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Derybos suanglia 
kasiais vėl pairo
Gręsia streikas MM

Priešinasi amnestijai
Franci jos atsakymas pasiųstas

Antracito angliakasiy 
streiko pavojus

Derybos su kasyklų savinin
kais nutrauktos, jiems atsi
sakius pakelti algą. Anglia
kasiai sustreikuos rugsėjo 1 
d., jei neįvyks dar nenuma
tomo susitaikimo.

ATLANTIC CITY, N. Y., 
rugpiučio 21. — Derybos tarp 
antracito kasyklų savininkų 
ir angliakasių dėl naujo kon
trakto, šiandie vėl nutruko 
Bet vienai pusei reikalaujant, 
bendros konferencijos sekre 
torius derybas gali atnaujinti

Angliakasių unijos preziden
tas John L. ‘Lewis šiandie pa
skelbė, kad jei dar nenumato
mo susitaikimo neįvyks, tai 
angliakasiai apleis kasyklas 
rugsėjo 1 dieną, kadangi da
bartinis kontraktas su kasyk
lų savininkais baigiasi rugp. 
31 dienų. Abelnai abi pusės 
sutinka, kad tik greitas vald
žios įsimaišimas gali neprilei
sti anglekasių streiko.

Trūkimas derybų šiandie 
įvyko kada kasyklų savininkai 
galutinai atmetė anglekasių 
reikalavimų pakelti algas. Apie 
nutrūkimą derybų pranešta 
yra federalinei anglių komisi
jai, kurios pastangomis ir da
bartinės derybos atsinaujino.

lyrike svarstymų kasyklų sa
vininkai pranešė angliaka
siams, kad jie nesutinka pa
kelti algas. Tada Lewis parei
škė, kad nėra prasmes toliau 
tęsti derybas ir įnešė jas už
baigti.

Kasyklų savininkai tada pa
prašė atsiimti įnešimų užbaig
ti derybas ir po pasitarimo

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.

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

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

tarp savęs padavė pasiūlymą 
palikti dabartines algas dar 
dviems metams. Tą pasiūlymą 
angliakasiai atmetė. Tuoj po 
po to konferencija užsidarė.

Lewis įrodinėjo, kad reika
lą vinąas pakelti algą $2 į dieną 
dieniniams darbininkams yra 
pilnai pateisinamas, kadangi 
nesenai pakalta algą ir kitų 
pramonių darbininkams. Savi
ninkai gi tikrino, kad anglia
kasių algos buvo nustatytos 
1920 m. ir kad nuo to laiko 
nebuvo jokio algų nukapojimo, 
o tas algas kaipo užtektinas 
nustatė federalinė algų komi
sija.

Be to angliakasiai įrodinėjo, 
kad minkštųjų anglių maine- 
riai gauna didesnę algą, negu 
antracito maineriai. Į tai ka
syklų savininkai atsakė, kad 
antrepito angliakasių darbas 
yra pastovesnis ir jie dirbą 
veik visą laiką.

Valdžia veiksianti.
WASHINGTON, rugp. 21.— 

Viskas rodo, kad iš priežasties 
paįrimo antracito kasyklų sa
vininkų derybų su angliaka
siais, valdžia tuojaus atnau
jins savo pastangas išvengti 
angliakasių streiko rugsėjo 1 
d. Anglių komisija ketina pa
sitarti su prezidentu Coolidge 
tuojaus, kaip tik bus sužino
tos visos reikiamos smulkme
nos dėl trūkimo derybų. Ko
misijos pirmininkas jau kelis 
kartus pirmiau tarėsi su pre
zidentu Coolidge dėl kietųjų 
anglių padėties. Kokių prie
monių išvengimui streiko val
džia griebsis dar neskelbiama.

Coolidge priešinasi paliuo- 
savimui politinių kalinių

Betgi galbūt niekurius ir pa- 
liuosuosiąs.

WASHINGTOiN, rugpiučio 
21. — Prezidentas Coolidge 
apsilankantiems baltą j ame na- 
riie pasakė, kad jis sutinka el
gtis švelniau su politiniais ka
liniais, kurie vis dar sėdi kalė
jimuose už peržengimą karo 
laiko įstatymų, bet kartu jis 
pripažįsta, ikad tebesantieji 
kalėjimuose politiniai kaliniai 
liko teisingai nubausti už jų 
papildytus nusidėjimus.

Prezidentas Coolidge ma
nąs, kad nė vienas žmogus 
neturi būti laikomas kalėjime 
už išreikštas nuomones, bet 
taipjau esą reikalinga pripa
žinti prie kokių aplinkybių 
karo laiko įstatymai liko per
žengti, t. y. ar bandant pa
kreipti kitų nuomones, ar kur
stant valdžiai priešingą viešą
ją nuomonę, ir tt.

Pasekant prezidentą Hard- 
ingą, prezidentas Coolidge at
skirai peržiūrėsiąs kiekvieno 
tebesančio kalėjime politinio 
kalinio bylą ir jeigu jis rasiąs, 
kad kuris jų yra laikomas ka
lėjime vien už išreiškimą savo

Kasykla, kur žuvo 98 angliakasiai

Įėjimas į Kemmerer Coal Co. kasyklą Kemmerer, Wyoming, kurioj keletą dienų at
gal vienos mylios gilumoj žuvo 98 angliakasiai.

nuomonės, tuos kalinius jis 
jaliuosiioisiąs, bet jeigu jie ban 
dė pakreipti kitų žmonių nuo
mones, jie veikiausia pasilik
sią kalėjime dar ilgesniam lai
kui.

Francijos atsakymas Ang
lijai jau paslystas

Atsakymas yra labai ilgas ir 
nedarantis jokio nusileidi
mo.

PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Francijos atsakymas į pa-' 
skiau|sią Anglijos Jko|ntribuc!i- 
jos notą tapo šiandie įteiktas 

Anglijos ambasadoriui Pary- v • • \ziuje.
Francijos oficialiniuose ra

teliuose manoma, kad Franci
jos atsakymas nepraleis prie 
paįrimo talkininkų sąjungos. 
Tikimąsi, kad Anglijos kabi
netas ras atsakymą tiek tai
kiu, kad sutiks ir ant toliau 
tęsti! kontribucijos pasitari
mus. Niekas neslepia to, kad 
atsakymas yra ginčijantys ir 
kad Franci j a nedaro jame jo
kių nusileidimų, bet manoma, 
kad Baldwinas ras atsakymą 
dat* negalutinu. Manoma taip
jau, kad jis sulaikys savo pie
nus atskiram susitaikymui su 
Vokietija iki bus padaryta dar 
daugiau pasitarimų.

Francijos atsakymas yra la
bai ilgas ir užims 50 puslapių 
knygos.
Belgija gal ryto paduos savo 

atsakymą.

BRIUSELIS, rugp. 21. — 
Belgij os kabineto susirinkimas 
tapo atidėtas iki trečiadienio. 
Tada bus paduotas apsvarsty
mui Belgijos atsakymas į 
Anglijos kontribucijos notą. 
Tikimąsi, kad tas atsakymas 
bus pasiųstas Londonan ket
virtadieny.

Gal jau gautas Francijos 
atsakymas.

LONDONAS, rugp. 21. — 
šiandie vakare tikimąįsi su
laukti kurjeru Francijos atsa
kymo į Anglijos ,notą. Ji tuo
jaus bus išversta ir paduota 
ministeriams. Prieš išvažiuo
siant kelioms dienoms pasilsė
ti premieras Baldwin, tikimą
si, sušauks neformalinį minis- 
terių susirinkimą apsvarstyti 
tą atsakymą.

Atsakymas, sakoma, yra 
taip ilgas, kad užpildytų du 
laikraščio puslapiu smulkaus 
šrifto. Pusė jo pavesta atsaky- 
mui į Anglijos pasiūlymus, o , 
kitoj pusėj išdėstoma ąbeįna

Francijos politika linkui Ruhr 
distrikto.

Jeigu Francija parodys pa
linkimą nusileisti, tai veikiau
sia Anglija sušauks Belgijos 
raginamą talkininkų konferen
ciją.

Vokietija paims dalį 
privatinio aukso

Firmos turės atiduoti dalį sve
timos valiutos sustiprinimui 
Vokietijos markės.

BER1LINAS, rugp. 21. — 
Vokietijos industrinės ir pre
kybinės organizaciijois ir jų 
bankai turės po . priesaika pa
sakyti kiek jos turi svetimų 
šalių pinigų. Tas leis valdžiai 
rekvizuoti tūlą nuošimtį tos 
valiutos sukūrimui nacionali
nio gynimos fondo.
Turėdama tuos pinigus val

džia bandys sulaikyti Vokieti
jos markių puolimą ir taip
jau įkurti fondą pirkimui mais
to užsieny.
, Tokių priemonių svertis nu
tarė nepaprastas kabineto su
sirinkimas vakar. Visa minis
terija yra įsitikinusi, kad tik 
diktatorinės priemonės gali iš
gelbėti šalies vidurinę padėtį.

Jie sako, kad tokių priemo
nių griebiamąsi netik dėl ne
paliaujamo markės puolimo, 
bet svarbiausia dėl paįrimo 
industrijoje ir prekyboje, įvy
kusio delei įvedimo “auksinių 
markių” pamato algoms ir 
kainoms nustatyti.

Anglims labai pabrangus, 
daugelis mažesnių industrijų 

turės užsidaryti, kadangi jos 
nupuolusiomjis markėmis ne
įstengia nusipirkti žaliųjų me
džiagų ar Anglijos anglių. 
Daugely dirbtuvių ir dabar 
jau dirba tik pusė darbininkų 
ir padėtis eina prie to, kad di
delė bedarbe pasidarys nęiš- 
vengtina.

Iš H. H. Brooks, 831 N. Cen- 
tral avė., automobiliaus pavogė 
smuiką $500 vertės.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 21 d., užsienio pi

nigą ne mažiaui kaip už 25,000 doleriu 
buvo skaitoma Amavikov pink 

(abi Htaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.59
Austrijos 100,000 kronų....... $1.45
Belgijos 100 frankų ........... $4.45
Danijos 100 markių ........... $18.65

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ..... .....  $5.59
Italijos 100 lirų ................... $4.30

Lietuvos 100 Litų...... ..............$10.00
Lenkų 100,000 markių................ 40c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.37
Olandų 100 kronų ............... $39.33
šveicarų 100 kronų ........... $18.10
Švedijos 100 kronų ........... $26.55
Vokietijos 1,000,000 markių .... 16c

Iš Shane rubsiuvitj streiko
GHTGAGO. — C. B. Shane 

Co., 325 W. Madison St., strei
kuojantys rubsiuviai vakaryk
ščiame susirinkime plačai 
svarstė apie areštavimą vieno 
streikierio. Jį areštuota apie 
savaitę laiko atgal iš namų, be 
jokios priežasties ir be war- 
ranto. Jis likęs areštuotas tū
lų streiklaužių nurodymais, 
kad jis buk ketinęs ką tai pa
daryti. Vakar turėjo įvykti 
jo bylos nagrinėjimas. Iš uni
jos pusės stojo advokatas ir 
keli liudytojai, o iš streiklau
žių puses pribuvo tik vienas 
policistas, kuris maldavo teis
mą bylą panaikinti. Unijos 
advokatas su tuo nesutiko ir 
bylą atidėjo, kad pilnai paty
rus dėl kokios . priežasties tas 
streikieris liko areštuotas ir 
buvo1 laikomas kalėjime. Pas
kui bus traukiami teisman tie, 
kurie tą strei'kierių skundė. 
Kompanija gi norinti visų pa
našių bylų atsikratyti ir strei
klaužiams veikiausia vieniems 
patiems teks už viską atsaky
ti. • <

Streikieriai laikosi tvirtai ir 
veikia visomis pajiegomis, 
nors tūli boseliai ir pasakoja, 
kad streikieriai išnykę. Kad 
tai netiesa parodo ir tai, kad 
policijos prie dirbtuvės netik 
nemažėja, bet dar dauginasi. 
Veik ant kiekvieno kampo iš 
ryto stovi po porą policistų, 
neskaitant daugelio privatinių 
kompanijos mušeikų. Į mušei
kas priimami visi, kas tik no
ri, kiti mušeikos net ir anglų 
kalbos nemoka.

Be to lietuviški boseliai 
pasakoja, kad buk streiko ne
są, tik keli “off preseriai” likę 
atleisti iš darbo už triukšmo 
kėlimą.

Streikieriai susirinkimus lai 
ko kasdien. Visuotinas susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, 
rugp. 23 d-, 5:30 valandą po 
pietų, unijos svetainėje. Tame 
susirinkime turi būti ir tie 
streikieriai, kurie liko pasiųs
ti į darbą, nes bus svarbių 
pranešimų.

Sužinota yra, kad keli strei
klaužiai pradžioje šios savai
tės metė darbą ir du jų sugrį
žo į uniją, prie kurios jie pir
miau priklausė. .

—Toks kaip kriaučius

CORK, Airijoj, rugp. 21. — 
Biznis veik visai apsistojo, su
streikavus 11,000 transporto 
darbininkams, jkflerkams ir 
pardavėjams, jų samdytojams 
paskelbus algų nukapojimą.

Graikijos valdžia uždraudė 
darbininkų unijas

Visi unijų pinigai konfiskuoti.

ATHENAI, rugp. 21.— Grai
kijos valdžia išleido oficialinį 
dekretą, kuriuo įsakoma pa
naikinti visas darbininkų uni
jas ir konfiskuoti *jų popieras 
ir dokumentus. Unijų pinigai 
bus konfiskuoti ir sudėti į na
cionalinį banką darbininkų ap
rūpinimo fondan.

Stėnnes ir Cuno vyksta 
Londonan

LONDONAS^ rugp. 21. — 
Daily Sketcb sako, kad liūgo 
Stinncs ir buvęs Vokietijos 
kancleris Cuno yra kely į Lon
doną. Laikraštis sako, kad 
visai nežinoma yra kokiais rei
kalais jie atvyksta į čia.

Penki amerikiečiai žuvo 
Alpuose

NICE, rugp. 21. — Penki 
amerikiečiai turistai ir vienas 
franeuzas liko užmušti ir 15 
žmonių sunkiai sužeita turistų 
omnibusui Alpų kalnuose ties 
Guillames kaimu, 40 m. nuo 
Nice, nusiritus nuo kelio į 100 
pėdų gilumo tarpkalnį, kuriuo 
teka Var upė.

12 ugniagesių žuvo gaisre
Apie 40 ugniagesių sužeista 

gaisre New Yorke, įgriuvus 
stogui.

NEW YORK, rugp. 21. — 
Nuo 10 iki 12 ugniagesių liko 
užmušta ir nuo 20 iki 40 su
žeista gaisre New Plaza šokių 
salėj, Brooklyne, kada įgriu
vo stogas. Stogas įgriuvo vi
sai netikėtai, kada ugniage
siai gesino gaisrą jau kelias 
valandas. Daugelis sužaistųjų 
ugniagesių galbūt mirs.

Generalinis streikas Vera Cruz

VERA CRUZ, Meksikoj, ru
gpiučio 21. — Miestas yra be 
gatvekarių iš priežasties pas
kelbimo generalinio streiko, į 
kurį atsiliepė veik visos darbi
ninkų unijos.

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted'Street Chlcago, III.

Aprūpins piliečius . 
anglimis

LINCOLN, Neb., rugp. 21.— 
Pareikšdamas, kad dabartinės 
anglių kainos yra bereikalin
gai augštos, gubernatorius 
Bryan paskelbė, kad jis [prisi
rengė parūpinti anglių, kurie 
bus pardavinėjami daug že
mesnėmis kainomis už esan
čias. Anglys bus pristatomi 
miestams, kaimams, ar orga
nizacijomis, su sąlyga, kad tie 
anglys bus paskui perduoda
mi vartotojams taipjau ir far- 
įnoriams.

Perka anglis Anglijoje
BOSTON, Mtiss., rugp. 21.— 

Mayoras Curley paskelbė, kad 
jis užsakė miestui 15,000 to
nų antracito anglių Valijoj, 
Anglijoj. Tie anglys bus pri
statyti į šešias savaites. Jie at
sieis miestui pigiau, negu 
Pennsylvanijcis antracito ang
lys. Be to miestas vartos daug 
aliejaus apšildymui municipa- 
;mių triobėsių. Mayoras tiki
si, kad tie Vaiijos anglys ir 

aliejus prisidės prie išvengi
mo antracito angliakasių strei
ko.

Sušauks gubernatorių prohibi- 
cijos konferenciją.

WASHINGTON, rugpiučio 
21. — Baltajame Name prane- 
šaujama, kad neužilgo; prezi
dentas Coolidge sušauks gu
bernatorių konferenciją pasi
tarimui apie federalinės ir 
valstijų valdžių kooperavimą 
vykinime probibicijos. Tokią 
konferenciją sušaukti pienavo 
prezidentas Hardingas. Jis bu
tų sušaukęs ją tuoj po sugrįži
mo iš Alaskos, jei tuo laiku 
nebūtų miręs.

Pienas tai konferencijai bus 
išdirbtas veikiausia kaip su
grįš į Washingtoną prohibici- 
jos komisionierius Haynes.

ŠIANDIE — giedra; vėsiau.
Saulė teka 6:04 valanda,-lei

džiasi 7:42 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 2:15 valandą nakties.

f 
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JŪSŲ KŪDIKIUI GAL NEBEREIKIA 
BONKUTĖS, BET DAB REIKA 

UNGAS EAGLE PIENAS.
IŠ pat mažens ant Borden’s Eagle Pieno išauklėt 
tas Jūsų vaikutis, kaip tūkstančiai kitų, dar ti> 
retų ir toliau gauti naudingas pasekmes Tagld 
Pieno iš kasdieninių valgių. Tas maistas, kuris 
laimingai išvedė ji iš kūdikystės pirmųjų metų ■« 
tai yra aršiausį laikų kad išvedus juos j gyveni* 
nu/kelią su stipriais kūnais — yis dar tebėra! 
jiems tiek pat geras kada juos atimi nuo bonk^* 
Įtėsjr. pradedi penėti kietesniais valgiais.

CvkyvaizdojC besiartinančių karštų vasaros dičh 
nų kiekviena motina žiūri kelrodžio penėjimui at* 
ėmus kūdikį nuo bonkutės. O kas gali būti ge
resnis už tų patį maistų, kuris davė gerų sveika* 
tų ir vikrumų laike kūdikystės?
Nesenai stebėtini eksperimentai buvo daromi 
tarpe vidutinių mokslo vaikų ir jie parodė, kad 
Eagle Pienas turi ypatingų vertę gydant nedape- 
nėjimų. Vaikai auginti Eagle Pienu gavo kur kas 
daugiau svorio negu tie, kurie buvo penėti pa
prastu pienu. Nekurie net augo du syk pilnyrt 
negu jiems reikėtų normališkai.
Padaryk Eagle Pienų dalia Jūsų kūdikio kasdie- t 
ninių valgių ir tėmyk atydžiai jo svorį. Augi
mas diktyrt yra svarbus. Jis yra pirmutinis ir vy
riausias parodytojas Jūsų kūdikio pasigerinusio^ 
padėties ir veiksmingumo Eagle Pieno. Duok kū
dikiui du šaukštu Eagle Pieno atmieštu trijų- 
čverčių puodelio šalto vandens paryčiais ar po 
pietų. Jei nori savo kalboje informacijų, idant 
pažinti ar kūdikis nedapenėtas, kiek jis sverti 
turėtų, kokio ūkio, kokį maistų duoti, ir kitų 
brangių ž inių, tai iškirpk šj paskelbimų ir pa
siusk Tho Borden Company, Borden Building, 
New York City, ir bus pasiusta visai dykai.

Lithuanian

nori
Vaikų 
knyga

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

KUPONAS
Pažymėk kokios literatūros

Maitinimo Valgiai dėl
Instrukcijos vaikų

VARDAS „________________ ___

ADRESAS ____________ ______

“adeMorkof TBe Borden CoMflV*

P.BSEKVED MlUt

Borden
YORK, U. *

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti. S t. Lpuis Avė.

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. K(xlzie 8902

Kas Dedasi 
Lietuvoj

■■ ■■-v—*

“Gastroles provincijoj”
Paežeriai, Vilkaviškio ap.— 

š. m. liepos men. 15 d., sek
madieny, apsilankė iš Kauno 
Įgulos bažnyčios choras, tiks
lu aplankyti pirmojo, Lietuvos 
poeto d-rp Vinco Kudirkas tė
viškę.

Vietos kapų koplyčioje buvo 
iškilmingos pamaldos. Žmonių 
buvo gana daug, diena graži.

Laike pamaldų pil. Damb
rausko vedamas choras savo 
giesmėmis darė j žmones ma
lonaus įspūdžio.

Po pamaldų ekskursantai 
vietos ežere vežinosi luotais, 
vėliaūs išėjo į artimų miškų, 
kame žaidė, dainavo, gėrėjosi 
gamtos grože.

Pavakary, grįžtant tš miš
ko, “Tėvynės Sargo“ redakto
riaus Juozo Andziulio vedami 
užėjo V. Kudirkos tėviškę ap
lankyti. Kudirkos tėviškėj gy
vena žmonės Kudirkai svetimi, 
liet gerai pasiturį ir malonaus 
budo ūkininkai.

Šeimininkė maloniai papra
šė gerus svečius savo grįčion.

P. krikščionių demokratų 
partijos organo “Tėvynės“

ninkai ir apylinkė sužinojusi 
apie “ekskursantų“ pasielgi
mų, sako, “nors ir miesto 
žmonės, vdsoklc inteligentai, 
redaktoriai, bet tegul antru 
kart apsilankys — šunimis 
užpiudysim.** . (L Ž.)
t, ...... ... ............. .. i. ui,.......

Kurie dvarai 
dalinami

( Lietuvoj.
, Eidama žemės reformos |s- 
; tatymui vykdyti instrukcijos 
16 §, Žemes Reformos Valdy
ba skelbia* kad jos nutari
mais yra paimta žemės refor
mos reikalams sekantieji dva
rai :

Katino apskrityje:
Rukšonių dvaras ir Gonlu- 

nų palivarkas, kurie yra Ve
liuonos valsčiuje ir priklausė 
Aleksandro Vakselio Įpėdi
niams, paliekant buv. savinin
kų nuosavybėje 320 ha Ruk
šonių dvare ir (fontanų pali
varke.

jį «i

Šiaulių apskrityje:
Valstybiniai Jtmgirių, šlap

garių ir Paiunių žemes sklypai 
su vienkiemiais prie Jungirių 
žemės sklypo, kiirie yra Už
venčio valsčiuje, ir buvo pa

imti Miškų administracijos ži
nion,

Mažeikių apskrityje:
Renavos dvaro žemė prie 

Butikių, Dlmgalių, Dumaičių 
Ir Mižaičių kaimų, kuri pri
klausė Jurgiui Melžinskiui ir 
yra Židikių ir Sedos valsčiuo
se);

Rokiškio apskrityje:
1) dalis Pandėlio dvaro su 

Užusienlo (Sofijuvkos) ir Ma- 
riampolės (Marijampolkos) 
vienkiemiais tr Pandėlio mies
telyje esanla žemė, kurie pri
klausė Marijai Koscialkauskle- 
nei ir yra Pandėlio vals., palie
kant Marijos Koscialkauskie- 
nės nuosavybėje 8 ha Pandėlio 
dvare;

2) Girelės, Petkuniškių, če- 
pfškių, Totoriškio, ir Petroky- 
nės Vienkiemiai, Užusienių pie
va prie Gučiunų kaimo. Palo- 
lės pievų prie Peinpiškių vien
kiemio ir sklypas žemės prie 
Norkūnų kaimo, kurie priklau
sė Reinoldūi PŠezdzieckiui ir 
yra Kamajų valsčiuje;

3) Pąkrjaunių dvaras, kuris 
priklausė Antano Veisengofo 
įpėdiniams ir yra Kriaunų 
vaisė., paliekant Antano Vei
sengofo įpėdinių nuosavybėje 
ligi 240 ha žemės;

4) Jūžintų dvaras ir Tama- 
vos palivarkas, kurie priklau-

se Vladimirui Veisengrofui Ir 
yra JuAintų valsčiuje, palie
kant Vladimiro Veisengofo 
nuosavybėje 80 ha ūkio normą 
Jūžintų dvare.

r*1 "

norEbamjPIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 

^#>S. .TAS JUMS BUSI
ANT NAUDOS. f

Sargo“ redaktorius Juozas An
dziulis atkirto: “Gcriaus į 
tvartų užeiti, nes tie patys 
trobesiai Kudirkds laikų, o 
grįčia perstatyta — nėr žin
geidumo”.

V. Kudirkos tėviškės šeimi-

cc

Smagios kelnaites kudykianis.
No. ,1733.

Patogus rūbas mažiems kudykiams, 
kurie mėgsta smiltyne žaisti.

36 colių materijos reikia 1% yrado 
4 nvetų vaikui.

Sukirptos mieros 2, 4 6 ir 8 m. vai
kams.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mietą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

1739 S. Halsted St. Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No............

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaht.)

IŠVAŽIAVIMAS SALIUN
ČIKŲ Į GEORGE CHER-

NAUCKO DARŽĄ

Visų saliunčikų nuo Halsted 
St., Canalport Avė., ir taip
gi visų apielinkių gyvenan
čių Chicagos saliunčikų. Taip 
gi malonėkit nepamiršti tų 
dienų, ant kurios galėsite 
linksmai laika praleisti, ši
toj paskirtoj dienoj yra pa
rengtas 23čioj dienoj Augus
to. Prasidės 11 valandų prieš 
pietus.

Su pagarba, 
Rengėjai FRANK M. 
VALAITIS ir

J. KANCHUS

i

Nuolai-Kas nedėlia 
čedykit-taupykit 
Pinigus

Tik nuolatiniu sistematiniu atidėji
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumų 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 kooperatiyiai 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 pirmų 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 atsiųsti1 pinigus per paštų. ,

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

t

I.LFABIONftSCO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam i^rugus ir 
Parduodam Laivakortes.O nelaime I Yra daug žmonių, 

kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles
pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisie
kite 75c. tiesiai į labaratorijn.

F. AQ. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos «., 

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencijai
3509 So. Union Avė., 

TeL Yards 1636
Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymais, meilė Dievo ir artymo.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACHC GYDYTOJAS

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

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

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullm-an 5147 

Roseland, III.
Nedeliomis pagal, susitarimo

Town of 
Lake

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

- --------- —L...................... , J

K; GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S't.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.
......... .......................... , , i,.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

' Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

į Namų Tel.: Hyde Park 3395 
I Ik-...  , .... . ....................

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

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

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

1311 Rectfer Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom ^t..

Telephone Randolph 5584 
Vakaraist 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

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

| LIEPOS i 
DRABUŽIU 1 ’’ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS | J

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr3- 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umauu iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
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 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar ..........................  $25.0f
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauniu 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 t? 
$27.50. Dabar :.........................  $18JM
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.F£ fc 
augščiau. - /

S. GORDON Z 
739 W. 14th Str./

Vmos durys į rytus nuo Raiste., Str 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 
Subatomis, nuo 8 ryto lig 10 vak-ra 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po pie^
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jį KORESPONDENCIJOS Į
Racine, Wis.

Draugiškas išvažiavimas.

19SLA. 100 kuopa rugpiučio 
d. Finck farmoje buvo suruošu- 
si gražų draugiškų išvažiavimą 
į kurį netik vietos lietuvius su
kvietė, bet ir kaimynus. Iš Ke- 
noshos atvyko keturi automo
biliai, o jau iš So. Mihvaukes, 
tai bevei visi, kurie galėio, at
vyko. Ačiū jiems, kad mus rė
mė, gi raciniečiai stengsis atei
tyje So. milvvaukiečiams atsily
ginti.

Apie penktą valandą gana 
prisirinko publikos, kuri visą 
laiką taip sakant tarpe plataus 
ąžuolyno jautėsi tikrai lietuviš
kame upe. Šokiai ant pievelės, 
bei žaismės^ o dainas. tik skam

ba visuose kraštuose. Mat ta 
giraitė randasi atstu 5 m. nuc 
Racino, ir joje kitas niekas ne- 
simaišo apart suvažiavusių pik- 
nikauti. Na, lietuvis jausdama
sis laisvas pareiškia visą savo 
linksmumo būdą. Iš to paren
gimo visi pilnai pasitenkinę vy
ko namo, prisirinkę pilnas “bes- 
kes” grybų. Vietinei kuopai 
dar regis ir pelno iš to bus. Ren
gėjams, rėmėjams ir darbinin
kams, kurie su atsidavimu dirbo, 
kiek kuris galėdamas, reikia 
tart ačiū. Turiu pažymėti, kad 
iš moterų daug pasidarbavo p. 
P. Samalionienė ir p-le A. But- 
kytė; iš vyrų N.Mcckus, Marty
nas Macijauskas, M. Jocius, L. 
Arcižauskas, S. Mockus ir daug 
kitų. Kur sutartinai dirbama, 
ten ir pasekmės yra.

Ateinantį sekmadienį, rugpiu- 
uio 26 d., vietos lietuviams ge
rai žinomas Sandaros Kliubas 
ruošia pikniką Klinkerto par
ke, prie Douglas Avė. Atvykite 
visi skaitlingai, nes ne tik kad 
liuoslaikį maloniai praleisit, bet 
kartu paremsit ir kultūrinę į- 
staigą—Sandaros Kliubą.

—M. Kasparaitis.

AmalgameitiĮ 
Siuvėjų Unija

Brooklyn, N. Y. — Rugpiu-

a

b no to jus   ar tai nebuvo ko
munistų pasiutimas? O juk 
pats Bimba tuos lapelius ra
šei Šiandie gi jis drįsta tokius 
dalykus žmonėms pasakoti.

Reiškia, gyrėsi savo darbo vai- 
siais.

Žmonių prakalbose buvo ne2- 
daug, apie septynetas dešim
čių A. P. Serbas.

Busto Telefonas 
Armitage 3209

unijines dirbtuves ir surašius 
jose dirbančius žmones į uniją. 
Tas dalinai vyko. Bet šiandie 
pažiūrėkit, kad tie žmonės ir 
vėl užsidėjo kur nors dirbtu
ves, pametė organizaciją ir 
dirba kaip neunijistai.

Kodėl tie žmonės pameta 
uniją ir eina vėl skebauti?

Atsakymas nesunkus: dėl
to, kad mes priėmę juos į uni
ją negalime aprūpinti darbu. 
Aprūpinti darbu mes jų nega
lime dėlto, kad ir mes, orga
nizuotieji darbininkai, pakan
kamai neturime. Nežiūrint į 
tai, kokiose sąlygose dirba ne
organizuoti darbininkai, bet 
praeitais ir šiais metais jie dir
ba daugiau, nei organizuotieji 
darbininkai, šitoji priežastis ir 
bene bus viena iš svarbiausių 
dclko taip sunku palaikyti 
žmones organizacijoj.

Kai mes užsispiriam nelini
jines dirbtuves suorganizuoti, 

sustabdom tas jų dirbtuves, 
prirašom juos prie unijos, bet 
nei jie, nei mes nežinome, ar 
galėsime jiems duoti darbo, 
ar ne. Bet užtai žinome ir mes 
ir jie, kad nors jie ir neturės 
darbo, bet unijos savaitines 
duokles ir 25—30 dolerių ases- 
mentų jie turės užsimokėti. 
Šitoji priežastis irgi nemažai 
žmonių atstumia nuo organi
zacijos. Tik pagalvokit, 
gus darbi gauti negali, 
jam rupi I dideflė unijinė 
kestis. *

šitie klausimai yra mums 
svarbus, ir jeigu toki pamok
slininkai kaip Dėdelė tiek 
daug supranta apie darbinin
kų reikalus, tai jie ir turėtų 
nurodinėti, kaip 
prašalinus, delei 
ninkai traukiasi 
cijos. O kad
aprūpinti tokius žmones dar
bu, tai rodos nesame kalti nei 
mes, bet reikia ieškoti prie
žasčių jau pačioje pramonėje.

Nors kalbėtojams buvo pra
nešta, kad jie kalbėtų apie or
ganizacijos padėtį, bet nei vie
nas nei kitas šių klausimų ne
palietė. Matyt, kad jie apie tai 
nieko ir nenusimano. Bet jei
gu taip, tai kokių pa ralių lysti 
prieš žmones ir pasakoti to
kius daiktus, kuriuos darbinin
kai žino geriau už juos. Kad 
reikia organizuoti, tai bet kas 
gali pasakyti, bet kaip žmo
nes palaikyti organizacijoj, tai 
nepasakė nei vienas, nei kitas.

Bimba pasakė, kad šiais me
tais musų uni ja yra daug silp
nesnė nei 2—3 metai atgal. 
Tai yra faktas. Lietuvių lo- 
kalas 2—3 metai atgal siekė 
suviršum 2000 narių, o šiais 
metais turbūt nėra pilnai 1400 
narių. Bet kas kaltas? Ar Bim
bą pamena, ką jis kalbėjo 2-3 
metai atgal apie Amalgameitų 
Uniją iš tos pačios estrados? 
Jis rėkė kaip pakvaišęs, kad 
šitoji unija reikią griauti, nes

žmo- 
bet 

ino-

tas priežastis 
kurių darbi

nu© organiza- 
mes negalime

Unijos lietuvių lokalo prakal- 
bos. Jų rengėjai, sako, buvo 
kvietę kalbėtojus iš Laisvėls, 
Vienybės ir iš Garso. Bet kal
bėjo vien tik iš Laisvės — 
Dėdelė ir Bimba. Prakalbų 
surengimas tai buvo kaip ir 
pradžia “švietimo” darbo atei
nančiam sezonui. Bet jeigu ir 
daugiau įvyks tokių prakalbų, 
tai reikia pasakyti, kad žmo
nės apšvietos gaus labai men
kai, o gal ir visai jos negaus. 
Žinant siuvėjų padėtį ir jų or
ganizacijos reikalų supratimą 
galima tvirtinti, kad siuvėjai 
daug daugiau galėtų pamo-( 
kinti tuos kalbėtojus nekad j°s “pataisyti” nesą galima, o 
toki kalbėtojai gali pamokinti |griuvėsių budavoti naują! 
siuvėjus apie unijos rei
kalus. Nežiūrint kad musų or
ganizacija diena iš dienos vis- 
susiduria su naujais klausi
mais, l>et tiems kalbėtojams 
tie klausimai yra visai sveti
mi, nežinomi, ir dėl to nei vie
nas iš jų pačių opiausių dar
bininkams klausimų nei nepa
lietė.

Dėdelė kalbėdamas agitavo 
organizacijos narius —• visus, 
kad kiekvienas įsikinkytų į 
organizavimo darbą ir steng
tųsi suorganizuoti tuos siuvę-Į 
jus, kurie dar nėra organizuo
ti. Kad reikia organizuoti, tai] 
žinome mes visi ir be tokių 
prakalbų. Bet prieš mus stovi 
daug svarbesnis klausimas — 
kaip palaikyti organizacijoj 
tuos žmones, kuriuos mes 
šiaip taip prie jos pritraukiam?

Kuomet šiais metais buvo 
sustabdyta New Yorko siuvi
mo pramonė, tai dėjome daug 
pastangų, kad sustabdžius no I

Ar Bimba mano, kad tokios 
jo pliovonės neprisidėjo prie 
organizacijos silpnumo? Paga
lios lai Bimbos prisimena sa
vo taktikų didžiojo lokauto 
laiku 20-tais metais. Tokiu pa
vojingu momentu leisti lape
lius prieš organizacijos dar-

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 *West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

dr. h. a. BROAD
VIDUKMIESCIO SPECIALISTAS' 

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

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

jMrs.A MICHHIEVICZ-VIDIKIENt
I 8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
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 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

Motinos-Nešvarumo Pavojus 
yra Didžiausias Susigrudimose

Motina yra svei
katos daktaras
Ji jau žinojo per šimt

mečius, kur mokslas tik 
dabar atrado — kad ligos 
paeina nuo pačiupinėjimo 
nešvarių daiktų.

Ji gerbia Lifebuoy to
dėl, kad jis tikrai praša
lina pavojų iš nešvarumų.

JUS ir jūsų šeimyna būnate kur nors išvažia
vę visą dieną dėl smagumo. Jus vartojate pub- 
liškus karus, jus būnate tarpe daug žmonių, 
jus čiupinėjate šimtus visokių dalykų ant ku
rių yra nematomų bakterijų.

Ligų perai yra paprastas dalykas kur daug 
žmonių. Atminkite, kad nešvarumai kurios jus 
matote niekuomet nėra taip' pavojingi — ne
matomi ligų perai yra gaunami nuo pačiupi
nėjimo dalykų vartotų tūkstančių žmonių.

Bakterijos susirenka ant rankų
Kiekviename dideliame susigrūdime yra be

veik užtikrinta, kad randasi žmonių, kurie pa
lieka ligų perus ten kur jie pačiupinėja. Tie 
perai dasigauna ant jūsų' rankų ir-yra perduo
dami į nosį ir burną arba į maistą, kurį jus 
valgote. ‘e

Kuomet jus praleidžiate dieną dideliame bū
ry žmonių, vienatinis muilas kuris suteikia 
tikrą, užganėdinantį atšviežinimą, tai yra 
Lifebuoy Sveikatos Muilas.

Malonios 
putos įsigeria

smetohinės, minkštos Lifebuoy 
giliai į kiekvieną odos skylutę,

Kvapsnys pranyksta — 
apsaugojimas pasilieka

jus tuomet žinote, kad pavojaus nėra. Jus jau
čiatės švaresniu negu jaučiatės, kuomet nors 
pirmiau.

Kvapsnys to puikaus muilo — stiprus, šva
rus ir antiseptiškas — užtikrina jus. Pasako 
jums, kad Lifebuoy ne tik yra valantis pavir
šių, bet jis prašalina nematomą pavojų — li
gų perų pavojų. I

Po išsimazgojimul su Lifebuoy, nepalieka 
jokio nemalonaus kvapsnio — nei muilo atsi
davimo nei odos atsidavimo. Lifebuoy yra pui
kus odos valytojas.

Ir kaip geras Lifebuoy yra dėl odos. Malo
nus veikimas jo riebių alyvų paimu fruktų ir 
cocoanut užlaiko odą puikioje sveikatoje — 
minkštą, šviežią ir dailią.

<

Atšviežinkit rankas tankiai
Pabandykite Lifebuoy mažiausiai per savai

tę. Pasižiūrėkite ar jus nesijausite daug ge
riau. Išmokinkite savo vaikus ir vyrą varto
ti jį dėl tikro apsaugojimo. Laikykite šmotą 
kiekvienoje vietoje kur yra bėgantis vanduo. 
Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

Daugiau negu muilas — 
tai sveikatos įmonė

s*

k* J

Pranešu Savo pacijentame, kad m 
sugrįžtu Chicagon RugpluSio*Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 

praktika, kaip fr pirmiau.
V ............................................ ■ i

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL

DR. V. A. MUS
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.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—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.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 ild 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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

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

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytasTelephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Trumpiausias kelias i visas 
dalis

“Deutachlaiid”

Lietuviai Dantavai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

H AM BU RG AMERICAN LINE

LIETUVOS
Hplaukia kiekvieną savaitę ii 

prieplaukos 86 North Upės, prie 
New York, au

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

galo 46 gatvis, 
musu laivais da line

"RssstoU”, "Rslianea” 
“Albert Bailia**

Kuria reta I. II ir IU kleaoa pa. 
■aiierlua ir popullariiki
"Mount Glay
“Mount Clinton

laivai
Mount Carroll.*'

ringia” ir **Westphalia
“Hanaa**. “Thu-

■u eabln
ir III klaaa. Geras ir mandagiu
patarnavimas,
puikios apystores.

puikus kambariai.

United American
Lines

171 West Randolph St 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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.

k .1 ■ I II . ........ ............. j Į

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
J

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

______ ..........................................

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

^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4130 

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

Tel. Blvd. 8138
M. Woftkew!«h 

BANIS
AKUŠERRA

[Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa

ti tarimus moterim* 
gimdymo kiek
viename atsisiti-

Teikiu y- 
[patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauja prie 
ir merginoms vai 
tui.

3113 Scruth 
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

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

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną I
ir 6:80 iki 9:30 vakare ii

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

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Ava

Telephone Armitage 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 Bd 8. 

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago a 

---------- --------- - ■ 1 - **
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Tie Lithoanlan Daily Ners 

Publiahed Daily, azcept Sunday by 
Tha Lithuanian Newa Pub. Co., Ino.

Iditor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra te 31
1.00 per year in Canada.
.00 per year outride of Chleago.
LOt per year in Chicago. 
8c per copy.

kulturingiausi žmonės pa
saulyje. O jeigu “Draugas” 
nori didžiuotis tos rųšies 
“kultūra”, — tai mes pa
suojame : jo valia. Bet tegul 
Kalvio Sūnūs nepyksta, kad 
mes tos kultūros nepripažįs
tame: pasaulis dar nenužen
gė taip žemai, kad mokėji
mą koliotis skaitytų kultū
ringumo pažymiu.

(Bus daugiau)

juoktiš. “Draugas” mums 
jau ne kartą pastebėjo, kad 
mes mėgstame šiepti kuni
gus ir kitus šventus daiktus. 
Bet kas jau daryti — mes 
manome, kad juoktis iš juo
kingų daiktų ir juokingų 
žmonių ir’reiškia rimtą atsi- 
nešimą į juos. Netikite? Na, 
žinoma, tai jūsų dalykas. Mes 
tik paminėsime tą faktą, kad 
net kun. Dambrauskas ma-

Entered u s^ond cias. MaturĮno, jog dvidešimtam amžiui 
in14, iLŽ? th.8t reikia tokios satyros, kuri 

March 2nd, 1879. tinkamai dvasišką kvailybę
-......... — ........ ..  ..  išjuoktų. Visą tai sakome

Naujienos eina kasdien, iisldriant Lnripi Va d kartais Kai vin Sn 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- loaeh Kad Kartais KaiVIO bU- 
drovi, 1789 So. Hįsted st., chieago, nūs nepradėtų karščiuotis, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. I, 5 v. .kuomet mes pašiepsime, — 

uiaimoMjtao kainai na> sakysime, tai, kas bus 
Chicagoje — paitm verta šiepimo.

...... ....  too Nieko nėra geresnio, kaip 
. . ..........   ’ 76 Įiškalno susiprasti. Tuo bus 

Chicagoj. n^otojua:............ " ' išvengta daug nesmagumų,
viena kopija------------------------ . ,8c Sakysime, mes absoliučiai
Mėnesiui____________________ 75c neturime nieko prieš tai,

Buvi™^Te Valstiip’*» M Chleagojo, | kacj Kalvio Sūnūs tiki, jog
Metams....._ __ _
Pusei metų _____
Trim® mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams...............-........... $8.00
Pusei metų ...________________ 4.09
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu. 
fe J ■ ,.eTJ.I.UL!„ wi . IT-^l

Ignorancija ar 
nesąžiningumas.

“Duchoborai — bendruo- 
meninkai nori išeiti iš tos pa
dėties, kad nereiktų raguočių 
perviršį skersti.

“Išeis taip, kad duchoborai 
galės pienu naudotis, o veršiai 
nebus skerdžiami ir atneš di
delės naudos Rusijai. Kas 
metai bendruomenė galės pa
siųsti nemažiau 800 veršių 
Rusijai.”

Duchoborai yra religinė sek
ta, kuri buvo žiauriai persekio
jama Rusijoje. Dėka Levo Tol
stojaus pastangoms buvo gauta 
iš valdžios leidimas, kad ducho- 
borai galėtų išvažiuoti į Kana
dą. Persikėlę Kanadon dučhobo- 
rai po senovės prisilaikė savo 
papročių ir religijos. Tatai išaiš
kina ir tai, kad jie pasiūlė Ru
sijai nepaprastai originalią do
vaną.

Mokslas suprantamai išdėstytas
Apžvalga
DUCHOBORŲ DOVANA 

RUSIJAI.
Ar

Sekant prof. J. Arthur Thomsonu
Rašo DR.A. J. KARALIUS

PLANETOS 34,-
(ar-

— Adomas buvo iš molio nulip
ai 1.75 dytas, o Jeva padaryta iš 

Adomo šonkaulio. Jeigu jis 
nori, jis gali užsiimti ir to
kiomis pramogomis, kaip ap
skaitymu velnių skaičiaus, 
kuris gali sutilpti ant adatos 
galūnės. Viduramžiais tos 
rųšies dalykai buvo madoje. 
Bet vieno daikto mes nuže
mintai prašome: nešmeižti 
musų ir neprimesti mums 
nebūtų dalykų. Mes mano- 

Įme, kad mes turime pilnos 
teisės reikšti savo nuomones, 
nežiūrint į tai, kad tos nuo
monės yra priešingos neklai
dingam papai. Mes mano
me, kad net ir kunigas turi 
padorumo prisilaikyti .

Dabar eisime prie pačių 
argumentų. Prie progos tu
rime pažymėti, jog “Drau
gą” mes paliksime šalyje.; 
Kalvio Sūnūs, matomai, yra 
įgaliotas “Draugo” vardu

vęs Kalvio Suftui. Vienok 
kiek galima spręsti, Kalvio 
Sūnūs prisiima ant savęs at
sakomybę už tai, ką “Drau
gas” pirma yra rašęs. Kal
vio Sūnūs savo repliką pra
deda taip:

“ ‘N-nos’ tad rugp. 11 ir 
13 d. išpleškino ilgiausią 
straipsnį, užvaldytą ‘Dau- 
giaus padorumo’ ir pripa- 
rodė, kad jų istorikai tik
rai yra... ignorantai. Prie 
progos tame rašte jų ra
šytojas davė suprasti, kad 
mes esame besmegeniai, 
šmeižikai, labai žemai sto
vim kultūriniai ir morali
niai, esame žiopliai ir nei
giame pagrindinius krikš
čionybės dėsnius. Kliuvo Laikraščio “Novoje Russkoje pakeliui ffvviems ir miru J Slavo” korespondentas, p. Ivan 

a 1L4A fLj V AKzUltt JLJL JJtJLAL LA I tt* vi • ■ v • y tt
t, J • Kon-Kin, štai ką rašo iš Kana-Aneras Rymo Papoms. Prie- dos duchob k’lonijos: 

de dar pasipiktinę uz tai, . . .
kad mes juos bedieviais! . Duchoborai — bendruome- 

esame pavadinę, pasity- jos žemdirbiams> kad Jle no. 
ciojo is Šventosios Dva-| rį kuo nors jiems pagelbėti, 
sios”. I “Duchoborai — bendruome-

ninkai yra vegetarionai, mė
sos nevalgo, alkoholiaus nege
ria, tabako nerūko ir nekram
to. žmogaus nužudymas, ku
riais tikslais jis nebūtų pa
pildytas, yra skaitomas prasi
žengimu. Bendruomeninkai 
laiko arklius žemdirbystės tik
slais, o kaives — pienui. Bet 
galvijų pasidauginimas sutei
kė duchoborams galvosūkio.

yra

hegali būti jokios kie- 
skystos medžiagos — 

apie gyvybę ir kalbos 
Tiktai planetos gali tu-

I.
“Draugas” Jerichono tru- 

bomis paskelbė, kad jis įro
dysiąs musų priekaištų ne- 
pa?natingumą; įrodysiąs, 
kad mes nepažįstame istori
jos ir nesiskaitome su fak
tais. Tečiaus po to triumfuo
jančio paskelbimo jis ne pats 
ėmė atsakinėti, bet pavedė 
tą darbą Kalvio Sunui, ku
ris turi nepaprastą gabumą 
faktus kraipyti ir visiškai! 
nemoka logiškai galvoti. Bet kalbėti. Tad su juo mes “ščy- 
tai ir suprantama: i

“Tam umnavo nenedo;
Vy pošlite-ka Reada, | 
A ja posmotriu.” |
(Ten protingo nereikia;* 

jus pasiųskite Readą, o ašį 
pažiūrėsiu). I

“Draugas”, matomai, irgi] 
laikosi tokios pat politikos: 
jis tik panorėjo iš šalies žiū
rėti, kaip jo pasiųstasis Kal
vio Sūnūs, pasak Saltykovo 
—Ščedrino, “neprotingomis 
gudrybėmis” sumuš musų 
argumentus į dulkes.

Beje, mes įspėjame Kalvio 
Sūnų, kad musų toks jau į- 
pratimas iš juokingų dalykų;

rai” nuo širdies ir pasikal
bėsime. Yra anekdotas, ku
ris skamba maž daug taip: 
Ateina į ofisą žmogus ir 
klausia kompanijos prezi- 

? j dento. Prezidento pavaduo
tojas atsako, kad preziden
tas esąs išvažiavęs į kitą 
miestą. “Gaila”, atsako 
žmogus. “Tai niekis”, rami
na pavaduotojas, “aš esu 
prezidento įgaliotas atlikti 
visus reikalus”. Žmogus nu
sišypsojo ir tarė: “Aš atėjau 
prezidentą sumušti. Ar jus 
įgaliotas ir tam, kad kentė
jus už jį?”

Nežinome, kaip platų įga
liojimą “Draugas” yra išda-

. Mes jau kartą prašėme 
“Draugo” nesitverti jezuiti- 
nių priemonių polemikoje. 
Tą prašymą kreipiame ir į jo 
įgaliotinį. Štai ką gerbia
mieji krikščionybės dėsnių 
“neneigėjai”: svetimą mintį 
reikia teisingai kartoti. Jei
gu Kalvio Sūnūs nesugeba 
tai padaryti, tai jis privalo Į Perviršį prisieina piovimui 
daryti ištraukas iš musų 
straipsnio ir jomis įrodyti 
musų “prasižengimus”. Kito 
vardu lengva pramanyti to
kių dalykų, kurių tikrenybėj 
nėra. Mes sakėme, kad 
“Draugas” yra šmeižikas, 
jeigu jis daro tokį priekaiš
tą, kurio jis negali . įrodyti.
Jis klausė musų, kiek mes 

munšainės buvome išgėrę, 
kada rašėme apie tai, jog 
Vatikanas piktinasi Lietu
vos kunigijos įsipolitikavi- 
mu. Mes vėl pakartosime: 
“Draugas” sužiniai šmeižė 
mus, primesdamas mums 
munšainės gėrimą. Tegul 
Kalvio Sūnūs atsako, ar tai 
nesipriešina pagrindiniams 
krikščionybės dėsniams? 
Jeigu nesipriešina, — tai 
kaip suprasti tą prisakymą, 
jog nereikia netiesą kalbėti 
apie artimą?

Žiūrėkite tik, — girdi, pa
sipiktinę mes dėl to, kad 
“Draugas” pavadinęs mus 
bedieviais. Nejaugi? O kas 
vadino mus bezdžionvaikiais, 
girtuokialsis, etc. Ir jeigu 
tas pravardžiavimosi yra 
kultūros pažymis, tai Rusi
jos vežėjai (izvoscikai) yra

skirti.
“Bendruomenės iideris Piotr 

Verigin tą klausimą išriša 
šiaip: kaip tik veršiukai ne
reikia pienu maitinti (po 8 
ar 12 mėnesių), tąsyk jų per
viršis turi būti surinktas ir 
pasiųstas į artimiausį uostą, 
kur jįe siūloma žemdirbiams: 
jautukai žemderbystei, o kar
vutės pienui ir veislei. Kas 
metai gali susidaryti 300 ver
šių. Tas skaičius užpildytų 
mažą laivuką. Ir kas metai 
duchoborai' galės siųsti savo 
veršių perviršį Rusijon.

“Duchoborai siūlo tą dova
ną Rusijos žemdirbiams tąja 
sąlyga, kad siunčiamieji ver
šiukai nebūtų skerdžiami mė
sai.

“Karvė turi sulaukti senų 
dienų ir natūraline mirtimi 
mirti. Jautis — artojas irgi 
neprivalo būti skerdžiamas.

“Tuo tikslu turi būti pada
ryta sutartis su Rusijos val
džia. Valdžia turės laiduoti, 
jog duchoborų siunčiamų ver
šių gyvastys bus apsaugoj a- 
mos. Kai veršius dalins kai
miečiams, tai kartu bus duo
dama ir raštas su pažymėji
mu, jog veršio gyvastis yra 
apdrausta nuo žudymo.

“Aš rašau tai tuo tikslu, 
kad atkreipus Rusijos vald
žios domesį į duchoborų pa
siūlymą.

kituose pasauliuose 
gyvybė?

žvaigždės, kaip sakėme, yra 
saulės, o gerai žinom, kad ant
saules 
tos ir 
tai-gi 
nėra.
rėti (gyvybeį IreiSkalingų Įsąly-
gų, ir tai toli gražu jie visos 
planetos, žinomai, (ir (plane
tų gali būti labai daug, nes 
mes nežinom, ar kiekviena 
žvaigžde-saiule turi savo pla
netų ar ne. Sakoma, daugybė 
žvaigždžių turi planetų, bet 
jokių įrodymų niekas dar ne
turi. Yra astronomų, kurie 
tvirtina, busią tiktai mūsiške 
saulė turinti planetų, bet ko
dėl ji turėtų būti kitokia, ne
gu bilionai kitų saulių-žvai- 
gždžių, niekas nepasakytų. Be
ne bus logiškiau pasakius, kad 
milionai saulių—žvaigždžių tu
ri savo planetas. Bet geriau 
pakalbėkim zapie mums jau 
žinomas mūsiškės saulės pla
netas.

Galime tuo jaus (pasakyti, 
kad Uranas ir Neptūnas netu
ri gyvybės, nes pertoli nuo 
saulės, o Merkuras ir-gi netu
ri, nes perarti prie saulės. As
tronomai žino, kad Merkuro 
viena pusė perkaršta, p. kita 
peršalta.

Venera, visiems žinoma va
karinė ir rytmetinė žvaigždė, 
rodos, galėtų tikti gyvybei, 
bet šita planeta labai lėtai apie 

savo ašį apsisuka (apsisuka 
vieną kartą kol aplekia aplin
kui saulę), jos viena pusė vi
sados karšta, o kita šalta. Tai
gi gyvybei nėra patogių sąly
gų. Venera labai šviesi 
neta, labai sunku ant jos 
kių nors ženklų surasti, 
silieka garsusis Marsas.

Marsas mažesnis už 
turi atmosferą 
daug 'ankščiau, 
turėti aukštai 
ventoj us. Prof. 
na, kad ant 
matyti kanalai,
mai turi truputį kitokių nuo
monių, bet aplamai imant, Vi
si sutinka, kad Marsas gal būt 
turi savo gyventojų^ Žino?

mas daiktas, Marsas yra 
000,000 mylių nuo žemės 
čiausia) ir tiktai kas penkio
lika metų taip “arti” prie mu
sų atskrieja. Sekamų metų 
rudenį Marsas vėl prisiartins 
prie Ižemės; jalstrotaomai jau 
rengiasi plačiau tyrinėti: gal 
būt ką nors daugiau sužino
sime. Vienok kodėl Marsas 
negalėtų turėti savo gyvento
jus? Marso paviršius kitokis, 
kitokia atmosfera, bet gyvy
bė gali prie visokių sąlygų 
prisitaikinti. Jei ant Marso 
šalčiau, tai jo gyventojai mo
ka kas reikia padaryti, moka 
gyventi ir šaltame, ore. Gali
ma spėti, kad Marso gyvento
ja mus senai pralenkė visame 
kame. Galima 
nežiūrint visų 
marsiečiai kada 
mis susižinos.

Tarpe Marso ir Jupiterio 
yra apie trijų šimtų milionų 
mylių tarpas, kuriame surasta 
nesuskaitoma daugybė mažu
tėlių planetų arba planetoidų. 
Sakoma, busią tai suskilusių 
planetų skeveldros: nežinome.

Saturnas turi dešimts mė
nulių ir nesuskaitomą daugy
bę skeveldrų, kurios sudaro 
savo rųšies žiedą. Apie gyvy
bę ant Saturno nieko nekalba.

Mėnulis.
mėnulis tai

kūnas, sulyginamai 
Mėnulis neturi gy-

užsidega: tai vadinamos krin
tančios žvaigždės. Žinoma, tai 
nėra jokios žvaigždės, tiktai 
dangaus kūnų skeveldros. O 
tų skeveldrų ^visatoje, mato
mai, netrūksta. Gal būt dan
gaus kūnai sutinka, susiaižo, 
susitrupina. Kartais tos ske
veldros dar labiau susismulki- 
na, išvirsta j dujas; tada tu
rime vadinamą kometą. Ko
metos vidurys sudarytas iš 
stambesnių skeveldrų ^meteo
rų), o vuodega iš smulkesnių 
arba sugurintų (dujų). Kome
tos uodega kartais labai dide
lė, pv. 1843 m. kometos vuo
dega buvo dviejų šimtų milio
nų mylių ilgio. Devyniolik
tam šimtmety musų žemė du 
kartu perskriejo per kometos 
vuodegą. Kometos vuodega 
žiba; sakoma, elektra ją ap
šviečia.

(Bus daugiau)

Padirvėmis

tikėtis, kad, 
sunkenybių, 

nors su mu-

sušalęs

pla- 
ko- 
Pa-

žemę, 
atšalęs 
turėtų

(orą),
rodos, 
pakilusius gy-
Loiwel tvirti-

Marso galima lęs, negyvas.
Kiti astrono-

/Musų 
dangaus 
mažas, 
ventojų, neturi jokios gyvybės,
nes neturi oro. Nėra oro— 
nėra ir jokio balso, nes bal
sas tai oro vilniavimas. Nėra 
dulkių, nėra prieblandos, nėra 
mėlyno dangaus, žvaigždžių 
visuomet daugybė tžiba, dan
gus visuomet tamsus. Mėnu
lio paviršius smulkmeniškai 
ištirtas, padarytas žemlaipis, 
surasta buvusių jūrių, vande
nų, kalnų, ir tt. Nežinome ar 
menulis kada nors yra turė
jęs kokius nors gyventojus, bet 
jei ir yra turėjęs, tai tiktai 
augalus ir žemos veislės gy
vūnus. Dabar menulis suša~

Meteorai ir kometos.
geležies arbaKai šmotas 

kitokio metalo įkrinta į musų 
žemės orą, tai tuoj aus įšila ir

(Persispausdini uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
t (Pabaiga)

aktorio pergyvenimų pradas. Dėlto reika
linga, kad dažai, linės ir garsai vienetin- 
gai ir darniai kaip ir sustiprintų, papildy
tų tąjį aktorio pradą, kad tuo budu tik
rai sužadintų žiūrėtojuose įspūdžius ir per
gyvenimus, kurie turėtų analogijos ir ata- 
tiktų aktorio pergyvenimams...” Reikia 
“kad visus vaidinimo dalyvius jungtų dar
nos dėsniai, reikalinga, kad jie visi butų 
sužavimi ir įkvėpiami vieno šal
tinio, kad jie gyventų vienu bendru 
dvasios gyvenimu. Ir juo turiningesnė pje
sė psichiniais njuansais, juo sunkesnė de
koratoriaus užduotis, nes ideale dekoraci
ja privalo būti surišta su kiekvienu pa
grindiniu psikologiniu pjesės momentu. 
(Sutkaus pabrėžta).

Šis nusistatymas nebūtų berods iš es
mės klaidingas, jeigu jis tiktai butų gali
ma paliuosuoti iš tos metafizikos, kurioje 
Sutkus šiaip labai gražią savo teatro te
oriją plukdo.

Analoginių išvadų priėjo ir Tairovas, 
tik jis visai kitoj plotmėj pastatė klausi
mą. Jis net vengia žodžio dekoracija, nau
dodamos terminu sceningoji atmosfera. 
Jam aktorius visų svarbiausias daiktas 
scenoje. Ir scenos įrengimas turi būti tam 
skirtas, kad aktoriui padėti jo kuriamąją 
medžiagą naudoti, paturtinti, paįvairinti 
jo judesius, jo veiksmą. Visų pirma — 
scenos grindos. Paparastai musų teatruo
se scenos grindas daroma vienos lėkštu- 
mos plotmėj. Tairovas, įrodymo vietoj, 
siūlo skaitytojui pasivaikščioti po kamba
rį, o paskui pasistatyti paprastą tuburetę 
ir per ją ritmingai vaikščioti — esą pa
matysite, kaip paliks nepalyginamai tur
tingesni judėjimai ir visokių išreiškimų 
galimybė praturtės. Jis savo teatre nie
kuomet nedaro pilokščių grindų, Jas vi
suomet suskaldo į visą eilę gulsčių, sta
čių, įvijų lėkštumų.

Čia gal tektų prisiminti musų dienų 
bąleto pavyzdis. Išleidžiaįna į i sceną di
džiausia šokėjų minia, bet jie šoka Avieno
je lekštumoje. Ir žiūrėtojas visuomet te
mato tiktai pirmąją šokėjų eilę, kuri vi
sus kitus šokėjus užstoja. Kokia prasmė 
tuomet kitiems šokėjams šokti, jei jų nie
kas nemato? Tačiau, jeigu jie šoktų įvai
riose, suskaldytose lekštumose, žiūrėtojas

galėtų juos visus iškarto matyti ir gauti \ 
piihio įspūdžio.

Sutkus sako, kad dekoracijas nule- 
"mia pjesės vidaus turinys, jos psikologi- 
niai momentai, Tairovas gi sako, kad de
koracijas nulemia tiktai režisierio suma
nytas ritmas, kuriuo bus visas dalykas 
inscenizuojamas. Nuo to ritmo priklauso 
ir kaip grindų lėkštumas susklaidyti. Nes 
ne visviena, ar vaikščioti lygiomis lėkštu- 
momis, ar lekštumomis, panašiomis į laip
tus. Arba ne visviena ir kokie laiptai bus: 
plačios žemos lipynės duoda vieną ritmą, 
siauros, aukštos — visai kitą. Koks rit
mas numatyta, taip turi būti derinama 
ir lėkštumos. Kad nei vienas aktorio’ju
desys nebūtų bereikalingas, nebūtų be 
prasmės, nebūtų kitų aktorių nustelbia
mas! Savaime suprantama, kad Tairovas 
varo lauk iš teatro pieštas dekoracijas: nes 
esą tapytojai gali kur kitur pasiieškoti 
vietos savo piešinių parodai, o teatras esąs 
ne tam skirtas. Bet i tai dar nereiškia, kad 
ji^ iš teatro varytų ir, spalvas J Spalvoms 
kaip tiktai priduoda labai daug reikšmės, 
tiktai jos turėtų būti ne tapybiniai, bet 
teatraliniai naudojamos.

Iš pasakyto aišku, kad Tairovas nei 
kiek nesirūpina scenos atitikimu tikreny
bei, kad jis nori tik vieno — kuodaugiau

duoti medžiagos aktoriui. iPavyzdžiui, jei
gu sumanyto pastatymo eiga, aktoriui ten
ka atsisėsti, tai scenoj bus kas nors pa
našaus padaryta, kur 'galima sėdėti,, bet 
niekuomet prie to tariamo krėslo nebus 
stalo ir tt.

Delei kostiumo Tairovas sako: “Tik
ras teatralinis kostiumas nieku budu nė
ra skirtas aktoriui pagražinti, nieku budu 
nėra modelės kostiumas išreikšti tos ar ki
tos opokos stilių, nieku budu nėra mados 
paveikslėlis iš seno laikraščio. Ir aktorius 
nėra kokia 4ėlė ar koks menekenas, kurio 
tikslas butų kostiumą taip dėvėti, kad 
kuodaugiau jis parodyti. Ne, kostiumas 
yra ,antroji aktorio oda, kaž kas nedalo
mai su juo sujungta; jis yra matomoji 
kaukė jo sceningojo vaizdo... Kostiumas 
yra nauja priemonė įturtinti aktorio jude
sių išreiškimo galiai, visą aktorio esybę 
dar skambesne ir garsesne padaryti”... 
Savaime suprantama, kad kiekvieną kar
tą; ir kostiumas turi būti derinamas kiek
vieno aktorio kūno ypatybėms ir bendram 
pastatymo ritmui. Savo teatro teoriją 
Tairovas reziumuoja:

“Teatras yra teatras.
Teatro galia gludi scenos veiksmo di

namikoj. (
Veikėjas yra aktoris. .

KUMUNISTŲ ASILAS.

Komunistai važinėdami į sa
vo Sovietų Respubliką skelbti 
neklaidingumą “Papos Lenino 

ir Trockio” visados vežasi su 
savim, įsirioglinę į Forduką, pu
sėtinai sukudusį nušutusiais 
plaukais Asilą.

Andriulis, prisirišęs ant šniū
ro, atsiveda Asilą į pat vidurį 
tribūnos, pakloja drobulę ant 
žemės ir paguldo ant jos Asilą. 
Apsukui Asilo, kad nepabėgtų, 
apstato savo klausytojus, tikrai 
“klesiškai susipratusius”. Pats 
atsistojęs greta Asilo pradeda 
šaukti taip kad seilės net tyška 
Asilui ant plikos galvos. Tik 
šaukia, “Rusija tai tik viena vi
same pasaulyje šalis tiek gera ir 
duosni, kad darbininkai ten iš
lupa savo širdis ir atiduoda ki
tiems”*

Patempia šniuriuką, tad Asi
las galva palinguoja: “Teip, 
taip, tikra tiesa”.

Užbaigus šauksmą apie Rusi
ją, prineša Asilui kaž kokį po- 
perą, pakiša po nosies, Asilas su- 
šipia išgverusiu balsu, supurto 
nuplikusią galvą, ir šaukia Ju- 
Jurrrgelionis!.

Ir atsistojęs Asilas ant savo 
sulinkusių kojų, pavarto su 
žiaunomis duotąją Andriulio po- 
perą, ir niurzgia: “prerere-pre- 
pere stock”. Pakraipo savo il
gas ausis, surinka: “kumun 
stak, Šerai, Šerai, Šerai!..” Ant 
galo susilenkia į lanką per nu
garkaulį apsiputoja, su kojomis 
drasko žemę ir pradeda cypti ne
svietišku balsu: “Spulka, spul- 
ka, s-s-spulka...” ir krinta visas 
sutinęs ant žemės ir knarkda
mas vis šaukia: “spulka, spul
ka”.

Andriulis greta stovėdamas, 
galvą nuleidęs, Asilui turavoja: 
“šėrai, spulka, senvičiai iš Ma
skvos”. —Komunaras.

Garsinkites Naujienose
Jo galia yra jo maestringumas.
Aktorio maestringumas yra aukščiau

sias tikriausias teatro turinys.
Emocionalinė maestringumo pilnybė 

yra raktas į tą dinamiką.
Sceningas vaizdas yra forma ir tu

rinys dinamikos reiškimo.
Ritmas yra jos organinis principas.”

Tiek trumpais žodžiais norėjau pasa
kyti apie tą įdomiausį musų laikų teatro 
reformos reiškinį. Nėra abejonės, ka<I tas 
teatras dar toli progresuos ir dabar kiek
vienas naujas pastatymas yra nepalygina
mai tobulesnis už visus pirmykščius. Ta
čiau jau ir dabar, apvažinejęs pusę Euro
pos, gastroliuodamas po ją, sukėlė ištisą 
audrą. Natūralistinio teatro sargai rinko 
visas paiegas, kad jį sugriaut, kad jį pa
smerkt, naujų idėjų šalininkai, nepasiten
kinę šiokiadiene skolastika, stojo jį ginti. 
Tokiame Paryžiuj prieita šiuo reikalu ne
girdėto įtempimo. Ir dabar dar po Euro
pos spaudą tebepiška bamės ir gyviausias 
teatro reikalų svarstymas. Jei ne šiais me
tais, tai kitais metais jauv tikrai šis teat
ras atvažiuos ir į Ameriką -e- turėsite pro
gos palyginti jį su Maskvos Dailės Teatru 
— pažiūrėsite, ar daug aš esu čia prime
lavęs...; i
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CHICAGOS
ŽINIOS,

Motery ruby siuvėjy su
sirinkimas ir Varšavos 
aldermano prakalbos

apleidę salę, tai komunistai 
vis tik pravarė savo rezoliuci
ją, t. y., priėmimą atgal sus- 
penduotų narių.

Nors prie lokalo priklauso 
daug vyrų ir moterų darbinin
kių, bet, kaip matyt, lenkai 
frakcijiniais ginčais visai ma
žai domisi. Visų frakcijinę po
litiką išimtinai veda žydai
siuvėjai, komunistinių idėjų 
šalininkai. . —Siuvėjas.

Areštuota 500 asmeny
Visi kalėjimai užpildyti 

vyrais ir moterimis

KetvjĮi’tadienį rugpiučio 16 
dieną, Schoenhoffeno salėje 
(prie Ashland ir MiUvvaukee) 
įvyko International Ladies 
Garment Union, American Fe- 
deration of Labor, lokalo 100 
mėnesinis susirinkimas. Pas
tebėjęs lenkiškuose laikraš
čiuose, kad susirinkime kal
bės Varšavos aldermanas B. 
Siebert apie darbininkų judė
jimą Lenkijoje, nusitariau vy
kti susirinkimam pasiklausyti 
jo kalbos.

B. Siebert pirmiausia aiš
kino Lenkijos praeitį, kaip ji 
tapo nepriklausoma valstybė 
ir jos einamąją padėtį. Jis nu
rodė Lenkijos darbo žmonių 
karo laikais ir dabar padėt 
Dirbtuvės buvę sunaikintos, 
kai kurios jų dar ir dabar esą 
neatstatytos. Miestų darbinin
kai kentę didelį skurdų. Tų pa
tį jie kenčiu ir šiandie, nes 
prie dabartinės Lenkijos vald
žios darbininkų padėtis nepa
kitėjus. Lenkijos pramone 
neauganti. Bedarbių esą 
daug. Toki padėtis darbinin
kus skatinanti organizuotis į 
profesines ' sąjungas ir vesti 
kovų prieš buržuazijų, politi
niai ir ekonominiai.

Lenkijos proletaras jau esą 
suorganizavęs keturis šimtds 
tūkstančių darbininkų į pro
fesines sąjungas. Sąjunga sė
kmingai kovojanti už padidi
nimų užmokesnio ir pagerini
mo darbo sąlygų. Taipjau ji 
kovojanti ir už didesnę darbi
ninkams laisvę, žodžio, spau
dos ir organizacijos. Be pa
liovos puolimas lenkiškų mar
kių esą labai apsunkinęs gy
venimo sąlygas, ypač darbo 
žmonių. Tas prisidedąs prie 
padidėjimo kovotojų ne už 
darbo žmonių idealus, bet už 
duonos kąsnį. Esą sunku Len
kijos darbo žmonėms kovoti 
už savo reikalus, nes ten esą 
dar daug visokių suvaržymų.

Po jo kalbos sekė aukų rin
kimas. Neteko sužinoti kiek 
surinkta.

Atlikus kas reikia susirin
kimą atidarant, svarstyta lo
kalo reikalai. Pasirodė, kad 
Jungtinės Pildomosios tarybos 
susirinkime suspenduota pen
ki lokalo delegatai, kurie no- f 
rėję savo unijoj organizuoti 
W. Fosterio “principais” ko
munistinę “Trade Union Edu- į 
cational League”. Tuo savo 
pasielgimu jie skaldo uniją. 
Iš to darbininkams nėra nau
dos.

Perskaičius raštininkei tuos 
tarinius, kilo karštos diskusi- i 
jos. Komunistai ir komunis
tes buvo išanksto susitarę per
varyti susirinkime rezoliuciją 
prieš suspendavimą savo “ta- 
vorščių”. Diskusijos tęsėsi ga
na ilgai ir nešvarių žodžių ne
sigailėta iš komunistų pusės. 
Kadangi buvo jau vėlus laikas 
ir daugumas narių jau buvo

Grosernių ir bučerniu 
savininkai atsisako pa
didinti klerkams algas

Cook kaunės Retail Buchers 
ir Grosers’ asociacija savo su
sirinkime, laikytame prie 165 
W. Washington gat. pirmadie
nio vakarą nutarė visai domės 
nekreipti į grąsinantį klerkų 
streiką* ir jų reikalavimus pa
didinti jiems algas iki $40 sa
vaitei. Jie nutarė net nė neat
sakyti į klerkų , reikalavimus.

Klerkai savo ultimatume 
reikalavo, be $40 algos savai
tei, perpus daugiau mokėti už 
viršlaikį, pe-djirbti septiintadie- 
niais, ir tiek pat mokėti mo
terims darbininkėms kaip ir 
vyrams. Jie skelbė streiką 
nuo pirmos rugsėjo, jei darb
daviai nesutiksią išpildyti jų 
reikalavimus.

, Iki šiol grosernių ir bučer- 
nių klerkai gaudavo $30 už 
mokesnio savaitei.

Nesenai /suorganizuota gro
sernių ir bučerniu klerkų uni
ja turinti narių apie 8,000 
Taip skelbia tos unijos prezi
dentas A. Parker Forrest.

Susižeidė motorcyk- 
linis policistas

——«——• ■ v I ■
“Ar jus galite pasakyti 

man kur yra “Linden avė.?” 
paklausė Mrs. E. M. Simmons, 
104 —5 gat., Wilmette, mo- 
torcyclinio policisto John De 
Groot. Policistas, nurodęs 
kur gatvė randasi, vąžiavo pa
skui jos automobilių. Priva
žiavus Linden Avė. ji i staiga 
pradėjo išpalengva važiuoti. 
Tuo tarpu policistas užvažiavo 
ant jos automobilio ir susi
žeidė.

Automobilistai ignoruos 
ja nauji patvarkymą
Kaip jau žinoma, gatvėse 

yra įtaisoma automatinės 
“sustok” ir “važiuok” “sai- 
nės”. Kurie tiki, kad tokių 
“sainų” automobilistai laiky
sis, sako, turi nekokį linkį. 
Daugumas automobistų į tas 
“sainas” visai domės nekrei
pia. žinoma, kai žvaigžduo- 
tas dėdė ar detektivas, pastebi 
okį automobilistą, jį areštuo- 
a. Bet juk yra sunku visus 

patėmyti. Be to, kai bausmė 
už totkį prasikaltimų yra nedi
delė, tai daugumas rizikuoja.

Vyras išgelbėjo
merginą

Miss Marcella Howard, 17 
metų, maudydamosi pasijuto 
negerai ir buvo jau beskęstanti. 
Tik laimėn ją pastebėjo George 
Ambuhi ir dar laiku suspėjo ją 
ant kranto išnešti. Ji, sako, 
turinti širdies ligą.

Negarbinguose namuose, 
gamblerių guštose, ir vietose 
kur munšainas pardavinėjama 
areštuota daugiau penkių šim
tų vyrų ir moterų pereitą šeš
tadienį. Visoms policijos nuo
vadoms teko nemaža žmonių. 
Veik visos “džėlos” tapo pripil
dytos areštuotais žmonėmis.

Chicagoj veik kas šeštadienis 
ir septintadienis yra sistematiš- 
kai daroma antpuoliai. Norima 
Chicago būtinai “apvalyti”.

Vaikai prašo miestą 
valyti

- Sveikatos departamentas iš
leido atsišaukimą į visus gyve
namųjų namų savininkus, kad 
jie užlaikytų švariai visas vai
kams žaisti vietas aplink savo 
namus. Nes daugumas vaikų 
yra priversti praleisti vakaci- 
jas Chicagoj. Jiems stinga žai
dimui vietų. Tatai daryti svei
katos departamentą privertė 
vaikai, rašydami departamentui 
įvairius prašymo tai daryti laiš
kus.

78 metu, neteko savo 
turto

“Aš turiu 78 metus amžiaus 
ir nedirbu, iš manęs atėmė $150, 
paskutinius mano centus.”

Pasisakė Central nuova
dos policijai Thomas Karpi, 515 
W. Madison gat. Atsitikę taip. 
Du vyrukai nusivadinę jį mies
to salės vyrų kambarin.

“Aš tuokart nekreipiau jokios 
domės į tai, bet kai aš išėjau 
gatvėn, tai tik tada pasijutau, 
kad mano pinigėlių^ jau nebėra”, 
sakė jis.

Sumaišė vaistu bonku- 
tes; nusinuodijo

M. Goldstein>,3820 N, Centrąl 
Park avė., pereitą septintadienį 
padarė klaidą ir to daviny turė
jo važiuoti pas Abraomą. Vie
toj vaistų, jis išgėręs nuodų, hy- 
drocholoric acid. Jis dar nu
vežtas į St. Mary’s ligoninę. Bet 
jo išgelbėti jau nebebuvo gali
ma. Po kiek laiko jis ten mirė.

Sėkmingai pardavinėja
ma operos tikėtai

Chicagos Didžiosios (Civic) 
Operos, ^teinančiam sezonui 
tikėtų įJardavinėjimas esąs 
sėkmingas, bet palyginus tai 
su pereitais nletais. Knygos 
rodo, kad' šį mėnesį Operos ti
kėtų išparduota daug daugiau, 
negu tuo1 pačiu laiku tai par
duota pereitais metais.

Mokyklas lankančiu 
vaiku sveikata

Nuo rugsėjo mėn. 1922 m. 
iki šių metų liepos 1 dienos 
Chicagos ĮSvetikatos ^parla
mentas tardė 155,487 mokyk
las lankančių vaikų sveikatą, 
ir iš to skaičiaus rado 112,329 
vaikus nesveikus, kuriems Bu
vo reikalinga daktaro pagel- 
ba.

naujienos, chicggs, tiL
I r I  ................ ———

Nusinuodijo ir apdrau- 
dą paliko šeimininkei
Norjnan Crosley, 27 metų, 

6328 Normai boulevard, nusi
nuodijo išgerdamas nuodų. Jis 
dar parašė raštelį, kad jis pave
dąs savo apdraudą savo šeimi
ninkei, Mrs. Mary Goggin, pažy
mėdamas, kad ji už gautus pi
nigus jį palaidotų, o kas liks 
pasilaikytų sau.

Sugavo itartą automo- 
biliy vagiu vada

Policija areštavo John Pablis> 
1781 S. Peoria gat. Sako, jis pri
sipažinęs esąs pavogęs penkio- 
liką automobilių. Policija tiki
si, kad jis esąs vienas automobi
lių vogimo “gangės” narių. To
dėl ji laiko viską slaptybėj, kad 
tuo budu butų policijai lengviau 
sugauti likusius jo sėbrus,

“Kraperiai” apkrau- 
stę kišenius

Arthur Black pranešė poli
cijai, kad jam bežaidžiant “kau
liukais” (dice) “išsimufino” iš 
jo kišeniaus $12. Jis kaltina 
savo “tavorščius”, kad jie jį “ap
tuštinę”. Policija vis tik arešta
vo tų namų savininką, Percy 
Moor, 930 Townsend gat.

Evanstonas išsirinko 
negrę už policistę

Evanstonas dabar turės neg
rę policistę. Mrs. Anna Beck, 
2018 Coifax gat., tapo paskirta 
eiti policistės pareigas apgyven
tame negrų distrikte.

Lietuvių Rateliuose
Lietuvių Moksleivių Susi
vienijimo Amerikoje Sei- 

! mes..
—-—I------  *
(Pabaiga).

Sesija trečia.

Trečioji sesija atsidarė kiek 
vėliau, negu buvo nutarta iš 
vakaro. Posėdžiai tęsėsi toj 
pačioj salėje, kaip ir pirma.

Nedėldieny atėjo daugiau 
delegatų ir svečių.

Iššaukta delegatų vardai. 
Kiti delegatai atėjo vėliau.

Priimtas antros sesijos pro
tokolas vienbalsiai.

Perskaityta pataisytos kons
titucijos sąstatas ištisai. Du 
paragrafai liko pakeisti ir iš
rinkta komisija iš trijų asme
nų: F. šeštokas, B. Simokai- 
tis ir V. Jovaišas^ parašyti 7 
skirsnį. Tas skirsnys pridėtas 
kaipo bausmė už įvairius pra
sižengimus.

Nutarta įsteigti Moksleivių 
Fondą. Veik vienbalsiai pri
imta konstitucija.
, Organo kįlaufsimas.

šiame klausime ėmė balsą 
ir pašaliečiai. Vieni girė savo 
pakraipos laikraščius ir siūlė 
moksleiviams spausdinti savo 
organą^ juose. Kiti visu kuo 
stojo už “Naujienas”. Da kiti 
patarė “Gydytoją”, paaiškėjus, 
jog daktarai nesuteiksią mo

%

ksleiviams vietos savo žurnale, 
paliauta apie jį diskusuoti. Nu 
tarta rinkti iš trijų: “Naujie- 
jienos,” “Telegramas”, ir ‘“Ar
tojas”. Rinkta slaptu balsavi
mu: Už ‘^Naujienas” 11 balsų, 
už “Telegramą” 4 ir už “Dar
bininkių Balsą” 2 balsai. Už 
“Artoją” niekas nebalsavo. 
“Darbininkių Balsą” kas nors 
tyčia piršo! “Naujienos” tapo 
LMSA. organo laikraštis, ku
riame bus įvesta ir apie vidu
rį rugsėjo mėnesio pasirodys 
“Moksleivių” Keliai” a—, sky
rius.

Sesija užsidarė pietams 2 v. 
po pietų. Nutarta turėti ' pie
tus p. Juciaus valgykloje.

Sesija ketvirta.
Atsidarė 3:45 po pietų, ma

žesnėje salėje. Pirmoji salė 
buvo užimta pamaldoms.

Iššaukta delegatų vardai. 
Priimtas protokolas. Priimta 
A. Tūlio rezignacija iš “M. 
K.” redaktoriaus.

Redaktoriaus rinkimas.

Nutarta rinkti atsakomąjį 
redaktorių ir du pagelbininku. 
Vėliau buvo nutarta įvesti an
glų kalba skyrių “M. K.”, kur 
reikia ir trečio redaktoriaus.

Atsakomuoju redaktorium 
išrinkta M. Šileikis, slaptu 
balsavimu didžiuma balsų.

Padaryta pertrauka. Nulim- 
ta Seimo delegatų paveikslais. 
Išrinkta komisija surinkti pa- 
paveikslus ir pasiųsti kam jie 
priklauso.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir Pėt. 2_ 9.

Subat. 5—9, Nedaliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos?* Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4»

Serganti žmonės vyrai 
ir moterįs

Visos paprastos ir užsisenėjusios 
ligos kurios priklauso vyrams ir 
moterims, išgydomos labai greit, su 
mažai iškaščių ir be išlikimo iš 
darbo. Kraujo ir odos ligos. Nervų 
ligos. Paprastos ir užsisenėjusios 
ligos skilvio, krutinės, širdies, ink
stų ir pūslės. Apkurtimas. Ausų 
varvėjimas. Ligos nosies ir gerk
lės. Kataras ir Goiteris. Patarimas 
dykai. Neatidėliokite. Ateikite šian
dien pas

DR. H. M. HUNT,
189 N. Clark St., 

kampąs Lake.
Valandos: nuo 10 iki 6. Seredojo i» 

( Subatoje nuo 10 iki 8.
Nedėlioję nuo 9 iki 12,

Gal jums reikalingi ) 
akiniai

P-lė Kudulaitė

The Stock Yards 
Savings Bank

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 

dalciskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS 
AUDROS DURIS IR SIETUKUS

Kas nors labai naujo. Ateikite persitikrinti prie muš^, 
adresuosite.negu

2510-16 Archer Avenue

Su juodo drato screen sekcija 

$7.50 ir augMiau

Mes dirbame audros duris ir por- 
čių langus ant orderio

Mes turime kai kurias duris su gal
vanizuoto drato sieteliais $8.50 ir augščiau

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
laiką ir pinigus

Sykį įdėtos — visuomet gatavos. Jus 
padarysit permainą iš vidaus.

Žiemą ir vasarą duris sujungtos į 
vieną

Douglas Products Co. 
“Geresnės lentos ir medžio 

išdirbystė pigiau”
Phone Victory 6545

Netoli' South Halsted Street

BY LOUIS RICHARD
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Nemo Liesinimos num.888, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik |3. 

Jei krautuvėj nėra f prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ii 
88. Mes pasiųsime.

Hyglenic-Pashlon Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės «u- I 
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi- 
jimą. ‘

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kampas 18 gatvės

Ant trečio aūgšto virš Platto ap- | 
tiekos, kambariai 14, 15, 18 ir 17. ’ 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. I 
Septintadieniais C r. iki 12 dienos. |

Nenešiokite Diržo
Po ilgų bandymų, iuradome mechanii- 
ki> nystemų, kuri iigydo rupturų vyrų, 
moterų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp. Rupturoe Systema pa
sidarytų srreitai žinoma, bus demon- 

mokslinio syste- 
mil!< išradimo tiems 
kurie kenčia nuo 

‘^MĮrupturos. Jis turi 
J ’ 'M >Hsisekimo kur k’.n

'“‘t’"'*• Nedaro skir-
* j 'ūmo jei jus ban- 

ir >kitus visus da- 
,ykus’ atimkite ir 

~ J pamatykite demon-
— dėl sa

vo žingeidumo. čia nėra plieninių 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užinteresuotiems

Aš pavartojau Kemp systemą ant rup- 
turos kairiojoj elėpsnoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau . kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.
, Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ti
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D.
217 E. 31st St., Chicago.

Per sekamas trisdešimts dienų 
*/2 kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis i musų nuolatini ofisą re- 
mianties šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų * gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pusę kai
nos.

Neatidėliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po 

pietų. Seredomis ir subatomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niai* nuo 9 vaJ. ryto iki 1 vai. dienų.

Dr. Kemp’s System
134 S'o. Wabash Avė, 

(Netoli Adams St.) Chicaro.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

šelf-reduCING

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE
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JIESKO KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEMELietuviu Rateliuose.
vardu

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Atsišaukite
2859 So. Union Avė

Iš Vytauto beiro darbuotės

AUTOMOBILIAI

Šileikis

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfl

RAKANDAI

JIESKO DARBOPranešimai
INAS MOKYKLOS

OIA OARBiMINKĮ)
MOTERŲ

Chicago

REIKIA DARBININKU

atys daly

ASMENįl JIESKOJIMAI

Prirengia prie

MARKET,

atsakantis 
visados.

geriausios 
įskaitant 
cash re-

PARSIDUODA saliunas su vi 
sais barais, labai geroj vietoj 
svetimtaučių apgyvento j vietoj

West North Avenue, Chicago 
5:30 valandą vakare.

tesnių informacijų kreipkitės | 
jienas, Box 814.

EXTRA! Pardavimui mūrinis biz 
niavas namas 5 šeimynų 4 po 4 — Į-5 
ruimų ir tuščias lotas šalt

REIKALAUJA apšildomo kam
bario dėl dviejų, prie mažos šei
mynos. Už parankią vietą gerai 
apmokėsiu. Rašykite arba pašau
kite vakarais po 6 vai. vakare. 
K. Vayzon, 742 N. Taylor Avė., 
Oak Park 4823-W.

Kreipkitės:
8100 Emerald Avė.

PARDAVIMUI jgroserne pi- 
giai. Yra daromas geras biz 
nis.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
forničiai, beveik nauji, taipgi 
ir kambariai ant rendos. At-

LMSA. Centras pasilieka 
Chicagoje. — Jo valdyba

PARDAVIMUI “Kaunas” res- 
taurantas sena ir išdirbta vieta. 
Suprantančiam restauranto biz
nį, gera vieta pinigų uždirbti. 
Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. 2825 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI Hudson auto
mobilius. Visas geras ir gerai at
rodo. Greitai turi būt parduo-

Orkestro nariams žinoti- 
iučio-August 22 

Mark White 
vandeninis karnivalas

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, kendžių jr delikatessen 
krautuvė. Gera vieta ir parduo
siu pigiai

Kreipkitės:
811 West 61st St

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.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, kampas 35 ir Halsted St., 3 
krautuvės ir 2 augštų frame na
mas, akmeniniu pamatu. Įplau
kų $270 į mėnesį, mažos išlai
dos, pirmas morgičius, $16,000 
pinigais į 5 metus. Kaina $32,-

PARDAVIMUI 2 pagyveni
mų po 4 kambarius mūrinis 
namas ir užpakaly yra 3 kam
barių pagyvenimas. Kaina $6,- 
000, ar mainysiu ant mažo 
groserio. 3515 So. Lowe Avė.

JIEŠKAU darbo kaipo Šofe
ris. Galiu važiuoti su bile kokiu 
automobiliu.

Kreipkitės tuojau į 
“NAUJIENAS”

Box No. 312

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.
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių

SALIUNAS pardavimui, kur 
visados biznį gerai daro. Rui
mai dėl gyvenimo. Renda pigi. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
3308 Wallace St.

BARGENAS. Pardavimui bu 
čemė ir grosernė, su namu ar
ba be namo. Labai patogioj 
apielinkėj. Tokio biznio arti 
nėra. Užtai parduodu, kad ne
moku biznio varyti. Atsišaukit 
pas savininką, 2901 W. 38 PI.

REIKALINGAS pirmarankis 
ir antrarankis pekorius, mokesb 
tis geras, darbas ant visados*

Atsišaukite:
8651 Baltimore Avė. 
South Chicago, III.

PARDAVIMUI cigarų, tabako, ice 
creamo ir šiaip įvairių smulkmenų, 
kr&utuvė, prieš dideles mokyklos. Ren
da pigi, lysas ant pareikalavimo. 
Krautuvė verta $900.00. Parduosiu už 
$500.00.

Atsišaukite:
2700 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė, ran
dasi delikatessen, minkšti gėri 
mai, rūkyta mėsa, cigarai, taba
kas, kendžių, ice creamas ir kit
ko. Priežastis liga.

3155 Wallace St.

PARDAVIMUI restauranas, 
įsteigtas jau 52 metai prie Ran- 
dolph ir Market gatvių. Viršui 
kambariai. Pigi renda. Geras 
biznis. Gera vieta geram virė
jui. 629 Randolph St.

BROLIAI LIETUVIAI JUS ŽIŪRITE 
IR NEMATOTE KUR YRA BARGE- 

NAI PAS KAZĮ VALAITĮ.

REIKALINGA moteris ar inęr 
gina prie namų darbo, mažos 
šeimynos, nėra skalbimo.

Atsišaukite:
P. GAČIONIS, 

5360 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj. Listas 3 metams. Rendos 
$30.00 į mėnesį. Rakandai pri
klauso prie pardavėjo. Nupirk
si! už teisingą pasiūlymą* Apie- 
linkė svetimtaučių. Kreipkitės: 

3759 Sa Wallace St

PARDAVIMUI rakandai vė
liausios mados. Perkanti kad 
norėsite ir tuose pačiose rui
muose gąlėsite gyventi. Prie
žastis pąrdayįjnp patirsite ant 
vietos. Kreipkitės:

5116 So. Hermitage Avė.

REIKALINGAS kambarys 
vienai ypatai. Pageidaujama 
garu apšildomas ir pas švarius 
žmones. Meldžiu pranešti šiuom 
antrašu: P. MIKNAITIS,

3210 So. Halsted St.

6-6 kambarių, elektra, ga- 
aradžius, ne
los, 48th &

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 laikytu.- 955-57 W. 18th 
PI. Klauskite savininkės, ponia Kape- 
a. Savininkė 985 W. 18th St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ant 3 augštų, po 6 kam
barius ir mažesnis užpakalyj, 
maudynės, skalbynes ir abel- 
nai vidkas įtaisyta vėliausios 
mados. Atsišaukite: 2714 Bme- 
rald Avė. iš užpakalio.

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

CHAS. GUSTAFSON, 
2656 W. 24th PI.

Apie vienuolyną, 1 flato, 2 lotų na
mas, 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas. Galima auginti vištų ir kar
vių. Kaina tik $6,500.

Prie vienuolyno muro namas, 2 fla
tų po 6 kambarius ir 2 lotai, karvės, 
vištos, garadžius 4 mašinom. Kaina 
$13,500. Didelis bargenas.

Medinis namas ir saliunas, 2 E. 7- 
6-4 kambarių, garu šildomas, pigus, 
kaina $5,700.

6 flatų medinis namas, po 4 kam-

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

PRIVATttS AUTOMOBILIŲ 
$26 Instrukcijos $26

Jei nori turėt gerą dmrbą, tad ateik 
Ir pasimatyk ra mumis. Mokinama 
ražiuot ir taisyt praktiškiausiu bud*, 
risoklo išdirbimo automobilius. Lala* 
alus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesoB.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1587 W. Madlson SL

Chicagos Lietuvių Auditoriumo kor
poracijos visuotinas dalininkų susirin
kimas bus laikomas pirmadienį, rug- 
piučio 27, 8 vai. vak., Mildos salėj 
3142 S. Halsted. Kviečiami visi dali
ninkai atvykti. Bus aptariami svetai
nės statymo reikalai, peržiūrėti ko
misijos planai ir finansų stovis. Vi
si pasitarę pradėsime svetainę staty
ti. Rašt. J. Balchunas.

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo, prižiūrėjimui 
keturių ir pusės metų mergaitę: val
gis, ruimas ir mokestis. Atsišaukite 
po 4 vai. vakare.

CHAS. BARTKUS,
2941 W. 39th Street, , 

arba Pershing Rd., 2 lubos

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 Ave^ 

Phone Lawnda|e 0114.

ruimų ir tuščias lotas šalę namo. Sy
kiu parduodu. Randasi ant bizniavo 
atryto. Rendos neša metams $1,440. 
Kaina $15,000.00. Parduosiu už cash 
arba priimsiu kokį biznį kaipo pir
mą jmokėjimą. Panašu į biznį bucer- 
nę, grosemę, ar taip kokį kitą. Savi
ninką galima matyti bile kada.

8256 So. Morgan Si.,
1 lubos

MARTI
Tel. 2723 321 Milwaukee

PARDAVIMUI bučornė ir groser
nė, labai sparčiai augančiame mies
te, 10 metų atgal buvo 40 tūkstan
čių gyventojų, šiandien jau yra 90 
tūkstančių. Norintieji pradėt biznį, 
yra labai gera proga. Priežastis par
davimo, savininkas serga ir negali

PARSIDUODA saliunas ir re 
stauranas su naipu ar be namo 

Atsišaukite!
NAŪX

1739 Sa halsted St.
Box No. 310

Vakarykštėj “Naujienų” 
laidoje žinutėje iš moksleivių 
vakaro, pasakyta ir p-lė Kra
sauskaite atsižymėjo. P-lė 
Krasauskaitė visai nedalyvavo.

d’M. Amoris.

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

8410 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI King automobilius, 
šitas karas yra gerame padėjime. 
Nauji tajerai. Naujas viršus. Norin
ti pirkti matykite. Yra tikrai pigus 
ir geras karas.

Tiktai $195.
Atsišaukite:

2428 W. 46th St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
aukščio po 6 kambarius. Elektra, mau
dynės ir visi parankumai. Namas vi
sas geras, kaina tik $9,500. Tai yra 
largenas. 6612 Rhodes Avė. Kreipki
tės prie savininko.

8428 Vincennes Avė.
Tel. Vin. 6001

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

1120 So. Ganai St.

KAS nori būti sveiku dėl sveikatos 
ir sutaupyti savo pinigus uždirbtus, 
tai viena iš geriausių progų pirkti 
mieste fermą, su namu, gyvuliais ir 
daržovėmis. Namas 5 ruimų su beiz- 
mentu, elektriką, gasas ir vanduo, 
šalygatviai ir suros viskas yra. 1 kar
vė, 8 kiaulės, 20 ančių, 60 vištų, pil
na šieno daržinė ir daugybės kitų 

venimo. Norintieji pirk- 
lauskite Naujienos, 1739

ANTANAS RAKAUSKIS
Mirė Rugplučio 20tą dieną, 2 

vai. iš ryto, Cook County ligo
ninėj. Sulaukęs 37 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., Sartininkų val
sčiaus, žydaičių Parapijos. Mi
rė po nelaimingo sužeidimo au- 
tomobiliaus 3čią vai. po piet, 
rugp. 19tą dieną. Paliko dide
liame nuliudime, 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., 
i šv. Kryžiaus Bažnyčią, 46tos 
ir Marshfield Avė., iš ten į šv. 
Kazimierio Kapines.

Giminės ir pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę,
Moteris — Ona
Dukterys Ona ir Stefanija

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

Atsišaiilcite krautuvSn 
2405 Wentworth Avė.

i PARSIDUODA groceris labai geroj 
vietoj. Gali laikyti visokios mėsos, vi
si bučeriški įrankiai kokių tik reikia 
bučerniai. Biznis gerai eina, visai prie 
lietuviškos bažnyčios ir prie publiškos 
mokyklos. Noriu parduot greitu lai
ku, o priežastį dazinosite ant vietos. 
Adresas: 4601 rear So. Hermitage Av. 
Iš fronto gyvena kriaučius. O groce
ris iš užpakalio.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

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

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabosh 

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

ir vakarais.
vakacijij kzlo- 

nuo 8 iki

Persiskyrė su šiuomi pasau
liu ištiktas nelaimės ežerą Nu
skendo rugpiučio 19 d., 1923 
apie 3 vai. po pietų, sulaukęs 
amžiaus 27 metų. Velionis pa
ėjo Pagardžio kaimo, Sėdos val
sčiaus, Mažeikių apsk. Paliko 
Lietuvoj senus tėvus, 2 seseris 
Zuzaną ir Domecelę. Amerikoj 
brolj Leoną ir seserį Oną. Išgy
veno šioj šaly 10 metų. Velio
nis buvo gero budo ir doras vai
kinas. Priklausė prie muzikan
tų. laidotuvės įvyks rugpiučio 
24 d., pėtnyčioj, pirmoj valan
doj po pietų iš namų 5309 Prai- 
rie Avė., j Lietuvių Tautiškas 
kapines. Meldžiame giminių 
ir draugų dalyvauti laidotuvėse. 
Tegul tau būna lengva žemelė 
ilsėtis mielas mano broli. Palie
kame nuliūdę

Brolis, brolienė, sesuo 
ir švogerte.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Labai gera vieta dėl lietuvio. Par
davimo priežastis, nemoku lietuvių 
kalbos. Biznis daromas daugiausiai su 
lietuviais ir lenkais.

Atsišaukite:
1887 So. 50th Avė., 

Cicero, III.

L. S. S. 4 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą į Palos parką, sekmadie
nį, rugp. 26 d.

Visi nariai malonėkite 
▼auti ir savo draugus p:

Norintieji dalyvauti išvažiavime su
sirinkite j “Naujienų” ofisą 10 vai. 
ryto. Iš ten automobiliais važiuosime 
į parką.

— Komitetas.

Rinkta slaptu balsavimu 
pirmininkė p-lė L. Narmontai 
tė; raštininkas B. Simokaitis 
iždininkas J. Lazdauskas. (iš 
rinkta jį viešu balsavimu).

Perskaityta ir priimta pas 
kutinės sesijos protokolas.

Seimas užsidarė su prakal- 
Lėlėmis kai 8:20 vai. vakare.

Seimo vedėjas p. Semaška 
paprašė buvusį Centro pirmi
ninkų, F. šeštoką pasakyti kę- 
Šttą žodžių ir pagelbėt uždary
ti Seimą. Tada perstatė pakal-

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

Rugpiučio 14 dieną J. Savi
cko svetainėje įvyko Vytauto 
Beno susirinkimas. Susirinki
mą atidarė pirmininkas J. Ke
turakis. Raštininkas J. Rarčis 
perskaitė pereito susirinkimo 
tarimus.

Nutarta apdrausti šėpą ant 
trijų šimtų dolerių trims me- 

itams.’ Taipjau nutarta kreip
tis prie vietos lietuvių.

Beno vedėjas J. Keturakis 
pranešė, kad jis apsiėmęs duo
ti koncertą rugpiučio 22 dieną 
Clyde Parke. Girdi, reikėsią 
45 Beno nariams jame daly
vauti. Jis pagalios kvietė vi
sus draugus susirinkti p. Sa
vicko svetainėje repeticijoms 
rugpiučio 19 dieną.

Vienas narių pranešė, kad 
kun. Bumšas norįs suorgani
zuoti didelį beną. Tuo tikslu 
sušaukęs jis jau susirinkimą. 
Kadangi maža susirinkę, tai 
jis buk ketinęs kreiptis prie 
Vytauto Beno. Nutarta remti, 
jei tik bus geras vedėjas.

— Muzikantas

davimo priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukite:

6618 S. State Street
OOMIN1NKA.S STASUil.IS

A arba Sčhaltz

Jaun
na, kaT seredoj, Ru
d., 1923, 7 vai. vj
Sąuare
(“Water Camival”). Jaunuoliai buki
te su instrumentais, nes reikės mum? 
grajiti. j

Rašt. Eugenija Grušaitė.

Oakland sport, 1923, važinėtas 8,00( 
mylių, 5 dratiniai ratai, 5 tajerai, 2 
bumperiai. Pilnai įrengtas. Gra
žios rrjaroon spalvos. Išrodo kaip 
naujas, parduosiu pigiai. Room 1125, 
608 So. Dearbom St., Tel. Harrison 
4600.

3419 W. 61st Place
2 augštų ir skiepas, nau

jas mūrinis namas, 2-5 kam
barių, garu šildomas, lotas 
35x125, didelis bargenas.

Kaina $12,000, pinigais tik 
$5,000.
HAMMANN MORTGAGĖ 

& BOND ORG’N 
1922-1924 W. Chicago Avė., 

Chicago, III.

Mes turime keletą biznio lo
tų prie 63 gatvės, pigiai. Taipgi 
gražius bungalow ir 2 augštų 
mūrinius namus. James A. 
Burke, 3107 W. 63rd St., Tel. 
Republic 7339.

PARSIDUODA 
rųšies bar fixtures 
elektrikinį pianą ir 
gisterį.

Atsišaukite: 
3157 So. Racino

RUIMAI ^el rendos, vieni iš 
fronto, o kiti iš užpakalio — man 
dynės, elektra ir kiti visi įtai
sai. Kreipkitės: W. KUNICKAS, 
1-onos lubos iš užpakalio. 827 W. 
34th Place.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 5 flatų, 4 flatai po 
4 kambarius, 1 flatas 7 kamba- 
rių. Gasas, elektra, toiletai, gra- 
radžius dėl 1 karo, rendų į me
nesį atneša $95. Kaina $9,000. 
Mr. Wifiland, 908 W. 19th St

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St<

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvi 
Stenografijos, Typewriting, 
I 
Valst. Isterijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Pelitinės Z'_ 
jos, Pilietybės, Dailrašystės, 
matikos, Literatūros, 
Etimhlogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; 
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

8210 So. Halsted St. 
Box No. 12

2 flati , 
sas, naujas plumingas, 
toli augštesnės mok 
Union, išmokėjimais. 
cottage, 5-5 kamb. karštu vand. šil
doma, elektra, gasas. garadžius, ne
toli 51st & Lowe, $1,500 pinigais, $4,- 
606. Nelson Realty CO., 5312 South 
Halsted Street

bėti naująjį redaktorių M. 
Šileikį, Centro pirmininkę p-lę 
Narmontaitę, Centro raštinin
ką Simokaitį ir kasininką 
Lazdauską. Kalbėjo keli valpa- 
raisiečiai: Pirminas, Šimkus

Mūrinis namas, 2 lotai, 5-6 kam
barių, garadžius dėl 2 mašinų. Kai
na $7,500.

Muro namas ir saliunas, 4-4-5 kam
barių. Geras ir pigus. Kaina $10,000.

2 flatų, 6-4-4 kambarių, mūrinis na
mas, kaina $4,200.

A8 turiu 2 namu mainyti ant bučer- 
nės arba ant salįuno ar lotų. Taip
gi turiu 1 bučemę mainyt ant namo 
ar saliuno. Turiu mainyt mažą namą 
ant didesnio bizniavo namo. Meldžiu 
kreipties, o aš patarnausiu, 943 W. 
83rd PI., Tel. Yards 1571.

V. Jovaišas palinkėjo Sei
mui gerai darbuotis ir Seimą 
apleido.

Redaktoriauįs pagdlbininkais 
slaptu balsavimu išrinkta: J. 
Keserauskas, J. Aurila ir p-le 
Liudytė Narmonta, kuri ves 
anglų kalba “M. K.” skyrių.

Fondo Steigimo komisija, 
kurion įėjo šie nariai: K. J. 
Semaška, B. Simokaitis, F. še
štokas, L. Narmontaitę ir 
J. Lazdauskas.

Išrinkta komisija gauti čar- 
terį. Tą darbą atliks Centro) 
valdyba. Nutarta mokėti re
daktoriui $45 ir jo pagelbinin- 
kams po $5 į metus. į

Pavesta Centro valdybai 
tvarkyti alumnų skyriaus rei
kalą. Mokestis allumnams to 
pati, kaip ir moksleiviams — 
$1.00 metams.

P-lė Aldona Grušiute aplei-1 
do Seimą kai

Nauji

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schod, High School ir 
Prekybos dalykų.
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago.
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 We»t Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis 
Specialiai xiai pi jęinto t_ 
bos dėl jauntį merginų 
14 metų amžiaus prie dresių siu 
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki 
te, rašykite ^rba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

REIKALINGAS 
bučeris. Darbas ant

Atsišaukite:
CENTRAL CASH

1222 St. Charles Rd
Mayftvood, TU.

Atidarėm lietuvišką kontorą (biurą) didžiausią Wisconsino valst.
X MARTIN’S REALTY COMPANY

Telefonas 2723 321 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis)
Perkam ir parduodam Namus, Ūkius. 
Mainom Ūkius ant Namų etc. Ap- 
draudžiam Namus ir Rakandus nuo 
sudegimo. Automobilius apdraudžiam f/
nuo pavogimo, sudegimo, sudaužimo į[
ir žmogaus užgavimo. Atsakome $15,- ' 'S
000.00. Už kito sudaužimą $2,000.00. .
Apdraudžiam pigiaus kaip kad kur 
kitur. Parduodam Laivakortes ant ge- 
riaušių ir greičiausių Laivų. Važiuo- . «f<> * .•— 
jantiems pagelbstam pasiųsti pinigus

PARDAVIMUI namas si 
groserne, 2 Datai po 64 kam 
barius. Gera vieta, biznis iŠ 
dirbtas.

Atsišaukite:

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

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo vyro Adomo Ka
lėdos, kuris išvažiavęs ant rinkos Lie
pos 2 dieną daugiau nebegrįžo. Jis 
pats, jeigu gyvas, ar kiti kurie jį pa
žįsta meldžiu duoti žinią kur randasi. 
Bus atlyginta $25.00. Aš viena nega
liu biznį vesti ir turiu ji 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.

ti šitą vietą _ _ _
So. Halsted Street, Box No. 818.

Lotus South Sidėj priimsiu vietoj 
pinigų.

sumanymai.

įnešė, kad reikią 
išleisti tam tikrą anketą, kad 
sutraukus kitų miestų moks
leivius prie susivienijimo. Rei
kalus pavesta Centro valdybai. 
Nutarta parašyti prie kons
titucijos tam tikrą agitacinį 
straipsnį ir išsiuntinėti visiems 
laikraščiams perspatasdint.

Išrinkta Apšvietos Komisija, 
kurion įėjo: Lazdauskas, J. 
Kazlauskas ir B. Simokaitis.

MELROSE PARKIEČIAMS
TJuo pirmos rugpiučio, TVTelrose 

Parke Naujienų iSnešiojimas ir par,- 
davinėjimas pereina į 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 augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

PARDAVIMUI 4 aukščio 4 flatų 
mūrinis namas. Elektra, maudynės. 
Man reikia išvažiuoti j Lietuvą. No
rėčiau savo pusę parduoti, arba vi
są namą, kaip kas norės.

Kreipkitės
prie savininko.

5820 So. Park Avė.

REIKALINGAS —
DUONKEPIS 
PIRMARANKIS

Atsišaukite':
1208 E. 93rd St

____ ..... . - i -. - r ------------

Seimą uždarė p. Semaška 
prakalba.

—d’Mentus Amoris.

Jeigu norite pirkti Namą, arba mai- 
nyti ant Ukes, jeigu norite parduo- lzrr|Mj|įjįSo.
ti Namą, Ūkę, etc., kreipkis laišku, rrlnįn *
per telefoną, arba ypatiškai. Greitas v IT.I Ir■Į.'-,’ 
ir teisingas patarnavimas. i.- g
Patarnausim visiems Wisconsino, Illi- Į 
nois ir Michigano Lietuviams, nežiu- 
rint kur gyveni.

MARTIN’S REALTY COMPANY
VEDĖJUS J. MARCINKEVIČIUS IR MARTIN

MICHIGAN VALSTIJOS’1 ŪKININKŲ DOMEI
SeSmO? * *» Turim 2 pirkėju dėl ūkių Michigan

Valstijoj, pageidaujama nuo 81) iki 
5 109 akrų; vienas pilkėjas pa.tH'iilau.ia

pirkti Scottville apielinkėj, ir nori, 
ka(’ pardavėjas paimlu narna Kena 
sha, Wis., kaipo dalį mokesčio.

K ACIN E w IS( ()NSI N.
Bekerio biznis — ir sykiu mūrinis 

namas, vieni metai kaip statytas. (Je- 
»■' # a ik ’■ * ■ iwll riausioj miesto dalyje, ant \Va liiny

ton Avė., ir Karine St., 8 mimų pra 
M'yvėuimas, viršui šiltu vandeniu šil- 
(lomas etc. Namas tinkamas ir dėl 

. . kitokio biznio. Racine lietuvių randa
si virš 2000. Gera proga lietuviui. Savininkas važiuoja į Lietuvą. Už na
mą $18,000.00, $6,000 cash ir $75.00 į mėnesį, įskaitant nuošimti.

KENOSHA, WISCONSIN
Turim 2 saliunu ant pardąvimo Kenosha, randasi Lietuvių apie 4000. Ge
ra proga lietuviui. Kreipkitės laišku arba per telefoną.

MARTIN’SREALTY COMPANY
Avė., Kenosha, Wisconsin

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA geras kam 

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

' MRS. LEIKIENB
3202 So. Auburn Avė., 2 flatas

_________ VYRŲ_______ _
REIKIA darbininkų į fandrės 

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

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

Sa Kedzie Ava i & 40th St.

stės, 
rkly- 

bos Teisių^ Laiškų Rašymo, Suv.

Pblitinės Ekonomi-
. “ “ i, Gra-

Literaturos, Retorikos,


