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incija nemažins 
kontribucijos

Reikalauja susitaikinti

Sunaikins 7 karinius laivus

Vokietija turinti išsiga 
lėti užmokėti

Prancūzai išsigalėję, tai tų pa
tį turį padaryti ir vokiečiai, 
sako Poincare.

CHASSEY-BBAUPRE, Fran- 
cijoj, rugp. 27. — Premicras 
Poincare kalbėdamas šiame 
kaimelyje atidengiant karo pa
minklą, pareiškė, kad Vokieti
ja turi dėti visas pastangas ir 
užmokėti kontribuciją, kaip 

Francija turėjo užmokėti savo 
kontribuciją 1871 m. Vokieti
ja negali tikėtis jokio suma
žinimo kontribucijos, sake 
Poincare.

“Ką mes atlikome penkios 
dešimt metų atgal, jie (vokie
čiai) gali bandyti dabar at
likti,” sakė premicras. “Jei jie 
to nebandys padaryti, jie pri
vers mus vykinti tą pačią są
lygą, kurią jie 
mus: ‘užmokėk 
mes pasiliksime*

Francija, sakė 
da užmokėjusi 
frankų, kas tada buvo labai 
didelė pinigų suma.

vykino prieš 
mums, arba

Poincare, ta- 
5,030,000,000

Reikalauja susitaikinti
GubeiViatorii^s Pjchot sako, 

kad antracito angliakasių 
streiko negali būti. Derybos 
su kasyklų savininkais atsi
naujino.

HARRISBURG, Pa., rugp, 
27. —- Šiandie atsinaujino de
rybos tarp antracito kasyklų 
savininkų ir angliakasių.

Bendrą konferenciją atidarė 
Pennsylvanijos gubernatorius 
Pinchot, kurio pastangomis 
derybos ir atnaujinta. Atidary
damas konferenciją jis per
skaitė ilgą pareiškimą, kuria-, 
me jis sako, kad angliakasiai 
turi susitaikinti su kasyklų’ 
savininkais ir kad antracito^ 
angliakasių streiko šiemet ne
turi būti.

Abi pusės išklausė praneši-, 
mą tylomis ir dar jokio savo 
pareiškimo nedavė. Perskaitęs 
savo pareiškimą guh. Pinchot

Darby Netrūksta
OVEIKAM tvirtam vyrui Iri 
M sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdavoti kad darbą 
neturi. į

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

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”?

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

pasiūlė padaryti atskirus pasi
tarimus su angliakasiais, o pa
skui su kasyklų savininkais, 
kad patyrus kiekvienos pusės 
reikalavimus, kad paskui ga
lima butų jieškoti pamato su
taikymui. Abi pusės su tuo su
tiko ir konferencija liko per
traukta tiems pasitarimams. 
Pirmiausia bus pasitarimas su 
angliakasiais, o jau paskui su 
kasyklų savininkais. Bendra 
konferencija turėjo atsinaujin
ti po piet.

Į Harrisburgą atvyko visas 
angliakasių unijos algų komi
tetas, nors visas komitetas de
rybose ir nedalyvauja. Betgi 
visas komitetas reikalingas yra 
patvirtinimui susitaikymo ir 
tik jis vienas gali atšaukti 
antratito angliakasių streiko 
paskelbimą, kuris jau yra iš
siuntinėta unijos lakatams. Jei 
neįvyks susitaikymo, antracito 
angliakasių streikas prasidės 
ateinančio .penjktadfanio vi
durnakty, kada išsibaigia se
nasis kontraktas su kasyklų 
savininkais.

Sunaikins septinius 
karinius laivus

Amerikos didelių karinių 
vų ardimas' prasideda, 
dant laivyno mažinimo su
tartį.

lai- 
pil-

SAN FRANCISCO, rugp. 27. 
— Dviejuose budavojimo yar- 
duose šiandie [prasidėjo ardi
mas septynių didelių karinių 
laivų. Juos ardoma pildant ne
senai Washingtone padarytą 
laivynų mažinimo sutartį, ku
rią priėmė penkios didžiosios 
jurų šalys — Amerika, Angli
ja, Japonija, Francija ir Itali
ja.

Vienas ardomųjų laivų, Mon
tana, yra didžiausias ir dar to-; 
Ii neužbaigtas būdavot!. Jo; 
dar nespėta ir ant vandens nu
leisti. Bet atliktas prie jo dar
bas jau kainavo valstybei 
$8,897,000. Kadangi jo dar ne
galima nuleisti ant vandens, 
tai prisiėjo padaryti speciali- 
nes mašinas jo ardimui. •

Kiti šeši laivai yra senesniu 
pabudavoti 1905 ar 1904 m. ir, 
yra dalyvavę pareitame kare. 
Be Montanos naikinama šiuos 
laivus: Georgia, kurio 1903 m. 
lejksplozija įkuone paskandino, 
Connecticut, kuris per ilgą 
laiką buvo vyriausiuoju 
visame laivyne, Nebraska, 
Jersey, Rhode Island ir 
mont.

laivu
New
Ver-

Konfiskavo daug pinigą
francuzaį įėjo 
ir konfiskavo 

markių, kurie 
darbininkams.

GOLOGNE, rugp. 27.— Es- 
sene šeštadieny 
miesto raštinėn 
100,000,000,000 
buvo išmokami
Delei to daugelis darbininkų 
negavo algų.

Dar prieš tai francųzai kon- 
fiskąvo 6,000,000,000 markių 
geležinkeliečių susirinkime.

Kituose miestuose franzuzai 
konfiskavo 125,000,000,000 mk.

Taipjau pritaria suteikimui 
Vokietijai paskolos. Kong- 
resmanas Berger sugrįžo į 
Ameriką.

•NEW YORK, rugp. 27. — 
Socdaistas Ikongresmanas Vic- 
tor Berger iš Mihvaukee šian
die sugrįžo į Ameriką po dvie
jų mėnesių lankymosi Euro

poje.
Jis dalyvavo Įintcr'nacionali- 

niame socic/lfetųl kongrese 
Hamburge kaipo Amerikos so
cialistų delegatas ir yra labai 
patenkintas to kongreso pa

sekmėmis. Po to jis apsilan
kę 32 Vokietijos miestuose, 
kur jisai kalbėjosi su viso
kiais žmonėmis.

Pasikalbėjime jis 'išsireiškė, 
kad Vokietija skubiai eina prie 
visiško susmukimo, bet jeigu 
ji susmuks, tai su savim nu
trauks Franciją, nors Franci
ja to vis dar nenori matyti.

Jis manąs, kad $1,000,000,- 
000 paskola išgelbėtų Vokieti
ją. Už tuos pinigus įgytoji ža
lioji medžiaga tvirtai pasta
tytų Vokietijos industriją ant 
kojų ir iš to susidaręs turtas 
pakeltų Vokietijos markę ir 
tada Vokietija galėtų pradėti 
mokėti savo skolą.

“Viską, ką Amerika gavo iš 
karo, tai prohibiciją ir “flu”; 
$18,000,001),000 iki $20,000,000,- 
000 skolos ir 323,000 užmuštų 
jos jaunų kareivių”, sakė Ber
geris.

“Buhr padėtis yra baisiau
sia baltosios rasės papildyta 
piktadarybė. Amerika tiesio-, 
giniai gelbsti Francijai. Kada 
gi prieina prie tikrojo atbuda- 
vojimo Europos, tai Amerika, 
kaip Pilotas, nusiplauja savo 
raukas.

Amerika nebūtų įsi- 
į pasaulinį karų, tai 
užsibaigęs be perga-

maišiusi 
jis butų 
lės ir Europa butų išsidirbu
si savo likimą. Vienatinė val
džia, kuri užėmė protingą po
ziciją linkui taikos yra Angli
ja. Mes sekėme Angliją į ka
rą, kodėl mes negalime, jos 
sekti vykinime taikos?

“Jei įprezidhnitap Hartlingas 
butų gyvenęs, aš tikiuos, kad 
jis galų gale butų radęs budus 
ištraukti Europą iš jos dabar
tinio chaoso. Aš nežinau ką 
Coolidge darys. Aš tikiuos, kad 
jis veiks greito sutaikymo link
mėje.” -

Nušovė Bulgarijos atstovu
PRAGA, rugp. 27. —’ Bulga

rijos ambasadorius Jugo Sla^ 
vijoje Daskalov liko pašautas 
trimis šūviais ir mirė darant 
jam operaciją. Jo užmušėjas; 
bulgaras Atanas Nikolov, 26 
m., liko suimtas.

(Daskalovą ambasadorium 
paskyrė buvusioji Stamhulins- 
klio valdžia. Dabartinė valdžia 
prašė Cechiją Daskalovą išduo
ti, bet jos prašimas liko at
mestas. Pereitais metais, ka
da Daskalov buvo vidaus rei
kalų ministeriu, jam važiuo
jant iš parlamento, į jo auto
mobilių liko mesta bomba, ku
ri betgi nieko nesužeidė^.

Graikija ratifikavo sutartį
ATHENAI, rugp. 27. — Grai

kijos kabinetas paskelbė rati
fikavimų Lausannos taikos su
tarties ir kad tuo karas Grai
kijoje yra apsistojęs. Betgi dė
lei neramumų šalies viduje 
karo stovis pasiliks ir toliau.

Belgija pa w savo 
atsakymą Anglijai 

<—r-i------------

A|6saikym|r|3 \ecIp8 taikesnis už 
Francijos atsakyme ir siūlo 
konferenciją. -

LONDONAS, rugp. 27.
Belgijos atsakymas Anglijai į 
pastarosios paskiausią kontri
bucijos notą, šiandie tapo 
įteiktas' Anglijos ambasado
riui Briusely.

Sprendžiama, kad Belgijos 
atsakymas yra taikesnis už 
Francijos atsakymą Anglijai į 
tą pačią notą. Betgi ir Belgi
ja gina teisėtumą Ruhr oku
pacijos ir teisina Belgijos pir
menybę prie gavimo kontribu
cijos.

Sprendžiama 'taipjau, kad 
Belgija siūlo paliauti siuntinė- 
jus notas, bet kad talkininkai 
padarytų konferenciją kontri
bucijos klausimu.

Talkininkai skubiai 
evakuoja Turkiją

Svetimšaliai irgi bėga iš 
kijos.

Tur-

rug.KONSTANTINOPOLIS, 
27.— Talkininkų evąkavimas 
Turkijos teritorijos .eina laips
niškai. Talkininkų uosto kon
trolės komisiją liko panaikin
ta ir autoritetas liko sugrą
žintas Turkijai.

Trys . sušyilpimai vidury 
miesto pažymės užbaigimą 
evakuacijos ir 'paskutinių tal
kininkų kareivių apleidimą 
miesto. Bet svetimtaučiai te- 
čiaus nelaukia tos valandos ir 
skubinasi dar prieš taį apleis
ti miestą. Policija kasdie vi
zuoja nuo 50 iki 100 svetim
šalių pasportų. v

14 žmonių užmušta 
ant kryžkelių

sep-CHIlCAGO. Pereitą 
tintadienį įvairiose Amerikos, 

vietose ant geležinkelių kryž
kelių liko užmušta 14 žmonių, 
traukiniams užbėgus ant au-i 
tomobilių. Ties Binghamton, 
N. Y., tokioje nelaimėje už
mušta Šešis žmones..

Sudegino du vaikus \ «• '
BELMAR, N. J., rugp. 27.-į 

Keturi vaikai, 18, 1$, 17 ir 111 
metų, sumanė žaisti “indio- 

nais”. Dili jų pririšo kitus du, 
16 ir 11 vaikus prie me
džio ir sukurė ugnį. Iki jie 
spėjo atrišti* du pririštieji vai-/ 
kai taip apdegė, kad neužilgo 
mirė. 1

KONSTANTINOPOLIS, rug?
Sariyari miestelis prie 

Bosforo sudegė pereitą naktį? 
Gaisras siautė 8 valandas ir 
sudege 700 namų. Nuostoliai 
siekia 2,000,0001,000 turkiškų 
svarų.

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpiučio 27 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų........$4.55
Austrijos 100,000 kroną ........$1.45
Belgijos 100 frankų .........  $4.61
Danijos 100 markių ............ $18.65

Finų 100 markių ...............;.... $2.78
Francijos 100 frankų ............ $5.68
Italijos 100 lirų.......................... $4.35

Idetiivos 100 Utų...... ............... $10.00
Lenkų 100,000 markių ..........  45t

ą Norvegijos 100 kronų $16.32
Olandų 100 kronų ................ $99.37
šveicarų 100 kronų .... ;...... $18.10
Švedijos 100 kronų ............ $26.60
Vokietijos l>OQOaOOQ markių ..u |Tc

snane Kompanijos 
rubsiuviu streiko

GHICAGO. — Jau aštunta 
savaite eina, kaip tęsiasi strei
kas C. B. Shane Co., 325 W. 
Madison Co. rubsiuviu. Vaka
rykščiame streikierių susirin
kime iš raportų paaiškėjo, kad 
niekurie žymesni streiklau
žiai yra kompanijos siunčiami 
prisirašyti prie unijos. Iš to 
streikieriai spėja, jog kompa
nijai rupi, kad senieji josios 
darbininkai inepasiliktų be 
darbo, nes turbūt ji numato, 
kad ji nebeįstengs ilgai lai
kytis, turės su streikieriais tai
kintis ir pripažinti uniją.

Taip užvakar vienas streik- 
laužis buvo taksikabu atvykęs 
į vienus streikierių namus ir 
bandė pasirodyti labai geras. 
Bet ir ten užuojautos jis nera
do ir išsinešdino nieko nepe
šęs. Tą pačią dieną kitas bo

selis Bridgeporte vaigščiojo 
gatvėmis ir j ieškojo streikie
rių, o juos susitikęs skundėsi, 
kad jie daug vargo turi su 
streiklaužiais; esą daug leng
viau buvo streiklaužių gauti, 
negu kad juos galima pašalin
ti iš darbo, o kriaučių iš jų 
vistiek negalima padaryti.

Vienam streikierių tekę už
eiti kompanijos raštinei! ir jis 
sako, kad jis J’adęs viršinin
kus labai nusiminusius: sėdi 
jie pakampiais ir net tarp sa
vęs nenori kalbėtis. Eina gan
dų, kad kompanija su darbi

ninkais streiklaužiais turinti 
apie $1,000 nuostolių į dieną. 
Jei tai tiesa, tai yra ko nusi
minti tokiai nedidelei kompa
nijai, kuri samdosi tik 225 
siuvėjus. <

—Toks kaip kriaučius.

Pienuoja steigti koope 
ratyvy dirbtuvę

Siuvėjų unija mano atidaryti 
ir daugelį sankrovų.

GHICAGO. — International 
Ladies Garment Workers uni
ja pienuoja įkurti Chicagoje 
kooperatyvę dirbtuvę ir visą 
eilę sankrovų, kuriose butų 
pardavin^^amį moterų rūbai. 
Apie tai paskelbė unijos vice 
prezidentas Meyer Perlstein. 
įkūrimui dirbtuvės pienuoja
ma sukelti $100,000 kapitalo.

Religinės riaušės 
Indijoje

irDaug žmonių užmušta indų 
mahometonų susirėmimuo-

SIMLA, Indijoj, rugp. 27.— 
Religines Riaušės Indijoje te
besitęsia. Pereitą naktį indai 
ir mahometonai susirėmė Ag- 
roj. Ginklai buvo panaudoti ,jr 
daug žmonių žuvo tame susi
rėmime. Visas biznis mieste 
apsistojo.

Tyrinės pietinį polių.
AUSTIN, Tex, rugp. 27? - 

Sekamą menesį iš New Lon- 
don, Conn., specialiniai įreng
tu laivu išplauks ekspedicija 
tyrinėti Indijos vandenyną ir 
pietinio poliaus apielinkę. Ją
ja vadovaus Texas gamtinin- 
kas George F. Simmons. Eks
pedicija, kurią siunčia Cleve- 
lando muzejus, darys tyrinėji
mus per dvejus metus. Žiemos 
sezonus praleis Afrikoje. Eks
pedicijoj dalyvaus daugiau 
kaip 15 pripažintų gamtinin-

Riaušės Airijos rinkimuose
Dubline ir kitose vietose įvyko 

persišaudymų. / ė

■ DUBLINAS, rugp. 27. — 
Šiandieniniai seimo rinkimai 
visoje Airijoje yra labai triuk
šmingi. šiandie Dubline buvo 
šautuvų ir kulkasvaidžių šau- 
dimo. Riaušių yra ir kituose 
miestuose. Kaip Dubline, taip 
ir kituose miestuose gatves 
patruliuoja kareiviai.

Rinkimų kampanija irgi bu-, 
vo labai triukšminga. Daugely 
vietų tarp priešingų pusių įvy
ko ir kruvinų susirėmimų. Net 
ir seimo prezidentas Cosgrave 
buvo užpultas laikant prakal
bą. Daug žmonių sužeista.

Darbininkai Dubline turi iš
statę du sąrašus. Vienas Dar
bo partijos, o kitas Jim Lar- 
kino šalininkų, turbūt komu
nistų. Jim Larkin aštriai smer
kia valdžią, kam toji padarė 
rinkimų djeną nacionaline 
švente. Delei to darbininkai 
esą neteks algomis £50,000.' 
Apskaitoma, kad rinkimuose 
dalyvaus 1,750,000 žmonių.

Waterforde liko sudegintas 
respublikonų laikraštis.

Amerikiečiai gavo aliejaus 
koncesijų Rusijoj

RYMAS', rugp. 27. — Pan- 
Rusijos kerosino sindikato at
stovas Cosovnik paskelbė, kad 
Amerikos interesai išgavo aie- 
jaus Jkonc(e|ijų (Gruzijos d įs
trik tę, ant Kaukazo, Rusijoj.

jnew York, rugp. 27. — 
Peter Hoffman, 311 E. 63 St., 
kad nesivedė, tai nesivedė, bet 
kada pradėjo, tai nežinojo ka
da sustoti. Jis išbuvo nevedęs 
iki 50 m. amžiai!s, o po to į 
10 savaičių vedė net dvi mo
teris, žinoma, nesirūpindamas 
gauti ^erskirų. Blogiausia tai, 
kad ji$ atsivedė pirmąją pačią 
pas antrąją ir liepė antrąjai 
išsinešdinti. Hoffman dabar 
sėdi kalėjime.

BERLINAS, rugp. 26. — 
Reichsbanko darbininkai nuta
rė sustreikuotfi,' jei ’Rudoilph 
Havenstein pasiliks banko pre
zidentu. Jį skaitoma vienu iš 
didiįiaujsdų įkalltini'ntk'ų (nupuoli
me Vokietijos markės.

Pinigų Badas 
Lietuvoje

Lietuvoje dabar užėjo didelė ętoka pinigų, tie
siog pinigų badas. Tas matyt jau iš to, kad už 
pinigų paskolinimą Lietuvos bankai ima 60 nuo
šimčių ir daugiau; tą taipgi mes žinome iš Lie
tuvos žmonių nusiskundimų. Paskolinti pinigai 
Lietuvoje dabar gali dąugiau procentų antneš- 
ti negu kur kitur sviete. Savo giminėms Lietu
voje kožnas padarys daug gero, pasiuntęs jiems 
pinigų dabar, kada ten tflip 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

- - ■ ......................................................................-   - -

Chicago, HL

Potvinis Meksikoje
1,200 žmonių liko be pastogės 

palei Rio Grande.

BU PASO, Tex., rugp. 27. 
t- Rio Grande upei, ant Mek
sikos ir Amerikos rubežiaus, 

išsiliejus iš krantų, Jaurez 
apielinkėje 1,200 žmonių liko 
be pastogės. Potvinis dar ne
užsibaigė ir pranašaujama dar 
du vandens pakįlimai, taįp 
kad dar šimtai žmonių bėga 
toliau nuo upe#.

Šiame potviny liko visai su
griauta, ar tilc apgriauta apie 
1,000 meksikiečių namų. Trys 
žmonės žuvo, o daugelį sužeis
ta urnai užplūdus vandeniui, 
ar griūnant jų namams.

Meksikos Molinasis Kryžius 
įsteigė duonos linijas ir sriu
bos virtuves.

ROGHIESTER, Pa., rhgp. 27. 
— Charles Stewart, bankie- 
rius, kasierius Rochester Trust 
Co., sakoma, iš nusiminimo 
delei savo pačios mirties, nu
šovė savo 14 metų sūnų, su
žeidė 9 m. sūnų ir paskui pats 
nusišovė.

Įvykis su Lenkų diplo
matu Rygoje .

Ryga (E.) — Vietiniuose 
diplomatiniuose sluoksniuose 
d’idęlio susidon^ėjimo sukėlė 
sekantis įvykis - su Lenkijos 
Atstovybės Latvijoje sekreto
rium. Liepos mėn. 22 d. Rygos 
pajūry, Edinburgo kurhause, 
šis lenkų “diplomatas” pradė
jo ^pravardžiuoti * kurhause be
sėdinčius žydų tautybės sve
čius, kurstydamas surengti žy
dų muštynes. Žydų prašymu, 
atėjusi policija pareikalavo iš 
šito “karžygio” apleisti rumus, 
tačiau jis, rodydamas savo dip
lomatinį “Rzeczpospohtos” pa
są, atsisakė reikalavimą išpil
dyti. Tuomet keli asmens iš
metė jį jėga, be to dar gero
kai primušdami.

šiandie —* giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:10 v., leidžiasi 
7:32 v. Mėnuo teka 8:17 v. v.



Mokslas suprantamai išdėstytas.
mųjų protlistųiSekant prof. J. Arthur Thomsonu

S. L FftBIONftS CG.

eputacija

yra jgljama teisingumu ir

grynumu. Mes dedame savo

reputaciją ant Borden’i

Jos produktas yra teisingas,

*<*•*

Cleveland, Ohio

Mieros per krutinę

(Miestas ir valst.)

■■■ r

Nov.
Nov,

DAKTARAS 
VANPAING 

SPECIALISTAS

Pranyko po ' vartojimui 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound,

Pirkit Svies 
tą fr Kiau
šinius nuo 

Borden ve
žiko.

žpuldln^davO savo lėtesnius

gydymu, atei

Mrs. Butkienės 
niežėjimai ir skausmai

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halstfcd St
Chicago, UI

Lydia E. Pinkhams Pri- 
AJlments

COLUMBUS 
populiarių vienos klesos 
laivų. Autorizuota linija

_ b RMAN 
-U.OYD----

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

vandeny Ir kitur. Iš Si

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote 
rų. Mikroskopu egzaminą 
cija. •

gyvi daiktai 
iŠ dulkių ir 

tai visas pa
gurintas, 

no
vai-

NAUJlENOS Pattem Dept.
1739 S. Halstėd St. Chicago, III
Čia įdedu 15 centų ir/prašau at

siųsti man pavyzdi No............ '

Chicago, UI.
Valandos nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakhre.

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

Rezidencijos Tel. Brnnswick 4887 

Dr. C. YUciUš D. C. Ph. C. 
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be opefacijos 

šventad. 9-12 
1579. Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Ar jus žinote, kad
Seniausias duonos bakanas liko su

rastas Asyrfjoj, kuris yra 2,400 me
tų seniūno ? Jis buvo iškeptas 560 me
tų prieš Kristų. Bakanas yra gerojo 
formoje. Jis surastas francuzo mok
slininko. Jis buvo suvyniotas labai ank
štai su kas-žin kokiu materijolu. Ar 
iųs Žinote, kad Turkiškas tabakas 
llelmar Cigaretuose yra gryniausias 
tabakas kokį jys galite gauti rūky
mui'?

norCd.a mi 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VJSADOS KREIPKITĖS FC. „is. TAS JUMS BUS 

ANT- NAUDOS.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATIISTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lamus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergišiaus 

lengvomis išlygomis.

W. Phlladelphla, Pa. — “Kuomet aš 
valiau stubą pereitą balandžio mėne-

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais t 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PASISKUBINKIT U2SIRAŠYT “DIRVĄ” 
,—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
magiai *vmc! «<nTT>TrnCi” nn

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY , 

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St
Telephone Haymarket 1018

809 W. 35lh St., Chicago 
Te!. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam įtaigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Arba 
cabin 
Lietuvos valdžios dėl emigran
tų. Del Informacijų bile prie 
vietinio agento, arba
North German Lloyd

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III. x

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei Jus sergate ir negalite gauti 
pagelbbs J
kitę ir pasimatykite su mumis. Mū
sų egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi 
mas ir gydymas.
Klinikos valandos; Panedėly, Sere 
doje ir Pčtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chlropractic

517 So. Ashland Blvdn 
Chicago, III.

Nr Nr 1 Ir 2. Kai-

ALBUMAS. JĄ Kaupo paveikslai..Kaina $1.00. 
7‘ Kaina 25c.
Į SO DIENŲ, Julio Verno. Su Kal-

paveiKsiuis. nariu* <pi.00.
[TIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
Pįešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninka 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Ant didžiausio naujo Vokietijos 
laivo

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Tel. Lafayette 4223
Plumbiiig, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th 3t., Chicago, J|L

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

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

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

BORDENS
Ermlroduc^Co. of- f/linofa 

Franktin 3110

10, Oct

(SPATN).
Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 

halsted St., Chicago, III. ,No. 1721. Suknios dėl šokių ir 
Šiaip į svėciuš eiti. Abi pasisiūdinsi 
iš vieno modelio. Lengvas, maišytų 
spalvų ar Šviesus šilkas labai tiktų. 
Apsiūti galima juodo aksomo stygelė
mis, ir juostai tokios pat stulgelės, 
juodo aksomo arba šilko pritiktų.

Sukirptus mieros 16 metų, 36. 38 ir 
40 colių per krutinę. Mierai 36 rei
kia 2% yardo 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numeri, pažymėti mierą. ir-aiš
kiai patašyti savo vardą, pavardę ir 
klresą. Kiekvieno pavyzdžio kainais 
entų. Galima prisiųsti pinigais arbž 

terasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

NAUJAUSIOS KNYGOSIS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOMĘ NAUJAUSIU KNYGŲ ,18 UI
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. .Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimėndsis žurnalas, iliustruotas, — 

. na

4) TRAU’KINyS.~Juozo’ Tyšfiav'os Eilės.
5) KELIONE APLINK PASAUlįj 
poko pieštais
6) ANT POL 
paveikslai. . 
Kaina $2.00

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

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

“DIRVA”
7907 Siiperior Avenue

VUS (JfttttilJ 
tai spėlioti, 
vybfl atsiradę vandeny. Oar 
Šiądien tiirlme gyvų daiktų (tū
los bakterijos, vienceliniai ani- 
jnakulal, ' etc.), vadinamų 
“protistals”, kurie dar neišsi- 
rutulojo nė Į augalus, nė J gy
vūnus. Galima sakyti, kad 
pirmieji gyvi daiktai buvo tik
tai gabalyčiai gyvoms medžiai- 
gos, daug prastesni už mūsiš
kes 'bakterijas, galčjo gyventi 
ore, 
tos veislės paskui ižstrutulojo 
jurtų gyvija, jūrių vienceli
niai gyvi daiktai, kurie jau 
galėjo padirbti chlorofilą, t. y. 
žaliąją' augalų medžiagą, kuri 
augalams duoda galimybės pa
naudoti saules šviesą suardy
mui angliarukšties ir padirbi
mui cukrų bei krakmolų. Tie 
gyvi daiktai buvo apsupti sa
vo rųšies kevalčlials, turėjo

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

daiktai? Chemijoj galimybių 
labai daug. t

Meiliau dat liiee kalbėsime 
apie gyvybės atsiradimą, 
šiądien mes nematome sponta- 
tinės generacijos (gyvi daiktai 
patys savątm/l neatstrtanda); 
visi organizmai, visi gyvi daik
tai išauga iš Jau ėsamų gyvų 
daiktų tos pačios veislės. Už
tat Ir sakoma: visi gyvi daik
tai atsiranda iŠ . (gyvų daiktų. 
Tai yra faktas, kad taip yra 
muaų gadynėj, bet negalima 
tvirtinti, kad taip visuomet 
turėjo būti. Gal būt pradžioje 
gyvi daiktai galėdavo Iš ne
gyvų Išsir u tūloti labai lengvu 
budu 
žemės istorijos, buvo kitokios 
sąlygos, visai kitokia aplin
kuma.

Jei chemistal pradėtų mums 
daugiau faktų duoti, jei butų 
galima padaryti tokios me
džiagos kaip kiaušinio balty
mas, jeigu tuo budu nužengtu
me vieną didelį žingsnį arčiau 
prie įrodytu#, kokiu budu iš 
negyvų daiktų atsiranda gyvi 
daiktai, tol musų įvertinimas 
gyvybes nixlaiig |pasike|stų; 
tuomet mes, gal būt, gerinus 
įvertintume taip vadinamą 
negyvą medžiagą. Jei žemos 
dulkės galėjo pagimdyti gyvus 
daiktus, jei tie 
galėjo atsirasti 
saulės šviesos, 
saulis palieka arčiau 
gyvesnis, tai kiekvienas 
gyvų daiktų dejavimas ir 
toj imas pasidaro suprantamos 
nis.
žemės pirmieji gyvi daiktai

Apie pirmuosius žemes gy

Tel. Dearborn <9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wasbington & Clark

Namų Telu Hyde Park 8395

kyti ir ten, kur nėra deguo
nis (okšigeno). Tai-gi: yra 
galimybių, dar geriaus pasa
kius buvo galimybių pirmes- 
niems gyviems daiktams at
lėkti iš dausų. Vienok šita 
teorija •dalykų neapšviečia, tik 
nustumia gyvybes pradžią nuo 
ž niės ant kokių nors kitų 
dangaus kūnų.

Sakoma, pirmieji gyVi daik
tai galėjo išsirutuloti iš negy
vos medžiagos, t. y. iŠ pusiau 
tirštų anglies Junginių, daly
vaujant įvairiems fermentams, 
šita teorija remiama sinteti
nių chbmirftų darbais: chemiš- 
tai gana lengvai iš negyvosios 
medžiagos padare) okzalinę 
rakštį, indigo, salicilinę. inkš
ti, kafeiną, vynuogių cukrų ir 
daugybę kitokių gyvosios me
džiagos junginių. Mes ištik
iu jų nežinome, kas veikiama 
gamtos chemijos (laboratori

joj. IŠ mažų dalelyčių daro
ma atomai, iš atomų moleku- 
lai, iš mažų molekulų — di
desni. Gamtos cheminė labo
ratorija turi geresnių darbi
ninkų, negu musų didieji che- 
mistai: tai kodel-gi negalima 
daleisti, kad gyvoji medžiaga 
ašsirutulojo 9š ''negyvosios, o

ATSIRADIMAS GYVUOS 
ŽEMĖJE

Pirmudse lemSs Istoitijds 
amžiuose jokios gyvijos (že
mėje) negalėjo būti. Žemės 
karštis buvo pcrdidMis, nebu
vo nė atmosferos, nė vandens. 
Galime sakyti kad gyvija at
sirado musų žemėje kada 
nors vėliau tikrai nežinome 
kaip tr kada, bet tinime žin
geidžių galimybių.

Žiloji senovė tvirtino, builą 
Iš žemėš dulkių pasidarė gyvi 
3'alktat kokiu tai misterišku 

udii, bet tai buvo ir palieka 
taktai pasakos, kurioms mo- 
ksle y tetos negali būti. Seno
je n te atsakymas keliais Ao- 
Hžialt viską užbaigia, kas pa
daryti dar toli gražu negali
ma. Mokslas dažnai sako 
“nežinome”, bet mokslininkas 
labai atsargiai vartoja žodį 
“nežinome”: kas šiandien ne
žinoma, ryt, po ryt bus žino
ma.

HelmholtJ, ĮKdlvln 'ir kiti 
spėja, kad pirmieji gyvi daiktai 
atskriejo iš kur kitur, iŠ kitų 
planetų. įteikia atsiminti, 
kad sėklos pakenčia didelį 
šaltį ir karštį, kad gyvybės

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

LAFAYETTE Sept. 1, Sept. 29, 
LA SAVOIE Sep 8. Oct. 20, 
PARIS ........... Sep. 12. Oct. !
ERANCfe ........Sep. 19. Oct.

NEW YORK. VIGO 
. BORDEAUK

Rašykite dėl iln<eidžio« apraiomo* 
knyffutda Jnaq vietiniui agentai arba k 
didIJj ofiaą 19 Stata Street New York.

. Taipgi kiti Reikalai it 
Provos Lietuvoje

JeS^ru leam reilcia padaryti do- 

viernastis vcdimtii reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi Į ofisą, kur
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pi£iauši| kaliiiį.

Taip-jau jeigu kas turi vedi-
■ • 1 i *

mui proviį arba bylų Lietuvos 
teismuose, tcgiil Icėriiiiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš Čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

šiokių tokių platikcliiįt galėjo 
šiaip taip vandeny plaukioti.

Tokių gyvų daiktų dat fr 
šiądien vandeny galimfe rasti. 
Prof. Church tvirtina, kad 
buvo gadynė, kurioj didesne 
dalis vandenų buvusi nuklota 
šitais sutvėrimėliais; vandenų 
paviešius buvęs žalias. Iš šitų 
sutvėrimėlių iŠs^nitulojo am. 

galai.
(Jai būt kartu su šitąis atsi

rado truputį kitokių gyvų 
daiktų vęislė, jokių, kurie ne
pajėgė naudotis oru, vandeniu 
ir Įvairiomis druskomis; šitie 
sutvėrimėliai neturėjo kevalo,

DOVIERNASTIS
(Ingalibjimai)

rVdavb”. Tai buyo pirrhiėji 
Sįyvunal. Tokiu biiHti iš pir
mųjų protestų ’ i^sirutulojo 
pirmieji , augalai ir gyvūnai. 
Vienok šitie pirmieji gyvi daik
tai buvo toki mail, kad tokių 
mužų net musų didinamieji 
stiklaaj vargiai galėtų [surasti. 
Jei tu^se laikuose musų biolo
gas butų stebėjęs vandenį, artį.
ir Žemę, tai vargiai ką now 

butų galėjęs surasti. Pipirnėj* 
sutvėrimėliai buvo maždsni už 
mažiausias bakterijas. Apie tai 
dar turėsime progos pakalhė-

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

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

3588 S. Halsted St.
Vai. O iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m.

Phone Yai-ds 7344
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147

Roseland, III.
Nedaliomis pagal susitarimo

Viskas yra paaukuota dėl umaui iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vynj ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 i: 
$27.50 dabar ...............    $18J5G
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertes nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..................:....... $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško m6delio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 b? 
$27.50. Dabar ...........   $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5€ v 
augščiau.

S. GORDON J
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo IlalstaJ Sti 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vak-n 

Nedėliomis nuo 8 ryto 3 po pieV

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gais su kuriais susirašinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

sį. aš tUr būt pa
trukau ar kas ki
tas pasidarė, nes 
vėliau aš turėjau 
skausmus ir niežė
jimus visuomet ir 
jaučiuosi labai blo- j 
gai. Aš negaliu.) 
nei savo stubos ap
valyti ir negaliu 
panešti ir mažos 
beskės groserio Iš 

t ,___  _ krautuvės arba ne
galiu nueiti 4 arba 5 skverus, kad ne
gaučiau didžiausių skaudėjimų į strė
nas . Aš atlankiau savo draugę Mt. 
Hblly, N. J., h* ji sako man, Mrs. 
Butler, kodėl jus nevartojato Lydia E. 
Pinkham’s'Vegetable Compound? Ma
no vyras sako, kad jam tos gyduolės 
labai pagelbėjo nuo jo visokių nema
lonumų. Patarė vartotį jas. Taigi 
aš pradėjau vartoti jas Ir jos teikia 
man daug gero. , Kuomet aš jaučiuosi 
/sunki ir nemaloni, jos visuomet sutei
kia man daug pasitprinimo. Aš galiu 
dirbti savo darbą su malonumu ir aš 
einu riebyn ii- storyn. Aš ir dabar 
vartoju Vegetable Compound ir Liver 
Pilės ir aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Sanative, Wash.” — Mrs. 
Charles Butler, 1233 S. Hanson St. 
W. Phila. Pa.

Rašykite Lydia E. Pinkliam Medl- 
cine Co., Lynn, Mass. ir gausite dykai 
vieni " 
vatišką Nurodymų Knygą 
of Womeh”.

___ Nuvyk skaps-

P®tys, meš- 
Y JC lungiškiis trauky- 

nuis muskulų, ifi- 
NįS^^//nurytas sąnarys— 

visuomet yra drau- 
gaiš didelio Skam- 

. - mo- Tačiau patry- 
Jg nufl truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pagalintas. Paia-Eipelleria ir 
skausmas yr* mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per- 
sitikrinkite, kad butą 17 
ant pakelio musų Inkaro IĮ R 
vaisbažonklis. Nuimkit I Ilk B 4)1 
painūgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St. lūEuKlI 
ffcopklvH, NvY.

AR

(Vardas ir pavardė)

(Adresas )



PADĖKOJIMAS

KORESPONDENCIJOS

Rekomenduojamas

Kaina 60 ir 86 centai.

Klauskite pas aptiakoriaus.

Kenosha
Lietuviai

nu r n
Telefonais

parūkuoti rugsėjo menesiui

■II®Alex

B0XESe£lOorlO

Telefonas Boulevard 193b
ATSIMINK SKRYNU

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

HELrmR

iet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
fedeliomis nuo 10 valan-

3113 South 
Halsted St.

O tam yra šitokia priežas
tis: vienodas augštos ko
kybes, 100% tyras Turkiš
kas Tabakas HELMARUO-

šią savaitę. Visi 
apmokami spalio

Busto Telefonas 
Armitage 3209

Pasižilirčkite i musų 
išpuoštus langus

Neblunkanti 
Pepperell 
dvilinkas

2 U jardo plo
čio, jardui 42c

Ofiso vai 
8259 So. Halsted St

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kaa ap
saugoja juos nuo sušilau* 
žymo ir susimankymo. Pa
prasti cigaretei yra supa
kuoti į pundelius.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 'O ild 9 v.| 
vakare.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Indžionkšenai ir 
Gompersas

darbininkai 
pusėj stovi 
man svar-

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

4608 S. AsMand Avė.
netoli 46th St., Chicago, III

KAS 
RANDASI 
VARDE?

AI turi būt kokia nors 
labai svarbi priežas

tis, kad rūkytojai turi tokį 
pasitikėjimą HELMAR Ci- 
garetuose.

N. P. avim
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So; Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfav 5574 
CHICAGO, ILL.

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

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

nuo 6:30 iki 7:39 vakare.

Tas išpardavimas dabar 
yta progrese

Paprasti Cigaretei yra iš 
paprasto tabako. HELMAR 
yra iš 100%' tyro Turkiško 
Tabako.

' DV1LINKĖS IR IPILAI
Lovų dvilinkės, mieros 72x90, pa
darytos gero storo ttiaterijolo, su 
muslinu patentuota siūle vidury, 
kiekviena 69c 4
I-ipvų dvilinkės, pilnos mieros, be 
siūles, miera 81x90, pasiūtos pil
na;, lygių siūlų, kiekviena $1.15

GINGHAM 
KVARTUGAI
27 colių pločio, 
mėlynų, baltų 
ir čekiotų spal
vų, taipgi švie 
šių ir tamsių 
spalvų, jardas, 
12 ^c

tikrai nežinia. Vieni 
kad gaisrui sumažč-

gyventos vietos. Taigi svetai
nes sudegimas, nors rodos men
kas dalykas, bet žymiai gali 
atsiliepti į lietuvių darbininkų 
judėjimų, šių svetainę, greitai 
ne atstatys, nes netik vidurys 
išdegęs, bet ir sienos sugriuvę.

Pastaruoju laiku kai kurios 
lietuvių organizacijos jau yra 
pradėjusios tartis apię įsigiji
mą nuosavos svetainės. Taigi

LIET
SARGIAI

Pepperell vir- 
šais, 2!£ janio 
pločio, jardui

• Kaipo balai atatin
kamas ir kartus / 
tonikas — imk

PADUŠKŲ 
ĮPILAI

45 coliai plo 
Čio, labai ge 
ros vertes, ap 
skritais kam 
pais, jardui 31<

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTU

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutarti.
1510-12 N. Robey St., Chicago

Pranešu savo pacientams, kad a* 
sugrįžtu Chicagon RugpluČio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
\ * 

praktika, kaip ir pirmiau.

(ugniagesių vidun ir tuo laiku 
Įgriuvo visas svetaines viršus. 
Kiti pasakoja į kitaip, bet kaip 
tikrai buvo, dar nežinia.

—A. P. Serbas.

pakankamai didelė didesniems 
susiripkimams. Kitos tinka
mos didesniems susirinkimams

Telephone Yards 5834

DR. P, G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

bo, nes visiems bus supranta
mas svetainės reikalingumas.

Gaisro gesinimas atnešė taip
gi ir daugiau skaudžių nuosto
lių; rytojaus žinios skelbė, kad 
du ugniagesiai tapę užmušti ir 
47 sužeisti. Kodėl, palygina
mai, prie kokio menko gaisro 
turėjo tiek daug ugniagesių nu
kentėti

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

iki 2 vai. po pietų.

ugniagesiai užmušta, 
sužeista.

Sudegė “lietuviŲ 
svetainė

Išdirbėjai
Iv a A/d augščiau- 

aios rūšies 
Turkiškų

Egyptiškų Cigaretų pasaulyje

lt. 1 mvio
Liėtevls ir Chirurgas

25 H. Washtagten St.
Valanlfost nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retai kie

mą;. Visur pristatom. '
South Side ofisas 3301 Normai Av

Tel. Yards 2296.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

MES. A MIGHNIEVIGZ-VIDIKIEIk 
AKUŠERKA

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL,

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų F— 

Ofisas: 3335 So. Halsted St- < 
Valandos: 10—11 ryto; i—8 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

jTel. Blvd. 3138 4 
I M. Woltkew!ch

BANIS
I AKUŠERKA 
įTuriu patyrimą. 
■Pasekmingai pa- 
gtarimus moterims 
g gimdymo kiek- 
| viename atsisiti- 
"kiroe. Teikiu y* 
apatišką prižiurė- 

. jimą. Duodu pa- 
b tarnauju prie
S ir merginoms v®l

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAKSTS
, 220 Milwaukee Avė., 

kenosha. Wis.

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

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

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Št.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

^-DR. HERZMAN^M 
—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: 10Ž5 W. 
18th St., netoli Fisk St. 1

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Nakt| Drexel 958 
Boulevard 4136 

3410 So. Halsted Št.
—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

atsieidavo draugijoms užsilai
kyti, bei visgi buvo dar priei
namiausiu iš visų, kurios šioj 
apielinkėj randasi; kitos sve
tainės yra žymiai brangesnės, o 
lietuvių rajone ir visai, galima 
sakyt, nesiranda tinkamos drau
gijų susirinkimams.

Ofiso Telefonas
Central 4104

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Lietuviai Daktarai
I __  , z

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Su svetaine, kartu, žinoma, 
sudegė ir tų draugijų, kurios 
ten buvo įsigyvenusios, visas 
turtas: šėpos, ir kas jose buvo 
- knygos ir visoki dokumentai. 
Iš lietuvių draugijų turės nuo
stolių: Šv. Jurgio dr-ja; šv. Ka- 
zimiero^Juozapo dr-ja; Lietuvių 
Kriaučių Unijos 54 skyrius ir 
Lietuvių Kriaučių Nepri-gulmin- 
gas Kliubas. Daugelis buvo ir 
svetimtaučių organizacijų.

New Plaza svetainė jau buvo 
labai priprasta lietuviams; jau 
daugelis.buvo bepradėję vadin
ti “Tautišku namu”. Dabar 
netekom nei tokio “tautiško 
namo”. Lietuvių politines or
ganizacijos visuomet čio
nai rengdavo prakalbas; kur 
dabar į prakalbas bus galima 
taip skaitlingai sukviesti žmo
nes—nežinia. Mat Čionai- buvo 
labai traktinga ir lietuviams 
priprasta vieta. Netekus šios 
svetainės, turės žymiai apmirti 
ir lietuvių darbininkų politinis 
judėjimas. Į Laisvės “raudon- 
dvarį” nors ir nedaug gali pa
tilpti (apie 150 žmonių), bet ir 
tai nebuvo niekad pilna, nes 
nekomunistai ten nenori eiti. 
Socialistų svetainė, kuri randa
si skersai gatvę prieš buvusių 
Ncw Plazaą svetainę, irgi nėra

Su pagarba
J. Čepas

Žižmarių kaimo, Vaškų paš
tas, Biržų-Pasv. apskr., Lietuva.

Brooklyn, N. Y. — Rugjučio 
20-tos d. naktį sudegė Ne»w 
Plaza svetainė ties kampu 
Grand ir Havemayer gatvių. 
Sudegimas šios svetainės yra 
didelis nuostolis lietuviams: vi
sos didesnės lietuvių draugijos 
laikydavo čionai susirinkimus, 
rengdavo prakalbas, balius ir 
šiaip pasilinksminimus. Netekus 
šios svetinės visos draugijos bus 
priverstos j ieškoti kitur vietos 
savo susirinkimams. Bet paga
lios gal tas paskatins vietos 
lietuvius daugiau pagalvoti apie 
įsigijimą nuosavos svetainės.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

S I. J.: 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v. 
licago. III.

MUSLINAI
Bleached muslinai, pilnas jardas 
platumo, labai minkšto išdirbimo, 
dėl dvilinkių ar paduškų antval- 
kių, jardui 11c
Bleached muslinas, 36 colių plo
čio, labai gero išdirbinio, apva
lių dailių siūlų, tankiai suverptų, 
jardui 15c

Miesto Roekrordo lietuviai 
padarė keistą įspūdį į mane. 
Nežiūrint labai gražaus ir sėk
mingo gyvenimo, jie vįs dar 
“bolševikuoja”. čionai pasi
rodo kur kas didesnis nuo
šimtis bolševikų negu kur ki
tur. Peikia Naujienas, Gri
gaitį ir daug kalba apie Rusi
ją ir “revoliuciją”. Jie laukia 
kažin kokios “revoliucijos”, 
kuri turėtų jiems kai manna 
iš dangaus nukristi.

Rockfordo lietuviai kone vi
si gyvena -nuosąvuose namuo
se; namai daugumoj pusėtinos 
vertės ir švarus, geri rakan
dai, pianai, viktrolas. Didelė 
dauguma tUri savo gerus auto
mobilius. šventadieniais išva
žiuoja į užmeistį, kur rengia 
piknikus ir šiaip įvairius pasi
linksminimus, o sugrįžę namo 
ir vėl—“revoliuciją”.

Aš girdamas Rockfordo lie
tuvių gyvenimų nenoriu pa
sakyti, kad jie nustotų kovo
ję už geresnį būvį ir už geres
nę šalies tvarką, tik noriu pa
sakyti, kad kovos būdas turė
tų būti kitokis — jie turėtų 
kovoti dalyvaudami krašto po
litikoj, o ne sapnuodami apie 
bolševikiškas revoliucijas. Jų 
tas tariamas revoliucionišku- 
mas, jų bolševikavimas yra 
vėjais pamuštas čia, kaip ir vi
sur

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avc., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai.' ] 
vakaro 

dos ryte iki 1 vai. po pi< 
Telefonas Drexel 2880

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

OptometrUt
TeL Boulevard #487

Hk” 4649 S. Ashland Ava
Kampas 47-to* sat. 

2-ro« lubob*

skai
tau: “Uždraudė organizuoti
siuvėjus Ladies Garmant 
Workers.” Ne tas man čia

Širdingai dėkoju visiems, ku
rie atsiuntė mums į Lietuvą 
laikraščių iš Amerikoj, nes 
mums čia Lietuvoje labai ma
lonu pasiskaityti Amerikos lie
tuvių laikraščius. Mums at
siuntė iš Amerikos laikraščių 
šie gerb. asmenys:

Sonius šnaider, M. Sirutis, J. 
Stulgys, F. Motuzas, K. Būtis, 
J. Getchas, J. Belskis.

Vįsicms jiems tariame nuo
širdų ačiū ir tikimės kad to
liau neužmiršit mus atlankyti 
su literatūra.

Office Hours: 10 tiki 12 pietų 
5 iki 7 vV 

Tel. Canal 2U8

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing 
TeL Yards 11191 
Baigusi akušeri-! 
jos kolegiją; i 1-1 
gai praktakavu-| 
si Pennsylvani-I 
jos ligonbučiuc ■ 
se. Sąžiniškai pu J 
tarnauja, ' viso
kiose ligose prieš] 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phont Canal 0257

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.

COMĘ PUT OF THE BfcATEN PĄTH

Dabar yra progrese musų pusmetinis

Vatinių materijoly išpardavimas
Musų visas stakas vatinių materijolų, vienas iš didžiausių pilname 
pasirinkime Chicagoje yra padėtas išpardavimui 
charge pirkiniai bus 
mėnesy.

DR. M. T. STRHLOL'S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

• Tel. Boulevard 7820 
iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Jfemai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį

N«mo Liesinimo* num.388, tik
rai pigus. Turi tumu virtų ir vi
dutini sijonų. U tvirtos Šviesiai 

• rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 8Q ; atsieina tik $8. ■ 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
S8. Mes pasiųsime.

Nerno Hyglenlc'Fathion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

Severa’s

Balzol 
(plrmiaus Gyvasties Balzamas).

svarbu, nes visi 
gerai žino kieno 
teisėjai ir valdžia 
nu tik, kad “Naujienų” dien
raštis rašo, kad Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Samuel Gompers keletas di 
nų atgal pasmerkęs ' tų in- 
džionkšenų ir liepęs jo neklau
syti. Dabar aš norėčiau žinoti, 
kaipo bemckblis, kienc pusėj 
S. Gampersis stovi, ar anas 
darbininkus apgaudinėja, ar 
gerų kelią jiems rodo? Aš ti
kiuos, kad Naujienų Redakci- 

dabar gal stropiau griebsis dar- ja suteiks savo dienrašty vie
tos mano šiam laiškui ir duos 
atsakymų.—Bepartinis.

Tas jau faktas, kad S. 
Gompersas priešinasi indžion- 
kŠenams ir ragina darbininkus 
kovoti su jais parodo, kieno 
pusę jis laiko. Be abejo, Gom
persas anaiptol nėra bolševi- 
ka« Jis labai konservatyvus 
žomgus, ir dėl to savo konser
vatyvumo /•adjkalesniųjų, re
voliucingųjų grupių darbinin
kų judėjime labai nekenčia
mas. Vis delr.o nė vi i -as svei
ko proto žmogus nepasakys, 
kad jis sąmoningai apgaudinė
ja darbininkus. Galima nesu
tikti su jo nuomonėmis, jo tak
tika; galima išviso nepritarti 
jo atstovaujamojo unionizmo 
pagrindams, betgi oragnizavi- 
me, disciplinavime ir stiprini
me Amerikos darbininkų ju
dėjimo Gomperso nuopelnai 
vis tiek neginčijami.—Red. z

Gydytojas, Chirurgas ir Aktaieris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

. ............................ .. u‘» ii"i i

self-REDUCING

W F StVLRA <o.
I.mAR rapids, iovva

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.
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NAUJIENOS
Tie LitauanJan Daily Newa- 

Publiihed Daily, axeapt Sunday by 
Tha Lithuanian Nawi Pub. Oo., Ine.

$1,000,000 Už KUMŠTYNIŲ 
APRAŠYMĄ.

Laikraštis “The New York 
\Vorld” kreipėsi telegrafu į 
paskilbusį Anglijos tašytųjų 

Bernard Shaw’ą, prašydamas 
jo atvykti Amerikon ir apra
šyt Firpo-iDempsey kumštynes.

Shaw juokais atsakė, kad jR 
sutiktų tai padaryti už vienų 
milionų dolerių tąja sąlyga, 
kr d įtuo to nriliono nebūtų 

' Entered m S^cond Clas. Matter | in ama mokesnių. Prie to jis 
Mareh 17th, 1914, at th» Post Offic.|ps<i<>bėĮo, kad kum<tjnės išei- 
Ma^tod.’187fc ’“d“ ,Ct 01 »a jau iš mados, Irked laikraš- 

N.ujianos eina kasdien, iiakirUnt nereikėtų iŠ jų daryti
lekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben-1 sensacijos.
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, _________ ...
III. — Telefonui Roosevelt 8500.

UŽDARC “RA
SPAUSTUVĘ.

Editai P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, Iii. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rateli 
88.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outiide of CMtaK* 
$8.0i per year in Chicago. 

8c per copy.

UisimoHjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metami — ...»............. $8.00
4.00 
2.00 
1.50 

.75

n>;s?

“Liet. Žin.“ skaitome:

8c
18c 
75c

Pusei metų----------------
Trinia minesiams — 
Dviem mineriam — 
Vienam minėsiu!-------

Chicagoje per neiiotojuia 
Viena kopija .. ...........

Savaitei ............... ->•—
Minėsiu!----- ------- ----- -

Suvienytose Valstijoje, na Chicagoje,
paštu: ' ««

Metami....................   $?.00
Pusei metų _______ ____ —------ 8.50
Trims minesiams-----—-v- L7o
Dviem mėnesiam_____ _______1-25
Vienam minėsiu! .............. — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams  _______- -—...... —- $8.00
Pusei metų....................... — 4.00
Trims mėnesiams-------- -—— 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Manoy 

Orderiu, kartu su užsakymu.

‘‘Kai vaikai gimsta, kapi
talizmas be laiko pasiunčia 
į kapus 250,000 dar vienų 
metų amžiaus nesulaukusių 
vaikų vien tik šioje šalyje.

“Pagalvokite tik — 250,- 
000 vaikų miršta kas metai. 
Vaikai, kujrie pakenčiamoj 
je sistemoje galėtų išaug
ti naudingais piliečiais!

“Jų mirtis pareina nuo tų 
nepakenčiamų sąlygų, ku
rias sukurė kapitalizmas.

‘^Kapitalizmas leidžia ke
liems žmonėms nesvietiškai 
praturtėti ir legaliniai plė
šia visus kitus gyventojus.

“Likusieji žmonės, dėka 
tam legaliniam plėšimui, yra 
neturtingi. Jie negauna to, 
kų uždirba.

“Todėl jie negali tinka
mai prižiūrėti savo vaikų. 
Jie negali tiems vaikams su
teikti tinkamų maištą, tin
kamų butų ir tinkamus dra
bužius.

“Štai kodėl vaikai miršta,

kaip musės. . Neturtas žudo 
juos —ir kapitalizmas yra 
to neturto priežastis.

“Plutokratai ir jų sėbrai! 
nori, kad vaikai mirtų. Jie 
nori palaikyti .prbstitudijų.į 
Jie nori, kad milionai vyrų: 
ir moterų negalėtų apsives
ti.

“Jie nori visa tai todėl, 
kad ramiai galėtų sau krau
ti neuždirbtus turtus.

“Jie bijosi, kad žmonės1 
nepasidarytų socialistai, ir 
nepradėtų naikinti neturtų' 

ir tuo pačiu at steigt i šeimy-: 
ną- '

“Todėl jie prasimano apie, 
socializmų bjauriausių me-j 
lę. į

“Ir vienas bjauriausių me
lų, kokį jie kada nors pra
manė, yra tas, kad socializ
mas priešinasi šeimynai. 
Tik socializmas gali išgelbė
ti šeimynų iš tos bedugnės, 
kurion traukia jų kapitaliz
mas.“

Aplankius Lietuvą.

Kauno komendanto įsaky
mu uždaryta ‘Raidės’ spaus
tuvė (Šiaulių gatvėje, Kau
ne) už spausdinimų prieš
valstybinių raštų.

“Kalba, kad tokia nelai
mė patiko tų spaustuvę užĮ^* Grigaitis 
senai jau atspausdintų ir ge- 

! rokai išsiplatinusių kuh. 
[ Adamausko knygų, kurios

rasti dkzemplioriai esu [ant
[ laužo slaptai sudeginti I Kaunas, rugpiučio 6, 1923.

Argi spaustuvių perdaug p Ijllikag nulno buvimo Lietu- 
jau? Ar “ 
mių“.
“Raides“ 

geriausiai 
Lietuvoje.
bus geriau, negu bile viena ki 
ta spaustuvė. Normalinėse |J 
.sąlygose tokio dalyko nebūtų 
buvę galima padaryti. Bet ka
dangi Lietuvoje vis dar tebe
palaikomas karo stovis, tai ko- 

Vienamc anglų žurnale pra- Į mendantas gali elgtis kaip 
nešama apie nepaprastą didė-1 tinkamas, 
jimų prasižengimų Jungtinėse

PRASIŽENGIMAL
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dos krašto politikais, b po to 
leidausi traukiniu atgal į Kau
ną. ,

Bendras įspūdis iš Klaipėdos 
yra toks, kad tas kraštas ra
miai priima Lietuvos suvere
nitetų. Už Didžiųjų Lietuvą 
jisai yra žymiai kulturinges- 
nis, taigi Lietuvos žmonės ga
lės daug ko pasimokinti iš jo 
gyventojų.

Mariampolėje, kaip ir Ky
bartuose, teko kalbėti ir man: 
apie darbininkų padėtį ir ju
dėjimų Amerikoje. Delegatai 
ir svečiai (kurių buvo apie tiek 
pat, kiek delegatų) klausėsi la
bai atidžiai.

Realinės, Gimnazijos įšalėjo 
posėdžiavome kokias septynias 
valandas. Rdilria (stebėtis tų 
žmonių kontrybe ir jų noru 
(dalyvauti Partijos daifouose. 
Juk daugeliui jų reikėjo iš 
konferencijos pėstiems keliauti 
po vienų ir po dvi lietuviškas 
mylias namo! .' ,

Palangoje ir Klaipėdoje.
Tą savaitę prieš Mariampo- 

lės konferencijų atsilankiau 
Palangoje ir Klaipėdoje. Būti
nai norėjau pamatyt šias dvi 
vietas. Vienoje vasaros laiku, 
susirenka visa Lietuvos visuo
menės smetonėlė; antroji man 
buvo įdami, kaipo nauja, Lie
tuvos “užkariauta“ teritorija.

Kelionė iš Kauno į Palangų 
geležinkeliu yra labai ilga ir 
varginanti. Reikia važiuoti per 
Mažeikius ir per kampų Lat
vijos. Yra tik vienas trauki
nys, kuris eina iš Lietuvos so
stinės apie 6 vai. vakaro ir 
atvyksta Kretingon apie pusę 
septintos valandos ryto. Iš te
nai dar kokius 10 verstų rei
kia baladotis automobiliu ar- , 
ba vežimu.

Palangoje manęs laukė drgr- 
K. Bielinis. Su juo nuėjome 
pas drg. St. Kairį. Paskui su
sitikau su drg. Venslausku, Dr. 
Alekna, su Šliupais (ameriko
nais) ir keletu kitų žmonių. 
Iki pietų apžiurėjau miestelį, 
o paskui 'Dr. J. šliupas drg. Bie- 
linį ir mane pavėžino savoFor- 
duku iki upės šventosios žio
čių parodyti, kur yra taisomas 
uostas žvejams. Pavakary nu
ėjome pėsti į Nimmersaatų, i 
kuris randasi jau Klaipėdos 
krašto pusėje. Sugrįžome nak
tį. j

Ant rytojaus autobusu nu
važiavome į ’Kląipedą. Pasi-; 
švaistę tenai porų valandų po 
miestų ir po uostų, išplaukėme 
mažu garlaivių į Juodkrantį 
(Sclrivarzort)!,' {kuris randasi 
ant siauros žemes juostos, ski
riančios Kuršo įlankų (arba 
“marę“, kaip sako žemaičiai) 
nuo Baltiko juros. Šita kelio
nė yra viena gražiausiųjų ko
kių tiktai galima atlikti gar
laiviu. .

Kuršo įlanka yra panaši į 
ilgę ežerų —< 100 su viršum ki
lometrų ilgio, — kuris ties 
Klaipėda turi vos apie du kilo
metru į plotį, o tolyn, pietų 
link, darosi vis platesnis ir pla
tesnis, taip kad ties * Nidais 
(prie Vokietijos sienos) ja1i 
nuo vieno kranto nebeiiiatyt 
antro. Plaukiant laivu į Juod- 
kalnį, dešinėje pusėje (kur yra 
kiotžemis) matai dirbtuves, 
trobas, žvejų ri ūkininkų gy
venimus, o kairioje pusėje — 
žaliuojančiu mišku apžėlusias 

‘.‘kopas” (diunas).
Sekančių dienų turėjau ke

letu pasikalbėjimų su. Klaipė-

Ale Amerikos pramonė! Ji 
yra juk skaitoma geriausia tvar
koma pramonė visame pasauly! 
Taip, ji yra skaitoma. Vienok 
patogiam visų dalies žmonių gy
venimui šiandie rodosi dar ne
ištenka šalies pajamų.

Kas reikia daryti, idant atsie
kus patogaus gyvenimo normų ? 
Ilgiau ir sunkiau dirbti? La
biau skubėti darbe?

(Daugiau bus)
Jurgis Spurgis.

Algy Klausimas Įvairenybės
(Tęsinys) , Vestuvių sukaktuvės

Kaip kurios vestuvių . 
sukaktuves vadinasi.

Pažvelgę į žemės ūkio apy- 
skaita&pamatysime, kad čia dar
bininkų samdinių šėras yra daug 
mažesnis: 1918 m. jis siekė vos 
9.0 nuošimčių. čia tai,, rasi, 
darbininkų algos, jų šėras iš 
pramonės pajamų galėtų būti 
žymiai pakeltas? Ne, negalėtų, 
ir štai kodėl: darbininkų (sam
dinių) šėras žemės ūkio pramo
nėj yra taip Žemas todėl, kad 
didžiųjų darbo dalį atlieka patys 
farmeriai su savo šeimynomis. 
Ir nežiūrint to, kad farmeriai iš
moka algomis darbininkams tik 
nežymų savo pajamų šėrų, jie 
vos pajiegia verstis. Atimti iš 
farmerio kų nors nebegalima — 
jis ir taip plikas.

Abelnai imant, smulkioj pra
monėj darbininkų samdinių šė
ras yra mažesnis, kaip fabrikų, 
kasyklų arba transporto šakose. 
Tai yra todėl, kad čia patys sa
vininkai atlieka didelę darbo da-

1 metų .......... popierinės
5 metų . ............ medinės
10 metų .............. cininės
12 metų .......... skurinės
15 metų ......... krišpolinės
20 metų ,.... parceleninės
25 metų ........  sidabrinės
30 metų .... slonio kaulo
40 metų .......... vilnonės
45 metų .........  šilkinės
50 metų ...... auksinės
75 metų ..,. deimantinės

lotus, Ciplijanskus, Stankūnus 
ir Brazaičius. Namie užtikau 
tečiaus tiktai Brazaitį; kiti iš- 
važinėję — kas, atostogoms, 
kas taip į svečius. Pas Bra
zaitį susėjau da ir su Ambra
zevičium. Juodu abu—mano 
gimnazijos draugai; vienas — 
dabar apygardos teismo narys, 
Antras—karininkas.

Pasivaikščiojus kiek po mie
stų, kur kitąsyk išbuvau šešis 
nfetus, eidamas gimnazijų, ir 
kur vėliaus praleisdavau vasa
ros laikų, parvažiuodamas iš 
universiteto, — nuėjau į Rea
linę Gimnazijų. Tenai buvo 
Partijos konf,erncijos vieta.

Ši konfernoija buvo antras 
tokios rųšies sisirinkimas, ko
kį man teito matyt Lietuvoje. 
Prieš tai, liepos 15 d.,, buvau 
dalyvavęs ^ybartų apskrities 
konferencijoje.

Jiedvi uBi labai panašios į 
vieiia antrų. Abiejose konfe
rencijose buvo po keletą de
šimčių delegatų nuo partijos 
kuopų, išsimėčiusių po mies
telius, valsčius ir dvarus. De
legatai didelėje daugumoje pa
prasti darbininkai. x

Pirmiausia jie išklauso pra
nešimų iš Partijos „centro, iš 
.Seimo L.S.DjP. frakcijos ir 
dar kokiu vienu arba dviem 
svarbesniais klausimais; pas
kui, išdiskusavus pranešimus ir 
išrinkus komisijų parašymui 
rezoliucijų tais klausimais, ku
riuos dėstė pranešėjai, prasi
deda delegatų raportai. Juose 
delegatai pasakoja apie savo 
organizacijos padėtį, apie jos 
nuveiktus darbus, apie darbo 
sąlygas savo apiėlinkeje, apie 
įžymesniuosius darbininkų su
sirėmimus su samdytojais ir 
t.t. Klausant tuos raportus, į- 
gįji gyvų vaizdų darbo žmonių 
gyvenimo Lietuvoje.

JUOKAInėra kitokių baus-l j Už dvejeto die_
_ nų iškeliilausiu atgal Amerikon, 

spaustuvo buvo Pak01iui reik£s sustot Berline 
Įrengta spaustuve ,kai ktlr.ais
Jt atlikdavo dar- žmon6mis ,ir pažiūrėt miesto;

I paskui — į Bremeną. Rugpiu- 
Įčio 15 d. sėsiu į tų patį laivų, 
j kuriuo parplaukiau iš Ameri
kos,—George Washington.

Lietuvoje išbuvau lygiai mė
nesį laiko — nuo liepos 5 d. 
Mačiau, žinoma, tiktai mažą 
dalelę tog kas reikėjo pama
tyti, kad įgijus visapusiškų ir 
painų supratimų to, kas yra 
dabartinė Laetuva. Bet ir tas, 
ką mačiau, man reiškia daug 
daugiaus, negu bučiau perskai
tęs apie Lietuvą pudus litera
tūros. 'n- y ■■

Iki šiol man teko tik dveje
tą kartų parašyt apie savo į- 
spudžius iš kelionės ir iš savo 
atsilankymo Lietuvoje. Dau- 

I giaus rašyt nebuvo laiko. Kiek- 
Į vienų valandėlę (išskiriant tris 
| dienas, kuomet\ sirgau) buvau 
užimtas taip, kad nei nepaju
tau, kaip .pralėkė tas mėnesis. 
Ir dabar, rengdamasis kelio
nėn atgal, tegaliu vėl pabrėžt 
tik keletu žodžių.

Partijos konferencija 
Mariampolėj.

šiandie pagrįžau 
polės, kur buvau 
dalyvautu L.S.D.P. 
SociaLDemokartų 
apskrities konferencijoje. Jau
čiausi be gaflo pailsęs, nes dvi 
nakti pąeiliui gavau labai ma
žai miegoti.

Į Mariampolę nuvykome (su 
drg. Maikausku, Seimo na

riu) vakar rytų, t. y. sekma
dienį. Ant greitųjų apėjau sa
vo senuosius pažįstamus: 13u-

ŠEIMYNA IR SOCIALIZMAS.

Jiingtinc.se Jį s įjosc Socializmo priešai nuolat
metai nužudoma a. uom Į primeta, kad socializmas sie
jančiai žmonių. r as s ai Kįasj panaikinti šeimyninį gy
čius nuolat c i ėja. u >malĮ Venimą. Į tuos priekaištus 
ypač yra prasiplatinę 9“^" “The Mihvaukee Leader“ af- 
jc. Anglijoje, kur yra 38,000,-Įsako sekamai. 
000 gyventojų, įvyksta mažiau 
nužudymų, neįu Chicagoje. 
New Yorkc nužudoma penkis 
kartus daugiau žmonių, negu 
Londone. Amerikoje nulin- 
čiuojama daugiau žmonių, ne
gu visoje Europoje. Paskuti
niais penkiais metais plėšimų 
skaičius padidėjo 543 kartus. 
Jokioje Europos šalyje, išėmus 
Rusiją, to nepasireiškė. Net 
karas Europoje nepadidino plė
šimų skaičių tokioje propor
cijoje. |

1*0 to seka automobilių vo
gimai, plėšimai ir įsilaužimai. 
Patys tvarkos ir įstatymų da
botojai tankiai laužo tuos į- 
statymas.

Prasižengimų nesulaiko nei 
priverstina blaivybė, nei drau
dimas nešioti ginklus. Įstatymų 
daug, bet jie nėra pildomi. 
Socialines ir ekonominės Ame
rikos gyvenimo sąlygos, ma
tomai, yra tokios, kad jos ak
stinu prie prasi žengimų.

“Pasak senovės posakio, 
skęstantis stveriasi ir už 
šiaudo. Taip daro ir reak
cingieji kapitalistai ir jų pa
samdytieji žurnalistai, kurie 
primeta Socialistams kapita
lizmo sistemos prasižengi
mus.

“Jie bando įtikinti, kad 
kapitalizmas palaiko namus 
ir šeimynų, o socializmas 
griauna tuos dalykus.

“Sunkumas kapitalistinėje 
sistemoje uždirbti pragyve-j 
nimų neleidžia milionains j 
vyrų ir moterų apsivesti ir 
sukurti šeimyninį gyveni
mų.

“Kapitalizmas palaiko pro
stitucijų. i

“Neturtas kapitalistinėje 
sistemoje suardo milionus 
šeimyninių gyvenimų,

“Kapitalizmas ^verčia ve
dusius žmones neturėti vai
kų, nes jie negali atatinka
mai vaikus auklėti.

iš Mariam* 
pakviestas 
(IJietuvos 
Partijos)

Ar išikrųjų Amerikoj, turtin
giausioj pasaulio šaly, ne butų 
galima žymiai pakelti darbinin
kų algas? Ar ištikrųjų darbi
ninkai gauna čia visų, arba 
daug-maž visų, kų pajiegia jiems 
šalies pajamos duoti?

Stuart Chase nurodo, kad iš
dalinus visas šalies pajamas ly
giai tarp visų gyventojų, kiek
vienai šeimynai, susidedančiai iš 
penkių ypatų, 1919 metuose bur 
tų išpuolę '2.500 dolerių metuo
se. Šitie 2500 dolerių 1919 me
tuose reiškė tų patį, kų 1913 m. 
1.400 dolerių. 2.500 dolerių 
metuose reikštų tūliems darbi
ninkams pusėtinų algų pakėli
mų, bot toji supi# toli gražu ne
duotų’ jiems patogaus gyvenimo. 
Ji tik prisiartintų prie sumos, 
kuri yra skaitoma norma paken
čiamam gyvenimui, nes mini- 
mum norma pakenčiamam šei
mynos iš penkių ypatų gyveni
mui 1919 m. skaitėsi ’2.550 do
lerių. (Stuart Chase, “The 
Challenge of Waste”, pusi. 12).

Dalykų padėtis 1928 m., rodo
si nėra geresnė.

Benagrinėdami šalies paja
mų ir jų paskirstymo klausimų 
vėl atsidūrėme keblioj padėty: 
prisiėjo dalyti išvadas, kad dar
bininkai negalėtų žymiai pakel
ti savo, algų arba, tiksliau pa
sakius, savo šėro iš šalies paja
mų, jeigu Jung.
monė pasiliks tokiame stovyje, 

'kokiame ji randasi šiandien.

Atverstas žydas.
Maskvoj turėta pakarti žy

das. Paklausus, kokis jo pa
skutinis noras, atsakė, norįs 
priimti stačiatikybę, galėjimo 
viršininkas nustebęs iŠ tokio 
žydo reikalavimo, aiškino jam, 
kad tasai atsivertimas nieko 
negelbėsiųs, kadangi ar šiaip 
ar kitaip jis busiąs pakartas.

žydas laikėsi savo nuomo
nės. Taigi atėjo popas, pa
krikštijo ir susirinkusiems pa
sakė graudų pamokslų apie 
stačiatikių tikybos galybę, po 
kuriąs sparnais net toksai su
skuręs žydas glaudžiasi, idant 
apsisaugojus amžinos kančios;

Žydas klausėsi ligi paskuti
niam žodžiui, o išgirdęs ,apie 
amžinų kančių, atsiliepė:

—Ne, tai ne dėlto.
—O kam priėmei šventą 

stačiatikių tikybų ?\ — klausia 
popas.

—Atsiprašant, dėl to, kad jei 
jau kas turi kaboti, tai tegul 
jau nebus bėdinas žydelis.

i Ne 'bėda.
Kunigas: žmogau, ar 

žinai, kad kai tu eini į 
lę, tai ir velnias su ‘tavim kar
tu eina?

Girtuoklis: — Kų aš paisau, 
man už jo gėrimų nereikia 
užmokėti. /

tu ne- 
smuk-

Valstijų pra-

Doras proletaras
—Jei kapitalistas pamestų 

1000 dolerių, tai aš radęs jam 
neatiduočiau, kad ir reikalau
tų; bet jei vargšas darbinin
kas pamestų ir milioną dole
rių, tai radęs visus jam su
grąžinčiau.

Alfonsas Daudet.

Semiliantos žuvimas.
(Laiškas iš mano malūno)'

Kadangi anądien mistralis*) mus 
buvo nunešęs prie Korsikos salos, leiski, 
tamsta, man atpasakoti baisią jurininkų 
istoriją, apie kurią tenykščiai žvejai kal
ba vakarais ir apie kurių aš netikėtai ga
vau labai įdomių žinių. s

Jau dveji ar treji metai, kaip tas at
sitiko. AŠ plaukiau Sardinijos jura kartu 
su septyniais ar astuoniais muitinės val
dininkais. Varginanti kelionė naujokui!

Nuo pat kovos mėnesio pradžios mes 
neturėjome nė vienos gražios dienos. Rytų 
vėjas įžūliai mus kankino ir jura neper
stojo šėlti.

Vienų vakarų x mums bebėgant nuo 
audros, musų laivas įėjo pasislėpti į Boni- 
facijaus sųsiaurį, tarp daugelio mažų sale
lių. Jų reginys nieko masinančio neturėjo: 
didelės plikos uolos, paukščių aplipę, kele-

*) Mistralis — žiemių vakarų vėjas pučiąs pie
tų Prancūzijoj.

tas pylimų kalnelių, mastikos medelių tan
kynė ir tai šen, tai ten pakrantėje punų 
medžių gabalai. Bet duodu žodį, šitos ne
draugingos uolos labiau tiko praleisti nak
tį, negu seno pusiau dengto laivelio kaju
tė, į kurių vanduo sunkėsi kaip į savo na
mus. Mes taip ir susitarėm.

Kaip tiktai prisirėmė prie kranto, 
šeimininkas, tuo metu, kaip jurininkai 
kūrė ugnį žuvies sriubai virti, pasišaukė 
mane ir rodydamas į mažą pabaltintą mu
ro aptvarų, vos pastebiamų dėl aptrauku
sio salą tiršto ruko, tarė:

—Ar eisi, tamsta, į kapus?,
—O kur gi jie yra, tie kapai?
—Laveco salyne, tamsta! čia yra pa

laidoti šeši šimtai žmonių nuo Semilian
tos. Jie palaidoti apie tų pat vietų, kur jų 
fregatas žuvo prieš dešimt metų... Nelai
mingi žmonės! Juos retai kas aplanko, to
dėl pridera, nors mums, čia pakliuvu- 
siems, juos aplankyti ir pasakyti jiems la
bą dieną...

—Iš visos savo širdies, šeimininke.
Kokie nejaukus Semiliantos kapai!... 

Aš juos dar matau su maža žema muro 
tvora, matau jų geležinius užrūdijusius 
vargiai atidaromus vartelius, jų tylių* kop

lytėlę ir apie šimtų juodų krežių, žolėje 
paskendusių...

Nėra nei vieno vainiko, nei vieno 
daikto, kų nors jprimlenančio>.. nieko... 
O! nelaimingos užmirštos, vėlės, kaip joms 
turi būti šalta karstuose taip netikėtoje 
vietoje!

Valandėlę tenai mes klupojome. Šei
mininkas meldėsi visu balsu. Vienihteliai 
kapų sargai, didelės žuvėdros sukėsi vir
šui musų galvų ir vienijo savo kimų riks
mų SU jurų aimanavimais. Maldų pabaigę, 
mes liūdni grįžome į salos kampų, kur bu
vo ištrauktos į krantų musų valtys. Mums 
nesant, jurininkai neleido dykai laiko. 
Mes radome didelį liepsnojantį uolos prie-, 
globstyje laužų ir garuojantį katilų.

Susėdome ratu *kojomiš į ugniakurų 
ir bežiūrint, kiekvienas turėjome ant Iže
lių moliniame dubenėlyje poV^dVi' juodos 
duonos rieki, kurią kramtėme gausiai už
sigerdami. Valgant tylėjome, nes buvome 
sušlapę, išalkę ir be to, šalia kapų... Bet 
ištuštinus dubenėlius , ir užsidegus pyp
kes pamažu, pradėjome šnekučiuoti. Aiš
ku, kad kalba užsimezgė apie Sciniliantą.

—Bet pagaliau, kaip gi tas nuotikis 
įvyko, — užklausiau aš šeimininko, kurs

galvų rankomis parėmęs, žiurėjo į ugnį 
susimųsčiusiu veidu.

—-Kaip tas nuotikis įvyko? — atsakė 
man Lionetti giliai atsidūsėjęs. ;— Vaje1! 
tamsta, niekas pasaulyje negalėtų pasa
kyti. Visų, kų mes žinom, tai tiek, kad 
Semilianta prievakaryje, orui- subiurus, 

su kareiviais išplaukė iš Tulono į Krymo 
kampanijų. Naktį oras dar gabiau sugedo. 
Vėjas, lietus, jurų išsibangavimas, kaip 
niekada nebuvo matyta...

Rytmety, vejas truputį aptilo, bet 
jura vis dar tebešelo, p prie viso to prisi
dėjo prakeiktas rūkasJcad per ketvertą 
žingsnių nesimatė signalinės lempos. Nėra 
abejonės, tamsta, kad tas rukus, kuris 
toks vylingas, visų padarė...

' Aš tikras, kad Semilianta, tur būt, 
buvo netekusi savo vairo prieš auštant, . 
nes rūkas negalėjo ilgai stovėti; be avari- . 
jos*) kapitonas! jokiu budu ndbntų leidęs, 
kad laivas į šią vietų ištikšiu. Buvo tai 1 
prityręs jurininkas, kų mes visi žinojom.

Jis trejus metus vadovavo jurų sto- ’ 
$ai čia pat Korsikoje ir žinojo saVo pak
rantę taip gerai, kaip ir aš nesu.

—Jr kurią valandą, manoma, Semi-

*) Avarija — sugedimas, sulūžimas.

liantą žuvus?
—Turėjo būti vidurdienis; taip, tams

ta, pats pusiaudienis... Jurų rukui tas pu
siaudienis, gal, nedaugiau kenkia, kaip 
tamsiausioji, it vilko gerklė, naktis... Te
nykštis muitinės valdininkas man pasa
kojo, kad tą pačią dieną, apie pusiau dvy
liktų, jam išėjus iš savo namelio užkabin
tų -atsikabinusiųjų langinių, vėjo sūkurys 
jam buvo nutraukęs nuo galvos kepurę, ir 
jis, nepaisydamas pavojaus, nes ^pabijojo 
būti pats vilnies pagautas, pasileido bėgti 
paskui kepurę išilgai kranto, repečkomis. 
.Tamstos suprantate, muitinės valdininkai 
neturtingi ir kepurė jiems brangus daik
tas. Kaip tik pasitaikė, kad šis žmogus 
galvą kilstelėjęs pamate visai arti nuo sa
vęs, tarp ruko, didelį laivą ncištiestomis 
burėmis, kurį vilnis nešė paveju į Lavccos 
salos pusę. Šitą laivą variKtaip greitai, kad 
muitinės valdininkas nesuskubo į jį gerai 
įsižiūrėti. Bet viskas verčia tikėti, kad tai 
tikrai Semiliantos butą, kadangi, pusva
landį paskiau, piemuo, gyvenąs saloje, gir
dėjo, kaip kaž-kas į uolas treškėjo. Bet iš 
tikrųjų, kaip gera, šit, čia. Va ir piemuo, 
tamsta, apie kurį aš kalbu. Jis tamstai pa
pasakos nuotikį pats, kaip jis atsitiko...

(Bus daugiau)

Jiingtinc.se


Ištruko iš plėšikų nagų

Netyčia nusišovė vaikas

Perdurtas besiginčijant

Pabėgo kalinys
am

Lietuvių Rateliuose
Town of

>&eAst

BYLOinSUOA

nalizmo studentę, ir p. J. Ke- 
serauską, buvusį 1 kuopos na

/ JUST 
To iNTERRUPT 
HLR.~ THĄTS ĄLU

Apkalbėjus naujų narių pri
ėmimą, tapp nutarta priimti j

ištesėti 
riereiką-

Bakterius, o 
specifiškų

be jo- 
priim- 

per

Dvi moterys Ir trys vyrai 
tapo sužaisti įsuislidurus . auto-* 
mobiliu i su gatvekariais. Taip
jau nemaža žmonių gatveka- 
ry pusėtinai sutrenkta. Nelai
mė Įvyko prie Roosevelt ir 
Clark gatvių.

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

LSS. 4 kuopos draugiš 
kas išvažiavimas

veido išraiškos

ardu 1636
kmądieniais 9 ir 11 

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

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

Nutarta sukrusti prie jau 
pradėto tik atidėto darbo, t. 
y. rengimo “Aušros’’ 40 me\ 
tų sukaktuvių apvaikščjojiimo. 
Komisija, kuri buvo tam dar
bui išrinkta, tapo prijungta

............................ .L —

McCarthy
Chicago

vakare. Sere-
Nedėlioje nuo

Daug automobilistų 
areštuojama

prie visų metų programų ren
gimo komisijos. Apvaikščioji- 
mą nutarta rengti apie pabai
dą spalių mėnesio.

B. Simokaitis pareiškė, kad 
jam tekę kalbėti su Wiscon- 
sino universiteto astronomijos 
profesorium Dr. Eton, kuris 
pasižadėjęs moksleivių prog- 
rame dalyvauti ir pasakyti 
prakalbą iš astronomijos. Taip-

žalsta, užkandžiauta Ir daug 
pasigerėjimo turėta.

JONAS KARECKIS

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
rugpiučio 26 d. Paeina iš Plun
gės parapijos, Luknėnų kaimo.

Kūnas randasi County Ligo
ninėj. Nėra kam rūpintis jo lai
dotuvėm. Tad giminės ir pažį
stami kreipkitės prie

JONAS MARTINKUS 
663 W. 18th SU '

turime 
pagamintą 

kurie gy- 
186 South Wabash

Traukinys užmušė 
moteriškę

asakė, kad Rusi- 
js skolas aliantų

}iųs žinote kuo- 
elm-ar Cigaretus

Ar jus žinote, kad^
Rakooski, buvęs Ukrainos premie- 

ras, dabartinis prezidentas Rūstį de
legacijos Londone, 
Ža užmokės visas ___
alims, nes jai būtinai reikalingas už

sienių kapitalas? Ar iųą žinote kuo
met jus perkate Heli ~ 
jus gaunate gryną Turkišką tabaką 
ir tikrą vertę savo pinigų?

2,289,600 receptų išduo 
ta degtinei 1922 In.

pastebėti, laukė d. P. Grigai-1 
čio iš Lietuvos sugrįžtant, nes 
jie mano ir tiki, kad d. Grigai
tis, kaipo Įžymus redaktorius, 
kalbėtojas ir sociologas, surin
ko Lietuvoj daug žiingeidžių 
žinių, kurias jis ėda parvažia
vęs mokės tinkamai visiems 
išaiškinti.

Ibdel reikia tikėtis, kad lie
tuvių visuomenė tėmys “Nau
jienose” pranešimus laplie |d. 
Grigaičiui rengiamus susirin
kimus ir skaitlingai atvyks pa- 
sikausyti jo prakalbų.

, —-Chlcagietis.

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

Michael Ilanley, 1007 
State gat., kuris susibarė 
trim negrais, s liko vieno 
perdurtas.

Policija nušovė nekal 
tai žmogų

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Nežiūrint, kad dabar greit 
važiuojančius automobilistus 
aštriai baudžia, bet vis tik dar 
nemaža žmonių atsiranda, ku
rie į tai daug domės nekreipia.

THE NEIGUSI 
HĄvE 'BEEH 
COMPLĄiHlHb 
Ą&OUf THE 
FĄM)L\> 'R.OYV'S 
ąt you R. 
HOU5E - THVS 
kvny i cąllED 
you H£/=?fc FOą 
f\N EylpLĄRĄrioH

Liet. Tautos Kataliku Bažnyčia 
Motinos Dievo Sidlavon 

35(71 So. Upion Avė., Chicago,' III
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tol. i
Mišios Šv. se.

Seni Žmonės Nukamuo
ti Rūpesčiu, Atranda 
Didį Palengvinimą 

Nųga-Tone
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 

Jį Greitai
Yra tūkstančiai atrandančių stebė

tiną palengvinimą vos Į keletą dienų. 
Nugą-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoja raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Sutei
kia gaivinantį miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebčiojimą pastovų vidurių 
veikimą, apščiai entuziazmo Ir ambi
cijos. iii Ju? neisijaųčiat kaip reikiant, 
tai pate dėl save garovės pabandykit 
jį. Jis nitko Jumt nekainuos, jei Jus 

Į neturėtumėt ii jo palengvinimo. Jis 
S ra priimnus imti fr jus tuojau pra- 

esit jaustis geriau. Jei Jūsų gydyto
jas dar jums neužrašė jo, tai tuojaus 
eikit pas Jūsų aptiekorių ir nusipir- 
kit bonkutę Nuga-Tone. Nepriimkit 
įkaito. Imkit jo per keletą dienų ir 

jei Jus nesijausit geriau, neatrodysit 
geriau, tai nuneik likusią pakiuko da
lį pas aptiekorių ir jis sugražins Jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, 
taip gerai žinodami ką jis padarys 
dėl Jūsų, įsako visiems aptiekoriams 

| garantuoti jį ir sugražinti Jūsų pini
gus jei būtumėt neužganėdintas. Re- 
kamendiMjamas ir parduodamas per 
visus aptiekoTius.

M-lĄI
^POHEH TO J/OUR 
►VIFE FOR Ą MO/TH 
- kvHZHS THE 
■REĄŠOH FOR 
UHU5UĄL S7ĄTE j
OF ĄFFĄIR.5

Rasta rtegyvas džia 
rotorius

thepe. 
AlU£7 13E <SCWE 
A1IS7ĄHE- ĄBOUr

— IT Ą TĄcr 
THĄT I HAv/nt 

Ą WCRC>
TO WiFE Four jdhEEHS

Rugpiučio 25 dieną pp. 
Shurn namuose Įvyko L. M. 
S. A. 2 kp. susirinkimas. Atli
kus kas reikia susirinkimą ati
darant, sekė komisijų rapor
tai. Išvažiavimo Į Jefferson 
miškus komisija pranešė, kad 

išvažiavimas pilnai nusisekė 
ir davė nemažai pelno. Prieš 
šeiminio vakaro komisija įpil- 
no raporto neišdavė, nes nevi
si komisijos nariai atvyko su
sirinkimam

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius 
1616 W. 47th Street

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero Išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. l’Ar anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, laibai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasiturėkime į vidų savo orgn£*nio

Du plėšikai persistatę esą poli- 
cistais, sulaikė Kasna Pashuk, 
1618 Washtenau avė., ir liepė 
jaim iškelti rankas. Pashuk 
nepaklausė ir šoto bėgti. Plė
šikai šovė Į jį ir pataikė jam 
į petį. Jis nugabentas kaun- 
tės ligoninėn.

Louis Travers.
žiaus, kuris buvo nuteistas už 
plėšimus nuo 1 iki 14 metų 
kalėjimai!, pabėgo iš Jolict ka
lėjimo fanuos.

John Sopoti, 11 m. amžiaus, 
907 N. Ratine avė., išėjus jo 
motinai ^krautuvėm susirado 
savo tėvo revolverį ir bandė 
gaištį- su juo. liet ant nelai
mės netyčia nusišovė.

vaistams. Be
rodo, kad re- 
pusė miliono 
valdžia leidžia.

Rugpiučio 26 dieną “Nau
jienų” redaktorius d. P. Gri
gaitis jau sugrįžo 5 Ghicagon 
sveikas, drūtas ir pilnas ener
gijos. Iš jo veido matyt, kad 
jis parvežė mums daug, daug 
žingeidžių žinių apie Lietuvą: 
jos žmonių vargus, rūpesčius, 
džiaugsmus, laimą ir pasiseki
mus.
Chicagiečiai ir aplamai visi 
Amerikos lietuviai, kiek teko

Nutarimai. —• P-nia Stogis ga
vo asistentės vietą Illinois 
Universitete. — Komisijų 
raportai.

Areštavo daug žmonių 
. I

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį, kaip ir paprastai, areš
tuota daug žmonių, rodos, 213 
vyrų ir moterų. Daugiausia 
negarbinguose namuose, dėl 
munšaino ir geniblerystės.

Charles Smith, 65 m. džiani- 
torius, kuris dirbo prie 5429 
So. Ashland avė., rasta negy
vos nuo apopleksijos darbo 
vietoj. z

18218 C, Navickienei
18221 J. Kernagiui
18223 A. Naudziuvienei,
18225 R. Baltonienei
18^26 K. Baltoniutei
18227 B. Baltoniutei
18228 J. J. Tamošaitis
18231 P. Narkevičienei
18232 I. Vaitiekūnai
18233 Br. Sttirbaitė
18234 A, Sleinis |
18236 M. MiccviČiutė
18240 M. šakiutei
18241 D. Šimkaitei
18248 L. Virkevičaitei
18249 Z. Petreikienei
18250 J. Staponui
18251 J. Laucaitienei
18253 E. Jukonienei
18255 M. Minialgai
18256 A. Grigaitienei
T8257 V. Grincevičiui
18258 L. Vasilesvskienei'
18263 D. Mikalauskui
18265 U. Mikalauskienei
18267 D. Griciui
18275* M. Rakauskaitei
18277 M. Stropeikiui
18276 St. Radžai tei
18280 R. Baniukai
18283 A. Virvilienei
18284 M. Turpiniui
18286 A. Kibartienei
18287 K. Budraitienei
18288 B. Ripskiutei
18289 M. Toleikienei
18290 P. Vaivadienei
18292 A. Orzakauckienei
18293 Fr. Rimkui
18294 K. Rymkaitei
18295 I. ir Ap. Lapkus
18297 J. šaulys
18299 A. Balčiūnui >
18306 O. Sapkienei
18311 A. Kamilai
18318 St. Lipskaitei
18319 St. Petravičiui
18320 0. Bojarunienei
18321 P. Akylaittiepei
18322 M. Mockevičiui
18326 E. Milkinui (A.Funkaitei)
18329 Pr. Notiui,
18331 P. Dobrovolskiui
18332 J. Bulavai
18333 O. Savickienei
18338 A. Daunienei
18340 Z. Kondratavičienei 
18343^. širvidui
18344 K. Vastartui
18345 K. Slivinskui
18348 J. Strupurui
18351 M. Alikoiiitii
18352 A. Tamošaitienei
18353 M. Matušaitis
18356 A. Sirutienei

Detektyvai suėmė čekių klas- 
tuptoją Joseph Leight, 32 me
tų? 114 N. Hamlin avė. Jit 
suklastavęs nemaža čekių. Ji( 
į dieną suklastuodavo po dr 
čekiu įvairiuose bankuose.

WasMhgton jbulvaru važia
vo automobilius su penkiais 
vyrais. Policistąi Joe Bailey ir 
Charles Belter pastbeję, kad 
automobilius be šviesų ir be 
“laisnio”, bandė jį sustabdyti. 
Automobįlius to nepaisyda
mas, važiavo. Polisictai besi
vydami šovė į “taira”, bet pa
taikė į automobily sėdintį žmo
gų ir nužšovė jį. Nušautojo 
vardas Joe Kinder, 3100 Al- 
bany avė. Kiti keturi važia
vusieji areštuoti.

Mrs. CAvendolen Kiley, 25 
metų, 416 E. 113 gat., važiuo
dama Cottoge Grove karais 
prie 94 gat. pastebėjo, kad trau
kinys užvažiuoja ant gatveka- 
rio. Ji bėgo- šokti iš karo, kad 
išsigelbėjus, bet tuo tarpu ta- 
p o traukinio užmušta. Kiti še
ši asmenys, kurie pasiliko savo 
sėdynėse išliko nesužeisti. Trau
kinys sudaužė tik užpakalinį 
gatvekario galą.

abejotinose ataitikimoee 
nežiūrint ant kiek menkas ir 

gali ižrodyti Ar turite reuma- 
rudau plėt- 

iSI>ėrlmus? Ar slenka jūsų plau- 
turite Sušus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumus, ar jaučiuties 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

Atsiminkite, kad n«r- 
gyvastim, o gyvastimi nervų yra

matyt, 
kad jis parvežė daug, daug 
žingeidžių žinių apie Lietuvą

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

gęriausį Ameriko- 
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy- I 
m<o. Didelis skai- ‘ ■■I 
čius žmonių išgy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že- 
miausia kaina. To Bi 
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
I Dr. B. M. Ross,

35 §0. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

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

Šios valstijos prohibjtijos di
rektorius l5. Moss praneša, kad 
pereitais meteis 2,289,600 Žmo
nių reikalavo ir gavo receptų 
degtinei, kaipo 
ccptų blankos 
ceptų išduota 
daugiau, negu 
Šįmet to nebusią, nes popera, 
ant kurios receptai pildoma 
yra sužymėta “U. S.”. Sako
ma, kad gydytojai tuo budu 
surinkę už receptus $7,000,000, 
o aptiekoriai—$2,500,000.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jūsų 
giminėms Lietuvoje. Kompanijos nuo
savas ęfisas Kaune gerai patarnau
ja visiems lietuviams pasaŽieriams.

White Star Link
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivhi Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line
Plymoutįi — Cherbourg —i 

Hamburg
Paprasti Išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
bąltijos portais. t

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimais Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgeland, Lapland ir 
Zecland.

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

■ ■■ ■. •>.

Pasazierių Departamentas
127 So. Statę St., Chicago, III.

Antradienis, 28, 1923 ____ ______________

Suimtas čekiu klas 
tuotojas

organizme.
i nervuoti ir nekantrus, ar turite 
sukimą, ar pametėte energiją ir 

netvarką filapu- 
organuose ? Suirutė organuose tankiai 

prie svarbių, organiškų ligų. Jeigu 
ir energija yra žemiau nor- 
jeigu jus nenorit dirbti su 
ir gaukite tikrą ištyrimą- 

Pagydymas ir sugrąžini- 
musų gyvenimo užduotis.

Rugpiučio 26 dieną Lietuviui 
Socialistų Sąjungos 4 kuopai 
surengė draugišką išvažiavimą Į 
į Palos Park miškus. -Nors iš 
ryto lijo, bet apie pietus dan
gus prasiblaivo. -Kiek palaukusi 
gražus būrelis sąjurigiečių iri 

jų darugų susirinko Naujienų! 
ofisan ir apie pirmą valandą 
visi sėdo Į automobilius ir va-1 
žiavo miškan. Tik išvažiavus 
nekaip sekėsi; d. Valio auto
mobilius sugedo ir tas visus 
biskutį sutrukdė. Dar buvo 
bandyta taisyti jo automobi
lių, bet visos pastangos jį su
taisyti nuėjo dykai. Ir pp. Va
liai dėl to “trubelio” turėjo pa
silikti Chicagoj. Gaila jų!

Jau gerokai po pietų nema
žas sąjungiečių ir jų draugų 
būrelis atvyko miškan. Viepi 
pasiliko ai-lcštėj mėtyti bolę, I 
o kiti ėjo į mišką gėrėtis gam
tos vaizdeliais, bei šiaip pasi
vaikščioti po mišką. į

Apie penktą valandą šeimi
ninkes pakvietė dalyvius prls 
užkandžių. Susėdus visiems 

gražioj aikštėj svetelis stipri-j 
nos ir juokavo. O po skanių 
užkandžių kai kurie sąjungie- 
čiai buvo pristatyti kalbėti, bet 
vietoj kalbęti jie tik juokus! 
krėtė. O d. J. J. Čeponis pa
reiškė, kad jis vis tik nekalbė
siąs, nes nenorįs, kad visi jo 
aiškinimais pasinaudotų ir tuo 
budu išgudrėtų..»

Kiek pajuokavus pradėta 
įvairus žaidimai; Žaiste ir lin
ksmintasi iki vėluma^. Kaip 
sąjungiečiai, taip ir. jų drau
gai turėjo daug pasigerėjimo. 
Vieni žaidė, kiti šnekučiavos 
ir juokavo, bei gamtos grože 
ir tyru oru gėrėjosi.

Beje, saulei ^leidžiantis dar 
atvyko automobiliais pp. Gu- 
giai, A. Labs, K. Jurgelionis ir 
kiti, kurių vardų neteko suži
noti. Jie irgi nuo žaidimų ne- 
pasiliuosavo. Po užkandžių 
tuojaus tapo priversti drauge 
su žaidėjais žaisti ir prakai
tuoti... Ir kai kurias jų ne
mažai “prikankino”...

Taipjau reikia pažymėti, 
kad kai karius sąjungietius ir 
jų draugus nuvežė miškan ir 
-parvežė namo savo gražiais 
automobiliais dd. sąjungiečiai 
J. J. Čaponis, K. Augustinavi- 
čius ir Vaišvilas. Nemaža at
vyko ir savais automobiliais.

—Ten buvęs.

Pinigai takeli Lietuvoje
Siuntimo Skyrius garo

Naujieny Redaktorius d. P 
Grigaitis jau sugrįžo 

iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir. Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais. 1

Pinigus gavo:
18037 P. Mažeikienei 
18080 N. Janusavičienei
18040 E. Kukevičiui
18041 M. Jocius 
18047 E. Prastins 
18058 B. Janušauskienei
18060 M. Dimskienei
18061 V. Dimskaitei
18062 L. Dimskiui
18063 A. Dimskiiii 
18078 P. žemaiŽiunui 
18085 J. Al. Norkui 
18090 O. Baličienei 
18094 St. Rimkus ‘
18097 M. Vainulaitienei
18098 J. Vėžiui 
18116 P. Kiršaitei 
18120 E. Rukštelytei 
18122 P. Raudiui 

L18124 M. Kazlauskienei ( 
JJS126 M. Šalkauskienei
18128 L. Jurevič
18129 A^ Narevičiui
18140 B. Špokui
18141 B. Strigovskienei
18142 J. Vaitkevičienei
18143 P. Stonis
18146 L. Andrikui
18147 L. Bobinienei 
18149 A. Buknienei
18151 St. Kazokaičiui
18152 P. Mikučiui 
18154 Z. Kuncienei 
18156 T. Žemguliu
18158 M. Vaitkienei
18159 O. Sopagienei
18162 St. Žigaitė-Mockievič
18163 K. šešeikienei
18164 J. Mačejauskas 
18167 St. Rutkauskaitė
18172 V. čeponionis
18173 M. Gibronui
18176 . Grikštaitei
18177 A. Paulavičienei 
18179 E. Tinikaitienė
18181 O. Martinkienei
18182 O. Mielauskienei
18186 M. Zeuttiienei
18187 P. Šerpytis
18190 J. Vaituš
18191 M. Verpetaitė
18192 A. Jokubauskui v '
18193 K. šermukšnis 
18195 J. Kunišauskienei
18197 A. Voveriui
18198 St. Beišinas
18199 M. Misevi&utei 
18202. A. Jucis
18203 D. Juduitienei
18204 D. Šakinis 
18206 L. Liepienei 
18210 F. Leonui 
18214 Stt. Valašinui
18216 A. Monkevičienci
18217 K. Buževičiutei

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAYS1
EGZAMINACIJA

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

kių pasekmių, šiandien dar 
ti tą puikų pasiūlymą, i 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, 
vena nuolat po num 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame^ naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus 
taipgi Europiškus intrevenaus 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užst 

krėtimą, 
kenkiantis 
tiškus skausmus k aulose? šašus, 
mus arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovi jūsų sveikatos, 
vai yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę 
Ar esate 
galvos Į 
ambiciją? Ar turite kokią 
jno 
veda 
jūsų sveikata 
malto laipsnio, 
norų, ateikite 
egzaminą dykai, 
mas sveikatos yra

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. 1 

136 Wabash Avė....
' Valandos nuo 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
9 vaL ryto iki 1 vai. po4M >H
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Lietuviu Rateliuose. Prapuolė lietuvis

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
A. duodanti mok- 

lykai rengti va-

žymėtinas daly- 
nesenai baigusi 
mokslą p-nia

Pereitą ketvirtadienį išėjo iš 
namų Tadas Šlajus ir nebegrį

žo namo. Liko patirta, kad 
prieš pietus jis atlankė Noel 
State banką, s iš kur išsiėmė 
kiek pinigų, 
jis turėjo su

Tadas yra 
ūgio, šviesių
sios išvaizdos, 30 metų 
žiaus vyras.

žinantieji ką nors apie j į 
lonėkite kuogreičiausia 
nešti man apie tai šiuo adre
su: Juozas Šlajus, 2653 N.
Sayre Avė., Mont-Claire, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGI'kambariai dėl 

mažos šeimynos, bile kokioj 
apielinkėj. Atsišaukite

PARDAVIMUI RAKANDAI MORTGECIAI-FASKOLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Banko 
savim.

5 pėdų 
plaukų

knygutę

8 
ir

4344 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen. Bizni gali varyti ir 
moteris. Yra kambariai mažai 
šeimynai.

Atsišaukite:
5114 So. Rockwell St.

sleiviams salę 
karus.

Dar vienas 
kas, tai kad 
farmaceutikos
Francis Stogis užėmė asisten
tės vietą chemijos departamen
te Illinojaus universitete. Ji 
mojimu. ir aplaikė pirmą (te
lankyti susirinkimų, 
v aną. Ji priklauso
Bet kai Ictit-j iniką 
alnkyti susirinkimų, 

galėsianti daryti.
—d'Mentus

ką dabar
2 kuopai. 

ne£jale.fc> 
kij dabar

Armoris.

Iš lygiečiij pastogės
Vis dar rengiasi prie 

tournamento.

Kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, Lietuvių Socialistų 
Jaunuomenės Lygos tennis lo
šėjai rengiasi prie tournamen- 
to. Jie dabar dažnai prakti
kuojąs. Mat visi nori išsila
vinti kiek galint daugiau, kad 
laimėjus čampiono vardą. O 
tai nelengva laimėti, nes kom- 
peticijos gadynėj visi prie to 
varosi.. . ■

Pereitą šeštadienį lygiečių 
tennis žaidėjų praktika įvyko 
Jackson Park, kur gražus ol- 
šėjų būrelis buvo susirinkęs. 
Taipjau buvo atvykę pažiūrėti 
lygiečių žaidėjų ir jų draugai.

Reikia |pažymėti, kad kaip

žaidė, 
čiavos 
džiu,

daug pasigerėjimo. Vieni 
o kiti juokavo, šnekų- 
ir tyru oru gėrėjosi. Žo- 
visi (linksmai Ipraileido 

—Ten buvęs.

K l, S. J. L (iarhuotšs
PreJekcija iš chemijos

žinoma, laiko kiekvieną penk
tadienį Raymond Cliapely la
vinimosi susirinkimus. Lavini
mosi susirinkimas įvyko ir pe
reitą penktadieni, kuriame da

vičius iš chemijos srities. I^re- 
legentas šioj mokslo srity yra 
gerai apsipažinęs ir tiulel jo 
prelekcija buvo ytin žingeidi.

Yra taktas, kad dabar civi
lizacijos ratą suka anglies ir 
aliejaus ' (gazalino) energija. 
Dabar kjla klausimas, kas at
sitiktų su musų - civilizacija, 
jeigu vieną gražią dieną žmo
nija netektų šią mineralų. O 
kad jie ankščiau ar vėliau iš
sibaigs, tai nėra abejonės. 
Prelegentas pareiškė, kad dėl 
to nėra reikalo nusiminti, nes 
chemijos mokslas sparčiai žen
gia pirmyn ir šią problemą 
jam teks išrišti.

Anot prelegento, civilizaci
ją išgelbėti padės toks chemi
joj elementas, kuris ir šiandie 
ir praeity lošė nepaprastai 
svarbią rolę socialiame žmo
nių gyvenime, būtent, alkoho
lis. AlkoJiolis, saiko prelegen
tas galima panaudoti varymui 
automobilių, mašinų, laivų, 
traukinių ir tt. ir tuo budu jis 
pavaduotų 
Prelegentas nurodė, kad alko
holį galima pagaminti iš įvai
riausių augmenų bei kitų da
bar numetamų ir nevartoja
mų daiktų. Alkoholis esą labai 
pigiai galima pagaminti — 
apie 25c. už galioną, šiuo lai
ku jis nėra vartojamas tik to
dėl, kad nėra 
yra užtektinai 
jaus.

Labai gaila, 
prelekcijos nepasiekia plates
nių liaudies sluogsnių. Pana
šias prelekcijas ne bile kas ga
li duoti ir todėl jos retenybė 
musų liaudžiai. Butų gerai, 
kad Lyga susirūpintų teikti 
I>releikdijas trumpoj ateity, 
kuriomis galėtų naudotis ne 
tik lygiečiai, bet ir šiaip žmo- 
hės. _ Vr.

ir aliejų.

reikalo 
anglies

ir kad 
ir alie

kad. panašios

colių 
švie-
am-

ina-
pra-

REIKALINGAS kambaris vie
nam vyrui. Kas turite, prašau 
pranešti laišku.

W. Z.
418 So. Sherman St.

Room X 23

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
I gėrimų parloi/as. Gera vieta pa
darymui pinigų. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į šertą tėvynę.

Atsišaukite:
2310 So. Halsted St.

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo
da rakandai dėl penkių kambarių, fo
nografas, vargonai, parlor setas, di- 
ning setas, 2 šildomi pečiai, 1 kukni- 
nis pečius, 2 lovos, stiklinis indų šė
pa. Parduosiu visus sykiu arba pa
vieniai. Tel. Pullman 5482, 10929 So. 
State St., Chicago, III. Paimkit karą 
119 State-Michigan ant State Street.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, beveik nauji, vis 
sykiu aru po vieną. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą. At
sišaukit:
1800 North? 5:30 vai. vakare.

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

MOKYKLOS

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA dvi merginos, 
viena į namus prie'namų dar
bo o antra į studio prie pavei
kslų darbo. Atsišaukite.

w. j. Stankūnas 
(Photographer)

3315 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, geroj vietoj visokių tau 
tų apgyventa vieta. Įeigos tarpe 
$700 ir $800 j savaitę.

7301 So. Westem Avė.
Tel. Stewart 1636

PARDAVIMUI namų rakan
dai (fumiture) už labai pigiai 
kainą. ;

Reikale kreipkitės;
3510 So. Union Avė.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda-J T^TrrrA ± 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei REIKIA moterų dirbtuves
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai darbui, turi bllti tvirtos. Atei- 
pinigo, kad nusipirkus sau namel;. , ?

Naujienų Spuika kitę pasirengusios darban ir 
S. Halsted St atsineškite tamsius kvartukus.

MELROSE PARKIEČIAMS 5801 So. State Str.
Nuo pirmos rugpiučio, Melrose-------------------------------------------------

Parke Naujienų išnešiojimas ir par- RFIKA’LTNGA qpnn mofprici 
lavmejimas pereina į globą Melrose sena moteris
Park News Agentūros, kurios ofisas prie padabojimo 2 metų vaiką. 
ros"e Park Gal'ma m°tyt‘ 5 Wl- Vaka‘
meriatoriai ir norintis skaityti jei ne- rais. - į I
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip- Woiio/^ '
tis augščiau paddotu adresu ar tele- 3d33.So. VVallaCe St. y 
fonu. Naujienos bus pristatomos į na- 3 lubos frontas
rais kožnam.

n ., ___ . ,. . . REIKIA senyvos moteries pri-Bridseportas. — Lietuvių Stygų .... . «
Orkestro praktikos įvyksta kas antra- dabojimui 2 vaikų, 3 ir 4 Bie- 
lienį, 7:30 vai. vak., Mark White tų senumo. Turi mokėti kaibėti 
dorintieji prisirašyt malonėkit atsi- lenkiškai. Geri namai ir gera 
lankyt. -~ Organizatorius. mokestis. 1529 So. 48th Court,

Brighton Park. — Ateities Žiedo | Cicei’O, III.
Vaikų Draugijėles tėvų susirinkimas 
įvyks trečiadieni, rugpiučio 29 d., 7:30 
vai. vak., McKinley P&rk svetainėj. 
Visi tėvai n'ialonėskite laiku susirink
ti. Kviečia. —Sekretorius.'

Bridgcportas. — Susivienijimo Lie
tuvių Draugini ant Bridgeporto net
iesinis susirinkimas įvyks antradienį, 
rugpiučio 28 d., 8 vai. vak., Mildos 
svetainėj, 3140 S. Halsted gat. Visi 
ielegatai malonėkite laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

—A. J. Lazauskas, rašt.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo ir prižiūrėji
mo 4v2 metų nąergaitės. Valgis, kam
barys ir mokestis.

Atsišaukite po 4 vai. vak. 
CHAS. BARTKUS, 
2941 W. 39th St, 

arba Pershing Rd. 2-rų lubų

REIKIA DARBININKŲ
ASMENĮ JIESKŪJIMAI
JIEŠKAU savo dėdės Juozo.Nar- 

jevičio, prieš karą, dirbo Fordo au
tomobilių dirbtuvėj. Aš nesenai grį
žau iš Rusijos Lietuvon ir jo 'adreso 
neturiu. Jis patsai, ar kas jį žinotų, 
neldžiu parašyti man šiuo adresU: 
V. Narkevičius, Krakenava, Panev. 
ipskr. Lithuania.

JIEŠKAU savo vyro giminių Ame
rikoj, brolių Aleksandro ir Valerijo
je Klio-hų ir seserų Zofijos, Emilijos 
ir Petronėlės Kliobaičių — jos visos 
įtekėjusios, bet jų vyrų pavardžių 
nežinau. Amerikoj gyvena apie 20 
lietų, ir paeina iš Sėdos miestelio, 
Mažeikių apsk. Meldžiu labai praneš
ti adresu: Petronėlė Žilinskienė (po 
tėv. Vičaitė), Radviliškis, šiaul. apsk., 
Kojalis gat. No. 1. Lithuania.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU draugės dėl apsivedi- 

no be skirtumo tautos ir tikybos; ga
li būt mergina, našlė, ar gyvanašlė, 
uio 25 metų iki 30 metų. Turi būt 
gražios išvaizdos, 33 metų amžiaus; 
kuri myli dailų ir ramų šeimyninį gy
venimą. Malonėkite atsišaukti įdėda
ma savo paveikslėlį. Duosiu kiekvie
nai atsakymą ir paveikslėlį sugrąžin
siu; užlaikysiu viską slaptybėj.

Atsišaukite:
J. B. S.

3210 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vaikais vienu 
ar dviem. Gali ir tokios atsiliept, ku
rios ir vyrą apleido. Amžiaus iš 25 
iki 36. Aš vaikinas 40 metų. Gerai 
užsilaikau. Plačiau žinių suteiksiu 
laišku. Atsakymą duosiu kiekvienai.

M. T. F., 23 Penn Avė., 
Worcester, Mass.

į w sKaram
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
-trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
larbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Ave^ 

Phone Lawndalą 0114.

oo mnma
REIKALINGAS kambaris vie

nai merginai prie intelegentiš- 
kos šeimynos. Nepaisant vienai 
ar dviem merginom kambariai.

BESSIE LATUCK
3223 So. Auburn Avė? j

......... ..............

REIKALINGAS J BANKĄ 
jaunas, energingas vyras, 
turintis bankinį patyrimą. 
Atsišaukite ypatiškai

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 So. Halsted St.

REIKALINGAS bekeris pir- 
marankis. Gera mokestis. Valgis 
ir golis ir pastovus darbas.

Kreipkitės:
J. KALAINA 

1637 W. 13th Avė., Gary, Ind.

REIKALINGAS geras bučeris 
kalbantis angliškai, polskai, ir 
lietuviškai.

Atsišaukit tuojau.
2612 W. 47th St:

REIKIA —
Vyrų dešrų prikimšėjų. 

PURPTY PACKING 
COMPANY, 

3247-61 W. 47th St.

REIKIA — , 
Kalvių ir pagelbininkų.

Atsišaukite: 
mechAnical MFG. 00., 

39th and Loomis St.
■■■ 111 ........ ■ ......................... ....... —
DARBININKŲ ir shearmenų 

į geležies atkarpų jardą. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.

. Atsišaukite:
3647 So. Homan Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

saldainių krautuvė, biznis sę- 
nai, išdirbtas. Daugiau patirsi
te ant vietos. 1

5135 So. Ashland Avė.

PARDUODU arba mainyčiau bu- 
čemę ir grosernę sena ir išdirbta vie
la. Mainyčiau ant loto, automobilifcus 
arba nupirkslt už teisingą pasiūlymą. 
Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
686 W. 87th St

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per 25 metus. Prie
žastis pardavimo, patirsite ant 
vietos.

Atsišaukite:
3347 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai pigiai, sykiu ir švarus 
kambariai. Norintiems galima 
matyti vakarais po 7 vai.

2918 So. Emerald Avė.
2-ros lubos iš užpakalio

BARZDASKUTYKLA ant pardavi
mo, yra ant kampo gatvės. Biznis, iš
dirbtas per daugelį metų, naujos ma
dos įtaisyta. Parduosiu už prieinamą 
kainą, nes greitu laįku turiu apleisti 
miestą dėl svarbių dalykų. Kas bus 
pirmas tas gaus gerą vietą.

3336 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 pečiai, 1 da- 
venport, 1 ice box, 1 stalas, 4 
krėslai, 2 supami krėslai, 2 ko
modos ir indai.

729 W. 17th PI., 4 augštas 
laiptai iš užpakalio

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dozainavim-as, skrybėlių 

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

Sara Patek, pirmininkė.--------------- ----------- -

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietos. Po rugsėjo 1, už mokslą im
sime $50. Jei jus įsirašysite pirm rug
piučio 31 dienos, jus galite pasinau
doti nupiginta kaina. J

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

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

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm1. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J, 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis. 757 Sd. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8313 Auburn Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 

^glnb. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis;
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE- 
TU VOS valdyba 1923 metams i 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antra sekma- 
dieni' kiekvieno menesio, jyta.lina.us- 

salėj, 1843 So. Halsted St., ' 1 
fvai. po pietų,

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1928 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petraiiskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 lx>we 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str,; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas męnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray
mond Chapely 816 W. 31 gat.

GARADŽIUS
65 karų vietos, moderniškas įrengi

mas, taisymo šapa, randasi geroje 
vietoje South Side prie transfeų kam
po. Galite apžiūrėti. Turi būt parduo
ta šią savaitę.

Atsišaukite:
Phone Wentworth 2571

NAMAI-2EME
DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
už gana prieinamą kainą. Biznis iš
dirbtas nuo gana seniai ir randasi 
lietuviais apgyventoje kolonijoje.

Priežastį pardavimo sužinosite vie
toje.

Kreipkitės:
3140 So. Wallace St.

TURIU parduoti savo modemišką 
9 kambarių mūrinį namą ir garadžių, 
su 10 akrų žemės, įskaitant piknikų 
daržą. Raudasi 19 mylių nuo Chica- 
gos, prie C. B. & Q R. R. eina elek
triniai karai. Prie - didžiosios gatvės, 
greit augančiame miestelyje, vienas 
blokas nuo stoties. Gera vieta pada
rymui pinigų tinkamam žmogui. Pi
nigais arba išmokėjimais.

Telefonuokit Lawndale 0311. , 
MR. NISLEY

$700.00 parsiduoda grosernė, 
cigarų, saldainių ir visokių smul
kmenų. 5 ruimai gyvenimui. Li- 
stas Ilgas, nupirkit pigiai. Ren- 
dos tik $30.00 į<jpėnesį. Kreip
kitės: 3721 So. Halsted St.

• M *•*-

PARDAVIMUI,, saliunas. Ge- 
roj vietoj, apgyyeųta visokių 
tautų. Renda pigį, ruimai gyve
nimui. Parduosiu Y nebrangiai. 
Kas pirmas tas laimės. Kreipki
tės 2621 Ogdeh Avė.

DIDELIS BARGENAS
Bučernė par^ąyimui. Biznis 

išdirbtas tarpe visokių tautų. 
Turiu parduoti greitai ir pigiai 
iš priežasties ilgos ligos.

1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Parduo
siu čielą arba pusę.

Atsišaukite:
1400 So. Union Ąve.

ANT pardavimo grosernė ir 
delikatessen. Geriausioj vietoj, 
2 blokai nuo Jackson Parko. Sto
rų aplinkui nėra; biznis geras. 
Priežastis — viena moteris. Ren
da pigi ir pragyvenimui ruimai.

1413 E. 58th St.

PARDAVIMUI grosernė, prie 
kryžiavos karų linijos, prie bu- 
čemės. Nauji įrengimai, naujas 
stakas, 5 kambariai gyvenimui, 
lysas 4 metams; renda $59 į mė
nesį. Parduosiu greitai už $1,600 

2022 Sd. Leayitt St.

PARDAVIMUI barbernė, 
roję vietoje, genas biznis.

Atsišaukite:
1604 W. North Avė.

, Chicago, III.

AirmumiiAi
PARSIDUODA Fordas, 1921, tour- 

ing, ir antras Buick. Parduosiu visai 
pigiai už teisingą pasiulyrpą. Priežas
tį patirsit ant vietos. 'Galirpa matyti 
dienom, lig 6 vakare. Turiu parduoti 
šią nedėlią.

1828 So. Ruble St.;
ant antrą lubų* iš fronto

RUANDAI
TORIU perduoti, tuojau sa

vo 5 kamb, vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografą 
bile už gerą pašildymą, 
praleiskite šio bargeno, 
šaukite vakarais 1922 S. 
dzie Avė.

Ne- 
atsi-
Ke-

PARDAVIMUI vieno akerio 
fanna, 4 kambarių namas 
tvartas vistinyčia, javai, šie
nas, karvė, 20 ančių 50 vištų ir 
anglių; viską parduosiu už 
2900.00 106 and Hamlin avė. 
Mt Qreenwood, 111.

PARDAVIMUI 6 apartmentų, sun 
parlor, pirmos klesos padėjime na
mas, 2 apt. po 6 kamb. 4 po 7 kamb., 
netoli Jacksuh. Park, III. Central ele
vatoriaus ir 2 kartį Unijos. Apleidžiu 
miestą, $10,0001 pinigais, kitus pagal 
sutartj. Kaina $31,000, savininkas 

612 Ę, 95th Street

PARDAVIMUI medinis namas. 5—6 
kambariai. Su skiepu ir 2 karų gara- 
džius. Geroje apielinkėje, netoli gat- 
vekarių lihfjos. Daugiau patirsit ant 
vietos.

Kl. Ladžius,
4333 S, Artesian Avė.

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

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm 
V, Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė., 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted SI.; turt 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halstec 
St.; kasierius A. Zalątoris, 2822 
S. Leavįtt St., kontrolės rašt. p-li 

.D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti 
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai / laikomi kas menes; 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI

ČICEBOS LIETUVIŲ PA8ELt»OS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei 
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Sons 
iždo glob. A. Stanįsauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. 1 
Deveikis, organas “Naujienos . Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk 
tadienį kiekvieno mėnesio lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir ,49. Ct. 
Cicero, III. ____________

RYTINES ŽVAIGŽDES PAš. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas. 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai | būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

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

26% ANT JŪSŲ; PINIGŲ i
Pardavimui 2 augštų namas, krau

tuve ir 4 kambariai viršui, 2 karų ga- 
radžius, kambarys su vana augŠtai. 
Arti 59-tos ir Halsted gatvių. Renda 
$100 į mėnesį. Kaina $5,500. Savinin
kas:

M. K. W00D,
35 So. Dearbom St., Room 316 

Tel. Dearbom 8544

NAŠLĖ turi parduoti 2 augštų 
frame, 5—6 kambariui namą. Rendos 
neša $75, kaina $7000, 3100 blokas 
Parsbing Rd., netoli Kedzie aye. Tas 
namas bus dvigubai brangesnis grei
toj ateity.

SERGANTI moteris turi parduoti 
2 augštų murinę bekernę, 2 flatai po 
4 kambarius ir bekernę. Randasi 4100 
Block Archer Avė.. Greitai augančioj 
apielinkėj. Rendos $150 į mėnesį, 
morgičius $3000, antras mergišius 
$5000. Namas 48x100, kaina $19,000. 
Lotai yra parduodami nuo $5,000 iki 
$10,000 šioje apielinkėje.
3044 W. 40-th PI., TeJ. Lafayette 4393

PARDAVIMUI per savinin
ką, 3 flatų mūrinis namas, 7- 
7-7 kambarių, gara<jžius dėl 2 
carų. Pagal Garfield Blvd., ne
toli Ęalsted St. Kaina $13,500.

Tel. Boulevard 1371

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 18th Št.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1' 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob

1 P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pęt 
ralis; maršalka T. Rudis. Susmn 
kimai laikomi kas menesį antrą ne 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAšELPOf 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfielc 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanai 
Lungevič, 1737 N. Robey St; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
būna kiekvieną antrą nedeldien; 
Zvvianzek Polek svet., 1815 Nortr 
Ashland Avė._______ '

LIETUVIŲ LAISVĖS PAšELPINICi 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai*, 
dyba 1923 metam®: pirm. A. Mas- 
kąuskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm, J. Varnagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė. 
7038 S. Sangamon St., finansų rast 
J. Ąleksąndraviče. 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso? 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai- 
naitis.

iJETUVIU KRIAUČIŲ SAVITAR-, 
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pi?m. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-■ _ Į i ?

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis,

• 8331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 6o. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stauta«v 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3388 So. Auburn Avė. 
Draugyštėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIU LAISVES KLIUBO VAI^ 
dyba 1928 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Lcavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wal1ace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. SĮ. 
Grikštas, 8220 So. Lime St.; kasosi 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

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

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinis namas, 8 flatų, skiepas 
ir maža frame cottage iš užpa
kalio, pečiais šildomas, South 
Sidėje.

3748 W. 59th Place

PARSIDUODA FARMA

WISCONSIN VALSTIJOJE. Vieta 
graži, aukšta, žemės 76 akeriai, nau
ji budinkai. Parsiduoda su visų > in
ventorių gyvuliais ir įrankiais.

Labai pigiai parsiduoda, nes vyrui 
mirus, sunku našliai apžiūrėti.

Atsišaukite:
J. MASALSKIS

812 W. 38rd St., 
Chicago, III.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLE 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unior 
Avė.; nut. rašt. J. Vakmchius 1091C 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
•Balvočius, 188 E. 114 Place. Susi 
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilt 
svet.*, 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt.. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. ,2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rast. J. Ado 
maltis; kasos globėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliub< 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J, Lazauskas.

JETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Šil
inis, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Laifraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt] J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; WJ. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halstecr St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma fr 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesi pirmą šeštadienio vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

tuma. linu. a. jJionivHvars, iuua

Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Šil

utis, 2024 S. Peoria St.; tur- 

. Chas. Chepulis, 1840 So. 
St.; kont. rašt. St. Jerom-

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

JETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut 
Rašt., Juozapas KezTs; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shenyaitls, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.
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