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Anglijos Laivynas Rems Tautų Sąjungą
Padės ginklu vykinti 
tautų sąjungos nuo

sprendžius
Grūmoja karu Italijai
Italija užgriebė tris salas

Anglijos laivynas rems 
tautę sąjungą

Kad privertus Italiją nusileisti 
tautų sąjungai. Mažosios val
stybės irgi grūmoja karu 
Italijai.

LONDONAS, rūgs. 6.
Anglijos kariniai laivai yra 
prisirengę pradėti karų prieš 
Italiją ar užimti Corfu salą, 
jei tą padaryti įsakys tautų są- 
j anga.

Anglijos valdžia tai aiškiai 
pasakė tautų sąjungos susirin
kimui Genevoje.

Visas ' Anglijos laivynas 
rems kiekvieną tautų sąjungos 
įsakymą Italijai, net jeigu tie 
įsakymai reikalautų bombor- 

duoti Italiją.
Bet tada Anglijos laivynas 

veik ne kaipo Anglijos, o kai
po tautų sąjungos laivynas. 
Prie jo, manoma, prisidėtų 
ir niekurių kitų šalių laivai.
Tautų sąjunga svarsto Italijos 

priešinimąsi.
GENEVA, nigs. 6. — Tau

tų sąjungos taryba šiandie nu
tarė pasiųsti tarybos susirinki
mų protokolus ambasadorių 
tarybai. Tai padaryta tikslu 
paduoti ambasadorių tarybai 
praktišką pieną išrišimui Ita- 
lijos-Graikijos ginčo, kad tą 
išrišimą paskubinus. Vėliau 
bus svarstomas tautų sąjungos 
kompetentiškumas spręsti tą 
ginčą.

Italijos atstovas Salandra pa
skelbė, kad jis susilaikys nuo 
balsavimo, kada bus balsuoja
ma apie tautų sąjungos kom- 
petentiškuiną spręsti tą ginčą.

Belgijos atstovas Paul Hy- 
mans pasakė, kad pilnai pri- 
jaučia Italijai, bet sąžinė ver
čia pareikšti, kad jis neprita
ria Italijos nusistatymui lin
kui tautų sąjungos kompeten- 
tiškumo.

Išmainyk 
savo automobiliy 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalovv. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Švedijos atstovas Hjalmar 
Branting parėmė Belgiją.

Grūmoja karu Italijai.

Mažosios Europos valstybės 
padavė tautų sąjungai prigru- 
mojimą karu4 Italijai. Tą grū
mojimą padavė Adriatiko ša
lys, kurios reikalauja umaus 
veikimo prieš Italiją.

Dominavimas tautų sąjun
gos susirinkimuose Francijos 
ir Italijos verčia kitas mažes
niąsias šalis aiškiai parodyti 
savo nekantravimą.

Čia liko paskelbta, kad Ju- 
go Slavijos atstovas skubiai iš
važiavo į Athenus. Jugo Sla
vija atmetė Italijos reikalavi
mą, kad ji pavestų Fiume val
stiją Italijos protekcijon, kas 
dar labiau padidino krizį, nes 
tikimąsi naujų ’Mussolini strak- 
sėjimų.

Visur viešpatauja didelis su
sirūpinimas. Visi pripažįsta, 
kad tautų sąjunga neįstengė 
parodyti savo praktiškumo 
taikinant nesutikimus tarp val
stybių, kadangi viena iš dides
nių valstybių atsisakė pripa
žinti sąjungai kompctcntišku- 
mą spręsti tokius klausimus.

Visi delegatai telegrafavo 
savo valdžioms klausdami ga
lutinų instrukcijų šiuo svar
biu klausimu, kuris nustelbė 
net visą susirinkimo dienot- 
varkį.

Graikijos delegatas iPoiitis 
sako, kad įtempimas kiek su
mažėjo, bet yra didelių keb
lumų sif Italijos okupacija 
Corfu salos.

Visi dabar laukia nuospren
džio ambasadorių tarybos, į 
kurią Graikija taipjau atsišau
kė.

Pietinė Amerika su Italija?
PARYŽIUS, rūgs. 6. — Mi

lano žinia tvirtina, kad Pieti
nės Amerikos respublikos Bra
zilija ir Uruguay įsakė savo 
delegatams Genevoje prisidėti 
prie Italijos ir pasitraukti iš 
tautų sąjungos, jei iš jos pasi
trauks Italija.

Francuzų rateliai mano, kad 
veikiausia ambasadorių tary
bai teks rišti Italijos A i ra iki jos 
ginčą.

(Uruguay užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad ji to 
kių instrukcijų savo delega
tams Genevoje visai nėra da
vusi ir tik patarus delegatams 
prielankiai apsvarstyti Italijos 
argumentus).

500 svetimšaliy žuvo 
Japonijoje

OSAKA, rūgs. 5. — Mano^ 
ma, kad laike žemės drebėji
mo Japonijoje žuvo nemažiau 
kaip 500 svetimšalių, jų tarpe 
nemažai ir amterikiečių. 
15,000,000 žmonių nukentėjo 
žemes drebėjime

Italija užgriebė dar tris 
Graikijos salas

Mažoji entente nėra sutarusi 
remti Angliję, sako Rumu
nija.

LONDONAS, rugsėjo 6. — 
Iš Rymo pranešama, kad gau
tomis ten žiniomis, Italijos 
spėkos užėmė salas Meriera,
Fano ir Mathraki, į šiaurva
karius nuo Corfu..

Italija norinti “t; ikos.”
RYMAS, rugsėjo 6. — Grai

kijos eskadros pasitraukimas 
iš Atliesų vandenų į Volo užta- 
ką pusiau, oficialiniuose rate
liuose skaitomas kaipo taiko
mas padaryti užsieny įspūdį, 
jog Italija pienuoja tolimes
nius jurų veikimus.

Pareiškiama, Jcad Italijos 
valdžios mieriai yra grynai tai 
kųs ir kad ji priešinasi kokiam 
nors praplėtimui okupacijos.

Iš Genevos pusiau of letali
niai pranešama, kad Rumuni
jos delegatas tautų sąjungoje 
pasakęs, jog žinios apie tai, 
kad mažoji entente nutarė 
remti Anglijos nusistatymą, 
jog tautų sąjunga yra koinpe- 
tentiška spręsti Italijos-Grai
kijos ginčą, esančios visiškai 
neteisingos..

Jugo Slavija Įspėja
Franciją

Mažoji entente pasitrauks nuo
Francijos, jei Francija rems
Italiją.

PARYŽIUS, nigs. 6. — Jei 
Francijos valdžia ir toliau rems 
Italijos imperializmą, tai mažo
sios entente valstybės galutinai 
atsiskirs nuo Francijos, o Jugo 
Slavija galbūt turės veikti iš
vien su Graikija prieš Italiją,

Tokį griežtą įspėjimą Franci- 
jai davė Jugo Slavijos premie- 
ras Pačič, kuris apsilankė Fran
cijos užsienio reikalų ministeri
joje.

Graikija nutraukia prekybą 
su Italija

Nedarys jokio biznio ir Italų 
firmomis Graikijoje.

ATHENAI, rūgs. 6. — Athe- 
nų prekybos kamera nutarė 
nutraukti visus prekybinius ir 
industrinius ryšius netik su 
Italija, bet ir su visomis italų 
firmomis Graikijoje.

Italijos okupacijos valdžia 
ant Corfu1 salos įsakė konfis
kuoti visų tautų gyventojų, 
taipjau ir italų, ginklus. Angli
jos piliečiai gali sudėti ginklus 
savo konsulate..

Graikijos laivai negali nė 
nuplaukti, nė sugrįžti iš Cor
fu1, todėl tiesioginio susisieki
mo tarp salos ir Athenų nėra.

Įsileido ateivius, bet nubaudė 
laivų kompanijas.

WASJUNGTON, rūgs. 5. — 
2,000 inunigrantų, kuriuos at
vežta dar prieš vidurnaktį rug
sėjo 1 d., kad būti pirmais at- 
sidarant naujai kvotai, im- 
migracijos komisionieriau įsa
kymu liko įleisti į šią šalį, bet 
kartu tapo uždėta ant laivų 
kompanijos po $200 pabaudos 
už kiekvieną tų immigranty.

Žemės drebėjimas Japoni
joje tebesitęsia

Dar buvo 27 sudrebėjimai. Bet 
nelaimės ištiktoj vietoj yra 
ramu.

TOKIO, rūgs. 6. — Pereitą 
naktį buvo jaučiami 27 žemės 
drebėjimai, bet mokslininkai 
sako, kad viską naikinančių 
smarkių žemės drebėjimų ne
bebusią.

Nelaimės ištiktoj vietoj vie
špatauja puiki tvarka. Parkuo
se, kur tūkstančiai žmonių ap- 
sigyv'eno, įvestos yra laikinės 
šviesos. Oras irgi yra šiltas ir 
giedra.

Geležinkelio susisiekimas ta
po atsteigtas iš Omlya į vaka
rus.
Yokohama — lavonų miestas.

Yokohama yra lavonmiestis. 
Kanalai ir pajūriai pilni lavo
nų. Apskaitoma, kad ten žuvo 
200 svetimšalių. Tūkstančiai 
nusigandusių žmonių žuvo ka
naluose, kada jie, bandė pasis
lėpti vandeny nuo šėlstančių 
laike gaisro liepsnų.

Ginkluotas sukilimas 
prasidėjęs.

MASKVA, rūgs. 6. — Gau
tosios iš Harbino ir Pekino ži
nios sako, kad korėjiečiai Ja
ponijoje pasinaudodami iš ka
tastrofos pradėjo ginkluotą 
sukilimą Tokio, kur siaučia 
mūšiai gatvėse.

(Tokio komanduotojas gen. 
Euklidą sako, kad nors karo 
stovis pasiliks iki nebus su
stabdyti plėšimai, bet jokio 
korėjiečių sukilimo nesą ir jo
kių mūšių su jais nebuvę).

Sunaikinti miestai.
IWAKI, rūgs. 6. — Nuosto

liai į pietvakarius nuo Tokio 
yra sekami:

Yokohama — visai sugriau
tas; Yokosuika, turintis 100,- 
000 gyventojų, apgriautas, bet 
tikrosios padėties ten dar ne
žinoma; Kamakura — sugriau
tas ir išdegęs; Hiratsuka ir 
Oiso sugriauti.

Padėtis Tokio neapsakoma.
Sugrįžęs šiandie iš Tokio 

kurjeras pranešė, kad padėtis 
mieste yra neapsakoma. Trys 
ketvirtdafliai miesto pavirto į 
griuvėsius. Parkuose tvenki
niai yra pilni lavonų. Niek li
nuose miesto distriktitose vis
kas yra paversta į pelenus.

Išsigelbėjusieji gyvena gat
vėse ir parkuose. Visas jų tur
tas—šienikas ir paklodė. Bisku- 
tį maisto jiems duoda valdžia.

Kariuomenė stengiasi atsteig- 
ti susisiekimo priemones.

100,000 žmonių žuvo Tokio.
PEKINAS, rūgs. 6. — Osaka 

žinia sako, kati svetimšalių lai
ke žemės drebėjimo žuvo paly
ginimai nedaug.

Mitsui žinia sako, kad padė
tis Tokio gerinasi. Nesunaikin-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 6 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų...... J $4.51
Austrijos 100,000 kr«»ų...... . $1.45
Belgijos 100 frankų ........... $4.55
Danijos 100 markių ........... $18.22
Finą 100 merkią ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.54
Italijos 100 lirų ................... $4.24

Lietuvos 100 Litų.......... ..........$10.00
I«nkų 100,000 markių ........... 40c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.16
Olandų 100 kronų ............... $39.25
^Šveicarų 100 kronų ........... $18.02
Švedijos 100 kronų.................$26.50
Vokietijos 1,000,000 markių ...» 3c 

tame distrikte pradėjo veikti 
vandens stotys, o kai-kur dega 
ir elektros šviesos.

Reuteris1 praneša, kad šeši ka
riniai laivai atvyko Yokohamą ir 
Tokio, atgabendami maisto ir 
reikmenų.

Japonijos vidaus reikalų mi
nisterija apskaito, kad Tokio 
mieste žuvo 100,000 žmonių, o 
Yokohamoj žuvo 110,000. Pirmą 
žemės drebėjimo dieną buvę jau
čiama 216 sudrebėjimų.

Du dideli kariniai laivai pa
skendo Yokohamo uoste.

Amerikos gelbėjimo laivai 
jau Japonijoje

Iškrovė maisto ir reikmenų. 
Siunčiama daugiau laivų.

WASHINGTON, rūgs. 6.— 
Amerikos Raudonojo Kryžihus 
pastangos surinkti $5,000,000 
nukentėjusiems Japonijoje susi
tinka visuotiną pritarimą ir ta 
suma bus veikiai sukelta.

Bet jau ir dabar teikiama yra 
pašelpa Japonijai. Amerikos tor
pedinis laivas 211 buvo pirmas, 
kuris atvyko į Kobe gelbėti nu
kentėjusius. Svetimšaliai turi už
tektinai maisto ir daugiausia 
reikės gelbėti pačius japonus.

Amerikos laivas Spokane, ku
ris atplaukė į Kobe su 6,000 to
nų miltų, gavo iš Amerikos val
džios įsakymą tuojaus plaukti į 
Yokohama ir ten maistą iškrau
ti.

Premjeras- Yamamoto atsišau
kė į visus Japonijos gyventojus 
gelbėti nukentėjusius ir skubin
tis su rekonstrukcijos darbu.

Daugelis kitų Amerikos kari
nių laivų jau yra pasiekę Japo
niją ar įėję į Japonijos vande
nis. Kiti kariniai laivai skubiai 
kraujasi maisto1 Maniloj ir plau
kia Japonijon.

Greitai amerikiečiai pristatys 
tiek maisto ir reikmenų, kad ga
lima bus pradėti šelpimo darbą 
plačioj skalėj.

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviŲ streiko

Lietuviai streiklaužiai, šiandie 
visuotinas streikierių susi
rinkimas.

CHICAGO. — Streikuojan
tys C. B. Shane Co., 325 W. 
Madison St., rubsiuviai vaka
rykščiame susirinkime kalbėjo 
daugiausia apie lietuvius strei- 
kalužius, kurie tai kompanijai 
gelbsti laužyti streiką irgi 
daugiausia lietuvių mbsiuvių.

Tie streiklaužiai netik lau
žo streiką užimdami streikie
rių vietas, bet net su kompa
nijų advokatais ir po teismui 
lando. Tuo jie pasirodo, kad 
jie yra amžini priešai tų darbi
ninkų, kurie kovoja už geresnį 
būvį ir abelnai už darbiniskų 
reikalus.

Streikieriai yra įtūžę ant 
streiklaužių ir ketina jų neuž
miršti net ir tada, kada priseis 
kompanijai taikintis su strei- 
kieriais.

Štai kokių atsitikimų su 
streiklaužiais papasakojo strei- 
kieriai. Kartą vienam strei- 
kieriui teko pakliūti į tą patį 
gatvekarį, kuriuo važiavo jau
nas lietuvis streiklaužis. Pa
matęs streikierių jis labai pa
raudo ir skubiai atsisėdęs įbe
dė nosį į laikraštį ir sėdi lig 
numiręs. Tas vaikinas yra lais
vas ir, matyt, gerai supranta, 
kad streiklaužiaudamas jis ne

gerai daro, o betgi nepaliauja 
strciklaužiavęs, nors ir gėdina
si tokio savo užsiėmimo.

Kitą kartą streiklaužis apsi
lankė. pas savo pažįstamus, kiu
rio ir paklausė jo kam jis 
streiklaužiauja. Jis atsakęs, 
jog jis suprantąs, kad negerai 
darąs, bet taip ilgai nebusią, 
nes nežinąs kaip ilgai teksią 
jam dirbti, kadangi dirbtuvėje 
tarp streiklaužių veik kasdie 
kįlą nesusipratimai. Abelnai 
streiklaužiai pastaruoju laiku 
bando gerintis streikieriams ir 
nieku'rie veik kasdie ateina 
pas streikieriu's papasakoti 
kas dedasi dirbtuvėje. Bet 
streikieriai į juos jokios do
mės nekreipia, nes tie patys 
streiklaužiai nesenai pamatę 
streikierį gatvėje skubiai bė
gdavo prie policisto ir rodyda
mi injunetioną skundė policis- 
tui, kad buk streikieris norįs 
prie jų prieiti. Todėl ir dabar 
streikieriai tiems dabar besi- 
gtyčt i n an tiems stre^ k la uŽiąms 

pasako: “Gerai buvo streiklau- 
žiauti iki šiol tai streiklaužiai! 
kitę ir toliau'; mums gi nerei
kia tokių, kuriuos pati kompa- 
sija išvaro.”

Šiandie vakare, 6 valandą, 
unijos svetainėje, prie Vau 
Buren ir Halsted gatvių bus 
visuotinas Jstreik'ierių susirin

kimas Jame bus padaryta ke
letas svarbių pranešimų.

— Toks kaip kriaučius.
—--------- i___

Rulir angliakasiai su
grįžo j darbą

ESSENAS, rūgs. 6. — Visos 
kasyklos Essene, išėmus He- 
genbeck, jau dirba ir miestas 
jau turi gasą. Dabar veik vi
sos Ruhr kasyklos dirba. Se
nieji darbininkai sugrįžo sam
dytojams davifs priimtinus 
pasiūlymus, po to kaip buvo 
pasitarta su franeuzais.

Angliakasiai sugrįžo dirbti 
vokiečiams, vieton francuzų, 
kadangi pastarieji reikalavo 8 
iki 10 vai. darbo dienos už 100 
nuoš. pakėlimą algos, o vokie
čiai pasiūlė 6 iki 8 vai. darbo 
dieną.

Angh's bus kasamos tik oku
puotojo krašto reikalams, jei 
franeuzai neleis juos transpor
tuoti.

MASKVA, rūgs. 6. — Ame
rikos senatorius La FoIIette ir 
jo partija šiandie atvyko į 
Petrogradą.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
į Naujienų ofisų ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštų pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa- 

x rašykite savo adresų. z 1

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

naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, TU.

Vokietijos finansų ministe- 
U's traukiamas teisman

Kartu su Stinnes papildė di
džiausių žulikysčių.

BERLINAS, nigs. 6. — Kanc
leris Stresmannas nutarė areš
tuoti ir patraukti teisman bu
bu sį finansų ministerį H er
ines už didžiausią finansinę žu- 
likystę šalies istorijoje.

Nuo patekimo kanclerystėn 
Stresemannar tankiai sakyda
vo, kad pasaulis netikės kiek 
purvo palikta žuvusio finansų 
ministerio. Per dvi savaites nau
jasis finansų ministeris Hilfer- 
ding (socialistas) turinėjo Her- 
mes veikimą. Ir ką jis surado, 
nustebino visus ministerius.
No 4 J—L

Valdininkai mano, kada bus 
nagrinėjama Hermes byla, visa 
Vokietija pamatys kuo yra di
džiausias Vokietijos fabrikan
tas Hugo Stinnes ir patirs apie 
jį pilną tiesą. Jis ir dabar kal
tinamas, kad jis pasipelnimo tik
slais daugiausia ir nupuldė Vo
kietijos markes.

Hermes gi skolino bilionus 
markių fabrikantams už mažas 
palūkanas, o jie tą skolą sugrą
žino, kada markė nebeteko jo
kios vertės.

Metai atgal Hermes patraukė 
teisman laikraštį už kaltinimą, 
kad Hermes priėmė kyšį vynu 
— jis gavo kelis tūkstančius 
bonkų vyno “užmokėdamas” po 
kelis centus už bonką. Jis tei
sinosi, kad fabrikantai norėjo 
išgarsinti tą vyną, todėl jam 
taip ingiai ir “pardavę”. Bet nuo 
to laiko Hermes neteko gero 
vardo.

Skaitoma, kad ir Cuno vald
žia griuvo dėl Hermes sunaiki
nimo Vokietijos finansų ir ma
noma, kad busiančioji byla bus 
didžiausia grafto byla visoj Vo
kietijos istorijoj.

Rado naujus radiumo laukus.

PETROGRADAS, nigs. 6.— 
Radiumo institutas praneša, 
kad pasiųstoji į Ferghaną eks
pedicija surado galbūt dįdžiau- 
sius pasauly radiumo laukus.

ŠIANDIE — giedra; vėsiau.
Saulė teka 6:20 valandą, lei

džiasi 7:16 balandą. Mėnuo te
ka 2:41 vai. nakty.
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Iš Mokslo Srities
Apie Žemes Amžių
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(Tęsinys)

ir visapusiai šį klausimą na
grinėja Džollis. Jisai ima do
mėn ir cirkuliuojantį druskų 
kiekį ir įvairius galimus klai
dų šaltinius. Džollis štai kaip 
įsivaizduoja chloro natrio (val
gomosios druskos) atsiradimą. 
Jo dalis vandenyse jau buvo 
tuoj po paties okeano atsira
dimo. Pastarasis gi atsirado 
tada, kai žemės pluta, atsira
dusi ant Kepsninio žemes ru
tulio, tiek ataušo, kad van
dens garai jau galėjo tirštėti 
vandeniu pirmykštėje žemes 
atmosferoje. Ši atmosfera, su
lig Stevensono, Džollio ir Nat- 
terio nuomonės buvusi daug 
kitokia kai šių dienų atmosfe
ra, nes joje nebuvo deguonies, 
o buvo daug tokių dujų (ga
rų), kaip anglies deginys, ang- 
liarukštė, chloro vandenilis ir 
kt. Vandens garai lietaus pavi
dale puldami žemyn ištirpino 
ir nusinešė žymią tų dujų da
lį. Tokiu budu pirmykštis oke
anas buvo silpnas rūgšties 
skiedinys, kuris energingai vei 
k ė į žemės plutą, dėl to į oke
ano vandenis perėjo daug kai 
kurių medžiagų, kurių skaičiu
je buvo ir natrio, jis su chlo
ro vandeniliu jungdamasis da
vė valgomąją druską. Šiai 
energingesnei kaip šiandien 
denudacijai Džollis skiria apie 
100000 metų. Bendra natrio 
kiekybė okeane sulig Džollio 
lygi 15,627 bilijonams tonų. 
.Jis mano, kad 031 bilijonas 
tonų atsirado pirmykštes de
nudacijos perijode. Jo nuomo
ne į juras kasmet atnešama 
157270000 tonų natrio. 4200,- 
(H)0 tonų Džollis skaito cirku

Toki bendriausiais bruožais 
imant geologijos laiko tyrinėji
mo metodai mechanine denuda
cija paremti. Bėgantieji, ypač 
požeminiai vandens plauja žemę 
ir tuo budu neša į juras visą ei
lę ištirpusių druskų. F. U. Kler
kas apskaičiuoja, kad per me
tus laiko upių vanduo į juras 
atneša 2.735 milijonus tonų ištir
pusių medžiagų. Sulig auto
riaus tai reiškia visos sausumos 
paviršiaus pažemėjimą 1 pėda į 
3000 metų (žinoma, tiktai vien 
tirpimo dėka). Vandenyje iš
tirpusių druskų svarbiausios 
karbonatai (angliarukštės kal
kės) ir chloridai (valgomoji 
druska). Pavyzdžiui, į juras at
nešamos kalkės nuolat vandeni
nių organizmų išskiriama skele
tų pavidale, kurie renkasi jurų 
dugne. O tos nuosėdos tektoni
nių procesų dėka pakliūva vėl 
paviršiun ir ten vanduo jas vėl 
tarpi na ir 1.1. Vienok kas me
tai į juras pakliūva ir naujų dar 
niekad jurose nebuvusių tirpinių 
porcijų — tai tos drsukos, ku
rios atsiranda pagraužiant ir 
tirpstant masyvinėms kristali
nėms žemių rūšims. Taigi, drus
kų kiekybė okeane kas metai po 
truputį vis auga, kitais žodžiais 
betariant, okeanai pamaži, bet 
nuolat vis labiau ir labiau upių 
vandens užsudomi. Šiuo dalyku 
remiantis galima okeano amžių 
išskaičiuoti. Tam reikia žinoti: 
1) vienos ar kitos medžiagos 
kiekybė esanti okeanų vandeny
se, ir 2) los pačios medžiagos 
kiekybė įeinanti į okeanus vie-( 
nais metais. Padaliję pirmąjį! 
skaičių antruoju gausim tą lai-į 
ko tarpą, kurs buvo reikalingas | 
susirinkti okeane esamajam me
džiagos kiekiui. Vienos ar kitos 
medžiagos esančios okeanų van
denyse kiekybė galima nepersun- 
kiai sužinoti. Kur kas sunkiau 
sužinoti kiek t^s medžiagos įei
na per metus į juras. Del tų 
pačių priežasč'ų, dėl kurių sun
ku tiksliai sužinoti mechaninių 
elementu kiekvbė nunešama nuo 
sausumos į vandenis, negalima 
sužinoti bendra tirpinių kieky
be at'esama j juras, o išskaičia
vimas tos jų dalelės, kuri pirmu 
kar mato jurų vandenis, ir tos 
jų dalies, kuri cirkuliuoja iš ju
ru į sausumą ir vėl atgal, ten
kinasi apytikriais skaičiais.

įvairus autoriai darė šios rų-

liuojančia kiekybe. Taigi oke
anuose kasmet lieka 153070000 
tonų. Dalindami 14696 bilijo
nus šiuo pastaruoju skaičium 
gaunam 96 milijonus metų 
amžių. Vienok Džollis nurodo 
į tai, kad yra eilė faktprių, ku
rie šį skaičių didina, kiti gi 
priešingai — jį mažina.

(Bus dauginus)

Iš Klaipėdos Krašto
Derybos su vokiečiais.

Klaipėda (Ek.) š. m. birže
lio 26—27 d. Karaliaučiuje bu
vo derybos naujų gelžkelių ta
rifų nustatymo reikalu! ir iš
kėlimui klausimo Klaipėdos 
krašto gelžkelių perdavimo 
Lietubos valdžiai. Iš vokiečių 
pusės derybose dalyvavo Ka
raliaučiaus gelžkelių valdybos 
Oberregierungsrat pabart h ir 
Oberregierungsrat v. Riesen, 
iš musų Aukčtojo Lietuvos Vy
riausybės Jigailiotinio Reikalų 
Vedėjas, ponas Klemas. Klai
pėdos Prekybos Rūmų atsto
vas ponas Nafthal ir Klaipėdos 
Zeluloizo fabriko atstovas po
nas Poeppelis.

Iš derybų eigos galima bič- 
vo matyti, kad vokiečiams 
svarbu Klaipjėdots gelžkelius 
turėti ir toliau savo rankose,

DAKTARAS
VANPAING

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

— X-RAY —
3101 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Valandos nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare. !
.....................   n/

Ofiso Telefonas IVI? fl A RROAD Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

X ■ ■ I ■ . ■ I." I ................-I-.. . — ■ .. ........... ...... .................. .... “

NAUJIENOS, Chicago, UI.

todėl jie tiek už pervežimą kro
vinių, tiek ir keleivių tarifus 
sutiko žymiai sumažinti. Pri
ėjus prie Klaipėdos Krašto gel
žkelių Lietuvos valdžiai per
davimo klausimo, iš vokiečių 
pusės vedant derybas Oberre
gierungsrat Sabarth pareiškė, 
kad nėra kaip apie tai derėtis, 
nes nesama tam reikalui ofi
cialaus iš Lietuvos valdžios 
reikalavimo. Vienkart jisai pa
reiškė, jog tokį reikalavimą 
gavęs, jis tuojau susineštų su 
atatinkama Berlyno centro 
valdžia gelžkelių perdavimo 
klausymui apsvarstyti.

Į DYKAI
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FC. >S. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. V

S.LFABIONASCO.
v *

Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bū

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

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

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

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago, III.

f

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam; ĮŠnigus ir 
Parduodam Laivataaries.

—ai m ’iMim

sies išskaičiavimų: Koensted- 
tas, Remeris, Tūlas, Kunce, Lo- 
zinskis, Džillos, Akroidas ir kt.— 
skaičiavo kiek valgomosios drus
kos yra okeane, o Mallordas Ri
das ir Eug. Diubua skaičiavo 
kiek angliarukštės kalkių ton 
y ra.

Romelis remiasi tuo many
mu, sulig kurio okeanuose 
vanduo atsinaujina (pasikei
čia) į 52,217 metų. Kadangi 
Vidutinis valgomosios drus
kos kiekis jurose maž-daug 
apie 3000 kartų didesnis, kai 
upėse, tai kad toji druskų kie
kybė susirinktų akeanuose tu
rėjo įvykti 3000 tokių atsinau
jinimų, arba, kitaip sakant, 
reikėjo 16000(0000 metų. Šis 
išskaičiavimas neima domėn 
okeanų druskos galimą mažė
jimą ir cirkuliuojančią tų 
druskų dalį. Panašiai skai
čiuodamas Lož/inskis gauna 
įvairių skaičių, priklausančių 

nuo to, kokius skaičius jis 
ima pagrindai), pa v., 176,193,- 
258 milionus metų. Smulkiai

ELEKTRA
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.

f sWenijFmas~liet.. Tm eri koF 
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė- '< 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. ,

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 1

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę. '
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

yra

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Va), nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

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

iki 12 ryto.

Skiriasi
iš visų

APKASTI cigaretai 
iš paprasto tabako. HEL 

MAR Cigaretai yra padirbti iš 
100% Tyro Turkiško Tabako, 
geriausio tabako dėl cigaretų 
pasaulyje.
H E LM ARAI yra skirtingi 
nuo kitų, kadangi jie yra pa
daryti tiktai iš tyro Turkiško 
Tabako, o ne maišyto tabako. 
20 HELMARŲ kainuoja tru 
pūtį daugiau negu 20 papras 
tų cigaretų, vienok su kiek
vienu HELMARU Jus gausit 
kelioliką kartų daugiau malo
numo.

IŲELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir 
susitraiškymo. Paprasti ciga
retai yra supakuoti į punde
lius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiausios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyje.

2 Dideles Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

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

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

Physical Gulture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Theater Bkig., 2-roa lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

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

Tel. Lafayette 5698.
v----------------- -------------- ...j

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.
h................ i. ■ ■ ■ J

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
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.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

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

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

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

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

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa8hington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
Į — n ........................................................ ... .................................. -1^

v. w. Rutkauskas'
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
v .........................................  /

J. P. WAITCHES
LAWYER Lictuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

KK
K■
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■■
■■

■■
■■

D

GRAŽUS BALIUS į
Rengia Lietuvių Tautos Bažnyčia Motinos Dievo Šidlavos ■

SUBATOS VAKARE, RUGSĖJO 81a DIENĄ, 1923 METĄ :
Bažnytinėj Svetainėj, 35th Street ir Union Avenue ■

Pradžia 7:00 vai. vak. Bus labai gražus balius. m

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. J

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $350. ’
— Adresuokite —

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

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 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.

PINIGAI
IŠ

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singloniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvpn 

/ yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 

singtono siųskite pini

gus Lietuvon per Nau

jienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kensington. 
N—" .......... ............ .... I II   

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

..........................................
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Hcating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška

3223 W. 38th St., Chicago, III. 
-------- ---------- y

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATOSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl uinaus 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-^
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauniu 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ........................  $25.09
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 
$47.50. Dabar............................. $3250
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 to 
$27.50. Dabar ........................  $1850
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.F£ U 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig f rsA 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vaiu.ni 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po pie^
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[korespondencijos
Baltimore, Md.

Lietuvių Amerikos Atletų 
Kliubas baigia taisyt savo nuo
savą namą, įsteigdamas puikias 
sanitaringas maudynes ir kilus 
patogumus. Bus tai puikiau- 
sis lietuviu kliubo namas, koks 
tik gali rastis Amerikoj. Kliu
bo name telpa svetainė, kur yra 
vietos vidutiniams vakarėliams, 
prakalboms etc. rengti, taip-pat 
čia Kliubo nariai turi, lavinimosi 
gimnastikos kursus. Čia ran
dasi gana daug vietos pasilsiu i, 
praleisti laikui žaidžiant arba 
pasiskaitant. Nors tiesa kol kas 
dar knygynas nedidelis, bet ma
nau kad kliubiečiai supras kny
gos vertę ir pasirūpins jo padi
dinimu. Kliubo pirmininko per-

tuojau pasigauna Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentų 
Gompersa ir duoda palyginimų 
unijų vadų su kariuomenės ge
nerolais: jei geri generolai, tai 
kad ir prasta kariuomenė, ko
va vistiek laimima; j>ei prasti 
generolai, o kariuomenė 
ir geriausia butų, mušis 
laimimas. Taip esą ir su 
jomis ir jų vadovais.

nors
pra
tini-

Gompersas ir plieno darbininkų 
streikas.

ir re- 
vadi- 

Darbi-
Mar-

Kalbėtoja ėmė pasakoti apie 
plieno darbininkų streiką. Pa
sak jos, jei Gompersas butų 
norėjęs ir butu rėmęs tų strei
kų, tai darbininkai butų tikrai 
jį laimėję. Ir toliau klausan- 
ties kalbėtojos argumentų jie 
darė įspūdį tokį, kad jie-i Gom
persas butų

želvys turbūt yra vienas iš de- 
mokratingiausių musų vietos 
daktaru, dalyvauja visokiame 
darbe drauge su paprastais dar
bininkais, kas yra labai pgirti- 
na. Kliubas gyvuoja jau nuo 
1915 metu, ir per t:t laiką suge
bėjo įsikurti savo namą skaito
mą apie $25,000 vertės. Kliu- 
bui gali priklausyt 
doras lietu vys. 
ba mokama kas

. ir už šita maža t ‘ ‘naudotis visais 
iriais ir skaitosi 
i iu.

$25,000 vertes.
kiekvienas 

Duoklių į Kliu- 
mėnesis po 25c 

mokestį gali 
Kliubo patogu- 
pilnateisiu na- 

baltimoriečiai lie
tuviai visi turėtų čia prisidėt.

Bet kad mums kas atsiųstų 
gera choro vedėja, tai tikrai mes 
būtume dėkingi. Dabar čia nėra 
jokio choro, kuris dainuotų lietu
vių dairias, o be šito musų didė
li kolonija, yra lyg kurčia. Ką

i rytines
vienas

rengtu.

savęs jau kalbasi, kad' 
vieną čia koncertą su- 
-Motiejaus Kuinas.

Pittsburgh, Pa.
Daibiečių su progr 

prakalbos.

Rugsėjo 1 db 
l)r-ios name

,x e \v

klausytojai m moterų 
vargai.

Man
VISO

'Oratorė
rgus. Jai. kaip mo
kėsi neblogai mote- 
rokuoti ne tik Ame- 
ir Lietuvoj, 
is tik tada 
ai eis kartu

nebebus
su vv-

ru
jau šiandie daug geresnis esąs 
moterų padėjimas, dėlto kad 
jos ten kartu su vyrais šian
die einančios į dirbtuvę dirbti. 
Rusijoj mat esanti tokia tvar
ka: kas nedirba, tas nevalgo. 1

1>(‘1 šitokio kalbėtojos pa-Į 
reiškimo keli klausytojai vy-į 
rai ima smarkiai ploti: jiems! 
patinka toks patvarkymas, jiei

rys butu genamos į dirbtu-i 
* šitokiu* budu “paliuosuotos' 
vyrų vergijos.”

klausimų aiškinti padaroma' 
pertrauka, laiku kurios rcn-! 
karna aukos lėšoms padengti;! 
pati kalbėtoja leidžiasi į publi
ka šildydama “Laisvę” ir “Dar-’ 
bininkiu Balsų” užsirašyti, bet j 
regis niekas neužsirašė. Aukų ' 
surinkta pusšešto dolerio.

Antru atveju oratorė kalba! 
apie darbininkų kovas.

Ekonominė kova.
Kalbėtoja pradeda nito eko

nominės darbininkų kovos ir

atvažiavęs į Pitt- 
butų pasakęs pra- 
tikrai “paipmilių” 
butų iškovoję 8 

rbo, arba jei vie
toj Gomperso butų buvęs Tos
teris, tai visi streikai butų vi
sur laimėti.

Politinė kova.

Baigus apie streikus kalbė
toja ėmė aiškinti politinę dar-
bininkų kova, apie paėmimą 
valdžios i darbininku rankas.

k 4-

Kalbėtoja įsitikinus, kad Ame
rikos Darbininkų Partija (ko
munistų įkurta) tai esąs ge- 
riausis Įrankis politinėj kovoj, 
o Federnotoj i Farinerių-Dar- 
bininkų Partija tai dar ir už 
aną goresnis darbininkų įran-

fe

■

Atsižada revoliucijos.
Kalbėtoja pasakė šitaip: “Su 

Fiederuotos |Fa rmc r i ų -Darbi-
ninku Partijos pagalba mes 
(plieksime mases, jir mums 
reikia eiti į mases ne marksiz
mų skelbti, ne revoliucijų 
skelbti, bet skelbti, parodyti 
toms masėms, kad šiandie vi
suomenė pasidalinus į klases.” 

Tito budu smarkieji “Lais
vės” r-r-rrrevoliucion iečiai at
sižada ir marksizmo (ištiesų. 
jie senai jo atsižadėjo), 
voliucijos.. . Ne veltui, 
nas, jų tų “Amerikos 
ninku Partijų” dagi 
shalFas pagyrė...

Baigus kalbėti buvo įleista 
duoti kalbėtojai klausinių. Vie
nas klausytojų pareiškė, kad 
jam socialistų programas ge
riau patinkąs negu tos jų opor- 
tunistinės Amcr. Darb. parti
jos, ir Bimba dėlto agituojąs 
už A. D. P., kad pas socialis
tus negavęs “džiabo”’. Antras 
klausytojų klausė, ką Dedclč 
padaręs su pinigais rinktais 
komunistų fondams, ir su 
6000 komunistų narių, kad be
likęs tik vienas tūkstantis. Kal
bėtoja atsakė, kad ji tik į to
kius klausimus atsakinėsianti, 
kuriuos ji esanti palietus savo 
kalboj.

Buvo ir daugiau visokių 
klausimų, bet visa to čia ne
surašysi. Pakaks.

Reporteris.

vęs su forduku į svečius. Kaip 
kaimynai pamatė degant, nors 
ir daug subėgo, bet jau buvo 
pervčlu, nes visos triobos bu
vo ugny, kad ir išgelbėti nie
ko nepasisekė. Išliko tik gy
vuliai, nes ganykloje buvo, o 
kas buvo namuose, viskas su
degė. Savininkas titfri baisių 
nuostolių, nes viskas liko ug
nyje, tik tiek liko drapanų, ką 
buvo apsirengę. Nors javai 
buvo toliau sudėti nuo namų, 
Dėt ir jie sykiu pradėjo degti 
ir sudegė, taip kad savininkas 
neturės pastogės, bet ir kuo 
gyvulius maitinti žiemą. Daug 
buvo privešta ruzgių, miežių 
ir avižų, dar buvo nekultų, 
viskas sudegė.

—Vietos Ūkininkas.

Šis fas apie lietuvius 
ūkininkus

ir

Man, kaipo “Naujienų“ re
porteriui, teko apsilankyti pas 
kelis lietuvius ūkininkus Me
ilėn ry kauntėje.

Apsistojau pas pp. Kaulinus, 
N. Crystal Lake, III. Kaulinai 
turi didelę ūkį, net 210 akrų 
žemės. Turi kelioliką desčtkų 
karvių ir virš šimto kiaulių ir 
kitokių gyvulių.

P-as Kaulinas yra ex-valpa-

radsietis. Jis mokinosi Valpa- 
raisos ir Ados universitetutose 
1916 metais ir pažįsta visus 
Cbitlagos intelig’cintus. Išfsikal- 
bėjns paklausiau kodėl tamsta 
baigęs augštą mokyklą užsii
mi ukininkyste? Jis man at
sakė, kad ir ukininkystei mok
slas yra reikalingas. Taipgi pa
tyriau, kad jis skaito “Naujie
nas”, kurios pareina kasdieną.

Antrą vakarų su pp. Kaoli
nais fordiVku nuvykau pas p. 
Strikolį irgi ūkininkų, pp. Stri- 
koliai jau apiseni žmonės, bet 
turi labai gražų ūkį. Stuba 
ir kiti triobūsiai veik nauji. Jų 
ūkis randasi veik gražiausioje 
vietoje: tarpe kalnelių ir gilių 
klonių. .Manau sau, tai kur 
galima turėti geras vakacijas.

Priėmus jų vaišes pastebė
jau, kad ir jie skaito “Naujie
nas”, nes didelė krova prikrau 
ta senų “Naujienų”.

“Ar ir ta m to s skaitote 
“Naujienai”? |pak'laiLsiau.

”Be “Naujienų” nesmagu nū 
dienos išbūti ant ūkio,” tuoj 
jie man atsake.

Teko dar ir trečių lietuvių 
ūkį aplankyti, t. y. Karpio (ir
gi ex-valparaisiečio). Jų ūkis 
labai gražus ir geros trobos, 
ypač “sailos”. Jie taipgi skai
to “Naujienas”

Kalbamieji ūkininkai yra 
laisvų pažiūrų ir apsišvietę

žmonės. Visi gyvena arti €iyr 
tai Lake, III. (apie 55 mylios 
nuo Chicagos). —M. Šileikis. I

Tautiško Lietuviu Dailės 
Teatro Reikaluose

šiuomi pranešu gerb. visuo
menei, kad nuo 16 d. rugpiu- 
čio, 1923 m., esmi ^rezignavęs 
iš Tautiško Lietuvių Dailės 
Teatro Iždininko vietos; rezig- 
navimo priežastis — neturėji
mas ganėtinai liuoso Luko pa
švęsti organizatyviam darbui. 
Mano vieton yra išrinktas p. 
M. Kičas, 579 Grancl Street, 
Brooklyn, N. Y.

A. B. Strimaitis.

McNaughton, Wis.V

Visas lietuvio ūkis sudegė.

29 rugpiučio apie 10 valan
dų vakaro įvyko gaisras ūki
ninko S. A. Demcnčiaus (Nau- 
jjeiniečio) namuose. Savinin
kas su šeimyna buvo išvažia-

KLEIN BROSfeĮ
20 aniHlalstod Street Halsted

Vyrij 2 kelnių siutai rudeniui,

specialiai subatoje

COLUMBIA
REKORDAI

colių nauji ant abie- 
pusių rekordai, dai- 
ir muzikos, pasirin-

25c
10 
jų 
nu 
kiniui,
Po ......

Vyrai kurie jieško vėliausių rudeninių 
siutų, bus labai užganėdinti šituo išpar
davimu.

Nauji rudeniniai ir žieminiai modeliai iš 
gryno vilnonio vvorsteds, cassimeres ir 
ševjotai labiausiai užganėdinančio pasi
rinkimo, gero materijolo ir patternų.

Extra kelnės padvigubina dėvėjimą kiek
vieno siuto! — Mieros 32 iki 44. Verti 
iki $35 ir daugiau, po

IMPORTUOTI 
KAROLIAI

Štai yra puikus pasi
rinkimas įskaitant Jet, 
Jade, Plain Crystal 
Chokers — vidutinių ir 
ilgų mierų, 
po . ............

PLYTA ICE 
CREAMO

Lavvrence Ice Cream 
Co., Golden Rod Ice 
Cream, pilnos mieros 
plyta, (laikosi kieta dvi

29c ™'a±±- 29c
Pardavimui! Naujausios Dresės dėl 

mokyklą mergaičių!
Štai yra išpardavimas kur motinos bus užganė

dintos. Didelės vertės dresės dėl mokyklų 
mergaičių. — Dresės iš

Velvet, Francuzisko seržo, Velour, Čekiotos ir Crepe 
Nauji mergaitėms modeliai mieros 7 iki 14. Navy, 
raudonos, rudos ir tan, po

Vaikų dresės, iš crepe, seržo ir kitų audinių — nau
jų stylių ir trimingų — mieros 2 iki 6, po

$3.50
VAIKŲ KAUTAI

Iš Polo ir maišyti, visokių stylių, mieros 2 iki 6, po

U MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

| 3101 So. Halsted St., kampas 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van Painu

,Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia padarė statistiką 

kiek yra studentų, kurie lanko mo
kyklas? Viso yra 150,054. Iš to skait
lius yra 67,699 lietuviai, 5,848 žy
dai, 5,903 lenkai, 2,492 vokiečiai, 1,- 
193 ru-ai, 1,016 kitų tautybių. Ar jus 
žinote, kad skonis 100% gryno Tur
kiško tabako Helnvaruo.se padaro tai, 
kad jus greitai pažinsite skirtumą 
tarpe malonių cigaretų ir tik papras
tų cigare tų ?

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Didžiausia Vadovaujama Skrybėliy Išdėstė Southw8st Sidėje
TRIS DIDELĖS KRAUTUVĖS SYKIU

Visas antras augštas naujų vaikams skrybėlių
Gražios RUDENINĖS SKRYBĖLĖS nauju stylių ir spalvij, įskaitant populiarės brovvn, sand, oakwood, 
locoa ir lutųjų spalvų receda žalių. Tos skrybėlės yra puikiai trimotos kaipo sinart ostrich, hurnt, povo 
ir bow trinių. Visos vėliausio padirbimo, puikių stylių, sniart mažos skrybėlės, minkštos skrybėlės, 
(lėliais nuleidžiamais brimais, embroidered tams ir didelis pasirinkimas sport skrybėlių.embroidered tams ir didelis pasirinkimas sport skrybėlių.

di-

F.

Naujos 
Vaikams 
Skrybėlės 

dėl 
Mokyklų.

K

t>

a I

DYKAI! PUIKUS 
tikros odos pinigams 
maišelis dykai kiekvie
nai moterei. Ar jus pirk- 
site ar ne, ateikite dėl jū
sų dovanos.
MALONIAI JUS UŽ
PRAŠOME. DOVANOS 

DYKAI!

--------'TWIN*--------

MILLINERV

3000 gražių mažų skrybėlai
čių, taip kaip suaugusios sc- 
serjs, kad padarius kiekvieną 

į. mergaitę linksmia, gražiai 
R trimuotos su ribinais, kviet- 
( komis ir ostrich plunksno

mis. Visos naujos spalvos 
kad pritiktų prie vaikų nau
jų kautų.

Kainos $1.98, $2.50, $3.75 
ir augščiau

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

\.......... ■ .... ....
DR. A. J. BERTAŠIUS 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

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

Tel. Yards 1699

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tęl. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartj

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

k*.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

^HICAGO, ILL.

e

Telephone Yards 5834

DR. f. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

iš

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

Canal 0257 ' i ’
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfar 5574. 
CHICAGO, ILL.

It

Tel. Yards 1119 į
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc • 
se. Sąžiniškai pi.! 
tarnauja, viso
kiose ligose prieši 
gimdymą, laikoj 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 71 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

*

i

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

^-DR. HERZMAN^K
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.

f Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 95.1 
Boulevard 4134 

3410 So. Halsted St.
Vai,: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

B: t
/jį

EMTel. Blvd. 3138
- M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tarnauju mote- 
r’ms Pr*eO™ kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

C- ' ypatišką prižiure- 
Duodu pa- 

tarimus moterims 
ir merginoms dy-

’ e 3113 South
Halsted St.

Ofisas .
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos { 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
x......... ..................

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Optometriat 
Tel. Boulevard l 
4649 S. Ashland 
Kampas 47-toi 

2-ros lubobe

6487

g*L

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

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

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

Helnvaruo.se


♦ ffAtJJIBKOg, CUcaga, ŪL Penktadienis, Rūgs. 7, 1923

Francija arba Anglija, nes 
tiemdviem valstybėm pasau- 

bypinis karas atsiėjo po $50,- 
TU Lithuanian Mm Pub. Co., Ine. 1000.000.000. Tnn tarnu Ja.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Co., Ine. 000,000,000. Tuo tarpu Ja- 
ikiitor p. ftrigaitia ponijai karas lėšavo tik 

1789 South Haistod stnit $481,000,000. Gi jeigu Ja- 
T.ieph^^S'Jvtit Į poni jai proporcingai butų te-

" kę panešti tokią jau maištą,
88.00 ^fbyMrPta°c^dr kaip kad Anglijai, tai jos ka- 

r0 išlaidos butų siekusios 
8. £ <»py. $12,000,000,000.

Entered aa Second Clasa Matter Iš tų skaitlinių lengva nu- 
ut chieago, m., undai tha act pf manyti, kad Japonijos pa- 
Mareh 2nd, 1879. dėtis nėra jau taip katastro-
«ta^^’toLriŽHSa<NSGjienub£ finSa- J08ekonominiamgy- 
drovi, 1789 So. Haįated St., Chieago, venimui žemės drbėjimaS 
III. — Telefoną* t Rooseveit 8500. , . .J---  padare nepalyginamai ma

žiau žalos, negu Francijai 
iJt’oo didysis karas. Turint tatai 
- galvoje, p. Hinman ir sako, 
.... -75 kad Japonija atsigriebs kur 

kas greičiau negu Europos 
Z 18c valstybės. Už dvylikos me- 
““ tų esą vėl bus viskas atsta- 

$7 oo Juoba, kad japonai ne 
ZL 8.50 kartą jau parodė, jog ener- 
ZZ L25 gijos ir iniciatyvos jiems ne- 
— ,75 trūksta.

Uisimokljimo kainai
Chicagoje — paltui 

Metami________________
Pusei metų_______________
Trims mėnesiams 
Dviem minesiam  
Vienam minėsiu!_________

Chicagoje per nešiotojui 1 
Viena kopija___________
Savaitei —.............. ...... .........
Minėsiu!...................-.....——

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštu: 

Metams...................
Pusei metų _______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui __

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Matams ....................... .........«,_______ $8.00
Pusei metu ______ _______________ 4.00
Trinas mėnesiams................. 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu au užsakymu. Apžvalgaf
Japonijos 
nuostoliai. DEBSAS NEPRITARIA

TOSTERIUI.

Pasaulis, be abejojimo, 
dabar yra labiau susiinte-L ^terio sukurtoji 
resavęs žemės drebejimu Ja- d6jusi ske|btij jog 
ponijoje, negu bile kokiu ki- Debsas remias Lygos politiką, 
tu įvykiu. Dar nepalaidota | Tai, žinoma, buvo daroma tuo 
žuvusios aukos. Ne tik tai: 
tos aukos tebėra dar nesu
skaitytos, o pasaulis jau su
ka sau galvą apie Japonijos 
ateitį. Iki kurio laipsnio nu
kentės japonų biznis ir kiek 
tatai atsilieps į visą pasaulį? 
Štai klausimas, į kurį dau
gelis bando atsakyti.

Kiek nuostolių padarė Ja
ponijai žemės drebėjimas, to 
šiuo tarpu dar niekas neži
no. Todėl prisieina tenkin
tis vien tik spėjimais. Gi 
tie spėjimai labai įvairus. 
Sakysime, baronas C. Wa- 
tanabe, žymus japonų finan
sininkas ir penkiolikos kor
poracijų prezidentas, sako, 
kad nuostoliai vargu busią 
didesni, kaip .$3,000,000,000. 
Kiti vėl spėja, jog nuostoliai 
sieksią penkių bilionų dole
rių.

Daleiskime, kad nuostolių 
ištikrųjų tapo padaryta už 
penkis bilionus dolerių. Ko
kių išvadų galima tada pa
daryti? Prof. Friday ap
skaitymu, visas Japonijos 
turtas išneša $25,000,000,- 
000. Tai tik apytikris ap
skaitymas, nes tikros skait
linės nieku budu negalima 
paduoti. Jeigu kaip vienas, 
taip ir kitas apskaitliavimas 
atatinka tikrenybei, tai iš
eitų, kad Japonija neteko 
vienos penktosios dalies sa
vo turto. Nėra kalbos, kad 
tai neįmanomai dideli nuo
stoliai.

Taip dalykams 
pats savaime kyla klausi
mas, kaip greit Japo-

tikslu, kad 
niūkūs.
elementams 
girti prieš

esant,

Kai kurie ma- 
turėsią 

dešimtys metų 
Japonija atsi-

pra-

užimti prekyboje savo seųą- 
ją vietą?
no, kad 
eiti trys 
pirm negu
stosianti ant kojų. Bet tai 
jau perdaug perdėta. G. W. 
Hinman kreipia domės į tą 
faktą, kad finansiniu žvilgs
niu ir po dabartinės kata
strofos Japonija busianti 
geresnėje padėtyje, negu

Amatinių 
buvo pra- 
Eugenijus

suklaidinus darbi- 
Boiševikuojantiems 
buvo svarbu pasi- 
visuomenę, kad su

jais yra ir Debsas. Svarbu to
dėl, kad darbininkai gerbia se
nelį Debsą labiau, negu bile 
vieną kitą darbuotoją, ir su juo 
nuomonėmis skaitosi.

Taip dalykams esant, buvo 
itin svarbu patirti, ar komu
nistai tiesą skelbia. Pereitą sek
madienį socialistai pasiuntė ko
mitetą, kad sužinojus teisybę iš 
palies Dėbso. Komitetan įėjo 
M. Perlstein, International 
Ladies Garment Workers vice
prezidentas, Otto Branstetter, 
Bertha Hale White, Samuel Kra
mei’ ir Abraham Tuvim.

Ir štai pasak to komiteto, 
Debsas griežtai pasmerkęs Fos
terio “gręžimą unijų iš vidaus” 
politiką. Iš Dėbso komitetas 
gavo sekamą raštišką pareiški
mą :

“Aš visuomet buvau ir te
besu pasirengęs paduoti pa
gelbės ranką kiekvienam vy
rui arba moteriai, kurie yra 
kokiu nors budu persekiojami 
už veikimą darbininkų judė
jime, ir tai nežiūrint to fak
to, kuriai partijai persekioja
mieji priklauso. Dėka tam, 
kai kuriais atvejais buvo ban
doma dalykų padėtį perstaty
ti taip, kad atrodytų, jog aš 
remiu ir tas organizacijas (bei 
tų organizacijų politiką) ku
rioms persekiojamieji asme
nys priklauso. Tai yra ne
tiesa.

“Aš esu socialistą ir vien 
tik Socialistų Partijos narys. 
Kaipo Socialistų Partijos Pil
domojo Komiteto pirmininko, 
mano politika yra aiškiai api
brėžta. Bandymais perstatyti 
ją klaidingoje šviesoje yra 
pats savyje neigimas teisy
bės. Tikrai šį kartą man ne
bereikia tvirtinti, kad aš be 
jokio kompromiso stoju už 
darbininkų vienybę ir prieši- 
nuosi tos vienybes skaldymui 
arba kiršinimui vienos darbi
ninkų grupės prieš kitą, ne
žiūrint į tai, kokiais obalsiais 
tatai daroma, nes tokiame at
vėsyje darbininkai lieka bejė
giai.”
Iš to aišku, kad komunistai 

norėjo iš Dėbso padaryti sau ka
pitalą. Kadangi Debsas protes
tavo prieš persekiojimą Foste
rio už “kėlimą revoliucijų” Mi-

1 chigan miškuose, tai komunistai 
pasiryžo dalyką perstatyti taip, 
kad atrodytų, jog Debsas pri
taria ir Fosterio skaldymo poli
tikai.
Tais savo klaidingais 
jmais jie nebegales ilgiau 
kinti darbininkus.

Vargšams nepasisekė, 
skelbi- 

mul-

PRAŽIOPSOJO.

“Drauge” skaitome:
“Kam neįdomi Amerikos 

milionierių armija? Bet kas 
yra tie milionieriai ? Milio- 
nieriai skaitomi tie Amerikos 
piliečiai, kurie moka į metus 
bent ‘milioną dolerių’ mokes
čių nuo savo įeigų. Taigi to
kių milionierių armija nuo 
1914 m. augo kaip ant mielių 
ligi 1916 m. 1914 m. buvo 60 
tokių milionierių. 1915 m. jų 
skaičius siekė 120. 1916 m. 
jie pasidaugino ligi 206. Bet 
keista, kad nuo 1917 m. jie 
nusmuko ligi 141; 1918 ligi 
67; 1919 m. liko 65; 1920 m. 
vos 33 bebuvo; gi 1921 m. jų 
gyvų išliko tik 21. Kame 
priežastis kad jų įeigoms ne
buvo galima užkrauti milio- 
no dolerių ? Ar tik neišsisu
ko nuo tų mokesčių? Ekono
mistams plati dirva. Tepaty- 
rinėja jų ‘bankrotą’ ir mums 
tepaaiškina”.
Mes skaitėme tą “Draugo” 

pranešimą, ir nenorėjome tikėti 
savo akims. Juoba, kad visa 
tai rašoma redakcijos pastabo
se. Pagalvokite tik: “Draugas” 
sako, kad “milionieriais skai
tomi tie Amerikos piliečiai, ku
rie moka į metus bent ‘milioną 
dolerių’ mokesčių ųuo savo jei
gu’.” Tuo tarpu Bureau of In- 
ternal Revcnue milionierių kla
sei priskaito tuos, kurie turi 
$1,000,000 ar daugiau įplaukų 
metams, o ne tuos, kurte moka 
“bent inilioną dolerių mokes
čių”. Paprasčiausias aritmeti
kos skaičiavimas parodytų 
“Draugui,” kad jo tvirtinimas 
atsiduoda nesąmone.

Matote kaip - puikiai 
“orientuotis” “Draugas”.

Bet pabaiga skamba dar įdo
miau. “Draugas” pataria eko
nomistams patirti, kur dingo 
milionieriai ir pranešti jam apie 
jų “bankrotą”.

Mes norėtume žinoti, kur 
“Draugas” žiopsojo tuomet, kai 
spaudoje buvo taip plačiai gvil
denama milionierių “pranyki
mo” klausimas? O tai įvyko dar 
visai nesenai — du ar trys mė
nesiai atgal. Tada spauda pla
čiai rašė apie tai, kad milionie
riai išsisuka nuo mokesnių la
bai pigiu budu: jie investuoja 
savo pinigus į taip vadinamus 
“tax-free sccuritics”, būtent: 
į valstijų, miestų ir visokius fe- 
deralinius bonus. Tie bonai 
yra liuosi nuo mokesnių ir į 
juos esą įdėta apie $30,000,000,- 
000.

Tai vis tokie dalykai, kurių 
nežinoti laikraščio redaktoriui 
yra neatleistina. Ir po viso to 
“Draugas” dar nori, kad ekono
mistai tyrinėtų tai, kas jau se
nai patirta, ir jam apie tai pa
aiškintų. Ar tai tik neprimena 
tą pajotžargos pageidavimą apie 
keptų karvelių į bumą lėkimą?

moka

TAI BENT DRAUSMĖ.

Vyriausias valstijos teisėjas 
Carswell išdavė “indžiokšeną” 
prieš du Wet Wash Dvivėris 
unijos narius, kurie tapo praša
linti iš darbo dėl priklausymp 
unijai. Drausme parėdoma, kad 
tiedu darbininkai iki gruodžio 
18 d., 1924 m. negali dirbti 
Brookiyno rajone toje įstaigoje, 
iš kurios jiedu tapo prašalinti, 
arba kitose tos rųšies įstaigo
se.

Ta drausmė yra niekas dau
giau, kaip tik užgyrimas “juo
dojo sąrašo”. ; Unijįstai praša
linama iš darbo už priklausymą 
unijai, o bosai dar išgauna 
drausmę, kuria einant nelei
džiama prašalintiemsiems tam 
tikrame rajone dirbti.

Vargu aštresnės drausmės it 
begalima sugalvoti.

L. šeimenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

2. Leipcigo miestas.
Mokytojų ekskursija iš Di

džiosios stoties ėjo link užsa
kyto “Bismarko” viešbučio. Ne
ilgai reikėjo eiti pirmuoju Vo
kietijos didmiesčiu, kurį eks
kursantai išsirinko ilgesnio ap
sistojimo vietą. Pirmas Leip
cigo įspūdis buvo gana malo
nus. Gatvės asfaltu lietos, na
mai aukštoki, tvarkingai susta
tyti, krautuvių langai turtin
gai prekėmis apkrauti ir rūpes
tingai papuošti, virtynės auto
mobilių, tramvajų, dviratinin
kai vis tai sudarė reginį, kurį 
keliauninkai sutiko. Didelis 
gatvės judėjimas nelabai kuriam 
musų buvo tekę matyti, dėlto 
dauguma atydžiai į šalis dairė
si, stengdamiesi tame didmies
čio mirgėjime ką nors ryškesnio 
nutverti ir užfiksuoti savo są
monėj. Bet štai ir “Bismar- 
kis.” Tarnautojai gana malo
niai sutinka, nes žino galėsią 
gerai iš “auslenderių” pasipel
nyti. Tuoj nurodo kambarius. 
Išsiskirstome visame viešbutyj 
po du, po vieną žmogų. Apsi
tvarkę kiek po kelionės, turin
tieji daugiau energijos sprun
kame miestan, nė kiek neboda
mi beužeinančio vakaro. Pa
kliuvau! vienan kitan sodan, va
karieniaujam, kai kurie užeina 
į kokį nors koncertėlį, pažiūrė
ti, nors iš šalies lengvo vokie
čių skonio. Taip iškrikusiai ir 
praleidžiame pirmąjį vakarą 
Saksų sostinėje—Leipcige. Ry
to metą vėl organizuotai niekur 
netraukiame, bet visą 
atskirai vaikščiojame 
nedarni reikalingais 
daiktais. Pajuntam,
tiek pigiau nei Lietuvoj, 
daug už tą patį daiktą reikia mo
kėti tik 2/3 lietuviškos kainos, 
ir to deliai nusiperkame vieną 
kitą ne taip jau kelionei Reika
lingą dalyką.; Bet štai jau ir 
vidudienis, imame autobusą ir 
visi 35 žmonės važiuojame mies
tą žiūrėti. Tenka pažymėti, kad 
važiuojant apžiūrėti miestą, ma
ža naudos iš to būna. Įvairių 
įvairiausi vaizdai atsiranda ir 
išnyksta akyse, kad jokiu budu 
negli, žmogus, bent daugumą jų 
sugauti. Ot viskas pramirga 
akyse ir tiek!

Svarbesniųjų ' miesto įstaigų 
namai, rotušės, kurių paprastai 
Vokietijos miestuose randasi po 
dvi — naujoji ir senoji. Tos ro
tušės (miesto valdybų namai) 
būna ypatingo stiliaus ir gana 
didokos. Tai ir Leipcige priva
žiavome vieną, gana sudėtinės 
konstrukcijos miesto valdžios 
namą, po to senovinį
stilių sunkoka nustatyti, nes 
dažniausia būna maišytas. To
liau privažiavom vyriausiąjį Vo 
kieti jos teismą, kuriame buvo 
teisiami Didžiojo Karo kaltinin
kai, kiek vėliau, ministerio Rate
liai! užmušėjai ir daugelis kitų 
pasaulinės reikšmės bylų svars
tyta. Teismo rūmuose randasi 
apie 400 kambarių be salių. Teis
mo biblioteka susideda iš 20,000 
tomų. Ir knygos vien tiktai 
jurisprudenciją liečia. Teismo 
posėdžių salė gana mažiukė, ypa
tingai mažai vietos publikai ski
riama. Pažymėtina, kad salė ga
na jaukiai apstatyta ir be dide
lių mistinių dekoracijų, kurios 
kitose šalyse tankiai pasitaiko. 
Tiesa, kas teismą kiek nepapras
tu daro, tai teisėjų mauti jos, pa
darytos iš juodo aksomo. Po 
teismo, privažiavome Liuterio su 
Eku paminklą, sale kurio stovi 
Liuterio, bažnyčia. Paminklas, 
kaip paprastai, milžiniškas, 
vaizduoja; Liuterį beąiškinąntį 
priešui1 savo f religijos i tiekas. 
Bažnyčia, kitaip kirclte”, pašiau 
gotikios stiliaus, visais bokštais 
ir bokšteliais traukianti aukš
tyn, gana senoka, joje buvo ir 
garsusis Liuterio su Eku ginčas. 
Dar keletas miesto gražių aikš
čių ir aikštelių, sodnelių bei so-

pusdienį 
apsipirki- 

kelionėj 
kad šiek 

maž

[Tęsinys]
f * ■■■ '■«

dų ir mes atsidūrėme ties mil
žinišku tautų kovos paminklu.

Paminklas stovi veik krašte 
miesto, gražioje lygumoje, kurią 
supa iš vienos pusės didelis 
miesto parkas, iš kitos—kre
matoriumo kvartalas, iš trečios- 
gi—priemiesčio trobelės ir šian 
ten išsimėtę fabrikų trobesiai. 
Didumu paminklą galima prily
ginti Aigipto paraonų pirami
dėms, meno bei dailės žvilgsniu 
—vienam iš archi-veikalų naujų
jų amžių pradžios. Tasai di
džiulis kūrinys padirbtas iš vie
nų akmenų. Ligi paties vir
šaus sudaro tris jarusus, tris 
ratus, kuriuose gali stovėti keli 
šimtai žmonių. Viduryj pa
minklo, lyg kokioj didžiausios 
salės kraštuose randasi milžinų 
stovylos, reiškiančios įvairius 
žmonių istorijos laikotarpius. 
Salė ypatinga tuo, kad labai ge
rai sutvarkyta akustikos žvilgs
niu ; idealingiausis disonanso pa
vyzdys. Kuomet vienas tarnau
tojų užgieda gedulos giesmę už 
kritusius, tai atrodo buk keletas 
stiprių chorų giesmą traukia, 
taip žymiai balsas akmeninėse 
sienose sustiprėja. Paminklas 
pastatytas 1813 metų Napoleoną, 
Vokiečiam, Austrams ir Rusams 
nugalėjus. Iš pačios paminklo 
viršūnės gražiai matyti didelis 
Leipcigo miestas. Viduryj na
mai, nameliai, gi pakraščiuose 
galybės fabrikų kaminų riokso. 
Tenka pridurti, kad važinėjant 
mieste ir laipiojant Tautų kovos 
paminkle visą laiką vokiečiai, 
žiną gerai tuos dalykus, aiški
no. Jau šios rųšies specialistai 
aiškintojai yra tiek įšgudęsavo 
amate, kad net stebėtis teko, 
kaip gerai žino jie savo darbą ir 
apskritai visą Vokiečių istoriją. 
Na, ir nesigalėjo mums aiškinę, 
nes buvo gana gerai jiems atly
ginta. Jie visuomet su “ausleri- 
deriais” geriau išlošia!

(Bus daugiau)

M a c k a y sistemos kabelio li
nija, valdoma ir operuojama 
Amerikos Pašto Telegrafo Ko
mercinės Kabelių kompanijos ir 
bus ilgiausia skaitant myliomis, 
už visų kitų kompanijų linijas 
tarp šiaurės Amerikos ir Euro
pos.

Naujasai kabels pradėta tiesti 
š. m. rugpiučio 25 iš kabelių sto
ties Far Rockway, New Yorke. 
Iš tos stoties tam tikru laivu 
“Faraday” kabelis bus nutiestas 
visų pirma į Canso, Nova Scotia, 
viso apie 1000 mylių ilgio. Iš ten 
specialiu laivu “Colonio” kabe
lis bus tiesiamas vandenyno dug
nu per Atlantiką į Azorj salas, 
apie 1750 mylių. Iš Azorų vie
na kabelio šaka bus nutiesta per 
Waterville, Airijoj, į Londoną, o 
paskui antra šaka bus nutiesta 
į Havrą, Franci joj, apie 1546 
mylias.

Naujasis kabelis bus ne tik 
ilgiausias, bet turės ir storiausį 
vario konduktorių — 1100 svarų 
svorio vienai jūrių myliai — o 
todėl galės daug daugiau kable- 
gramų persiųsti, būtent, po 600 
per minutę į vieną pusę ir į ant
rą, arba bendrai 1200 kablegra- 
mų per minutę.

Naujam kabeliui suvartota 
daugiau kaip 4 milionai svarų 
vario, apie 2 milionai g-utaper- 
kos izoliatoriams ir daugiau kaip 
80 tūkstančių mylių įvairaus 
storio plieno ir geležies vielų 
reikalingų apsaugoti vario kon
duktorių ir gutaperkos izoliato 
riams.

Kabelis yra ne vienodo storu
mo. Atvirose jūrėse, kur jis 
guli ant dugno giliai po vande
niu — kai kur iki 17,000 pėdų 
gylio— kabelis turi ne ką dau
giau per vieną ir vieną ketvirta
dalį colio diametro, bet sekles
nėse vietose, ypač arčiau prie 
sausžemio jis yra daug storesnis 
ir sunkesnis, kad negalėtų jam 
pakenkti stiprus vandens ban
gavimai, o taipjau seklesniais 
vandenimis vaikščiojastieji lai
vai.

MADOS.

No. 1655. Patogus ir parktiškas 
žiurstas. Galima dėvėti vietoj suk
nios. Lengvai pasiuvamas ir pigus; 
2% yardo materijos ir 9 yardai kokių 
nors kaspinių apsiūti, tai viskas, ką 
reikia, kad pasisiūdinti šj žiurstą.

Norint gauti vieną ar daugiaus virs 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu.. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
halsted St., Chieago, III.

• NAUJIENOS Pattem Dept.
' 1739 S. Halsted St. Chieago, 111.

siųsti man pavyzdį No...........
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

S. GORDON

trobesį;

Įvairenybės
Kaip užmuša didvyrius

Kartą lietuvė, apysenė kai
mietė, žiūrėdama, kaip viena 
musų naminė artistė, vaidin
dama Genovaitę, visai ramiu 
veidu ir balsu kalbasi su bai
siais savo budeliais išreiškė 
greta sėdinčiai salėje kaimynei 
nusistebėjimą — kaip ta Ge
novaitė, girdi, visai nesibijo 
mirties. — Kaimynė patrau
kusi pečiais pasakė — ko gi 
jai bijoti? Juk tai viskas čia 
tyčia sutaisyta! Ji žino, kad jai 
nileko nebus! —

Romanistų daugelis,— nors 
Ir gerai žino, kad jie savo ro
manuose žudo tik paveikslus, 
bet ne gyvus žmones, vienok 
savo didvyrių mirtį giliai at
jaučia.

Anglų Ryder Haggard para
šęs ilgą romaną “She” (Jinai) 
tik su didele širdgėla išdrįso 
pagalios nužudyti savo išsva
jotą Aijeską. E. Zola verkė už
mušęs Anzeliką. Al. Diuma — 
tėvas labai buvo nuliūdęs nu
žudęs Partosą. žorž Elliot už
mušimi Tito dideliame dvasios 
suirime. Dikkens rašė lordui 
Choutonui, kad Nelies užmuši
mas labai jį nuliūdinęs.

Ne, tikri, ne mediniai žmo
nės, giliai atjaučia svetimas 
nelaimes ir gyvų ir net nesamų 
asmenų. (L. Ž.)

NAUJAS KABELIS PER 
VANDENYNĄ.

Jungti Ameriką su Europa 
greito susižinojimo tikslais pra
dėta tiesti per vandenyną nauja 
kabelio linija. Tai bus šešta 
transatlantinio susižinojimo

Garantuojame, kad jus sutaupysite 
ant jūsų siuto ar overkauto

$5 iki $25
Tik vienas žingsnis nuo augštų rendų distrikto pa
daro tai galimu.
Vienų ir dviejų kelnių siutai vyrams, jaunuoliams ir 
vaikams, visokių pageidaujamų patternų, dryžuoti, 
čekioti ir plaids

$18.50 iki $47.50

Vien-eiliai
Du-eiliai ' 

Sport modeliai 
Jazz modeliai 

ir t. t.
Cassimeres 

Seržai 
Worsteds

Neužbaigti worsteds 
Francuziški-backs 

ir t. t.

Mes prašome jūsų ateiti ir pažiūrė
ti puikiausių overkautų kokius mes 
turėjome kada nors pirmiau į mu
sų 28 metų biznio.

Kokio tik jus norėsite styliaus, vė
liausių modelių dėl jaunuolių, vidu
tinio amžiaus ir suaugusių vyrų 

$18.50 iki $65
Vaikų 2 kelnių siutai ir overkautai

$8.50 iki $22.50

S. GORDON

"Jūsų biznis sykį; jūsų biznis visuomet”

739 West 14th St.
Pirmos durįs į rytus nuo Halsted St., prie 14 gat
vės. Atdara vakarais iki 9 valandą. Subatomis iki 
10 vai. vak. Nedėlioj iki 6 vai. vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Daug mokiniŲ užsi
registruoja

Daug mokinių šiemet įstojo 
j vidurines mokyklas (high 
schools). Kai kurios didesnes 
mokyklos turės po keletu tūk
stančių mokinių. Pavyzdžiui: 
Lane, 5,100; iLindblom, 4,100; 
Hnglcwood, 3,000; Ai<stin, 3,- 
600; Senu, 2,400; Harrison, 
4,000; įlydė Park, 3,000, ir 
Lake View, 3,000. Visose mi
nėtose mokyklose “extcnded 
day” lianas bus įvestas, nes 
kitaip negalima visų mokinių 
sulaipinti.

Suprantama, nemaža ir lie
tuvių įstojo į vidurines moky
klas, bet kiek jų įstojo nėra 
žinoma.

Registracija kai kuriose mo
kyklose dar neužsibaigė, kas 
dien vis daugiau naujų moki
nių užsirašo.

Del YMCA saldainio pa
teko kalėjiman

Ko ne ko, bet jau Y. M. C. A. 
saldainių vogti negalima, nes 

už tai aštriai baudžia, štai John 
Nugent, 17 metų, 2042 Asbury 
avė., Evanston, tapo priteistas 
užsimokėti $50 baudos ir teismo 
lėšas už pavogimą saldainio iš 
Y. M. C. A. Kadangi jis netu
rėjo iŠ ko užsimokėti baudos, 
tai gavo eiti į Bridewell.

Norėjo nušauti smuk
lininką

Nežinomi vyrukai važiuoda
mi greit automobiliu prie Racine 
avė. ir Vau B u re n gat. šovė į 
Earl Courtney, 1307 W. Van 
Buren gat., smuklininką. Pa
taikyta jam kairio šonan.

Suvažinėjo žmogų

Harry Herlin, 27 metų, 3207 
Wilson Avė., pastebėjęs pasi- 
baidusius arklius bandė juos 
sulaikyti prie 3328 No. Clark 
gat., bet tuo tarpu jis pateko 
po automobiliu ir vežimu ir 
tapo mirtinai sužeistas.

Sugrįžo
,1. Morris War<l, 230 So. 

Kcnihvorth Avė., turtingas na
mų statymo kontraktorii^s, 
pereitą savaite išėjęs iš namų 
ir daugiau nebegrįžęs, tik pri
siuntęs savo žmonai telegra
mą, kad jis nusprendęs nusi
žudyti. Dabar jis su’grįžo na
mo. Sako, jis buvo netekęs at
minties ir tik po jos atgavimo 
jis sugrįžęs. Jis tapo pavestas 
po daktaro priežiūrą.

Užgriebė 2,400 statynių 
“tikrojo” alaus

Prohibicijos agentai padarę, 
antpuolius Siebon Brewing 
kompanijos sandeliuose', 11170 
Larabee gat., ir užgriebė 2,- 
400 statynįų “tikrojo” alaus.
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Padkava atnešė 
blogą linkį

Cornelius Brennan, 44 metų, 
5537 Wentworth Avė., kuris 
nesenai gavo darbo prie tavo- 
rinių traukinių, gerai nusima
no kada jau jam nebereikia 
daugiau gerti munšainų..

“šiur, aš žinojai^ kad aš 
jau buvau užtektinai išgėręs 
munšaino,” pasisakė jis Cent
ral policijos stoty, “bet šitas 
vyrukas, kuris buvo sykiu su 
pianimi — jis irgi dirba prie 
tavorinių traukinių ir aš jo 
pavardės nežinau — užsispyrė, 
kad dar mudu po vieną išger- 
tuva. Aš sakiau, kad mudu 
daugiau negaiiva gerti. Jis gi 
sakė, kad mudu dar po vieną 
gal i va išgerti ir jis paėmė vir
šų. Jis visus savo pinigus pra
gėrė, bet aš dar turėjau kiek. 
Jis pagalios norėjo ir mano pi- 
sigus pragerti, seržentai; taigi, 
kas man beliko daryti? Ten 
nebuvo nė plytgalio, bet aš pa
stebėjau* patkavą ir ją paėmęs 
mečiau į jį.”

lėčiau s patkava pataikė 
Maudei Brot liros* krautuvės 
langan ir jį išdaužė. Tuo laiku 
buvo daug žmonių gatvėj ir jo 
ištroškęs draugas pasinaudo
damas proga pabėgo.

Šuo surado savo 
savininką

Tommy Templeton, 11 me
tų, 106 E. Illinois gat., turėjo 
mažutį gražų sunokę. Kiek lai
ko atgal jo šunytis dingo. Pa
galios jis nuvyko į policijos 
stotį ir jį ten radeh Tuo tarpu 
kiti žmonės norėjo tą šunį pa
sisavinti, bet šunaitis pribėgo 
prie vaiko ir pradėjo meilintis. 
Tada policistas atidavė šunu
ką vaikui.

Atmetė telefonų kompa
nijos išklausymą

Po nupiginimo telefonų 111- 
linois Bell Telephone kompa
nija kreipėsi prie Illinois pre
kybos komisijos, kad ji iš nau
jo išklautsytų kompanijos nusi
skundimus, jog ji negalinti 
nupiginti telefonų. Tečiaus ko
misija atsisakė tai daryti 
Springfielde.

Munšainierių vargai
Frank Fejlek, 5130 South 

Paulina gat., likosi priteistas 
užsimokėti $75 pabaudos ir tei 
smo lėšas ir 30 dienų kalėji
mo. Jis girtas važiuodamas 
nesustojęs prie bulvaro.

Išduotas leidimas 
naujai stočiai

Antradienį išduota leidimas 
statyti naują Union geležinke
lių stotį už $14,000,000. Už 
leidimą kompanija užmokėjo 
miestui $10,377.

Tėvas pasiuntė duk
terį kalėjiman

Henry Fennerstein išpirko 
savo dukterei varantą areštuo
ti ją. Jis pasiuntęs ją kalėji
man pasitaisyti. Nes ji nebe
buvo sukalbama.

Automobiliu aukos
. Pereitą trečiadienį automo
biliai užmušė moteriškę, mer
giną ir gal mirtinai sužeidė 
vaiką.

Nusiplykęs mirtinai 
vaikas

Henry Bacharz^ 19 menesių, 
4749 So. Lincoln gat., mirtinai 
nusiplykęs karštu vandeniu.

Apiplėšė vaistinyčią
Plėšikai apiplėšė Horvvich 

vaistinyčią, 6459 Cotage Bro
vė avė. Plėšikams teko $200.

Chicagiečiai Japoni
joj tebėra gyvi

Pranešta, kad chicagiečiams 
Japonijoj pavojus negręsiąs. 
Sako, jie dar gyvi tebera.

Lietuvių Rateliuose
Cicero, III.

Iš Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Sąjungos.

šioj lietuvių kolonijoj jau nuo 
senai gyvuoja Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjunga. Svar
biausias sąjungos tikslas, tai rū
pintis namų savininkų reikalais. 
Rodos, prie tokios sąjungos visi 
namų savininkai turėtų pri
klausyti ir imti aktyvį dalyva
vimą joje, bet deja taip nėra. 
Mat daugumas yra linkę visus 
savo reikalus pavesti kitiems 
aprūpinti. Snprantama, yra ne
maža ir tokių, kurie savo reika
lus puikiai supranta ir visi ben
drai stengiasi pagerinti savo 
padėtį.

Sąjunga laiko savo susirinki
mus ir svarsto svarbius šios lie
tuvių kolonijos pagerinimo rei
kalus. Susirinkimas, rodos, į- 
vyko pereitą trečiadienį. (Pra
nešimas apie susirinkimą pavė
luota prisiųsti, tai ir pati žinutė 
apie tą susirinkimą laiku nepa
talpinta. — Red.). Bet kiek na
rių susirinko ir koki dalykai 
svarstyta, dar nepatirta.

Lietuviams namų savininkams 
pravertėtų prie šios sąjungos 
priklausyti, nes visiems bendrai 
dirbant butų galima kur kas 
daugiau nuveikti.

—Korespondentas.

Iš Jeffessono
Apie partyviškumą.

(Feljetonėlis).

Jeffersono giriose yra tokis 
kalnelis, kuris kas kartas vis 
labiau ir labiau pasidaro žino
mas, tartimi eudauna vieta.. 
Kiti štukoriai praminė tą kal
nelį Maxfwello kalneliu. Ten 
šinkutojama viskuo: silkėmis, 
tautiškomis kilbasomis, bolše
vikiškais sandvičiais ir Jamon- 
to “teorijomis”. Ten suvažiuo
ja visokio plauko asmens, o 
jau raudono plauko, tai jau su 
kaupu* priplaukia. Jie taip pa
mylėjo tą stebuklingai “dorti- 
ną pleisą”, kad kas savaitė, lyg 
tie evangelistai drožia oraci

(7

jas. Jau net varnos praskris
damos krankia nuo silkių ir 
šainės aromato... Jau ir med
žiai gavo džiovą besiklausyda
mi Jamontinių pamokslų apie 
Šerus ir kitokius čėrus.

Nestebėtina, kad medžiai 
džiūsta nuo komunistų spyčių. 
Man teko pačiam girdėti, kai 
jie rėkia apie revoliuciją ir 
koliojasi kai laukiniai gyven
tojai. Tie jų spyčiai ir tas jų 
obalisis r-r-iįevoliUcija, 'prime
na vieną piemenų dainelę, kuo
met da piemeniu būdamas 
dainavau;

“'Bauža karvė rolia, rolia, 
Žila ožka rotlia-lia.”
Toliau.
Vieną nedėldienį, mažo ilgio, 

bet didelis bolševikelis, drožė 
spyčių apie partyviškumą. Ma
tyt, jis mažai nusimanė apie 
ką jis kalbėjo, tai net susirie
sdamas šaukė:

“Daile yra partyviška! Aš 
žinau, kad partyviška, thats 
all!...”

Žinoma, kolei jis skerečio- 
josi ant muilo bakso, kai kar
vė ant ledo, publika tylėjo. 
Kai užbaigė savo spyčių, vie
nas iš puMikos pastatė jam 
klausimą:

“Netiesa! Aš tau pats pri
rūdysiu faktais, kad dailė nėra 
partyviška. Ją galima tik pa
vartoti partyviškiems arba 
tikibiniams tikslams. Taipjau 
bile mokslas nėra partyviškas, 
o tiktai medžiaga, kurią gali
ma klasifikuoti į tam tikrą 
procesą. Su tuo mokslu gali
ma daryti viską: kurti arba 
naikinti.”

Bolševikelis prašo balso ir 
kalba:

“Aš tau tuoj prirūdysiu fak
tais. Pav., piešėjas nupiešia

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigui Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
51796 J. Adomaičiukei 
51804 A. Petrušioniui
51807 M. Lapavičiui
51808 K. Mikėnui
51810 O. Zlatarinskiehei 
51813'J. Stučinskui 
85377 I. žukauckaitei 
95347 B. Vaičiuliui
95349 J. Lukšiui f
95350 K. Rumšui
95352 P. Gevilienei
95359 K. Buckienei 
čekiai:
4880 — A. Kriukas
4889 — O. Navickaitė
4956 — B. Jokūbaitis
4957 — B. Jokūbaitis 
4966 — A. Drolė
4970 — B. Lileikienė
4974 — K. Budraitienė
4975 — V. Bertuliui 
4986 — F. Svireskis 
4995 — J. Karbauskas 
4999 — P. Molis
5002 — O. štrakšienė
5007 — K. Grininie 
5014 — P. Tumavičia 
5017 — A. Wilembrek 

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise. Garsinkitės Naujienose
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paveikslą. Įstato jį parodon ir 
nuperka paveiksią kokis nors 
buržujus. Na, tada tas pavei
kslas tampa buržuaziškas ir 
partyviškas. Darbininkas žmo
gus neturi pinigų pirkti tokius 
paveikslus.”

Pratariau aš:

“Paveikslas, jeigu nerepre- 
sentuoja partyviškumą, jis ne
sti partyviškas, kad ir buržu
jus jį nuperka. Paveikslų, ku
rte nereiškia nė partyvišku
mą, nė kitką, yra daugiau ne
gu pusė visoje meno produkci
joje. Tokiais paveikslais esti 
lauko vaizdai, įvairios dekora
cijos ir portretai. Jiems nelim
pa jokia partyne liga.

“Jūsų protavimu, geriau sa
kant, neprotavimu, kai čigo
nas parduoda arklį lietuviui, 
tai arklys tampa lietuviu, ir, 
beabejonės, turėtų lietuviškai

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pinigai
• V 13

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

5020 — J. Beišiniene
5022 — P. Bartkevičius
5023 — VI. Adomavičius
5024 — St. Kairys
5025 — P. Klimka
5027 — L. Šmulkštys
5028 — Socialdemokratas 
5034 — St. Kairys
5045 — F. Jarutis 
5048 — M. Dalba
5054 — M. Jurgelionienė
10440 — B. Abraškevičiutė
10441 — B. Rimdzuvienė
10443 — A. Pocius
10444 — K. Knabamakštis
10446 — J. Gedminas
10447 — L. Ruškienė
10448 — Liet. Ūkininkas
10449 — B. Daukšienė 
12197 — St. Paniulaičiui 
12199 — A. Paukštai 
14110 — D. Scsevičiui 
15087 — J. šapko 
15090 — P. Bi'laitis
40002 — P. Verkiene
40003 — P. Sauscrienė -
40004 — M. Vienslovienie
40005 — B. Arenai

Iš Okupuotos Lietuvos
Miežionys, Švenčionių aps.— 

Čia nesenai trys policininkai 
nužudė vieną gyventoją labai 
(įtariamose aplinkybėse. Jokio 
tardymo iki šiol nedaroma. 
Kalbama, kad policininkai už 
nužudymą gavę net dovanų.

“Dziennik Wilenski”, rašy
damas apie banditizmą pak
raščiuose, praneša, kad nese
nai ties Stolpcais 15 banditų 
užpuolė girininko namą. Suri
šę vyrus, j te išgrobė visa kas 
buvo namuose, įsakė užkinky
ti arklius ir išgrobtą išsivežė. 
Policija mano, kad tai buvusi 
atamano Muchos dalis.

STRAIPSNIS’ XXXVI.

Šiame skyriujemes laikas 

nuo laiko gvildensima rei
kalas {domius btaiančlonia 
motinoms ir motinoms jau-* 

t, kOdikię/

KUikię aprflplnlmaš ir po-! 

ntjlmas yna dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir fantai 

Ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) nes tu
rime reguliarUkals laiko- j 

tarpiais atvirai .ir .laisvai 
pergvUdeml!

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kondensuotas pienas turi visus kau
linius ir mėsinius vitaminus. Ant jo 
galima atsidėti dėl vienodos' kiekybės. 
Tas tiesa, tik kalbant apie geresnią
ją rūšį. Kaip ir su kitais maistais, 
yra visokių rūšių. Motinos turėtų var
toti tokį pieną, kurio firma yra pri
pažinta. Didžiuma pasirenka Bor- 
den’s Eagle Brand, dėlto, kad ji geres
nė už kitas rūšis. Patartina vartoti 
tą pačią rūšį visados. Suprantama, 
kūdikis turi teisę gauti geriausią, o 
niekas nėra taip svarbu, kaip maistas, 
ypatingai šiltame ore.

KŪDIKIO DANTYS.
Sveikam kūdikiui dantys turi pra

sikalti tarp šešių ir septynių mėne
sių. Pirmieji dantys yra dvidešimts. 
Jų pasirodymo laikas labai įvajrauja. 
Priežiūra tų dantų yra labai svarbi. 
Juos reikia du syk į dieną nuvalyti 
švelniai trinant bovelnos ar vatos gu- 
gum-eliu, kurį reikia pašlapinti į bo- 
rinės rūgšties' tirpinį, padarytą iš pu
sės šaukštuko borakso atmiešto vie
na painte verdančio vandens. Vaikui 
augant, reikia jį pramokinti vartoti 
šepetuką. Antrųjų dantų sveikumas 
ir stiprumas daug priklauso nuo prie
žiūros teikiamos pieniniams dantims.

Antrieji arba amžinieji, dantys pa
prastai pasirodo apie šeštus-septin- 
tus metus. Jų yra 32. Labai svar
bu juos tinkamai prižiūrėti. Daugelį 
ligų galima įšvęsti iš blogų dantų. 
Gerai prižiūrimas dantis vargiai kada 
genda. Patartina kūdikio dantis duo
ti išekzaminuoti geram specialistu’ 
kas šeši mėnesiai, taip kad puvimą 
galima butų tuoj sustabdyti pastebė
jus.

Atminkite, kad “Žiupsnelis išvengi
mo, vertas svaro gyduolių.’

AR TAVO KŪDIKIS 
NEDASVERIA?

Labai patenkinamų pasekmių gauta 
nesenai gydant nedapenėjimą mokyk
los vaikų su Eagle Pienu. Blogai mai
tinami kūdikiai tuoj pradėjo taisyti? 
gav ę Eagle Pieno į savo valgį. Ne 
kurie augo du syk pegu paprastai. Vi
sa gi grupė gavo vidutiniškai; po sep- 
tynius svarus daugiau negu kūdikiai 
penėti paprastu iš bonkučių pienu. O 
nuo to laiko mokytojai pastebėjo, kad 
kūdikiai netik sveikatoje ir vikrume 
paūgėjo, bet ir sparčiai mokintis ėmė

Nedapenčtas kūdikis visados neda- 
sveria. Jei tik nužvelgi, kad jūsų kū
dikis nesveria tiek, kiek reikia, pra
dėk duoti jam Eagle Pieną su val
giais. šviežias oras, užtektinai mie- 
So, geri papratimai taipgi svarbus, 

et be tikro maisto neivienas kūdikis 
nebus sveikas ir vikrus. Tėmyk kū
dikio svorį, nes didėjimas yra tikras 
ženklas gerinančios padėties.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

a+a
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 nuliū
dime savo moterį Oną, seserį 
Juzefą Žilienę, Lietuvoj motiną. 
Laidotuvės atsibus subatoj, rug
sėjo 8 d. iš namų 4237 S. Ar- 
tesian Avė. į 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 gimines.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio*” v Skausmo

Ruptura sumažins žmogaus uždar
bio jiegą. Su ruptura žmonės vis 
slenka žemyn. Jie padirba daug ma
žiau. Daug sykių atsisako samdyti 
žmogų su ruptura, todėl, kad jis pa
daro mažiau sau ir firmai. Jei jus 
turite rupturą, bus labai geras daly
kas, kad jus pasigydysite greitu ir 
lengvu budu su pagelba mano meto
do. Jums apsimokės dividendai, svei
kata, patogumu ir pinigais.

SKAITYKITE KĄ MR. 
PASZKOWSKI SAKO:

“Per dvyliką metų aš turėjau skau
smus ir nem-alonumus nuo diržo, ban
dydamas laikyti rupturą augŠčiau, bet 
pusę to laiko negalėjau užlaikyti jos 
augštai. Paskiau aš nuėjau pas I)r. 
Flint ir be gaišinimo laiko nuo dar
bo, aš likau išgydytas puikiausiai. 
Mano sveikata dabar geresnė. Aš la
bai gerai jaučiuosi ir nuolat vis la
biau galiu dirbti”.

ANTON PASZKOWSKI, 
2841 So. Farrell St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 aukštas 

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

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

GYDOME SERGANČIUS

$1OX-RAY$1
EGZAMINACUA

S
Tikran ogzaminavimaa yra būtinai reika

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

Pasižiūrėkime į vidų savo org&i&mo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

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

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų. /

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

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

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

Electro-Medical Doctors
idovyste Dr. R. G McCarthy

.fabash Avė..., Chicago
Valandos nuc 8 ryto iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
V vai. ryto iki 1 vai. po • '
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Lietuviu Rateliuose. Pranešimai
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

APSIVEDIMUI REIKIA DARBININKO

ir kalbėt mokėti! Arba kai tu 
dirbi bužujui už atmieruotą 
algą, tai ir tu esi buržujus, 
kaip ir tas .paveikslas. Arne? 
Juk jis turi pinigų ir tave 
samdo, kad tu jam dirbtum.” 

Komunistėlis daugiau neno
rėjo ginti savo pusės. Tiktai 
pradėjo keikti Grigaitį ir 
“Naujienas”.

Suprantama, visas 
tuoj iširo. Publika 
švilpti tam spykeriui 
re klausėjo pusei.

— Demented Amor.

mitingas

ir prita-

SLA 208 kp. motery 
susirinkimas

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašą 

/?ie Naujienų Spulkos, ir prisiraš; 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėd 
mas kas savaitė po dolerj-kitą, r 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektir 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIECIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrosi 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par 
davinėjimas pereina į globą Melros* 
Park News Agentūros, kurios ofisą 
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
mais kožnam.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygių 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark Whit( 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.-Užėjus vasaros karščiams S. 

I., A. 208 kuopos moterų dar
buotė buvo visai apsistojus. 
Nelaikyta net nė susirinkimai. 
Bet dabar šiek tiek atvėsus o- 
rui vėl pradeda darbuotis. Pe
reita trečiadienio vakarą pp. ____ t r___
Norkų namuose įvvko pirmas ninku susirinkimas 
kuopos susirinkimas po vasa
rinių atostogų. Narių bu*vo su
sirinkę gana daug, veik visos 
narės. Susirinkimas buvo 
rimtas ir daug dalykų aptarta

Priėjus prie raportų pasiro
dė, kad pereitas vakarėlis pp. 
•Domijonaičių naudai davė ge
ro pasisekimo. Aukų surinkta 
pp. DoinjjonaicMo 'sušelpimui 
$25. Taipjau nemaža Domijo- 
naičiams aukų buvo prisiųsta

. i • 1 • 4- I n uu.i ovai-kllDpai nuo geros valios lietu- j stomas dėl ateities veikimo. Pradžia 
vili.

Užbaigimui vasaros nutarta 
ateinantį šeštadiesį surengti 
taip vadinamą ,(beach party“ 
Jackson Park. Mat, kaip žino
ma, maudymosi vietos jau už
sidaro. Gi kad sėkmingai mau
dymosi vietų uždarymo pami
nėti moterys ir nusitarė dar 
prieš tai gerai išsimaudyti ir 
po to vėl laukti kitos vasaros. 
Nes, kaip girdėt, nebeilgai bus 
atidaryta maudymosi vieta ir 
Jackson parke.

Pas visas kitopos nares ma
tyt ryškus pasiryžymas dar
buotis. Tat reikia tikėtis, kari 
atvėsus orui moterys pasiro
dęs ka jos gali. — Kandidatė.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben 
drovės laikys direktorių susirinkimu 
penktadienį, rugsėjo 7 d., 8 vai. vak. 
Keistučio Spulkos namo, 840 W. 33rd 
St. Prašau pribūti direktorių ir drau- 
gyščių atstovų laiku, nes randasi svar
bių reikalų aptarti ir visuotinis šėri- 

; nutarė pradėti 
svetainę statyti, tai turėsi pradėti 
tuojau.

— Nut. Rašt. J. Balchunas.

Laisves Jaunomenės Vyrų Choras 
laiko kas penktadienio vakarą repe
ticijas Raymond Chapely, 816 W. 31 
gat. Kiekvienas yra musų kviečiamas 
prie musų 
Kvedaro.

choro gražaus mokytojaus

— Organizatorius.

Laisvamanių FederacijosLietuvių
1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, Rugsėjo-Seot. 7 d., Mel- 
dažio svet., 2244 W. 23 Place. Visi 
nariai malonės susirinkti, nes svar
bus reikalai ir programas bus svar-

7:30 vai. vakare.
— Kviečia Valdyba.

Draugystės Darbininkų Lietuvių Są
jungos susirinkimas įvyks penktadie
nį, rugsėjo 7, 7:30 vai. vak., D. še- 
maičio svet., 1750 So. Union Avė. Bū
tinai visi nariai susirinkit laiku, nes 
turim daug naujų dalykų apsvarstyt. 
Ligonis užsimalduodamas ar atsimal- 
duodanias turi kreiptis į Nut. Rast. 
G. Pakeltis. 4315 So. California Avė.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 7 d.. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd Pl„ 7:30 vai. va
kare. — Valdyba.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 7 d., 8 vai. vak., 
Raymond Chapely (816 W. 31st St.)

— Valdyba.

P-lė Marijona Rakaus
kaitė dainavus Palangoj

Kau‘no “Lietuvai” rašo iš 
Palangos:

š. m. rugpiučio mėnesio 11 
dieną Palangoje, Kurhauzo sa
lėj, įvyko musų artistų daini
ninkų K. Petrausko ir nesenai 
iš Amerikos grįžusios Rakaus
kaitės koncertas. Buvo padai
nuota keliolika dainelių ir įvai 
rių arijų lietuvių, italų, rusų ir 
anglų kailbomis. Abu artistu 
po keletą kartų buvo iššauktu 
pakartoti, apdovanoti gausio
mis aplodismentų ir gėlių bu- 
ketų dovanomis ir triukšmin
gais “valio”, žmonių, inteli
gentų, buvo pilnutėlė nemaža 
Kurhauzo salė. Koncertui apie 
vienuoliktą valandą nakties pa 
sibaigus buvo šokiai ligi 3 vai. 
rytą.

S. L. A. 2 apskr. kuopų delegatu 
suvažiavimas įvyks nedėlioj, rūgs. 9 
d., 12 vai. dienos, West Pullman Par
ko svet., prie 123 ir Slevvart gatvių, 
West Pullman, III. Delegatai, kurie 
esate išrinkti, nevėluokite — bukite 
paskirtu laiku.

— P, J. Petronis,
S. L. A. 2 apskr. sekr.

P. S.: — Delegatai, važiuodami į 
suvažiavimą iš visų Chicagos dalių, 
imkit State gatvekarius su užrašu 119 
Morgan ir važiuokite iki Stewart Av. 
čia išlipkit ir eikit į pietus keletą 
blokų kur rasite Parkas. — P. J. P.

Dr-jos Atgimties Lietu
vių Tautos Vyrų ir 
Moterų Valdyba

Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų Draugijos 1923 
metų valdyba: Pirm. Kastantas 
Lengvinas, 3350 So. Lawe avė.; 
pagelb. Pagel J. Kazlauskas, 920 
VV. 54 St.; nut. rašt. V. Pakel
tis, 3546 So. Union avė.; fin. 
rast. M. Cepliskas, 3601 So. 
Union avė.; iždin. S. Bakšis, 
3759 So. Wallace gat., kaut. 
rašt. T. Petrauskas; kasos glo
bėjai: A. Remkus ir D. Matu- 
zas; marš. F. Stugaitis.

Susirinkimai yra laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą septinta
dienį, 1 v. po pietų, tautiškos 
bažnyčios svetainėj, prie 35 gat. 
ir Union avė.

Draugystė Teisybės Mylėtojų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, rugsėjo 9, 1 vai. po pietų, Mark 
White Square svet., 29-tos ir So. Hal
sted gat. Visi nariai-rės malonėkite 
susirinkti, nes yra daug reikalų ap
svarstymui. — Raštininkas.

Bijūnėlio Draugijėlės dainų ir žai
slų pamokos prasidės septintadienį, 
rūgs. 9 d., 10 vai. ryto, Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia avė. Visi 
kurie norite leisti savo vaikus lavin
tis malonėkite laiku atsivesti savo 
vaikučius prisirašyti. —Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas jvyks 
rugsėjo 9 d., 2 v. po pietų Zvenzek 
Polek svet., 1315 N. Ashland avė. Vi
si nariai malonėkite laiku susirinkti, 
taipjau ir užsimokėti savo duokles.

—Sekr. A. Pungevicz.

Lith. Imp. and Benefit Club, mėne
sinis susirinkimas įvyks rugsėjo 9 d., 
11 v. ryto, 10900 So. Michigan avė.. 
Aušros kambariuose. Nauji kandida
tai narintys įstoti į šią draugiją už 
1 dolerį iki 35 m. amžiaus, pasisku- 
binkit, nes su sekančiu mėnesiu užsi
baigia. Paskui reikės mokėti pagal 
konstituciją.—Rašt. A. D aus a.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks pėtnyčioj, rūgs. 7 d. 7:30 
vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31st — ‘ 
kyti,

St. Visi nariai prašomi atsilan- 
yra daug svarbių reikalų.

— Sekretorius.

C. B. Shane Co. siuvėjų streikierių 
visuotinas susirinkimas įvyks šiandie, 
6 vai. vakare, Unijos svetainėje, prie 
Van Buren ir Halsted gatvių. Bu? 
daug svarbių pranešimų.

— Komitetas.

Ar jus žinote, kad
Lietuvių laikraščiai pašvenčia daug 

vietos lenkų ir čekų reikalus? Pasku
tinis straipsnis buvo, kad susijungi
mas lenkų su čekais pagadino daly
kus rytinėj Galicijoj. Ar jus žinote, 
kad Turkiškas tabakas yra geriau
sias ir brangiausias tabakas dėl ci- 
garetų ir Helmarai turi savyje 100% 
gryno Turkiško tabako ir yra supa
kuoti į popierines skrynutes, bet ne 
nundeliuose ?

AŠ vaikinas pajieškau apsivedimiL 
bagotos merginos katra turėtų nors 
$500. Aš perku gražų namą ir pini
gų reikalinga. Merginos senumo nuo 
25 metų lig 35 metų. Butų gerai iš 
amato kraučka, o jeigu ne, tai aš 
išmokinsiu. Atsišaukit merginos arba 
našlės per laišką: 1739 So. Halstec 
St., Box 323.

k PAJIEŠKAU t'apsi vedimui 
į: suaugusios merginos arba naš- 
ii lės, ne senesnės kai 36 metų

aš esu vaikinas 36 metų am
žiaus daugiau žinių suteiksiu 
per laišką F. A. K.

1951 Canalport Avė.
e Chicago, Illinois
e PAJIEŠKAU apsivedimui lietuvai- 
s tės, nuo 20 metų lig 35 metų, neski-
- riant mergina ar našlė; nėra žiurė-
- ta, kad bėdna; jeigu meili, tai did-
- žiausis turtas. Aš esu vaikinas 31
- metu senas. Meldžiu ant juoko nera-
- šyt laišką; tik merginos ir našlės be
- skirtumo išžiuros. Geistina butų, kad 

su pirmuoju laišku prisiųstumėt savo 
paveikslą, o priėmęs, kožnai duosiu 
atsakymą, o jeigu reikalausit bus su-

4 grąžintas ir nuoširdžiai padėkavosiu.
_____ NAUJIENOS, Box 324,

ISRENOAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI naujas muri- 

" nis namas; apačioj vieta įtaisyta što- 
' rui; viršuje du ofisai ir 6 ruimai pra- 
į 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

GARADŽIUS RENĘAI
3-joms mašinoms. Visai nau

jas, cementuota elė. $7.00 į 
menesį.

Kreipkitės:
3246 Emerald Avė.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA-
Veiterių į Lietuvių Liuo

sybės valgyklą. Darbas die
nomis ir naktimis.

4915 W. 14th St.
Cicero, III._______

lEIKIAlARBININKy
MOTERŲ

REIKIA —
MERGINŲ
SENESNIŲ NEGU 16
METŲ
DIRBTUVĖS
DARBUI
JAUNESNĖS TURI
TURĖTI CERTIFIKATĄ.

ATSIŠAUKITE:
3025 W. 47-th Str.

REIKIA —
MERGINOS NAMŲ
DARBUI

J. ROSENBERG
1817 S. Millard Avė.

Rock,well 9116

REIKIA moterų dirbtuves 
darbui, mokestis 37V^ — 55c. 
į valandą. 8 valandos dienoje, 

dienos subatoje. Atsineški
te tamsius žiurštus

5801 South State Str.

REIKIA patyrusios salesla- 
dy, pardavinėjimui audeklų 
siutų. /

J. Rosenberg,

1212 So. Halsted Str.

ir

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie paprasto namų 
darbo, maža šeimyna, gera 
mokestis valgis ir kambarin 
Atsišaukite tuoj. J. Mačiuke- 
vičia 1036 E. 93-rd St. Chica
go, III. Tel. Gbesterfield 2822

moterų

REIKIA
50 vikrių merginų, da 

prie dešrų kimšimo. Ni 
darbas, gera mokestis, 
kiaušis kambarys d ai 
Dalimis pasilsys.

Atsišaukite į superir 
dento ofisą.
OPPENHEIMER CAS 

COMPANY, 
1020-28 W. 36th St.

Merginų ir moterų kurio! 
gali kalbėti angliškai prii 
operavimo mašinų kurios už 
dengia copper dratą su šil 
ku ir vata. Gera pradžiai ai 
ga.

Atsišaukite:
BELDEN MANUFACTUR 

ING COMPANY
4625 W. Van Buren St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

4620 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS geras darbš 
tus žmogus prie flat janiton 
darbo, gera mokestis gerair 
žmogui, nemokantį 
siu, atvažiuokite tuoj dirbti 
Gausk janitor 735 W. 73-rc 
St. Chicago, III.

REIKIA

išmok i n

10 vyrų prie lentų išdėsty 
mo, $4.50 į dieną, 10 valan 
dų, nuolat darbas.

Atsišaukite:
DAVID G. MAXWELL, 

44th St. & So. Racine Avė.
Union Stock Yards

REIKIA vaikinų abelnam 
dirbtuvės darbui, turi kalbėti 
angliškai, gera proga išmokti 
laikrodininkystės amato.

Agmini and Singer, 
803 W. Madison St.

REIKALINGAS bartenderis 
į saliuną dirbti, turi bitfti su
prantantis savo darbą ir biz
nį. Darbas pastovus ir geras 
užmokesnis. K. Gailimski 3256 
So.. Wallace Str.

PARDAVIMUI
SALIUNAS,
PIGIAI. -

Atsišaukite
1723 So. Jefferson St

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

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

PARSIDUODA 2 saliunai 
įgyventa svetimtaučių. Da

romas geras biznis ir išdirbtas 
per ilgus laikus. Arti kito sa- 
liuno nėra, Nepraleiskite pro
gos, pirmutinis laimėsite bar- 
geną. Matykite savininką 2621 
Ogden Avė. ar 2241 W. 21 St.

PARDAVIMUI .
PARDAVIMUI saliunas, ge- 

ras kampas, pigi renda, lysas, 
parduosiu pigiai. Turiu apleisti 
miestu.

Atsišaukite:
1802 N. Lincoln St., 2 fl.

s
BARGENAS. Pardavimui sa- 

į. liūnas. Pardavimo priežastis, ki- 
į. tas biznis.

Atsišaukite:
h 2501 W. 46th St.,

netoli Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatessen. Geresnio biznio ne
reikia. Aš esu viena moteris, dėl 
to parduodu. 2 blokai nuo Jack
son Parko ir storų aplinkui nėra 

1413 E. 58th St.

PARDAVIMUI bučemė ir 
S grosernė, taipgi sykiu ir trokas. 
e Parduosiu greitai ir pigiai.
- Atsišaukite:

1727 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu už $6,200. Rendos neša į 
mėnesį $100.00. Priežastis par
davimo svarbi. Kreipkitės prie 
savininko. P. LOOBY.

608 W. 47th St.
■i

PARDUOSIU arba mainy
siu ant automobilio saliUną

- su barais ir visais įrengimais 
Biznis gerai išdirbtas.

1409 W. 14-th Str.

PARDAVIMUI cigaretų, sal- 
3 dainių, nesvaiginamų gėrimų 

krautuvė. Kaina $600, verta dvi
gubai. Savininkas turi kitą biz
nį. Atsišaukite:

1007 W. 19th St.

s PARDAVIMUI virimo pe- 
i čius anglimis ir gasu. Kurena- 
- namas. Nupirksite labai ' pi- 
. giai, nes man daugiau nebe

reikalingas. Kreipkitės. 2320 
W. 47-th PI.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Malevos ir geležies įrankių 

(Hardware); taipgi malevoji- 
mo šapa su visais garais įran
kiais. Didžiausioj lietuvių ko
lonijoj mes darome apyvartos 
45,000 dol. Pardavimo priežas
tis svarbi. Turi būt parduota 
tuoj. Atsišaukite Naujienos 
Box 325 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 štorai, gro- 
sernės ir bučernč, prie Marqu 
etle Manor. Savininkas išeina 
iš biznio. Tel. Prospect 909.9. 
Klauskite Jautos, manager.

PARDAVIMUI barbernė, trįs krės
lai, naujos mados įrengimas, randa
si prieš Western Electric Co. Daro
mas geras biznis, pigi renda, ilgam 
laikui lysas.

Atsišaukite:
4730 West 22nd Street

PARDAVIMUI malevos ir 
hardlware biznis, prieinama 
kaina, pigi renda įskaitant ir 
gyvenimo kambarius.

2456 W. 47 Str.

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

5343 S.. Halsted Str. 
arba 8900 Normai Avė.

- - - - * - - ----------- į____________________ _____

PARDAVIMUI valgykla ge- 
roj vietoj, biznis išdirbtas.
Priežastijs pardavimo Įsavlinin- 
kas serga todėl parduosiu pi
giai. Atsišaukite 2334 S. Lea- 1 
witt St..

SALIUNAS PARDAVIMUI
Labai geroj vietoj, biznis iš

dirbtas, taipgi prie krūvos ir 
kendžiiį aiskrimo, tabako ir vi 
šokių mažmožių krautuvė. 
Parduosiu viską kartu. Su kai- 1 
na susitaikysime atsišauki
1739 So. Halsted St. Box 322

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Grand 

Six, 6 cilinderių, 1921 metų, šitas 
ąutomobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai, Norintįs pirk
ti matykit tą karą, kainavo $2,000 su 
visais extrais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai. vakare. 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

PARSIDUODA automobilius 
Haynes 7 sėdynių. Nupirksit 
labai pigiai.

Atsišaukite
936 West 33-rd Str.

NAMAI-ŽEME
BARGENAI

RAKANDAI
APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo

da rakandai dėl penkių kambarių, fo
nografas, vargonai, parlor setas, di- 
ning setas, 2 šildomi pečiai, 1 kukni- 
nis pečius, 2 lovos, stiklinis indų šė
pa. Parduosiu visus sykiu arba pa
vieniai. Tel. Pullman 5432, 10929 So. 
State St., Chicago, III. Paimkit karą 
119 State-Michigan ant State Street.

PARDAVIMUI galiūno 
kandai su barais ir visais 
symais. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1844 Canalport Avė.

ra-
įtai-

PARSIDUODA rakandai ma 
žai vartoti dėl penkių kamba
rių.

6525 So. Whipple Str.
Telephone 0823 Republic

PARDAVIMUI rakandai 
(furniture) 4 ruimų. Daiktai 
visi beveik nauji nesenai pirk
ti. Parduosiu visai pigiai, nes 
apleidžiu miestą. Matyte gali
te vakarais po 6 v. 3564 So. 
Halsted St. 2 lubos frontas

Naujas 6 kambarių bungalovv, ne
toli 6(>th St. ir šv. Kazimiero kapi
nių. Karštu vandeniu šildomas, ma- 
hogany trimingai parlorc ir fronti- 
niame prieangyje. Įėjimas iš šono, 
$2,500 įmokėti.

Puiku<? tuščias kampas Marųuette 
Manor, šiaur-rytinis kampas 64th ir 
Mozart St., 60x125.

Mes turime daug gražių m-urinių 
bungalovv ir 2 flatų namus Marąuette 
Manor.

Halsted St. biznio prapertės, šiaur
vakarinis kampas 35th Place ir Hal
sted St., 3 krautuves ant Halsted St. 
ir 2 augštų frame namas, akmeniniu 
pamatu iš užpakalio, prie 35th PI., 
lotas 52x150. Renda pigi, $270 į mė
nesį. Kaina $32,000. šioje vietoje ran
dasi gera vieta iš užpakalio, kur ga
lima pastatyti publišką garadžių. Taip 
gi jus galite padaryti pirmą morgičių 
už 6% penkiems metams, be iškaš- 
čių pirkėjo.

J. A. BURKE & CO., 
3107 West 63rd St., 
Tel. Republic 7339 

Atdara vakarais ir nedėliomis.

PASIMATYKITE SU MUMIS 
greitai, savininku4! reikia pini
gų. 2 augštų, 6-6 kambarių, 
dementinis skiepas, extra 4 
kambariai skiepe, landrė, kar
štu vandeniu šildomas, elekt
ra, gasas, kampinis lotas, 100x 
125, 40 karų garadžius. Aplin
kui dideli medžiai. Namas ge
rame padėjime. Renda $175 į 
menesį. Kaina $10,600, išmo
kėjimais. Mes turime pardavi
mui lotų nuo $250 ir augščiau, 
išmokėjimais,, $50 pinigais ir 
$5 į mėnesį. Atdara nedegio
mis nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL 
vakare. J. N. Zewert and Co 

4377 Archer Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 2 flatų mūri

nis namas, krautuvė ir kamba
riai, 3 flatai po 4 kambarius, ce
mentinis skiepas, elektra, nau
jas ir moderniškas namas, 2834 
S. Union Avė., Tol. Blvd. 1271.

TIKRI BARGENAI
5644 So. Elizabeth St. 2 flatų 

mūrinis namas, 5-6 kambariai 
2 furnace heaters. Tuščias fia
las ant viršaus, tuoj aus galima 
eiti gyventi.

2 flatų, 6-6 kambariai, su vi
sais įtaisymais, parsiduoda pi 
giai. Namas randasi ant 32nd ii 
Union Avė. ,

2 flatų naujas mūrinis namas 
5-6 kambariai, tuščias lotas prie 
šalies namo ir garadžius. Randa
si gražioj vietoj netoli parkų ir 
šv. Kazimierio vienuolyno. Kai
na

ŪKININKE NESNAUSK.
Kdl gera proga į tavo duris 

baladojasi. Jitai parsiduoda 
ūkė viena iš dviejų: didelė ar 
maža, Michigan valstijoj, kur 
galima įsigyti geros žemės 
sklypelį ir būti ant savęs bo
su ir su mažai pinigų. Kam bus 
reikalinga aš pats paskolinsiu 
ant labai lengvų išlygų, arba 
mainysiu ant namo Chicagoj.. 
Platesnių žinių kreipkitės prifc 
savininko. Aš busiu tris dienas 
Chicagoj: 7, 8, 9 rugsėjo, po 
num. 3449 S. Auburn Avė. 1 
lubos, priekis, 1 blokas į 'įves
tus nuo Halsted St. arti 35 St. 
Klauskite farmerio.

$12,900.C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641

PARDAVIMUI 3 lotai, 180x 
125 Marąuette Highland, puse 
bloko nuo 63 gatvės. Savininkas 
apleidžia miestą. Didelis barge- 
nas. Lejnham Realty Co., 15 N 
Ashland Blvd.

COTTAGE 4 ruimų 3 akrai 
žemės pagal didelįų steito ke
lių. Gera vieta piknikams ar 
kokiam kitam bizniui. Vieline 
tvora. Naujas tvartas daug o- 
buolių ir višnių ir kitokių me
džių. Bulvių kornų. Parduo
siu ar mainysiu ant saliuno, 
namo, vieta ant Ogden avė. 
S. Karson, 5744 S. Richmond 
St. Šaukite rytais Prospect 
5277.

PARDAVIMUI namas už cash ar 
ba mainymui į lotą arba biznį. Na
mas randasi Brighton Park. Rendos 
neša $85.00 mėnesiui. Bargenas no 
pintiems pirkti. Pasiskubinkite. Kreip 
kitės pas savininką:

BRUNO
3352 So. Morgan St.

BARGENAS pardavimui 
mūrinis namas 3 flatų po 5 
kambarius ir 1 po 6. Skiepas 
ant 2 lotų, viskas išmokėta 
šitas namas su ekstra lotu. 
Parduosiu už $7,500. Geo. 
Waslovas, 4138 So. Westem 
Avė., ant 1 lubų

SPECIALIS 
BARGENAS

Pardavimui 6 kambarių bungalow. 
metų senumo, cementiniu skiepu, 

irnace šildomas, kieto medžio grin- 
įs, netoli karų linijos, bažnyčios ir 
tokyklos. Savininkas atiduos už kai- 
I $5,250, išmokėjimais.
Taipgi 2 augštų, 5-5 kambarių 

<tra 2 kambariai ir attic, skiepas, 
si įrengimai ir apmokėti. Prie 
rane Co. dirbtuvės. Savininkas 
idžia miestą. Atiduos už kainą 
10, išmokėjimais.

J. N" ZEWERT & CO., 
4400 So. Kedzie Avė.

Atdara nedėliomis nuo 9 vai. 
i 6 vai. vak.

PARDAVIMUI bizniavas 3 
aukštų mūrinis namas. Kam
pas 32 St. ir Halsted. Namas 
visas Įkęrąs ir nemaža renda 
neša. Kreipkitės prie savininko 

845 West 33-rd PI.

BARGENAS REAL ESTATE TIK 
SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ

rie 
ap- 
$5,-

ryto

2 flatų frame — $1,500 pinigais. 
Mūrinė cottage, mažas pirmas įmo- 
kėjimas. 3 flatų nvurinis, 6-6-6 kam
barių, prie bulvaro, garu šildomas. 
Didžiausis bargenas Garfield bulvaro 
apielinkėj. Turi būt parduota tuojau. 
Savininkas apleidžia miestą. Mes kal
bame lietuviškai.

5551 So. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Senumo 12 metų. 
Visos elektros mašinos. Viskas 
paikiai įrengta. Kas nemoka to 
darbo, išmokinsiu. /Parduosiu 
pigiai, nes einu j kitą biznį 

807 W 19 Str

PARDAVIMUI įbu^rtae ir 
gręsernė. Parduosiu1 labai pi
giai arba mainysiu ast mažo 
;roko arba automobilio ir t-t 
Vieta randasi ant Town o/ 
Lake Savininkas 3256 So. 
Morgan St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
nurinis namas. Parduosiu pi
jai, randasi 5320 Kfildare avė. 
etoli Archer Avė.

J. Gritz
1609 Ruble St..

MOKYKLOS
SPECIALIAI

PARSIDUODA pigiai s medinis 4 
ruimų bungalow su 2 lotais greta. 
Slektrika, vana, visi parankumai, ar
ba mainysiu ant didesnio namo, 
geroj vietoj loto. 4

Atsišaukite greitai.
ANTANAS ŠIMKUS 

5553 So. Kostner Avė.

ar

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.


