So. Emerald Avė.

Avė.

RAKANDAIANT pardavimo čeverykų taisymo 
šapa, elektros mašinos; visokie įtai
symai tam darbui, 4 ruimai pragyve- ' PARDAVIMUI 4 kambarių 
nimui, įvairių tautų apgyventa; per 4 f nni„į fainm
blokus nesiranda tokio biznio. Gera ne I Įorni^iai, neveik nauji, ta pg 
ta, taipgi parduodu kriaušiškus 2 sta- ir kambariai ant rendos. At- 
lus, 1 singer mašiną, 1 prosą ir smųl- -v i F 1890
kesnius įrankius dėl kriaušiaus. Dide-1 smaukite. IS. L>1^, loUU
lis Storas, geras dėl 2 biznių. Važiuo-1 West North Avenue, Chicago. 
siu į Lietuvą. 459 W. 31st St, neto- L-
ii Canal St., Chicago, III. 5:30 valandą vakare.

PARDAVIMUI saliunas vie-| PARDAVIMUI rakandai ve
noj iš geriausių vietų kur visa I liausios mados. Perkanti kad 
dos yra gerai biznis daromas, norėsite ir tuose pačiose rui- 
Ruimai gyvenimui nupirksit muose 'galėsite gyventi. Prie- 
pigiai priežastis pardavimo žastis pardavimo patirsite ant 
svarbi. Kreipkitės. 361 Kensin-1 vietos. Kreipkitės: 
gton A ve. J 5116 So. Hermitagc Avė.

PARDAVIMUI, 3601 Diversey Avė., 
kampas Central Park, 4 krautuvės, 
2 po 6 kambarius apartmentai, 3 aug
štų, presuotų plytų, garu šildoma, G 
metų senumo. $10,000 pinigais, kitus 
išmokėjimais. Kaina $27,500. Savi
ninkas rakandų krautuvėj.

PARDAVIMUI modemiškas 4-5-6 
kambarių, ant cementinių bloksų na
mas, 25 pėdų pločio, 33%xl25. Visas 
aržuolo užbaigimo, elektra, plumin- 
gas, landrė, rendos neša $130 į mė
nesį. Naujai ištaisytas, pečiais Šildo
mas. Kaina $13,750, $4,000 pinigais.

Atsišaukite į 1 flatą.
7141 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ir mūrinis garadžius, kar
atu vandeniu šildomas, $4,800 
pinigais. Atsišaukite:

CHAS. GUSTAFSON, 
2656 W. 24th PI.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Antru mergišių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title elczaminaciją, revenue stam- 
oas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona- 
'1 asmeniniai nurodymai. Diplomos,
Vietos, ,

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, S. W. kampas Dearbom- 
Harrison Sts.
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