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Žemės drebėjimas
Indijoje

Vokiečiai atsižadėjo
nuo pasyvaus prie

simmosi

Italų-Jugoslavų derybos 
paįro

Vėl žemės drebėjimas 
Japonijoje

Žemės drebėjimas užmušė 
50 žmonių Indijoje

poliitdniuojse rateliuose vaikš
to gandai, kad tarp Francijos 
ir Vokietijos prasidėsiančios 
tiesioginės derybos.
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Smerkia Ispanijos 
militaristus

■R
<•0*437

wi.irir.Tr

bua

Kontroliuodama Fiume. 
Žara, Valona ir Corfu, Italija 
tuo pačiu kontroliuos jurą. Ir 
niekam nėra paslaptis, kad 
Mussolini eina prie to. .

Jugoslavams nėra iš kur pa
gelbos laukti. Rumunija griež
tai atsisako maišytis į tą gin
čą. Nuo Čekoslovakijos irgi 
nepramatoma pagelbos. O taip 
dalykams esant, italams
lengva savo tikslo atsiekti, t. 
y. uižgj'iebti Fiume. Juoba, kad 
juos remia francuzai, kurie 
nori patraukti Mussolini savo 
pusėn. Tada tikrai ranka ran
ką mazgos: Mussolini rems 
francuzus ginče su vokiečiais, 
o Poincare žiūrės pro pirštus. 
kai1 italai be niekur nieko 
skriaus savo mažiukes kaimy
nes valstybes.

Naujas žemės drebėjimas 
mieste Tokio

Bet rekonstrukcijos 
nesustabdyta.

darbas

No. 214

žemės drebėjimas palietė Cal- 
cuttos miestą; daug namų 
sugriauta; užmuštų esą 50.

Jugoslavy-italy derybos 
pairo

TOKIO, rugsėjo 9. — Asso
ciated Press praseša, kad Ja
ponijos sostinėje btfvę nema
žai sujudimo, kai pasireiškė 
naujas žemės drebėjimas, ku
ris betgi neilgai tesitęsė. Dė
lei to vienok rekonstrukcijos 
darbas nesustabdyta.

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

Klaniečiai ima savuosius 
persekioti

10. — 
praneši- 

drebėjimas 
miestą. Labiausiai 

Nymensingh

LONDON, rugsėjo 
Exchange Telegraph 
niu, ištiko žemės 
Calcuttos
esą nukentėjęs 
distriktas, kur daug namų tą- 
po sugriauta. Užmuštų ir su
žeistų esą apie 50 žmonių. r ' V♦ ' i t’

Italų laikraščiai rašo, kad Mu- 
ssoljni taip pat pasielgsiąs 
su Fiume, kaip jis kad pasi
elgė su Corfu.

Mieste Tokio siaučia 
epidemija

Buvusis ministeris sako, kad 
Ispanijai reikia sutvarkyti 
naminiai reikalai, o ne steng
tis įsigyti liauju kolonijų. 

...

MADRID, rugš. 10. — Bu- 
yusis Ispanijos Y ministeris, 
Gasset, pareiškė, kad jis ap- 
’Hdęs Alhucemaso kabinetą 
todėl, kad jis negalėjęs pakęs
ti to fakto, jog Ispanija berei
kalingai aikvojanti pinigus 
Afrikos karui. Ispanijai esą 
būtinai reikalinga paisyti ke
lius ir rūpintis? irigacija, o ne 
griebti bereikalingas ko'lonV- 
jas.
, “Dabartiniu laiku,” pareiškė 
Gasset, “Ispanijai yra labiau 
reikalinga irigacija, negu nau
jos kolonijos arba kitokie 
brangus dalykai. Sunku net 
tikėtis, kad Moroccos kompa
nija, geriausiame atvejyje, at
neš tiek pelno, kad padengus 
tos kompanijos išlaidas. O tuo 
tarpu žemdirbystė šalyje nyk
sta, kadangi nėra tinkamos 
irigacijos”.

Toliau Gasset sako, kad Is
panijos kėlioji yra blogesnėje, 
padėtyj, negu bile 
je Europoj šalyje, 
taipgi kanalų ir 
HK 
nėra
aikvojama bereikalingam^ ka

rui Moroccoje.

Garsėto , pareiškiimas la
bai sujudino liberalų partiją, 
kurios vadas, markizas Alhu- 
cemas, užimą premiero vietą. 
Partijoje ima reikštis nepasi
tenkinimas, kad premjeras 
perdaug jau nusileidžia mili- 
taristams. Tuo pačiu laiku 
pradeda eiti .gandai, kad da
bartinių kabineto dienos esan
čios suskaitytos. > Nepasitenki
nimas jo militaristine politika 
nuolat didėja.

Buvo bandoma nuplakti du Ku 
Klux Klano narius už rėmi
mą gub. Waltono.

rūgs. 9. 
Oklaho- 
pasiryžo 

ricie-

vis bėda

Ruhr gyventojams įsakyta 
nebesipriošinti f rancuzams
Berlino korespondentas prane

ša, kad vokiečių valdžia įsa
kiusi Ruhr gyventojams at
sižadėti nuo pasyvaus prie
šinimosi.

LONDONAS, rugsėjo 10.. — 
Central News korespondentas 
iš Berlino praneša, kad vo
kiečių valdžia išleidusi patvar
kymą, kuriuo įsakoma Ruhr 
srities gyventojams nebesiprie- 
šinti francuzų ir belgų valdžių 
atstovams. Toje pačioje žinio
je sakoma, kad vokiečių kapi
talistai nutarę pasiųsti į Pary
žių savo atstovus išgavimui iš 
francuzų koncesijų. Berlino

Tavo Namas

GENEVA, rugsėjo 10.— Ita- 
lų derybos su serbais dėl Fiu
me pairo. Jugoslavijos, pre- 
mieras Pachich skubiai važiuo 
ja į Belgradą, kad sušaukus 
kabineto posėdį. Tuo pačiu 
laiku Italijos laikraščiai be jo
kio drebėjimo sako, kad Mus
solini turėsiąs stvertis tokių 
jau priemosių, kokias jis pa
naudojo prieš Graikiją, bi^ 
tent, turėsiąs užimti Fiume. 
Tuo budu Tautų Lygai teks 
vėl naujas Adriatiko klausi
mas svarstyti.

Mustsolini, matomai, .visai 
nesiskaito su padarytomis su
tartimis. Tos sutartys jam yra 
tik popiero sklypai. Einant 
Rapallos sutartimi, po kurios 
pasirašė ir Italijos atstovas, 
Fiume buvo paskelbtas nepri
klausomu. Bet Mussolini, pasi
ryžo tos sutarties nesilaikyti. 
Todėl jis pirmoje vietoje paša
lino grafą Sforzą, kuris inter
pretavo Rapallos sutartį. Tą 
interpretavimą Mussolini skai
to klaidingą esant ir reikalau
ja, kad Jugoslavija pripažintų 
Italijai Fiume'o uosto kontro-

Amerikos ambasadorius f - 
neša, kad Japonijos sostinė
je prasidėjo karštligės epi- 
dėjima.

pra-

WASHINGTON, D. C 
sėjo 10. — Amerikos ambasa
dorius Woods pranešė kabe
liu valstįjos departamentui, 
kad mieste' Tokio prasidėjo 
karštligės epidemija. Esą 
būtinai reikalinga, - kad Ame
rikos Raudonasis Kryžius kuo- 
greičiausiai prisiųstų Šelpimo 
Komitettiri Japonijoje $1,000,- 
000. Tie pinigai yra būtinai 
reikalingi pirkimui vaistų ir 
maisto iš artimiausių vietų, 
kad butų galima tie reikmenys 
greit pristatyti.

Šelpimo Komiteto pirminin
ku Japonijoje esąs paskirtas 
admirolas Anderson.

rug-

Japonijos valdžia šelps 
nukentčjosius

------------------------------------------

Paskyrė šelpimo reikalams 
$265,000,000.

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEME”. . ’
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs^ tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Italijos kareiviai beveik lai
ko u‘žėmę Fiume’o uostą.

Jugoslavai reikalauja, kad 
Rapallos sutartis butų pildoma 
ir kad miestas butų tvarko
mas parlamento, kurio pusė 
atstovų susidėtų iš italų, o 
pusė iš serbų. Bet po smurto 
įvykimo beveik visi parlamen
to atstovai susideda iš italų. 
Nors serbų ir yra keli, bet jie 
nedrįsta nė prasižioti 
m cnt o posėdžiuose.

Jugoslavų valdžios rateliub- 
viešpatauja nusiminimas.

tas

parla-

se
Ten nebandoma paslėpti 
faktas, jog Mussolini bandys 
atvirai užgriebti Fiume, kaip 
jis kad padarė sii Corfu. Iš 
Tautų Lygos nelaukiama jo
kios pagelbos, nes ji yra be
jėgi

Vaikšto taipgi gandų, kad 
Mussolini ruošiasi pasigrobti 
albanų Valoną. O tai dėl to, 
kad albanai yra įtariami Ita
lijos komisionieriaus ir jo pa
dėjėjų nužudymu.

vieno- 
Reikia 

geležinke- 
tiems dalykams 

pinigai
Bet 
pinigų, nes

Žuvo aštuoni laivai
Prigėrė 23? jūreiviai; nuskendo 

taipgi $2,500*000 vertės si
dabro. x

OSAKA, rugsėjo 10. — Ja
ponijos valdžia paskyrė šelpti 
mui nuo žemės nukentėjusių
jų 530,000,000 jenų ($265,- 
000,000). Tai didžiausi su’ma 
kokia kada nors buvo paskirta 
šelpimo reikalams.

Otficialiįvai raportuojama, 
kad mieste Tokio žemės dre
bėjimas sugriovė 300,000 na
mų. Benamių tame mieste- 
esą apie 500,000 žmonių.

SANTA BARBARA, Cal. r. 
10.— Septyni kariniai laivukai 
(naikintojai) ir pasaižierinis 
laivas “Cuba” susidaužė į uo
las laike nepaprastos miglos 
okeane. Kariniai laivukai susi
daužė prie Arguello šviturio, 
kuris randasi septynių dešim
čių mylių atstumo nuo Santa 
Barbaros. O laivas “Cufoa” 
nuskendo netoli nuo San Mag- 
nel salos.

Dvidešimts trys jūreiviai 
prigėrė laike katastrofos. Pra
nešimas sako, kad ir laivukai 
esą visai žuvę.

Laivo “Cuba” pasažieriai ir 
jūreiviai išsigelbėjo ir tapo at
gabenti į Los Angeles. Bet 
laivu buvo gabenama , už $2,- 
500,000 sidabro, kuris kartu 
su laivu nuskendo.

‘ Sulaikyta tūkstančiai 
ateiviy

PINIGŲ KURSAS

Truksta daktarų ir inspektorių 
peržiūrėjimui ateivių.

NEW. YORK, rūgs. 10. — 
Kadangi trūksta (daktarų fir 
imigracijos inspektorių, tai 
New Yorke tapo sulaikyta apie 
12,000 ar 13,000 žmonių. La
bai galima, kad jiems prisieis 
gerokai palaukti savo eilės.

' Vakar, rugsėjo 10 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ...
Austrijos 100,000 kronų ...
Belguos 100 frankų....
Danijos 100 markių ... 
Finų 1QO markių .... .
Francijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ........

UfihTvcs 100 Ufų
Lenkų 100,000 markių

' Norvegijos 100 kronų ...
Olandų 100 kronų ......
šveicarų 100 kronų ...
Švedijos 100 kronų _____
Vokietijos 1,000,000 markių 2^0

. $4.58 

. $1.45 

. $4.66 
$18.15 

. $2.77 
$5.65% 
.. $4.41 

..... $10.0( 
.........  40c 

... $16.15 
.... $39.24 
.... $17.95 
.... $26.55

CHICAGO. — Streikuojan
tys rubsiuviai šiandie laikė su
sirinkimą. Pradedama dešimtą 
streiko sąvaitę. Iš raportų pa
sirodė, kad pas nekuriu s strei- 
kierius buvo kompanijos poli
cija atsiųsta net nakties laiku 
ir pradėjo duris belsti. Kada 
streikieris paklausė “ko jus 
£ia atėjote?” Policija klausiusi 
“Ar tu įmetei “poizono” bute
lį per langą į ano streiklaužio 
namus?” Streikieris atsakęs, 
kad jis kas naktį buvo namie 
su savo moteria. Grasinda
mi areštu ir nieko nepešę poli- 
cistai išėję. Ir taip bile kur 
kas ką padaro, tai
krinta ant tų bėdnų streikie- 
rių. Kitas pats ką nors pada
ro savo langams, ar vaikas su 
šaukštu išduria, tai sako, kad 
streikieriai išmu‘šė.

Streįkieriai nekovoja tokiu 
budu, kaip kad mušeikos ma
nę, jie gražiuoju kalba tiems, 
kurie būdami unijos nariais 
streiklaužiauja; ir už tas kal
basi jau yra įvykę 60 areštų.

“Telegramas” sako, kad 
streikierių visai nėra apie dirb
tuvę, tai juk tife 60 nėbtfvo su 
varantais iš namų areštuoti, 
ale visi prie dirbtuvės.

“Telegramas” drąsina ske- 
bus, kad šie nebijotų ir ne
mestų darbą, ale streiklau- 
žiautų kas dieną, kad tik kaip 
nors streiką sulaužius.

Streikieriai sakė ir šiandie 
tą patį tebesako, kad skebai 
niekada negalės’ ramiai dirbti, 
nežiūrint Įkad reikės strei
kuoti gaha ilgai, ši kova bus 
streikierių laimėta. Tokia dir
btuvė, kurioje darbininkai 
mažai uždirbdami dar ky
šius turi duoti, negali ilgiau 
gyventi be pripažinimo unijos; 
nežiūrint to, kiek tie bose
liai nesispirs, ale jie bus varo
mi iki galo ir turės daryti vie
ną iš dviejų: pasirašyti 
darbininkų reikalavimais 
uždaryti dirbtuvę.

Šią savaitę komitetai 
rė visuotina susirinkimo
šaukti, jeigu katram iš dirban
čių streikierių bu4lų kas inte
resinga sužinoti, tai susirinki
mai atsihuna prieš pietus kas 
dieną,.taip kaip ir visada.

Apie boselių kyšių ėmimą 
parašysime vėliaus.

— Toks kaip kriaučius.

' OKLAHOMA CITY,
Prieš kiek laiko 

mos gubernatorius 
suvaldyti (“maskuotus 
rius”, kurie buvo bepradedą
terorizuoti valstijos gyvento
jus. Tuo tikslu jis paskelbė 
Tulsoje karo stovį ir pradėjo 
tyrinėjimą. /Pydin^mais kuo- 
aiškiauriai parodė, kad Ku 
Klux Klano nariai yra kalti
ninkių ttų savivajiavimų, ku
rie buvo bepradedą siausti 
Tulsos paviete. Keturi kalti
ninkų tapo pasiųsti kalėjimai!.

Toks gubernatoriaus griežtas 
nusistatymas,' žinoma, labai 
nepatiko Klano nariams, ku
rie ir pirma neturėjo geros 
akies ant gubernatoriaus. Lai
ke gubernatoriau^ rinkimų Ku 
jKlux Klanas buvo nusistatęs 
prieš Waltoną. Bet ir jų tarpe 
atsirado atskalūnų, kurie bal
savo už Waltoną. Tuos atska
lūnus Klanas ir pasiryžo 
votiškai nubausti, būtent, 
plakti juos rykštėmis.

Iš Tulsos pranešama,
dvejais atvejais klaniečiai ban
dė pagauti savo narius ir nu
plakti juos už tai, kad jie bal
savo gub. Waltoną.

prasidėjo riaušės, kurios be
veik virto tarpusaviniu karu.

Riaušės prasidėjo tada, kai 
būrys jaunų japonų ėmė grą- 
sinti, kad jie užmušiu Yoko- 
hailioje visus korjeriečius. Sa
koma, kad • jau užmušta 50 
žmonių.

Pašaukta kareiviai, kurie 
bandys suvaldyti puopkus.

Puolimas lįjrejlieč’iy prasi
dėjo dėl tos priežasties, kad 
buvo paleisti pa skalai buk jie 
padėgę Standard Oil kompani
jos stotį.

Bus sunaikintas 21 karinis 
laivas

po 
arba

nuta-
ne-

60,000 žemos drebėjimo 
aukų

Miestuose Tokio 
ma suskaityta jau 60,000

* negyvėlių.

ir Yokoha

TOKIO, rugsėjo 10. — Ries
tuose Tokio ir Yokohama ta
po jau suskaityta 60,000 negy-, 
vėlių. Policijos apskaičiavimu 
penkiems šimtams tūkstančių 
žmonių bu*vo suteikta medi- 
kalinė pagelba. Didelė daugu
ma jų tapo sužeisti laike že
mės drebėjimo.

Amerikos jūreiviai padeda 
laidoti užmuštuosius.

Valdžios atstovai tvirtina, 
kad nėra miažiausio pagrindo 
tam, jog Yokohamoje įsiplatin- 
sianti choleros epidemija.

Amerikos daktarai nėra 
optimistai: jie įspėja 
svetimtaučius, kad butų

Bet 
tokie 
visus 
geriau išvažiavus iš Tokio, kuT
ne šiandien, tai rytoj gali pra
sidėti karšligės 
' Amerikoj 
pranešimu, ta 
prasidėjusi.

epidemija.
ambasadoriaus

epidemija jau

sa
li uc

kad

Einant ginklavimosi aprube- 
žiavimo sutartimi, Amerikos 
laivynas yra nutaręs parduo
ti 21 karinį laivą.

WASiHINGTON, D C., rūgs. 
9. — Iš Amerikos laivyno bus 
prašalinta 21 karinis laivas. 
Tai daroma pildant ginklavi- 
vimosi aprubežiavimo z sutartį. 
Laivai bus parduodami varžy
tinių keliu. Varžytinės įvyks 
spalių 25 d. ir lapkričio 
30 d.

Sutarties parėdymu, 
niai laivai negali būti 
sti prekybiniais laivais: 
ri bu‘ti sugriauti. Na, o
griautų šmotų, žlinoma, gali
ma pasidaryti prekybinius lai
vus.

1, 8 ir

kari- 
paver- 
jie tu- 
iš su-

Vatikanas liepia neduoti 
komuniją nepadoriai pa
sirėdžiusioms moterims ■

Moterims, kurių drabužiai bus 
,be rankovių, įsakyta neduoti 
komunijos.

RYMAS, rūgs. 9. — Vati
kano kampanija prieš moterų 
drabužius tebesitęsia. Vėliau
sias Vatikano įsakymas yra 
iškabinti visose bažnyčiose jo 
parėdymą, kad moterys, ku
rių drabužiai yra su perdaug 
iškirptais kaklais arba be ran
kovių, negalės gauti komuni
ją

Italai apleisiu Goriu
Mussolini sako, kad jis laimė

jęs ginčą; graikai irgi giria
si laimėjimu.
RYMAS, rūgs. 10. — Oficia- 

liniai pranešama, kad Musso
lini pareiškęs, jog ambasado
rių tarybos nuosprendžiu jis 
esąs pilnai patenkintas. Esą 
tarybos nota Graikijai’ statanti 
lyginai tokiite pat reikalavi
mus, kokius ir jis statęs. Jis 
pilnai sutinkąs apleisti Corfu 
ir kitas salas. Bet tai bus pa
daryta tik tada, kai graikai 
pilnumoje /ApiUdys ambasado
rių tarybos notoje nurodytus 
punktus.

Tuo pačiu laiku ateina ži
nia iš Atėnų, kur sakoma, kad 
graikai sutinką pildyti amba
sadorių tarybos nutarimus.

Riaušės Japonijoje
Japonai puola korėjiečius, ku

rių užmušta jau apie 50.
\’ *

KOBE, rugsėjo 10. — Gau
tomis čia žiniomis, nub že
mės drebėjimo nukentėjusioje 
srityje, ypač apie Yokohamoje,

<b n,".,a3Bsv' .1.....rimgr-11,1 r? Ts;.rrr& jcm

Šiandie — oras nepastovus 
ir šilčiau.

Saulė teka 6:24 v., leidžiasi 
7:10 v. Mėnuo teka 3:44 w n.

Apmokame |Lietuvos 
Laisvės Bonų 
Kuponus

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

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino- 

* kusiais kuponais.

i
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k as Dedasi 
Lietuvoj

įdomi “katalikiška 
draugija

Kliniškos L žinios rašo: 
Iš palikimų šaltinių sužinota, 
kad mrsų “krikščionys", kurie 
takią atkaklią kovą vdį kad 
jnpr ovi.s Liet. Meno Kūrėjų 
Draugiją, dabar įsteigė naują 
“Kntalikišą” draugiją vardu1 
“šv. 1.1 ko Čekis \ kur’* k pir- 
mininki esą*... žydas daili
ninkas. \ , .

Apdrauctos kompanija 
statys didelį namą

Tarptautinės Apdraudos 
kompanijoj prezidentas skel
bia, kad ši kompanija statys 
Chicagoj namą už $5,000,000. 
Namas busiąs dvidešimts aukš
tų. Jame busiąs įkurtas tau
tinis bankas. ir dauguomos ap- 
draudos kompanijų ofisai.

Ar jų» žinote, kad
Susisiekimas oru bu» įteigtas 

pe Varšuvos ir Krąkuvos labą! t 
poje ateityje. Krakuva fyus cent_.._- 
nė stotis ant komunikacijos linijos len
kų eijoplanu.. Stotis bus pastatytą di
delėj pievoj Rokovięose, netoli Kro
kuvos. Eroplanai, kuri© bua vartoja
mi bus Junkers typo padaranti 150 
milomutrų i valandą. Ar jus žinote, 
kad Helmar Turkiški Cigaretei yra 
padaryti iš gryno Turkiško tabako ir 
yra pardavinėjami už prieinamą kai
ną.

tar*
MRS. G. W. RALI

MUS ILGOS METUS
*

Dotnava, Kėdainių apskr. 
Rugp. 11 d. rytą netoli Valučiu 
k. nuo išmestų po išėmimo bi
čių korių žarijų užsidegė lik. 
Minkevičiaus klėtis, o vėliau ir 
artime* nieji tr< nėšiai.* Kadan
gi tą dieną butą smarkaus vė
jo ir žmonės laukuose liovė 
inrgius, tai kol iš m. spėjo at 
bėgti gaisrininkai ir apylinkės 
gyventojai, ugnis išsiplėtė ant 
kaimynių trobesių ir veik nie
ko, išskyrus gyvulius, nebuvo 
galimybės bėiŠgelbčti. Viso 
sudegė 8, visų 3 brolių Minke
vičių, trobesiai ir visas jų tur
tas, net ir maistas; liko tik ką 
ant savęs turėjo. Trobesiai bu
vo apdarusti Vaisi. Draudimo 
Įstaigoje. (“L. Z.”)

Graži ir lengvai pasiuva; 
mergaitei. Vasarai gali

No. 1795.
ma suknelė - _ . v .

Gasiuti iš lengvos materijos, o žiemų 
I šilko arba vilnonio rūbo.
Sukirptos mieros 8, 19, 12, 14 me

tų. 8 mietų mergaitei reikia 2 yardų 
36 colių materijos. Juostelę gali pa
daryti iš kaspino. .

Norint gauti vięnų ar daugiau* virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numeri, pažymėti mlęrą if aiš- 
<ihi parašyti savo vardą, pavatdę ir 
įdresą* Kiekvfėno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prishįSti pinigais arba 

erasos ženkleliais kartu aU užsakymu, 
.aiškus reikia adresuoti:
Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 

lalsted St., Chicago, III.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutine proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Nori, kad moters žinotų, 
kaip ji pasveiko nuo Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AD MAI
NYTI VISADOS KRElPtITttS 
F^‘ JS. TAS JUMS BUS į 

ANT NAUDOS. C 

L L. FiiBICHAS 00

Lima, Ohio. — Ištikro jūsų vaistas 
kaip tik toks, kokiu jį sakote esant!

AŠ turėjau labai 
dideles kliūtis, ku
rios moterims daž
nai. atsitinka, ir 
negalėjau sunkiai 
dirbti. Sirgau ke
lis metus ir skai
tydama jūsų ap
skelbimus ant galo 
nutariau pamėgin
ti Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound. Aš da
bar pati išsiskal

biu, ko nedariau per kelis metus ir 
galiu ilgai vaikščioti be tų traukian
čių žemyn skausmų ir silpnumo jaus
mo. Vegetable Compound yra pui
kus ir aš niekuomet neužmirštu pasa
kyti už jį gero žodžio kįtoms mo
terims, kuomet jos pasako, kad joms 
reikalingas vaistas.” — Mrs. Q. W. 
Hali, 539 Hazeį AvcnueJLima, Ohio. 

Yra daugelis moterų, kurioms šei
minės pareigos yra beveik nepaken
čiamos dėl kokio nors silpnumo ar ne
galės. Kliūtis gali būti menka, te- 
ciaus padaro tokius įkirus simptomus, 
kaip traukimas žemyn, silpnumas ir 
pailsimas.
' Lydia E.Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puikus vaistas nuo to
kio stovio. Daugely atsitikimų jis 
prašalino tuoą' simptomus prašalinda
mas jų priežastį. Mrs. Hali prityri
mas yra tik vienas iš daugelio.

per krutinęMieros

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

MATOS YRA ĮSITIKINIMAS

Dramą parašė ANTANAS AMNUfiLIS

Tik ką gauta iš Lietuvos.

Kaina 10c. Daugiau imantiems — pigiau.

1739 So. Halsted St

Garsinkities “Naujienose

'NAUJIENOS Pattem Dept.
! 1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siusti man pavyzdi No..........
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

tą ir Kiau
šinius nuo

Borden ve
žiko.

Borden’s “Selected” pie

jimu.

Cunardo linijos laivais 
atvažiuoja 68 lietuviai
šią savaitę keturi Cunardo 

linijos laivai atgabens į New 
Yorką iš Lietuvos 68 lietuvius. 
Laivas “Berengaria” gabena 8, 
yryrrhenia” 13, “California” 33, 
ir laivas “Saxonia” 14 lietu
vių. (Miestas kr valai.)

nas turi savyje įsitikini
mą jo viršijančiu geru

mu nuolatiniu jo varto

Pirkit Svies
F—5

BORDENS
ErmlhductsCo. of-Ulinois 

Frankhn ŠUO

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną?

“Maratas”

Labai puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis francuzų Laisvės 
Draugų vargus po Didžiosios Francuzų 
Revoliucijos.
Draugystės, Kuopos ir Kliubai pasirū
pinkit tuoj užsisakyti.

NA UJILNOS
Chicago, III.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

'Pasekmingai siunčiant varugus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

1 I ‘

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

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

3328 So. labted St. 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek-

iki 12 ryto.
s.

Didelis pasirinkimas Įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Ari . jr i ko 8 Pfiietig .. 
Barbora Ubrlca .... 
Darbas (romanas)

25c 
50c 
75c 
50c 
50c
50c
15c
W

$1.00 
... 10c

Kas Išganys Ltarfį 
Kas Yra SociaB&ad 
Macbctit .ajramfc) . 
Macbeth (Drama) apdaryta .. 
Maratas........................................
Mįslių Knyga........................ ......
Nuosavybės išsivystymas .....
Palydovas................ ..............
Pasakojimas apie Jėaų............
Pasakos (Soc. Dem. leidinys) 
Skaitymai ................................... .
Socializmo Minties Blaivumas 
SocializmoMintles Blaivumas (apdaryta) 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose .. 
Namai Pragarai ......................................
Padavimas pas įvairias tautas .......... 
Paskendusis Varpas (drama) 
Aukso veršis (drama) 
Spąstai (komedija)....
Trimitas...... .....................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas 
žemaitės Raštai........................
Apie Rusų Politines Partijas 
Audėjai (drama) .... 
Janonio Raštai........
Kaip žmogus mąsto 
Kišeninis žodynėlis, (angL liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas................ .
Lietuviu Soc. Dem. deklaraciją .. 
Ix>kis (lietuvių legenda) 
Moralybės Išsivystymas 
Mulkių Apaštalas 
Musų žinynas 
Gera Galva......
Gyvulių Protas 
•Iš širdies....... .
Kas yra taip, o kas ne taip 
Kelias į Socializmą......
Kryžius (drama) .........
Kur Protas (komedija) 
šešiolika Kristų..... .........
Slepemingoji žmogaus didybė ... 
Teisingos Paslaptis............
Tėviškė........ ............... ................. ;;;;;;
Bludas (romanas).........................
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos« * 
$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50

Kartu su užsakymu prisiųsk money orderį arba čekį
Adresuok

50c 
50c 
20c 
20c 
40c

$1.00 
$1.50.

35c 
10c 
20c 
50c 
15c 
15c 
10c 
35c 
50c 
30c 
50c 
50c 
15c

$1.25

. 10c 
. 15 c

25c 
. 15c 
.. 75c 
. 10c-

$1.00
.. 15c 

50c 
10c 
30c 
10c 
30c 
25c 
25c 
10c

$1.00 
.... 30č

Chicago, Illinois

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesi’ai iš retai kie* 
mų. Visur nristatom. 1

South Side ofisas 3301 Normai Av, 
Tel. Yards 2296.

■I

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTĖ
Vai. 9—-12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III. 

| Netoli Cicero Stoties Douglas 
I Park Elevatorio.

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 Uja
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius' Dokumentas, 
Šerk ant arba pardūodant Lotus, 

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

lengvomis išlygomis.
4

d)

■

Phone Boulcvard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3240 So. Morgan St;

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir PSt. 2—9.

Subat.
dieną.

Kliniko 
nuo 2 iki

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmievstyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wasl)ington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ii

5—9, Nedėliomis 9—12

valandos: Utarnnkals 
6, Subat. nuo 12 iki 4.

/"■A i'1 m ini»i........................  y.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukce Ave^ 

Kampas Robey ir North Avė.

....... .. 1 '"——T——i

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:80 iki 9:30 p.m. 

Phone Yards 7844 
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 R. M.
Phone Pullnvan 5147 

Roseland, 111.
Nedėliomis pagal susitarimo

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.

CLAYAWAY THE YEARS
<»—i-1 i m i .į      į

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the wonderful 

J difference in the eolo*- and texture of the
•kin $
Guaranjteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlargedpores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth 5
You can obtain regular sires from your 
favorite toitet counter If not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories, 
Indlanapolis, Indiana, forą trial tube./ 4

"'-L' '■....

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

9
___ 1... -ir '............... ........ ' -II ' ■"" ............ *------------------------------------------------------------- 'B •

I IM PER FE C T J N O RIGIN AL Į

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Cbicago.
Tel. Yards 4681 ----- ------------------ -----------

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

1311 Recter Building 
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES )
LAWYER Lietuvys A d tona tas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarai*: 10736 So. Wabash Avė.

' Tel.: Pullman 6377.
f ----- --- - ■ . . -. .

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milvvaukee Av.. 461 N. Halstęd SI 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

UEPOS
: DRABUžiy 

PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl umau* iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ..............................  $18-3
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, £32.50 ir 
$35.00. Dabar .............    $25.09
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyyų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar ........  $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
Fintai vertės nuo . $22.50, $25.50 ir 
$27.50. Dabar ......................  $18J»

jaunimui sportiško modelio 2 kelnių

$27.50. Dabar ___ v______
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 Halsta>
. Atdara kasdien nuo 8 ryto lig £ m1 

Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vn.K«n« 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po pisk
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korespondencijos!
Oetroit, Mich.

re-SLA. 21 kuopos protesto 
zoliucijos prieš S..L.A. cen
tro valdybą.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

viau, štai ir antra nelaimė: su
siėjo keturios ponios ir keli 
ponai Jr pradėjo spardyt name
lio sienas net lovose sugulę. 
Kentęs neiškentęs namelis ir 
vėl pradėjo šauktis pagelbos. 
Išgirdę šauksmą subėgo guzi- 
kuoti ponai, sučiupo eibininktfs 
ir nusivežė.' Tečiąus ponios 
grasindamos atkeršyti nemeliui 
šaukė: “We are fearless!’’

BUVĘS of 
1O or 20

PRADEK 
ŠIANDIE

JEI Jus esat vienas iš tų 
vyrų, kurie nesidžiaugia 

niky m u Turkiškų Cigaretų, 
tai yra todėl, kad Jus nesat 
ragavę 100% tyro Turkiško 
Tabako.

HELMAR Turkiški Cigaretai 
yra padirbti iš 100% tyro 
Turkiško Tabako, geriausio 
cigaretams tabako pasaulyje. 
20 HELMARŲ kainuoja tru
putį daugiau negu 20 papra
stų cigaretų, vienok su kiek
vienu HELMARU Jus gaunat 
kelioliką kartų daugiau malo
numo.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir 
susimankymo. Paprasti ciga- 
retai yra supakuoti Į punde
lius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDA

Išdirbėjai augš- 
čiausics rųšies 

Tui kiškų ir 
Egyptiškų

• Cigaretų 
pasaulyje.

UELMAR

SLA. 21 kp. laikytame su- 
sirinkim? rugsėjo 2 d. š. in.: 
nutarė išnešti protesto rezoliu
ciją prieš centro valdybos pa
sielgimą Bimba ir dr. Kas- 
kiaučiun?.

Minetah susirinkiman buvo 
atvykę narių apie penkiasde** 
šimts, tečiaus nepritariantieji 
protesto sumanytojams aplei
do susirinkimą tuojau, kai ta
po nubalsitota išnešti minėtas 
rezoliucijas ir todėl jos paga
minti ir priimti teko tik bolšė- 
vikuojantiems 21 kp. nariams, 
kurių pasiliko apie trisde
šimts (21 kp. skaito narių virš 
200).

Rezoliucijos bus pasiųstos 
šiems laikraščiams: Tėvynei, 
Laisvei, Vilniai ir Naujienoms, 
kad atspauzdintų visuomenes 
žiniai.

Busią pinigų.

Vasaros karščiams siaučiant 
musų parapijos ko nesubankru- 
tijo. Nes mat vis pramogos, 
vis piknikai, išvažiavimai ir

Tad kun. Bereišis vieną 
kartą net per pamokslą barė 
kavalierius, kad jie praleidžią 
po penkioliką dolerių po girias 
besitrankydami su? mergomis, 
o bažnyčiai tai neturį Te- 
čiaus dabar orui atvestant esą 
pinigų bus, nes tom štukom 
busiąs galas. —P. Jurkšietis.

Compa$n)«

T

NEW YORK,

24 
31 
10
22

PARIS .
FRANCE .......Sep.
LAFAYETTE 
LA SAVOIE Oct

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

Sep. 12, Oct. 3, Oct.
19, Oct. 10, Oct 

Scpt. 29, Nov.
20, Nov. 24, Dec.

VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rodykite dėl žingeidžios aprnšomos 
knygutės jūsų vietiniui ugentui arba | 
<lid)jj ofisą 19 State Street New York.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, 111.

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.

Town of
LakeM

- /
Fearless ponios.

Vakarinėj šio miesto daly- 
yra gatvė vadinama Toledo, 
kuri tęsias per 23čią ir 24tą 
ir dar kelias gatves, neaplenkia 
ir 25tos gatves. Tame tarpe 
randasi namelis, kuris jau 
daug daug visko matęs ir nu
kentėjęs. Dabar, senatvės si*- 
laukęs, be to dar naminėle 
prirugęs, neteko tos tvirtybės, 
kokią turėjo jis jaunose die
nose ir todėl savo paslapčių 
pradėjo nebeužlaikyt taip tvir
tai kaip kitados kad užlaiky
davo. Tat andais kaž koki 
“dėdukai” eidami pro šalį iš
girdo naminėlio skundą, kad 
jis esąs perdaug rauginamas, 
užėjo pasižiūrėti ir radę sUemė 
didelį katilą su* ‘''vvliite 
mule pneparationi”, o namo 
savininką • išvarė į šaltąją iFž 
seno namelio negerbimą. Bet 
vos namelis šį)ejo nusidžiaug
ti, kad dabar jam bus leiig-

5EVER05 uYOliOLES <7!AIK0
5E1MYNU5 ‘P'tlKATA.

D0VIERMAST1S
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atsekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

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

Siunčia pinigus Lietuvon

6. Benošius
1616 W. 47th Street

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St,
Chicago, III

R

r
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KAINA OO IR 60 CENTAI.

Klabskfte pas apttekoribs.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

ir reumafiško uždegimo galima 

pasekmir^ai įlydyti su

Išfikinjds linimenfasj

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų siyvum 

skausmus strėnose ir šontiose.

Red Star Line »
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland Lapland ir 
Zeeland.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
84f4 So. Halsted St.

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

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

dr. v. a. mus

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

šviesą ir pajicgą 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.

ES

““““
Ofiso Telefonas TYI? M A RROAD Busto Telefonas

Central 4104 L'lv, n. ( Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

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

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio

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

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

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONE APLINK PASAUIJ I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

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

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

7907 Superior Avenue Clevelartd, Ohio

SEVERĄ s» 
coTHARDOL

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes j’usų 
giminėms Lietuvoje. Kompanijos nuo
savas ofisas Kaune gerai patarnau
ja visiems lietuviams pasažieriams.

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

American Line |
N. Y. — Plymouth — Cherbourg —

> Hamburg
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su

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

Pasažierių Departamento
J27 Se. State St^ Chic»g<ų lįl.

blrs. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 galt 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

1 Tol. Yards 1119
! Baigusi akušeri- 
j jos kolegiją; il- 
l gai praktakavu- 
: si, Pennsylvani-
| jos ligonbučiuc ■ 
še. Sąžiniškai pa

I tarnauja, viso-1 
į kiose ligose prieš 
i gimdymą, laike 
! gimdymo ir po 

gimdymo.
Už dyką pata

rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims i 
merginoms; krei 
kitės, o rasitej 
pagelbą.

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

*
<>•:Ji

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

HERZMAN
Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel >51 
Boulevard 4186 

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

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiurė- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Telefonais

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, sąvo giminėms ir drau
gams su kuriais sūsirašinėji ir 
greičiau ■ galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, ne^u su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos-.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai .

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

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

nuo 5:80 ik! 7:80 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. k MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla Avė. 

Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 fld 8 vakaro

Rezidencijos td. Kedzie 7715

Praktikuoja 16 metai 
Ofisus

4729 Su. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illihois.

Specialistas džiovos
> Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaF. 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

L.

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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3815 South Halsted St 
Tol. Boulevard 1401

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

.................i .. ........................  ■

■ ...........

Telephone Yards 5834

DR. r. G. IVIEGNER
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 YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Rezidencij’os tel, Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Jei abėjoji akimis, pasiteirauk
| Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat
Tel. Boulevard 4487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampaa 47-to» gat 

2-roa luboba

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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. Nekėliomis 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.

Nedelio
1510-12 N. ’

j pagal sutarti.
Robey St., Chicago
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NAMUKUOS kietija daugiaus nebepajie-
The Lithuanian Daily Newe 

Publlihed Daily, axcept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Oo., Ine.

Ddher P. Grigaitia

1789 South Halated Street

Subscription Rateai 
|8.00 per year fn Canada. 
|7.00 per year outside of Chicage, 
|8.0t per year in Chlcago.

8c per oopy. ________

Entered as Second Claū Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chlcago; III., andar the act pf 
March 2nd, 1879. 1

Naujienos eina kasdien, iMdriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben- 
drovl, 1789 So. Halated St., Chlcago, 
I1L —- Tetafonau Rooeevąlt 8500.

UisimoHjimo kalnai 
Chlcagoje — paltai
Metams 88.08
Pase! metu_____
Trinas mintsiama 
Dviem mlntviam 
Vienam mfnedal 

Chicagojfl per nešiotojau
Viena kopija —---------- -----
Savaitei ........ , „ ,,L 18c
Minėsiu! , u , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chleagoja, 
paltui

Metama____ - - - . ■ $7.00
Pusei metų ................................... 8.50
Trims minesianm ,, --r-r-r----- . 1.75
Dviem mėnesiam - ----------- 1.25
Vienam mėnesiui ».,r , , .75

Lietuvon ir kitur uiaienftiotol 
(Atpiginta)

Metams ...$8.00
Pusei metų ...... ............—» 4.00
Trims minėdama .......................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
g___ /'."ja. jum uviiJSeaaewtanML|-|L»-iJisi_-i<.li

Angliakasių 
streiką taikant.

.75

gia kovoti su ginkluota prie
šo jiega ir pasiduoda jai.

Taikos sąlygos dabar bus 
franeuzų padiktuotos, ir var
giai galima abejoti, kad ši
tokiam atsitikime jos bus 
sunkios Vokietijai* 

| Bet ta taika bus skaudus 
smūgis ir Anglijai. Francija 
pareikalaus sau teisės nau-j 
dotis Vokietijos anglimis, ir 
jos industrija, vokiečiams 

1 nusileidus, taip sustiprės, 
kad Anglijai bus sunku ves
ti konkurenciją su ja.

Neturėdama drąsos atvi
rai paremti vokiečius, Angli
ja tuo budu prakiša savo po
ziciją ir duoda galimybės 
įsigalėti Europos kontinente 
šaliai, kuri gali atsistoti 
skersai kelio visiems josios 
siekimams tarptautinėje po
litikoje.

Apžvalga
SUSIJUNGfi.

—m ......... IBI U IIIUMIIIMI■■■■■

riai ji Oficialiai priklauso. Vieš
pataujančioji srovė socialistų-re
voliucionierių partijoje yra daug 
radikalesnė, negu buvusis Rusi
jos premjeras, ir su Bachmetje- 
vu ji vargiai turi ką nors ben
drą.

Eidami dar toliaus j kairę, 
mes randame Rusijos socialde
mokratus. Kad jie butų kuomet 
dėjęsi prie “nedalomos Rusijos” 
propagandos* o tuo labiaus, kad 
jie butų skyrę Bachmetjevą sa
vo idėjų skelbiku, — mes nesa
me niekuomet girdėję. Ir mums 
todėl rodosi, kad “Tėvynės” žo
džiai apie “visų rusų bendrą im
perialistinį nusistatymą” yra ne
pamatuoti.

“DRAUGO” ATSIDUStJIMAS.

! “Draugas” sako, kad jeigu 
“Naujienos” numirtų, tai jisai 
“plačiosios visuomenės” vardu 
padėtų ant jų paminklo tokį už
rašą:

“čia gyveno, smardino ir 
sprogo sočiai, laisvamaniškas 
burbulas. Teesie jam lengva 
žemelė.”
Bet kadangi “Naujienos” ke

tina dar mažiausia šimtą metų 
gyventi, tai tas nešvankus 
“Draugo” atsidūsėjimas tinka

yAUJlfiNOS, Ctogp, a Antradienis, Rūgs. 11,1923
tiktai tam, kad apibudinus 
jį patį. Neva doros skleidimui 
skiriamas laikraštis (ir dagi ku
nigo redaguojamas!) ir šitaip 
kalba! x .

NEPATENKINTAS LIETUVOS 
LIAUDININKAIS.

Vienas sandarietis rašo oficia- 
liniam savo partijos organe, kad 
neverta traukti agitatorių iš Lie
tuvos. Girdi:

“Tik paimkime ar daug tas 
partrauktas kalbėtojas atneš 
naudos Sandarai, tai čia labai 
neaiškus klausimas... Juk Lie
tuvoj, kaip pasirodo, tai mažai 
apeina Sandara, tik rupi San- 
dariečių doleriai.

“Ateina rinkimai Lietuvoj, 
tai mes čia lakstome uždusę, 
centą prie cento dėdami, o kas 
iš to. Klerikalai gauna bisku- 
tį perviršiaus Seime, tai musų 
sėbrai ir kartu nuvažiuoja 
bernauti klerikalams.”
Je, ištiesų nesmagiai turi jau

stis Amerikos sandariečiai. Jų 
vienminčiai Lietuvoje (liaudinin
kai) prieš rinkimus šaukė: 
“Remkite mus, nes mes kovoj ar 
me su klerikalais!” O po rinki
mų jie suėjo į koaliciją su kleri
kalais.

Pennsylvanijos guberna
toriui, p. Pinchot’ui tarpi
ninkaujant, kietųjų anglių 
kasyklų darbininkai ir savi
ninkai nutarė padaryti su
tartį ateinantiems dvejiems 
metams, ir kuomet ji bus pa
daryta, tai darbininkų strei
kas pasibaigs. Darbininkai 
laimėjo 10% algų pakėlimą, 
pilną unijos pripažinimą ir 81 
valandų darbo dieną. Kasy
klų gi savininkai nori “atsi
griebti”, pabrangindami an
glis.

Jeigu jie šito tikslo pa
sieks, tai jų pelnai nesuma
žės, gal dar pasidarys dides
ni, nes yra paprastas daly
kas, kad kapitalistai visuo
met labiau^ kelia kainas, ne
gu darbininkų algas. Anglia
kasių padėtis naująja sutar
tim pasidarys geresnė. Bet 
anglių vartotojams bus blo- 
giaus. Jie turės užmokėt an
glių kompanijoms tą priedą, 
kurį jos sutiko duoti darbi
ninkams, ir dar didesnę ar 
mažesnę sumą “magaryčių.”

Taigi visa to susitaikymo 
našta žada gulti ant pečių 
vartotojams, vadinasi, pla
čiajai publikai.

Gubernatorius Pinchot, 
"beje, dabar atsikreipė į Jung 
tinių Valstijų prezidentą, 
kviesdamas jį su tarpvalsti- 
jinės vaizbos komisijos pa- 
gelba užkrauti didumą tos 
naštos geležinkelių kompani
joms. Jisai sako, kadzgele- 
žinkelių kompanijos turėtų 
pigiaus gabenti anglis, tuo
met kasyklų savininkai gale- 
tų apseiti be anglių kainų 
kėlimo.

Čia, ištiesų, yra išeitis. 
Bet ar valdžia norės ir suge
bės priversti geležinkelių 
kompanijas papiginti anglių 
gabenimą, tai klausimas. Iki 
šiol ji toms kompanijoms bū
davo labai gera.

Vokiečiai 
nusilenkė?

Ateina žinia, kad Vokieti
jos valdžia davusi Ruhro sri
ties gyventojams paliauti 
priešinęsi frAncuzams ir bel
gams. Tai reikštų, kad Vo-

Brooklyno> “Laisvė” džiaugia
si, kad Chicagos vadinamasai 
“Lietuvių Socialdemokratų Są
ryšis” įstojo į bolševikiškos 
“darbininkų partijos” lietuvių 
sekciją: Džiaugiasi tuo labiau, 
kad, darydamas tą žingsnį, mi- 
nėtasai Sąryšis pareiškė, jogei 
Amerikos 'lietuvių darbininkų 
judėjimui vadovauti teksią bol-1 3, DRESDENAS.
ševikiškai lietuvių sekcijai “ir 
niekam daugiau*’. . ... Leipcigą apleidome 16 d. he

Apie p. Strazdo ir jo vienmin- Pos- Tą pat dieną atvykome 
čių pranašystes čia mums nėra ĮDresdenan, kitam Saksonijos 
reikalo kalbėt. Bet jų įstojimas Į didmiestin. Kelionėj nieko 
į bolševikišką organizaciją yTa|yPa^nSa negalėjome pastebėti, 
įdomus tuo, kad rodo, jogei jie|nes V^SQ laiką lietus lijo. Dres- 
pagalios “susiprato”. deno’ pirnlas įspūdis buvo

Anąmet keldami triukšmą Lie daug blogesnis nei Leipcigo, 
tuvių Socialistų Sąjungoje, jie Stoka švaros, vargingumas, iŠ- 
gynėsi neturį nieko bendra su maldos prašinėjimas, nuolati- 
bolševikais. Ir net, kuomet jie nis apdriskusių varguolių sirti- 
buvo pašalinti iš L. S. S., jip pa- kimas nedarė to įspūdžio, ku- 
sirinko vardą “socialdemokra- Į rį išsinešėme iš Leipcigo. Ir 
tų”, norėdami, kad publika ne- patsai miestas, bent paviršu- 
skaitytų juos bolševikais. Vie- tiniai, atrodo prastesnis, nors, 
nok jie visu savo “veikimo” bu- kaip vėliau pasirodė yra daug 
du nieko nesiskyrė nuo Dėdelės turtingesnis negu Leipcigas, 
ir Bimbos sekėjų. Važiuojant autobusu! aplink

Dabar tie “sarmatlyvi” žmo- miestą nuolatos sutikdavome 
nes pagalios nutarė susijungti su daugybę istorijos bei dailės 
tais elementais, su kuriais jie dalykų. Bažnyčios, kurių 
yra senai giminės dvasioje. Blo- Dresdene netrūksta, muzejai, 
go tame, žinoma, niekų nėra. teatrai, rotušės, 'sodai su įvai- 

----- Iriomis statujomis vis tai darė 
patį miestą turiningu ir gana 
įdomiu mums, kaipo ekskur-

<<m. v i santams. TikTėvynė rašo: Lg
“Kiekvienas rusas yra kraš- tas!

tutiniausiu imperialistu, ne- lės, istorijos bei mokslo mu- 
žiurint kokio politinio nusista zėjai. Dresdene užtrukome 
tymo jisai nebūtų”. tik porą dienų, deliai to nuo-
Toliaus, nurodžiusi, kad da- ,k0 ?efal5j°me

bartinė Rusijos valdžia, nors apžiūrėta, bet visgi bendrą vaiz- 
pripažino Pabalti  jos valstybių įgavome, 
nepriklausomybę, bet ateityje Pirmiausia, 
nežinia dar ką gali joms pada- “auslenderiai” 
ryti, — “Tėvynė” pastebi: šiškai lupami,

“Kalbant apie kitus rusų čia n°ra ir in'ama kjelį bran.- 
eiementus matome visiškai S"111 mandagesnei fprmoj. 
aiškų jų imperialistini nusi- Pavyzdžiui teatre nustatyta bi- 
statymą. Pradedant sočiai- !leta™ kalt;a v sleras &urSt°- 
demokratais ir baigiant pa- Jartls k«rlį Pa™do
čiais dešiniausiais elementais, vle*os gyventojo liudymų, tai 
jie visia sutartinu (? N. Red.) I Pauna kur kas pigiau, čia jau 
balsu šokauja, kad Rusija yra nematyti iškabų specialiai 
nedaloma ir ateityje vėl turės Į ‘auslenderiams skirtų.
būtį priskirtos prie Rusijos pirmą dieną Dresdene ap- 
visos pakraščių valstybės, iš- žiūrėjome miestą bendrai, an- 
skiriant tik Suomiją ir Lenki- trą gį vykome į “Zvinger” 

kvartalą, dailės gaterijon. Ten- 
šito savo pareiškimo patvirti- ka pripažinti, kad ši galerija

nimui S. L. A. organas paduoda Į dar turtingesnė nei Leipcigo, 
buvusiojo Kerenskio valdžios at-| čia galima daugiau originalų 
stovo, Bachmetjevo, nuomonę rasti. Šioj galerijoj krikščio- 
apie tai, kad Rusijai būtinai rei- rybę liečią kuriniai daug ge- 
kėsią įgyti priėjimą prie Baltike piau ir skaitlingiau parinkai, 
juros. Atvaizduoja Kristaus mokslo

Mes nežinome, kiek Bachmet-1 vystymąsi ligi pačių smulkiau
sių dalykėlių. Senovės klasinė 
dailė užima žymią vietą. 
Naujoji dailė taip pat -tirti savo 
skyrių, atsižzmi h-luralizmas 
bei realizmas. Naujosios dai
lės kurinių čia visiškai nėra..
Matyt nenorima gadyti “abi-

vate.liškas”, nusenęs čjailes su- dailės kuriniuose žynius koks 
pratimas. Naujosios dailės ku- tai silpnirtnas, didesnio darbo

PER DRĄSUS KALTINIMAS.

L. Šelmenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

[Tęsinys] •

viešas kvarta- 
■ “Zvinger” ko yra ver- 
Ten susigrūdę visi dai-

itai Dresdene 
ne taip akiplė- 
kaip Leipcige,

jevas yra teisingas Kerenskio 
minčių reiškėjas. Tas faktas, 
kad jisai atstovavo Washingtone 
koalicinei Kerenskio valdžiai, 
dar nereiškia, kad jisai buvo Ke
renskio vienmintis.

Bet Kerenskio grupė daugeliu 
savo pažvalgų užima ypatingą 
vietą net ir toje partijoje, ku-

riniai telpa kitame name, ne- 
pertoji nuo šios senosios dai
lės galerijos. Pažymėtina, kad 
šioj galerijoj mažiau ryškus 
germanizmas, labiau tarptau
tiniu, paprastu menu atsiduo
da. Visiškai nesistengta įvilk
ti dailė į siaurus vokiečių tau
tos rubus, bet duota kas tik 
buvo, to ar kįto laiko dailinin
kui prieinama ir atvaizdina
ma. Ir bendrai imant, meno 
dalykų tyrinėtojas, daugiau 
naudos ras šioj Dresdeno dai
lės parodoj nei Leipcige, o gal 
ir. kituos Vokietijos miestuos. 
Aplęidę galeriją traukėme į 
Karaliaus rumus, kame prie 
įėjimo didelėmis raidėmis ra
šoma, kad franeuzams ir bel
gams įėjimas“uždraustas. Ga
na gerokai užsimokėję ir davę 
patikrinti pasus perėjome ka
ralių rūmų salėmis. čia ir, 
žodžiu! tariant, ištisa meno 
kurinių galerija ir be to dar 
visokių brangenybių paroda. 
Netyčia atėjo mintin, kiek ko
misarai galėtų turtų prisiplėš
ti bolševikų valdžiai Vokieti
joj užviešpatavus! O, kaip 
toliau matysime, Vokietija į 
bolševizmą smarkiais žings
niais eina! šalę pat karalių 
rūmų randasi jiems skirta 
bažnyčia. Bažnyčios vidus ir 
gana brangokai išpuoštas, nors 
dailės žvilgsniu gražių kurinių 
ir nebuvo matyti.

Netoliese karalių rūmų ran
dasi naujojo meno paroda. Čia 
gana gražioje salėje, gipšo sto- 
vylomis papuoštoje išsta
tyta {keliolika dešimčių 
dailės paveikslų. Paveikslai, 
daugiausia, iš gyvenimo: gyvo
ji ir negyvoji gamta, natūra
lus vaizdeliai, landšaftai, kal
ius vaizdeliai ir keletas gražokų 
skulptūros stovylelių deliai į- 
vairunio šian ten išstatyta. Yra 
taip pat mistiniai, vienam au
toriui pilnai suprantami -pa
veikslai; panašus musų Čiur- 
liniui bei Šimoniui. Bet nau
jausios dailės kurinių čia ir be 
galo maža išstatyta. Ekspre
sionizmo su visoms savo rųši- 
mis, kubizmo ir kitų artimų 
šioms pakraipų čion labai ma
žai paveikslų yra nors pati 
paroda pavadinta naujojo me
no paroda, i čia nauja tik tięk, 
kad nesijadčia “prakeiktai” 4o- 
bulo ir tuo pačiu begalo nuo
bodaus klasicizmo ir viduram
žio renesanso pavyzdžių. Ten“ 
ka pažymėti, kad naujosios

stoka, visiškai kolosališkumo 
nėra, kas priešingai labai žy
miai pastatyta senovės dailėj. 
Matyt paskutinių laikų dideh 
visuomenės judėjimai iš eko
nominių priežasčių kilę, nelei
džia kūrėjams tiksliau nusi
stovėti ir viename dalyke ilges
nį laiką apsistoti.

Dar turėjome laimės aplan
kyti Drezdeno skulptūros mu- 
zejų. Apie šį muzejų drąsiai 
galima sakyti, kad panašaus 
jam ne tik ką Vokietijoj, bet ir 
plačiame pasaulyj sunkoka bu
tų rasti, čia be galo daug 
rartdasi originalių iš senovės 
graikų bei roinėnų skulptorių 
darbų. Keliolika tikrai gražių 
originalaus darbo madonų. 
Keletas dievaitės Alenos sto- 
yylų. šios stovylos laikui bė
gant kiek aptrintos ir suga
dintos, bet vis dar nenustoję 
tikros savo vertės dailės žvil
gsniu. Ypatingai visų domesį 
traukia Laokoono grupė, ku
rioj atvaizduotas tėvas su tri
mis sūnumis baisiausio žalčio 
smaugiamas. Begalinis tėvo 
skausmas deliai vaikų, o kar
tu ir' savo gyvybės taip ir 
skverbiasi iš jo veido ir viso 
gražiai išlavinto kūno. Vai
kai gi vien tik dižiausios bai
mės ząpimti ir neranda laiko 
ką nors mąstyti ir tai savo iš
raiška parodyti. Galybės die
vų ir deivių įvairių tautų bei 
laikų puošia stovylų ir grupių 
iš šventosios* istorijos imtų 
taip pat užima žymią muzejui 
vietą, šie ir kiti istorijos 'ku
riniai randasi senoviniame 
muzejau's skyriuje, gi naujas- 
nųjų laikų skulptūra išstaty
ta kitame skyriuje. Čia, kaip 
ir paveikslų galerijose daugiau 
gyvybės, natūralizmo bei rea
lizmo. Bet ir daugybė kuri
nių, kuriuos (gerai išstudijuoti 
veik visiškai negalima. Visa
me skulptūros muzejuje ran
dasi apie kelioliką šimtų kuri
nių ir naujajai skulptūrai iš
puls koksai trečdalis, daugiau 
dalykų senovę liečiančių. Mes 
turėdami vos keletą valandų 
laiko jokiu budu negalėjome 
ką nors daugiau, be bendro 
vaizdo įgauti, apleidome mu
zejų, manydami kuomet nors 
keliolikai dienų jame užkliūti, 
na ir studijuoti tada sistema- 
tiniai įvairius dailės arkivei- 
kalus.

Aplankelme Drezdene ir ap
sirengimo, Ikasdien reikalingų 
daiktų bei žaislų parodėlę. Pa
roda stebina eksponatų gau- 
singumu visose srityse. Sako
ma po Didžiojo karo Vokiečiai 
suvargę, suvargę tai suvargę, 
o kuomet dirba tai ir visa ko 
turi. Ir jeigu Vokiečiams ne
atimtų visą jų žaliąją medžia
gą, tai iš tikrųjų per keletą 
metų spėtų ,vėl atsigauti ir 
tapti tokiais pat konkurentais 
didžiosioms valstybėms, ko
kiais prieš pat karą buvo. Šioj 
parodėlėj, nors ir kasdien rei
kalingų dalykų yra, bet dau
giausia domės kreipta į sporto 
reikmenis. Kokių čia sporto 
priemonių nerasi?! Nuo pačių 
mažiausių ligi aeroplanų lenk
tynėm^ reikallingų pabūklų. 
Yra ir žaislų paroda su maža 
dirbtuvėle, kame demonstruo
jamas žaislų dirbimas. Senai 
žinoma, kad Vokietija daugiau
sia ir tinkamiausių žaislų ga
mina. Savo žaislais užpildo 
viso pasaulio rirdeas. Jau pa
čiai vokiečio psichologijai ar
tima iš nieko padaryti šį tą. 
Taigi nestebėtina, kad ir šis 
parodos skyrius buvo labai 
gausus eksponatais. Dirbtuvė
lėj keletas darbininkų rodė 
žaislų gaminimo darbą. Dar 
atskirai, kiekvienas ekskursan
tų pavaikščioję Drezdeno mies
te rengėmės 
nėn—Saksų 
nuosna;

(Bus

Įvairenybes
Tuneliai vandens apačioj.

Kalnuotose šalyse, pav. Švei
carijoj ir kt. kairiuose esama 
gand ilgų, net keliolikos ki
lometrų tunelių. Sfanplono tu
nelis, jungiantis Šveicariją su 
Italija, turi apie 15 kilto; Bet 
didėjant kultūrai* lengvesniam 
susisiekimui atsirado reikalas, 
netik ilgiausius kalnus per- 
gręžti ir nutiesti po jais gelž- 
kelius, bet ir apačioj vandfens» 
tenka požemei gręžti ir tiesti 
gelžkeliai. Dabar Tilrkų viešų
jų darbų ministerija svarstau-5 
tį vieno Turkų inžinierio pro
jektą . statyti apačioj Bosforo 
sąsiaurio (kuris jungia Mar- 
moro jurą su Jtiodaja jura) 
tu*nelį; Taip pat svarstomas 
klausimas kasti tunelį apačioj 
La-Manšo sąsiaurio. šis są
siauris skiria Prancūziją nuo 
Anglijos ir jungia Vokiečių 
jurą su Atlanto vandenynu. 
Tunelio kasimas apačioj mini
mo sąsiaurio atseisiąs apie 
12a/2 miliono
kuriuos lygiomis dalimis su
mokės Anglija ir Prancūzija.

(Lietuvoj yra du tuneliu: 
ties Kaunu 1% kilometro, ties 
Vilnium kili)

tinėse Valstybėse statoma be
vielio stotis 10,000 arklių jė
gos stiprumo.

Bevielio bangos tekėjimas 
100,000 greitesnis negu balso 
perdavimas. Perdavimui kokio 
nors vieno signalo į priešingą 
žemės rutulio dalį pakanka vi
so 1/15 sekundos. (Karys).

dolerių,

Dirižabliai*.

Pranešama* kad Vokietijoj 
Schutte-Lanz, išdirbo projektą 
oro susisiekimui tarp New- 
Yorko ir( Vokietijos dirižabliais, 

turinčiais 150,000 kub. mtr., 
kurie galės pakelti 100 kelei
vių* Iš kitbs pusės Zeppeltoo 
dirbtuvės, kuomet . užbaigs 
dirbti {Jungtinių Valstijų iuž- 
sakytą dirižablį, kuris šių me
tų pradžioj pradėtas dirbti ir 
bus užbaigtas š. m. rugsėjo 
mėn. pabaigoj, pradės dirbti 
30,000 kub. mtr. tūrio diri
žablį. Jis bus aprūpintas 5 
Maybacho motorais, kiekvie
nas 400 arklių jėgos. Minimi 
motorai bus specialiai pritai
syti prie dirželio, turinčio- di
delį veikimo rajoną. Šie moto
rai turės po 6 cilindrus.

(Karys).

JUOKAI
(Karys)

at-
as-

Gyvenimas Marse.
Nesenai “Daily Mail” 

spausdino reziumė Anglų 
tronomo Ryves pastabų apie
gyvenimą Marse. Ryves per iš
tisus metus studijavo paslap
tingą planetą per stipriausią 
teleskopą, Tenerffe įtaisytą. 
Astranomas pastebėjo, kad 
Marso poliuose žiemą matoma 
kažkokia balta, blizganti, ap
skrita masė, kuri vasaros me
tu* mažėja. Iš to aišlęu, kad tai 
Marso poliusai sniegu uždeng
ti. (Taip spėja dauguma astro
nomų). Tai reiškia, kad ant 
Marso yra vanduo, ir oras, o 
kadangi Marso poliusai maž
daug taip nutolę kaip ir že
mės poilusai, tai manoma, kad 
ir planetos klimatas panašus į 
žemės .klimatą. Aiškiai pastebi
mos atmainos, kurios būna 
Marse, kaip antai kanalai, iš- 
dšuliai čia didėja, tai čia ma
žėja, kas nurodo, kad pasau
lyj, nutolusiam nuo musų per 
40 milijonų mylių, gyvenama. 
Pastebėtas taip pat spalvų ki
emas, kuris greičiausiai pa
reina nuo augalų, nes tas pats 
pastebėta ir žemėj, jei pakilti 
nuo jos paviršiaus. Jei yra van
duo, oras, augalai, tai yra visos 
sąlygos žmogui gyventi, 
visgi ligi šiol nežinia 
yra žmonės, ar ne. 

-------- y—
Seniausi javai.

Latviuose, CesiV apskr.
emėj) kasinėjant v atrastas 5 
pėdų gilume indas su* suakme
nėjusiais javais; Pasirodo, kad 
tie javai išgulėjo žemėje apie 
2000 metų.

Viename Egypto karaliaus 
carste rasta kviečiai, kurie ten 
išbuvo apie 4000 metų. Kvie
čiai pasėti sudygo. 1921 m.. 
statant kryžių Veliuonos pilia- 
kalnyj, rasta daugybė pajuo
dusių lyg apdegusių kviečių. 
Jie ten irgi išgulėjo tur birt 
nuo Lietuvos pagonystės laikų.

(Karys).

Ateities pranašautojas*

Išeina cirko scenoje ateities 
pranašautojas ir pasididžiuoda
mas sako:

Aš galiu* kiekvienam jauni
kaičiui išpranašauti jo busimo
sios žmonos pavardę. Kas 
nori žinoti, maloniai prašau 
čionai. .

Tuojau prieina vienas jau
nikaitis.

—Kaip tamsta vadiniesi? — 
klausia pranašautojas.

—Jurgis Bitinas— nedrąsi;*i 
atsako jaunikaitis.

Pranašautojas giliai užsi
mąstęs uždeda vieną savo ran
ką jaunikaičiui ant kaktos* ki
tą ant širdies ir įsmeigia akis 
į jaunikaitį. Vieną minutę pa
stovėjęs paskelbia publikai.

Šio jaunikaičio busimoji 
žmona vadinsis ponia Bitiilie- 
nė. (Trim.)
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(Vid-

Esvfelio telegrafo vystymasis.

M. Henri Deslandres, Pran
cūzų observatorijos 
direktorius, 
perduodami 
f o ir telefi

kreipia 
as bevielio 
ono stoties

tolimesnėn kelio-
šveicarijos kal-

daugiau)

* Sužeidė vyrui rauką.

Zigzagiuodamas automobi
lius sužeidė Joseph Johnson, 
27 metų, 4300 Ellis avė., 
67 gat. ir Cottage Grove 
Jam veik sulaužė ranką, 
feris pabėgo*

prie 
avė.
Šo-

Medeme 
domę į 
telegra- 
sustipri- 

nimo vystymosi. Pirmoji Pran
cūzų stotis buvo pastatyta Ei
felio bokšte stiprumo 3 arklių 
jėgos. 1910 m. minimos stoties 
jėga buvo padidinta iki 75 ark
lių jėgos, 1914 m. iki 150 ark. 
jėgos ir karo pabaigoj iki 300 
arklių. 1015 m. buvo pastaty
ta nauja stotis Lione 450 ark. 
jėgos stiprumo. Pačios stip
riausios stotys Prancūzuose 
yra Borde, turinčios 1500 ark
lių jėgos ir Seinte Assire apie 
Melurią 2000 arklių jėgos stip
rumo. Pastaruoju laiku Jung-

IMPERFECT IN ORIGINAL

Mokslingas išradimas..

Kartą užėjo į kaimą miesto 
darbininko vaikas ir prašė pas 
kaimietį pavalgyti bei nakvy
nės. Kaimietis davė, tik už 
tai pareiškė, kad iš miesto vai
kas ant rytojaus jam padėtų 
bulvių pakasti*

Ilgai slankiojo vaikau vaito- * 
damas ir tingiai rinkdamas 
bulves nuo iš artų vagų ir pa
galiau sako šeimininkui:

—Dėde, kaip jus iki šiol ne- 
dasiprotėjote, kad reikia kvies
ti bulves kasti tą patį žmogų, 
kurs jas sodino, tai bent jam 
ilgai nereikėtų ieškoti, tūtoj 
rastų bulves. (Trim.)

<

Vargo poetą.

Motinai.
Jaunam išėjus į pasaulį 
Tai tu, Močiute, man esi 
Jausmus bešildąnčioji saulė— 
O, Motin, širdį tu turi!..

Pasaulis šaltas užsimoja 
Išpiešti sielą iš sunaus, 
Tik vis Esybė jį užstoja 
Brangi kai siekais prie Dan

gaus.

O, Motin, prieš tave nurimsta 
Žaizda kiekviena man skau

di, 
Žvaigždė tiesos ir meilės 

gimsta—
O, Motin, gailą tu turi!...

* *
Jaunystės mano dangumi 
Tu meteoru praskrydai— 
Nurėžus taką ugnimi, 
Plačiojo;] erdvėj nuskendai

Juodoj vidunakčio tamsoj 
Užgeso takas tas senai, 
Bet jojo atvaizdas sieloj. 
Nebeišnyks gal amžinai.. 

’L. ž.”) —P. Mockus

i
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Chicagoj gyvena 110 

mėty moteriškė
Mrs. Russo ilgus metus išgy

veno valgydama vaidus ir 
daržoves,, ir sunkiai dirbda
ma.

Mrs. Anne Russo, 110 metų 
amžiaus, 3913 N. Kedzie avė., 
sakosi, išgyvenusi jau 110 me
tų ir dar nemananti greit 
skirtis su šiuo pasauliu. Sako, 
ji esanti “seniausia Chicagoj 
moteriške”. .

Užklausus kokiu budu ji 
taip ilgai gyvenanti ji sekan
čiai pasakė:

“Aš taip ilgai išgyvenau dėl
to, kad aš valgiau daugiausia 
vaisių bei daržovių, ir, taipgi 
sunkiai dirbau ’ visą Savo gy
venimą.”

Ji’ dar yra pusėtinai stipra 
senelė. Nors virpančiu bal
su. bet vis tik dar gana ryškiai 
kalba, suprantama, tik itališ
kai, nes anglų kalbos ji dar 
neišmoko.

Ji buvo trijų metų amžiaus 
kai ėjo mūšiai prie Waterloo 
Kada pasibaigė civilis karas ji 
turėjo 52 metu amžiais.

Nuo tos moteriškės gymimo 
jau keturios gentkartės pergy- 
eno. Ji dabar turinti šešias
dešimts penkis tiesioginius ai
nius.

Mrs. Russo atvyko Chicagon 
iš Sicily, Italijoj, dvidešimts 
aštuoni metai atgal. Su savim 
ji atsivežė savo tris dukteris. 
Vyresnioji jos 
Angeles Damore, 
3705 N. Troy gat
nis savo vaiku's ir 
šešis anukus.

duktė, Mrs.
70 metų, 
turi scpty- 
dvidešimts

Šiandie LSS 4 kuopos 
ekstra susirinkimas

šiandie, rugsėjo 11 d., įvyks 
LSS 4 kuopos nepaprastas su
sirinkimas Raymond jChapel 
saėj, 816 W. 31st St. Atsida
rys lygiai 8 vai. vak.

Kiekvienas narys privalo bū
tinai atvykti, kadangi be ati
dėliojimo turi bu‘t išspręsti 
svarbus reikalai, dėl kurių šis 
nepaprastas susirinkimas 
šaukiamas, —Valdyb.

ir

Ragina žydus prisidėti prie 
įvykinimo pasauly taikos

Miesto Majoras masiniame žy
dų susirinkime pareiškė, kad 
Pasaulinis Teismas esąs vais
tas Europai.

Pereitų septintadienį Theo- 
dore Herzei mokyklos kamba
riuose įvyko didĮelis Chicagps 
žydų masinis susirinkimas pri
sirengimui prie žydų kongre
so, kuris neužilgo įvyksiąs 
New Yorke. Šiame susirinki
me dalyvavo ir miesto Majo-

NAUJA MADA PIETUOSE NUO MASON ĮR
DIXON LINIJŲ

susipešė. Vienas asmuo to da
viny tapo nušautas. Peštinės 
kilę dėlto, kad kai kurie smuk
lininkai norėję kitiems smukli
ninkams konkurenciją varyti, 
numažindami savo smuklėse 
alui kainą.

. f '3

Sudegė senelė užsi
degus drabužiams--------- -

Mrs. Eilėn Conlon, 90 metų, 
121' E. Grand avė., mirtinai 
sudegė užsidegus jos drabu
žiams prie gazinio pečiuko. Ji 
gyveno prie savo sunaus, Pat- 
rick. Jis užkūręs pečiuką* ke
lioms minutėms pasišalino ir 
tuo tarpu senelei šakinėj antis 
netoli to pečiuko užsidegė jos 
drabužiai. Bv/dama {silpna ji 
nebesuspėjo užsidegančius dra
bužius užgesinti ir visa mirti
nai susidegino.

aš pasiėmiau pinigus ir pasi
gavau1 traukinį.”

Ji tapo areštuota dėl pasi
ėmimo $400 nuo savo darbda
vio Garfielde, N. J. “Aš pasi
ėmiau tuos pinigus kaipo pa
skolą”, sakė ji. “Aš esu pa
siryžus tuos pinigus sugražinti 
kfii aš gausiu darbo ir užsi
dirbsiu pinigų.”

LlltlIVill RatailMM
Babravičius duos chica 
giečiams atsisveikini

mo koncertą

šios 
gėjos ant šio 
kad taip apsi 
laipioti.

rios jaunos mergaites iš Pietinių1 Valstijų yra įstei- 
paveikslo rodančių^ kostumų dėl sporto. Jos sako,

jos gali lengviau vaįkščioti, bėgioti ir

ras Dever. Savo kalboj jis 
ragino žydus prisidėti prie į- 
bykinimo pasauly, ypač Eu
ropoj taikos.' Toks žydų kon
gresas New Yorke galėtų, gir
di, padaryti tam darbui inicia- 
tyvę pradžią.

Amerikos žydai kooperuoda
mi su Europos žydais galėtų, 
sakė Mąjoras, daug prisidėti 
prie įvykinimo Europoj taikos. 
Nes mat žydai esą įtekmingi 
žmonės ir sutartingai dirbda
mi galėtų daug pasidarbuoti 
taikos įvykinimo reikale..

Majoras Dever išslireiškė, 
kad šioks ar toks tarptautinis 
teisinas, jeigu butų įkurtas, 
galėtų nemažai prisidėti 
įvykinimo ir palaikymo 

T.os

Šoferis pasidavė
S.Morris Elsenty&rg, 1819 

State gat., kiek vėliau pats 
pasidavė policijai, pasisakyda
mas, kad jis suvažnėjęs vaiką 
kampe. Išpradžių jis įmato
mai norėjo pabėgti, nes nebu
vo sustojęs suyažinujus vaiką.

200 vaikų gavo “free” 
“raidą” ir “šhow”

pasauly.

- -----------—-—-r—

Automobiliy aukos

prie 
tai-

Suvažinėjo 12 metų 
vaiką

Joseph, 12 metų, 1832 W. 
Taylbr gat., buvo 543 — čia 
auto-užmušimų jaUka šiais 
metais. . Prie Taylor ir 
Wood gatvių jis žaidė ir tapo 
greit važiuojančio automobilis
to mirtinai suvažinėtas. Kai-ku- 
rie gatvėj tuo laiku stovį žmo
nės spėja, kad autoistas važia
vęs apie keturias dešimts my
lių j valandą.

Pereitą, septintadienį du šim 
tai vaikų iš Chicago Commohs 
ir Chicago University Settle- 
ment gavo progos dykai auto
mobiliais pasivažinėti ir pa
matyti Chicagos Jteatrą, did
miestį.

Pasibaigus perstatymui vie
nas vaikų prisiartino direkto
riaus Finston ir Du Bois ir 
į spyręs akis ėmė į juodu žiurė- 
tti$ reikšdamas \ pasigerėjimo 
šypsą.

“Ar jus mylite muziką?” 
atsiklausė jo profesorius Fins
ton.

“Šiur, aš pats mokinsiups už 
direktorių,” atsakė vaikas.

Iš mažens pratinasi

Susidūrė taxi kabai
• Du Yellow kabai susidūrė 
prie State ir 48 gatvių. Louis 
Doberman, 3500 W. 12 pi. šo
feris tapo pavojingai sužeis
tas. . Jis nugabentas į Provi- 
dent ligoninę. .

Edward Ingram, 614, W. 46 
gat., kito kabo Šoferis, išliko 
nesužeistas. Jis neareštuotas.

Diamond taxikabo šoferis 
Joseph Kenebe, 835 N. Robey 
gat., prie Ashland avė. ir 
Walton gat. pavojingai sužei
dė John Haydas, 55 metų, 945 
N. Ashland avė. Sužeistasis 
nugabentas į St. Mary’s ligo
ninę.

Trys vaikai nusitarė patirti 
kaip atrodo plėšikų '“amatas” 
Jie susirinko viename kieme 
(4035 Konmore avė.) ir pada
rė “užpūtimą”. Kadangi jie 
vartojo šautuvus, tai policistai 
išgirdę šaudantis tuoj aus at- 
piškčjo iš Town Hali policijos 
nuovados. Vaikai išvydę po- 
licistus luojaus pasileido bėg
ti kur tik kuris įmanė, kaip 
žvirbliai į šakas. Tačiaus po: 
licistai visus juos suėmė, kur 
kurį ant stogo, tai stulpe bei 
šiaip palindusį kur patvory. 
Nuovados stoty vaikai pasisa
kė savo vardus ir adresus, ir 
kad jie nieko nebuvę užpuolę, 
bet tik šiaip sau žaidę kieme.

Smuklininkų “faitas”
Vienoj pietinėj miesto daly 

kai kurie smuklininkai pereitą 
septintadienio naktį pusėtinai

Majoras pasveikino žy
dus Naujais Metais

Miesto Majoras Dever perei
tą septintadienį oficialiai pa
sveikino Chicagos žydus svt 
žydų Naujų Metų linkėjimais 
Chicagos miesto vardu, žydų 
Naujų Metų šventė — Rosh 
Hashonah — prasidėjo vakar 
saulei leidžiantis.

“Chicagos žydai”, sake Dever, 
yra darbštus ir patvarkymus 
pildą žmonėis, JtuįriLe {nemaža 
prisidėję prie auginimo mies
to”.

Apiplėšė muzikos 
mokytoją

-------
Plėšikas pribėgęs prie Miss 

Catherine, muzikos mokytojos, 
1328 Newport avė., ištraukė iš 
jos rankų čeraslą, kuriame 
buvo 150. Ji dar bandė šauk
tis pagalbos ir priešintis plė
šikui, bet tas nieko negelbėjęs 
jai. Apie tai ji vėliau pranešė 
policijai. Tai įvyko po dvy
liktai nakties.

Vogtais pinigais 
bėgo iš namų

“Man atsibodo gyventi New 
Jersey”, sakė Miss Ferol 
Cassidy, 17 pietų, Dearborn 
gatvės policijos, nuovadoj, kąi 
ji tapo areštuota, “štai kodėl

JONAS' BAGDON
Mirė nedčlioj, Rugsėjo-Sept. 

9, 1923 m. Buvo vedes, turėjo 
amžiaus 29 metus. Paliko mote- 
r| Eleną ir brolį Juozapą. Lie
tuvoje tėvus ir brolį.

Laidotuvės bus seredoj, rug
sėjo 12, 8:80 vai. ryto į Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven- 
čiausios, Brighton Parke, iš ten 
į šv. Kazimiero Kapines. Iš na
mų 4048 So. Albany Avė.

Lieka nubudę
Moteris ir Brolis.

GERS. Naujienų skai
tytojos it skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Į šį susirinkimą yri liečia
mi atvykti visi rengimui kon
certo prijaučiu ^monėjs. Nes, 
rodos, šiame susirinkime bus 
renkama komiteto na«"V *5 ga 
tutinai išdirbama W*Įtertui 
planai. '<

Lietuviu Soc. Jaunuomenės 
Lygos susirinkimas

Nufarta surengti šemynišką iš
važiavimą automobiliais į 
miškus ateinantį sekmadienį. 
Įstojo kuopon keturi nauji 
nariai./

DAKTARAS
VANPA1NG

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.
U  —/

Chicagiečių prašomas Lietu
vos artistas p. Babravičius su
tiko duoti chicagiečiams kon
certą prieš išvažiutoisiant į 
Lietuvą. Jo koncertas, regis, 
įvyks spalio 5 dieną.

Rugsėjo 12 dieną įvyks Mel- 
dažio svetainėje p. Babravičiui 
rengimo koncerto komiteto 
narių susirinkimas pasitarti 
kas link ruošiamo koncerto.

Nors kaip kada ir pasirodo 
vienas kitas aprašymčlis vieti
niuose laikraščiuose iš Lygos 
veikimo, tečiaus, toli gražu 
dar nėra aprašoma pilnas šios 
lietuvių jaunuomenės draugijė
lės veikimas ir darbuotė. Per 
tai dar nėra kiekvienam pilnai 
žinoma kas čionai yra veikia
ma.

ši lietuvių jaunuomenės dai
lės ir lavinimosi organizacija, 
kaip daugumai yra žinoma, 
persiorgasizavo tiktai keletas

(Tąsa ant 6-tp pusi.)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriui gavo 

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

Pinigus gavo:
394 — J. Beržinskis
395 — A. Kunskas
402 L. Kizui
405 — A. Galkienė
10450 — O. Mileikienė
17636 — A. Kranklys 
17735 — P. Naudziunui 
17933 — V./ Delnikaičiui 
18261 — J. žemantauskui 
18310 — A. Mockienė 
18317 ■— L. Mažeičiutė 
18336 —• I. Kuraičiui 
18369 — O. Bradinienė 
18377 — K. Radvilas 
18383 —■ D. Kiviliui 
18401 — T. Daujotienei 
18427 — D. Paulauskienei 
18442 — P. Urbutienei 
18444 — O. Savickienei 
18447 — L. Aukstalui 
18446 J. Daugui ' '
18450 — St. šakui
18451 — P. Jončui 
18457 — J. J. Brazauskui 
18459 — J. Brizgiui 
18465 — O. šilkuvienei 
18469 — M. Gedvilaitei 
18472 — V. Vaičiukinčienei 
18480 •— J. Klevui

<18483 — M. Vilavičienei
18485 —. J. Viesulą
18486 — I. Jakucavičiui
18487 — K. Kasparavičius
18489 — P. šaltupienei
18495 -
18496 - 
18506 -
18510 -
18511 -
18515 — J. Drungilis
18516 — E. Kriščiunienci
18518 — M. Pinauskienei
18519 — E. Narvidienei

. Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

• Kimbras
■ M. Ašmonienei

A. Kasmauskienei
M* Knizienė
K. Martisųi

18523 — P. Daukšai 
18525
18527 — St. Maskaliunui
18529 — J. Bargaičiui
18534 — E. Lauraitienei
18535 — J. Paleckiui
18540 — M. Abraitytei
18541 — O. Rušienei
18530 B. J. Valančiui
18544 — P. Mockevičaitė
18545 — P. Julevičienei
18546 — St. Merkeliutei
18562 — L. Arbačauskui
18566 — M. Ambrozaitienei
18569 — J. Dičmonienei
18574 — Z. Linčevičienei
18577 — A. Kostantynavičia
18594 — L. Jakavičiui
18581 — J. Tebelskiui
18603 — M. Milkeris
18611 — St, Marcinkevičiui
18604 — J. Jakštui
18625 — S. Poškevičiui
18620 — M. Petkienei
18672 — P. Bacevičiui
18678 — V. Svirušiui
51809 — O. Ivanauskienei , 
51825 — K. Dargini
51827 — M. Abromavičienei
51828 — D. Gelmanaitienė
51840 — P. Bližienei
51849 — K. Jankauskienei
51864 — J. Mileškienei
85379 — M. Zigmontienei
95357 — V. Minkienei

, 95360 — I. Narons
95362 — M. Jurkienei
95363 — V. Gerdeniui 
95364z— A. Rudienei
95372 — A. Jenckienei 
95875 ~ M. Rasienei,* 
95376 — A. Steckiui

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

1 o
privatiškų gydymui kambarių

čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdų gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali 
mokėti, taip kad
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai. ’t
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta. ,

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly. Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Pancdėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10X--RAYS1
EGZAMINAC1JA

• Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
I>aprasto cgzamiiiavimo, žiūrime ligonių au 
pugelba 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, laT.ai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiurčkime į vidų savo orge^amo

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydčties be jo

kių pasekmių, Šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

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

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reuma* 
tiškus skausmus kautose? šašus, rudas plėt- 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję ? Ar 
pavargęs, 
jgyvąnti?.; 
stov| jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

išbėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turlte šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

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

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

136 Wabash Avė....  Chicago
Valandos nut 9 ryto iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po • ‘ *•<

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstaipiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

IMPERFECT IN ORIGINAL



PASARGA

BESIGARSiNANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime.

apmoka-

pasirodo

to

Pranešimai

•r

AUTOMOBILIAI

apa- 
■tu iš-

Norintieji paaigarsint t sekamos die 
tos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. .

6

Lietuviu Rateliuose
i (Tąsa nuo 5-to pusi.) 

iiėnesių atgal seniau sutvar
dytais pamatiniais principais. 
Svarbiausias jos tikslas yra 
vystyti ir buMinti lietuvių jau
nuomenės tarpe solidariškumą, 
dailę, ir lavinimosi. Ir, nors 
dar nesenai pradėta veikti ir 
iki šiolei nemažai kliudė vasa
ros karščiai, tečiaus jau labai 
daug nuveikta, keletas gerų 
žingsnių padaryta. Gi atvėsus 
orui, galima tikėtis, bus dau
giau veikiama, negu vasarosi 
karščių metu. . j

Vasaros metu btfvo rengial- 
ma įvairus šeimysiški išvažia
vimai į miškus ir parkus, 
nuolat žaidžiama ir praktikuo
jama tennis ir kitokios žais
mės. Kas penktadienio vaka
rų rengiama įvairiomis temo
mis preiekcijos ir diskusijos, 
kas labai daug naudos suteikia 
nariams lavinimosi atžvilgiu. 
Taipgi yra susiorganizavęs sty
gų orkestro skyrius ir kartų 
savaitei laiko repeticijas. Or
kestrui, kaip girdėti ir vasaros 
metu gerai klojasi, o atvėsus 
orui, suprantama dar sėkmin
giau seksis. Kiek vėliaus ža
dama suorganizuoti ir dramos 
skyrių.

Praeitame susirinkime, ku-j 
ris įvyko penktadienį, rūgs. 7 
d., buvo svarstyta ir nutarta 
labai žingeidžių dalykų. Be ki
tų tarimų nutarta priimti ke
turis naujus narius, būtent, J. 
Augustinavičių, A. Auryliutę, 
P. Lionardų ir F. šeštokų. Da-| 
bar sudarys 1-moji L. S. J. L. 
turės apie keturiasdešimts pil
nai užsimokėjusių jaunų ir 
energingų narių. Išrinkta nau
jas užrašij sekr. J. J. Auryla. 
Nutarta ateinančių žiemų su
rengti eilę šeimyniškų pasi
linksminimo vakarėlių. Nutar
ta surengti ateinantį sekma
dienį, rugsėjo 16 d., šemyniškų 
su užkandžiais išvažiavimų į 
miškus, šiam reikalui išrink
ta komitetas iš dd. Čeponio, J. 
Augustinavičiaus, ir J. Vaišvi
lų, kurie apsiėmė parūpinti 
automobiljus lygiediams. Ly- 
giečiai nutarė susirinkti prie 
Raymond CliapelSs, 31 ir Hals- 
sted gatvių 1O vai. ryto. Lygie- 

ciai, kurio nebuvote susirinki
me, bet norite išvažiavime da- 
lyvauti malonėkite iki tam lai
kui už|Si registruoti /pas drg. 
Janusiavičia, arba pribūti išva
žiavimo vieton kiek ankščiau, 
kad butų galima sužinoti kiek 
užkandžių reikės gaminti.

Tolesniai buvo diskutuoja
ma įvairus sumanymai Lygos 
gerovei ir tuomi susirinkimas 
užsibaigė.

Taipjau reikia pridurti, kad 
laikui bėgant ši organizacija 
gal labai plačiai išsiplėtos, nes 
pas narius matomas kas kart 
tsiranda vis didesnių norų ir 
energijos dirbti ir veikti L. S.| 
J. Lygos idėjų labui. Be
narių skičius vis žymiai di
dėja.—Kp. Krespondentas.

kada reškia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globą Melrose 

> Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 7JO. Visi Naujienų prihu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augŠčiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kužnam.

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

PRANEŠIMAI.
PRANEŠIMAS ŠĖRININKAMS 
LIBERTY LAND & INV. CO.

šiuomi Jums pranešama, kad me 
nis susirinkimas Šėrininkų įvyks Ru 
sėjo-Sept. 21 d., 1928, 8tą vai. v 
kare, Mildos svetainėj 3138-42 Šou 
Halsted St., Chicago, 111. Meldžiar 
būtinai visiems pribūti, nes bus lab 
svarbių nutarimų.

Taipgi, kurie persikėlėt kitur g 
yenti, tai prisuokite į ofisą savo na 
ją adresą, nes daugumas laiškų s 
grįžta, iš priežasties negero adres 

Su pagarba,'
Liberty Land & Inv. Co.

Per J. Sinkus, Sekr.

Chicagos Lietuvių Tarybos reguli 
ris mėnesinis susirinkimas atsib 
Mildos svet., antradienį, rūgs. 11 
7:30 vai. vak. Meldžiami atstovai n 
sivėluoti, nes yra labai svarbių r< 
kalų aptarti. Kviečiame atsilankyti 
svečius. — Valdyba.

Jaunuolių Orkestro narių ir jų 1 
vų susirinkimas įvyks seredoj, ru 
sėjo 12 d., 8 vai. vak., Mark Whi 
Sųuare knygyne. Jaunuolių tėvai m 
lonėkit atvykti, nes bus aptarta ka 
link rengimo koncerto.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Kenosha, Wis. — A. L. P. Kliu 
susirinkimas įvyks penktadienį, ruj 
14 sd., parapijos svetainėj. Draug 
ir draugės malonėkite būtinai ati 
lankyti susirinkiman, nes yra svari 
dalykų aptarti. Yra jau padarytos ko 
stitucijos. Malonėkite atsiimti jas. A 
si veskite draugu prisirašvti prie kli 
bo. Kviečia — V. C. Rašt.

D. L. Kun. Keistučio kliubo repet 
"jja “Juozapas ir Zelbora” bus ser 
doje, rugsėjo 12 d., 1928, McKink 
Park svet., Archer ir Western ga 
vių. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vis 
kurie turi roles pirmam akte, mali 
nes būtinai susirinkti.

— Rezisorius.

LAISVOS JAUNUOMENĖS VYRŲ 
CHORO ATYDAI.

Seredoje, Rūgs. 12 įvyksta chofc 
repeticija taipgi dalinimas rolių vei 
kalo “Pasiutęs Studentas”, kuris bu; 
statoma Rūgs. 28 d., 1923, Meldažit 
svetainėj. Antra repeticija įvyks pėt 
nyčioje, Rūgs. 14, 8 vai. vakare, toje 
oačioje svetainėje.

Choristai malonėkite būti laiku / ii 
visi. — Kviečia Valdyba.

Ar jus žinote, kad
Helsinfer Kliubas susidedantis i? 

Pabaltijos VaTstybių darys savo eks
kursiją j VarŠavą. Žinomi artistai 
profesoriai ir laikraštininkai ims daly- 
vumą toje ekskursijoje. Jau yra su
sidariusi partija iš 25 asmenų, Dr, 
Mansik yra vadovas tos ekskursijos. 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiški 
Cigaretai teikia jums gerumą kur pa
prasti cigaretai teikia jums daugu
mą.

Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
tų draugai prašomi pranešti Naujie- 
ių ofisan apie einančius streikus, 

’.ant Naujienų darbininkai gerinus 
įlėtų žinoti, kaip elgtis su pnduoda- 

iais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
nobilių, rakandų, kambarių j ieško ji
nai, apsivedimai, asmenų jieikoji
nai ir t.t. turi būt iš kalno 

mi.

Jeigu kurie apskelbimai
e jotini, Naujienų administracija pa
lieka teisę jų netalpinti, kol ndi- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pint
as, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

______ ______________________ lui ----- ua

ASMENĮ! JIESKŪJIMAI
JIEŠKAU 3 brolių: Antano, Ju

liaus ir Jono Bražų, sodžiaus Žada- 
venų pašt. Luokės, apskr. Šiaulių, 12 
metų gyveno East St. Louis, III. At
sišaukite, aš palikus sirata. Atlygi
nimas $5.00, jei kas praneš.

P. BRAŽIUTĖ (P. Butkienė) 
2451 Campbell Avė., Detroit, Mich.

Jieškau Amerikoj savo vyro Fran- 
tiškaus Ryngsheldo iš Panevėžio mie
sto; Jau apie 15 metų kaip išvažiavo 
į Ameriką ir aš per tą laiką neturė
jau apie jj žinios, ar jis dar gyvas 
ar ne, nors iš žmonių girdėjau kad 
gyvenąs New Yorke. Jei kas iš ge
rų žmonių žino apie ji, labai meldžiu 
pranešti man adresu: Zofija Ryng- 
sheldiene, Smėlių g-vė 48, Panevėžys, 
Lithuania.

PAJIEŠKAU savo brolio Miko 
Vareikos. Pirmiaus gyveno Scran 
ton, Pa. Tupu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas žinote, meldžiu 
pranešti. Kazim. Vareika, 1316 
Grand St., Gary, Ind.
Perlaidos:

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS didelis Storas. Ga

lima uždėti saliuną, ice cream- parlor 
arba restauraną. Priešais didelį Crane 

ti- fabriką, kur dirba 25,000 žmonių, 
g- Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin- 
a- ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
th vai. vakare.
ne 4632 S. Ashland Avė.
ai Phone Boulevard 7309

£ ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 

a- džiausią ir geriausia stogų dengimo 
-1S įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
L darbininkai samdomi. J. J. Dunno

Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
i- Phone Lawndale 0114.__________
j 1 !—----------------—..........................       k— M I

REIKIA DARBININKŲ |
£ MOTERŲ_______
Ji REIKIA patyrusios salesla- 

dy, pardavinėjimui audeklų ir 
siutų.

)0 J. Rosenberg,s.
1212 So. Halsted Str.■ *“ 1

ųL- ' |
> jį. ---—— 1

REIKIA—
y 50 vikrių merginų, dirb- L 
’ ti prie grobų. Nuolat dar- L 
- bas, gera mokestis. Pui- H 

kiaušis kambarys darbui. < 
Dalimis pasilsys.

Atsišaukite į superinten
dento ofisą.

’ OPPENHEIMER CASLNG '
s COMPANY, H
? 1020-28 W. 36th St. 0

4 1 *

r .

REIKIA merginos namų dar- 
bui, maža šeimyna, nereikia \ 
skalbti. Turi suprasti anglų kai- |

- bą. Atsišaukite: DeVRIES, i
» 4715 Ingleside Avė., k

Kenwood 7855 p
,_l

rREIKIA — 1
Merginų, naktinių veiterkų.

Gera alga, trumpos valandos. L
Atsišaukite: p
4656 So. Western Avė. U

REIKALINGA jauna mergaitė ar
ba moteris prie 'namų darbo, trum
pos valandos ir lengvas darbas, pri
žiūrėti 2 metų vaiką. Reikalui būnant 
gali gauti kambarį ir valei. | _

RESTAURANAS, 
2102 W. 59th St. «

Chicago, Iii. 11
M I XI

REIKIA merginų perdėsty- s 
mui kiaušinių iš keisiu į vatą. 
Turi būt tvirtos, $15.00 į sa
vaitę, nuolat darbas.
BEATRIČE CREAMERY CO.U

1526 So. State .St. f
i a

REIKIA DARBOJ p
VYRŲ '

, VYRŲ 2. Reikalaujame naujų p 
samdininkų, kurie kalba angliš- r 
kai, nuo’30 iki 45 metų amžiaus, d 
Vedusių, perstatyti didelę orga- t 
nizaciją jūsų pačių apielinkėje. 
Gera mokestis. Pardavinėjimo 
patyrimo nereikia. Mes jus iš- ■ 
mokinsime. Turi būt atsakomin- 
gi. Fuller Brush Co., Room 1301 k 
159 N. State St. ' k
__________________________  d

REIKIA 2 shearmenų, nuolat 18 
darbas, ateikite pasirengę dar- b 
ban ketverge. p

COHN IRON & STEEL CO. -
2034 Southport Avenue 

netoli Clyboum 1

REIKALINGAS barberys, va- bi 
karais ir subatomis per dieną P 
arba nuo pietų. st

Atsišaukite:
BRIGHTON BARBER SHOP,[w

4222 Archer Avė. | =

PARDAVIMUI j.

NAUJIENOS, Chicago, UI Antradienis, Rūgs. 11, 1923

PARDAVIMUI NAMA1-ZEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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 
apgyventa 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.

PARDAyiMUI saliunas viso
kių tautų apgyventa vieta. 
Taipat parduosiu 4 ruimų ra
kandus. Už pigia kainą nupir
ksit viską. Kreipkitės prie sa
vininko.

2903 So. Mallacę Str.
' Tel. Vįotarji 5610

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
erne ir soft drinks parlor. Lysas 3 
ictams. Taipgi Mitchell .automobi
lis pardavimui arba mainymui, sy- 
iu arba atskirai. Priežastis natda- 
imo — serga moteris.

Atsišaukite:
4612 So. Wells St.

PARDAVIMUI saliunas su maudy- 
i (bath) ,biznis gerai išdirbtas, Įtė
vių apgyventa vieta, kambariai dėl 
rveninĮK), renda nebrangi, ilgas ly- 
s. Parduosiu pigiai. Priežastį par- 
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
153 E. 107th St.

PARDAVIMUI delikatessen kraųtu- 
rė, gerai įrengta, gerai apsimokanti, 
detinėj miesto daly. Parduosiu labai 
>igiai. Naujos mados įrengimas, švie
sus stakas, pigi renda su gyvenimui 
kambariais, išmokėjimais.

> 1717 E. 75th Street,
2 blokai į rytus Stony Island Avė.

PARSIDUODA groseris labai geroj 
dėtoj. Gali laikyti visokios mėsos, vi
ii bučeriški įrankiai kokių tik reikia 
mčerniai. Biznis gerai eina, visai prie 
ietuviškos bažnyčięe ir prie publiškos 
nokyklos. Noriu pąrduot greitu lai- 
:u, o priežastį dą^inosite ant vietos, 
Vdresas: 4601 reą^ So. Hermitage Av. 
š fronto gyvena kpaučius. O grosc- 
is iš užpakalio.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ė, turi'W parduota į trumpą lai- 
ą, priežastį patirsite ant vietos. Biz- 
is išdirbtas per 10 metų. Xra šalįo- 
ia mažina. 1

MALESH BROS.
10718 So. Mįįjhigan Avė., 

Roseįand

PARDAVIMUI kostumereką kriau- ivj šapa, biznis srerai iždirbtas, darbo 
ižtenka dėl dviejukriaučių, apiakti! kito tokio pižnio n€ra, vieta tęe- 
•a tokiam, kuris noįi daryti ger^ biz- 
iį? Priežastis pardavimo — liga. At
ūžaukite: L. ADINT

2502 W. 69th St.

PARSIDUODA karvė. Labai 
•ra pienui, š vi ežiai /vediesi, 
trdavimo priežastį patiksit 
t vietos. Kreipkitės sekančiu 
trąšu; S. Miliauskis, 5638 So. 
ipp Ave.0 Chicago, III.

PARDAVIMUI groserne ir ru 
dos mėsos ir kitokių smųlk- 
enų krautuvė. Vieta gerai iš- 
rbta. Renda pigi. Lysas 3 me
ras. Priežastis pardavimo pa- 
•sit ant- vietos. Kreipkitės:

3642 Parnell Avė.

PARDAVIMUI hardware 
rantu ve lietuviškoj kolonijoj, 
:ur biznis visados gerai yra 
aromas. Nupirksit labai pi- 
iai, nes mano moteris ligoj, ne- į 
egaliu toliau biznio laikyti, 
reipkitės: 2701 W. 47th St.
,'i H'jiinMrimtimi, trr.j A ■

RAKANDAI I
DIDELIS bargenas, į 10 dienų turi 
iti parduoti 5 kambaHų rakandai; 
si geriausiame stovyje, atskirai arba 
> vieną. Taipgi automobilius 5 pa- 
žierių, Kissei Car. Viską parduosiu 
i tikrą pasiūlymą, nes išvažiuoju į 
ilifornia. 149 South 19th Avė., May- 
3O<1, III.

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

1409 W. 14-th Str.
^PAIfoAVIMUI pekarnės bta- 

nis. Biznis išdirbtas per septy
nis metus, lietuvių ir lenkų ko- 

ar kas žinote meldžiu pranešti. įlonijoj. Pardavimo priežastis — 
KAZIMIERAS TIČKUNAS, [svarbi

4550 SO. W00d St

PAJIEŠKAU savo draugo Ka
ži m. Šukio. Paeina iš Panevėžio 
miesto, Ramygalos g-ve. Jis pats

KAZIMIERAS TICKUNAS, 
1*109 Madison Si., Gary, Ind

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

■■■ ■ ........................   " I—-..................... -

MAINYSIU automobilių ant 
loto, veikia kaipo naujas ir 
išrodo kaip naujas, mažaj var
totas.
. Atsišaukite pab:
31210 Sd. Halsted St., Bbx 24

TIKRI NAMŲ BARGENAI!

PARDAVIMUI dvejų augštu geras 
medinis narn-as; 2 flatai po 4 kamba
rius; su gasu, elektra, maudynėms ir 
beizmentu; randasi Brighton Parko 
lietuvių apielinkėje; kaina $5,200, 
apie pusę pinigais, o kitus lengvais 
išmokėjimais.

PARDAVIMUI už negirdėtą pasiū
lymą 8 kambaiių vieno pagyvenamo 
namelis su elektra, statytas ant ce-. 
pientinio pamato; 1 akeris žemės; 15 
vaįsingų obelių, 1 višpį, 1 slyva, 
akerio aviečių; geri vištininkai; 10 
minučių iki 111 gatvekarių; žemė ge
ra auginti viską; savininkas parduos 
pigiai už $5,700 apie $800 reikia įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais; ran
dasi Mt. Greenwood, III., netoli'nuo 
lietuviškų kapinių.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas apie 6 metų senumo; 2 flatai po 
6 puikius kambarius: karštu vande
niu šildomas su 2 boileriais; visur iŠ- 
trimuota kieto medžio; prie namo 
priklauso gasiniai pečiai ir aisboksiai; 
viskas padaryta pagal naujos mados; 
kaina $11,500, apie pusę pinigais, ki
tus ant morgičio lengvais išmokėji
mais.

Turime ir daugiau visokiij namų ir 
tai tikrus bargenus, jeigu pirksite tai 
parduodamas visuomet pelnysite; at
silankykite pas mus dieną ar vaka-
BRIGHTON ' REALTY COMPANY 

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avė. (prie Califomia 

Avenue) '

PARDAVIMUI 5 kamb. frame 
cottage, gasas, elektra, vana ir 
kiti įtaisymai, randasi netoli in
dustrijos centro, 6234 S. McVick 
ers Av. Kaina $4,500, $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą.

NAUJIENOS, Box 329

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

- • • T

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

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

McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173
Dresių, skrybėlių, kirpimas, siu

vimas. Greitas išmokinimas dėl 
biznio ir namų vartojimo. Dieno
mis ir vakarais.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams; 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S, Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2G53 Sayre Avė.;, kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vąl. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 87th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 nowe 
avė., ir D. Matuzas, 8653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
nwnd Chapely 816 W. 31 gat.

—- - ■ RT jut j W V

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

KAS TURITE LOTĄ?
Aš turiu 5 pasažierių mažai varto

tą gerą 6 cilinderių automobilių ir no
riu išmainyti ant loto bile kokio vie- 
to, norėdami mainyti savo lotą ant 
mašinos kreipkitės pas

JOSEPH YUSHKEWITZ.
4034 Archer Avė., Chicago, III.

PUIKUS bargenas, didelis 3 flatų 
namas, netoli 51 St. ir Wells St. Sa
vininkas turi apleisti miestą. .Kaina 
tik $6.500, lengvais išmokėjimais. Ad
vokatas

F. J. CIMRAL, 
kampas 83rd ir So. Chicago Avė.

Phone South Shore 0234

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

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TSS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė., 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turi, 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 232£ 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-li- 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega

- Susirinkimai laikomi kas mėnesi 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd Pi

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiua 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin- 

( kimai būna pirmą ketvirtadienj 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1928 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Račiūnas.' 
kąsos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

6 kambarių bangalow, fur- 
noce šildomas, užpakalinis po- 
rčius su stikįaią, 2 kapų gara- 
džiitfs, $8,000, 6436 So. Whipp- 
le St., Phone Prospect 9298

PARDAVIMUI 3 pagyveni- 
mūrinis namas, arba inainy- 

Siu ant bizniavo namo. Kreipki
tės priĄ savininko.

3515 Lowe Avė.
2 lubos

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui 2 aukščio mūri

nis bizniavas namas. Didelis 
Storas 4 ir 5 ruimai gyvenimui 
ant bizniavos gatvės. Šioj savai 
tei nupirksit labai pigiai, nes 
turiu parduoti greitai. Priežas
tis šeimynoj liga. Kreipkitės:

2607 W. 47th St. .

PARDAVIMUI 8 kambarių 
cottage, modemiška, elektra, ga- 
radžius, išmokėjimais, gera tran- 
sportacija. 723 W. 47th St. 3 
augštų modemiškas namas, ce
mento skiepas, skiepe mokyklos 
krautuvė, garadžius, $100 įplau
kų į mėnesį.

4742 Union Avė.

PĄRDAVIMUI medinis name
lis, 4 kambariai, karštu vande
niu apšildomi, gasas ir elektra.

Atsišaukite:
6835 Rookwell St.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOf 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pįrm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskiš, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei 
įds, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar 
tinkus L. Aleksandraviče, mar 
šalka Fri Meškauskas, prie vėliavo 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos . Su 
sirinkimai laikomi kas antrą ponk 
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuni 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IK MOTERŲ PAS 
KLIUBO valdyba 1928 metams 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Cravvford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medaliiiskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 w

< 13th St.; turto rašt. V. Manius, 1' 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glou 
T .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pęt 
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin 
kimai laikomi kas mėnesį antrą no 
dėldienj. 1-bią valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPO' 
valdyba 1923 metams: pirm-. P. Ga1 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. seki 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfiel- 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152 
Irving Avė.; prot. sekr. Antana 
Lungevič, 1737 N. Robcy St.; dakta 
ras kvotėjas A. Montvidas, 182 
Wabansia Avė. Susirinkimai ats 
būna kiekvieną < antrą nedėldiar. 
Zwianzek Polek svet., 1315 Nort1 
Ashland Avė.______ '

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPIN17 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai 
dyba 1923 metams: pirm. A. Ma> 
kauskas, 2950 W. Pershing Roa< 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Arche 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitien* 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt 
J. Aleksandraviče, 8653 S. Henrn 
tage Avė, kontrolės rašt? J. Mise 
viče, 2740 W. Š9 PI., ižd. J. Juza’ 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Ka 
naitiš.

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

UETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
etautas, 3156 So. Canal St.; kasię- 
rius A. Urbonąs, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 8338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
istoLi drauprystėn meldžiami atsi
lankyti j susirinkimų vietą.

JETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 83rd St.; pagelb. D. 
Priedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Denuereckis, 3381 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas X Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazaląuskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

)RAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Ka zlauskis; n u t. rašt. L Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas 3. 
Romanas.

PARDAVIMUI B kambarių 
cottage, lotas 62x175, netoli mo
kyklos ir bažnyčios. Atsišauki
te 5301 Emerald Avė., tarpe 12 
ir 1, arba 6 ir 8 vakare.

Į PARDAVIMUI biznio prapertė frame 
[namas, 3 natų, 3-4-6 kambarių. Yra 
krautuvė su gyvenimui kambariais. 
Geras pasiūlymas. įplaukų daugiau 
kaip $100 j mėnesį. Agentai neatsi- 
šaukite.

Savininkas:
2815 W. 38th St

PARDAVIMUI namas South-
West Sidėje, 5 kambariai 
čiojį, 4 kambariai viršui, 2 
ti lotai, barnė ir garadžius.

Atsišaukite:
3303 So. Oakley Avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLf 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SI 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. / 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unitu 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 1091' 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. \ 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. .1 
Balvočius, 188 E. 114 Place. Susf 
rinkimai laikomi pirmą penktadien 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvih 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na 
riais primanai visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 nu.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPO? 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis; 331 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 8339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293) ; turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3387 So. Wall»ci 
St.; kasierius B. Butkus, 840 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
mąitis; kasos globėjas Kaz. Karac 
kas; maršalka P. Gerlikas. Klivb< 
susirinkimai Laikomi kiekvieno 
nešto pirmą Sefitadienį, salėj 830 
So. Morgan ir 83čios gatvių. Nu 
riais priimami visi sveiki vyrai mi‘ 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

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

'RAUGYSTfiS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDA ŪGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininKas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 8029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pilkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas menuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

JETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1928 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Pranciškus Girdvainis; Kontroles 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Lš- 
dlninkas Domininkas Shenraitis, 
Kasos Globėjai, Juozai Karpis ir 
Stanislovas Staakus; Durų SamgaSt 
Petras Barbšfs; Santaikos Teisėjas, 
Leonai Shlogeris.


