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250.000 ŽUVO JAPONIJOJE
Žemės drebėji 
mas Japonijoj

Tokio ir Jokohama

sugriauti

Italija priešinasi tautų 
sąjungai

Visi antracito angliakasiai pri 
sidėjo prie streiko

Daugiau 250,000 žmoniy 
žuvo Japonijoje

žemės drebėjimas pavertė į 
griuvėsius Tokio Ir Yokoha- 
ma. Vien Tokio žuvo 150,- 
000 žmonių. Daug kitų mie
stų sugriauta. Didžiausia ka
tastrofa istorijoje.

OSAKI, rūgs. 3. — Didžiau
sia katastrofa istorijoje ištiko 
Japoniją pereitą šeštadienį. 
Smarkus žemės drebėsimas), 
kuris tęsėsi virš valandos lai
ko pavertė Japonijos sostinę 
Tokio ir svarbiausi Japonijos 
portą Yokohamą į griuvėsius, 
neskaitant sugriautų daugelio 
kitų mažesnių miestų, 
legrafinis ir geležinkelių 
siekimas Japonijoje yra 
trauktas ir dar negalima 
skaityti tikrųjų nuostolių, 
žemės drebėjimo Tokio ir 
kuliamoj kįlo dideli
kurių dėl vandens pervadų su
ardymo negalima buvo sustab
dyti ir kurie pribaigė naikini-

Te- 
suai- 

nu-

Po
Yo-

gaisrai,

8 žmonės užmuštiTautų sąjungos dalyke, pa
sak laikraščių, Italija laidosi 
tos nuomonės, kad dabartinė 
Graikijos valdžia nėra pripa
žinta nė vienos Europos val
stybės, be to ji yra sušaudžiu- 
si buvusius minfeterius. Todėl Į , A- Y
ji neturinti nė feišės kreiptis į 
tautų sąjungą. rfautų sąjungos 
įsimaišymas ir darymas nuo
sprendžių butų

Virimu 
esą 
žmonių tai valdžiai pasisektų 
išgauti pripažini ną.

Alkani Esseno darbininkai 
kelia riaušes

kelis tuksiančius žmonių; ap
skaitoma, kad 200,(M)0 namų 

.sudegė ar liko sugriauta. Yo- 
kohama — didelė miesto dalis, 
taipjau rezortai kalnuose apie- 
linkėj sugriauti; apskaitoma, 
kad 1,400 namų sudegė; vieno 
laivo kapitonas praneša, kad 
lavonų esą visur pilna; abie
juose miestuose labai stokuoja 
maisto ir vandens. Yokosuka 
— vilnies užplūdimas paskan
dino daug laivų ir sugriovė 
daug namų; siunčiąs gaisras. 
Nagoya — turi 620,000 gyven
tojų: veik visas miestas yra 
sugriautas. Osaka — visur ge
ležinkeliai išardyti, buvo daug 
nelaimių su traukinių ir daug 
žmonių užmušta. Sasako — 
600 žmonių žuvo sugriuvus 
geležinkelio tuneliui. Ito — 
daugiau 500 namų nuplovė 
vilnis. Hakone — čia šiame 
garsiame rezortų 'mieste esą 
daug lengviau suskaityti išli
kusius gyvuosius, negu žuvu
siuosius. Kamakura — aviato
rius pranešė, kad jis nematė nė 
vieno išlikusio namo. Onošima 
yra užlietas vandens, taipjau 
vilnis nuplovė Odawara, o 
Oisimoj išsiveržė Ugnialka'lnlis.

Nežiūrint jau dabar žinomų 
baisiausių žemės drebėjimo 
pasekmių, galbūt, kada pama
ži atsisteigs susisiekimas 
šalies giluma, nuostoliai 
rodys net dar didesni, 
kad dabar manoma.

Užsikirtimas derybose su 
kasyklų savininkais

Visi iki vienam antracito ang
liakasiai streikuoja.

Plėšia maisto sankrovas 
traukinius.

ir

viru pripaži-
Graiikijois ' valdžios. Tuo 
užmušim dar penkių

Gali visos Balkanų šalys 
įsivelti karau

Jos irgi paskelbs mobilizaciją, 
jei Italija pradėtų mobili
zuoti savo kariuomenę*

derybas 
priimtas 
nes tai 
pasilsėti

ESSENAS, rūgs. 3. — Pa
skelbtas lokautas prieš anglia
kasius Esseno distrikto iššau
kė riaušes. 12 kasyklų nedir
ba ir 30,000 angliakasių liko 
išmesta iš darbo. Negavus al
gos pereitą savaitę padėtis pa
sidarė labai rusti ir alkani ang
liakasiai puola maisto sankro
vas ir maisto traukinius.

Pinigų trukumas delei nuo
latinėm prancūzų kcfnfiskavįmo 
skiriamų algoms išniokėti pi-

CHICAGO. — Pereitą sep- 
■tintadlienį automobiliai Chicar 
gojo užmušė aštuonius žmones 
ir du taip sunkiai sužeidė, kad 
ir jie Veikiausia mirs.

Tarp užmuštų yra ir vienas 
lietuvių vaikas, John Pronec- 
kunis (?), 11 m., gyvenęs 
Mount yGreenwood.

Sudarė Japonijos kabinetą
SAN FRANCISCO, rūgs. 3. 

— Pasak radiogramos, siau
čiant Tokio gaisrui, valdžios 
partijos vadovai susirinko lai
vyno kliube ir sudarė ten ka
binetą, kuris užims vietą mi
rusiojo premiero Kato kabine
tą. Dar tebetęsiant susirinki
mą sugriuvo ir kliubo namas, 
palaidodamas po savim kele
tą valdžios partijos vadovų.

Premjeru ir užsienio reika
lų mini-steriu tapo paskirtas 
grafas 
didelis

PHILADiELPHIA, Pa., nigs. 
3.— Derybose antracito kasyk
lų savininkų su angliakasiais 
įvyko užsikirtimas ir derybos 
liko atidėtos iki trečiadienio. 
Tą pasiūlymą atidėti 
iki trečiadienio liko 
noriai abiejų pusių, 
duos laiko atstovams
ir geriau apsvarstyti visą padė
tį. Kalbama, kad jei nebūtų 
buvę derybos atidėtos, tai jos 
butų nutrukusios.

Užsikirtimas derybose įvyko į nigų didėja ir taipjau gimdo 
algų klausimu. Gubernatorius 
Pinchot pasiūlė pakelti algą 
angliakasiams' 10 nuoš. Ang
liakasiai sutinka priimti tą 
pakėlimą kontraktuotiems dar
bininkams, bet reikalauja daug 
didesnio pakėlimo dieniniams 
darbininkams, kurie labai ma
žai uždirba. Kasyklų gi savi
ninkai priešinasi algų pakėli
mui. Vieton to jie siūlo daryti 
kontraktą ilgam laikui ir kad 
paskui arbitracija nustatinėtų 
algas. Angliakasiai atmeta vi
sokią arbitraciją.

Gubernatorius betgi tikisi, 
kad galų gale bus susitaikinta.

Tuo gi tarpu antracito ang
liakasių streikas jau prasidėjo 
nuo šeštadienio. Visi iki vie
nam angliakasiai atsiliepė j 
streiko paskelbimą ir darbą 
mete. Viso streikuoja apie 
165,000 angliakasių. Visos ant- 
rdeito kasyklos yra tik Penn- 
sylvania valstijoj ir todėl strei
kas apima vien tą valstiją.

didelį neramumą.

Nubaudė Herrino prokurorąATHENAI, rugsėjo 3. — 
J ugo Slavijos atstovas Du sic 
pasikalbėjime pasakė, kad Cor
fu sala yra .Ingo Slavijos ke
lias per Adriatiką jurą ir todėl 
Italijos užėmin&s tos salos 
tiesioginiai paliečia ir Jugo 
Slaviją.

Paklaustas ką Jugo Slavija 
darytų, jei Italija paskelbtų 
kariuomenės mobilizaciją, at
stovas atsakė, kflĖt tą patį pa
darytų visos Balkanų šalys.

Italijos valdžia per savo at
stovą praneši /Graikijos val
džiai, kad Italija atsisako pri
pažinti kiekvieną miosprendį, 
kokį tik padarytų tautų sąjun
ga Italijos-Graikijos krizy.

Telegrafinis susisiekimas su 
Corfu sala yra nutrauktas. 
Gautomis žiniomis, italai el
giasi taip, tarsi jie skaitytų 
save kariaujant su Graikija. 
Pavyzdžiui, jie uždarė Corfu 
kanalą Graikijos laivams,
vieną graikų laivą sulaikė Brin- 
disi, o kitą apšaudė.

Tuoj po pamaldų katalikų 
katedroj už žuvusius 
bombardavimo Corfu 
surengta milžinišką 
straciją prieš Italiją,
sudegino Italijos vėliavą 
puolė Italijos lęgaciją.

Nepatvirtintos žinios 
kad Italija taipjau užėmė Ša
lnos ir Cephalonia salas.

MARION, III., rūgs. 3. — 
Vietos valstijos prokuroras 
Delos Duty, kuris vedė bylą 
prieš angliakasius dėl buvu
sios Herrine streiklaužių sker
dynės, liko nuteistas užsimo
kėti $500 pabaudos už panie
kinimą teismo. Jis buvo prade - 
uždėtą ant munšainerių didelę 
kandiją. Jis, gavo didžiausią 
galiipą bausmę už teismo .pa- 
jęs sau valiai mažinti teisėjo 
niekinimą, bet jis apeliuosiąs.

Dar jokioj * kitoj nelaimėj 
istorijoj nėra žuvę tiek daug 
žmonių, kaip laike šio žemės 
drebėjimo. Laivyno ministeri
ja apskaito, kad vien Tokio 
žuvo 150,000 žmonių. Yokoha- 
moj, kaip apskaitoma, žuvo 
apie 100,000 žmonių. Kiek 
žmonių žuvo kituose miestuo
se dar nežinoma. ,

(Artimiausia • Japonijai ne
laimė ištiko Siciliją ir Kalab
riją 1908 m., kur laike žemės 
drebėjimo žuvo 76,483 žmonės 
ir 94,400 žmonių liko sužeista. 
Tada keli miestai liko sugriau
ti ir pridaryta neapskaitliuoja- 
mų nuostolių).

Gautomis žfiniomris, laikant 
konferenciją liko užmušti bu
vęs premieras Takahaši ir 20 
kitų žymiausių valdžios parti
jos vadovų. Apie likimą sveti
mų šalių atstovų, taipjau apie 
likimą dangtelio (svetimšalių 
kol-kas nieko nežinoma. Kiek 
žinoma, Hakone žuvo apie 40 

, svetimšalių.
Tokio tapo paskelbtas karo 

stovis. Miestas yra taip sugriau 
j tas, kad svarstoma apie laiki
ną perkėlimą sostinės į Kyoto 
ar Osaki. Karo stovis paskelb
tas ir Jokahamoj. Tokio ap
sireiškia didelis trukumas ry
žių ir kitokio maisto, 
tomą, kad Tokio yra 
gas 1,000 tonų ryžių į dieną. 
Tuo gi tarpu miesto 
yra sugriauti ar ugnies sunai
kinti, o pristatyti iš kitur tiek 
ryžių negalima delei išardytų 
geležinkelių. Tokis pat maisto 
trukumas yra ir Jokohamoj. 
Abiejuose •miestuose gyvento
jai veik badauja.

Gautomis žiniomis, naujas 
žemės drebėjimas buvo jau
čiamas ir septintadieny. Bet 
kiek jis nuostolių pridarė, dar 
nežinoma. Vietomis atsivėrė 
ugniakalniai.
Lengviau suskaityti gyvus, ne

gu žuvusius.
Sekami miestai 

nukentėjo nuo šeštadienio 
mes drebėjimo (nepilnoj ži
nios) :

Tokio — pusė miesto 
griauta, jų tarpe biznio ir fi
nansiniai distriktai, bet ir li
kusios dalys miesto yra labai 
nukentėję; miestas neturi van
dens; laike gaisro valdžios ar
senalas ekspliodavo ^ir užmušė

su 
pasi- 
negu

Italija nepripažins tautu 
sąjungos nuosprendžio

Mušis su ku kluksais

Gombei Yamamoto, 
atgaleivis.

Ragina priešintis karui
MINNEAPOLIS, rūgs. 3. — 

Darbininkų pikninkas priėmė 
rezoĄiuci|ją, raginančią 'Grajiki- 
jos ir Italijos darbininkus atsi
sakyti kariauti, jei kiltų karas

Nepaliauja rengtis karau. Kal
tina Graikijos karvedžius už 
užmušimą italų.

Taipjau reikalaujama, (kad 
atsitikime naujo karo, valdžia 
sustabdytų ginklų gabenimą iš 
šios šalies.

ki:w CASTLE, Del., rūgs. 
3. — Du žmonės liko pašauti 
ir sunkiai sužeisti ir,apie 50 
lengviau sužeista miniai už
puolus Ku Klux Klano susirin
kimą, kuriame buvo priima
ma 350 naujų narių. Klanie
čiai gerai nukentėjo ir turėjo 
skubiai išsinešdinti iš lauko, 
kurame jie laikė susirinkimą.

Kita rezoliucija reikalauja 
nepaprasto kongreso posėdžio 
apsvarstyti kaip suteikti pa- 
gelbą ūkininkams šiais sun
kiais laikais. Tuo reikalu kal
bėjo išrinktasis senatorius 
darinėtis Magnus Johnson.

Italija pasitraukia iš tautų 
sąjungos svarstymų

o
RYMAS, nigs. 3. — Italijos 

okupacijos kareiviai dėl atsar
gos dar daugiau žmonių areš
tavo ant Corfu salos. Visa sa
la topo padalinta į zonas, ku
rias valdo oficieriai.

Guhernatoriuis pranešė kitų 
šalių konsulams ant Corfu sa
los, kad visi laivai atplaukę 
prieš Italijos okupaciją ir 
taipjau turintys Italijos leidi
mą, išėmus Graikijos laivus, 
gali iškrauti savo prekes.

Italija siunčia daugiau kari
nių laivų į Adriatiką. Torpedi
niams laivams Smyrnoje įsa
kyta sugrįšti ir prisidėti prie 
Adriatiko laivyno.

Tuo pačiu laiku Italija pra
nešė Graikijai, kad ji atsisa
ko pripažinti kiekvieną nuo
sprendį, kokį tautų sąjunga 
padarytų šiame ginče.

Italijos llaikralščiai liifspaU'S- 
dino žinių, kaltinančių Grai
kijoj valdžią už išžudymą ita
lų narių Albanijos^Graikijos 
rube^iąiis komisijos. Labiau
sia kaltinama tos pačios ko
misijos narį graikų pulk. Bot- 
zaris kaipo kurstytoją ir orga- 
nizuotojį to užpuolimo ir kad 
patį užpuolimą surengė ne ko
kios bandos, bet reguliariniai 
Gjra iki jos kareiviai, komanduo
jami (Graikijos oficierių. Be to 
ir pats užpuolimas įvykęs už 
250 mąstų nuo kareivių ka- 
zarmių, taip kad kiti kareiviai 
negalėjo negirdėti šaudymo. 
(Graikai 
miausia 
už 9 ar 
puolimo

laike 
salos, 

demon- 
Minia 
ir už-

Nedalyvaus svarstymuose Itali- 
jos-Graikijos kivirčių. Ang
lija remsianti tautų sąjungą.

sako.

Tautų sąjungos susirinki
mas

3.

Mirė pirkdamas gasoliną.
CHICAGO. i— Lenkas gn> 

šerniukas Joseph Lukaszews- 
ki, 26 m., 1822 S. Ashland avė., 
privažiavo 
gasolino
Ro|dkwell gatvių, paprašė 5 
galionus gasolino ir sukniubęs 
ant valdomojo rato urnai pa
simirė.

š^indlie — giedra; nedidelė 
permaina temjieraturoje.

Saulė teka 6:18 v., leidliasf*
7:21 v. Mėnuo teka 12:06 v. n.^-’

1 LONDONAS, rūgs. 
Gautomis žiniomis, 
valdžia įsakiusi savo atsto
vams tautų) sąjungoje /susilai
kyti nuo tolimesnių svarsty
mų sąjungoje Italijos-Graiki- 
jos kiyirčių. •

Afnglija dalysianti viską, 
kad privertus Italiją ir Grai
kiją pildyti tautų sąjungos su
tartį. Anglijos atstovui Cecil 
tapo » įsakyta remti sutartį ir 
anglai tikisi, kad jo sugabu- 
mas ir pažinimas sąjungos rei
kalų privers Italiją nusileisti.

Anglijos užsienio ręikalų mi- 
nisteris Curzonas skubiai su
grįžo į Londoną ir tapo su
tarta visą Italijos-Graikijos 
klaulsimą palikti tautų sąjun
gai. Tuo gi tarpu tapo patar
ta nė vienai valstybei nereik
šti savo nusistatymo. Tik ka
da tautų sąjungai nepavyks iš
rišti klausymo, tada bus grieb- 
tąsi kitokio veikimo.
Tautų sąjungos susirinkimas

automobiliu prie 
stoties prie 22 ir

Tavo Namas sandeliai

su-

Apskai- 
reikalin-

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

tvirtina, kad arti- 
kareivių kuopa buvo 
10 kilometrų nuo už- 
vietos).

Nužudė du vaikus ir pati 
nusižudė.

labiausia 
že-

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

9

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

GENEVA, nigs. 3. — šian
die prasidėjo ketvirtas visuoti
nas tautų sąjungos susirinki
mas. Nors dar nieko neužsi
minta apie Graikijos4talijos 
krizį, tečiaus koridoriuose 
daug apie tai kalbama ir iš
reiškiama viltį, kad gal prie 
karo ir nebus prieita.

Atidarius susirinkimą pir
miausia visos šalys išreiškė sa
vo giliausią užuojautą Japoni
jai dėl baisios nelaimes, kuri 
tą šalį ištiko.

Pirmininku liko išrinktas 
Dr. Cosme de La Torriento 
Peraza iš Cubos.

CHICAGO. Jessie Rath- 
son, 4329 S. Kedzie Avė., susi
barė su savo vyru ir jam išė-' 
jus į darbą ji pati nusitroški- 
no ir savo du mažus vaikus 
nutroškino gasu.

MADISON, III., rūgs. 4. — 
Du žmohės liko užmušti ir du 
sužeisti muštynėse John Ma- 
rotff namuose. Vieno užmuštų
jų nepažįstama, o kitą, kurį 
rasta negyvą už 7 mylių nuo 
muštynių Maroff pažino kaipo 
jo įnamį “Frank”, kurio pa
vardės jis betgi nežinąs.

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.

naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI «ak
Pro f. N. I. Andrusov Verte VI. A.

Iš Mokslo Srities
Apie Žemės Amžių

l» * I I I ■ I .
(Tęsinys)

Kita eilė bandymų geologi
jos laiko didumą aiškinti re
miasi tomis teorijomis, kurios 
pripažįsta žemę kadaise karštą 
buvus. Pirmas, gana gudrus, 
bandymas šioje srity buvo U. 
Tomsono (Lordo Kelvino) pa
darytas. Šis garsus fizikas re
miasi hipoteze, sulig kurios 
pirmykštis žemės stovis buvo 
skystas kaip ugnis. Jisai ma
no, kad aušimas žemės rutu
lio ėjo konvekcinių srovių ke
bu. -Konvekcinėmis srovėmis

temperatūra 
ta pati.) 
ką omeny 
kad žemės 
jos centre

skysčiui auštant ir maišo visą 
skystį ištisai. Tokio mainymo
si dėka žemės rutulio tempe
ratūra, kol jis buvo skystas, 
nors nuolat mažėjo, bet vis tik 
visur buvo vienoda ir viduje 
ir paviršiuje. Žemės kietėji
mas prasidėjo tą momentą, kai 
įi visa tiek ataušo kad tai tem
peratūrai esant įvyksta žemės 
medžiagų perėjimas iš skysto 
į kietą stovį, ši temperatūra 
priklauso nuo kimų prigimties 
ir nuo spaudimo, kuris į juos 
veikia. Spaudimas, kiek ži
nia, padidina lydimosi tempe
ratūrą (o sykiu ir perėjimo iš 

stovį, nes ta 
abiem atvejais

Turėdamas ši dalv- € *•' 
f. Tomsonas manė, 
k ietėj i mas prasidė j o 
ir kad žemės kieto
ji rado paskiausiai,

šiais musų laikais žemė esanti 
visur kieta apart tų vietų, ku
rios yra arti vulkanų. Nuo že
mės sukietėjimo momento, ar
ba, kitaip sakant, nuo momen
to žemės plutos atsiradimo, 
po kurios žemė tuojaus tapo 
tinkama organinei gyvybei at
sirasti, žemės aušimo procesai 
virto visai kitoki. Dabar jai 
jau galima pritaikinti Furje 
teorijas apie šilumos išspin
duliavimą karštų kietų kimų. 
Kaip rodo šio mokslininko iš
skaičiavimai, iliustruoti Bišofo 
bandymais su didelių smarkiai 
įkaitusių rutulių aušimu, juo
se po kurio laiko
pradžios atsiranda dvi zonos: 
vidurys kurs dar užlaiko pir
mykštę temperatūrą, ir išlau
kinis lukštas, kuriame tempe
ratūra nuolat puola ligi palies 
viršutinio sluogsnio tempera
tūros. Riba tarp išlaukinio 
lukšto ir vidurio laikui bėgant 
eina vis silvn ir uilvn. bet ios

Nors gražus U. Tomsoųo 
sprendimas apie žemės, kaipo 
kieto rutulio, amžių, bet ir juo 
ne visi tiki. U. Tomsonas da- 
leidžia, žemę kadaise skystą 
buvus, tuo tarpu kai yra nr ki
ta hipotezė, sulig kurios žemė 
iš pradžių galėjo būti kieta, o 
jos šiluma atsirado vidujinio 
mechaninio ir molekuliarų ki
tėjimų dėka. Galop, nors ir 
sutiktumėm su tuo, kad žemė 
kądaise buvo skysta, bet labai 
galimas dalykas, kad ji aušo 
visai kitais keliais, kaip kad 
mano Tomsonas. Tiesą sa
kant, mes negalime įsivaizduo
ti kaip iš tikrųjų ėjo neištisi- 
nio kadaise buvusio skysto 
dangaus kūno kietėjimas; tai 
aišku kad ir iš to, kad šiandien 
tik apie žemės rutulio vidurių 
stovį ir ten esančias tempera
tūras yra daug įvairių, dažnai 
griežtai priešingų nuomonių.

Be to astronomas Perri pa
rodė, kad Tomsonas nekreipė 
domūs į didelį šilumos laidu
mą žemės viduje, į didelį tan
kumą ir didelę lyginamąją ši
lumą. Jeigu į visa tai atkreip
ti ganėtinai domės, tai Tom
sono skaičius reiktų žymiai 
padidinti (nuo 121 ligi 1300 
kartų).

Apart to žemės plutoje ne
senai rasta naujas šilumos šal
tinis, 
musų 
Šimą, 
sparių 
irime.
gramas radijaus irdamas j va
landą gali duoti virš 100 ka
lorijų ir nors žemės paviršiaus 
sudėtyje jo yra tik mažiausias 
nuošimtis, bet vidutinis jo kie
kis žemės plutoje toks, kad jei
gu jo butų ir visoje žemės ma
gėje toks pat nuošimtis, tai jis 
su liekana padengtų visą že
mes paviršiaus išspinduliuo
jamąją šilumą. Elstcris ir 
Heitelis parodė, kad viename 
grame žemių užtektų tiktai 
2,5 bilijoninių gramo dalių,kad 

nuo aušimo [ įvyktų terminė lygsvara, t. y., 
kad toji žemė nustotų lygiai 
tiek šilumos, kiek tas radijus 
jos duotų. Tačiau geologija 
mato, kad žemės rutulyje vis 
tik vyksta eilė tokių procesų, 
kurie aiškiai rodo, kad žemė 
nublat po biskį aušta. Taigi iš 
to galima spręsti, kad rhdijus 
arba visas susispietęs paviršu-

tinėje žemSs rūtinio gorioje/ 
kurios storis skaitoma nuo 20 
ligi 300 kilometrų, arba kad 
didelėse gilumose viešpatauja 
tokios sąlygos, kurioms esant 
radioaktiviai elementai dar 
negali irti. O vis ; tik aišku, 
kad radi j aus ir kitų jam pa
našių elementų buvimai žemė
je žymiai mažina žemės -rutu
lio aušimą, o dėl to žemei at
aušti reikėjo kur kas daugiau 
laiko, kaip manė Tomsonas.

Radi j aus savybių delta gali
mą spręsti apie tų mineralų 
amžių, kuriuose jo yra.- Mat, 
reikalas tame, kad radijaus iri
mo paskutinis produktas yra 
helijaus dujos. Manoma, kad 
helijaus kiekis, kuris atsiran
da per tam tikrą laiko tarpą 
iš vieno gramo radioktyvės 
medžiagos visuomet bus ir yra 
vienodas. Sulig Ruterfordo 1 
kubinis centimetras helijau?, iš 
1 gramo urano deginio gaii 
atsirasti lik per 11 milijonų 
metų, o iš vieno gramo loii- 
ja::s deginio — per 55 milijo
nus metų. Taigi žinant heli
jaus kiekybę mineraluose ir jo 
kiekybės santykį su torijaus ir

■ am imu

urano deginių kiekybe galimi 
gauti Šiokį tokį supratimą apie 
mineralo amžią. ^avaime aiš
ku, reikia įsitikinti, kad heli
jus pirmiau niekur nedingo. 
Del to šiuo keliu gautais iš
skaičiavimais mažai galima pa* 
sitikėti. šiek tiek rimtesnių 
išvadų gauta tyrinėjant išmes
tose iš žemes vidurių žemėse 
įvairaus amžiaus cirkonus 
(brangus akmuo randamas į- 
vairių spalvų smulkių kristalų 
pavidale). Tokiu budu plio- 
ccniniams cirkonams rasta 2 
milijonu metų, paleozojiniams 
—140 milijonų metų ir 1.1. To
kiais skaičliais remdamasis 
Džolli mano, kad t. v. guroni-

..........> 
nių nuosėdą amžius siekia 
ne mažiau, kai 400 milijonų 
metų. Soddi, remdamasis tuo, 
kad kai kuriuose mineraluose 
kur turėtų būti urano galų gale 
jo ten jau neliko, mano 
kad žemės amžius negali būti 
didesnis už tų mineralų am
žiaus ribas, būtent, nuo 
ligi 10,000 milijonų metų.

(Bus daugiau) *

5

1000

Ar jys žinote, kad
Per pirmutines tris savaites liepos: 

mėnesyj, Vokietija išleido viena trili
joną (1,000,000,000,000) markių kas
dien ir 330,000,000,000 dar kaipo <la- 
dečką prie to ? Ar jus žinote, kad 
Kelmai* Turkiški Cigaretai turi savy
je geriausį tabaką kurio skonis yra 
100 % gryno Turkiško tabako ?

Ar jus įstengiate
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ir reumafiško uždegimo galima 

' pasekmingai išgydyti su

SEVERAS
gothaRDOL

i

Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimą Tinimo, raumenį štyvumo 

skaustą u$ strėnose ir šonuose.

kurs šiek tiek pakeičia 
nuomonę apie žemės au- 
Šis šaltinis gludi neat- 
radioaktivių elementų 

Pavyadž|u|i, vienas

dais galima išskaičiuoti kiek
vienam momente, žinant pir
mykštę rutulio temperatūrą, jo 
dydį ir šilumos laidumą tų me
džiagų iš kurių jis sudarytas.

i Įima

aušimo pradžios. 
Tomsono, ji žemės 
mums nepasiekia- 

vis tik jos pa-

išskaičiuoti 
praėjo nuo 
Nors, sulig 
rutulyje yra 
mose gelmėse,
dėtis turi turėti įtakos didu
mui taip vadinamo geoterminio 
gradiento. Šiuo vardu, kiek 
žinia, suprantama tas didumas, 
kuriuo kyla temperatūra gi
lyn į žemę rausiantis (šachto
se, gręžiamuosiuose plyšiuose 
ir tt.). t. y. skaičius metrų, ku
riuo reikia nusileisti gilyn į 
žemę, kad ten temperatūra 
butų augštesnė 1°C. Savaime 
aišku, kad juo giliau i žemę eis 
viršminėtoji riba, juo didesnis 
ir didesnis bus goeterinis gra
dientas, t. y., kad daugiau me
trų reiks nusileisti gilyn kol 
temperatūra pakils 1°C. Toni-

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 

^S. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS. ,

S. L. FASONAS CO.

linimentas
809 W. 35th SI., Chicago 

Tel. Boulevard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiami gįrugus ir 

Parduodam Laivakortes.

K KAINA JO fR 60 CENTAI.

KlaUskile pas apflekoribs.

W. F. SEVERĄ CO.
ęEUAR RAPIŪS, I.OWA

u F-a

1769

Phone Boulevard 0313 _

Dr^Natalii Žukauskas 
Napropath

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

Patarimai dovanai.
/ 3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedėliomis 'U—12 
<JicrW' ų k '-iį

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Borden ve
žiko.

Iccted”

Patogi suknele karščiams užėjus.
No. 1789. Ši suknelė gražiai atro

do ir lengvai pasiuvama. Nereikia 
būti siuvėja, kad ją pasisiūdinti. 
Kiekviena moteris ar mergaitė gali ją 
pąsisiudinti Į pusę dienos.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38 
ir 40 colių per krutinę. Mierai 3G 
reikia 3 yaraų 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
.nuodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
raduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir ais
čiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tebesą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.

Būti be gryno ir užtektinos

apšties pieno? Borden’s “Se-

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavoo 

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek-

pienas yra jums leng-

Vai pasiekiamas.

Pirkit Svies
tą ir Kiau

šinius nuo BORDENS
EnnlioductsCo. of- Illinois 

Franktin 3H0

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausią lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000,00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išiftokėta $248,- 
587.80 pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $247,687.15.

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

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

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

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

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaua- 
tuo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleris ir 
(kaasmai yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butlį 
ant pakelio musų inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St.
'IBrooklyn, N. Y.

• NAUJIENOS Pattern Dept.
>• 1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No..........

Mieros per krutinę

{Vardas ir pavardė)

(Adresas)

DOVIERNASTĮS
(Tngaliojimai)

IŠMOKU PINIGAIS
Už LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS BONŲ Kuponus 
prinokusius Liepos mėn. 1923 
ir pinniaus su atsiskaitymu.

P. MIKOLAINIS,’ 
53 Hudson Avė..

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose.
ir
perkant arba parduodant 
Namus, Farmas ir Biznius.
1

lengvomis išlygomis.

Egzaminuoja Abstraktus 
padirba visokius Dokumentas, 
kant arba parduodant Lotus, 

“ _ , Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus

Tol. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

v. w. Rutkauskas
Advokatas

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

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

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

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

1311 Recter Building
79 West Monro® Street, Chicago. 

Phone Centrą! 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

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

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

•Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

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

Roselarid, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

p.m.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG
SUPPLY COMPANY , 

490 Milwaukee Av., 461 N. Ealsted St»
Telephone-Haymarket 1018

Taipgi kiti Reikalai ir
Pjrovos Lietuvoje

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Hals.ted St., Chicago
Tel. Boulevard 2777

Ofiso-Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M. UEPOS 
DRAsuny 
PATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų veri ės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ..........   $18^
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar ........................... $25.0*
i ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar.......... ..................... $32.50
jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 tr 
$27.50. Dabar ............  $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5£
augščiau.

S. GORDON 
739 JV. 14th Str.

Linos durys į rytus nuo Kalsto> Sb 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po pieL

Z

v

Garsinkite Naujienose

mes temperatūrą skaitė 3781°C. 
Bet vėliau jis, remdamasis Ba- 
ruso bandymais apie pakilimą 
lydymosi temperatūros kylant 
spaudimui, pirmykštę tempe
ratūrą skaitė jau tik 1100°— 
1700°C ir manė, kad žemė at
aušo per 20—30 milijoną me-

DAKTARAS 
VAN PAING 

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.

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
’ Chicago, III

selfredUCING
Nemo Licinimoa num.888, tik
rai pigus. Turi lema viržy ir vi
dutini sijoną. Iž tvirtos šviesiai 

•. rausvos ur balto, materijos ; dy 
d|iai 24 iki 36 ; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųakit 
triumu savo vardą, adresą ii 
53. Mea pasiųsime.

Nctno Uy&*eiUc-Fashion Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dent. S.)
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'Mokslas suprantamai išdėstytas.
E. Hekelio autogonija.

1866 metuose Jenos prof. E. 
Hekelis paskelbė savo garsiųjų 
autogonija. Autogonija (abio- 
genezas) jisai pavadino savo 
teoriją, kuri skelbia, jogei gy
vybė atsirado savaime iš negy
vosios medžiagos. Šitai teorijai 
daug pritarties parodė botanis- 
tas Karlas Nageli, Edvardas 
Pfluger, M. Vervorn ir kt. Tai 
vadinamos natūralinės filosofi
jos skelbėjai. Trumpai suglau
dus, patsai prof. Hekelis savą
ją teoriją sekamai aiškina: 
(Aiurėk jo “The Wonders of 
Life“ pusi. 341).

1. Organinė gyvybė visur 
surišta su pliazma (arba pro- 
topliazma), chemine skystoka 
medžiaga, kurios svarbiausi su
dėtiniai baltymai ir vanduo. 
2. Charakteringi šios gyvosios 
medžiagos fjude^iaiį kuriuos 
mes vadiname organine gyvy
be, yrr fiziniai ir cheminiai 
procesai (vyksmai), galinti 
pasilaikyti tiktai žinomoje 
temperatūroje (tarpe sušali
mo ir virimo vandens). 3. Už 
šitų ribų organinė gyvybė gali 
tiktai tūlą laiką pasilaikyti. 4. 
Kadangi žemė kaip ir visos 
planetos savo laiku buvo degąs 
kūnas, labai karštas kūnas (ke
liolika tūkstančių laipsnių ši
lumos), gyvi daiktai joje tuo
met negalėjo pasilaikyti — 
reiškia gyvybė negali būti am
žina. 5. Skystas vanduo, pir
moji vieta ir buveinė gyvybei, 
žemėje negalėjo būti patol, pa
kol jos paviršius buvo verdąs. 
6. šitame laike turėjo prasidė
ti pirmieji cheminiai procesai 
(katalizei), kurie pagamino į- 
vairias baltymų kombinacijas, 
jų tarpe ir pliazmą. 7. Pirmie
ji tokiu budu pasidarę gyvi 
kūnai (organizmai) galėjo bū
ti tiktai pliazmuoti moneral, 
šmoteliai gyvos medžiagos, gy
vi kūneliai be jokių organų;.

pirmieji gyvi daiktai galėjo 
būti tik šmoteliai pliazmos, 
panašus chromacea veislės gy
viems daiktams (pv. chroococ- 
cus). 8. Iš šitų pirmųjų mone- 
rų išsirutulojo pirmosios ce
lės, atskiriant ir susidarant 
branduolėliai ir citopliazmai. 
(Celių branduolėlis tai kiek 
tirštesnė pliazma, vadinama 
kariopliazma; kita visa celes 
pliazma vadinasi citopliazma).

Paprastai mes kalbame apie 
celes ir už jų toliaus jau neei
name. Sakome, kad visi gyvi 
daiktai atsirado iš pirmiau 
buvusių gyvų daiktų diegų, 
kiaušinėli ij arba 'seklų; sako
me kad visi gyvi daiktai pada
ryti iš atskirų celių; mes žino
me daugybę, viencelinių gyvų 
daiktų, pv. bakterijų. Hekelis, 
kaip matome, eina toliaus: jo 
vadinami monerai yra pirmie
ji gyvi daiktai, iš kurių paskui 
išsirutulojo vienceliniai gyvū
nai; iš viencelinių daugeeliniai 
augalai ir gyvūnai ir taip to
liau iki žmogaus.

Augalai ir gyvūnai.
Pirmieji gyvi daiktai laikui 

bėgant pradėjo pusiau dalintis, 
atsirado augalai ir gyvūnai. 
Augalai, galima sakyti, tarnau
ja gyvūnams. Augalai gali 
maitintis ir maitinasi oru, 
vandeniu, mineralinėmis drus
komis’; saulės spinduliai auga
luose gamina maistą gyvūnams; 
augalai turi chlorofilą — tai 
jų žalioji medžiaga (gyvūnų 
kraujyje yrą raudonoji medžia
ga, hemoglobinu vadinama). 
Augalai apvalo orą. Augalai 
negali iš vietos į vietą persi
kraustyti, jiems tai ir nereika
linga; jų kūnas negali kaip 
reikiant apsivalyti nuo kenks
mingų medžiagų, visokių nuo
dų, užtat jie, taip sakant, ne
rangus, ilgai negyvena.

Augalai maitinasi angliavan
deniais (krakmolas, cukrus, 
etc.), riebalas ir baltymais, 
kuriuos pagamina pirmiausia 
augalai, o paskui kiti gyvūnai. 
Augalų celės aptrauktos plėvele, 
gyvūnų—Iiuosos; gal būt dėl
to gyvūnai ir gali judėti, vai
kščioti. Yra negalinčių judėti, 
vaikščioti gyvūnų, yra tokių 
sutvėrimų, kurie galima pri-

skirtu ir gyvūnams ir auga
lams, bet vienas dalykas aiš
kus: kai tik atsirado skirtu
mas tarpe augalų ir gyvūnų, 
tuojau prasidėjo gyvūnų grei
tesnis jišsirutųlojimas, spar
tesnė evoliucija. Be šito at- 
skyrinto evoliucijos nebūtų bu
vę. Išsiskyrimas iš pirmųjų 
gyvų daiktų gyvūnų yra svar
biausias žingsnis prie aukštes
nių gyvūnų vystymos.

Gyvūnai greitu laiku paver
gė augalus. Musų gadynėje be 
augalų mes gyventi vargiai 
galėtume. Augalų lapuose yra 
gamtos laboratorijos, kuriose 
išdirbama musų kuniii degis. 
Mes labai gerai darome ug- 
dindami įvairius augalus, jie 
mums reikalingi.

(Bus daugiau)

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LA SAVOIE Sep 8, Oct. 20, Nov. 24 
PARIS ........... Sep. 12, Oct. 3, Oct. 24
FRANCE .... .. Sep. 19, Oct. 10, Oct 31 
LAFAYETTE —-... Sept. 29, Nov. 10

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUK

Rąžykite dcl žingeidžios apraiotnos 
knygutėm jūsų vietiniui agentui arba | 
didįjį ofisą 19 State Street Nevr York.

Garsinkitės Naujienose

I Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jūsų 
giminėms Lietuvoje. Kompanijos nuo
savas ofisas Kaune gerai patarnau
ja visiems lietuviams pasažieriams.

VVhite 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 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

, Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgeland, Lapland ir 
Zeeland.

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State St., Chicago, III.

NORTH
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 parankumai. 
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, III.

U HM AR

r—

PIRKITE ŽEMES AKRĄ DABAR
Žmonės, kurie mąsto apie savo ateitį perka dabar akrą žemės, 
žinodami, kad pirkdami dabar gauna olselio kaina reiškia ne- 
prigulmingą ateitį. Tai yra jūsų proga.

63 gatvė pilna sekcijos linija
DIDELI PINIGAI visuomet buvo uždirbami perkant ant šios 
puikios gatvės. Chicagos ateitis padaro didelį pelną galimu.

5,2Yz ir 1 akras $490 už akrą
Didelis traktas padarys 48 miesto lotus. Trumpas važiavimas į 
miestą, pigi kelionė ir gera transportacija.

Tik $95 pinigais reik, kitus išmokėjimais
TITLE GARANTUOJAMA PER CHICAGO 

TITLE AND TRUST COMPANY
Puiki proga. Rašykite arba atsišaukite tuojau dėl informacijų

THOS. S. COUSINS’, 1608 WEST MADISON STREET 
Atdara vakarais iki 9 valandai.

Kas tai yra
Turkiškas Tabakas

TAI yra tabakas su geriau
siu kvapu ir skoniu, at

vežtas per 3000 mylių sausže- 
mio ir jūrių, ir sudirbtas į 
HELMAR TURKISH CIGAR- 
ETTES.
Turkiškas Tabakas, taipgi yra 
geriausiu ir brangiausiu dėl ci- 
garetų. HELMARAI yra padirb 
ti iš 100% tyro Turkiško Taba
ko.
20 HELMARŲ kainuoja trupu
tį daugiau negu 20 paprastų ci- 
garetų, o jie yra verti kelioli- 
ką kartų daugiau.
HELMAR yra supakuoti kieto
se skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir susi- 
mankymo. Paprasti cigaretai 
yra supakuoti į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

Išdirbėjai augš- 
čiausios rųšies
Turkiškų ir 

Egyptiškų 
Cigaretų

BOJĘS OHO orlQ

Linksmybė dėl sveikatos michnievigz-vidikiehz
AKUšERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri-l 
jos kolegiją; il-l 
gai praktakavu-1 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc • 
se. Sąžiniškai pa ’ 
tarnauja, viso
kiose ligose priešj 
gimdymą, laike 
gimdymo ir poj 
gimdymo.

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

motery tiesa
Mrs. Evans paliuosuota 

nuo moteriško silpnumo su 
pagelba Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Detroit, Michigan. — “Aš turėjau 
moteriškos ligos silpnumą su skaus- 
llllllllllliilllllllllll ma’s nugaroje ir ||||||||ll|UUHĮj||| aš negalėjau pasto- 
| Į Į Į vėti ant savo kojų

ĮU per tūlą laiką. Aš 
(lh’bau dirbtuvėje, 

tui'ėjau apleisti 
m?darbą, todėl, kad 

reikėjo daug stovė
ti. Vienas drau
gas rekomendavo 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
, Compound ir aš

negaliu nei pati sau tikėti, kad aš da
bar esu sveika. O, kaip tai puikus
dalykas būti sveikai! Aš dabar jau
čiuosi sveika visą laiką ir galiu visur 
išeiti, kaip ir kitos moterįs ir nejau
čiu tų baisių skausmų. Kuomet pra
dėjau vartoti jūsų gyduoles, maniau, 
kad pasveiksiu nuo pirmo butelio, bet 
esu užganėdinta, kad mano vyras pri
vertė mane daugiau jų vartoti. Aš 
suvartojau devynis butelius ir dabai’ 
esu sveika.” — Mrs. Jenny Evans, 
1604 Lafayette Blvd., Detroit, Mich.

Jeigu jus kenčiate nuo nevietoje 
esami; organų, nereguliariškumų, nu- * 
garos 'skaudėjimo, arba kitokių formų 
moterų silpnumų, jus privalote varto
ti Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Priežastis yra suteikiamos laiškuo
se kaip tas ir mes jų atspaudiname 
tūkstančiais. Jus galite tikėtis, kad ■ 
gyduolės kurios pagelbėjo kitoms mo
terims, pagelbės ir jums. Pabandy
kite jas.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v.) 
vakare.

Town of
Lake

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

Jjgr-DR. HERZMAN^k
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų phgal 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 95# 
Boulevard 4186 

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

i. .. .. ...... .. '..iZ

Telefonai:

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

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

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

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

Lietuviai
Lietuvių Daktarų

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. ▼.
Tel. Boulevard 5913

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:8t vakare.
■ ' ' -

'Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 

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

. I , ________  . ____________________ l , v •

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius

• r
reikalus surištus su Nau-
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., ChicaRO.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

DaKtarai
Draugijos Nariai

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomii ofisai yra 

uždarytas

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 . \

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis ntio 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South
' Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas į 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligi;.

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

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
-------- -------- -- ----------------------
Rezidencijos tel. Van Buren 0234 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
. Valandos: 10—11 rytoj 2—3 po piet, 
i 7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

OptometrUt
Tek Boulevard 8487
4649 S. Ashland Avė
Kampa* 47-to. gat.

%2-roa luboba

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

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

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

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

| DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatėm.

South Slde ofisas 8301 Normai Av.
Tel. Yards 229«.

Ofiso Telefonas Į)P LT Ą RROAI) Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTIStAS 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfai 5574.
CHICAGO, ILL.

au.

Telephone Armitage 6571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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Publiahed Daily, asespt Sunday by 
Tha IJthuanian Nawa Pub. Co„ Ine.

Editor P. Grigaiti*

1789 South Halsted Street 1 
Chicago, UI.

Telephone Koosevalt 8500

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.0* per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Socdnd Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., under tha act pf 
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Naujienos eina kasdien, iisJdriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metama-------------------------------- $8.00
Pusei metų-----------------------------4.00
Trinas mėnesiams -........................ 2.00
Dviem mėnesiam...............—— 1.50
Vienam mėnesiui----------------------.75

Chicagoje per nelieto j ui J
Viena kopija.......................—...... 8c
Savaitei ...... .... - ----------18c
Mėnesiui ............... 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje,
paštui

Metams-------------------------------- $7.00
Pusei metų ........................ 3.50
Trinas mėnesiams ................  1.75
Dviem mėnesiam____________ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams............................. $3.00
Pusei metų........................... 4.00
Trinas mėnesiams................ 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Krizis anglių 
Industrijoje.

Prieš kiek laiko buvo pa
skirta, taip vadinama, Jung
tinių Valstijų Anglių Komi
sija, kuri turėjo ištirti kel
tųjų anglių (antracito) in
dustriją. Komisija paskelbė 
savo raportą, ‘ nurodydama 
industrijos trukumus. Ji taip 
gi išreiškė savo nuomonę 
kai dėl to, kaip tie trukumai 
prašalinti. Ęet tie pasiūly
mai taisyti industriją susi
veda prie nieko daugiau, 
kaip tik lopymo. Komisija j 
nesugebėjo patiekti tinkamo 
plano, kuriuo einant butų
galima išvengti anglių in
dustrijoje tie kriziai, kurie 
nuolatos pasikartoja. Ko
misija yra priešinga kasy
klų nuasavinimui. Vienok ji 
nežino kuriuo budu butų ga
lima anglių industriją su
tvarkyti ir kartą ant visados 
prašalinti nuolat gręsian
čius streikus.

Tai yra visai suprantama. 
Iš tos rųšies komisijos dau
giau ir nebuvo galima tikė
tis. Ji ir taip suteikia daug 
įdomių informacijų. Pasak 
komisijos, kiekvienas Bosto
no žmonių sumokamas dole
ris už kietąsias anglis buvo 
1922 m. pabaigoje paskirsto- 

‘Pias šiaip: 32 centu (beveik 
trečdalis) tekdavo anglių 
verteivai, 23 centus paimda
vo geležinkeliai ir kitos 
transportacijos įstaigos už 
važmą, o likusieji 45 centai 
tekdavo kasyklų kompani
joms. New New Yorke da
lykų padėtis kiek; skyrėsi: 
anglių verteivai likdavo 26 
centai, geležinkeliams 18 
centų, o kompanijos gauda
vo 56 centus.

Iš tų faktų komisija daro 
sekemą išvadą: paskutiniais 
keleriais metais nepaprastai 
padidėjo anglies verteivų 
pelnas. Tas negeistinas rei
škinys kuriuo nors budu tu
ri būti prašalintas. Esą 
daug gero galėtų padaryti 
koperatyvaįir municipalite
tai, jeigu jie užsiimtų anglių 
distribucija. Tai užkirstų 
kelią spekuliantams, kurie 
tankiai dirbtiniu budu pake
lia anglims kainas.

Kitas vėl dalykas, — tai 
kietųjų anglių transportaci- 
ja. Tankiausiai taip antra
cito kasyklas, taip geležinke
lius kontroliuoja tie patys 
interesai. Ir štai už antra
cito transportaciją imama 
30% daugiau, negu už veži
mą minkštųjų anglių. Tai 
keistai skamba, ypač kuo
met yra gerai žinoma, jog 
antracitas yra patogiau vež
ti, negu minkštosios anglys 
Kodėl taip daroma? Mat da
lykas štai kame: kai kurios 
antracito kasyklos yra ne
priklausomų kompanijų kon
troliuojamos, ty. tokių kom
panijų, kurios nėra susidė- 
jusios su stambiausiomis 
kompanijoms ir veikia ne
priklausomai nuo jų. Nuo tų 
tai kompanijų geležinkeliai 
(kurie yra kontroliuojami 
stambiųjų kasyklų) ir nori 
pasipelnyti*

Komisija . sako, kad ka-( 
sykių operavimas ir darbi
ninkų algos nuo 1913 m. dvi
gubai padidėjus. Bet tas 
pats atsitiko ir kitose indu
strijose, * kur proporcingai 
imant darbininkų algos dau
giau pakilo, negu kasykjose. 
Vienok kitų industrijų dirbi
niai dvigubai nepakilo, kaip 
tai kad atsitiko su anglimis.

Svarbu taipgi pažymėti ir 
tai, kad kompanijos įvai
riais gudriais budais išlaiko 
pilną investuotą kapitalą iki 
tol, kol kasykla neužsidaro. 
Kiekvienam aišku, kad ang
lies kasykla yra aikvojantis 
kapitalas. Kai kasykla yra 
operuojama, kas metai tas 
kapitalas mažėja. Bet ang- 

lies baronai visokiais "įverti 
nimais” ir “perkainavimais” 
palaiko originalinį kapitalą 
“čielybėje” ir nuo jo rokuoja 
sau pelną.

Taip tai maž daug skam
ba tos komisijos raportas. 
Jo pilnumui galima dar pri
dėti, kad angliakasio uždar
ais įvairuoja nuo $1,500 iki 
$2,000 metams. Žinoma, an
gliakasiui tiek pasiseka už
dirbti nuolat dirbant.

Dabar bus pravartu at
kreipti domės į privačiai pi
liečių komitetą, kuriam va
dovauja prof. Zechariah 
Chafee. Tas komitetas ty
rinėjo angliakasių gyveni
mo sąlygas. Paskelbtame 
raporte sakoma, kad anglies 
kasyklų distriktuose vy
rauja tyriausio vandens fe- 
udalizmas. Kaikuriose vie
tose darbininkai gali įsileisti 
į savo namus tik rakandų 
kr austyto jus, daktarus ir 
graborius. Gi valstijos kon- 
stabeliai yra paversti tikrais 
anglies kompanijų agentais. 
Tą raportą papildo Vaikų 
Biuras, kuris / nurodo į tų 
faktą, jog antracito kasyk
lose vaikų darbas žydėte 
žydi.

Prie tokių tai sąlygų pra
sidėjo dabartinis krizis. Ant
racito angliakasiai yra orga
nizuoti. Bet kuomet nėra 
pripažįstama “check-off” si
stema, tai unijos įtaka pasi
daro labai silpna. “Check- 
off” sistema išdalies apsun
kina pačius angliakasius: iš 
jų algų atskaitoma tam tik
ra suma pinigų, kuri eina 
unijai. Unija tuos pinigus 
vyriausia sunaudoja samdy
mui atitinkamų žmonių 
(check — weighmen ir check 
docking — bosses), kurie 
prižiūri, kad angliakasiai 
gautų tiek kiek jie uždirba.

Minkštųjų angliakasiai tų 
sistemų jau yra iškovoję. Bet 
antracito baronams rupi pa
laikyti unijas silpnomis, to
dėl jie ir nenori Įsileisti 
“check-off.” •

įdomu, kokių priemonių 
stversis valdžia dabartinia
me krize. Yra nuomonių, 
kad valdžia užgriebs tūlam 
laikui kasyklas ir spėka vers 
anglis kasti. Tai prilygtų 
francuzų politikai Ruhr sri
tyje. Šiaip pažangioji spau
da laikosi tos nuomonės, kad 
kasyklos turi būti nusavin- 
tos.Tai tik vienintelis išgany 
mas. Net pačios valdžios pa
skirtoji komisija sako, kad 
antracito kasykloms turėtų 
būti uždėta didesnė kontro- 
lė.

Dabar prasidedąs anglia
kasių streikas turėtų priver

sti visuomenę rimčiau susi- 
mųstyti ir ieškoti išeities iš 
to chaoso. Bet tų visuome
nė iki šidl, buvo labai indife
rentiška. Ji susirūpindavo 
tik tuomet, kai reikdavo šal
tuose kambariuose gyventi. 
Todėl labai nedaug tėra vil
ties, kad ir šį kartų kasyklų 
klausimas butų tinkamai iš
rištas. Juoba, kad visi rim
tieji tyrinėtojai prieina prie 
vienos išvados: kasyklos tu
ri būti nusavintos. O tokio 
žingsnio iš dabartinės val
džios magiausiai galima 
laukti. Tad dabartinis kri- 
zis pasibaigs gąj kokia nors 
lajkina taika, kuris už metų’ 
ar kitų bus nutraukta ir vėl 
pasikartos naujas krizis. 
Prie dabartinių sąlygų ki
taip ir negali būti. '

L. šeimenis
I

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun
gos ekskursija į užsienį.
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Atlikus tą, pirmąją rūbo 
žiaus dezinfekciją sėdome į 
greitąjį vokiečių traukinį ir 
nepriprastu (iminės greitumu 

skverbėmes Vokietijos gilu
mom

Buvo naktis, pro langus 
mažai ką įžiūrėjome, tik ret
karčiais žiburių virtynės pra
lekia pro mus ir vėl nyko pa
slaptingoje nakties tamsumoje.

Trečiosios klasės kupejos ga
na patogios — šnekučiuouja- 
mės, prisimename dienos į- 
spudžius, juokaujame ir lyg 
su nekantrumu laukiame die
nos išauštant.

Traukinys vis lekia, jo grei
tumas žymiai pralenkia Lietu
vos greituosius, kurio savo 
greitumu gali prilygti tik pre
kiniams Vokiečių traukiniams.

Nakties 12 valanda, jūrės 
žiburių šviesos apšviečia niū
rius musų traukinio langus, 
artinamės prie kaž kokio, pa
slaptingai šviesos daugybės. 
Už kelių minutų prisiartino
me arčiau ir didžiulių namų 
siluetai aiškiai pradeda reikš
tis nakties tamsumoje. Dar 
ak y mirką, ir mes įskaitome 
vokiškus parašus “Koenigs- 
berg”, suprantame—Karaliau
čius.

Musų kurtė sujunda, kiek
vienas nori kad ir iš tamsu
mos pasižiūrėti į tą miestą, 
apie kurį teko tiek daug gir
dėti. Kas Lietuvoje nežino 
Karaliaučiaus gyventojų; ko
dai nors sunkesnei ligai išti* 
<us tuoj į Karaliaučių, ir juo 
žmonės tiki. Tiki, nors daž
nai tampa įvairių akiplėšų au
tomis. Sako: “vežėme ir į 
Karaliaučių, bet nieko negel
bėjo”, lyg Karaliaučius butų 
tokia paskutinė instancija at
sikratyti mirties. ' Taigi ne- 
inostabu, kad ir musų ekskur
santai metę snaudulį, kalbas, 
iškišo galvas pro vagono lan
gus ir tėmijo miesto gilumom 
yg norėdami akimis sugriebti 
taž ką artimą, savą, ypatingą...

Tik neilgai musų ekspresas 
gaišo, tuojau leidosi pirmyn, 
skriosti tolimesnės Vokietijos 
vidurius.

Netikėdami ligi Berlynui su
tikti ką nors ypatingo, bandė
me kaip nors užmigti, 'bet, 
znika prisipažinti, nelabai tas 
nums sekėsi. Vagonai* žmo
nių prikimšti, vietos liuosos 
niekur nerasi, taigi pavirsti 
iur į kampą neužgavus kai
myno begalima. Vyrai tai dar 
šiaip taip laikėmės, bet musų 
panelės rielabįi nofrejo * su ne
migtu apsiprasti. Ir šian bei 
ten laikas nuo laiko buvo gir
dėti murmėjimas ant Centro 
Valdybos, kam, girdi, nenu- 
samdė miegamųjų vagonų, juk 
žinojo, kad reiksią naktį va
žiuoti...

Bet neilgai teko mums var
gelis vargti, nemigas jausti, 
tuoj ėmė brėkšti, o galiaus ir 
aiškus rytas pasirodė. Užė
mėme vietas prie langų ir se
kėme akimis, kas tik prieš 
mus atsirasdavo.

Bendros Vokietijos kaimų ir 
laukų vaizdas mažai kuo ski
riasi nuo Suvalkijos. Tie pat 
vidutiniai javai, giraitės, upe
liai, vienkiemiai, su labai daž
nai šiaudiniais stogas, nors ir 
daug plonesnių is nei Lietuvoje. 
Skiriasi kiek murinės trobesių 
sienos nuo Lietuvos medinių. 
Taip pat ir keliai, tiesus, ta- 
šytais akmenimis grįsti, vais
medžiais apsodinti žymiai nuo 
musų prarūgusių kiaurynių 
skiriasi. Aplinkui, kiek tik 
akys įžiūri, tęsiasi lygumos ir 
jokio kalnelio, nors ir per bi
noklį neužčiuopsi.

Dar kiek pavažiavę pasiekė
me garsaus Daneio karidoriaus 
rubežių. Vagonų duris užraki
no, kad kas . nors neužtruktų 
Lenkų “karalystėje”, tuoj pasi
girdo lenkų kalba šukavimai, 
valdininkai prie kepurių turė
jo lenkų/ erelius. Važiuojam 
toliau— laukai, miesteliai tie 
patys, vokiško stiliaus ' bei 
tvarkos, tik jau stotyse aiškiai 
į akis metasi tvarkos skirtin
gumas. Traukiniui atėjus, ky
la trukšmas lakstymas, maty- 
tyti koks tai nervinimasis, kas 
į keleivius malonaus įspūdžio 
nedaro. Daug mažesnis švaru
mas nei vokiečių pusėje, kame 
kiekviename žingsnyje jaučia
mas griežtumas ir kokia tai 
nepaprasta, tvarkinga jiega, ko 
nematyti Lenkuose; čia vienas, 
ištižimas, bobiškumas iš pir
mo žingsnio ryškiai metasi į 
akis.

Skersai karidorių važiavome 
apie 2 , valandas, jisai turi plo
čio 144 kilometrus. IŠ trum
pučių pasikalbėjimų stotyse 
su vietos žmonėmis, ir vago
nuose su keleiviais aiškiai ma
tyti, kad Lenkai užgrobę vo
kišką kraštą smurto jiega sa
vo prieglobstyj laiko. Gal is
toriniai Lenkai ir prirado Dan
cigo karidoriaus jų ^avistimi, 
bet kasdienio gyvenimo bei 
žmonių nusistatymo žiūrint 
jokiu budu negalima sakyti? 
kad tai butų Lenkų kraštas. 
Ir pigiai paaiškėja tie nuolati
niai Lenkijos su Vokietija ki
virčai; juk ką gali jausti vo
kiety s patrijotas Važiuodamas 
tokįu turtingu “karidorium”, 
smurto jięga iŠ! jo tautiečių 
atimto! Nė t vienas vokietes 
nepravažiuoja karidbrių ramia 
širdimi ir nppaleidęs keletą 
populerių vokiškų keiksmų 
lenkų nugarom .

Greitai vėl privažiuojame 
Vokiečių valdomą kraštą ir 
vėl prieš mus nepaprastai griež

ta ranka, visa matematikos 
Valdininkai radosi kokiais tai 
tikslumu tvarkanti. Vokiečių 
automatais besisukinėjančiais 
ton pusėn, kame jie reiaklin- 
gi. Kai toliau pamatysime, 
vokiečiai daug kame pagedo 
laike Didžiojo Karo, bet dar vis 
jie tiek pasiliko įvokiečiais, 
kad bendras vaizdas kalba jų 
naudai.

Vėl prieš mus slenka akis ir 
protą alsinančios lygumos, ja
vų laukai, tik kur-ne-kus pasi
taiko griovelis ar mažutėlis 
upelis ramiai varąs savo van
denis lengvosios žemės vaga.

Jau visai išaušo rytas, saulutė 
pakilo ir musų ekskursantai 
visiškai užmiršę nemigio nak
tį, linksmai kalbasi, taisosi ry
to tualetą ir pirmutinėje sto
tyje bėga bufetan skubiai iš
gerti stiprios vokiečių kavos 
stiklinę.

Toliau važiuojant, stotyse į- 
lipa musų vagonuosna vis dau
giau ir daugiau keliauninkų. 
Jaučiame netoli esant Berly
ną, tą ilgą laiką buvusią pasau
lio sostinę,, nors kasdienio gy
venimo reikalų žiūrint, vargu 
bau pasakytum, kad jis savo 
prieškarinę padėtį butų pralai
mėjęs. Bet apie tai dar pa
kalbėsime.

(Bus daugiau)

Del pinigų 
siuntinėjimo.

Nekartą buvo skelbtą spau
doje, kad siunčiami iš Ameri
kos Lietuvon doleriai žūna ir 
už tai visa kaltė buvo prime
tama pašto tarnautojams. Paš
tų Valdyba jau nuo senai de
da pastangas laiškams apsau
goti, įvedė stropiausią kon
trolę, bet praktikoj pasirodė, 
kad daugumoj. kalti patys do- 
lerių siuntėjai. Doleriai siun
čiama, pav., paprastuose laiš- 

kuosc, banderolėse, tarp laik
raščių, be to dažnai jie įkli
juojama atvaizduose ir atski
ram laiŠkė pranešama, kad to
kioj tai vietoj yra įklijuoti pi
nigai. Gavėjas, nesuradęs vie
tos, kurioj paslėpti pinigai, 
verčia kaltę ant pašto tarnau
tojų, o suplėšytus atvaizdus 
atiduoda vaikams žaisti, tuo 
budu pinigai dažnoi pakliūva 
krosnių jfrei į sašlavas. Būna 
taip, kad neteisingai iškeltas 
skundas prieš tarnautojus tu
ri negeistinų pasekmių, nes 
tarnautojai atleidžiami iš tar
nybos ir net sodinami kalėji- 
man, o tardant pasirodo, kad 
doleriai buvo atvaizde paslėp
ti taip, jog iš karto net ir la
bai sunku jie surasti.

Todėl tokiems negeistiniems 
apsireiškimams išvengti da
bartiniu motų P. T. ir T. Val
dyba tariasi su Amerikos Paš
tų žinyba įgyvendinti persiun
timą pinigų pašto perlaido
mis, o iki tai bus įgyvendinta 
Jirašo piliečių pranešti savo 
giminėms Amerikoj, kad slap
tu budu pinigų nesiuntinėtų. 
Pinigai galima siųsti registruo
tuose laiškuose, bet pinigų 
siuntinėjimas negarantuoja
mas, nes einant Paštų Taisyk
lėmis ir Madrido Konvencija, 
Paštų Žinybos tiek Lietuvos 
tiek Amerikos už tokį indėlį 
neatsako. Todėl Lietuvos Paš
tų Žinyba pataria iki bus or
ganizuotas pinigų siuntinėji
mas iš Amerikos Pašto perlai
domis siųsti pinigus per Ban
kus. (Elta).
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Lietuvių-Latvių 
bičių lybe.
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Rugpiųčio 1 d. grįžo į Kau
ną IJietuviųJ-Latviių {Vienybės 
Draugijos ekskursija Rygon. 
Tenai ji išbuvo tris dienas ir 
per tą! visą ląįką buvo labą j 
vaišinama ir gerbiama. Eks
kursijai buvo surengta du 
rautai. Vienas miesto galvos 
p. Andersono, o antras Latvių- 
Lietuvių Vienybės.. Abiejuose 
rautuose buvo pasakyta daug 
širdingų kalbų, kuriose buvo

pareikšta noro kuoartimiausiai 
abiejoms tautoms susijungti. 
Pirmame raute musų juanieji 
poetai Tysliava, Santvaras ir 
Rimydis su p. L. Gira prieša
kyje iškilmingai; pasveikino 
(didįjį Latvijos dainių J. Rai
nį. Be to ekskursija aplankė 
Latvijos ^karžygių kapus, lat
vių “Brolių Kapais” vadina
mus, ir ant jų uždėjo gyvų 
gėlių , vainiką;,žemės ūkio, pre
kybos ir pramonės {parodą, 
Dainų šventę, keletą muzejų ir 
Nacionalinį teatrą, kuris vieną 
spektaklį pastatė grynai tik 
ekskurisj^į pagerbti. Perpil- 
noje Teatro salėje buvo pasa
kyta kalbų, kuriose pasižadėta 
dirbti meno srityj taip pat 
kuortimiausiai. Latvių nacio
nalinis teatras sezono pradžio
je atvažiuos Lietuvon, o Lietu
vos Valstybinis Dramos Teat
ras ateinančių metų pradžioj 
važiuos į Rygą. Ekskursiją iš
lydėjo žmonių minia ir p. Prū
so vedamas choras. Nuo Lie
tuvių-Latvių sienos buvo duo
ta Rygons trys telegramos.. 
Pirmoji didžiajam Latvijos 
poetui J. Rainiui tokio turinio: 
“Apleisdami vaišingą brolių 
tautos žemę, sveikiname jos 
didį dainių ir per jį visą Lat
vi j'ols dainių |šeimyną!T... T 6- 
Icgramą pasirašė Lietuvių po
etai Liudas Gira, Juozas Tys
liava, Stasys Santvaras, Anta
nas Rimydis ir latvis Boris 
Melngailis.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

RĖKUČIAI, Švenčionių apskr.
Čion nesenai atjojo apie 20 

ginkluotų lenkų milicininkų. 
Vieni apsiautė sodžių ir dabo
jo, kad kas neišbėgtų, kiti 
krėtė. Net iš senių reikalavo 
lenkiškų pasų, o iš jaunų ka
reiviavimo liudijimo. ĮSiųėmč 
15 vyrukų. Bet moterys po
licininkus pavaišino sūriais, 
sviestu ir kiaušiniais, ir jie 
tuojau paleido 12, gi 3 išsivarė. 
Tačiau kelionėje pamatė, kad 
dar jauni, kariuomenėn jiems 
dar anksti stoti, tai r tuos pa
leido. (L. R.)

ŠVENČIONYS.

Vietos lietuvių gimnazijos 
direktoriaus-p. Untulio valdžia 
neužtvirtino neva> dėl piliety
bes, tada į direktorius buvo 
numatytas iš Vilniaus kun. Či
biras, gimęs Švenčionių apsk
rity. Tačiau Vilniaus kurar- 
torija, nenurodydama priežals- 
čių jo kandidatūrą irgi atme
tė. žodžiu, neturi pilietybės 
-—negali Švenčionyse mokyto
jauti, turi pilietybę — irgi ne
gali mokytojauti. (L. R.). .

KAUNAS
“Įgaliotinis”. TEATRO RŪMAI.

arba kaip šuleriai priguadinėja 
žmones Lietuvoj.

Kauno “Lietuvai” rašo iš 
Vendžiogalos: r

Šių metų liepos mėn. 13 die
ną į L. dvarą Vendžiogalos 
valsč. Kauno apskr. atvyko 
kaž koks asmuo, pasivadinęs 
save šteine s Ūkio ir Valstybes 
Turtų Ministerijos Įgaliotiniu.

Vengdamas, kad apie jo at
silankymą nesužinotų dvaro 
savininkas, surašė visą dvare 
esantį inventorių ir to dvaro 
darbininkams paliepė susirink
ti sekmadienį, į kur jis sakėsi 
atvyksiąs su savo dviem pa- 
gelbininkais parceliuoti dva-

Kiekvienam darbininkui 
žadėjoz duoti žemes, kiek ap
dirbti galės, kiek reiks gyvu
lių, grudų ir viso kas tik rei
kalinga, be jokio atlyginimo. 
Visus norinčius gauti žemės 
surašė, imdamas nuo kiekvie
no po 4—6 litus, kiek kas duo
ti galėjo, apmokėti prašynu 
žyminiu moksniu ir prašęs vi
sų laikyti tą didžiausioje pa
slapty, išvyko.

Dvaro savininkas, sužinojęs 
apie atsilankymą “Įgaliotinio”, 
tuojau pranešė vietos policijai.

Sekmadienį, liepols 15 d. 
dvaro darbininkai, (“prižadėji
mų” paskatinti susirinkę laukė 
atvykstant “pono Įgaliotinio”, 
bet vietoj “Įgaliotinio” atvyko 
vietos milicijos Nuovados Vir
šininkas su milicininku jo su
tikti. ' Nesulaukus “įgaliotinio” 
Nuovados Viršininkas aiškino 
susirinkusiems, kad Įtai nėra 
joks Įgaliotinis, bet tik apga
vikas; prašė apie jį sužinojus 
pranešti milicijai. Žmonelės 
užsigavo, kad jų “geradarį” 
milicija nori ^‘nuskriausti!” 
pradėjo kelti triukšmą: net 
patylomis tarp savęs tarėsi, 
kad reikią sumušti miliciją.

Vėliau paaiškėjo, kad mi
nėtas “ponas įgaliotinis” ap
sinakvojęs kaime B. pas pik. 
K. 12 VI’I-š. m. pavogė 2 aukso 
žiedus ir 1 kelnes; dabar jis 
pasislėpė nežinia kur.

Tamsus kaimo žmonelei vis 
dar netiki, • kad “Įgaliotinis“ 
juos apgavo ir laukia, kuomet 
jis atvyks “porceliuoti” dva-
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Ar jąg žinote, kad
Vėliausi) Chinijos revoliucija buvo 

vadovaujama Amerikono kapitono su 
Chinijos kariuomene, Japonų šautu
vais ir rusų laivynu? Nors sykį turi
mą veikiančių tautų lygų. Ar jus ži
note, kad Helmar Turkiški Cigaretai 
yra padaryti iš 100% gryno Turkiško 
tabako ir yra parduodami prieinama 
kaina ?

Pagaliau miesto sode baigia-, 
,mi remontuoti Valstybinio 
Teatro rumali. Iš oro jpusės 
darbas kaip ir užbaigtas, eina 
tik sienų baltinimas. Viduj 
yra kiek daugiau neatliktų dar
bų, baigia mūryti užkulisių 
plytų sieną, dar be grindų (pa
čios grindys jau paruoštos) ir 
dali# ka kita trūksta. *

(ialerijos (jų ciabai* yra trys, 

seniau buvo dvi) jau beveik 
vNai užbaigtos taisyti ir jau 
išbaltintos. Iš atliktojo darbo 
galima jau šiek tiek spręsti 
apie busimų teatro rūmų vi
daus dailęi' Žemoji galerija 
(iš apačios), rodos, užims ge
riausią vietą bet no geresnę,ne
gu partery. .

Parterio plotis paliekamas, 
toks pat kaip buvęs, tačiau, 
bendrai skaitant į galerijas, 
dabar galės sutilpti iki 700 ir 
daugiau žmonių.

Remontuojant daugiau vie
tos užleista pačiai scenai, už
kulisiams ir orkestrui, apačioj 
tarp' parterio ir scenos.

Darbą dirba apie šimtą su 
viršum darbininkų. Bumų re
montas, kaip sako, galutinai 
busiąs užbaigtas iki spalių 
mėn. 1 d. (“L-va”). .

Įvairenybes
Charakteringa mote

rims ankieta
■Paryžiuje vienas specialis 

moterų žurnalas savo skaity
tojų tarpe padarė tokią auklė
tą dviem klausiniais.

Pirmas klausimas:
—Kuri profesija turėtų būti 

tamstos busimo vyro?
’ Antras:
—Jei ne už prancūzo, tai už 

kurio tamsta pageidautum iš
tekėti? v

Į tuos klausimus ' redakcija 
gavo daugiau kaip 20 tuksian
čių atsakymų. Paaiškėjo, kad 
DOOO prancuzij mergelių svajo
ja ištekėti už fabrikantų bei 
pramoninkų, 3000—už moksli
ninkų, 2000 — už bankininkų, 
1000— už kino teatro aktorių, 
360— už aviatorių ir 141 —už 
boksininkų.

Kai dėl tautybes, žinoma, 
pirmoj eilėj eina amerikiečiai 
(14,000 atsakymų), toliau ita
lai (2000), paskui anglai (1800) 
ir; pagaliau, Visos kitos tauty
bės.

Nė viena prancūze, neišreiš
kė noro susituokti su rusu.

(“L-va”)
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CHICAGOS
žinios

Atsidaro pradžios mo
kyklos

50,000 mokiniams trūksta 
vietų. — Technikos mokyk
los labiausia perpildytos.
Vakar jau pasibaigė moki

niams vasarinės atostogos. 
Kaip šiandie atsidarys viešo
sios mokyklos. Vaikų yra užsi
registravę naujiems mokslo 
metams virš 405,000. Vietos 
esą tik dėl 355,000 mokinių. 
Mokyklų perdėtinis P. A. Mor- 
tensen ir jo mokytojai yra su
sirūpinę tokia mokyklų padė
timi.

Tokios padėties pataisyti ki
taip esą negalima, kaip tik pa
ilginti dieninį mokymosi pro
gramą, tai yra, visas valandas 
mokyti vaikus ir prieš pietus

GRAŽIAUSIOS KOJOS IR 
RANKOS PARYŽIUJE.

p. Lillian Greujze, kurią mes ne
seniai regėjome ant Bro&dway, 
dabar yra Paryžiuje ant scenos.

Darbo žmonės apvaikš- 
čioja savo šventę.

Įvairios darbininkų unijos apr 
vaikščiojo “Labor Day” įvai

riose vietose.

“Labor Day” šventėj visuoti
no Chicagos darbininkų apvaikš- 
čiojimo nebuvo, bet šiaip įvai
rios darbininkų unijos bei orga
nizacijos surengė įvairius išva
žiavimus, piknikus, bei šiaip 
prakalbas įvairiose vietose. To
kiuose susirinkimuose pasakyta 
daug kraštų prakalbų, ypač prieš 
injunctionus.

Chicagos grekai ir italai 
santaikoj.

\ »

Nors Italija kariauja prieš 
Grekiją, tečiaus Chicagos grekai 
ir italai vis dar santaikoj sugy
vena. Jie dar tarp savęs nesi
peša ir vieni kitiems nė kiek 
bizny nekenkia: vieni jų sėkmin
gai verčiasi valgyklomis, o kiti 
pardavinėja bananus gatvėse.

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

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.
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f PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “DIR V Ą”'| 
—nuo 25-to numerio „

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

NAUJAUSIOS KNYGOS 1$ 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 p6 $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysfliavos Eiles. Kaina 25c.
5) KELIONE APLINK PASAULI l 80 DIENŲ, Julio Venio. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas.
Kaina $2.00 , • k *

Agentams nuleidžiamo nuošimti. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

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

“D IR V A”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

Nuostabi Nauja Širdies 
ir Vidurių Gyduolė

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip Ūmai 
Ir Puikiai šios Naujos Gyduolės

Veikia šitokiuose Atvejuose
Daug tūkstančių ima šitas gyduo

les kas mėnesį ir randa nuostabų pa
lengvinimą. Jei Jūsų" širdis netvarkiai 
veikia, mažai teturit dvasios nežleb- 
čiojimą, sukietėjimą vidurių, išputi- 
nimas, silpnus nervus, blogą, miegą ir 
duslų jausmą, tai pats dėl savo labo 
privalai išbandyti šią naują gyduolę 
Nuga-Tone. Jums bus nuostabu kas 
link oudu, kaip jis atsteigs Jumis. Nu
ga-Tone gamina stiprius nervus ir ste
bėtinai didina ištvermės pajiegą, tei
kia tinkamą žlebčiojimą, gerą apetitą 
ir reguliarį vidurių veikimą, suteikia 
gerą, gaivinantį miegą, gausiai entu
ziazmo, ambicijos ir gyvumo. Jei Jus 
nesijaučiat kaip reikiant pamėginkit 
jį. Jums nieko nekainuos jeigu nepa- 
gelbėtų. Jis yra malonus imti ir Jus 
tuojau pradėsit jaustis geriau. Imk 
j j per keletą dienų ir jei Jus nesi- 
j’ausit geriau ir neatrodysit geriau, 
nuneškit atlikusią pakiuko dalį pas 
Jūsų aptiekorių ir jis sugražins Jums 
Jūsų pinigus. Nuga-Tone išdirbėjai 
taip gerai žinodami ką jis padarys 
dėl Jūsų, jie įsako visiems aptieko- 
riams garantuoti jj ar sugražinti 
Jums pinigus jei neužganėdintas. Re- 
kamenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas per visus aptiekorius.

DR. VAITUtfH, O. D.
Lietavh cMii spBrtaliatss

Palengvins akių kuria
esti, priežastimi gal j skaudėjimo- 
svaigimo, akių aptenrlmo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių Laritj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri* 
renka teisingai akinius. Visuose at« 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

Vai.: U iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West ifth St, 

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas v dantų be skausmo. 
Bridg^ geriausio aukso.. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

ir po pietų.
Taipjau nemaža vietų moki

niams trūksta ir technikos 
mokyklose. Crane mokykla 
turi aplikantų 1,2(X> daugiau 
nei ji gali talpinti, Lane per
viršis mokinių siekiąs apie 3,- 
000, ir Tilden apie 1,500. Ypač

Naujas išradimas plėši
kams gaudyti.

sako perpildytos esą technikos 
mokyklos.

Šiais mokslo metais vaikai,
sako, busią atydziau egzanu
nuojami. Į jų 
busią daugiau 
ma.

Nemokamos

sveikatingumą 
domės kreipia-

viešosios vaka
rinės mokyklos 
sėjo 17 dieną.

atidarys rug-

Geležineklių darbinin
kai gal reikalaus pa

didinti užmokestj.

Pereitą šeštadienio vakarą įli
pus į Grand avė. karus teko štai 
kas pastebėti. Prie State gat. 
keletas vaikėzų įlipę į gatveka- 
rius pradėjo prievarta pro žmo
nes verstis vidun. Kiek palau
kus vienas jų kai katė tik viaugt 
ir suriko. O tuo tarpu nema
žas’vyras pastebėjo: ‘‘Kad jau 
įkišai, tai ir laikyk.”

Dalykas buvo tame. Matomai 
detektivas t u Tėjo įsitaisęs savo 
kelnių kišenių j spąstus plėši
kams gaudyti. Kišenvagiui įky- 
šus ranką į detektivo kelnių ki
šenę, • spąstai ją sugnybo ir'jis 
tapo tuo budu sugautas.

Gatvekariams sustojus, tas 
vyras išsivedė plėšiką iš gatve- 
karių.

Bomba suardė namo 
priemenį.

Sekmadienio vakarą bomba 
suardė visą prieangį ir namo 
priešakį prie 913 N. Crowford 
avė. Namų savininkas, Louis 
Messi, jo žmona, ir šeši vaikai 
stebėtinai išliko gyvį ir nesukei
sti. Sako, tai juodrankių dar
bas, nes prieš tai Messi gavęs 
net tris laiškus, reikalaujančius 
pinigų. (

, Prigėrė vaikinas.
Peter Casiduse, 14 metų, 2345 

W. 23 gat., pereitą sekmadienio 
vakarą prigėrė Chicagos upėj 
netoli Campbell avė. Jis gerai 
dar nemokėjo plaukti, bet norė
jo tokias pat “foncs” padaryti 
kaip ir jo kiti trys draugai. ,/'

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel. iš 21. VI. St. Jaskunui 18316 M. Kukučionis
Tel. iš 28. VI R. Gosui , 18325 St. Kiaurakaitei 
Tel. iš 4. VIII. K. Jasmantaitei 18327 D. Tvarkunienei,

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydymu, atei
kite ir pasimatykite su mumis. Mu
sų egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
doje ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College
• of Chiropractic

517 So. Ashland Blvd., 
b Chicago, III.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

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

1 o
privatišhų gydymui kambarių

Geležinkelių darbininkų uni
jos vadai laikys savo suvažiavi
mą Chicagoj ateinantį ketvirta
dienį. Sako, bus reikalaujama 
geležinkelių kompanijų padidin
ti darbininkams užmokestį 24 
nuoš. Tas palies apie 200,000 
darbininku, c .

Gal sustreikuos geležies 
darbininkai.

Bridge ir Structural Iron 
\Vorkefs unijos delegatas John 
\VaJt Chicagos Darbo Federaci
jos susirinkime pareiškė, tos 
unijos darbininkai gal neužilgo 
sustreikuos. Priežastis yra ta, 
kad prie statymo darbininkų gy
vastis yra neapsaugota taip, kaip 
kad reikėtų.

Automobilių aukos.
Pastaruoju laiku vėl daug 

žmonių mirtinai suvažinėta au
tomobiliais gatvėse. Nuo Nau
jų Metų Cook kauntžj užmušta 
jau 416 asmenys. «

Rado ant geležinkelio 
lavoną.

Thomas Kavartaugh, 1316 N. 
Clark gat., lavonas rasta ant ge
ležinkelio prie W. 57 ir Leavitt 
gatvių. Spėjama kad traukinys 
jį užmušė.

Daug girtu žmonių 
gatvėse.

Tat gal nebereikalo yra sako
ma ,kad dabar viename bloke 
daug daugiau rasi dektinei da
ryti varyklų, negu pirmiau buvo 
visoj šaly. Ypač šių dienų įvy
kiai ryškiai tai rodo. Kai kurio
se gatvėse prievakario laiku, 
ypač šeštadieniais ir sekmadie
niais, nusigėrusių žmonių tiek ir 
liek galima pastebėti. Į tai net 
policistai pradėjo domės nebe
kreipti. Mat tai visai pripras
tas dalykas. Kai tokių žmonių 
buvo dar mažiau, tai juos būda
vo areštuos, bet dabar neigi vi
sus besuspės išgaudyti kad ir 
policija.

Rado du kinu negyvus.
Rasta du negyvus kinus, vie

ną pakartą, o kitą matomai už
muštą. Spėjama, kad kiti jų 
konkurentai juos nužudę. Jie 
vakarinėj .miesto daly turėjo 
skalbyklas.

Dūrė peiliu septynis 
kartus žmonai.

Mrs. Veronica Toma, 34 metų, 
2608 W. 23 gat.f susibarė su sa
vo vyru kam jis girtas parėjo 
namo. Po to jis jai septynis 
kartus peiliu dūrė, bet tik šiaip 
pavojingai sužeidė.

Nelaimė ant geležin
kelio.

Pereitą sekmadienį du vaiki
nai ir mergina nusitarė va
žiuoti į Liberty ville, bet trauki
nys užvažiavo ant jų automobi- 
iiaus ir visus mirtinai suvažinė
jo netoli Waukegan.

Suvažinėti šie asmenys:
Frances Salata, 15 metų, 16 it 

Victoria gatvių.
Frank Serocky, 22 metų, ku

ris valdė automobilių.!
Joseph Adanski, 19 metų.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

350 A. Peronaičiui
371 M. Sabutaitienei
375 A. Tamutiuii
380 St. Ribikauskaitei
384 V. Juškevičiui
387 A. Sutkui
398 J. Baltuškai
399 K. Juraškai
400 Br. Prięlgauskaitei
401 K. Prielgauskaitei

16879 E. Rakauskui
17188 U. Nekrošienei
17365 M. Strumilienei
17629 J. Dapšiui
17891 O. Balsienei
18022 A. Navikienei
18067 P. Burbai
18101 J. Mikniui - , •
18165 M.. Adomavičiūtei

18328 J. Raštutis
18334 M. Alksninis
18335 E. Grigaičiutei
18336 B. Montvilienei
18337 O. DobrovoJskicnei
18339 K. Banionienei
18341 U. Palilioniui
18342 O. Trijonienei
18346 V. Pocienei
18349 T. Kulpiutei
18350 B. Benušienei
18354 A. Urbonienei
18355 Pr. Sturoniukei
18357 T. Pliuškevičaitei
18361 J. Karpiui
18363 K. Vitkauskienei
18365 O. Bendzaitei
18366 J. Frankas
18367 O. Gedzevičienei

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

Pasižiūrėkime į vidų savo org&l$femo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

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

18188 Pr. Baranauskienei
18205 Pr. Kuneikai 
18213 J. Freimanas 
18220 M. Jončienei 
18222 A. Kernagis 
18224 P. Gvazdaitis (M.

Vasilienė)
18239 K. Ribakauskui .
18246 J. Gedriui
18259 U. Sosnauskienei 
18268 A. Gusčiuvienei 
18270 K. Maknavičiui 
18273'M. Palioniui 
18291 M. Brasienei 
18296 J. Klasavičiui
18300 M. Jankauskienei '
18301 O. Višniauskaitei 
18303 J. Vaitkui 
18305 A. Toleikiui
18307 On Balaitei/
18308 O. Sungailienei
18313 Z. Ramonienei
18314 A. Lukošiunienei

18368 K. Levickienei
18371 O. Vitauskytei
18373 L. Grigiui '
18376 St. Kaveckiui
18378 M. Pranienei
18379 Ramold Bielunas
18380 A. čepuliui v
18381 M. Lauciuvienei
18388 S t. Piškinui
18393 St. JCrugers
18394 M. Ragaliauskui .p
18896 P. Balčaitienei
18398-Fr. Narcidui \
18403 N. Karaliūnienei
18412 Pr. Juodolai
18413 Fr. Kuncaitis
18418 Z. Butkuvienei
18424 St. Petronskienei
18426 L. Srudas
18430 Ė. Skukauskienei ‘
18436 D. Bogdušauskienei
18439 M. Bendzaitienei i
51785 M. Metiejaitienei

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmoniij išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai i 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

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

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise,

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

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

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kautose? šašus, rudas plot
inas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiet 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškitf svarbią suirutę organizme. 

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

Elėctro-Med ical Doctors
Po vadovyste Dr. R, G McCarthy

136 Wabąsh Ave..„ Chicago
Valandos nuc 9 rjHo iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vaL ryto iki A vai. po »*

SpUIRE EDGEGATE Namcs Is Narnės.” Būt At That They Are Somewhat Confusing At Times! BY LOUiS tUCHARL
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Inter-natT Cartoon Co., N. Y.

GYDYMAS .
$50 už $12.50

Visą šitą mėiaosį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantuk už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniŠkų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuo jaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį _gycyxą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison SI 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYKŲ » 
Pradėjau 25 

tai — puikiausia 
darodymas, kad a* 
5 esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar . 
ne tiesa?

EUROP1ŠKAS GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinklt! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoj'e ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam.' gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisdnė- 
jusių negalių' Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiųrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RĄY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl pęrdaug svieto mano ofise "nega
lėtumėt pasikalbėti su manim'. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p- 
Seredomis ir subatorrds: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chįcago, III.
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Lietuvių Rateliuose daugumas žmonių atsiėmė su 
kaupu pirmadienį, tų ko jie 
neneko sekmadienį.

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKįl AUTOMOBILIAI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

šiandie LSS. 4-tos kuo 
pos susirinikmas.

LSS. 4-tos Kuopos mitingas 
bus laikomas šiandie, / rug
sėjo 4, kaip 8 vai. vak. Ray- 
mond Chapel saliukėj, 816 W. 
Sk t St. Visi nariai būtinai at
vykite,
reikalų, be kita — balsavimas 
dėl LSS. Pildomojo Komiteto 
vietos ir rinkimas delegatų 
ateinančiai LSS. VIII Rajono 
Konferencijai.

—% Kuopos Valdyba.

kadangi yra svarbių

Pirmadienis, tai yra, “Labor 
Day” apvaikščiota darbo žmo
nių iškilmingai. Tų dienų įvyko 
daug įvairių išvažiavimų bei 
susirinkimų. Taipjau pasakyta 
nemaža kalbų kaip darbo žino 
nių klase turi kovoti už savo 
reikalus ir tt.

ko.

Iš Jefferson kermošiaus
Lietus sugadino bolševikams 

turgų nedėlioj.

Kiek teko pastebėti, Cook 
Kauntes Socialistų Partijos 
piknikas Riverview parke pe
reitų sekmadienį pilnai pavy- 

Viena, buvo susirinkę
gana daug žmonių; o antra, 
buvo rimtų kalbėtojų ir daug 
naudingų darbo žmonėms 
prakalbų pasakyta. Susirinkę 
žmonės turėjo daug pasigerė
jimo. Piknike dalyvavo nema-

NITTA MITCHIELL MOTERŲ
PAJIEŠKA'U mažos mergai

tės ofiso telefonui atsakinėti.
Atsišaukit pas:

Dr. Strikolį
Telefonas: Boulevard >7820

Ford Touring ....................   $442.25
Ford Couple .............................. 584.73
Ford Sedan .........    787.53

Keturiomis durimis, naujo mode
lio. Ketvirtą dalį įmokėt, o likusius 
ant lengvo išmokėjimo.

T. G. ARNOLD & CO., 
3725-27-29 Ogden Avė.
Phone Crawford 1620

Klauskit William Malin

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

MOTINOS IR TfiVAI 
$40 — TIK $40

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

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

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

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAI^ 
dyba 1923 metams: pirm*. T. Janu
lis, 937 W. 34th PL; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V.

, Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
troles rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius. .

VYRŲ
. REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo darbų. Atsišaukit 
prisirengę dirbti.

3301 Emerald 
Tel. Boulevard

Avė.
48(55

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

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

Kaip 
tojams 
kas septintadienį bei šiaip šve
ntadienį neapsieina nesurengę 
savo kermošiaus Jefferson mi
škuose. Pereitų sekmadienį 
toks kermošius irgi turėjo įvy
kti, ir dar su “žymėtinu” pro- 
'gr amu. Bet nelabasis lietus 
jiems visų turgų sugadino. Nė 
spyrių, nė kitokių prekių pub
likai nepardavinėjo taip, kaip 
kad būdavo daroma kitais 
šventadiqiiais. Net ir jų “loja- 
riui” Jamontui nebuvo progos 
savo “oracijų’’ išbandyti 

\is tai dėl lietaus!...
— Kom

jau “Naujienų” skaity- 
yra žinoma, bolševikai Kai kurios vakarinės moky

klos jau atsidarė, o kitos ne
užilgo atsidarys. Kaip girdėt, 
šiemet daug lietuvių rengiasi 
lankyti vakarines mokyklas. 
Geras apsireiškimas!

WEST SIDE
Lietuvių Metodistų Episkopa

is pamaldos.

kam.

BRIDGEPORTAS
Lietuvių Auditorium bus 

užilgo pradėta statyti.
ne-

t i nu šaltinių, tai trumpoj atei
ty bus pradėta visu smarkumu 
lietuvių Auditorium statymo 
darbas. Mat kaip bendrovės di
rektoriai, taip ir šėrininkai 
nori būtinai, kad svetainė butų 
k negreičiau šia pastatyta.

Geriausios kloties!
— Bridgeportietis.

Pereitų sekmadienio vakarų, 
I rugsėjo 2 dienų, anglų bažny
čioj prie Lincoln gat. ir 22 pi. 
Įvyko pirmos lietuvių Metodi
stų Episkopahj pamaldos. 
Nors lietus lijo, bet vis tik ne
mažas lietuvių būrelis susirin
ko.

Pamaldas laikė kun. S. A. 
Geniotis, lietuvis, iš Bostono. 
Po pamaldų jis kalbėjo temoj: 
Ar bus kūno iš numirusių pri
sikėlimas?

Kaip girdėt, tokios lietuvių 
Metodistų Episkopalų ’ pamal
dos žada įvykti kas sekmadie
nis minėto j bažnyčioj. Be pa
maldų, kaip kada bus rodoma 
krutamieji paveikslai.

, — Ten buvęs.

Jieškau merginos, kuri save vadina 
Nitta Mitchcll. Ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. (Doctor office). Ji ap
leido Chicagą pabaigoje Gruodžio, 
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit, 
Mich. Apleido Detroitą pradžioje va
sario (Feb.) 1923. ir nieks nežino kur 
dingo. Ji savo biznį paskutiniu laiku 
;urėjo 2108 E. Carson St., Pittsburgh, 
Pa. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinovė”: papasakodavo apie žmogaus 
aimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas neva ir užžadėaavo, užkal
bdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių 
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos, tamsių akių, smulkių dantų. Su 
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri 
save vadina dviem pavardėmis: Rose 
Braun ir Rožė Bernotaitė. Taipgi 
Nitta Mitchiell jieškojo per laikraštį 
“Keleivį” No. 43, Sept. mėn. 1922, dėl 
apsiyedimo vyro, ale ne biedno, biz- I 
nieriaus arba profesionalo. Kas ži
note kur ji randasi, malonėkite pra
nešti, už pranešimą gaus dovaną. J. 
P. Uvick, advokatas, 618 Ford Bldg., 
Detroit, Mich.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kostantinka. Už nau 

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

Iro

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

TURIU parduoti tuojau sa
vo 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografų 
bile už gerų pasiūlymų. Ne
praleiskite šio bargeno, atsi
šaukite vakarais 1922 S. Ke- 
dzie Avė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

APSIVEDSMUI
PAJIEŠKAU merginos žemaitukės 

apsivedimui, kuri turi tėvyškę Lietu
voje, kuri lankė Europos aukštas mo
kyklas ir moka kelias kalbas ir iš 
prigimimo myli ir gailisi ligonių. Aš 
esu vaikinas 38 m., gimęs Žemaitijoj, 
profesinį darbą dirbu, drąsus mergai
tės atsiliepkit, kurioms pertoli atva
žiuoti rašykit laiškus ir paveikslą pri- 
siųskit. Viską slaptoj užlaikysiu. Vai
kinai nerašykit nei jokių pasityčio
jančių laiškų.

BENOŠIUS DRUG STORE 
1616 W. 47th St., Chicago, III. 

c-o š. P. P.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

Ir vėl lietus pakenkė 
piknikam Pranešimai

rug- 
lietus 
įvare.

sėjo 2 dienų, nelemtasis 
daug žmonių Į “zlastį” 
Fų dienų nemaža dr 
kliubų ir ratelių buvo nusitarę 
rengti piknikus bei šiaip drau
giškus išvažiavimus, 1x4 dau
gumų jų lietus nuo to sulaikė.

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Jieškau partnerių j meil or- 
der biznį, pageidaujama neve
dusių. Vaikinams gera proga. 
Pinigų visai mažai tereikalau- 
jam. Atsišaukit per laiškų ir 
duokit savo telefonų, jei turit 

3210 S. Halsted St. No. 18

ISRENDAVOJIMUI

Nors nedėlioj lijo, bet už tai 
buvo gražus pirmadienis. Tat

IIHIIIBUO1HM

PINIGAI
• v
1S

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main Si

Rockford, III

KASDIEN tamsta gali prisirašyt 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kita, nei 
nepatėmysi kąip susidėsi užtektina: 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

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 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei nę- 
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.-

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.

Pirmyn Mišrus Choras po vakacijų 
laikys dainų praktikas antradienio va
kare rugsėjo 4 d., 1822' Wabansia 
Avė., Liuosybes svetainėj. Visi daini
ninkai privalote būti ant praktikos 
taip pat ir nauji esate kviečiami pri
sidėti. — Valdyba.

Bridgeportas. — Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus Draugijos paprastas 
susirinkimas bus laikomas antradie
nį, rugsėjo 4 d., 7:30 v. papras
toj svetainėj, 8301 So. Morgan St. 
Visi nariai kviečiami atvykti laiku, 
nes yra svarbių reikalų svarstyti.

— Sekr. Ant. Mosteika 
7135 So. Rockwell St.

diee V.

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

Kviečia Laikinis Komitetas.

ASKNy OOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Vinco Pra- 

ninskio, išvykusio Amerikon prieš ka
rą ir kilusio iš Kablių kaimo, Škėmų 
vai., Šiaulių apskr. Jį Žinančių la
bai meldTiu pranešti man adresu:

KAZYS PRANINSKAS, 
Šiaulių Traukos ruožo, Lithuania.

įieško kambarių
KAS TURIT ant išrendavojimo 

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

Atsišaukite.
A. MARTIN

718 W. 18 St.' Tel. Rųosevelt 7870

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTE

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

REIKALINGI žmonės į lietuvių 
viešbutį gyventi; geriausia ir pigiau
sia dėl darbininkų žmonių, su valgiu 
arba be valgio. Kambariai šviesus ir 
švarus.

Atsišaukite
MRS. GADEIKO, 

1606 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Karpenterių, 80c. į valandą. Fini- 

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

MOTERŲ
Indų plovėjų, $18 j savaitę. Mergi

nų į dirbtuves, 35c. į vai. JanitorĄ, 
trumpos vaalndos, 38 — 40c. į vai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4193 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pilnas garadžiaus 
įrengimas, oro pumpa, elektrinis mo
toras, gaso tankas, alyvos tankas, 
200 galionų vandenio tankas, % tu
zino geležiniai shuderiai, ¥2 tuzino 
plieninių durių ir langų visokhj mie- 
rų, ¥2 tuzino medinių durių tinkamų 
dėl gdradžių, garinis boileris ir ra
diatorius.

J. F. EUDEIKIS,
4605 S. Hermitage Avė., 

Yards 1741 also 4040

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

NAMAI-2EME

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TU VOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayrc 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 
vai. 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. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 ix>we 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3029 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

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

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė (shoe repairing). Visos ma
šinos ir įrankiai koki tik yra reika
lingi tam bizniui. Vieta išdirbta per 
daug metų. Nupirksit už pigią kai
ną, iš priežasties apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
3347 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kios rūkytos mėsos vieta, gerai. iš
dirbta. Parduosiu už prieinamą kainą. 
Priežastis pardavimo turiu apleisti 
miestą. 4 ruimai gyvenimui. Kreip
kitės prie savininko vakarais.

3336 Lowp Avė.

---------------
Savininkas parduoda pigiai 

du bizniavu namu, Roselande 
ir vienų rezidencijų Riverdale. 
Bargenas. Priežastis pardavi
mo, einu į didelį biznį, reikia 
pinigų. 13551 Indiana Avė., 
Riverdale, III.

PARDAVIMUI bučemė ir, groser- 
nč, labai sparčiai augančiame mies
te, 10 metų atgal buvo 40 tūkstan
čių gyventojų, šiandien jau yra 90 
tūkstančių. Norintieji pradėt biznį, 
yra labai gera proga. Priežastis par
davimo, savininkas 'serga ir negali 
prižiūrėt atsakančiai biznio. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės į Nau
jienas, Box 314. i '

PARDAVIMUI namas, 2 augštų, 6- 
6 kambarių, elektros šviesa, baltos 
sinkos, kuknioj baltas floras. Naujas, 
gražus namas, labai gerame padėji
me, akmeniniu pamatu, dėl greito 
pardavimo tik $4,000, kitur reiktų mo
kėti du syk tiek. Rendos $50 į mė
nesį. A. M., 1913 Morgan St., 2 fl., 
frontas.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĘS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
Jirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 

. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsteo 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontroles rašt. p-lė 
D. Ronkelaite; kasos glob. J. Ti 
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas menes} 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm1. St. Mažei
ka, pirm, pageli). J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, fina'nsų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Račiūnas, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 
causkas, maršalka A. Augulis.

PARDAVIMUI dirbtuvė, visokių 
papsų, Roseland Bottling >Works ir 
saliunas su namu arba be namo. Biz
nis gerai išdirbtas. Gera proga lietu
viui įsigyti pelningą biznį. Priežas
tis pardavimo — turiu du bizniu.

Tel. Pullman 5625 
251 E. 115th St.

PARSIDUODA grosernė, ci
garų, cigarietų ir saldainių 
krautuvė. Garu apšildoma, 4 
gyvenimui kambariai. Daroma 
geras biznis, turiu parduoti, 
nes turiu kitą biznį.

2630 W. 38 Street.

TIKRI BARGENAI
5644 So. Elizabeth St. 2 fialų 

mūrinis naanas, 5-6 kambariai, 
2 furnace heaf££s. Tuščias fia
las ant viršaus, tuojaus galima 
eiti gyventi.

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

2 flatų naujas mūrinis namas, 
5r6 kambariai, tuščias lotas prie 
šalies namo ir garadžius. Randa
si gražioj vietoj netoli parkų ir 
šv. Kazimierio vienuolyno. Kai
na $12,900.

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 motam® 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. I^eudenskis, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 481h Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. Ą. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavoj 
St. Miseviče, korespondentas K, P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk 
tadiehį kiekvieno menesio Lietuviu 
Liuosybes svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm’, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, lr< 
S. Springfield Avė.; ižd. M į Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P „Medalinskienč, Ji Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne 
dėldienj. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

PARDAVIMUI geras saliu
nas, biznis išdirbtas, gera pro
ga padaryti pinigus. Priežastis 
pardavimo, turiu du saliunu.

903 E. 75 St.

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

2057 W. 22nd PI.

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

5343 S. Halsted St. arba 
8900 Normai Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu. Dvi dideles mitingams 
salės, iš užpakalio gyvenimui 
kambariai. Sallės dabar yra 
išrenduotos. Matykite savinin
ką, 2525 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kostumereka kriau
čių šapa, biznis gerai išdirbtas, darbo 
užtenka dėl dviejų gerų> kriaučių, ap
linkui kito tokio biznio nėra, vieta ge
ra tokiam, kuris nori daryti gerą biz
nį. Priežastis pardavimo — liga. Ąt- 
sišaukite: L. ADINT

2502 W. 69th St.

PARSIDUODA barbernS ant 
Bridgeporto, geroj vietoj. Rui
mai gyvenimui. Norint galima 
ir pool roojn uždėti, nes už
tektinai yra vietos. Parduosiu 
pigiai.
Skyrius, 3210 S. Halsted. N. 20

Kreipkitės: Naujienų

26% ANT JŪSŲ PINIGŲ
Pardavimui 2 augštų namas, krau

tuvė ir 4 kambariai viršui, 2 karų ga- 
radžius, kambarys su vana augštai. 
Arti 59-tos ir Halsted gatvių. Renda 
$100 į mėnesį. Kaina $5,500, Savinin
kas: M. K. Wood, 35 So. Dearborn St. 
Roomj 316, Tel. Dearborn 8544

CHICAGOS LIETUVIŲ D^AUGYS 
TĘS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm-. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avę. fin. sękr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfielo 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanai 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta 
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
būna kiekvieną antrą nedėlcuen) 
Zwianzek Polek svet., 1315 Noru. 
Ashland Avė. 1 <

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

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY- 
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta. 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Ix)we Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno menesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S,. 
Grikštas, 8220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3480 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą Šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
klitibą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

PARDAVIMUI medinis na
mas, dviejų pagyvenimų su 
grošemės bizniu; rendos neša 
$85 į mėnesį.

Parduosiu pigiai.
2665 West Pershing Rd.

MOKYKLOS

LIETUVIŲ LAISVES PAŠELPINIC 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metam®: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzai tienė 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasot 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai 
naitis.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1928 metams 
pirm. Ą. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlanskis; nut. rašt. I. 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 S. 
Romanas. ' ' s-

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W«st Madison Street, 

Tel. Seeley 1643 .
Siuvimas, dezainavinvas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacljų kle- 
«os dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLE 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 854 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi' 
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilo 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 m.

JETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
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. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
Šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla 
3106 So. Halsted Str 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygveaystės, 
Stenografijai, Typewriting, Pirkly- 
bo« Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 8435 So. Wal- 
face St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J. 
Lazauskas, 3389 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 8337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienj, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na- 

\ riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 85 metų.

A. J. Lazauskas.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO 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. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

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