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Skaičius žuvusiu Japonijoj pasiekė 500,000
Išsigelbėjusieji pa

tys žudosi
Tokio žuvo 300,000 

žmonių
Graikija nori taikintis

Italija nepaliauja grūmojus

Skaičius žuvusių Japonijoj 
pašoko iki 500,000

Sumida upė užtvenkta lavo
nais. Tūkstančiai žmonių iš
ėjo iš proto ir patys prisi- 
girdč. Vien Tokio žuvo apie 
300.000 žmonių. Dvi salos 
paskendo.

TOKIO, rūgs. 4. — Tūkstan
čiai lavonų žuvusių laike že
mės drebėjimo, užtvenkė Su- 
mida upę, kuri plaukia per 
Tokio.

Tūkstančiai vyrų ir moterų, 
l>erimti baimės ir nuovargio, 
užėmus naujiems žemės dre
bėjimams, išėjo jš proto ir pa
tys puolė į upę ir prisigirdė. 
l’ukstančiai kitų žmonių žuvo 
sugriuvus tiltams per upę.

Tokio ir Jokohama yra veik 
visai sunaikinti žemės drebė
jimo ir gaisro preitų šeštadie
nį. Kiek tikrai žmonių žuvo 
dar negalima apskaityti.

Abejuose miestuose liko 
paskelbtas karo stovis. Tokio 
yra tvarkus.

300,000 žmonių žuvę Tokio.
DARBINAS, Manžurijoj, r. 

4.— Gautosios čia žinios ap
skaito, kad vien tik Tokio žu
vo 300,000 žmonių. Gaisro pa
švaistė buvo matoma už 200 
mylių. Žemės drebėjimas vis

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

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi j| kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEM®.
Ypač kad šie metai yra namą 
pirkimo metais.

dar tebesitęsia, taipjau veikia 
ir ugniakalnis už 40 mylių nuo 
miesto, Sumida Upė permainė 
savo vagą per sugriautšjį mies
tą.

500,000 žmonių žuvę.
SAN FRANCISCO, rūgs. 4. 

Bevielinhi telegrafu (tik tekis 
susižinojimas su Japonija da
bar tėra galimas) gauta žinia 
iš Oyaina, kad Tokio policija 
apskaito, jog visoje šalyje nuo 
žemės drebėjimo žuvo, apie 
500,000 žmonių.

Ošima sala už 60 m. nuo 
Tokio, ant kurios yra Tfgnia- 
kalnis, paskendo ir jos neliko 
nė pėdsako. Taipjau paskendo 
gražiausia Japonijos sala Eno- 
šima. Salą pirmiausia užliejo 
vilnis. Vilnis užliejo ir kitas 
dvi salas. Daugelio europiečių, 
kurie gyveno ar lankėsi tose 
apietlinkese, pasigendama.
Riaušės gręsia sunaikintiems

- miestams. >
SHANGAI, rūgs. 4. — Gau

tomis iš Osaka žiniomis, Toki- 
joj vis dar siaučia gaisras. 
Tarp žuvusiųjų yra ir sūnūs 
princo Higaši-Kuni. Taipjau 
nesurandama švietimo ir justi
cijos ministerių naujojo kabi
neto. Jie prapuolė po pirmo že
mės sudrebėjimo. Daug kitų 
žymių Japonijos žmonių žuvo.

Gautomis kitomis žiniomis, 
riaušės gręsia sunaikintiems 
Japointijos miestams. Sumiši
mus daigiausia kelia korėjie
čiai. Policija suvaldymui riau
šininkų ginkluoja valdininkus 
ir piliečius.

Dar du miestai sugriauti.
LONDONAS, rūgs. 4.— Gau

tomis iš įvairių šaltinių žinio
mis, be Tokio ir Jokohamos, 
dar liko veik visai sugriauti 
miestai Nagoya, turintis 60,- 
000 gyventojų ir Yokosuka, 
turintis 70,000 gyventojų. Ma
noma, kad Jokohamoj žuvo 
Anglijos konsulas ir apie 100 
svetimšalių.'

Žinios sako, kad ir ant kitų 
Japonijos salų buvo jaučia
mais žemės drebėjimas.

Dvi salos, kurias labai lan
kydavo svetimšaliai, liko užlie
tos vandens. Taipjau vilnis su
naikino daugelį europiečių ko
lonijų Yokohamos ppielinkįeje.

150 laipsnių karščio.
OSAKA, rūgs. 4. — žemės 

drebėjimas vis dar tebesitęsia 
Kavaguči apielinkėse. Miestelį 
sunaikino žemės drebėjimas 
pirmadieny. Dvi karaliaus naš
lės liko užmuštos.

Tokio, kada gaisras gręsė 

kalėjimui, iš kalėjimo tapo pa- 
liuosuota 1,500 kalinių. Tarp 
paliuosuotųjų yra visi komu
nistai.

Po žemės drebėjimo dauge
lis žmonių mirė nuo baisaus 
karščio. Danely vietų karštis 
pakįlo iki 150 laipsnių Fahren- 
geito. Išlikusių žmonių padė
tis pąblogino smarkus lietus, 
kuris lija jau mito septintadie- 
nio.

Didžiausias vargas yra Yo
kohamos apielinkėj. Mieste 
viešpatauja sumišimai ir vietos 
policija neįstengia suvaldyti 
plėšikų. Veik visas miestas su
griautas ir gatvės nuklotos la
vonais. Ten žuvo mažiausia 

.100,000 žmonių.
Tūkstančiai žmonių žuvo pa

nikoj Tokio. Žemės drebėji
mui prasidėjus, išlikusieji bė- 
go į stotį pasislėpti. Kurie ne
sutilpo į * stotį, bėgo į Ueno 
parką. Gaso pervadų eksplozi
ja iššaukė visuotiną paniką, 
kurią dar labiau padidino iš
kilęs gaisras stotyje. Tukston- 
čių sum'intų žmjonių lavonai 
guli krūvomis apie stotį ir 
parke. Tūkstančiai žmonių 
bandė pasislėpti miesto' tven
kiny nuo karščio ir gaisro. Jų 
lavonų yra pilnas tvenkinis. 
Tokio tebėra visai izoliuotas 
ir tik sutsižinoma aeroplanais.

Apskaitoma, kad Tokio ims 
mažiausia dviejis metus laiko, 
kad pasikėlus iš griuvėsių ir 
atsibudavojus.

Oficialiųjų apskaitymu žu
vo 100,000 žmonių

■PARYŽIUS, rūgs. 4.—- Japo
nijos ambasada gavo oficialinę 
kablegramą iš Tokio, kurioj 
apskaitoma, kad Japonijos ka
tastrofoj žuvo 100,000 žmo
nių.

Prašo pagelbėti japonams
WASHINGTON, rūgs. 4. — 

Prezidentas jCoohidge šiandie 
išleido atsišaukimą į Ameri
kos žmones, raginantį visus 
aukoti tikslui gelbėti baisiau
sioj istorijoj nelaimėj japonus. 
Aukas jis prašo siųsti Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, kad 
tuo galima butų koordinuoti 
darbą.

Raudonasis Kryžius nori su
rinkti $5,000,000 šelpimui nu
kentėjusių Japonijoje.

Mussolini didinsiąs reika
lavimus iš Graikijos
» ------------- r— j

“Aš” didinsiu “mano” reikala
vimus, sako Mussolini.

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Itąlija apsunkins savo sąlygas 
evaikavimui Corfu salos, jei 
Graikija vilkins su išpildymu 
Italijos ultimatumo, pasakęs 
Italijos premieras Mussolini.

Pasak Rymo žinios Mussoli
ni pasakęs:

“Jeigu graikai išpildys sąly
gas mano ultimatumo ir užsi
mokės, tai aš pasitrauksiu iš 
Corfu, bet jie turi užsimokė
ti greitai, kadangi sekamą.sa
vaitę kaina bus pakelta. Aš ne
turiu mierio užimti daugiau 
Graikijos teritorijos ar grieb
tis kitokių priemonių, jei bent 
graikai butų tiek kvaili, kad 

puolus Italijos pavaldinius ar 
m.tosavybę”.

Rymo žiniomis, iMussolini 
kabinHo susirinkime pasako, 
kad jei tautų sąjunga prisiims 
sau teisę spręsti Italijos-Grai- 
kijos kivirčius, tai Italija pasi
trauks iš tautų sąjuiigos. Mi- 
nisteriai jo tokį nusitatymą už- 
gyrė. •

Graikija nori taikintis
Siūlo paskirti dvi komisijas ty

rinėjimui ir» nustatymui at
lyginimo užmuštųjų italų 
šeimynoms. Italipa nepripa
žįsta tautų sąjungos teisės 
maišytis | Italijos-Graikijos 
kivirčius.

i GENEVA, rūgs. 4. — Grai
kija, per savo atstovą tautų 
sąjungoje, Politis, specialinia- 
me tautų sąjungos susirinki
me pasiūlė išrišti ginčą su Ita
lija.
. Politis pasiūlė, kad butų pa
skirtos dvi nėutralinės komi
sijos. Viena jų ištirs ir nusta
tys atsakomybę už užmušimą 
Graikijoje Italijos narių Grai- 
kijos-A’Ibanijos ruįbežiau/fe ko
misijos, O kita komisija pri
žiūrės teisimą ir nubaudimą 
kaltininkų, kąda jie bus su
rasti.

Jis taipjau pąsiule, ?kad at
lyginimo užmuštųjų šeimy

noms sumą nustatytų komisi
ja iš vieno graiko, vieno italo 
ir vieno neUtralio nario, ge
riausia „Šveicarijos prezidento, 
ar ,internacionalinio teismo 
prezidento. Graikija gi sudės 
50,000,000 lirų-Šveicarijos ban
ke kaipo gvarantiją, kad ji iš
pildys komjsijos nuosprendį.

Italija pradeda kiek nusilei
sti. Ji buvo pasisakiusi, kad 
ji nepripažįsta tautų sąjungai 
teisės spręsti dėl Graikijos- 
Italijos krįzio. Dabar Italijos 
atstovas sako, kad tai buvo 
neoficialinis pareiškimas. Ofi- 
cialinis gi nusistatymas bu
siąs paskelbtas vėliau. Klausi
mą apie tautų sąjungos tteissė- 
tutmą maišytis į tą ginčą Ita
lija veikiausia pajuosianti iš
spręsti internacionaliniam teis
mui.

Athenų žinia sako, kad Ita
lija pranešė, '» jog ji nepripa
žins tautų sąjungos sprendimo 
šiame ginče. Rymo gi žinia sa
ko, kad premieras Mussolini 
veikiausia atšauks atstovus iš 
tautų sąjungos susirinkimo, 
jei tautų sąjunga neprisilaikys 
Italijos nusistatymo šįame gin
če.

Graikijoj sukilimas
RYMAS, rūgs. 4. — Gauto

sios čia žinios sako, kdd Grai
kijoj prasidėjo kontr-revoliu- 
cija. Juodėj imas nuolatos stip- 
rėjąs, nežiūrint valdžios pada-

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 4 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 kronų.......  $1.45
Belgijos 100 frankų ...........  $4.66
Danijos. 100 markių ......  $18.22

Finų 100 markių ................... $2.78
Franci jos 100 frankų ........... $5.64
Italijos 100 lirų :.................. $4.29

Lietuvos 100 Litų............ ...... $10.00
Lenkų 100,000 markių ........... 40c
Norvegijos 100 kronų ..;.... $1628
Olandų 100 kronų ............... $39.32
Šveicarų 100 kronų ........... $18.05
Švedijos 100 kronu ........... $26.58
Vokietijos 1,000>000 markių 7c 

rytų dštrių priemonių ir areš
tavimo visų nužiūrimų žmo
nių ir konfiskavimo ginklų. 
Athenai esą visai izoliuoti ir 
Graikijos valdžia neišleidžia 
jokių žinių apie ruščią padėtį 
šalies gilumoje.

(Graikijos legacija Londone 
sako, kad nieko panašaus Grai
kijoj nėra ir kad visoje šalyje 
viešpatauja pilna tvarka).

Jugo Slavija įspėja Italiją
BIELGRADAS, rūgs. 4. — 

Jugo Slavijos karalius Alek- 
tuojaus sušaukjė nepaprastą 
gandras sugrįžo į sostinę ir 
kabineto susirinkimą. Po su
sirinkimo tapo paskelbta, kad 
Jugo Slavija pasiliks griežtai 

neutralė Italijos-Graikijos ki- 
virčiutose ir lauks tautų sąjun
gos nuosprendžio. Tečiaus 
kartu tapo pareikšta, kad Jo
tosios- Italijos priemonės yra 
go Slavija skaito, jog jau grieb- 
jau pasiekusios kraštutinybę 
atgiežos, kokią galima leisti 
didelei valstybei.

Francija bando susiartinti 
su Vokietija

Kontribucijos klausimą išrišus 
tvers ekonominę sąjungą.

PARYŽIUS, rūgs. 4.— Fran
ci j a pripažįsta, kad Ekonomi
nis susiartinimas su Vokietija 
yra būtinai reikalingas.

Poincare valdžia yra pasi
ryžus daryti viską, kad pada
rius .sutartį tarp Vokietijos 
Vestfalijos kasyklų savininkų 
ir Alsace-Lorraine geležies ir 
plieno fabrikantų, bet tik po 
to, kaip kontribucijos -klausi
mas* bus išrištas.

Ta sutartis tikrai bus pada
ryta, nes Francija tiki, kad to^ 
kis ekonominis (susiartinimas 
yra geriausias saugumas nuo 
Vokietijos puolimo, kadangi 
tada abiems šalims rūpės pa
laikyti taiką, nes tai bus jų 
abiejų interesuose.

Kancleris Stresemąnnas irgi 
išsireiškė už Vokietijos ir Fran-. 
cijos politinį ir ekonominį su
siartinimą. Dar pernai Vokie
tijos ambasadorius buvo pa
siūlęs premierui Poincare tokį 
susiartinimą, bet Poincare pa
sakė, kad tai bus padaryta tik 
tada, kada bus pilnai išrištas 
kontribucijos klausimas, nes 
dabar tik Vokietija pasipelny
tų, gaudama Francijos mine
ralus*

Francijos metalo fabrikan
tai jau bernai nori tąkio susi
artinimo ir tik dėl “patriotiz
mo’ remia Poincare politiką 
smaugimo Vokietijos, nors tai 
politikai jie nelabai pritaria.

Amerikos konsoles žuvo
WASHING{I1ON, rūgs. 4.

Nuo Amerikos ambasadoriaus 
Japonijoje Woods gauta be- 
vielinė žinia, kad ambasados 
rūmai Tokio yra visai sugriau
ti’, bet visi ambasados darbi
ninkai išliko gyvi. Jis prašo 
skubiai siųsti pagelbą ir mais
to.

Ret Amerikos konsulas Jo
kohamoj ir jo žmona liko už
mušti. Taipjau žuvo ten ir 
Anglijos konsulas.

Woods taipjau įspėja laivus 
neplaukti į Jokohamą, kadan
gi uoste iškįlo žemės dugnas.

Iš Shane kompanijos 
rubsiuvių streiko

CHICAGO. — C. B. Shane 
Co., 325 W. Madison St., rub- ♦siuviai streikuoja jau devintą 
savaitę. Bet nežiūrint to jie 
nėra nusiminę ir ^yra pasiren
gę streikuoti kadir kitą tiek, 
bet streiką laimėti ir iškovoti 
unijos pripažinimą.

Antradienio jsusirinkime 
streikieriai daugiausia svarstė 
“laikraščio” “Telegramo” puo
limus ant streikierių. / Tasis 
laikraštis pasižymėjo tuo, kad 
tai buvo pirmas lietuvių laik

raštis, kuris atvirai pradėjo 
kovą su streikieriais ir visame 
kame remti streiklaužius. Tas 
laikraštis vadina streikierius 
šmugeMnkais, grafteriafs ir 
žydberniais, nors kuone visi 
joje dirbtuvėje, kaip streiklau
žiai, taip ir streikieriai ir bo
seliai yra lietuviai. Ir streikie- 
riams prisieina daugiausia ko
voti si? lietuviais, nes tarp 
stneliklaužių toje /dirbtuvėje, 
vargiai yra nors vienas žydas.

Streikieriai spėja, kad tam 
aikraščiui rašinėja patys 

streiklaužiai, ar boselių pasam
dyti žmonės, nes šiaip darbi
ninkas negalėtų eiti į dirbtu
vę ir prisižiurinėti skebų dar
bui.

Tasįs streiklaužis tvirtina, 
xad policijos apie dirbtuvę vi
sai nėra, kad dirbtuvėje neat- 
rodą, jog butų streikas, kad 
tik dvi mašinos esančios tuš
čios, kad mokinių visai nesą 
ir kad kiekvienas mokąs savo 
darbą. Streikieriai sako, kad 
visa tai yra netiesa. Streikie
riai gerai pažįstą streiklaužius 
ir žino kokie jie yra “kriau- 
čiai” ir kaip jie “moka” savo 
darbą. Policija prie dirbtuvės 
tebėra ir ji nė kiek nesimaži- 
na. Ir policija su boseliąis ne
maresniu nuožmumu puola 
streikierius 'kaip ir pradžioje 
streiko. Taip' pabaigoj pereitos 
savaitės tapo areštuota 4 strei
kieriai, o nuo streiko pradžios 
jau apie 40 areštų buvo. Ir dar 
tas streiklaužis • drįsta tvirtin
ti, kad streiko nesą! Patys 
streiklaužiai bijosi ir ant gat
vės pasirodyti ir eidami iš dar
bo išeina ne per priekines du
ris, bet per užpakalines, kut 
jie sulenda įtaksikabus. Svar- 

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
j Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštą pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresą.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at 
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prin 
kusiais kuponais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicag/

l. - ---- ----------------- --------------------------------------------------------

besnitfosius gi streiklaužius po
licija lydi iki pat namų.

—Toks kaip kiraučius.

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. — Darbo dienoj, 

pirmadieny, automobiliai už
mušė 4 žmones ir 7 sunkiai 
sužeidė, du jų balbut mirtinai.

Trys automobilistai vakar 
liko nuteisti kalėjiman ir du 
užsimokėti dideles pabaudas 
už važiavimą girtu būnant.

Girtas negras nušovė 2 poli- 
cistus.

JOHNSTOWN, Pa., rugp. 
31. — Pakvaišęs nuo munšai- 
no negras Roselle priemiesty, 
kur yra didelės Bethlehem 
Steel Co. kokso dirbtuvės, nu
šovė du policistus ir tris poli- 
čistus sunkiai sužeidė. Pats 
negras irgi nušautas.

Persišaudymas ištiko po 
muštynių tarp negrų, kada po
licija atvyko juos numalšinti. 
15 negrų liko areštuota.

Iš Vilniaus
Gyvačių organizacija”. Vil

niuje atsirado nauja įstaiga 
“Wilbi”, į kurią susimetė viso
kį dvarininkėliai iš Kauno pu
sės Jie naudodamies lenkų val
džios finansais skleidžia nekil
tų daiktų apie Kauno santy
kius. Viename straipsny, įdėta
me, į “Slo)wo” Nr. 171, tas 
“Wilbi” vadina gyvačių orga
nizacija “ZSviązek ludzi pracy”, 
kuris darbuojasi Nepriklauso
moje Lietuvoje. Šita organiza
cija leidžianti laikraštį “No- 
winy”, turinti patarimų biurą, 
daranti su(sirinkŲmus, ekskur
sijas, važiuojant į kurias na
riai gauną dovanai bilietus ir 
tt. Visas ištas darbas pavadin
tas “gadzinohvą organizacija”.

(L. R.).

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.
• Sairiė teka 6:18 v., leidžiasi 
7:19 v. Mėnuo teka 12:52 v. n.
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Prof. N. I. Andrusov Vert? VI. A.

Iš Mokslo Srities
Apie Žemes Amžių -

(Tęsinys)

Kadangi dabar aišku, kad 
geotdrminjs gradientas prir 
klauso ne vien nuo žemės au
šimo, bet ir nuo radioaktyvių 
procesų, tai Dr. Bekeris sten
gėsi rasti tokį klausimo iš
sprendimų apie žemės nmžių, 
kuriame šis elementas neįeitų. 
Be to jis turbūt visai teisin
gai mano, kad- visame žemės 
rutulyje jokiu budu negalėjo 
būti viena pirmykštė tempe
ratūra. Kai žemės rutulyje 
įvyko tas stovis, kurį U. Tom- 
Monas vadino “consistentior sta 
tus”, t. y. visuotino sukietėji
mo stovis, tai jame tempera
tūra pradėjo kilti nuo pavir
šiaus į centrų kaž kokiu sudė
tiniu dėsniu, vienok arti pa
viršiaus temperatūra, turbut, 
kilo proporcingai gilumui, ši
tais ir kai kuriais kitais išve
džiojimais remdamasis Dr. Be
keris išveda formulę, kurion 
įeina: pirmykštė temperatūra 
paviršiuje sukėtėjimo momen
te, diabazo (žalsvas vulkani
nis akmuo) tirpimo tempera
tūra, šilumos laidumas,' atstu
mas nuo žemės paviršiaus ligi 
viršutinės diabazo sluogsnio 
ribos, kuris, autoriaus nuomo
ne, pagrindžia išlaukinę žemės 
plutų, ir “izostatinės kompen
sacijos paviršiaus” gilumas.

žodžiais “izostatinė kom
pensacija” štai kas supranta
ma: atskiri žemės plutos plo
tai ne vienodai 1 tankus; yra 
hipotezė, sulig kurios plotai, 
taip sakant, plaukioja viduri
ne žemės mase, o tankumų 
skirtumas gilyn nuolat išsily
gina, ir tam tikrame gilume 
to skirtumo visai nelieka. Ta 
vieta, kur tas skirtumas iš
nyksta ir vadinasi “izostatinės 
kompensacijos paviršius”., Su
lig Heifordo tas paviršius yra 
114 kilometrų gilumoje.

Sulig tos formulės Bekeris 
žemės amžių rado nuo 55 ligi 
70 milijonų metų.

Tais pačiais principais rem
damasis ką ir U. Tomsonas, 
bet imdamas pagrindai! kitus 
reiškinius M. Kudzskis bando 
išskaičiuoti laiko tarpų praė
jusį tik nuo kembrijaus pra
džios. Remdamasis taip pat ir 
formulėmis Furje, Rudzskis 
pagrindžia savo skaičiavimus 

kalnų atsiradimo procesais. 
Dumslių atsiradimas, iš kurių 
atsirado ir kriaukučiai aiškiai 
rodo, kad žemės paviršius ma
žėjo ir dėl to trumpėjo jos 
spindulj’s. Rudzskis išveda 
taip, kad žinodami kiek pa

trumpėjo žemės spindulys, pa
vyzdžiui, nuo pabaigos kemb
rijaus epochos mes galim iš
skaičiuoti ir laikų, kuriuo tas 
įvyko. Iš Tomsono formulių 
autorius gauna kitų formulę, 
kuria remiantis galima išskai
čiuoti ieškamasai laikas, < ži
nant šių laikų geoterminį gra
dientų, žemių šilumos laidu
mo koeficientų, terminio plė
timosi koeficientų, žemės spin
dulį ir paviršiaus sumažėjimo 
kiekį. Šis, pastarasis, dalykas, 
aišku, galima tik apytikriai iš
skaičiuoti. šiam reikalui reikia 
įsivaizduoti, kad žemėje nėra 
nė raukščlių, nė dumšlių, kad 
ji yra lygi. O žemės paviršiaus 
pamažėjimas galima išskai
čiuoti tik apytikriai kai kurio
se geriau ištirtose apylinkėse. 
Sulig Rudzskio žemės pavir
šiaus sumažėjimas nuo kemb
rijaus laikotarpio lygus maž
daug 9090000 ‘kvadratinių ki- 
lometrų. Po kai kurių pataisų 
šis skaičius kiek sumažėja. 
Galų gale skaitydamas žemės 
paviršių sumažėjusį 8080000 
kv. kilometrų Rudzskis gau
na skaičius nuo 31100000 ligi 
972000000 metų.* šie skaičiai 
priklati^o nuo kitų įeinančių 
į formulę dydžių.

Rudzskio išskaičiavimai pa
remti pirmiausiai U. Tomso
no mintijimais ir formulėmis 
turi tas pat silpnąsias puses, 
kų ir Tomsono skaičiavimai. 
Be to dar jie turi ir savo at
skirų trukumų. Paskiausi Al
pių sudėties tyrinėjimai rodo, 
pavyzdžiui, kad žemės pavir
šiaus sumažėjiirias atsirandant 
dumslėms kur kas didesnis 
kaip kad jį skaitė Rudzskis, ir 
dėl to jo gautieji skaičiai per- 
maži. Iš kitos pusės daugelis 
mokslininkų (Lapparanas ir 
daugelis Amerikos mokšlftiin- 
kų) skaito, kad ne tik dėl že
mės spindulio pa trumpėjimo 
atsirado kalnai, bet ir dėl dau
gelio kitų priežasčių.

Visa eilė kitų bandymų iš
skaičiuoti geologijos laikų re
miasi kaip mechaninių, taip ir 
cheminių pagraužimų (denu
dacijos) reiškiniais. Mechani
nės denudacijos esmė yra ta
me, kad lietus, upės ir upeliai, 
ledynai ir vėjas nuolatos ardo 
ir neša sausumos paviršių, 
žingsnis po žingsnio žemina ir 
naikina augštumas ir stengia
si viską paversti žema lygia 
lyguma. Ardymo (produktai 
dažnai nugula pačius sausu
mos įdubimuose, bet daugiau-

dabar

audros 
\ langas 
2-4%-4-0 

$3.40

audros 
langas 

-0Ux4-0 
$2.88 

su 
stiklais

audros 
langas 

2-5%x4-0 
$8.20 

su 
stiklaisturime šimtą mierų langų ir du

rių jūsų pasirinkimui.
Ateikite ir pamatykite musų su
jungtas žiemos ir vasaros duris. 
Kas-nors naujo. Dvejos durjs vie
nose. Jus įtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, frėmų ir viso medžio materi- 
jolo, kuris yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijolo dėl reziden
cijų ir dėl flat namų.
Jus čia galite gauti malevų, sto
gams materijolo ir hardvvare ol- 
selio kainomis. Leiskite susipažin
ti su jumis.

Tuojtfu bus čia.

Trukumas anglių
Reikš didesnes kainas 

ant jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Užsisakykit sau au 
droš langus

audros 
langas 

2-0%x4-0
$3.68 |

DOUGLAS PRODUCTS COMPANY 
“Geresnis Lumberis ir Millwoi<k pigiau 
2510-16 Archer Avė.,

Phone Victory 5273

P-16 Kudulaitė

Gydytoj ą
paveiksluotą sveikatos žurnalą

eago,

Suprantama, jūsų vaikas gaus darbą

pasišventimas, in

GERIAU DABAR, NEGU VĖLIAU 
RŪPINTIS SAVO SVEIKATAI!

IŠMOKU PINIGAIS
UŽ LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS BONŲ Kuponus 
prinokusius Liepos mėn. 1923 
ir pirmiaus 'su atsiskaitymu.

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avė.,

• Brooklyn, New York

s Rudulaite ir 
prigimtoje kalboje, kaip 
lums.

Prenumerata: Amerikoj $1.00. Kitose ša
lyse $1.50 metams. Vienas numeris 
15 centu. -

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

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

dalelskit jai pasakyti jums, jusf 
mes esame pasirengę patarnauti

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietivys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom

Telephone Randolph 5584 .
Vakarais! 10736 So. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6377. .

nešvarumus, kaipo tiesioginę priežastį 
beveik visų užkrečiamų ligų.

Antra, pripažinimas motinų visame 
Civilizuotame pasaulyje, kad Lifebuoy 
tikrai,prašalina, pavojų nešvarumo bak
terijų.

Smetoninės putos iš Lifebuoy nuneša 
giliai į kiekvieną odos skylutę puikų 
antiseptiką, tinkantį kiekvienai odai ir 
prašalinantį tisus hešvarumus.

Lifebuoy Apsaugoja
Lifebuoy yra tikrai grynas. Jo riebus 

alyvai iš painių fruktų ir.cocoarnut įsi
geria giliai ir miniština odą ir suteikia 
tikrą stimuliaciją kuris užlaiko odą ge
riausioj padėtyj minkštą, malonią ir 
gražią.

Jo didelis ir gardus kvapsnys pasako 
jums, kad Lifebuoy yra tikrai sveika
tos muilas — nemalonus atsidavimas 
pranyksta tudjau.

Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

lengvomis išlygomis.

809 W. 35th St., Chicago 
Tėl. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

.Pasekmingai siunčiami ijjrugus ir 
Parduodam Laivataart&s.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

i M TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

NEI vienas biznio vyras negalėtų at
silaikyti toms tyroms akims, ku

rioj spindi švariame* kūne. Jis hiatą jū
sų vaikutyje gerumus jo pasisekimo, jo 
ateities partnerio 
teligentija ir tikrą sveikatą.

Tai jus, jo motina, kurie suteikėt jam 
tą sveikatą, kurie gerai penėjo jo kūdi
kystės dienose — ir dabar esate jus ku
ris turite apsaugoti nuo kiekvieno tik
ro pavojaus kurie apsupa jį.

Budas ir Sveikata
Jus turite ir toliau tęsti išvystyme jo 

budo.. Abudu, būdas ir sveikata daugiaur 
šiai remiasi ant švarumo. Motinos turi 
mokinti savo vaikus, kad švarumas tu
ri reikšti netik švariai išžiurinčią odą, 
bet odą kuri visuomet yra atšviežina
ma. ; '

Bakterijos yra nematomos — bet jos 
yra mirtinai pavojingos. Jos randasi ant 
visų daiktų kurios jus čiupinSjate. Pri
sakykite savo vaikui kad atšviežintų sa
vo veidą ir rankas su sveiku muilu. Tai 
yra tikriausias apsisaugojimas.

Lifebuoy dabar yra labiausiai varto
jamas toiietO; muitas [pasaulyje dėl dvie
jų priežasčių : < ’ ■ H

Pirma, visama pasaulyje kovoja prieš

Motinos Dievo šidlavos 
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

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

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
* SUPPLY COMPANY

490 Miliraukee A v., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayelte 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chi< 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Res. Phone Republič 7812 
Res. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C. 
CHIROPKACTIC GYDYTOJAS 

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

Šventad. 9-12 
1579 Milvraukee Avė.,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Gydytojas
4454 South Western Avenue 

Chicago, Illinois

DR. J. JAKUBAUŠtAS 
NAPRAPATH

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

8538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 

Phone Yards 7344 
.11132 Michigan Avė.

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

Roseland, III.
Nedaliomis pagal susitarimo

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

A*

Ofisas vidurmiestyj:
i Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

šiai jų tenka jutų ir okeanų 
dugnui, kur susirenka stori 
nuosėdų šluogsniai. Jeigu mes 
žinotumėm kaip (greitai eina 
nuosėdų nugulimas ir neši
mas, jei žinotumėm bendrą 
-stovį nugulusių Žemės pavir
šiuje sluogsnių ir jei būtu
mėm įsitikinę kad pagraužimo 
ir nugulimo procesai visada 
buvo toki kaip dabar, tai ga- 
Įėtumėm išskaičiuoti dr (visų 
tų sluogsnių atsiradimui rei
kalingą laiką. Tačiau gaila, 
kad mes neturim jokių tiesio
ginių žinių apie tai, kaip grei
tai ir kaip daug tų nuosėdų 
nugula jurose. Taigi tenka 
apie tai spręsti pašaliniais bu
dais. Galima remtis šiuo min
tijimu, juros dugne kasmet 
atsiranda tiek nuosėdų, kiek 
tep tuo pačiu laiku nunešama 
nuo sausumos. Medžiagą nuo 
sausumos duoda daugiausiai 
upės ir upeliai, o mažiau jos 
duoda nuo juros bangų yran
tieji krantai. Ne daug atneša 
vėjas ir tt. Kiek nuosėdų įne
ša daugelis upių, yra apskai
čiuota. Dž. Murrejus išskaičia
vo, kad 19 geriausiai ištirtų 
upių per metus atneša 1,385 
kubinius kilometrus nuosėdų, 
kas sudaro po 0,00043 kub. 
kil. kietų nuosėdų vienam ko
biniui kilometrui vandens, ku
rį duoda tos pačios upės. Visą 
vandens kiekybę įeinančią į 
juras galima skaityti lygią 
23000 kilometrų (kubinių) į 
metus. O jeigu visam vande
ny toks pat nuošimtis kietų 
medžiagų, kaip ir tose 19 upių, 
tai per metus į juras atneša
ma apie 10 kubinių kilometrų 
nuosėdų. Lapparanas imdamas 
domėn ir visus kitus nuosėdų 
šaltinius padidina šį skaičių 
ligi 16 kubinių kilometrų. Iš 
šio skaičiaus galima suprasti 
kaip greitai eina denudacijos 
procesas.

(Bus daugiau)

LIEPOS
drabužiu 
PATUSTINIMO

; IŠPARDAVIMAS
Jei Jus.esate atidėję pirkimą Jūsų 

Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo * $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar .....................    $18-3
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar........................... $25.0f
I ir 2 kelniųniutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės, nuo $37.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 tr 
$27.50. Dabar .............. w....... $18.5«
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.^ U 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Halstty Str 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 yp1 
Subatomis nuo 8 ryto, lig 10 vak_n 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet,

Motinos yra sveika
tos daktarais

Motinos žino, kad sveika spal
va paeina nuo sveikos odos. 
Jos žino, jei kuomet oda at
siduoda šviežumu ji yra pa
daryta šviežia .— pagelba 
gero muilo. Nėra tokios mas- 
kos kuri uždengia negražią 
odą arba nemalonų atsidavi
mą. Taigi motinos rekomen
duoja Lifebuoy!

Del apsaugojimo jūsų vyro ir 
vaikų, padėkite šmotą Lifebupy 
kiekvienoje vietoje kur yra bėgan
tis vanduo. ' '
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė Vaistai) dėl plaukų.

RUDENIUI BESIARTINANT.

COME PUT OF THE BEATEN PATH

Telefonai]Middleton & Sons player pianai

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ

Šeimininkėms Patarimai
Nuimti žibėjimų nuo riibų

Chicago.

icago.

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

3113 South 
Halsted St.

Rusto Telefonas
Armitage 3209

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louįs Avė.

CHICAGO, ILL.

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

šmotų 
kiatfši- 
pradės 
supiau

Pranešu savo pacijentams, kad a* 
sugrjžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir, užsiimsiu savo 

praktika, kaip ir pirmiau.

pieno 
miltų

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

druskos.
sukapotų obuO

47-toa gat 
2-ros lubob*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Ke.lzie 8902

k. L. OA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:86 vakare.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Kuomet/rūbas gerai išprosy 
tas, pakabink atsargiai, kad iš 
džiutų. 1

Vilnonės rubos, kuomet jau 
buvo dėvėtos tūlų laikų, tankiai 
pradeda žibėti, kas ne kiek ne
padailina jų. Jeigu rūbo dažas 
yra geras, nenušunta lengvai, 
tai galima - žibėjimų nudildinti, 
vartojant amoni jų. Jeigu neesi 
persitikrinus kaslink dažo geru-

žiurėkįt musų išpuoš 
tus langus

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.,
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

išvirtos 
mažus šmote- 

Gerai sumaišyk daržoves, 
pipirus ir

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Sumaišyk du dideliu šaukštu 
sieros (sulpher) su už 5 centus 
vertės glycerinu. Nupirk tam 
tikrų pakelį šalavijos .(sage) ir 
užpilk ant jos kvortų verdančio 
vandens. Padėk ties galu pečiaus 
ir leisk stovėti dvi valandas. 
Kuomet bus atvėsęs, iškošk ir 
supilk į butelį, pridėjus siera ir 
glycerinu. Paskui pridėk du di
deliu šaukštu tyro alkoholio. Jei 
siera nevisai ištirpus tai nieko; 
vaistai yra vienok geri.

Per du mėnesiu, kas vakaras 
patrink galvos odų su galais pir
štu iki galva bus karšta. Tuo
met gerai įtrink į odų vaistus. 
Už dviejų mėnesių, jei gerai iš- 
pildei patarimų, pleiskanos bus

čiaus, kad viršus parustų.
Obuolių pyragaičiai.

Vi puoduko sviesto, 
puoduko cukraus.

1 puodukų saldaus pieno.
2 puoduku? miltų.
2 šaukštuku baking powder.
1 žiupsniukų
V/2 puoduko

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
8315 South Halsted 8L 

Tel. Boulevard 1401
Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M 

Ned. 9—12 A. M.

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

tuo/ tai pirma bandyk šį proce
sų ant įšvirkščio šono atsiulėji- 
mo. Jeigu matai, kad dažas per
simaino, tai nė nebandyk toliau 
veikti. Jei dažas geras, tai ga
li toliau bandyti.

Pirmiausiai gerai iškratyk rū
bų ir išvalyk su šepečiu. Į du 
puoduku šalto vandens įdėk 
valgomų šaukštų skystos amo- 
nijos. Ištiesk rūbų ant švaraus 
stalo. Paimk gana stiprų šepe
tį įvilgyk į amonijuotų vandenį 
ir gerai patrink rūbų; trindamas 
į vienų pusę, būtent, žemyn. Pa- 
trinus visų rūbų, ištiesk ant 
prosinimo lentos, uždengk drėg
nu audeklu ir prosyk su gana 
karštu prosu. Reikia, kad au
deklas, kuriuo apdengi drapanų 
butų nuolat šlapias, tai geriau
sia turėti prie prosinipio stalo 
bliudų vandens, į kurį galima 
nuolat pavilgyti audeklų. Nie
kuomet neprosyk grynu prosu 
patį materijolų rūbų, nes pro
sas paliks ženklų.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Armitage 0571 
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

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

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.:, 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

Tel. Boulevard 0537

DR.MARYA . 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginom^ dy-

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

pridėk miltų, Smetonos, iš
trink kartu. Galima dapilti ir 
truputį pieno, paskui pilti į tų 
mišinį karštų barščių ir išmai
šius supilti į pifodų; užbaltinus 
jau nereikia užvirinti, nes su
traukia smetonų ir nustoja 
skonio.

Aviena ir tomatės?
11/2 svaro avienos (mutton 

steak), 1 blėtų tomačių arba 
kvortų šviežių tomačių, supiau 
stytų į riekutes.

Sumaišyk vienų puodukų 
baltos ditonos trupinių, 2 šau
kštu ištarpinto sviesto, 1 suka
potų svogūnų, pipirų, druskos 
(šis mišinys vartojamas taipgi 
dėl prikimšimo vištų) ir poul- 
try, seasoning pagal skonį.

Nušluostyk mėsų, jpadek jų 
plokščia ir užtepus virš paduo
tų mišinį, suvyniok mūsų ir 
aprišk jų. Įdėk ’ į bliudų, kuris 
turi lengvų dangtį. Apipilk to- 
matės ant mėsos. Jeigu* toma- 
tės neapdengia mėsų, tai dadėk 
truputį verdančio vandens. Už
denk ir kepk vduryje pečiaus 
labai išlengvo per tris ar ke
turias valandas.

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

^DR, HERZMAN^B 
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 959 
Boulevard 4136 

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

Telephone Yards 5082

DR. M. STDPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Suminkštyk 
maišyk 
pienų ir tada miltus išsijotus 
su “baking powder” ir druska. 
Gerai sumaišyk ir tada įmai
šyk smulkiai sukapotus obuo
lius.

■ Ištaukuoik taip vadinamus 
“muffin paps”, ir vždėk juos 
ant pečiaus. Kuomet bus labai 
karšti, įdėk tešlų. Tegul blėta 
stovi ant viršaus pečiaus 1 
nutų. Tada įdėk į karštų pečių. 
Pyragaičiai turi greitai iškep-

Jautiena ir ryžiai.
Sukapok užtektinai šaltos 

jautienos, kad padaryti 2 
puoduku. Ištarpink puodų ar
ba gilioj skauradoje 
sviesto taip didelį, kaip 
nis. Kuomet sviestas 
parasti, pridėk svogūnų 
stytų į riekutes* ir viryk svies
te iki pagels. Įmaišyk 2 di
deliu šaukštu miltų ir vienų
puodukų verdančio vandens.
Gerai išmaišyk: kuomet bus 
gerai paviręs, pridėk mėsų. 
Leisk kartų gerai užvirti, pri
dėk pagal skonį dnfekos ir pi
pirų.

Turėk gatavų kiek nori iš 
virtų karštų ryžių, ant toriel- 
kos. Užpilk mėsų ant šių ry
žių ir padėk ant stalo. Ryžių 
turėtų būt daugiau negu mė
sos.

Labai sotus ir pigus valgis.

Sukapotos daržovės.
• ■ - ,

Y2 puoduko morkvų. •
1 puodukų bulvių. ,
V2 puoduko ropių.
2 puoduku kopūstų.
1 puodukų barščių.
2 šaukštuku taukų.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir* Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

No. 1714. Šis švarkas yra šįmet 
madoj. Visos moteris turi po vieną, 
— tai kodėl tamsta negali ji sau pasi
siūdinti?

Sukirptos mieroa 16, 36, 38. 40, 42, 
44 ir 46 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2 vardų 36 colių materijos ir % 
yardo kitokios materijos apikalei ir 
juostai.

Norint gauti vieną ar dauglaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
laduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 
trasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
3alsted St, Chicago, UI.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

TIRŠTA BULVIENĖ.
Nulupk ir supiaustyk į rie

kutes tiek bulvių kiek nori. 
Sudėk į puodų, užpilk užtekti
nai vandens, kad apsemtų ir 
pridėk druskos ir pipirų pagal 
skonį. Kuomet bulvės baigia 
virti (jos turi būti visai 
minkštos) pridėk keletu pap
rastų “soda” 'krekių, 2 puodu
ku pieno ir šmotų sviesto. Jei
gu nori, pridėk suraikytų svo
gūnų. Paviryk dar truputį iki 
atrodys lyg ir tiršta košė. Pa
dėk amt stalo karštų.

Barščiai su pasniku.
Atšutinti batvinius iki bus 

suvisai minkšti. Įpilti į puodų 
vandbms tiek, kiek reikia dėl 
barščių, užvirini vandenį, pri
dėti druskos ir pipiru, pusė la
pelio, 1 svogūnų ir šmotelį 
sviesto. Virti reikia 15-20 mi
nučių, tada reikia sudėti smu
lkiai supjaustytus burokus ir 
jei yra keletu išvirtų ir smul
kiai sukapotų, džiovintų gry
bų. Kaltint juos reikia štai 
kaip: primik vfenų kiaušinio 
sumaišyk gerai su šaukštuku,

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIEN l 

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 

' Ofisas su Dr. J. F. Van Painu
Tel. Yards
Baigusi akušeri ’ A
jos kolegiją; il-l 

ikavu-FjRĮffiH1

jos ligonbuči 1 S 
se. Sąžiniškai p:. t/įjF 
tarnauja, viso-agy Imli
kiose ligose prieš V 
gimdymą, laikės
gimdymo Ir poK ^8B
gimdymo. _ Jgjg

Už dyką pata-B 1 I
rimas, da ir kito-Br .. M 
kiuose reikaluos mO
se moterims irF ? ' 
merginoms; kreippY 
kites, o rasite||f $ B
pagelbą. htf J$|B

Valandos nuo 7K 
ryto iki 1 po pie-^^^B 
tų, nuo 6 iki 9 v.l 
vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

abejoji akimis, pasiteirauk 
A. R. BLUMENTHAL

Optometrlat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų I‘ 
Ofisas: 3335 So. Halsted St., < 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

% puoduko pieno arba van 
denio, kuriame virė daržovės.

2 šaukštu*ku sukapotų svo
gūnų. Druskos ir pipirų.

Daržovės turi būti 
ir sukapotos 
liūs 
svogūnus, druskų 
pienų. Ištarpink taukivs (gali 
vartoti vietoj taukų sviestų) 
skauradoje. Kuomet bus labai 
karšti, sudėk daržoves, uždenk 
ir išlengvo kepk kokį pusva
landį.

Bulvių kiaušinienė.
1 puodukų sugrustų išvirin

tų bulvių 3 kiaulinius.
• i/z puoduko saldaus 

Kaupimų šaukštukų 
Truputį pipirų.

Nepilnų šaukštukų druskos.
Sumaišyk bulves su gerai iš

plautais kiaušinių tryniais. 
Pridėk kiaušinių baltinius, tol 
plaktus pakol tapo stiprus. 
Pridėk draskų, pipirus, pienų 
ir miltus. Gerai išmaišyk. Iš- 
taukuok skauradų ir įkaitink 
ir įdėk mišinį. Laikyk ant vir
šaus pečiaus (nenuėmus pe
čiaus dangčių) iki apačios Kaina $60

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašineji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėle su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
z Chicago, III.

■..............—......................................... .... .......... .

DR- H- A. BROAD 
VJDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskritą 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.

sviestų ir su- 
cukrum. Įmaišyk

DR. M. T. STRIKOUS 
Lietuvis 

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

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

TeK Prospect 1930 .
Valandos pagal sutarti

Vasara jau baigiasi. Uogų 
laikas jau praėjo. Tos, kurios 
netingėjo ir suspėjo prisikon- 
servuoti visokių uogų, uogų sun
kų, kompotų — džiaugsis žiemai 
atėjus, o ir tuo pačiu laiku tu
rės mažiau laidų, negu tos, ku
rios arba pražiopsojo, arba tin
gėjo, arba nežinojo apie uogų 
konservavimų, jų naudų ir sma
gumų žiemos laiku.

Dabar dar galima konservuo
ti obuolius ir cidonijas, angliš
kai vadinamas Quinces.”

žemiau paduodu du receptu:
4 svarus obuolių
1 svarų cukraus
1 kvortų vandens (4 puodu

kus)
Sultis ir žievę dviejų citrinų.
Nulupk lupynas ir išimk šer

dis obuolių ir tuojaus užpilk 
juos šaltu vandeniu. Tuo tarpu 
sudėk kvorta šalto vandens ir 
cukrų į palivotų puodų ir viryk 
5 minutas. Išimk obuolius iš 
šalto vandens ir sudėk juos į 
puodų kur verda vanduo ir cuk
rus. Viryk iki bus minkšti. 
Pridėk citrinų sultis ir nuplau
tas žieves. Pavirinus dar mi
liutų, sudėk obuolius į sterili
zuotas bonkas (apie sterilizavi 
mų lionkų buvo rašyta “Nau
jienose”), pripilk su skystimu 
iki bėgs per viršų, uždėk gumi
nius ritinukus, • drūčiai užsuk 
dangčius. Nušluostyk bonkas ir 
padėk į tinkamų vietų.

Cidonijos (Quinces).
4 svarus cidonijų
2 svaru cukraus 2 puoduku 

vandens.
Viryk vandenį ir cukrų iki bus 

siropas nulupk žieves ir nupiau- 
styk cidonijas į ketvirtadalius. 
Leisk truputį pastovėti šaltame 
vandenyje. Tada virink valdan
čiame vandenyje iki bus minkš
tos. Išimk iš vandenio, ; sudėk 
į cukraus į vandens siropų ir vi
ryk 5 minutas. Sudėk cidoni
jas į sterilizuotas bonkas, pri
pilk siropo iki bėgs per viršų, 
drūčiai užsuk dangčius.

Pastaba: žiūrėk, kad nepa
mirštum uždėti genis guminius 
ritinukus ir labai drūčiai užsuk
ti ar uždėti dangčius. Taipgi 
žiūrėk, kad dangčiai gerai tik
tų, kad bonkos butų sveikos. Už
darius bonkas, apversk ir jeigu 
burbulų matosi, vėl atidaryk ir 
daugiau siropb pripilk. Gerai 
leisti bonkom ataušti pirm; negu 
padėti į tamsių šaltų, sausų vie
tų. Kelios dienos po padėjimo 
bonkų į vietų kur jos nuolat 
stovės, peržiūrėk, ar dangčiai 
neatsiliuosavę. Jeigu taip, tai 
drūčiai užsuk ar uždaryk.

...Dabar 
nTf ■ 5385

I Gražaus mahogany užbaigi-■SLmhĮL mo keisai, vėliausio pagerin-
■ ■■11 to grojamo veikimo. Tikro

iinUiHiniibi^l copper basinės strunos. Dar-
kas ir materijolas pilnai ga- 

I ui rantuotas.I * III III * *•o | I DYKAI — Mahogany bench,į Au jli velour scarf ir 20 vėliausių į su žodžiais rolių. Lengvais
išmokėjimais. Be nuošimčių.

$10 į mėnesį.
Lengvais išmokėjimais

L. KLEIN, trečiasi augštas

Taupykit L. Klein 
štampas

"NAUJIENOS Pattern Dept.
St ch^jro, m.

Ola įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No._____

visai pradingę ir daugybė nau-j 
jų plaukų bus pradėję augti. Ki
ti plaukai bus paaugę ant 2 iki I 
3 colių. '' Į

I I

Toliau užtenka gerai patrinti1 
galvų su vaistais tik vienų ar 
du kartu ant savaitės. Bent kar
tų kas dvi savaites reikia prie įai jirakta 
to gerai išmazgoti galvų. Jeigu 
nenorima, kad pleiskanos dau
giau sugrįžtų ir plaukai butų 
sveiki, reikia žiūrėti, kad šukos 
butų švarios (reikia jos mazgo
ti kas savaitę) ir( niekuomet ne
reikia vartoti kito šukas.
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, Teisėjo Ben Lindsay iš Den
verio nesenai buvo paklausta, 
kaip jis mėgstąs teisėjo pozicijų. 
Lindsay atsakė:

“Neperdaugiausiai. Yra ma
noma, kad teisėjas turi tik 
teisybės prisilaikyti. Bet toks 
dalykas šiandien Amerikoje 
nėra galimas, nes beturčiams i 
yra vienas įstatymas, o tur- 
tingiemsiems kitas. Kiekvie
nas teisėjas žino tatai, ir aš 
manau, kad metas tų teisybę 
viešai paskelbti. Pavyzdžiui, 
kaį patraukiama teisman vy
ras už neužlaikym$ savo žmo 

nors, ar jus manote, kad aš 
I galiu tos rųšies bylų teisingai 

iššpręsti? Ne; viskas kų aš 
galiu padaryti, tai pagelbėti 

I neturto ir kitų sąlygų aukoms 
kiek galint lengvesnėje formo-1 
moję patirti neteisybę”.
Tai labai reikšmingas pasa

kymas. Lindslay yra skaitomas 
vienu gabiausių ir išmintigiau- 
sių teisėjų. Ir štai jis atvirai 
prisipažįsta, kad biedniemsiems 
nėra galimybės surasti teisybės 
teismuose.

Nedarbas 
Anglijoje.

Nedarbas, kuris prasidė
jo prieš ketverius metus, 
tebesiaučia Anglijoje. Arti
nasi ketvirta nedarbo žie
ma. 1922 m. sausio mėn. be
darbių buvo priskaitoma 1,- 
823,700. Paskui dalykai ėmė 
kiek gerėti, ir prieš parla
mento užsidarymų (rugp. 1 
d.) bedarbių buvo užregis
truota 1,185,000. Bet vėliau
sios žinios praneša,,kad da
bar nedarbas vėl pradėjo 
didėti. Skelbiama, jog bedar
bių skaičius jau pašokęs iki 
1,212,000. Tai of icialinės 
skaitlinės. Tikrenybėje daly
kų padėtis gal yra dar blo
gesnė. Yra davinių manyti, 
kad daugelis bedarbių visai 
nesiregistruoja. Tuo budu 
išeina, jog bedarbių yra dau
giau, negu skaitlinės paduo
da.

Taip dalykams esant, An
glijai prisieina nemažai gal
vų sukti, kad radus išeitį iš 
tos padėties. Planuojama 
įvairus visuomeniniai dar-1 
bai. Bet tiems darbams rei
kėtų apie 200,000 darbinin
kų, o koks šiiųtas tūkstan
čių žmonių gal dar galėtų 
pripuolamai dirbti. Kas gi 
daryti su kitais bedarbiais? 
Tai viena sunkiausių proble
mų, kurių labai sunku da
bartinėmis sųlygomis išrišti. 
Pats Anglijos premieras ne
senai pareiškė, kad kol Ruhr 
srities okupavimas nebus 
tinkamai išspręstas, tol ne
galima tikėtis normalaus gy
venimo Europoje. Tasai oku
pavimas, pasak premiero, 
esųs peilis internacionalinės 
prekybos laikrodyje. Ir kol 
peilis pasiliks, tol laikrodžio 
ratukai negalės atatinkamai 
suktis ir, vadinasi, tol nebus 
galima anglams pasiliuosuo- 
ti nuo nedarbo.

KAIP MEKSIKOS VALDŽIA
APSEINA SU DARBININKAIS.

p Redakcijos Atsakymai ji
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M. N. Zickui, Rockdale. — 
Tamstos “dainelių” mes 
nesutyartosime. Ne < kiekvienas 
gįli eiles rašyti, ir tamstai ne
patariame. Geriau rakinėkite 
šiaip žinučių iš vietos lietuvių 
gyvenimo.

J. Griunui, Chgo.— Tamstos 
minimų rankraštį esame gavę. 
Suvartosime.

Į “Darbe” skaitome:
I “Sustreikuoja Jungtinėse 

Valstijose darbininkai — žiū
rėk, p. Daugherty, Teisybės 
Departamento galva, paleidžia 
visų valstybės mašinų, idant 
sulaužius streikų. Sustreikuo
ja angliakasiai, rubsiuviaį, ar 
kitokių pramonių ir amatui 
darbininkai — jų laukia tas 
pats, būtent valdžios pagalba 
samdytojams.. ( 

“Kitaip betgi elgiasi musų 
kaimynės, Meksikos valdžia, 
kurios galva yra prezidentas 
Aivaro Obregon. štai tik vie
nas vėlesniųjų pavyzdžių. 
Birž. mėn., šių metų, sustrei
kavo daugiau kaip 10,000 Ve
ra Cruz ir Orizaba 'audinyčių 
darbininkų, kadangi samdyto
jai atsisakė teikti savo lėšo
mis medikalėsi pagalbos darbi
ninkams, susergantiems ypa
čiai dėl darbo apystovų.

“Meksikos audinyčių savi-1 
ninkai pasirodė esantys tokie Į 
pat, kaip ir kitų kraštų sam
dytojai. Nors lėšų jiems bu
tų kaštavę nedaugiau kaip 
kokie 2,500 dolariai mėnesy, 
kad pagelbėjus 100-115 žmo
nėms, samdytojai atmetė dar-l 
bininkų reikalavimų.

“Kai streikas rodėsi ap- 
siausiąs visų audimo pramonę, 
Vera Cruz gubernatorius krei
pėsi į prezidentų Obregonų 
prašydamas įsimaišyti ginčan 
ir sutaikyti darbininkus su 
samdytojais.

“Pareikalauti į Meksikos 
miestų, valstybės sostinę, dar
bininkų ir samdytojų atstovai 
pasižadėjo priimti Obregano 
pasiūlymų išspręsti ginčų ar- 
bitracijos teismo pagalba. Bet 
samdytojai vėliaus atmetė 
duotus Obregonui savųjų at
stovų prižadus ir atsisakė tai
kyti^ arbitracijos keliu. 
“Vėliaus samdytojai, nepa- 
jiegdami sulaužyti darbininkų 
vienybės, per Vera Cruz pirk- 
lybos butų (Chamber of 

. Commerce) kreipėsi į Obre
gonų prašydami, idant jis pri
verstų darbininkus sugrįžti 
darban. In tai Obregon atsa
kė tokiu pareiškimu:
“ ‘Man gaila, kad užsispyri
mas audinyčių kompanijų Or- 
ziboj yra svarbiausioji prie
žastis to, jog šioj; svarbioj au- 
diriio pramonės apielinkėj fab
rikai neatsidaro. Jų užsispy
rimas nuvedė juos net prie 
to, kad jie atsisako teikti me- 
dįkalės pagalbos savo samdi
niams, tuo budu parodydami 
visiškų štokų žmoniškumo 
jaušmų ir visiškų štokų supra 
timo, jog pati pramonė turės 
medžiaginės naudos, jeigu jos

samdiniams bus teikiama me- 
dikales pagalbos, kuomet jie 
suserga. Nes nors iš pirmo 
žvilgsnio rodosi, jog tokios 
pagalbos teikimas yra auka, 
giliaus pažvelgus matyti, kac 
samdytojai ilgainiui turės tik 
naudos, ba darbininkų darbo 
našumas padidės, kai laikas, 
'sugaišomasderiligų, sumažės.

■“Aš nežinau vienos dides
nės korporacijos, naudojan
čios givulių (arklių, mulų, 
jaučių jiegų, kuri nesamdytų 
ekspertų veterinorių rūpintis 
tais gyvuliais, ir tode] man 
sunku suprasti, kaip samdyto
jai gali rūpintis greičiau gy- 
vyliais, negu žmonėmis. Be 
abejo, jeigu Orizabos kompa
nijos savo ambicijas statys 
aukščiau, negu teisybės ir ly
gybės principus, — tokiame 
atsitikime tikrai sunku bus 
surasti Orizaboj išeitis iš su
sidariusios padėties.’

“Tai tokį atsakymą Oriza
bos samdytojai gavo iš prezi
dento Obregono. Kaip skir
tingas jis buvo nuo to, kurio 
veikiausia butų susilaukę dar- 
bin. kad ir iš musų pačių, t. 
y. Jungtinių Valstijų valdžios.

“Aplaikę* Obregono atsaky
mų visi samdytojai Vera Cruz 
apskrity paskelbė darbinin
kams generalį lokautų 24 va
landom kaipo ‘visuomenės’ 
protestų prieš Obregono para
ma streikininkams. Jokioj 
dirbtuvėj vienas ratas neapsi
suko. Inplaukiantys j Vera 
Cruz laivai negalėta iškrauti.

“Bet Obregon, ažuot nusilei
dus samdytojams, paliepė su
šaukti valstijos legislaturų ir 
pravarė laikinąjį įstatymą, 
priverčiantį audinyčių kompa
nijas teikti medikalės pagal
bos darbininkams iki tam lai
kui kada atatinkamas nuola
tinis įstatymas taps išleistas, 
šitokiomis išlygomis darbi
ninkai sugrįžo darban.”

“VIENYBĖ” EIS KAS ANTRĄ 
DIENĄ.

“Vienybės” No. 70 skaitome:
“Su šiup numeriu ‘Vieny

bės’ mes įeiname į naujų ta
kų, nes pradėsime tankiau 

, žingsniuoti ir dažniau lankytis 
po musų gerbiamųjų skaityto
jų grinteles, patekdami į jas 
kas antrų dienų ir parnešda- 
mi jau šviežesnes žineles iš 
musų brolių ir sesučių gyve
nimo čionai ir Lietuvoje, taip
gi ir naujausius atsitikimus 
pasaulyje.”
Toliau rašoma, kad kai ku

riam laikui prisieisiu sumažinti 
laikraštį. Bet tai tik trumpam 
laikui, nes:

“Visai trumpoje ateityje 
grįšime į formų visų trijų sa
vaitės numerių po šešis pus
lapius, o toliaus ir į aštuonis. 
Tuomet jokis laikraštis savo 
didumu su ‘Vienybe’ negalės 
susilyginti.
Nejaugi? “Vienybė” juk tu

rėjo pastebėti, kad “Naujienos” 
tankiai išeina dvylikos puslapių. 
Tad savo busimu didumu jai ne
priderėtų girtis.

Bet trimis kartais savaitėje 
“Vienybė” žada nepasitenkinti: 
galutinis jos tikslas yra virti
mas dienraščiu. Ji rašo:

“žodžiu sakant, ‘Vienybė’ 
. dabar padarome kasantradie- 

niu laikraščiu, kuris stovi pu
siaukelėje į dienraštį. Kaip 
greitai jisai taps dienraščiu, 
tas prigulės nuo musų tau
tiečių gero ir tvirto noro.”

Lietuvos importas 
ar eksportas

paKauniškės “Lietuvos” 
skelbtomis žiniomis Lietuvos 
importo ir eksporto balansas už 
šių metų birželio mėnesį buvo 
toks: ■ :■ :: : t
Išvežta prekių už L14;065,898:— 
Įvežta ” ” L13,600,518.—

Balansas, plūs L464,880.— 
Balansas gegužių mėnesį bu

vo Lietuvos nenaudai, nes tą 
mėnesį importas prašpko ekspor
tą 372,428 litais. ,

’ - L. šelmenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun
gos ekskursija į užsienį.

Grafologija.

kiuriu žemėlapiu, jau tik ko 
lėtas stočių ligi Berlynui. Land
šaftas kiek pasikeičia. Nbrs 
ir tos pačios lygumos su šian 
ten išmėtytais miškeliais, bet 
vis gi javai daug blogesni, 
daugiau šiaudinių stogų pasi
taiko, kaimų trobos sugrustos 
vienon krūvon ir labai 
senokos konstrukcijos 
na priešistorines musų 
nes”..

Ekskursantai kiek 
ima bruzdėti, ^rūpinasi 
stotyj išlipti, nes kiekvienas ge
rai įsikalęs, kad Berlynas ne 
vienų stotį turi. Čia ekskursi
jos vadas nuramina sakyda
mas sustosiu Frydriko gatvės 
stotyje.

Įvažiuojame Berlyno prie- 
miestin, — nieko ypatingo, tie 
patys nedideli namukai, sode
liai, daržiukai, kaip ir prieš 
kiekvienų didesnį miestų. Kiek 
;oliau pradeda reikštis taisyk- 
ingos gatvės, namai didėti, 

šimtai reklaminių iškabų den
gia sienas namų, kurie arčiau 
gelžkelio randasi. Privažiuoja
me vienų kitų stotį, visi pasi
rengę apleisti vagonus, tik 
niekas nedrįsta pirma to vado
vybei nepadarius.

Pagaliau ir musų stotis, visi 
skubiai išlipame, susirenkame 
vienon grupėn ir traukiame } 
laukimo sales. Čia ekskursan
tai pietavome, o vadovybė vy
ko musų Atstovybėn Berlyne 
pasitarti apie tolimesnę kelio
nę.

Stotis viena iš didesniųjų 
Vokietijoje, bet nedavė malo
naus įspūdžio.| Skiepai, korido
riai, didelis judėjimas — vis
kas apnešta stora durnų ir suo
džių pluta neišrodė jaukiu tro
besiu. Ir patsai miestas kiek 
mes pastebėjome, ne visai švie
siu, maloniu atrodė, viskas ap- 
sinešę, aprūkę, nieko naujo, 
savėp traukiančio.

Kai kurie iš mus suskubo šį 
tų paderėti, nusipirkti ir tuoj 
pastebėjo, kad Vokietijoj su 
litais galima gyventi; į mar
kes išsikeitus g!^na pigokai ga
lima šio to nusipirkti. Bet tuoj 
atvyko musų pasiuntiniai iš 
Atstovybes ir galutinai susita
rėme važiuoti Leipcigan ir tik
tai grįžtant apsistoti ilgesniam 
laikui Berlyner

Peržaviavome kiton stotin 
ir po trumpo laiko traukėme 
toliau į vakarus. Jautėmės jau 
šiek tiek nuvargę, mat nemie
gota naktis ėmė savo pretenzi
jas reikšti. Vėl toks pat niū
ras, mažai gyvybės turįs Ber
lyno priemiestis, toliau laukai, 
lygumos ligi artimų Leipcigui 
apylinkių.

Nedavažiavus keiletų stočių 
ligi Leipcigo prasideda kasyk
lų industrijos sritys. Čia riok-> 
so galybės, tiesiog girios fab
rikų kaminų, iš kurių veržia
si juodi durnų kamuoliai ir iš
sisklaidę sudaro debesis, den
giančius tamsiu patalu višų 
apylinkę. Elektroj vielų tinlo 
lai apraizgo liuosas nuo fabri
kų trobesių vietas ir įvairiau
si elektros karai, vagonai bei 
važimėliai slankioja iš vienos 
vietos 
jėgos 
niškų 
Binoklio pagalba įžiūrime šalę 
fabrikų revus, 
ma apdirbimui medžiaga; 
įvairios rudos, anglys, ak
mens ląužai ir tt.

Dar kiek pavažiavę panašia, 
pramones sritimi dasiekiame 
Leipcigo priemiestį. Staiga 
fabrikai sumažėja,; prasideda 
nedideli į pakraščių į gyventojų 
nameliai. Dar keletu;’ miniitų 
ir mes įlendame milžiniškon, 
vyriausion Leipcigo stotin.

Iš tikro, tai didžiule stotis. 
Visi stebimės, nes retas kuris 
musų panašų kolosų butų re
gėjęs. Ir ištikrųjų yra kuo ste- mybėn.

dažnai 
prime
nami-

labiau 
kurioj

[Tęsinys]
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•. bėtis. Apie 30 bėgių sueiną po 
vienu garažu ir kas antra mi- 

i nutė traukiniai ateina ir išei- 
. na.

Susirinkę grupėn traukiame 
į laukiamųjų salę. Keliauninkų 
galybės, bet didelio grudimosi 
bei triukšmo nematyti. Griež? 
tai laikomasi Jsieninių 'skelbi
mų nurodytos tvarkos. Stebė
tinas dalykas — skelbimai re
guliuoja visų tvarkų; kuomet 
įpranti skelbimais naudotis, 
jokių klausinėjimų ir malonių 
įieško j imu nereikalinga: eile 

ten ir laikykis parašuose skel
bimų nurodymų, o niekuomet 
pesuklysi, lengvai atitiksi ieš- 
kojamųjį dalykų.

Kol musų vadovai ieškojo 
patogesnio ir pigesnio viešbu
čio, keletas užsukome į pirmos 
klasės laukimo salę. Salė gran
diozinė, sienos išdabintos įvai
riomis freskomis, veidrodžiais, 
staleliai, kėdės diedlčje tvarko
je, kuri tik Včkietijoj gali bū
ti užlaikoma. Lekajai “obe- 
riais” vadinami;, mandagus, 
mikliai moka suktis, greitai ir 
sumaningai patarnauja, jokių 
kyšių nereikalaudami, nes iš 
kalno, nustatyta tvarka, de
šimtį nuošimčių šokamos su
mos sau prisiskaito.

Tenka pažymėti, kad vcva- 
žiuodami Vokietijoj musų eks
kursantai spėjo pamėgai alutį, 
ir dabar pirmiau negu kų nors 
užkųsti dauguma pasiprašė 
alaus. Mat Vokiečiuose jei no
rėsi kų nors išgerti, tai pir
miausia gausi alaus, o tik dau
giau ikiek pasirūpinęs 
si juodos, nesaldytos 
kurių lietuvio skilvis 
noriai priima. Tad 
trumpai traukiniui 
kiekvienas griebiasi alučio iš
maukti. Alus, tiesų pasakius, 
ir plačiai stotyse “platinamas”; 
nešiojamą stačiai stiklinės -ir 
siūloma keliauninkams. Tęi ir 
mes dabar traukiame alutį ir 
dairomės aplinkui, žiūrime ke
liaujančios publikos. Pažymė
tina, kad 1-sios klasės sagėje 
mažai vokiečių tematysi, dau
gumoj svetimšaliai, “auslende- 
riai”, kaip vokiečiai sako. Čia 
matysi svetimtaučių iš įvai
riausių pasaulio kampų, nors 
gimtosios kalbos sunku išgirs
ti; daugelis prisitaiko vokie
čiams ir kalba jų kalba. Ne
vartojimas svetimų vokiečiams 
kalbų lengvai išaiškinamas ta 
neapykanta, kurių vokiečiai 
jaučia ir išreiškia išgirdę kokį 
nors “auslenderį” savaip be
kalbant. Svetimtaučiai, turį 

aukso valiutos, gali . laisvai 
1-os rųšies salėje trintis, nė 
kiek savo kišeniaus lengvėji- 
mo nejausdami, gi vokiečiams 
tas šiandien ne sulig jėgų. Jų 
nors ir dideliausi šmugelnin- 
kai negali konkuruoti su pap
rastais piliečiais iš kurios nors 
su aukso valiuta valstybės.

Bet štai grįšta iš miesto mu
sų vadovai ir praneša suradę 
viešbutį. Imamės savo rišuliųs 
ir traukiame surastoj on nak
vynėn. ;

(Bus daugiau)

susira- 
kavos, 

nelabai 
stotyse, 
stovint,

kiton ir nematomos 
tvarkomi atlieka milži- 
patarnavimų žmogui.

iš kurių ima-
medžiaga;

SUMUŠIMAS MILICININKO. 
‘ Čedasai' (Rokiškio apskr.) 
Biržella 29 d. milicininkai, Ku- 
inskas Romualdas ir Šileika 
Aleksandras netoli Čedasų 
miestelio, nušovė besivalkio
jantį nežinia kam priklausantį 
šunį, kuris buvo be antsnukio.

Tai pastebėję žmonės labai 
pasipiktino ir kurstydami vie
ni kitus, įkirtę, puolė milici
ninkus. Kiek vėliam* pribuvusį 
pagalbon milicininkų Deksnį 
žmonės sugavo ir gerokai ap
stumdę 5-paldidb, atimdaųii iš 
jo tris raštus^ ir 57 litus pini
gu- z \ "

Darant tardymų paaiškėjo,; 
kurie buvo užpuolę milicinin
kus. Jie yra traukiami atsako- 

(L-va).

Kitkart skaičiau laikraščiuo
se skelbimų, kuris maž-daug 
šitaip skambėjo: “Prisiųsk 
mums, tamsta, savo ranka ra
šytų keletu eilučių, mes tams
tai dovanai išaiškinsime tams
tos pabraižų, moksliškai ištyrę 
visus tamstos palinkimus.”

Kad tai buvo skelbiama do
vanai, tai aš tuojau pasidaviau 
pagundai ir parašiau. Teisybė, 
skelbėjas man atsiuntė mažų 
brošiūrėlę, iš kurios sužinojau, 
kas tai yra grafologija. Ten ra
dau ir keletu rankraščių pa
vyzdžių su išaiškinimais, iš kup
rių dar pamenu sekančius. Aiš
kus raštas reiškia atvirumų, 
pasitikėjimų, žmonių meilę, 
neįskaitomas raštas reiškia 
klastų, neaiškų žmogaus būdų 
ir neaiškių jo logikų, storas 
raštas reiškia mėgimų gerai ir 
daug valgyti, gerti ir apskritai 
atsiduoti kūno smaguriavi
mams; sugrustas reiškia šykš
tumų, o labai išskėstas — vė- 
javaikiškumų. Tiek tai aiškini
mų atsimenu iš anos brošiū
rėlės.

Ta brošiūrėlė į mane — 15 
metų vaikėsų — padarė dide
lio įspūdžio, kada aš, patyrinė
jęs savo pažįstamų pabraižas, 
pastebėjau, kad joje nurodyti 
spėjimai beveik visai atatin- 
ka. Vėliau skaitydamas raštus, 
kuriuose buvo smerkiama as
trologija, cheirotnantija ir ki
ti slapti mokslai, skelbiami 
laikraščiuose publikai apgaudi
nėti, aš ir grafologijų prie to
kių apgaudinėjimo mokslų bu
vau priskaitęs ir visai ‘užmir
šęs, juoba, kai pastebėjau, kad 
ne visada spėjimai iš pabrai
žos praktiniam gyvenime pa
sitvirtina. •

Bet štai man tenka empiri
nės psichologijos aiškinimuo
se universitete vėl susidurti su 
grafologija, kaipo \ tam tikru 
ne juokais rimtu mokslu. Tie
sa, aš patiriu, kad laikraščiuo
se dedami skelbimai apie gra
fologijų yra tiktai komedijos 
nerimtiems žmonėms. Bet iš 
antros pusės grafologija, kaipo 
mokslas, turi daug svarbos em
pirinėje psichologijoje ir prak
tiniam gyvenime, ypatingai 
psichiatrijoje ir kriminalisti
koje. Mano grafologijos moky
tojas prof. J. yra mokinys 
garsiausio grafologijos profe- 
soriaus Klages. Klages žinomi 
šioj srity veikalai yra: “Aus- 
drucksbevegung und Schrift”, 
“Handschrift und Charakter”, 
įdomiausias dabar visai išpirk
tas yra tai jo “Probleme der 
Graphologie”.'

Grafologija išsivystę tiktai 
19-tame šimtmety j. Geri gra- 
falogai praktikai yra daugiau
sia prancūzai. Garsiausis jos 
teoretikas iki šių dienų palieka 
Klage . Jo veikalai labai įdo
mus pastudijuoti psichologams 
ir juristams. Tiesa, tuos veika
lus išstudijavęs, dar nebusi ge
ras grafologas praktikas.' Bet 
daug .čia įdomu pasimokysi. 
Nofs kiekvieno rankraščio aiš
kinimas sulig moksliška gra
fologija yra lazda dviem ga
lais, bet pratęs grafologas, jei 
drauge jis yra dar ir psicholo
gas, veik visada rankraštį su
geba teisingai įvertinti. Žino
ma, žmogaus budo, jo palinki
mų iš vieno rankraščio negali
ma įspėti, bet turint to žmo
gaus fotografijų arba žinant jo 
ūpų ir nuotaikų berašant, vi
sada galima gana teisingai 
spręsti. Prof. J. pripažįsta, kad 
jis iš rankraščio daug daugiau 
galįs apie žmogų spręsti, negu 
iš jo fotografijos. Tai ir labai 
suprantama, fotografija yra tik 
višai trumpo momento atvaiz
das, o raštas, kuo ilgesnis, tuo 
didesnė medžiaga.
' Negalėdamas šičia duoti tin

kamų grafologijos pamokų, aš 
tarsiu apie 
žodžių.

žmogaus 
vienas gali
teisingas jo fiziniai-psidiinio

stovio atspindys. Labai lengva 
. pastebėti, kad pailsę mes ima

me rašyti visai nelygiau krei
vai. Priešingai, kfda jaučiame 
savy daug jėgų, rašome gana 
vienodai, sklandžiai. Kai jau

čiame daug trukdymų, tada 
ir musų raštas išeina lyg su
varžytas, vos pro kokias toli 
sunkenybes praeinantis. Jei 
musų dvasįa yra linksma, tai 
musų ranka plunksnų lenkui 
vedžioja, visur jai laisvai eina
si. Todėl neįgudusiam grafolo- 
gui, tyrinėjant rankraštį, rei
kia būti labai atsargiam. Jis 
turi ne tik rankraštį objekty
viai tyrinėti, bet drauge turi 
numatyti ir rašiusio tuolaikinį 
psichikos stovį. Turint tai 
omeny ir drauge atsižvelgiant 
į vadinamų rankos išdirbimą, 
galima su dideliu tikrumo 
laipsniu spėti, pavyzdžiui, kad 
stambus raštas reiškia jausmų 
galių, entuziazmų, aktingumų, 
garbę, išdidumų, duosnumų, 
honorų. Iš kitos pusės jis gali 
reikšti ir visai neigiamų ypa
tybių, kaip nesugebėjimas su
sikoncentruoti, puikybę, išsi
blaškymų ir p. Smulkus raštas 
karekterizuoja žmones prakti
nių gabumų, susikoncentravi
mo; iš kitos pusės jis reiškia 
mažmožiškumų, siaurų akira
tį ir p.

Grafologas turi atsižvelgti ir 
į rankraščio greitumų. Greitu
mas gana gerai vaizduoja žmo
gaus temperamentų. Spaudi
mas reiškia įtempimų, impul- 
singumų ir aktingumų. Svarbu 
taip pat atsižvelgti ir į raidžių 
sujungimų, kurį grafologai 
mato tokiose formose:, 'apva
lus sujungimas, kampuotas 
(kaip vokiškame rašte), su
jungimas viršuje — arkadinis 
sujungimas, sujungimas apa
čioje — girliandįnis sujungi
mas. Visi šitie sujungimai tam 
tikrose apystovosfc rodo tam 
tikras asmens charakterio ypa
tybes. Pavyzdžiui, kampuotas 
jungimas reiškia jausmų šal
tumų, proto viešpatavimų, tuo 
tarpu apvalas jungimas yra • 
ženklas, kad šis asmuo linkęs 
daugiau jausmais gyventi, ma
žiau proto klausyti.

Visoks raidžių nenaturalis 
susukymasį ^bereikalingų uo
degaičių prihrašymas iteiškia 
egoistinius rašytojo palinki
mus. Iš savo prityrimo gabu 
pasakyti, kad šiuo žvilgsniu 
grafologų nuomonė prakti

niam gyvenime tikrai pasitvir
tino.

ypatingai pabrėžė prof.' J. 
vienų pabraižos rųšį kaipo la
jai charakteringų. Lietuviškai 
aš jų pavadinčiau vizguline pa
braiža, tikriau — vizguliniu 
jungimu (Fadenbindung). Kiek 
jam tekę su tos rųšies pabrai
ža turėti reikalo visada jis 
viena pastebėdavęs, tai: mela
gystė, isteriškas charakteris, 
užsidarymais lydi tokio rašto 
žmones. Anot profesoriaus, čia 
gal ih nėra taisyklė be išimčių, 
jetvistiek ji yra taisyklė.

Grafologai taip pat turi ne
užmiršti, kad moterų pabrai
ža žymiai skiriasi nuo vyrų. Jų 
karakterizuoja išraiškos netur
tingumas (Durftigkeit). Prof. 
J. nusipasakojo, kaip jis, stu
dijuodamas grafologijų Mun- 
chen’e pas Klages, turėjęs rei-* 
kalo analizuoti žinomos Sel
ina ’Lagerloeff pabraižų ir sa
vo mokytojui noroms neno- 
roms jos pabraižų mtfcharakte- 
rizavęs kaipo 
braižų.

Baigdamas 
pastebėjimus
noriu palinkėti 
tiems žmonėms, kad jie į save 
ir į savo pabraižų daugiau do
mės kreiptų ir aiškiau rašytų, 
uos dažnai rašo taip neaiškiai, 
■kad * redaktoriams ir rinkė
jams tenka daug akių gadinti 
iki tokius raštus įskaito. Tuo 
tarpu neaiiškus raštas grafolo
gų nuomone dažnai vaizduo
ja neaiškų jo autorių, kas pa
čiam autoriui negali daryti 
garbės.

labai menkų pa*

šiuos savo kelis 
apie grafologijų 

musų rašan-

jų bendrai koletų

raštas, kaip kiek- 
patirti, yra gana —Grafologas.

(“Lietuva”).
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Teiks pagalbą Japonam
Vietos Raudonajam Kryžiui 

paskirta kvota $110,000, o 
SaJavaišių armijai $50,000.

Miesto majoras Denver pa
kvietė vakar kai kūrins žyme
snius finansininkus ir savo ka
bineto narius sudaryti planus 
gelbėjimui nukentėjusiems nuo 
žemės drebėjimo japonų. 
Norima pradėti tam tikslui 
kampaniją.

Raudonajam Kryžiui pas
kirta kvota $110,000, o Salar 
vaisiams $50,000. Tos sumos 
Raudcmasis Kryžius 
$100,000 nukentėjusiems 
rikonams.

skirs 
amc-

Chicagos Japonai gelbės 
savo tautiečius

Chicagoje japonai nusitarė 
visomis galimomis priemonė
mis teikti pagalbą nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusioms sa
vo tautiečiams. Tam reikalui 
jie jau nemaža aukų sudėjo.

Daug chicagiečiy pavo 
juj Japonijoj

JvSpėjama, kad dauguma 
randasi svetimų šalių įstai
gose saugiai.

Spėjama, kad daug chica- 
randasi pavojuj Japo

nijoj. I>augiausia jų yra biz
nieriai arba šiaip keleiviai. Kol 
kas dar tik keletas chicagiečių 
davė žinoti kad jie dar 
esą, kiti nežinomi.

gyvi

Apiplėšo vaišintoją
Frank Anderson, 4201 Cotta 

ge (Irove Avė., nusitaręs pa
vaišinti du nepažįstamu pake
leiviu. Nežinomi svečiai šiek 
tiek užkandę pavogė nuo jo 
laikrodėlį vertės $125. Po to 
Anderson pranešęs policijai, 
bet savo laikrodėlio dar nesu
rado. Tik, sakosi, pasimoki- 

.nęs, kad nevisuomet verta al
kanus papenėti.

.•■m

Mokslo metai prasidėjo PINIGUS LIETUVON

i

3

Daugiau kai 500,000 moki
nių i/žsiregistravo vakar vie
šose ir parapinėse mokyklose. 
Tikrų skaitlinių dar nėra, bet 
spėjama, kad šiemet mokinių 
užsiregistravo apie 17,500 dau
giau kai pereitais mokslo me
tais. Į pradžios mokyklas, 
spėjama, užsiregistravo apie 
343,000 mokinių, j vidurines 
(high schools) 62,000 ir į spe- 
ciales mokyklas apie 10,000.

Į parapines mokyklas, sako, 
’ užsiregistravę apie 150,000 

mokinių.

į UI RE ĘDGEGATE——Spurlih Lives Up to Uis Reputation and Rieks In With a Compląint! BY LOUIS R1CHARD

Gal išleis aštresnius 
patvarkymus

Kai kurie teisėjai mato rei
kalą išleisti aštresnius patvar
kymus automobilistams. Nes 
dabar daug žmonių w automobi
liai užmuša gatvėse, kaivnėra 
aštriai baudžiančių patvarky
mų.

Susibarė ir pradėjo 
šaudytis

Du broliai — Joseph Virge- 
lio, 27 metų, ir Leonard Virge- 
lio, k 15-16 Wentworth Avė.— 
negyvi trečias randasi kritiška
me padėjime, kaipo davynis 
septintadienio barnių.

Maxwell gatvės polici 
jos nuovada blogiau

sia Chicagoje .
Maxiwell gatvės policijos 

nuovada esą blogiausia visoj 
Ciiicagoj. Visur nešvaru*, prip- 
lėkę, tamsu ir dvoku. Kamba
riai, kuriuose areštuotieji žino 
nes yra laikomi, sako, nevalyti 
jau gal daugiau dešimties me
lų. Netvarka, kyšiai ir 
panašiai sau lygios 
gali rasti Ciiicagoj.

Toki tai dalykai 
Maxwell policijos
Sako, viskas butų galima pa
gerinti be didelių išlaidų, bet 
nėra kam tuo reikalu rūpintis.

tam
vietos ne-

randasi 
nuovadoj.

Užgriebė munšaino 
varyklą

RobcrtPolicija areštavo
• larms, 20, ir Ilarry Lewis, 
3025 Ellis avė., taipjau sykiu 
užgriebė ir munšaino varyklą 
ir nemaža skystimėlio.

Munšaino aukos
Pusėtinai munšaino ištrau

kęs Bobcrt White, 68 metų, 
104 So. Crawford avė., įėjo 
smtfklčn (356 So. Cralwford 
Avė.) ir paprašė smuklės sa
vininko Peter Perą munšaino. 
Perą atsisakė jam tai duoti. 
Po to jis White išsitraukė re
volverį ir į jį šovė. Perą tuo 
syk šoko prie jo ir abudu susi
kibo. Besišaudant White pa
taikė ir smuklininko pagelie
ji ink u i Zanetello. Abudu gal 
mirtinai pašauti. Kiek vėliau 
White tapo raeštitotas.

Automobilių aukos
Pereitą pirmadienį automo

biliai užmušė tris asmenis. 
Nuo Naujų Metų Cook kaun- 
tėj užmušta 451 asmuo. '

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

c Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicagė.

Turtas virš $8,000,000.00

OI. D CHROME KICKER 
jSPdrj.ih- HE. 15 THE

NAUJIENOS, C1

jalu

Sykiu mirė

Gimimai
įre-

Iš SLA. 2^6 kp. darbuotes.
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North Side

Gatvekariai užmušė 
vaiką

Chester Ernst, 9 metų, 2814 
N. Lincoln Avė., važiuojant į 
šiaurius Ravensivvood-iRokehill 
gatvekariai suvažinėjo 
skersai gatves bėgant.

•Mts. Regina Sowinski 
metų, 3357 W. 38 gat. 
trijų mėnesių duktė, 
rrurė bėgy penkiolikos 
tų.

ir jos 
Lilliaai, 

minu-

Sveikatos Departamente 
gistruota gimę:

GrevantukaS, 1461 .E. 70-th 
St. liepos 26 d., Irvine Bernat, 
11803 Mich. Avė. rugp. 10 d. 
Jos. Bernas, 1306 N. Western 
Avė. 15 d. Maluliutė 3343 So. 
Morgan rugp. 2, Geo. Suvals- 
kis 3234 Monticello, rugp. 21, 
Frank Baranauskis, 3151 So. 
Keeler, Urba SyMa 3347 South 
Shore/ rUg. 18 d., 
Wcilokus 5351 Shiclds, 
22 dieną.

Harry 
liepos

Lietuvių Rateliuose

Ši kuopa viešai daug veikia 
ir sparčiai auga nariais. Ji 
prisideda prie visų viešų vi
suomenės darbų. Ji remia vie
tos draugijų sąryšį, kuris pa
laiko viešąjį knygyną.

Rugsėjo 2 dieną laikytame 
savo mėnesiniame susirinki
me nutarė nedalyvauti SLA. 2 
apskričio inarjšrutbc. Kciškja, 
kad ši kuopa kad ir priklauso 
prie apskričio, bet jo veikimui 
nepritaria. Mat kuopa ir pati 
gali surengti prakalbas, pasi- 
kviesdama tokį ^kalbėtoją ko
kis didžiumai patinka.

JUOZAS HORODECKIS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 

rugsejo-Sept. 3čią dieną 10:30 
vai. ryto. Amžiaus turėjo 95 
metlis, Amerikoje išgyveno 40 
metų. Lavonas randasi 931 W. 
31st St. ir iš čia ketverge, rug
sėjo 6 dieną 8:30 vai. ryto bus 
išlydžiamas i Šv. Jurgio Bažny
čią ir iš bažnyčios tiesiai į Šv. 
Adelberth Kapines.

Torelei, visi giminės ir pažį
stamai nuoširdžiai esate kvie
čiami į šitas laidotuves, atida
vimui paskutinio patarnavimo 
velioniui. Pasilieka dideliame 
nubudime —

Sūnūs Motiejus ir duktė Mal- 
> vina Horodeckiai.

IGNACAS RIAUKA
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu pirmadieny, rugsėjo 3 d., 
1923. Jis' turėjo 8 metų, 16 die
nų amžiaus. Paliko nubudime 
tėvus, Kazimierą ir Zuzaną 
Riauka ir seserį Joganą. Pa- 
grabas atsibus ketvirtadieny, 6 
d. rugsėjo-Sepb. 8 vai. ryte, iš 
namų 324 E. 116th St. į baž
nyčią, 108 gat., Roseland, III., 
ir į Šv. Kazimierio Kapines. Vi
si giminės ir pažįstamai yra 
kviečiami į pagrabą. Pasilieka
me nubudime: Kazimieras ir Zu
zana ir sesuo Jogana.
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Keletas Bimbos draugų čia 
norėjo, kad kuopa išneštų S. 
L. A. Pildomąją! Tarybai pa
peikimą iar persergėjimą, bet 
tas sumanymas jiems visai ne
pavyko. Mat balsuojant už šį 
sumanymą jie visai neteko rė
mėjų. Nes daugumai buvo ai
šku*, kad Pildomoji Taryba ži
no ką ji daro. Juk tenykščius 
dvi kuopos išnešė rezoliuciją, 
rei'kaląujančią nubausti p. 
Bimbą. O tai darė tenykščiai 
žmonės, kurie ant vietos ge
riausiai žino Bimbos nuopel
nus. —šiaurės gyventojas.

Iš Klaipėdos Krašto
Klaipėda (Ek.) — Valstybi

nė policija Klaipėdos krašte 
jau beveik visai suorganizuota. 
Ji susideda iš trijų komisaria
tų. I (Uosto policijos komisa
riatas) Klaipėdoje, II — Šilu
tėje, III — Pagėgiuose. Pasie
ny valstybinės policijos tar
nautojai užimti pasų kontrole 
pereinamuose punktuose. Lie
pos men. 29 d. valstybinė poli
cija tapo aprengta nauja Lie
tuvos milicijai nustatyta uni
forma.

PETRAS PRANCKUNAS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 

nedėlios vakare, 7 vai. rugsėjo 
2 (L, 1923, sulaukęs amžiaus 9 
metų. Paliko nuliūdima tėvus, 2 
brolius ir vieną seserį. Laido
tuvės atsibus rugsėjo 7 d., penk
tadienio ryte 8 vai. iš namų
lllth St. ir Spaulding Avė. į 
Visų Šventų Bažnyčią ir iš ten 
į švento Kazimierio Kapines. 
Giminės ir pažįstamai bukite 
malonus dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudę.
Tėvai, broliai ir sesutė.

Persiskyrė su šiuonvi pasau
liu, rugsėjo 2 d., 9 vai. vakare, 
Pavieto ligonbutyje sulaukęs 50 
m. amžiaus. Paėjo iš Telšių ap- 
skr., Žarienų par. Paliko nubu
dime dukterį Julijoną ir žentą 
Juozapą. Amerikoje moterį Mar- 
cijoną ir dvi dukteris, Stanisla
va ir Kazimiera Lietuvoje. Ve
lionis priklausė prie Simono 
JDaukanto draugystės. Laidotu
vės įvyks ketverge rugsėjo 6 d. 
iš namų 3213 So. Wafiace St. į 
šv. Jurgio bažnyčią, 8:30 vai. iš 
ryto, po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimierio Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyti į šermenis ir dalyvau
tiJb laidotuvėse. Nuliūdę

Duktė Julijona ir žentas 
’ 1 Juozapas Galkai.

JONAS NORKUS
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu rugsėjo 4 d., 4:45 vai, ryte 
Mercy ligoninėn, sulaukęs 38 
metų amžiaus. Netikėtai buvo 
apdegintas dirbtuvėn, po 8 d. 
kankynės mirė. Amerikoj išgy
veno 17 metų. Paėjo iš Šiaulių 
miesto. Paliko dideliame nubu
dime savo moterį Oną, seserį 
Juzefą Žilienę, Lietuvoj motiną. 
Laidotuvės atsibus subatoj, rug
sėjo 8 d. iš namų 4237 S. Ar- 
tesian Avė. j Nekalto Prasidė
jimo Pan. Šv. Bažnyčią, iš te
nai į šv. Kazimierio Kapines. 
Velionis priklausė prie Palai
mintos Lietuvos draugystės. Vi
sus gimines ir pažįstamus mel
džiame dalyvauti šermenyse ir 
dalyvauti laidotuvėse. Pasilie
kame nubudę .

Moteris, sesuo ir 
visi giminės.
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ŠIANDIEN
Seredoje, Rugsėjo 5 d.
$ Dolerio Diena $

Yra pasiūloma šim 
tai visokių gerų 

dalykų

Ateikite anksti

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

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

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

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III
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UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias “kelias i visas 

dalis 
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvčs, New York, su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Relianes” 
“Albert Ballin’* 
“Deutachland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažieriue ir populiariški laivai 
"Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa”, “Thu- 
ringia” ir "Westphalia” su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovoe.

United American 
Lines

171 West ’ Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Gal jums reikalingi 
akiniai

U

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina miręejim< žiurSjt- 
m<>, aiarų bSgina^ ir galvos skau-

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland'Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Septintadieniata £ r. iki 12 dienos.

Nenešiokite Diržo
Po ilgų bandymą, Uradome mechaniš
ką syatemą, kuri išgydo rupturą vyrą, 
moterą ir raiką.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturoe Systemn pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon

ams DYKAI šio mokslinio syste- 
mos išradimo tiems 
kurie kenčia nuo 
rupturos. Jis turi 
Yaaisekimo kur kiti 
neturi. Nedaro skir
tumo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus. ateikite fr 
pamatykite demon

stravimą — dėl ea- 
vo ngeiaumo. ia nėra plieninių 
spreniinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturoa 
Europoje ir Amerikoje.
Chicagos daktaras gydo rupturas 

Visiems užinteresuotiems
AB pavartojau Kemp systemą ant rup- 
turos kairiojoj elėpenoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egtaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
jcenčiančiam nuo rupturos, nes aš ži
nau, kad išgydė mane.

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

Per sekamas trisdešimts dienų 
*/z kainos.

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

Neatidėliokite. Nes pavojus išiivysty- 
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 6:30 po 

pietą. Seredomis ir subatomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 S’o. Wąbash Avė. 

(Netoli Adams St.) Chicago.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderfui 
difference in the eolo- and texture of the 
ekin $
Guaranteed to do these definite thjngs for 
the fące or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color z Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild fiacial tis- 
sues and museles Make the skin soti 
and smooth 5 a ■ ■■

You can obtain regular si?es from your 
favorite toilet counter H not, send this, 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories 
.Indianapolis, Indiana, ior a trial tube~y "
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St

MELROSE PARKIECIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par? 
davinėiimas pereina į globų, Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus koŽnam.

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

RošeUnd, III. — Kimbark State Ban
ko depozitorių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 5 d., 8 vai. vakare 
“Aušroje”, 10900 So. Michigan Avė. 
(ant antrų lubų). Pasakykite ir ki
tiems, o taipgi ateidami atsineškite ir 
bankos knygutes.

Kviečia Laikinis Komitetas.

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rūgs. 5 d., 7:30 vai. vak., 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes randasi daug svarbių dalykų 
aptarti. Norintys įstoti kviečiami at
silankyti. Nariais priimami visi na
mų savininkai Chicagoj.

— Nut. Rašt. A. Bugailiškis.

Liet, Kriaučių Kliubo Sav. Paš. su
sirinkimas įvyks šiandie rūgs. 5 d., 
7:30 v. v., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi nariai prašomi at
silankyti. — Sekr. K. Rugis.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės laikys direktorių susirinkimą 
penktadienį, rugsėjo 7 d., 8 vai. vak., 
Keistučio Spulkos name, 840 W. 33rd 
St. Prašau pribūti direktorių ir drau
gysčių atstovų laiku, nes randasi svar
bių reikalų aptarti ir visuotinis šėri- 
ninkų .susirinkimas nutarė pradėti 
svetainę statyti, tai turėsi pradėti 
tuojau.

— Nut. Raštl J. Balchunas.

Jaunosios Birutės pamokos įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 5 dieną, Mark 
White didžiulėje svetainėje prie So. 
Halsted ir 29 gatvių, 7:30 vai. vak. 
Visi nariai bukite Ikiku ir naujų at
siveskite ir konjitetas rengimo vaka
rėlio būtinai susirinkite. Ponia Gul
binienė, p. Možeikienė, p. Povražie- 
nė, p. Kundrotienė, p. Rutienė, p. 
Bernotienė ir komitetas įvykdinimui 
lietuvių kalbos pamoku, Ponia Kone- 
veskienė, 
zis.

p. Dirmeikienė ir J. Blo- 
— Valdyba.

Laisvės 
laiko kas 
ticijas Raymond Chapely, 816 W. 31 
gat. Kiekvienas yra musų kviečiamas 
prie musų choro gražaus mokytojaus 
Kvedaro.

— Organizatorius.

Jaunomenės Vyrų Choras 
penktadienio vakarą repe-

IJetuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, Rugsėjo-Sent. 7 d., MeL 
dažio svet., 2244 W. 23 Place. Visi 
nariai malonės susirinkti, nes svar
bus reikalais ir programas btis svar
stomas dėl ateities veikimo. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

— Kviečia Valdyba.

Keistučio Kliubo Dramos skyrius, 
repeticijos “Netikėto Sugrįžimo” įvyks 
šiandien, Rugsėjo 5, 7:30 vai. vaka
re, McKinley Park Salėj, 37 ir West- 
ern Avė. Visi nariai privalote būti 
ant repeticijų, nes turime labai trunre- 
pą laiką. Ix>šimas bus 16 š. m.

— Valdyba.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos antro veiksmo “Netikėtas 
Sugrįžimas” įvyks trečiadienį, rūgs. 
5 d., 7:30 v. v., M. Kasparaičio na
me, 3827 Archer Avė., ant antrų lu
bų iš užpakalio.

— Valdyba.

Liet. Moterų Draugijos A pš vieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, rūgs. 6, 8 vai. vakare, Mark 
White Sųuare salėj. Kviečiame visas 
narės dalyvauti susirinkime.

— Raštininkė.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEM9

Klaidos padarytos paskelbimą, turi 
būt atitaisytos Į 24 vak

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

Pardavimai savaičių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, a ps i vedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir Lt. turi būt iš kalno apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol ndi- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

y

NAUJIENOS, Chicago, UI.
COLUMBUS”, DIDŽIAUSIAS 

VOKIETIJOS LAIVAS REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI MOKYKLOS
Trečiadienis, Rūgs. 5, 1923

DRAUGIJOS )R 
ORGANIZACIJOS

Nežiūrint Vokietijos blo£o padėji
mo, bet ji laivyną budavoja didelį. ___ ____
North German Lloyd Linija pabuda-1 
vojo naują laivą “Columbus”. Tai bus REIKIA — 
didžiausias Vokietijos laivas. Įtalpos į MERGINŲ 
turės 35,000 tonų. SENESNIŲ NEGU 16

North German Lloyd Linija, kaip I .MFTU 
pirma, taip ir dabar patarnaus dari ivirjięi 
geriau savo pasažierianvs. New Yor- DIRBTUVĖS 
ko ofisas dabar pavestas Mr. H. DARRTIT 
Schungel, kuris tarnauja jau per 20 vabdui 
metų. J J p JAUNESNĖS TURI

Kompeticija North German Lloyd TURĖTI įCERTIF IKATĄ. 
Linijos yra didelė, bet ji tikisi grei-1 
toj ateity pasiekti dar augštesnio | ATSIŠAUKITE: 
laipsnio patarnavime, kaip iki šiol 
kad buvo. Ant laivo “Columbus” bus 
teikiama puikus patarnavimas ir bus 
suteikta pilnas apsaugojimas pasažie
rių plaukiojančių tarpe Europos ir REIKIA _
Amerik<,s‘ MERGINOS NAMŲ
--------------------------------------- | DARBUI

J. ROSENBERG
1817 S. Millard Avė.

Rock,well 9116

LAIVAS ESTONIA ATPLAUKĖ 
I NEW YORKĄ

MOTERŲ

3025 W. 47-th Str.

Laivas Estonia, Baltic American 
Linijos atplaukė į New Yorką pir
miau negu kiti laivai ir atvežė 300 , 
lietuvių pasažierių ir 1200 kitų tau- REIKIA MERGINŲ prie dar 
tų pasažierių.________ _ __________ Į į restauraciją, $15 į savaitę.

Valgis ir kambarys.
R. RIERER 

2308 So. 48-tb Avė.
. Tel. Cicero 0108

ASMENĮ) JIEStOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugų, Antano 

Paulausko ir Jono Remeika, aš girdė
jau, kad jie gyveno Chicago. Turiu 
svarbią žinią-iš Lietuvos^ Meldžiu at- 
si sftvk t,j

MR. JURGIS KILČAUSKIS, 
930 Prospect St, 

De Kalb, III.

APSIVEDIMUI

REIKIA moterų dirbtuves 
darbui, mokestis 37 Vį — 55c. 
j valandą. 8 valandos dienoje, 
lX> dienos subatoje. Atsineški
te tamsius žiurštus

5801 South State Str.

PARDAVIMUI saliunas, vie
nas iš dviejų, abi geros vietos. 
Parduosiu pigiai, nes man dvi 
vietos persunku laikyti.

5343 S. Halsted St. arba 
8900 Normai Avė.

PARDAVIMUI pigiai rakandai, 
kaip nauji. Overstuffed parlpro setas, 
console lova ir valgomo kambario se
tas, 2 karpetai, davenport, stalas, 
liampa, virtuvės sėtas.

Atsišaukite:
800 So. Crawford Avė.
Tel. Van Buren 6746

- TURIU parduoti tuojau sa-
' PARDAVIMUI saliunas su vo 5 kamb. vėliausio styliaus 

namu. Dvi didelės mitingams rakandus ir gražų fonografą 
” ’v w ’ ”' A " - - Ne-

atsi-
sales, iš užpakalio gyvenimui Į Hile už gerą pasiūlymą, 
kambariai. Šalies |dabar yra Į praleiskite šio bargeno, 
išrenduotos. Matykite savinin- Išaukite vakarais 1922 S. Ke- 
ką, 2525 So. Halsted St. I dzie Avė.

PARSIDUODA barbernė ant APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo- 
Bridgeporto, geroj vietoj. Rui- rakandai dėl penkių kambarių, fo- 

. . °. A. . . nografas, vargonai, parlor setas, di-mai gyvenimui. Norint galima ning setas, 2 šildomi pečiai, 1 kukni- 
ir pool room uždėti, nes už- nis 2 lovos, stiklinis indų šė- 

, ‘. , . _ _ . pa. Parduosiu visus sykiu arba pa
tekinai yra vietos. Parduosiu vieniai. Tel. Pallman 5432, 10929 So. 
pigiai. Kreipkitės: Naujienų patę st., Chicago, III. Paimkit karą
i. • o tt 1 x j H9 State-Michigan ant State Street.Skyrius, 3210 S. Halsted. N. 20  

_— ----------------- ----------------------- |
• > PARDAVIMUI Rakandai 5

PAROAVIMUI pianas fiera- kambarių gerame stovyje. Par- 
me stovy, parduosiu pigiai. ' duosiu P‘8'8*’ nes išvažiuoju į 

Atsišaukit i Paul Pilkio New York?- ĄtsiSauklte: 518 
krautuvę, 1822 S. Halsted St. Į 32-nd St. iš užpakalio ant 

_____  2 lubų.

NAMAI-ŽEME

PAJIEŠKAU jaunos merginos ap- 
sivedimui. Aš esu jaunas vyras, mo
kytas lietuviškai ir amerikoniškai. Tu
riu gerą užsilaikymą. Nerūkau ir nuo
dingų gėrimų nevartoju, taipgi turiu 
gerą užsiėmimą su dideliu pelnu, jau
na mergina norėdama apsivesti’ ir gy
venti Californijoj, prie platesnių ži
nių meldžiu kreipties su laišku. A. J. 
Rimdus, 531 College St., Los Ange
les, Califomia.

REIKIA patyrusios salesla- 
dy, pardavinėjimui audeklų ir 
siutų.

J. Rosenberg,
1212 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI saliunas, vie
na iš seniausių vietų ir kur vi- - 
sados biznis gerai eina.r Vieta 26% ant jūsų pinigų 
svetimtaučių apgyventa. Parduo- 
siu pigiai. Kreipkitės pas sayinin radžius, kambarys su vana augštai. vn o T ir IArti 59-tos ir Halsted gatvių. Rendaką b. J., Ganmson bt., ir l$100 j mėnesj. Kaina $5,500. Savinin- 
kampas Cicero Avė. |kas: M. K. Wood, 85 So. Dearborn st.

_______________________________ * | Room* 316, Tel. Dearborn 8544

PARDAVIMUI —
SAUUNAS,

" PIGIAI.
Atsišaukite

1723 So. Jefferson St

JiESKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS PARTNERIS į 

kriaučišką biznį, biznis eina gerai. 
Pageidaujama yra, kad atsišauKtų to
ki, kurie supranta kostumerišką dar
bą. Atsišaukite ypatiškai arba per

BENSON TAILORS
1833 So. Halsted St.

' ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI naujas mūri

nis namas; apačioj vieta įtąisyta što- 
rui; viršuje du ofisai ir 6 ruimai pra
gyvenimui; vieta tinkama daktarui. 
Elektra, gasas ir kiti patogumai, vis
kas įtaisyta pagal vėliausios mados. 
Atsišaukite 10801 Michigan Avė., 
Phone Pullman 1372, Roseland.

ANT RENDOS didelis storas* Ga
lima uždėti saliuną, ice cream parlor 
arba restauraną. Priešais didelį Crane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė. < 
Phone Boulevard 7309

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
KAS TURIT ant iŠrendavojimo 

šviesų kambarį dėl vieno jauno vaiki
no (kukoriaus). Labai mylėčiau gau
ti kur nors Northsidėje. Nei valgyti 
gaminti, nei drapanų skalbti nereikia.

Atsišaukite.
A. MARTIN, 

718 W. 18 St. Tel. Roosevelt 7870

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

JIESKO DARBO
PAJIEšiKAU DARBO į bučer- 

nę, esu patyręs ir kalbu kelias 
kalbas. Pašaukite per telefo
ną -

Cicero 5363

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Karpenterių, 80c. į valandą. Fini- 

šerių, 75c. į vai. Inžinierių 75c. į 
vai. Pečknrių, 65c. į vai. Janitorių, 
$25 — $30 į savaitę. Darbininkų, 
50 — 55cį į vai. Mašinistų, 75c. į 
vai. Aliejuotojų $28 i savaitę. Punch 
press pagelbininkų, 60c. į vai. Sar
gų, $25 — $30 į savaitę.

MOTERŲ
Indų plovėjų, $18 į savaite. Mergi

nų į dirbtuves, 35c. į vai. Janitorkų, 
trumpos vaalndos, 88 — 40c. į vai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4193 So. Halsted St.

VYRŲ

REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo darbą, 
prisirengę dirbti.

3301 Emerald
'Tel. Boulevard

Atsišauki t

Avė.
4865

Reikia -
DARBININKŲ

GERA MOKESTIS.
NUOLAT DARBAS.
DARBAS DIENOMIS 
ARBA NAKTIMIS

ATSIŠAUKITE':
WESTERN FELT WORKS, 

4115 Ogden Avė.

REIKIA vyrų darbui į gele
žies atkarpų jardų, nuolat dar
bas, $5.00 į dieną pradžiai. 
Darbas iki 4 vakare. Subatoje 
pilna mokestis.
Iroąuois Steel and Iron Co..

4620 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS geras darbš
tus žmogus prie flat janitors 
darbo, gera mokestis geram 
žmogui, nemokantį išmokin
siu, atvažiuokite tuoj dirbti. 
Klausk janitor 735 W. 73-rd 
St. Chicago, III.

REIKIA-
Veiterių j Lietuvių Liuo

sybės valgyklą. Darbas die
nomis ir naktimis.

4915 W. 14thSt. 
Cicero, III.

REIKIA kriaučiaus, žinantis 
dirbti, prie-visokių moteriškų ir 
vyriškų darbui^ ir mokantis pn> 
syti ant Hoffmanp mašinos.

LAWNDALE CLEANERS, 
4822 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kostantinka. Už nau 

ją mokėjau $250; parduosiu bigiau. Ir 
dvi klematos — u ir B. Viena kaina
vo $35, kita $45. Dabar parduosiu abi
dvi už $35. Namie nuo 5 iki 9 vai. 
vakare.

P. JANKAUSKIS.
2226 W. 20th St., 1 fl. frontas

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, biznis cash ir išdirb
tas per daug metų. Taipgi mai
nysiu ant namo. Peter Žukas, 

2057 W. 22nd PI.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj visokių tautų apgy
venta, su barais rir rakandais.

Atsišaukite greitai, nes ap
leidžiu miestą ..
1606 Blue Island Avė. Chiėėgo

SAVININKAS PARDUOS 
160 akrų geros farmai žemės 
Centralinėj daly Wisc. valstL 
jos> už $2,500, $500 * įmokėti, 
kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Pusė žemes yra išvaly
tos, kita dalis ganyklos ir gi
ria, Per farmą bėga upė. Gali
ma padaryti puikią pieninin
kystės farmą. “Naujienos” 
Box 321

PARDUOSIU arba mainy
siu ant automobilio saliutaą 
su barais ir visais įrengimais 
Biznis gerai išdirbtas.

1469 W. 14-th Str.

PARDAVIMUI cigaretų, sal
dainių, nesyaiginamų gėrimų 
krautuvė. Kaina $600, verta dvi
gubai. Savininkas turi kitą biz
nį. Atsišaukite:

1007 W. loth St. .

DAR TOKIOS PROGOS NEBUVO 
Pardavimui gera vietą kur yra da

roma labai dideli pinigai, soft djfrik 
parlor, ice cream ir gasolino stotis, 
Hammond, Ind. šioji vieta yra .Viena 
iš geriausių pinigams dirbti. Atšišau- 
kįte greitai jeigu norite laimėti. Be 
tol dar yra pigi renda ir grąžus rui
mai gyvenimui. Frank Mažeika, 210 
£dlūmet Avė., Hammond, Ind., Telė- 
phone Hammond 3466.

PARDAVIMUI namas ant 
6234 So. McVickers Avė. par
duosiu už $4500, $500 cash. 
Likusius kaipo renda. Atsišau
kite pas ugniagesių leitenantą 

6017 South State Str.
, 1

■ ■I       ,, ■   

PARDAVllitJt 2 flatų muH- 
nis namas, krautuvė ir kamba
riai, 3 flatai po 4 kambarius, ce
mentinis skiepas, elektra, nau
jas ir moderniškas namas,‘2834 
S. Union Avė., Tel. Blvd. 1271.

PARDAVIMUI graži 15 akrų far- 
ma, viena mylia nuo feero miestuko. 
Prie keturių gelžkelių, 70 mylių nuo 
Chicagos. Geri kelįai, viskas gerai 
įrengta. Gražus vaisiniai medžiai. Ge
rai aptverta ir išsausinta. Žemė iš
dirbta. Gražus namas. Kaina $3,800. 
Jei reikia išmokėjimais. Kitos farmos 
iki 500 akrų. Pardavimui ir mainy
mui. Savininkas:

F. M. CAWBY, 
North Judsoh, Ind. .

PARDAVIMUI barbernė, trįs krės-' 
lai, naujos mados įrengimas, randa
si prieš Westem Electric Co. Daro
mas geras biznis, pigi renda, ilgam 
laikui lysas. Atsišaukite tarpe 1 ir 
2 vai. dieną.

4730 West 22nd Street, 
Cicero, Illinois

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
saldainių, rašomo popiero, ice cream, 
žurnalų ir t. t. krautuvė. Gerai 
įrengtas, neša peįną, nėra kompeti- 
cijos, prie Humboldt Parko. Puikus 
I'rengimai, soda fountain, naujas sta
las, pigi renda. Svarbus kitas biz

nis priverčia greit parduoti. Atiduo
siu’ viską už $950. Jei reikia išmokė
jimais. Tikrai verta dvigubai.

Atsišaukite:
2941 Armltage Avė. 

Chicago, 111.
--------. y ,

KAS turite namus 1 flato, 2 ar 3 
flatų ir norite greitai parduoti, ra
šyk man, aš turiu žmones su gata
vais pinigais, kurie laukią ir nori jū
sų namo pirkti. Savininkai namų čia 
jūsų proga.

3210 So. Halsted St.
Box No. 21

BARGENAS BRIGHTON PARKE.
Pardavimui naujas mūrinis namas, 

modemiškai įtaisytas, 2 flatai po 6 
kambarius, elektra ir gasas. Cemen
tuotas skiepas, visi improvementai 
sudėti ir apmokėti. Kaina $9,500. Pir
mas morgičius $4,000. Lakusius pagal 
sutartį.

Taipgi, antras namas ant pardavi
mo, 2 flatai po 6 kambarius, elektra, 
gasas, vanos, karštu vandeniu šildo- 
pias, aržuolo trimdngas, Garadžius dėl 
2 karų. Lotaįs 75x125, 4418 S. Troy 
St. Savininką galima matyti ant 1 fl.

, MOKYKLOS
KAS turite ant pardavimo bučer- 

nę, grosemę, saliuną, drapanų krau
tuvę ar bile kokį biznį, rąšyk man, 
aš turiu pirkėjus, kurie laukia jųsų 
biznį pirkti.

NAUJIENŲ SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St

Box No. 22.

PARSIDUODA saliunas, gera vie
ta dėl biznio, priežastis, savininkas 
turi kitą biznį kitanie mieste. Par
duosiu už pinigus arba mainysiu ant 
automobiliaus.

Kreipkitės:
1102 W. 14th St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Spėcialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė. z

AUTOMOBILIAI
DIDELIS bargenas, parduosiu 

už cash arba mainysiu ant seno 
automobiliaus, Paige 1920. Ford 
modelio, naujai pertaisytas, ge
riausiame stovyje, geri ta j erai. 
Nepraleisk šią progą. Atsišauki
te tuoj aus.

NAUJIENŲ BRIGHTON 
PARK SKYRIUS, ' 
4138 Archer Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla 
3106 So. Halsted St< 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelpos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijoą, Oratorystės.

Mokinime valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:80 vai.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis 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.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

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

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm*. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. RaSt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan- 

. Čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.‘ 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
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 antrą sekma
dieni kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGIJO8 IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtcne 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?, 
Susirinkinvai laikomi P. Šadvilc 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 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.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 «Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, .8759 Wallaee 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.s 
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.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirmi, pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blazis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams, 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. DeveiJ 
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavoj 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos . Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct.
Cicero, Dl.}< <

i

lietuvių vyrų ir moterų PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams, 

irm. padėjėjas G
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 

> Crawford Avė.; pirm-, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Man įkas, 1/ 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį 
nas, 3959 W. 16th St; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. I et- 
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesi antrą ne- 
dėldienį. ’ 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Hamson St

CHICAGOS LIETUVIŲ R^UGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis^ 1049 N. Marshficlo 
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 aedeldien) 
Zwianzek Polek svet., 1315 Nortb 
Ashland Avė.

___ - --- —
LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 

KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metam®: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pefshing Road 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E.. Juzaitienė 
7088 S. Sangamon St., finansų rašt 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzaf- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., fcasof 
gldb. J. Jasiunas, maršalka J. Kai- 
naitis.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. 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-

LTETUVOS 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 
Ą. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt'. A. Leknickas 8362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 8156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.____

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VA1> 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S* 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą, šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami J 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. L Yuščius; 
fin. rašt I. Vededris, 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.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nht. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. y. 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi 
rinkimai laikomi pirmą penktadieni 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilc 
svet.,>341 E. Kensington AVe. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 mr

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Aye.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallac€ 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubc 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 3801 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuc 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

METUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA. 1923 mė- 
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.: ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Snurna ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
SemaiČio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
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 Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas. 
Petras Barbšls; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


