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su Graikija
Ambasadorių nuo 
sprendis paduotas
Baigiama taikintis su

angliakasiais
Cholera Jokohamoj

Tautų sąjunga nusileido Italijai
Ambasadoriy taryba taikins 

graikus su italus
Laiko savo nusprendi paslapty. 

Italija pildysianti ambasado
rių nuosprendį, kuris jai vei
kiausia busiąs priimtinas.

džioms. Išreiškiama viltį, kad 
abi valdžios tas sąlygas pri
ims. Tas sąlygas Italijos atsto
vai jau užgyrė.

Telegramos kopija taipjau 
tapo pasiųsta tautų sąjungai.

Manoma, kad Įambasadorių 
sąlygos yra visai netolimos 
Italijos pastatytoms sąlygoms 
Graikijai.

PARYŽIUS, ru‘gš. 7. — Am
basadorių taryba šiandie - pa
skelbė, kad jos nuosprendis 
Graikijos-Itallijos kivirčiuose 
bus laikomas paslapty iki ne
bus išsiųsta nota (Graikijos val
džiai. Notos tekstą prižada pa
skelbti ryto. , „

Italijos ambasadorius ibaro- 
nas Avcžzano pranešė tarybai 
pradžioje posėdžio 3 vai. po 
piet, kad Italija yra pasirengu
si priimti ambasadorių (tary
bos nuosprendžius, jei bus iš
laikyti niekurie svarbiausieji 
Italijos reikalavimai ultimatu
me Graikijai.

Po tarybos susirinkimo Ita
lijos atstovas laikraščių ko
respondentams pasakai, kad 
ambasadorių Itarybos nuo
sprendžiai yra patenkinantys 
ir bus priimti Italijos val
džios, jei tuos tarybos nuo
sprendžius priims ir Graikijos 
valdžia.

Jauty syjunga nusileido
- Italijai

Pavedė Italijos-Graikijos gin
čą svarstyti ambasadorių ta
rybai.

Ambasadoriy nota 
pasiųsta

Tik imąsi, kad Italija ir Graiki
ja ambasadorių sąlygas pri
ims.

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Am
basadorių tarybas nustatytos 
sąlygos išrišimui Italijos-Grai- 
kijos ginčo, šiandie tapo pa
siųstos Italijos ir Graikijos val-

Išmainyk

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

GENEVA, rūgs. 7. — Tautų 
sąjungos taryba nusileido Ita
lijai ir pavedė Italijos-Graiki- 
jos ginčą svarstyti ambasado
rių tarybai, kadangi Italija 
griežtai atsisakė pripažinti 
tautų sąjungai kompetentišku- 
mą svarstyti tokius klausimus.

Ambasadorių taryba sutiko 
spręsti tą ginčą, bet tik po to, 
kaip Italija formaliniai prisi

žadėjo pildyti ambasadorių ta
rybos nuosprendžius.

Perdavimą Italijos-Graikijos 
ginčo svarstymą ambasadorių 
tarybai karštai rėmė Franci j a, 
nors kitos šalys reikalavo, kad 
tai svarstytų sąjunga ir laužy
tų Italijos pasipriešinimą. Nie- 
kurios šalys delei tokio Franci
jos nusistatymo pradėjo rūstau
ti, o mažoji entente formaliniai 
premierui Poincare pranešė, kad 
mažosios entente valstybės pasi
trauks nuo Francijos, jei Fran- 
cija nepaliaus rėmusi Italijos.

Franci j a dabar aiškinasi, kad 
ji tai darius išgelbėjimui pačios 
tautų sąjungos. Italija griežtai 
pasipriešino tautų sąjungai, ir 
jeigu sąjunga nebūtų galėjusi 
priversti Italiją nusilenkti, tai 
pati sąjunga butų pakrikusi. 
Todėl Francija ir norėjo,- kad 
pirmiau kiti bandytų Italiją su
taikinti su Graikija, o tik kada 
jau niekam kitam nebūtų pavy
kę to padaryti, tai tada įsimai
šyti tautų sąjungai. Tuo, kaip 

sakant, Francija norėjusi sveti
momis rankomis išgriebti kašta
ną iš ugnies ir neparodyti pa
lios tautų sąjungos visiško silp
numo.

Rusija panaikina pereitų metų 
rublius.

COPENHAGEN, urgs. 7.
Rusijos komisarų tarybą pa
skelbė, kad 1922 m. sovietų 
rubliai panaikinami yra ir ne 
teks jokios vertes 
lapkričio 1 d., O

| gruodžio 31 d.

Rusijoj nuo 
užsieny nuo

Baigįa susitaikinti su 
kasykly savininkais

Antrakto angliakasių streikas 
neužilgo bus atšauktas. Tai- 
komąsi prisilaikant gub. Pin- 
ehot pasiūlymų.

HORRISBiURG, Pa., rūgs. 7. 
— Antracito angliakasiai jau 
susitaikė su kasyklų savinin
kais dėl allgų, “check-off”, 8 
vai. darbo dienos ir kolekty- 
vio tariniosi. Tokiu ' bildu’ an
tracito angliakasių streikas ei
na prie užbaigos.

Angliakasiai priėmė guber
natoriaus Pinchot (pasmilkymus 
šiais svarbiais klausimais. Ka
syklų savininkai jau pirmiau 
buvo priėmė tuos pasiūlymus.

Sekamame susirinkime bus 
susitaikinta kaip atnaujinti 
derybas ir tada angliakasių uni
ja bus paprašyta atšaukti ang
liakasių streiką. Kitk žinoma, 
unijos prezidentas Lewis prie
šinasi tokiam atšaukimui strei
ko iki nebus pasirašytas nau
jas kontraktas, bet guberna
torius padarysiąs į jį spaudi
mą.

Jei streikas ir bus atšauk
tas, tai angliakasiai sugrįš į 
darbą tik už nuo trijų iki še
šių dienų, nes apie tiek laiko 
ims pranešti streikieriams apie 
streiko atšaukimą.

Pasiektuoju susitarimu, ang- 
liakasiams bus pakelta alga 10 
nuoš. “Chečk off” sįsteina ne
bus įvesta, bet unija bus pri
pažinta, bus įvesta visuotina 
8 vai. darbo diena kasyklose, 
bus įvestas kolektyvis tarima
sis. Taipjau bus ištirtas algų 
nelygumas, (Jmdaįngi jniekur|io- 
se vietose darbininkai gauna 
$4.20 į dieną už tą patį darbą, 
kur kitiems mokama $5.60 į 
dieną.

Dar liko susitarti dėl darbo 
sąlygų. Bet manoma, kad čia 
nebus didelių užsikirtimų de
rybose ir greitai bus prieita 
prie susitaikimo.

Delei pakėlimo algos anglia
kasiams, kasyklų savininkai 
pakals antracito anglių kainą 
nuo 80c. iki $1.50 ant tono.

MASKVA, rūgs. 7. — Jungt. 
Valstijų senatorius Robert M. 
La Follette iš Wisconsino, su 
keliais draugais šiandie atvy
ko j Maskvą r

Yokohamoj siaučianti 
cholera

Viso buvo 1,029 žemės sudre- 
bėjimų. Skaičius žuvusiųjų 
mažinusi.

LONDONAS, rūgs. 7. 1— Iš 
Kobe pranešama:

“čia gamta nepatikrintų ži
nių, kad Yokohamoj pradėjo 
siausti cholera. Tai gali būti 
tiesa, kadangi žmonės geria 

purviną iš grabių vandenį ir 
iš bado valgo supuvusį mais
tą.

“Epidemija labai apsunkin
tų šelpimo darbą, nes tik aprū
pinti žmpnes maistu ir pasto
ge butų palyginamai lengva”.

Pabėgėliai iš visų pusių ren
kasi Kobe ir visas miestas sto
ja šelpimo darban.

Anglijos geležies, audimo ir 
šilko korporacijų akcijos pra
deda kilti, nes tikimąsi, kad 
tos porporacijos dėl Japonijos 
nelaimės galės padaryti gerą 
biznį.

Buvo 1,029 sudrebejimų.
OSAKA, rūgs. 7. — Tokio 

oentraldnė observatorija pra
neša, kad žemės sudrebėjimai 
nuolatos silpnėja ir negalima 
daugiau tikėtis smarkesnių 
žemės sudrebejimų.

Nuo rugsėjo 1 <1. iki ketvir- 
tadieirio 6 vai. vak., buvo viso 
1,029 žemės sudrebejimų. Pa
gal dienas buvo žemės sudre- 
bėjimų: šeštadieny ir septin- 
tadieny 356, pirmadieny 289, 
antradieny 173, Ijtrečjiadieny 
148 ir ketvirtadieny 63.

Daug žuvo nuo karščio.
PEKINAS, rūgs. 7.— Tokio-, 

joj daug žmonių žuvo vien tik 
nuo karščių. Kartais karštis 
pasiekdavo 1 150 laipsnių Fah- 
renheito. v
Pirmesnės žinios apie nelaimės,

pasekmes buvusios perdėtos.
SHANGHAI, rūgs. 7. — Vi

sos šiandieninės žinios iš Japo
nijos rodo, kad pirmesnės žinios 
apie katastrofos pasekmes — 
skaičių žuvusių nuo žemės dre
bėjimo žmonių ir pridarytus nuo
stolius, buvo perdėtos.

Associated Press radiograma 
apskaito, kad Yokohamoj žuvo 
50,000 žmonių. Kita žinia sako,

Turim

f PROFESORIAUS MIKITOS Dėdelės
PRIETIKIAI “revoliucija”

fondus

dūktais
ir budZėms!

—- pricie?iąu, buožių tąi

kad į vakarus nuo Tokio jau su
skaityta 30,000 lavonų.

Reuteris praneša, kad visi 
bankai atsidarinėja. Japonijos 
bankas yra nepaliestas.

Sunku permatyti visą padėtį 
delei labai prieštaraujančių ži
nių.

Tokio - tikras pragaras
žemės drebėjimas užėjęs ūmai 

ir pirmas sudrebejimas paver
tė miestą į griuvėsius.

sudrėbė j imas 
ryte pereitą 
koresponden-

HONOLULU, rūgs. 7. — Tik 
žodis “pragaras” gali apibudin
ti tai, kas dėjosi Tokio laike ir 
po žemės drebėjimo. Taip sako 
Hawaii šinpo korespondentas, 
kuris buvo t pasiųstas į Tokio 
gauti tikresnių žinių apie buvu
sią ^katastrofą. Viso “kas ten at
sitiko negalima esą jokiais žod
žiais aprašyti.

“Pirmas žemės 
ištiko 11:55 vai. 
šeštadienį”, sako
tas. “Jis atėjo be jokio įspėji
mo. Didžiuma namų Tokio su
griuvo nuo pirmo sudrebėjimo. 
Centru žemės drebėjimo buvo 
Tokio ir Kanagawa.

“Prieš patį žemės drebėjimą 
buvo delei žemės nuslinkimai pa
lei Sagami pakraštį. Po žemės 
drebėjimo sekė gaisrai; juos 
dalinai pagimdė korėjiečiai, ku
rie padegdavo sugriuvusius na
mus.

' “Po žemės drebėjimo Tokio 
pavirto į gyvą pragarą. Pakvai
šę pabėgėliai grūdosi į parkus, 
kad išsigelbėjus nuo liepsnų. 
Tie, kurie nepasiskubino, ar ku
rie buvo silpnesni, nuvargę ar 
perdaug sujudę, tuos praryjo 
liepsnos. Gaisras plėtėsi nepa
prastu greitumu.

“Tame chaose ii: panikoje vai
kai liko atplėšti nuo tėvų, pa
čios nuo vyrų.

“Į trumpą laiką gatvės liko 
nuklotos tūkstančiais lavonų. 
Mikado sodnai ir kariuomenes 
barakai liko atidaryti pabėgė
liams. Valdžia gi paskyrė šelpi
mui nukentėjusiųjų 9,500,000 
yenų ($4,420,000)”.

Moratoriumas Japonijoje
OSAKA, rūgs. 7. 

jos valdžia paskelbė 30 dienų 
moratoriumą (nemokėjimą jokių 
skolų) nelaimės ištiktoje apy
gardoje. Moratoriumas betgi ne
veikia kitose Japonijos dalyse.

Taipjau išleista dekretą prieš 
pelnagaudas, kuriame pelnagau- 
doins grumojapia 10 metų ka
lėjimo ir 3,000 yenų pabauda. 
Tokia pat bausmė skiriama 
tiems, kurie kurstys žmones 
prie riaušių ar sumišimų.

Valdžia taipjau kviečia visus 
gyventojus būti ramiais, laiky
tis tvarkos ir vienybės; taipjau 
prašoma nieko nedaryti korėjie
čiams, kurių tūli buvo pradėję 
kelti riaušes.

Japoni-

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 7 d., užsienio pi

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

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

Lietuvos 100 Litų...........
Lenkų 100,000 markių 
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 kronų ........
šveicarų 100 kronų ....
Švedijos 100 kronų .......
Vokietijos 1,000,000 markių .... 2Vic

... $4.51

... $1.45
.. $4.55

$18.22
... $2.78
... $5.54
.. $4.33
. $10.00
..... 40c

$16.22
. $39.25 

$18.02
. $26.50

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — Vakarykščia
me C. B. Shane Co., 325 W. 
Madison St., streikuojančių 
rubsiuvių paprastame susirin
kime mažai buvo apie streiką 
svarstyta, kadangi tą patį va
karą turėjo įvykti visuotinas 
susirinkimas, kuriame daugiau 
svarbesnių pranešimų bus pa
daryta.

Susirinkime streiko vedėjas 
pranešė, kad netoli unijos sve
tainės atsidaro nauja rūbų 
dirbtuvė, kurioj dirbs apie 300 
darbininkų. Keletas rubihuvių 
jau tapo pasiųsta, bet ne iš 
streikierių, kadangi streikie- 
riai ikišiol nenori niekur kitutr 
eiti (Urbti iki nebus galutinai 
užbaigtas streikas.

Neužilgo tad bus trukumas 
organizuotų darbininkų, nes 
dirbtuvė bus unijinė. Ir pačiai 
Shane kompanijai neužilgo 
bus su’nku gauti unijistus dar
bininkus, kada ji-pamatys, kad 
su skobais biznio vesti negali
ma ir kada bus priversta tai
kintis su unija. Dabartiniai gi 
streiklaužiai, sako streikieriai. 
turės tada eiti kur jiems tin
ka, nes jie vietos tarp organi
zuotų darbininkų neras. Esą 
jiems buvo duotas užtektinas 
laikas susiprasti ir paliauji 
strei'klaužiavus, o jei jie nesi- 
lipvė streiklaužiavę, tai dabar 
tesižino sau.

Streikieriai sakosi turį tik
rų žinių, kad • pati kompanija 
keletą streiklaužių išvijo iš 
darbo. Kątik neišlėkęs iš dar
bo ir vienas lietuvis boselis. 
Visų streiklaužių vadu esąs ne
senai iš Philadelphijos atvykęs 
streiklaužis, kur taipjau streik- 
laužiavęs. Dar niekad tiek 
daug' lietuvių nebuvę streik
laužiais, kaip kad šioj dirbtu
vėj. —Toks kaip kriaučius.

57,000,000 markių už $1.

NEW YORK, rūgs. 7. — Vo
kietijos markės taip, nupuolė, 
kad jos veik visai neteko ver
tės. Biržoje šiandie už 1,000,- 
000 markių buvo mokama 
l»%c. arba 57,150,000 markių 
už $1.

Pavėduotas Vokietijos reichs- 
banko pranešimas rodo, kad 
dvi savaites atgal skaičius 
markių apyvartoje pasidvigu- 
bino j vieną savaitę laiko.

Penki žmonės užmušti
CHICAGO. — Užvakar au- 

tomobiliai Čikagoje užmušė 
penkis žmones. Tarp užmuštų 
yra Margaret P. Dėlto va (lie
tuvė?), 7507 Ingleside Avė.

Soviety Rusuose
Del pinigų stokos valdžia užda

ro 50 nuoš. mokyklų.

BERLINAS, rūgs. 2 (“For- 
verts”). — Sovietų valdžia nu
tarė uždaryti 50 nuošimčių, 
vadinas pusę visų esamųjų 
'lusijoj mokyklų. Mokyklas 
iždaryti valdžiai tenka dėl 
‘o, kad nėra vriai pinigų joms 
šlaikyti. Centralinėj Rusijoj 
uždaroma 40 nuoš. visų moky
klų, Kaukaze — 50 nuoš.., Pa- 
uralio gubernijos^ — 60 nuoš.

Pati mokės vyrui 
alimonijy

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
6.— Teisėjas Siummerfield nu
sprendė, kad prie dabartinės 
moterų ir vyrų teisių lygybės, 
ženybiniame gyvenime irgi tu
ri būti lygybė. Jis todėl pritei
sė, kad Mary Scranton turi 
mokėti $5 j savaitę alimoni- 
įos savo vyrui iki nagrinėjimo 
bylos dėl atskiro užlaikymo. 
Scranton liudijo, kad jo pati, 
kuri uždirba $150 į mėnesį 
banke, jį apleido. Jis gi serga 
ir negali dirbti.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI PARAKO 
EKSPLOZIJOJ.

SOUTH AMBOY, N. J., rug. 
7.— Trys žmonės liko užmuš
ti ir 48 sužeisti eksplodavus 
penkiems parako vagonams. 
Parakas priklautsė Atląs Pow- 
der Co. ir buvo gabenamas 
Pennsylvania geležinkeliu. Va
gonai stovėjo palei, upę ir lau
kė keltuvo. Tada tai ir užside
gė vienas vagonas, o tuoj po to 
ir eksplozija ištiko.

šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė zteka 6:22 v., leidžiasi 
7:14 v. Mėnuo teka 3:44 v. n.

Apmokame iLietuvos 
Laisvės Bonų 
Kuponus x

' . ' i

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

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

NAUJIENOS
Chicago, IU.1739 So. Halsted Street
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S. L. FA8I0N AS 00.KAUNAS
Nauji namai

KAINA 00 IR 60 CENTAI.

rautuve

Rugpiučio 10

Nušovimas valdininko

Tel. Dearborn. 9057

KAINA 75c.

caro.

atatiuka BIRUTE
skelbiaugpiucio

Oficiali Atidarymą

Sezono pradžią

BIRUTES KONSERVATORIJOS
Panedėly, Rugsejo-Sept-10,1323

minu) 
kurie 

prisiar-

me- 
ini-

pereme
Vokie-

Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, tinimo, raumeny šlyvuma 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

7869
7868 
7616 
7395 
7257
7092
4916
4795
4716
4535
4475
4746
4237
1249
1248

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

CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA

automo- 
visokiems 

Kaina

■bpba 2 dalys
ĮDAINUOTOS MŪSŲ geriausių artistų

Juozas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III

LIEPOS 
DRABUŽiy 
PATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

MUZIKOS
Nacionales Kainos?

judri
uos- 

7 tušti

Saulutę tekėjo
Tykiai nemunėlis teka 

. Birutė
Sukeikime kovą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

visas suktybes, 
policijos atstovu

Jam puikiai buvo žįnoma, kaip 
sacharinas policijų sandėliuose 
virsta druska ir kaip byla dėl 
šito klausimo negali pasirodyti 
dienos šviesoje, bet uoliai* sle
piama konceliarijų patamsiuo
se. Jis gerai žinojo kaip savi- 
naniasi svetimi arkliai, o ypač 
jis buvo puikiai painformuotas 
apie vienos mokytojos išgėdini’ 
mą pasieny. Už skelbimą tokių 
dalykų bendradarbiai aiškino, 
kad jį pavarys. Kaip atstačius

vis dėlto norėjo savo daryti. Jam I 
grasė mirttou ir palą gąle tatai 
įvykino, Ar pavyks prokuratū
rai šie dalykai iškeįti aikštėn 
ar jie ir toliau paliks tamsoje 
sunku dabar pasakyti. Panašus 
dalykai čia mokama nuslėpti.

(L. R.)

tamin., Ketv.

5—9, Nedėliomis 9—12

817 Blue Island Avė., Dept. 92 
CHICAGO, ILL.

“Birutė” šiuomi kviečia vi^us muzikos studentus ir 
mylėtojus, jų tėvus ir “Birutės” prietelius, atsilan
kyti į Konservatorijos studiją

GRABORIUS IR 
Balsamuotojps 
Turiu 

'rilius 
eikalams. 
jrieinaina
33J9 Auburn 
Avė., Chicago

Klaipėda (Ek.) Laivų 
mas Uoste liepos 7 ir 9 d 
tau įplaukė 12 laivų 
kiti su anglimi geležimi, fos

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl 14 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr>

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

TeL:SPullman 6377.

Rezidencijos Tel. Brunsvrick 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.

Kaltinėnai (Švenčionių apste.), 
šio mėnesio 2 dieną čia įvyko ne
paprastas atsitikimas. Būtent 
dienų buvo čia vakaras, suruoš
tas vietos lenkų valdininkų. 
Publikai atsidėjus šokant ir mu
zikai uoliai griežiant Mvengier- 
ką”, urnai prieškambary pasigir
do revolverio šūvis, tuo metu, 
kai ten buvo vietos policijos vy
resnysis pšodovnikas Vichecki, 
ir paprastasis policininkas Ro- 
dzieviez. Subėgus svečiams į 
tą kambarį rado nebegyvą, kiau
rai peršautą Vicheckį, o Rodzie- 
vičį greta stovintį. Pastarasis 
aiškino jog čia buvo nusižudimas, 
paskui, jog nelaimingas atsitiki
mas ir t.t. Dabar šR;noi.kJattsimu 
užsiėmė jau prokuratūra. Kas 
iš to bus sunku iš aukšto numa
tyti. Vis dėlto sąlygos nužudy
mo gan nepaprastos. Mat prieš 
keletą dienų vyresnysis pšodov
nikas Vicheckis tapo pašalintas 
nuo vietos. Del to pašalinimo 
yra visokių kalbų. Vicheckis 
visai be kokios kaltes? Vicheckis

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo Sidlavos

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 vbkare.
./ Visus bažnytinius patarnavimus 
,atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
Įsakymus, meili Dievo ir artymo.

vandeny. Prie laivelio iš oro pu
sės priploti du, vandens maišąi. 
Jei laivelis ima skęsti, tai už
tenka tam tikrą rankenėlę pa
sukti, Tuoj iš rezervuaro ima ga
ras maišus pusti ir šie kai iš
temptos pūslės iškelia skenduolį 
—laivelį j vandens paviršių. Ki
ta įtaisa žmogus apsijuosia ir 
reikale gelbėdamas skenduolį 
pasukęs ant savo pilvo kranelį 
pasijunta išpusto maišo tvirtai 
laikomas vandens paviršiuje. Tų 
aparatų veikimo bndymai pavy
ko gerai. Prietaisos matomai 
bus naudingos. (L. Ž.)

Latvių-Lietuvių Vienybės 
ekskursija.

norCbami 
PIRKTI, PARDUOTI AP MAI
NYTI VISADOS KREIPKITKS 
ET JS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMB1NG & HEATING
SUPPLY COMPANY

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

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiara Unigus ir 
Parduodam Laivaberltea.

Trimi-
Be to, išva

— Gvildį e 
Galdikiene 

taip pat ir atvyku- 
Amerikos A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashington St.
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

3252 So. Halsted St., ant 3-čių lųby 
(viršui banko)

kur Konservatorijos mokytojai suteiks visas ijifor 
macijas link muzikos lekcijų ir kursų.

Italijoniškos Armonikos
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių pirmos klesos ranka dirbtų 
Italijoniškų Armonikų.

Klaipėda E., »— Rugpiučio 9 
dieną užsidegė “Shiilfabrik” 
Liūsenhof. Jis išdirbdavo- plo
nąsias užklijuojamas dalis įvai
riems medžio dirbiniams, kaip 
šepečiams viršelius ir tt. be to 
vertėsi spirito irektifikavimu. 
Fabrikas užsidegė iš džiovini
mo skyriaus. Nuostoliai siekia 
milijonų litų.

Bedegant nukrito nito stogo 
ir sunkiai susižeidė darbinin
kas Albert Furstenberg, kaž
ką taisęs tuo metu ant stogo.

Klaipėda E 
dieną mieste užregistruota be 
darbių 243- vyrai ir 19 mote

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

, Pasekmingai gydau nąprapati 
jos budu, staigus ir chroniškas Ii 
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 

Rpseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

z M.Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, UI.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

rak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
j 7 Tel. Yards 4081 . •

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
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9

> iki 12 ryto.

GRAŽUS BALIUS
Rengia Lietuviu Tautos Bažnyčia Motinos Dievo Šidlavos

SUBATOS VAKARE, RUGSĖJO 8tą DIENĄ, 1923 METĄ
Bažnytinėj Svetainėj, 35th Street ir Union Avenue

Pradžia 7:00 vai. vak. Bus labai gražus balius.
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

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 vjsuose tote
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
• Napropath
Gydau be gyduolių ir be opera

cijų visokias staigias ir kroniŠkas 
ligas: nervų systmnos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned
ir Pėt. 2-

Subat.
dieną.

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

Liepos men. 28 d. tarptau
tiniu? traukiniu išvažiavo į Lat
viją Latvių-Lįetuvių vienybės 
d-jos Kauno skyriaus ekskur
sija. Išvyko daug žymių vi
suomenes bei politikos veikė
jų ir kai kurių organizacijų at
stovų. Nuo universiteto išva
žiavo profesoriai Tumas, Vol
teris ir Morauskiai, nuo vals
tybines dramos — p. Gira ir 
pimaitė, nuo muzikų — Žadei- 
ka ir Žilevičius, nito dvasinin
kų —- kunigai Vaitekūnas, 
Valaitis ir Bakšys, nuo litera
tų poetai — Tysliava, Santva
ras ir Rimydis ir nuo 
to” Obolevičius.
|iavo Seimo nariai 
nė, Natkevičius ir 
Išvažiavo
sios iš Amerikos į Lietuvą 
ekskursijos dalyves, p-lčs Pra- 
naitytė ir Vaškevičaitė. Ame
rikos dviejų moterų laikraščių 
redaktores. Iš viso ekskursi- 
ninkų išvyko apie 40 žmonių. 
Jie žada kuoplačiausiai aplan
kyti Lietubą ir grįžti rugpjū
čio 1—2 dieną. (L-va).

geriausių visame pasauly. Garantija 
dešimčiai metų. Musų kainos yra 
žemesnės negu kitų išdirbę jų. Pirkė
jams dykai armonikų instrukcijos. Ra
šykit dėl DYKAI katalogo.

Huatta Sersnelli & Go.

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

DR. EELIX A. MANELIS 
Naprapath

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

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

Gulbransen Trade Mark
Lengvas Groti

Lengvas Mokėti

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbransen Registruoto 
Piano yra įspausta ant užpakalio —< $700, 
$600, $495 arba $420. Tas tai yra pub
likos apsaugojimas užtikrinimas teisin
go patarnavimo perkant tokį dalyką kur 
paprastas žmogus mažai apie jį nusima
no arba negali gerai nuspręsti jo vertės. 
Kiekvienas visur Suvienytose Valstijose 
moka tą pačią kainą už Gulbransen Regi
struotą Pianą. Ar jus manote, kad tos 
kainos gali surasti sau kompeticijos visur 
jei jos-nebūtų teisingos?

Klaipėdos Krašto direktori 
jai paprašius Lietuva 
krašto geležinkelius i 
čių Direkcijos.

Klaipėda ('Ek.) Birželio 
nesį (nuo 1 iki 30 dienos 
tinai) ' per Klaipėdą iš Kara
liaučiaus Rygon pralėkė 51 
orlaivis su keleiviais, iš Kara
liaučiaus Klaipėdon ir atgal — 
vienas orlaivis, • iš Rygos — 
Klaipčdon vienas orlaivis ir iš 
Klaipėdos Kaunan ir atgal — 
vienas orlaivis.

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenčjusias, be vaistų ir opera

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

Theater Bldg., 2 ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 Vakarais. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

8 d. Nemune, 
uosto gale norėjo nusiskandyti 
Zofija žurauskaitė, bet buvo 
išgelbėta.

Rugpiučio 11 d. Nemune že
miau valdiškos garlaivių prie
plaukos nuskendo Marijona Sla
vinskaitė 34 metų. Ji sirgo “Epi- 
leptijos” liga ir eidama nuo laivo 
su maišu malkų įkrito į vandenį 
ir Din gėrė.

—Valstybinio Teatro Rūmai 
iš lauko pusės jau beveik atre
montuoti. Viduje visur įvesta 
centralinis apšildymas, elektra, 
ventilacija, įtaisyta visi trys 
aukštai, baigiama dėti akmeni
niai laiptai, telieka tik pagraži
nimo darbai. Daugiausiai darbo 
dar liko scenai įrengti. šiaip 
tetras dabar atrodo labai erdvus 
ir patogus. Manoma, kad pir
mas spektaklis jame bus pasta
tytas apie rugsėjo 15 d., (L-va)

Hydrosferas. VIII. 12 d. p. B. 
Voiciekauskas rodė Nenųune sa- Į 
vo išradimą, kaip nenuskęsti j

pranašas” stengėsi atsa- 
Sakosi norėjęs eiti į 

Alėją savo mokslų 
kadangi neturįs 
suareštuoti, tad 
leidimas iš vai

siai vokiečių
Klaipėdos,

Latvių, Fiume. Tomis pat die
nomis iš uosto išplaukė 6 lai
vai su medžiais ceiulosa kiauši
niais. Visi lavai Vokiečių.

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

1311 Recter Building 
79 Weat Monroe Street, Chi, 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

Paskiausiu laiku Kaune dau
giau pradėjo statydintis na- 
^ių. Jubs stato ir privati as
mens, bendroves ir pati Vy
riausybė. Tarp ko kita, Kalnų 
ir Daukanto gatvių kampe 
(prieš Elktros stotį) Finan. ir 
Pramonės Min-jos jau yra pa
statyti 3-jų aukštų namai, o iš 
Elektros stoties pusės su tais 
pačiais namais sujungtas va
dinamas 4-rių aukštų fligelis. 
Tuos namus apimsianti pati 
Ministerija su savo departa
mentais ir Prabavimo Rūmais. 
Namai, kur dabar yra toji 
Min-ja, busią užleisti Lietuvos 
Bankui. Be kalbamų namų 
Fin., Prek. ir Pram.- M-ja bu
vusioj Karo Mokyklos aikštėj, 
Gedimino ir Duonelaičio gat
vių kampe, stato trijų aukštų 
namus, kur bus Valstybes 
spaustuvė. Tiems namams dar 
tik pradėta pamatai kasti, ply
tos, akmens ir žvyras vežti.

(L-va).

NAUJAS PRANAŠAS.
Rugpiučio 3 d. prie čiurlio- 

nies gatvės, kame sustoja siaur. 
traukinėlis, pamatęs 
žm o n i ų su s i sp ietusii ų
matyt, ko tai klausės, 
tinau ir aš pažiūrėti.

Apysenis apie 45—50 melų 
žmogus, apiplyšusiais rūbais, 
ant žalios krutinės išsisiuvęs 
‘‘Galybe ir Aukštybės”, pasako
ja, buk esąs Dievo pasiųstas 
atnaujinti Kristaus mokslą. 
Žmonės, 'esą, nuo Dievo veido 
atsikreipę, svietiškos dvasios 

prisigėrę, į prapultį einą; jo 
uždavinys esą žmones prie ge
ro kelio atvesti, nes esą, neto
li diena, kada Kristus su‘ visa 
savo šlove ir galybe ateis.'

Įdomaudamiesa žmonės įvai
rių klausimų uždavinėjo, į ku
riuos “ 
kinėti. 
Laisvės 
skleisti, 
leidimo, galį 
buk reikėsią 
džios gauti.

Tokius “pranašus 
mos įstaigos (valdžios) turėtų 
gerai ištirti ir tada bu<tų aišku, 
kur jiems vieta: į darbą, Tau
ragę, ar iš tikrųjų užleisti gat
vėj tribūną naujam mokslui 
skelbti. (L ž I

Plaukią sau! laivelis? Aš išvilkčia čigono rūbą 
Kaip gi gražus, gražūs rūtelių darželis 
Onitė ir Gegužinė! daina 
Du broliukai kunigai. Per tamsią naktelę 
Noriu miego, saldaus miego. Plaukia žąselė 
Ant kalno karklai siūbavo.’ &ą naktelę 
Ant tėvelio' dvaro. Nesigrąudink mergužėlė 
Piemenėlis ir Pavasaris 
Kur upelis teka. Viltis 
Ant marių krantelio. 
Lietuvą Tėvyne!' Musų. 
Kur banguoja nebunėlis. 
Darbininkų marseliete.

ŠOKIAI - POŲKŪS, IN^EKORDUOTOS LIETUVOJE,
11 Berniukas, vaięas; Šiaulių polką <
12 Jaunimo šokis, širduže Polka
13 Trepukas. Pq Senopiutei
15 Jonulio Sočas, Daili Porutė Valcas 
02 šok mergaite per virtuvę. I kampus 
10 Onyte polka. Gražus Vakaras polka 
06 Pergalės maršas. Medžiotojų maršas 
32 Kitra polka. Klarneto,9 polka 
2397 Klumpakojis. Koketka polka
7093 Visi Lipo polka. Trepukas Kauno Kapeli ja

ROLftS DfiL PLAYER
27 Lietuvių Himnas
30 Noriu Miego’ Saldaus Miego
4 Pamylėjau Vakar
55 Pus Darželį Trįs Mergelės 
3 Meilė
28 Jojau Dieną ’ ,
39 Ne Del Tavę,s Aš Mergelė
37 Ko Liūdėt Sveteliai 
59 Suskintas Kvietkelis

PIANO SU ŽODŽIAIS.
66 Kas Nuramins Man širdelę 

.56 Gana Broliai Mums Miegoti
32 Suktinis
13 Koketka polka, be žodžių
67 Gegute valcas '
11 Lietuvių šokis
12 Varpeliu valcas
7 Žirgelis šokis
5 Lietuvių muzika

Rekordus ir rolęs, pasįunčiame visur ant pareikalavimo.
Daugybė bargenų ant gramafonų ir pianų.
Didelis pasirinkimas ^deimantų, auksinių laikrodėlių, perlų Ir t.

fatu, kreida, gaivai daugiau- kaip žmogus išlavintas ir daug 
— 5; paskui eina pasaulio matęs puikiai suprato 
švedų, Lietuvos,

* Viskas yra paaukuota dėl umaui iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną at 
tiuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ..............................  $18,3
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.0?
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 n 
$47.50. Dabar................................$32.50
jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 iw 
$27.50. Dabar .......................... $18.56
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augšČiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5< 
augščiau.

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo HalstoJ "j 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig £ re1 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piai»

LIETUVIŠKI REKORDAI GRAŽIAUSI. 
KOMIŠKI MONOLOGAI.

Kelione orlaiviu ir šokiai 1 
Važiavimas į Kauną ir Kelionė 
Lekcija iš Biblijos jr Sibyro nelaisvoje1 _ 
Dykai nieks' neveža, Kas bus be degtines 
Ubagėlis ir Ubagų peštynės 
Pas fotografą ir Jonąs mokina kariauti 
Piršlybos ir Jaunikio išsirinkimas 
Liūdnas Gyvenimas ir Kotelyje 
Laiškai nuo Barbutės ir Derybos / ■., euBir.AU' 
Jaunavedžio pasi^kundimaB. Pas teisėją 
Girtuoklio metavbnė. Stebuklai
Naujas kareivis. Dainininkas pas profesorių 
Jonas Smiltis ir Maršo kelionė 
Mano Palv/s ir Smarkus, vyras 
Velnias r

DAINOS I .
J20 Kur bėga Šešupė, Kur nemunas teka. Operos Kvartetas 

21 Oi kas ten žuburėlįs. Operos Kvartetas 
7604 
7603 
7478 
7394 
7025 
3840 
3905 
4415 
4362 
3191 
2356 
2857 
2358

5EVER0S GYOUOLES UŽLAIKO 
S£IMYNO5 SVEIKATA.

SEVERAS 
gothaRDOL

W. F. SEVERĄ CO.
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Jūsų Entuziazmas

žuvo

BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS

Telefonai)

Vai

TAUPUS ŽMOGUSSouth Wes t T r u st &
taupo ir

TURTAS SUVIRS $4,000,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Hondo saloj

Avezzano miestą

viso- 
prieš; 
laike

3113 South 
Halsted St:

Didžiausieji pastarųjų 
laiku žemės drebėjimai

sausio 12 d. žemes 
ir vulkano" išsiver-

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., i nau-

7 iki 8 v. 
icago, Įll.

Scaletta, 
Giovanni, 
Apie 76, 
apie 95,-

Narys Federąl Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearingr House Ass’n.

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

Turtas 
$14,000,000

KAIP BANKAS 
DARO SAVO 
INVESTMENTUS

Depozitai padėti pirm rugsėjo 11 dienos gaus nuošimčius 
nuo rugsėjo 1 dienos.

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

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

nuo 6:80 Iki 7:86 vakare.

as ir Chirurgas 
lington St 

Valandos: ntio 10 iki 12 ryto 
Tėte

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

dalinai paskendo 
sala. 500 žmonių

Šis bankas yra po Valstijos Valdžios ir Chi- 
cagos Clearing House Priežiūra.

3% ant Taupinimo Accountų. s
Apsaugos Dėžės $3.00 per metus.
Atdaras Utarninko ir Subatos vakarais nuo 

6 iki 8 valandai.

Ofisas: 3335 Sb,
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

į Tel. Blvd. 3138
I M. Woitkewich

BANIS (
AKUŠERKA 

[Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mu kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

Siunčiame pinigus Lietuvon, parduodame 
laivakortes, apdraudžiame nuo ugnies ar audros 
namus, padorome dokumentus daviernastis, 
skoliname pinigus parduodame augštos rųšies 
pirmus morgičius ir bonus, kurie atneša nama- 
žiau kaip 6% (nuošimčio) į metus. Visais rei
kalais kreipkitės ypatiškai ar laišku JUOZAS 
KRASAWSKIS patarnaus ir laiškus atsakys vi
siems savo tautiečiams Lietuviškoje kalboj.

Tą jus lengvai galite dasižinoti nuo jūsų ban 
kininko. Tai nėra jokios misterijos tame. 
Bet neteisingi brokeriai ir jų agentai abelnai 
sako žmonėms neteisingas pasakai apie už
darbi padaromą bankų. Bet faktas pasilieka 
kad kiekvienas žmogus su keliais šimtais 
dolerių gali investuoti savo pinigus į tą pa
čią klesą apsaugos, kaip bankos kad daro.

Pavyzdžiui — bankos investina milijonus 
dolerių i pirmus morgičius ir pirmo morgi- 
čio auksinius bonus. Kodėl jus negalite tai 
daryti? Jūsų investmentai tuo’ budu nepra
žus, kaip pinigai duodami neteisingiems bro
keriams arba jų agentams.

Del tolimesnių informacijų apie saugius 
investmentus pasimatykit su pp. Grišius, 
Macikas arba Sedemka musų bankoje.

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

one Central 8066 
Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 Iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So>. Ashland Avė.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0£34 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Telephone Yąrds 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.

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3815 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėliok pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago

ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

mes 
griovė 
žu*vo 50 žmonių, sužeistų buvo 
daugiau kaip 1000.

1013 m. gruodžio 19 d. dėl 
3cmės drebėjimo Naujųjų Hib
ridų salose 
Ambrimo 
žuvo.

1914 m.
drebėjimas 
žinias Japonijoj dalinai išgrio 
vė Siakuros miestą 
nių žuvo.

1914 m. kovo 15 d. dėl že 
mes drebėjimo 
Japonijoj, žuvo 360 žmonių,

DR. CHARLES SEGAL
• Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.' 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

ANDREW H. WOLSKI.....................Kasierius
GEORGE A. KALSCH, Sekretorius ir 

Kasieriaus Asistentas.

h? <

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. 
Tel. Boulevard 5918

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

Valdyba
THOMAS J. HEALY....................... Prezidentas
EDWAJRD R. LITSINGER Vice-Prezidenatas

ffl. A. MONTVID
Lietuvis G

25 D.

Patariamoji Komisija
ABEL DAVIS 

Vice-Pres. Chicago Title & Trust Company
THOMAS E. WILSON 

Prezidentas Wilson & Company, Packers
. RALPH VAN VECHTEN 

Vice-Pres. Count’l & Comm’l National Banko

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki' 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Reguliariai 
investina išmintingai

^-DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

[ Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4186 

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

i Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
. AKUŠERKA
Į 3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
j Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
‘ Tel. Yards 11191

Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavd- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo > 
se. Sąžiniškai pa 1 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir poj 
gimdymo.

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

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

1917 m. gruodžio 24—31 d. 
žemės drebėjimas Guatemaloj 
padarė baisybę nuostolių, žu
vo 2500 žmonių.

1919 m. gegužės 20 d. išsi
veržimas Kalut vulkano Javos 

[saloj išnaikino 81 kaimą. 5100 
žmonių žuvo.

1919 m. biržeilio 29 d. dėl 
žemės drebėjimo Mugello klo
ny, Italijoj, labai nukentėjo 
šešiolika kaimų 
žmonių.

1919 m. spalių 11 d. dėl že
mės drebėjimo Porto Rikoj 
žuvo 120 žmonių.

1920 m. sausio 3 d. žemės 
drebėjimas Orizabos apskrity, 
MeXikoj. Daug miestų ir kai
mų nukentėjo. Daugiau kaip 
3000 žmonių žifvo.

1921 m. gruodžio 16 d. že
mės drebėjimo Porto Ricoj 
cijoj, Kinuose. Daugiau kaip 
2000 žmonių žuvo. *

1923 m. biržeilo 45 d. baisus 
žjemės drebėjimas šiaurvakari
nėj Persijos daly. Apie 20,000 
žmonių žuvo.

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
' nuo 5 iki 8 vakaro

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas

Ar jis perviršija jumis, ar jus perviršijate jį ? Nesukontro- 
liojamas entuziazmas yra motina nepasisekimų — gerai kon
troliuojamas padaro jūsų darbą ir jūsų taupymą pasekmingu. 
Bukite vienu iš pasekmingų vyrų ar moterų — nedaleiskite, kad 
neturėtumėt savo taupymų ilgiau — su $1.00 jus galite pradėti.

Atdara nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Utafninkais ir

Seredomis iki 8 vai. vakare.

mes drebėjimas Catanijoj, Si 
cilijoj
Daugiau kaip 200 žmonių žu
vo.

1914 m. spalių 3 d. įvyko 
baisui žemės drebėjimas šiau
rinėj Mažosios Azijos daly, ty
rumais pavertęs apie 300 kv. 
kilom'etrų žemės plotą. Žuvo 
daugiau kaip 200 žmonių.

1915 m. sausio 13 d. visai 
trumpas, tęsęsis tik 30 sekun
dų, bet baisiai smarkus žemės 
drebėjimas centralinėj Italijoj 
išgriovė 
daug nuostolių padarė 372 ma 
žesniems miesteliams ir kai

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

chroniškų ligų 
alsted StM Chicago.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 ifa 12 ]..................
3259 So. Halsted St

Be baisios ' nelaimės, kuri 
šiomis dienomis ištiko Japoni
ją, per pastaruosius dvidešimtį 
metų buvo įvykę pasauly šių 
didžiulių ir baisių žemės dre- 
JJeijtimų, Jlšnajikinusių Šįmtus 
tūkstančių žmonių gyvasčių ir 
nleapskaitomą daugybę mate
rialinio turto 
nai išgriovusių miestus, 
telius ir kaimus.

1902 m. gegu’žės 8 d. žemės 
drebėjimas Martinikos saloj 
(Vakarų Indijoj) ir vulkanč 
Mont Pelee išsiveržimas visai 

išnaikino tos salos sostinę St. 
Pierre. Žuvo 60,000 žmonių.

1906 m. balandžio 8—11 d. 
dėl žemės drebėjimo ir vulka
no Vezuviaus išsiveržimo bai
siai nukentėjo apie dešimts ar
timesnių miestelių ir apie 200 
žmonių žuvo.

1906 m. balandžio 18 d. že
mės įrebėjimas ir dėl jo išti
kęs gaisras San Francisco 
mieste išnaikino apie 6000 
triobesių, padarydama^ nuo

stolių apie 350 milijonų dole
rių. Apie 200 žmonių žuvo.

1906 m. rugpiučio 16 d. že
mės drebėjimas Valparaiso, 
Čilėj. Žuvo 1500 žmonių. Nuo
stolių padaryta apie 100 mili
jonų dolterių.

1907 m. sausio 14 d. dėl že
mės drebėjimo Jamaikoj bai
siai nukentėjo miestas Kings- 
ton. Apie 1500 žmonių žuvo. 
Nuostolių^. padaryta daugiau 
kaip 25 mil. dolerių.

1908 m. gruodžio 28 d. bai
sus žemės drebėjimas Sicilijoj 
ir Kalabrijoj. Visai ar dalinai 
išgriauta miestai: Messina, Fa- | 
ro, Santa Teresa, 
Reggio, Gallico, San 
Pellaro, Paimi ir k. 

500 žmonių žuvo, o 
500 buvo sužieistų.

1910 m. balandžio 
gūžes 5 d. pasikartojo dideli 
žemės drebėjimai Costa Ricoj, 
dėl kurių baisiai nukentėjo 
miestas Cartage ir kiti, žuvo 
1500 žmonių, sužeistų bu*vo 
apie 5000.

1912 m. rugpiučio 9 d. že
mės drebėjimas Trakijoj, Ma
žojoj Azijoj, išgriovė apie pen
kiasdešimt kaimų, o tris jų 
visai žeme prarijo. 3000 žmo
nių žuvo, apie'30,000 buvo su
žeistų.

1913 m. birželio 14 d. žemes 
drebėjimas Rulgarijoj išnai
kino miestelį Tirvoną. žuvo 
250 žmonių.1

1913 m. rugpiučio mėnesį 
dėl žemės drebėjimo Poline
zijoj, Didžiajame Vandenyne, 
jūrės prarijo dvi Tongo gru
pės sali. Žuvo 500 žmonių.

1913 m. lapkričio 10 d. že- 
dlrebėjimajs Peruvijoj Sš- 

miestelį Challhuanca;

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

Optometriat
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kanapas 47-to. gaL 

j.yoe luboba

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
3106 So. Halsted St. 

PAMOKOS
Augštesnės Mokyklos
Gramatikos
Prirengimo į Universitetus

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

visai ar dali
nsies

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Pradines 
Prekybos 
Kalbų

už pamokinimą vakarais per tris menesius $18. 
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesj $20 

už pamokinimą dienomis per tris menesius $40. 
už pamokinimą dienomis per šešis menesius $60 
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $30. 

Del platesnių žinių ateikite mokyklon arba rašykite.
J. P. OLEKĄS, Mokyklos vedėjas

Savings Bank
35ta Gatvė, Archer ir Hoyne Avė

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą; ) .
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
8) — Salutaras pataiso sveikatą, )

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkal.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

Voel § tat e D 
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NAUJIENOS
The Utbu<iuian Daily Naw» 

PubUahad Daily. «xcapt Sunday by 
Tha Uthuaniao N«ws Pub. Co., Ine.

Kditor P. Grigaiti*
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Cąnada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.0f per year in Chicago.

8c per copy.___________________

Entered as Seeond Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., nndar the act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, įisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Roosęvelt 8500,

Užsimokijimo kalnai
Chicagoje — paltui

Metams —......................... $8.00
Pusei metų-----------------------------4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam ..................    1.50
Vienam mėnesiui__________ .... .75

Chicagoje per nežiotojusi
Viena kopija -------- -—
Savaitei-----------
Mėnesiui-------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pastų:

Metams________
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

8c 
18c 
75c

$7.00
. 3.50

1.75
, 1.25
. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................... $8.00
Pusei metų........... ...........................4.00
Trims mėnesiams--------------------2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vaikų ■ 
naudojimas.

Dvejais atvejais kongre
sas bandė pravesti federali- 
nį patvarkymą, kuriuo ei
nant butų galima reguliuo- 

. ti vaikų darbą. Abu kartu 
jis neatsiekė ,savo tikslo. 
Aukščiausias Teismas pa
skelbė, kad tos rųšies patvar
kymas yra nekonstitucinis. 
Tuo budu Amerika neturi 
visoms valstijoms bendro 
įstatymo, kuris apsaugotų 
vaikus nuo nesvietiško nau
dojimo. Tiesa, tuo klausimu 
įvairios valstijos turi įvai
rius įstatymus. Bet tie įsta
tymai turi tiek spragų, kad 
kaltininkams labai lengva iš
sisukti.

Taip dalykams esant, vai
kų darbas žydėte žydi. Dar
bo Departamento Vaikų Biu
ras pasiuntė inspektorius į 
Jersey City. Ten buvo sura
sta tokių dalykų, kad šeši 
žmonės tapo pasiųsti kalėji- 
man už begėdingą naudoji
mą vaikų. Prisiėjo taipgi kai 
kuriems darbdaviams užsi
mokėti pinigines pabaudas. 
Tai buvo savo rųšies skan
dalėliu kuris paskatino ir 
kituose miestuose patirinėti 
vaikų darbo sąlygas. Penn- 
sylvanijos Vaikų Darbo Aso
ciacija kovo mėnesyje išty
rė dvi viešąsias mokyklas. 
Pasirodė, kad tose mokyklo
se 217 vaikų dirba apie 8 va
landas dienoje ir dar lanko 
mokyklas. Gi šventadieniais 
jie dirba nuo 12 iki 14 valan- 
dų.

Federalinė valdžia tyrinė
jo vieną Rhode Islapdo dis- 
triktą, kur gyveno 5,000 vai
kų tarp 8 ir 15 metų am
žiaus. Astuoni nuošimčiai tų 
vaikų dirbo įvairius dar
bus.

Kitose vietose irgi tas pats 
dedasi. Net mieste Milwau- 
kee, kur dideliu uolumu žiū
rima, kad vaikai nebūtų nau
dojami, nemažai ’ pasitaiko 
atsitikipių, kad vaikai sam
domi visokiems darbams. O 
apie kitus miestus nėra kas 
ir kalbėti. Vaikų Biuras at
virai sako, kad dalykų pa
dėtis esanti daug blogesnė, 
negu visuomenė mano. Bė
da tik, kad nėra pakanka

mai išteklių nuodugniai in- 
vestigacijai padaryti.

Kokie to viso yra padari
niai? Harold Cary, kuris ne
mažai laiko praleido betyri
nėdamas vaikų darbo sąly
gas, sako, kad tūkstančiai tų 
vaikų sugadinama visam am
žiui. Daugelis jų bedirbdami 
ilgas valandas sugadina sau 
akis arba kitokiu budu pa
kenkia savo sveikatai, ku
rios jie daugiau nebeatgau
na. New Yorko ir kitų mie
stų mokyklų vaikų sveikatos 
ekzaminavimąs irįį atiden
gia tokių pat fakpj: didelis 
vaikų nuošimtis turi įvai
riausių fizinių nedateklių.

Ir kuomet tie tūkstančių 
tūkstančiai vaikų yra ver
čiami žudyti savo sveikatą ir 
gyventi tokiose sąlygose, ku
rios veda prie įvairiausių 
prasižengimų, tai kapitalis
tinė sistema Aukščiausiojo 
Teismo lupomis sako, kad 
yra nekonstitucinis dalykas 
apsaugoti vaikus nuo to, kas 
juos taip fiziniai^ taip mora
liniai žudo.

Vadinasi, tegul tūkstan
čiai vaikų skursta ir išsigim
sta bile tik kapitalistų inte
resai butų apsaugoti! No
rint vaikų darbą pašalinti, 
reikėtų daryti reformų ir 
ekonominiame žmonių gyve
nime. O to dabartinė vald
žia kuomažiausiai pageidau- . • ■ . i *ja. ‘i... ’

iš ko trauks naudą ne tikim 
Klaipėda, bet ir Lietuva. An
ksčiau. ar vėliau lietuviiad turi 
pastebėti, kad Dancigas tarps
ta iš prekybos su Lenkija, o jų 
užsispyrimas neturėti ekono
minių santykių su Lenkija, 
atima Lietuvos žmonėms la
bai stambų uždarbio šaltinį.” 
Tai yra labai tipingi lenkams 

išvadžiojimai. Nors laikraštis, 
iš kurio pėmėmę šią citatą, yra 
neva socialistinis, bet jisai kal
ba apie Lenkijos santykius su 
Lietuva taip, kaip visi buržuazi
niai lenkų patriotai. Faktus už
tyli, o nebūtus dalykus prasima
no.

Jisai tarytum nežino, jogei 
Lietuva nenori turėti prekybos 
ryšių su Lenkija dėlto, kad ši 
apiplėšė Lietuvą, pasigrobdama 
jos sostinę Vilnių. Vietoje šito, 
visiems gerai žinomo fakto, ji
sai kalba apie “vokiečių intry- 
gą”.

Kai dėl bendrojo Lietuvos ir 
Lenkijos intereso susitarti dėl 
Nemuno upės ir Klaipėdos uosto 
vartojimo miškų plukdymui, tai 
negali būt jokių ginčų, žinoma, 
kad susitarimas butų naudingas 
abiem pusėm. Bet susitarimas 
gali įvykti tiktai tuomet, kai 
Lenkija elgsis taip, kad su ja 
bus galima tartis. Tuo gi tikslu 
pirmiausia reikia, kad ji atitai
sytų skriaudą, padarytą Lietu
vai tsu Vilnium.

Antra,, reikia, kad Lenkija be- 
sąlygiai pripažintų Lietuvos tei
ses Klaipėdos krašte. O tas reiš
kia, kad Lenkija turi j ieškoti 
budo susiderėti dėl savo reikalų 
Klaipėdoje su Lietuva, kaipo 
Klaipėdos krašto šeimininke. 
Bet vietoje mėginimo išderėt 
sau tam tikras teises Klaipėdo
je iš Lietuvos, Lenkija stengia
si su didžiųjų valstybių pagelba 
įsiskverbti į JClaipėdą prieš Lie
tuvos valią.

Lenkai nori eiti ne susitari
mo, bet prievartos keliu. Tai yra 
imperializmo politika.LENKŲ PRETENZIJOS 

KLAIPĖDOJE.

Vienas lenkų pe-pe-ešų (P. P. 
S.) laikraštis rašo:

“Klaipėda musų ekonomi
niam ir net politiniam gyveni
me gali suvaidinti labai svar
bią rolę: Nemunaš, kuris pui
kiai tinka medžių plukdymui!, 
teka per teritoriją, dideliam 
plote apžėlusią milžininškais 
miškais. Prekyba medžiais 
sudaro labai žymią poziciją 
lenkų valstybės prekyboje, ir 
nėra abejonės, kad turės pra
eiti daug metų, pirma negu ji 
sumažės, šiandie medžių ga
benimas iš rytinių sričių per 
visą valstybės teritorijos plo
tį į Dancigą eina geležinkė- 
liais, neapsakomai apsunkin
damas geležinkelių linijas ir 
didindamas medžio prekybos 
išlaidas. Dancigo uostas daž
nai yra užverstas medžiais ir 
negali tinkamai patarnaut ki
tiems tikslams.

“Medžių plukdymas Nemik 
nu į Klaipėdą išrištų šituos 
keblumus. Klaipėda pasida
rytų įžymi miško rinka. Už
dirbtų Lenkija ir Klaipėda, 
kaip iš Lenkijos milžiniškai 
pelnosi Dancigas. Kitaip 
Klaipėda bus miręs uostas, ka
dangi Lietuva su dviem mi- 
lionais gyventojų ir su men
kai iŠsivyičiusiu ekonominiu 
gyvenimu juk nesuteiks Klai
pėdai pakankamai prekybos ir 
transporto.

“Tai yra tiesus ir aiškus 
interesas ir labai naudingas 
Lenkiji bei Lietuvai. Gaila 
tėčius, kad jį drumsčia poli
tinė intryga. Vokiečiai, bijo
damiesi dėl Rytų Prūsų, truk
do lenkų ir lietuvių susitari
mą.

“Nėra abejonės, kad Lietu
vos valdžios pasiūlytas Klai
pėdos statuto projektas, igno
ruojąs Lenkijos interesus ir 
Klaipėdos ateiti, i” t°jp pat 
Nemuno uždarymas medžių
gabenimui iš Lenkijos, buvo 
sudarytas po stipria įtaka Vo
kietijos, kuri nesigaili lėšų, 
kad tik nedavus įvykti Lenki
jos ir Lietuvos* susiartinimui.

“Nemunas gali pasidaryt}

VIS ANT VIETOS.

Kansas valstijos senatorius, 
Capper, hesenat, 5 pareiškė, kad 
Amerikos visuomenė bėgiu pas
tarųjų keturių dešimčių metų 
bandė 'išspręsti geležinkelių 
klausimą, bet ir po šiai dienai 
tas klausimas tebėra neišspręs
tas. Žemdirbystės sekretorius 
sako, kad būtinai reikia suma
žinti mokesnį už vežimą prekių, 
nes ūkininkai kenčią didelį var
gą. Gi tuo pačiu laiku tarpu- 
valstijinė komisija finansininkų 
naudai įkainuoja geležinkelius 
taip aukštai, jog būtinai reikia 
kelti kainas už važmą.

Birželio mėnesyje geležinke
liai turėjo $540,000,000 įplaukų. 
Bet ta milžiniška suma paden
gė tik geležinkelių užlaikymo 
išlaidas.

Taip dalykams esant, lakraš- 
tis “OaklandWorld” sako:

“Geležinkelių klausimo iš
sprendimui yra tik vienas bū
das. Ir ankščiau ar vėliau 
šalis turės surpasti tatai. Ge
ležinkeliai turi priklausyti 
žmonėms^ Operavimo sistema 
turi būti kas nors panašaus 
Plumbo planui. Atatinkamos 
algos darbininkams ir neper- 
aukštas mokesnis už važmą 
yra vienatinis pagrindas sėk
mingam fransportacijos su
tvarkymui.”

LAIKAI MAINOSI.

Mieste Los Angeles teisėjas 
paliepė moteriai kas savaitė mo
kėti penkis dolerius savo sergan
čiam vyrui, kuris nebepajėgia 
jokio darbo dirbti. Tuo tarpu 
moteris dirba banke ir uždirba 
$140 mėnesiui.

Išnešdamas tą nuosprendį tei
sėjas pasakęs: “Marriage is 
fifty-fifty now.”

RUSŲ ŽIAURUMAS
’! ■ ’ ■ —n** ■ ? r i <

New Yorko žurnalas The 
Nation atspausdino Maksim 
Gorkio straipsnį vardu “Ruso 
žiaurumas”. Jei neklystame,
tą straipsnį Gorkis parašė pe- 

labai svarbi prekybos arterija',1 reitais metais. Visų pirma jis

Iš to Gorkio straipsnio butų 
galima padaryti išvadą, kad 
jau tokia rusų kaimiečių pri
gimtis būti žiauriais. Bet taip 
nėra. G. Plechanovas, nagrinė
damas Uspenskio apysakas, 
gan puikiai tą klausimą nu
švietė. Pirmon galvon jis nu
rodė į ypatingas rusų kaimie
čių gyvenimo sąlygas. Tos są
lygos uždeda ir savitą ants
paudą ant žmonių budo. Ru
sų kaimiečiai yra tokie, o ne 
kitokie todėl, kąd jie vedė pu
siau primityvį gyvenimą. Ir 
kai gamybos įmonės ims kitė- 
ti, - kai pakitėjusios gyveni
mo sąlygos sukurs naujus san
tykius tarp žmonių, tada tu
rės įvykti permainų ir žmo
gaus prigimtyje, kuri yra nie
kas daugiau, kaip tik tam tik
rų faktorių padaras, o 
koks tai misteriais daiktas.

kampų graibstyti. Iš mokinių 
darbų pažymėtina šachmatai, 
fino padirbti, atsižymi tekinimo 
smulkumu ir užtat didele tos 
srities technika. Taip pat toki 
darbai kaip padarymas šilko iš 
varškės, šukos ir lėlės iš ceTTU- 
lozos yra tos mokyklos darbo 
vaisiai. Bendrai, mokykla daro 
gana malonaus įspūdžio, neat
rodo kazarme, kaip kad dauge- 
is musų mokyklų. Karidoriuose 
statu jos geresniųjų dabarties 
ir senovės skulptorių, salės sva
rios, gerai . apšviesjos, nors ir 
be paveikslų sienose, mat tai 
tikri darbo, o ne žiopso j imo 
kambariai. Ir kaip minėtas in
spektorius pareiškė jie mokslo 
diletantų mokykloj nelaiką, tuoj 
veją laukan, liekasi tik rimtai 
darbu užsiimą. Iš technikos mo
kyklos traukėme operon, nes 
jau buvo vakaras. Opera nieku 
ypatingu nepasižymi ir mes sa
vo, Kauno operą, jokiu budu 
ant šios 'leipcigiškės nemainy
tume. Sprendžiu sulyg artisti
nių pajiegų tobulumo, be jokių 
kitų motyvų.

(Bus daugiau)

tama, aš nužudžiau baškirą 
ir pavogiau karvę, kuri pri- 
kilausė jo šeimai. Ar mane 
baus už vogimą?”

Kai kaimiečiui bu?vo pareikš
ta, jog jis gail būti nubaustas 
už žmogaus nužudymą, tai jis 
atsakė: “Tai niekis. Dabarti
niu laiku? žmonės yra pįgųs.”

Gorkis saitų, jog tai karo pati 
dariniai. Pasaulinis ir tarpusa
vinis karas pripratino žmones 
prie žiaurumo, prip negerbimo 
gyvasties. Bet tai tik dalis tie
sos. Esą rusų kaimiečiai vi
suomet pasižymėdavo žiauru
mu ir klastingumu/ Tą ypaty
bę pastebėję tokie rašytojai, 
kaip Čechovas, Bulninas, Vel
ny, lyanov ir Podiačev. Pas
kutinieji trys rašytojai patys 
paeiną iš kaimiečių, ir (jodei 
gerai pažįstą kaimiečių psi
chologiją.

rašo, kad kadaisia jam tekę 
skaityti knygą apie žiaurumo 
progresą ir evoliuciją. Toje 
knygoje parinktais faktais bu
vę bandoma įrodyti, jog žmo
nių fizinis, dvasinis 
sensuiąlis žiaurumas 

progresuojąs. Vienok esą pąs 
rusus to progreso nepasireiš- 
kią: jie kankinąi vieni kitus to
mis .pat priemonėmis, kaip ir 
prieš kelis šimtus metų. Sep
tynioliktame šimtmetyje j>įe 
pripildydavo savo aukų bur
nas paraku ir padegdavo. Aš
tuonioliktame ir devyniolik
tame šimtmečiuose jie irgi 
stverdavosi tokių pat priemo
nių.

Ir tai esą pąprasti, šiokiadie
niai atsitikimai, o ne išėmi
mai. Žiaurumas esąs įsigyve
nęs visose grupėse, o ijie vien 
tik pavieniuose asmenyse. Si
bire raudonosios armijos ka
reiviai bu!vę aukštyn galvą už
kasami į žemę, o Tambove ko
munistai buvę kryžiavojami. 
Gorkis sako:

“Aš galėčiau prisiminti 
daug tokių baisenybių, bet 
jie yra perdaug šlykštus, ir 
todėl bus išmintingiau ne
minėti jų. Kurie yra žiau
resni, raudonieji ar* baltieji? 
Greičiausiai vieni kitiems 
yra lygus, nes jie visi yra 
rusai.”
Todiau Gorkis kreipia do

mės į rusų patarles, kurios pa
rodančios neįmanomą 
žiaurumą link moterų, 
kelios tų patarlių: 
ris yra mylima du kartu: ap- 
sivedimo dienoje 
dienoje.” 
vuliams nėra įstatymų, 
skaudžiau muši savo žmoną, 
tuo gardesnė bus zupė“. Gi to
kių patarlių esą šimtai. Mask
vos teismų rekordai nuo 1901 
iki 1910 metų parodą neapsa
komus žiaurumus, kurie buvo 
papildyti su jaunomis mergai
tėmis.

Vienas raudonosios armijos 
komendantas, kuris dalyvavo 
pasauliniame kare, kartą pa
reiškęs Gorkiui:

“Civilinis karas yra men
kniekis. Tik internacionali
nis karas, kovimas svetimų
jų, žeidžia? sielą. Aš pasa
kysiu jums atvirai, drauge, 

• daug lengviau yra žudyti 
rūstis. Mes tik daug jų turi
me ir musų nuosavybė tiek 
maža tereiškia. Jus padega
te kaimą; kas tada? Ne šian 
dien, tai rytoj jis visvien 
butų sudegęs. Juk tai musų 
užsiėmimas, militąriniai 
manevrai. Bet kai karo pra
džioje aš įžengiau į Prūsų 
žemę, Dieve! kaip aš gailė
jausi tų žmonių. Kokie sod- 
žiaj, kokie miestai, kokie 
ūkiai! Kokius stabėtinus 
dalykus mes naikinome, ne
žinodami net kuriam tiks
lui tai darome! Tai tikrai 
buvo gėda; aš buvau beveik 
linksmas, kai mane sužeidė. 
Aš tiek kentėjau dėl to neį
manomo vandalizmo. Vėliau 
jie pasiuntė mane į Kauka
zą Judeničo armijom. Ten 
mes 'kovėmėsi .su* turkais ir 
kitais tamsios odos žmonė
mis. Puikus 
labai neturtingi, 
sųomet šypsosi be jokios 
matomos priežasties. Ir mes^ 
kovėme juos, kai jie šypso
josi. Nebuvo gąlima nesi
gailėti jų. Jie visi turėjo šio- 

**kį-tokį tikslą, šeimynas...
“Tiesa. Rusija buvo išim

tina pajėga, nepaprasta pa- 
jjega, bet dabar, mano 
supratimu, ji tapo kvai
lių šalimi.”

O štai kitas atsitikimas. 
1921 metais į Uralo sritį buvo 
pasiųsta mbkslinė ekspedicija.. 
Kaimietis kreipėsi į expedici- 
įjos i n^rįus, • prašydamas į paaišr 
' kibimo,(M jf *'■ v
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Jis sakė:
“Jus esate apšviesti žmo

nės, tąd patarkite man, ką 
aš turiu? daryti. Baškiras už
mušė mano karvę. Supran- 1 me, visur muąų

ir ypač 
taipgi

rusų
Štai

“Mote-

ir mirties 
“Moterims ir gy- 

Juo

žmonės,
ir vi-

ne

L. šeimenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun
gos ekskursija į užsieni.

—’------- —
• [Tęsinys] 1

Apžiurėjus paminklą jau neto
liausia buvo vakaras, traukėme 
savo viešbutin, o iš ten opere
tėm Operetėj mums kaip “aus- 
lenderiams” teko keletą tūkstan
čių markių viršaus mokėti, tas, 
žinoma, mums nevisai buvo ma
lonu, ne tiek iš medžiaginės pu
sės (mums daugiau 50ties lie
tuviškų centų ne kainavo), kiek 
iš moralinės; kur neisi vis tau 
prikiša, jog esi ne tos “vieros”, 
bąt svetimtautis I Ir daugelis iš 
musų visai atsisakė pačięn ope
retei! eiti. Veikalėlis, tą dieną 
statytas, imtas iš franeuzų isto
rijos, kame pajuokiama neap
kenčiamųjų franeuzų karaliai ir 
visa jų tvarka. šios rųšies 
franeuzų užgauliojimas labai ir 
labai plačiai Vokietijoj išsivys
tęs. Teatruose, plakatais, žo
džiu vis žiauriausiai niekinami 
pergalėto] ąi^ranęųzai. Sekančią 
dieną, tai jau buvo 13 diena lie
pos aplankėm tautų muzejų. Ko 
čia žmogus nerasi?! Ir kurio 
pasaulio kampelio eksponatų čia 
neužtiksi ?! Ką viso pasaulio 
tautų ypatybės šiuo momentu, 
čia atvaizdina, bet ir istoriniai, 
pradedant akmens periodu ir 
baigiant šiomis dienomis. Ypa
tingai gerai yra apstatyta rytų 
kultūros dalykai, o gėrių geriau
sia tai tolimųjų Vokiečių kolo
nijų skyriai šiame muzejuj su
rinkti. Mat, vokiečiai šiose ko
lonijų salose beviešpataudami 
už pačius menkniekius išvilioda
vo iŠ tenykščių gyventojų kul
tūringiems europiečiams bran
gintinus, ir rodančius būdą bei 
papočius dykųjų tautų dalykus. 
Šiame Leipcigo tautų muzejui 
yra atvaizdinta dabarties ir pra
eities gyvenimas polinezijiečių, 
gaitiečių, Javos gyventojų, Ma- 
lakos, Borneo, Kinų, Ceilono, 
Pietų ir šiaurės Amerikos, Af
rikos, smulkiosios Azijos taute
lės ir daugybė kitų, dar neįvar
dintų pasaulio kraštų. Ką at
vaizdinta realus gyvenimus, bet 
nepraleista įr mistinis, religijos 
atributai, kurie laukinėse tau
tose dažnai siekia ląbai įdomių, 
kartais net kurijozinių formų. 
Didžiulis trijų aukštų namas, 
grūste išgrūstas įvairių įvairiau
siais eksponatais, kurių žymiau
siu yra .milžiniški mamonto grio- 
bai. Daug ko musų ekskursan
tai pasimokino iš šio muzejaus, 
tik ne kokio įspūdžio padarė 
muzejaus direktoriaus pąsielgi-

Užmpkęjomę už bilįetą
muzejun vokiečių, tenykščių gy
ventojų kainą ir kasininkas bu
vo .su tuo sutikęs, bet cįirekto- 
riui paaiškėjus, kad mes, nors 
ir ekskursantai, .bet kitataučiai 
pareikalavo bent penkis kart 
brangiau mokėti. Ekskursijos 
vądas j;; noępjo su, diręktpriįum 
pasiąiškinti,’bet šisai griežtai 
atsisakė, reikaludamas dąmokė- 
ti “aųslenderių” priedą. Kiek 
važinėjome Vokietijoj, Čekijoj, 
bet panašaus sutikimo nerado-

mas.

ekskursijai papigindavo ir man
dagiai priimdavo.

Tą pat dieną aplankėme Leip
cigo mokytojų namą su restora
nu bei psichologiniu institutu. 
Vokietijos mokytojų organizaci
jos galingos, issiplėtojusios. /Jų 
ir įstaigos ne tokios kaip musų 
mokytojų. Kad ir šisai namas, 
keletos aukštų, galybę kambarių 
turįs, kurie tarnauja būtinoms 
mokytojų įstaigoms sutalpinti. 
Viešbutis tinkamai įrengtas ge
ra mokytojams užeigos ( vieta.

Psichologinis institutas gelbs
ti mokytojams savo darbą dirbti. 
Eksperimentaliai tyrimai atmin
ties ir pastebėjimo duoda daug 
medžiagos mokytojams savo 
mokinius pažinti, šiame moky
tojų institute musų ekskursija 
buvo gana maloniai sutikta ir 
prademonstruota atminties bei 
pastebėjimo bandymai. Atmintį 
eksperimentaliai bandymai 
tuoj pažįsta ar mokinys tinka 
proto darbui ar jis daugiau lin
kęs fizinį darbą dirbti. Dar tą 
pat dieną aplankėme Darbo Se
minariją, kurios direktorius se
nelis Hildebrand maloniai apro
dė visas mokyklos klases ir su
pažindino su darbo vaisiais, ku
rie atsiekti šio instituto. Kad ir 
mokslo metai buvo baigti užsto
jęs vakacijų laikas, bet visgi 
išnešėme vaizdą to milžiniško 
darbo, kurį varo šifeai darbo prin
cipu pagrįstas institutas. Insti
tutas turi šiuos skyrius: stalių, 
technikų, skaptuotojų ir jis pri
taikintas asmenims jau turin
tiems pradžios mokslo išsilavini
mą ir kai matyti iš jo skyrių, 
skirtas specialiam mokslui teik
ti, nors ir bendras lavinimasis, 
taip pat šiek tiek praktikos me
todu einamas, šisai institutas 
ir jo vedėjas yra pirmieji darbo 
mokyklos skelbėjai ir teisingai 
musų ekskursijos vadas p. Bra- 
šiškis atsisveikindamas su di
rektorium Hildebrand pažymė
jo, kad jisąi yra taipgi musų 
mokytojum Lietuvoje. Iš tik
tųjų daugely j Lietuvos mokyk
lų įvedama darbo mokyklos li
pas, kurio sukūrimui daug ir 
daug dirba p. Hildebrand. Dar 
buvo instituto vedėjui įteikta 
K. Binkio ir Šimonies Lietuviš
kų dainų rinkinys ūž ką pastara- 
sai širdingai dėkojo. Pilni ge
rų norų, prisižiūrėję puikiai at
liktų darbo mokyklos mokinių 

darbų traukėme į greta esamą 
technikos mokyklą, šios mokyk
los inspektorius prof. Margrafas 
ąnaloniai mus sutiko ir parodė 
mokinių darbo kambarius ir į- 
yąirius kabinetus. Bendrai 
imant ši vidurinioji ‘ mokykla 
tai mąžas fabrikėlis su įvairiais 
skyriais. Turi savo elektros, 

stotį, medžio, metalo ir akmens 
apdirbimo mašinas ir vis po 
kelioliką ekzempliorių, kad ga
lėtų didesnis skaičius mokinių 
kartu dirbti. Taip pat turi sa
vo medžiagos sandėlius, kad 

organizuotai .nereiktų reikalui esant iš įvairių.

Tautų karo pajėgos
Einant pranešimu Britų par

lamente, regu'liarės kariuomenės 
D. Britanijoj (įskaitant Reino 
kariuomenę) yra 0,23% gyven
tojų skaičiaus. Kitų šalių ka
riuomenės siekia gyventojų 
skaičių: Prancūzijos — 1,25%; 
Čekoslovakijos — 1.11%: Belgi
jos — 1.6%; Lenkijos — 1,1%; 
Rusijos — 0,62%; Japonijos— 
0,4%; Rumunijos— 0,75%; Ju
goslavijos—0,9%.

T ikroji
Nauda

Tamstos darbo nėra tame KĄ UŽDIR
BAI, bet visa nauda tame KĄ SU- 
ČĖDIJAI. Visa žmogaus ateitis ir ge
rove remiasi ant sučėdyto pinigo.

TODĖL .VISADOS ATMINKITE, 
kad UNIVERSAL STATE BANKAS, 
kaipo Didžiausia Lietuvių įstaiga, yra 
tinkamiausias Bankas Lietuviams. 
(Under State Government and Ciear- 
ing House Supervision).

NAUDOKITĖS Šio Banko patarna
vimu ir patarimais.

BANKO SKYRIAI: TAUPINIMO, 
KOMERCIJOS, PASKOLŲ, APDRAU 
DOS, PINIGŲ SIUNTIMO ir LAIVA
KORČIŲ.

DIDŽIAUSIA PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA. Turine tiesioginius ry
šius su Lietuvos Bankais. Siunčiame 
litais ar doleriais.

Banko Turtas

$3,000,000.00
BANKO VALDYBA: Jos. J. Elias, 

Pres.; James P. Doody, Vice-Pres., A. 
H. Nowak, Vice-Pres.; Wm. M. An- 
tonisen, Cashier; S. V; Valanchaus- 
kas, Ass’t Cashier;.. C. S. Pavietas, 
Ass’t Cashier; Anthony A. Slakis, 
Attorney.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St ’.y i p »,< Į,p į i ; 'V' '■] \

Chicago, III.
(Laikinai 814 W. 33rd St. kol už

sibaigs remontas)
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Iš Mokslo Srities
Apie Žemės Amžių

L t . .................... f

(Tęsinys)

Džollio skaičiavimai turi tą 
, trukumą, kad pagrįsti tiktai 

daleistina hipoteze ištekančia 
iš Laplaso hipotezes; antra, 
jis, matyt, ne pilnai įkainavo 
druskos kiekybę pranykusių 
iš okeanų įvairių nuosėdų pa
vidale, pav., akmenines (ledi
nės) druskos sluogsnių pavi
dale ir tt. Ir čion taip pat aiš
ku, kad žymi upių atnešamo 
natrio dalis yra, cirkuliuojanti. 
Į tai nurodė Akroidas, kurs 
99% upių atnešamo chloro 
natrio skaito cirkuliuojančia 
dalimi. Tuo budu jis okeano 
amžių pakelia ligi 8000 mili
jonų metų. Priešingai Sollasas 
mano, kad chloro natrio ištek
lius intensyvių vulkanų proce
sų buvo kur kas greičiau at
gabentas ir dėl to jis sumaži
na skaičių tik ligi 20—30 mi
lijonų metų.

Angliarukštės kalkės duoda 
kiek kitokį ratą, kai chloro 
natrio. Žymi atnešamų į juras 
kalkių dalis dugne nugula kalk
akmenių pavidale. Po ilgo lai
ko jurų kalkakmenys išėję 
sausuinon vėl energingai tirp
sta ir tokiu budu žymi kalkių 
dalis yra cirkuliacijoje. Nau
jai atsiranda tik nuo sausu
mos atplėšiamos kalkes. Jeigu 
padalintumėme bendrą kalkių 
kiekybę, kuri yra jurų vande
ny, iš tos kalkių kiekybės, ku
ri atnešama į juras kas metai, 
tai taip pat sužinotumėm oke
ano amžių (arba, kitaip sa
kant, denudacijos periodo di-

Millardas Ridas skaito, kad 
0,1 visų nuosėdų dalis yra kal
kės. Jeigu paskirstytumėm tą 
visą kiekybę aplink žemės ru
tulį, tai gautuničm 528 pėdų 
sluogsnį. Padalinę šio sluogs- 
nio svorį iš kasmet į ju?as 
atnešamų kalkių svorio gautu- 
mėm sulig . M. Rido apie 600 
milijonų metų reikalingų esa
mosios angliarukštės kalkių 
kiekybės .atsiradimui jurose. 
Vėliau M. Ridas šį skaičių su
mažino ligi 120 milijonų me- 
tų.

E. Diubua kalkių sluogsnio 
amžių kiek kitaip apskaičiuoja. 
Pirmiausiai jis bando apskai
čiuoti angliarukštės kiekybę, 
kadaise buvusią atmosferoje. 
Pirmykštė atmosfera jo nuo
mone, kaip jau minėjau, iš 
pradžių neturėjo deguonies: 
jis visas vbuvo angliarukštės 
pavidale ir pamaži išjungė jį 
iš to junginio augalai. Kiek
vienas angliarukštės turis duo
da vieną dalį deguonies. Da
bar atmosferoje deguonies 700 
kartų daugiau kai angliarukš
tės. Reiškia, per atmosferą 
turėjo pereiti mažiausiai 700 
dalių angliarukštės. Bet kiek
vienam atmosferoje esančios 
angliarukštės turiui atatinka 
26,5 angliarukštės tūrių esan
čių jurų vandeny. Taigi per 
okeanus turėjo pereiti 18,550 
tūrių angliarukštės. Diubua 
apskaito, kad šitai angliarukš- 
tės kiekybei, perėjusiai per at-

mosferą ir okeaną, turi ata- 
tikti 7220,000,000,000,000,000 
kilogramų angliarukštės kal
kių. ( Dabar į okeaną kas me
tai atnešama 2 bilijonai kilo
gramų kalkių, bet tik 1/31 jų 
dalis atsiranda iš silikatų, ki
taip sakant tik 64,500,000,000 
kilogramų. Jeigu padalintu- 
mein pirmąjį, tą didįjį, skai
čių iš šio pastarojo, tai gautu
mei!! 45 milijonus metų. Vie
nok apskaičiavus kokio storio 
sluogsniui atatinka virš minė
toji didžioji skaitline (7,200,- 
000,000,000,000,000 klgr.), pa
sirodo, kad tik dvidešimties 
pėdų sluogsniui; tuo tarpu 
kai M. Ridas ir Denas įverti
na jo storį bent 28—52 kartu 
didesnį. Taigi sulig Diubua 
visos esančios jurose kalkių 
masės atsiradimui reikėjo nuo 
1260 ligi 2340 milijonų metų. 
Kai kurios priežastys, apie ku
rias čion nėra vietos kalbėti, 
verčia Diubua šiek tiek suma
žinti skaičių (ligi 1000 milijo
nų metų).

Daugelis ligi šiol peržiūrėtų 
skaičiavimų pagrįsta pasto
viais procesais, apie kuriuos 
manoma, kad jie visą laiką 
vyksta niaž daug lygiai-vieno- 
dai. Be tų dar yra periodi
nių, arba ritminių, x procesų, 
kurie irgi gali turėti vienokios 
ar kitokios įtakos į nuosėdų 
charakterį. Taip, pavyzdžiui, 
potvinių ir atoslūgių kitėjimas, 
kitėjimas dienos ir nakties, 
metų laikų ir įvairių klimati
nių periodų ilgumo kitėjimas. . 
Kitos rųšies periodiniai įvy
kiai žemės istorijoje — tai ki
tėjimas jurų transgresijų (daž
nai tėsnijami geologijos įvy

kiai, kuriais juros užlieja dide
lius sausumos plotus) ir re
gresijų, pasikeitimai intensi- 
vaus kalnų atsiradimo perijo- 
do tektonines ramybės perijo
dų ir sustiprinto vulkanų vei-

kur atsirado tuoj aus po to, kai 
paskutinis skandinavų ledynas 
pasitraukė tolyn. Tuo budu 
gavo skaitlinę apie 7000 metų. 
Analoginių tarpuotų sluogsnių 
randa taip pat ir druskos ka
syklose. Tačiau nežinia ar 
kas nors bandė sužinoti drus
kos kasyklų amžių, sluogsnius 
skaitydamas, ar ne. Be meti
nių klimato perijodų yra, be 

Pavasary,!abejojimo ir daugiau kur kas 
upės neša daugiau ilgesnių klimato perijodų; jų

kimo periodo jų putykimo pe
rijodų. Kas dėl šių pastarųjų 
įvykių, tai negalimos jokios 
taisyklės jų amžiui nustatyti. 
Tiktai tie ritminiai įvykiai, ku
rie gali būti vienaip ar kitaip 
suderinti su perijodiniais as
tronomijos įvykiais, galima im
ti domėn darant laiko skaičia
vimų. Metų laikų keitimasis 
be abejojimo turi įtakos nuo
sėdų charakteriui, 
patvinus, 
mechaninių nuosėdų į juras Į turhut yra kelioliką, bet lig- 

ir ežerus, kur jos įteka. Šios šiol tik šiaip taip pavyko nu- 
nuosėdos stambesnes ir mine-1 statyti taip vadinamus Brink
omos toliau nuo kranto.
sausą vasarą mechaninės me-1 mus keitimasis šiltų ir šaltų 
džiagos atnešimas į juras
miai sumažėja, o kai kur net Į ežmės atsiradimo perijode, lai- 
beveik visai nutrūksta. Del to ke kurio ledynų antklodė ne kar
tam tikrame atstume nuo įta- tą užklodavo šiaurės Europą 
kų ,esant patogioms sąlygoms, ir tiek pat kartų grįžo prie sa- 
gali atsirasti įvairių plonų vo kilmės centrų (Skandinavi- 
sluogsnių vienoje vietoje. Pa- ja, Adpai).
vyzdžiui,, ploni molio sluogs- ' , . .
niai gali užsikloti plonais sme.-’ us au£iau)
lio sluogsniais ir t.t. Ir iš tik
rųjų, panašių ploniasluogsnių 
-nuosėdų randama gana dažnai. 
Tokiose nuosėdose pora plonų 
sluogsnių dažniausiai atatinka 
vieniems metams. Suskaičius 
kiek porų sluogsnių yra, gali
ma sužinoti kiek metų praėjo 
nuo denudacijos pradžios toje 
vietoje. Vienok tokių sluo
gsnių skaitymu ligi šiol labai 
mažai užsiiminėta. Švedų geo
logas De Geeris bandė sužino
ti tos epochos didumą, kuri 
tęsiasi lig šiol nuo ledynų ga
dynės. Tuo tikslu j*? skaitė 
skaičių sluogsiiių išdžiūvusia
me ežere vardu Pagundas,

Gi nerio 35 metų perijodus. Įdo-

žy- peri j odų buvo ytin ketvirtame

C U N ARD
AR MANOTE ATSIIMTI GI

MINES Į AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 

metą
Leisk musų rastinei Kaune pagelbė

ti Jūsų* giminėms išgauti pasportus 
ir vizas ir tinkamai juos prirengti | 
kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, turin
tiems Cunard linijos laivakortes. Cu
nard laivas išplaukia iŠ Europos kas 
kelintą- dieną. Cunard laivakortės 
yra geros kelionei ant AQUITANIA. 
RERENGARIA ir MAURETANIA, 
greičiausia jurų kelionė tarp Lietu
vos ir Amerikos. > . ;

Del smulkesnių informacijų, mato- H 
nėkite susižinoti su musų vietiniu H 
agentu arba musų raštinėje. .j

Cunard Line fs,. 
P 40 N. Dearbom | |
Street 
Chicago, III.

a

k,

Prie Kudulaitė

B

MUS. HINCKLEY
SUIRĘ NERVAI

Ihe Stock Yards 
Savings Bank

pasako moterims kaip ji 
pasveiko vartojant Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable £om- 
pound.1

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

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

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite | banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

Cwnp*gnto

24
31
10
22

YORK, PLYMOUTH 
HAVBE-PAKI8

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

Sept. 29. Nov.
20, Nov. 24, Dec.

VIGO (SPAIN),

Ofiso Telefonas 1)1? ĮJ A BROAD “P*1"■.Tel6fSCentral 4104 Armdage 3209
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A BARTKUS Pres,

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

Memphis, Tenn. — “Du metai at
gal aš visai buvau nupuolusi ir mano 

nervai buvo suirę. 
Aš negalėjau išluo- 
ti kambario be pa- 
silsio. Aš galėjau 
dirbti savo dalbą 
tik po trupučiuką 
ir daktarų gyduo
lės nieko man ne
gelbėjo. Vieną sy
kį kasžinkas įmetė 
man jūsų Įmygą į 
stubą ir aš joje iš
skaičiau keletą nu

rodymų apie moteris kurios buvo to
kios kaip ir aš. Aš tuojau nuėjau ir 
nusipirkau butelį Lydia Pinkham’s 
Vegetable Compound ir aš išvartojau 
visą butelį ir aš žinojau, kad jos pa
gelbėjo man. Aš išvartojau 6 bute
lius ir apie trįs mėnesiai atgal aš pa
ėmiau dar du buteliu. Dabar aš esu 
pilnoje^ sveikatoje. Dirbu visą savo 
darbą ir galiu dirbti dar daugiau. Aš 
tikrai galiu pasakyti, kad aš žinau- 
jog Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Copnpound suteikė man sveikatą.” — 
Mrs. O. J. Hinckley, 316 Union Avė., 
Memphis, Tenn.

bydia E. Pinkham’s Privatiška Tek
sto Knyga apie “Ailments Peculiar to 
Women” bus pasiųsta jums dykai kada 
paerikalausite. Rašykite £as Lydia E. 
Pinkham’s Medicine Co., Lynn, Mass. 
ši knyga tupi daug naudingų informa
cijų. ~

DIDŽIAUSIAS 
^PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir ąuksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikaliŠkus instrumentus ir prisiunčiam 1 kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėj? 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirkai-

4632 So. Ahland Avė.,
Tel.: Boulevard 7309.

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

NEW YORK, 
BORDEAUK

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
did|jj ofisą 19 State Street New York.

dabar

Pinigai

i'IHM

JOHN J. SMETANA 
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avi 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniaia C r. iki 12 dienos.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskaną lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Rffffles
yra mirtinu priešu pleiskaną. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražią žvilgančią plauką, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER, & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y

Žiema! Žiema! Žiema!

Šis 
audros 
langas 

2-0 *4x4-0, 
$2.88 

su 
stiklais

Šis 
audros 
langas 

2-0¥ix4-0, 
$3.68 .

■ ii 
. <•: M

: s t

J

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

i Auksinių, deimantinių, muzikališkų 'instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikaliŠkus instru
mentus. Už daybą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS Pji KAZLAWSKI,
Chicago, III

!!!!!VeikTuojauirSutaupykPinigų!!!!!
Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namų, dary
kite tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.

1: <Tuojau bus Čia.

Trukumas anglių
Reikš didesnes kainas 

ant jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Užsisakykit sau au 
droš langus

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

Šis 
audros 
langas 

2-5Ux4-0, 
$3.20 

su 
stiklais

Sis
audros

■ langas
2-4%-4-(

$3.40

DOUGLAS PRODUCTS COMPĄNY
“Geresnis Lumberis ir Millwork pigiau” 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted St

Phone Victory 5273

H

Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namų la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbų* ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

Mes taipgi turime pilnų 
įrengimų plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu* 
sų kainos yra vienodos vi
siems.

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGU

M. Levy & Company
S iaur-rytinis Kamp, State ir22os Gati)

Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Reumatizmas sausgėlė:
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašąlina viršmi- J* 
nėtas ligas; mums šiandie dau- S 
gybė žmonių siunčia padėka- * 
vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
paštą 55c arba dvi už $1.05. „

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, 5 
kaina 50 centų. *

Justin Kulis ■
3259 South Halsted Street, » 

CHICAGO, ILL. ■

For BeautHul > 
Byes

Make tho U.e oi 
Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmlets, Enjoyable, 
Sold by ai! Druggista. Write for Booklcš,

MURINĘ CO., 9 East Ohio Street, Chicago

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.
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milijoną
Sumo-

■

Sovietai

Garsinkitės Naujienose

PERMAINA SEZONO

Pranešimas

NaujienoseGarsinkities

MUSŲ STARAS YRA KUOPILNIAUSIAS

SEKRETORIUS HERBERT H00VER ALASKOJE

mumis

Chicago.

Lietuvos kiaušiniu eks
portas ir uosto dalykas

Laiškas Kazimierui 
Švažui, Amerikoje

Klozetinės sėdynės 
lėly, specialiai par
duodamos po

Mažais Iškasėtais
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite
esame expertai tame dalyke

Vai. 9
2137 S. Cicero Avė.

Netoli Cicero
Park Elevatorio.

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTE, 

PATARNAVIMAS

Rašytas jo paliktos Lietuvoj šei
mynos—žmonos, ir vaikų. Gal 
tas laiškas sugraudins jo šir
dį ir jis juos atsimins. 
Mielas Teveli.

Pristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai! 
.eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

pranešimu, 
skolinga Ameri- 
dolerius, už ku- 
mokėti 4*4% į

kaip paveiks-

$2.25

Klaipėdos krašto 
gelžkeliai

Pavogė tris trilio 
nūs rublių

Amerikos nota 
Latvijai

SPECIALIAI BARGENAI ŠIAI SAVAITEI
Auksinio aržuolo, beržo ar mahogany klosetų sėdynės po 

$2.50.
Vieno šmoto virtuvės sinka, 42 coliai ilgio, užbaigta su tri- 

mingais $25.00.
Enameliotos maudynės $27.50.
Ateikite ir pasižiūrėkite arba rašykite arba telefonuokite 

dėl jūsų reikalingo materijolo.
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iŠ 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

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

Namas tūkstančių bargenų. Visuomet teisingi gerume ta- 
vorų, patarnavime ir kainose.

Mes turime pas save labai didelį ir pilną staką plumingo, 
apšildymo ir elektriškų prirengimų. Mes pristatome j visas da
lis miesto.

Musų vieta ištiktųjų randasi labai geroje vietoje ii* galima 
pasiekti labai lengvai karais, elevatorių ir bus linija. Savinin
kas yra gimęs Lietuvoje.

svajoja Galminai vis prišneka 
daugeu kad pardotum ii; su jais 
grištu i amerika pardoti tai grei
tai gali bet kur tai paskui gali 
būti kur paskui begausma toki 
graži nameli gal ir paskui no- 
resma žemes man labai gailu bu
tu čia graži šmote čia man labai 
patinka mama vis svajoja svajoj 
dejoji rita keldama vakare gul- 
dma kaip reike padariti ar par- 
doti ar ne visaip mislija mielas 
Teveli didei prašau kad paraši- 
tumi bent kelius žodelius ir par
siųsk mums tad mes visi busma 
linksme. Dabar Sakisiu sudeva 
sudev mielas Tetele duodam 
daug laimes ir geru dėmi tams
tai lauksma visi no tamstos laiš
ką Sudeva aš Kaziukas tamstas 
sūnūs ir Anite švažiute duktė. 
Musu adresas

Mažeikiu Stotes 
Kaima Knabiku. 
Ona Švažienė.

RUSŲ UŽSAKYMAS 
BRITANIJOJ.

Anot “D. Record 
per savo agentus, užsakę Brituo
se, Dundee, (audimo pramonės 
miestelis Škotijoj; ten dirba 
veik vien moterys, ir lietuvaičių 
ištisa kolonija yra), 
maišų javams gabenti 
keta į 20,000 sv. sterl. Tikimasi 
greit gauti kitą užsakymą —4 
mil. maišų. (L. ž.)

Norus Noruševičius 
vyksta Lietuvon

Latvių laikraščių žiniomis, 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
pasiuntinys Latvijai p. Cole- 
man’as įteikęs užsienių reikalų 
jninisterijai. oficialę notą, kurioj 
reikalaujama mokėti nuošim
čius už suteiktą jai paskolą. No
ta remiasi Anglijos finansų mi- 
nisterio pranešimu parlamente, 
kad Latvija mokanti nuošimčius 
Anglijai.

Latvių valdžia prašiusi pada
ryti žygių sureguliuoti jos sko
las Amerikai, kaip tatai yra pa
dariusi Anglija. Amerikos Vals
tybių Vyriausybės 
Latvija esanti 
kai 5,132,287 
riuos . turinti 
metus. (L-va)

H. Hoover kalba į Wrangell, AJaska piliečius. Prezidentas 
Hardingas, gub. Bone iš Alaskos sėdi arti jo.

MASKVA. I. VIII. Prasidėjo 
byla apie vagystę iš pirmos 
pinigų tipografijos trijų trili
jonų rublių. Vagimis pasirodė 
esą tos tipografijos darbinin
kai, kurie nakčia su netikru 
pažymčjiiu perėję per sar
gybą, sulaužę tipografijos spy
nas ir išvogę tuos pinigus. Va
gišiai pagauni.

Klaipėdos krašto gelžkeliai 
dėl susidėjusių aplinkybių ir 
Klaipėdos Jkrašto visuomenei 
pageidaujant perimti Lietuvos 
Vyriausybės žinion. Jau su
tvarkytas ir vaikščioja pašto 
ir keleivių traukinių susisie
kimas. Netrukus pradės vaikš
čioti ir prekių traukiniai.

Prieš kelias dienas Lietuvos 
Gelžkelių Direkcijos atstovai 
išvažiavo Karaliaučiun tartis 
su vokiečių Karaliaučiaus Gelž-Į 
kelių Direkcija Klaipėdos kraš
to gelžkelių perėmimo klausi
mui sureguliuoti. (L-va).'

Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankos 
ir trimingai, kaip pa- 
veikslėly, specialiai po M* ■ avU

, Ruduo jau artinasi, buki
te savo sargyboje! Daug 
labai žmonių kenčia nuo per
mainos oro kiekvieną metų. 
Jie jaučiasi silpnesniais, jų 
yra prastas apetitas, jie 
greitai labai greitai pailsta, 
jaučiasi kaip ne savyj. Taip
gi užkietėjimas vidurių ap
sireiškia. Dabar yra laikas 
vartoti Trinerio Kartųjį Vy
ną. Kaip jis pagelbsti? Jis 
išvalo vidurius ir žarnas, už
laiko juos švariais, atšvieži
na ir sustiprina kūną ir su
teikia ramų ir malo
nų miegą. Jus atsikelsite 
rytą pilnas energijos ir pep. 
Didelis keitimasis tempera
tūros kiekvieną rudenį su
teikia didelių skausmų 
tiems, kurie kenčia nuo reu
matizmo ir sujungimų mus
kulų nuo neuralgijos. Tokio
se atsitikimuose Trinerio 
Liniment teikiu greitą ir tik
rą palengvinimą. “Jūsų gy
duolės, Trinerio Kartusis 
Vynas ir Trinerio Linimen- 
tas, yra puikus”, rašo mums 
Mr. John Vesely, Morden 
Man, Canada, po tų kaip jis 
išbandė jas. Pabandykite 
jas taipgi ir jus pasakysite 
tą patį apię tas gyduoles! 
Gaukite pas aptiekorių ar
ba pardavinėtoją gyduolių. 
Bandykite taipgi sekamas 
rudenines gyduoles: Triner’s 
Headache Powders, labai ge
ras ir Triner’s Toothache 
Drops dėl dantų neuralgijos!

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

Aš Kaziukas tamstas sūnūs 
nutarėm rašiti tamstai laiška
mielas tėveli delko tamsta taip 
mumis apleidei nebeparašai' laiš
ką nei viena žodele kaip mums 
liūdna be tamstas šerne krašte 
mes laukiam tamstas rita kelda- 
me vakare guldame kaip saulu
tes tekančios mes svaikinam ta
msta ir bučiuojam tamstas bal
tas rankeles dabar sakisiu mama 
nupirka žemes plota knibiku 
kaime 13 dešimtiniu nuo Jozo 
Slapkauske su! krūmais ir su pe- 
voi ir su trobesis troba prasti 
kute gera daržine gera tik venam 
galui stogą reike pertes getą ir 
kletele yra pribudavota pre ku- 
čia ir pašarui sudėti gera darži
ne prie kučiu lai troba prasti 
bet mama trobai balkius turi tik 
parvežti reike o kita matarijola 
ir mums patems ažolu yra ber
žu ir apušrotas didelis mums ir 
sodnas didelys ir obulu ir ska
niu ir kreušiu ir vešniu slivu yra 
visur su tvoroms visur aptverta 
dabar pasakisiu kiek turem gi- 
voliu karves turem dvi dideles 
melžamas ir vena maža veršeli 
auginam turem penkes avis viš
tų turėm dešimtes arkle netu
rim nei givibes mes givoliu ne- 
turem nei trečiosios dalies kaip 
kad gali laikiti kokes ketures 
męlžomas karves <1U arkliu koki 
dešimti aviu kokius tris veršius 
.augynti koki kumelį auginti 
mums ta žeme ir didele už 13 
dešimtiniu yra pirkta bet tas 
plotas ir taip koki 16—17 dešim
tiniu ir labai gražeme šmote pre 
vėškele ir pre vadakstes preina 
musu peva mums peva ir dide
lė praeita meta gavom 20 veži
mu sena žemė mums ir vėl gera 
neprasti praita meta gavom 70 
puru avižų niežiu 20 puru rugiu 
mažai tegavom visai praste te
būva tada gavom 15 puru o da
bar pasakisiu kaip kas sustoja 
kame kokei kaiminai kaip žemės 
.suseina rytu pusei. Antana 
šerkšni vis keurai beržės jis par- 
doda bet nevenam nėr tek daug 
to litaus gal sakom tamstai kad 
parvažiotumi gal nupirktam jis 
nori 20 tūkstančiu litu mielas. 
Teveli važiok pas mumis gal ga
lėsi nupirkti kad ir neturėsi mie
las Teveli tik važiok pas mumis 
tai bus labai gerai dabar vėl iš 
šeurės puses prieina latvijOs 
rubežis Vadakstis o iš vakaru 
puses prieina Antana Geidrasl 
toleu iš petu puses Adoma Juk
nas mušti troba ir netoli veškeli 
ir gražeis medeis apaugę kašta
nas ir labai gražus klevas vinkš
na graži dideli tris didele graži 
beržai ėva didele graži kerne ai 
kek gražu Pavasari medei veni 
židi kiti skleidže kiti žedus krau
na paukštelei čilba viverselei 
gieda gegutė kukoja lakštute 
čiulba bet vistek mums nelinks
ma kad tamstas nėra lai kek 
paukštelei čilba bet mums ne
linksma kad tamsta žodžiu ne
girdim griški mielas Teveli pas; 
mumis į Lietuva šąli tai bus lin
ksma mums visems čia giventi 
Lietuvoj tik griški mielas Teve
li viskas butu gerai kad tamsta 
būtumei mielas Teveli butumi 
name butam garai Didei links
mai nor ir be centą pagrištumi 
vistek gerai butam tek pat ga
lėtu giventi ant tos žemes galė
tume giventi tik čia reike viriš- 
ka darbininką viekas geraiy butu 
tik kad tamsta * butumi name 
mielas TeveH griški pas mumis 
jegu negriši ta nežinom ka reiks 
dariti aš mažas ir silpnas nega
liu tokiu darbu dirpti o samditi 
negalime dedei brangei reike iš
mokėti kad viskas butu tada ne
kas butu sumokėti vaikiui alga 
arba mergei bet kad viską trūks
ta ir arkli ir to ir šio kad ben 
turėtumėm vena arkli o dabar 
nevina neturem praeita meta tu 
rėjom vaiki ir tada didei bran
gei sumokėjom Galminai žada 
grišti į amerika ir mama visaip

ATEIKITE!
Į musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.
Jei negalite patįs ateiti, tai te
lefonuokite Drexel 3407 dėl 
kainų.

Ryga. (E.) Rašydamas apie 
Liepojaus ir Klaipėdos konfe
renciją, Latvių laikraštis “Kur- 
semes Vards” rašo: Lietuvai ga
vus Klaipėdos uostą, ji stengėsi 
atitraukti kiaušinių tranzitą iš 
Liepojaus į Klaipėdą, šis ban
dymas tačiau nepavykęs dėl to, 
kad paaiškėję, jog didieji laivai 
su tam tikrais šaldymo įstaisy- 
mais kiaušiniams ir mėsai eks
portuoti visai neužeina į Klaipė
dą, o jie plaukia tiesiog į Lie
poj ų. Del to Lietuva turėsianti 
nugabenti Klapėdoje esamus 
kiaušinių transportus į Liepoją, 
o iš ten jie busią 
vežami į Angliją, 
priduria: “Tai per 
benti kiaušinius

Sol - Ellis & Sons 
2212-14-16-18-20-22 So. State St.

Vakarinėj ptisej gatvės 
Telefonai: Victory 2454-4356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

Paskirtasai Susisiekimo Mi- 
nisteriu Lietuvos Atstovas 
Londone p. T. Norus Noruše
vičius jau vyksta Lietuvon. 
Kandidatas jo vieton Londo
nan dar nežinomas.

Manoma, kad T. Norui No- 
ruševičiui teks vykti Amerikon 
musų skolų su J. Valstybėmis 
sureguliavimo klausimu.

(“Lietuva”).

dideliu laivu 
Laikraštis 

brangu ga
iš pradžių į 

Klaipėdą, o po to į Liepojų ir to
liau. ■ Del to Lietuvai kaip ir 
pirmiau siųsianti kiaušinius tie
siog pro Liepojų”.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTĖ
12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.

Cicero, III.
Stoties Douglas

Sol-EIlis & Soi
2212-14-16-18-20-22 So. State St 

Vakarinėj pusėj gatvės

| J. KLEIN 
g 4544-48 Cottage Grove Avė., 
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: PIRKITE SAVO NAUJį PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PASĮ 
Į KLEIN'į TA PAČIA KAINA KOKU MOKATE KUR KITUR UŽ ANT- : 
Į PARANKIUS ĮRENGIMUS Į
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DR. VAITU.SH, O. D.
Lietuvis uuerialistaa

Palengvins akių kuria
esti, priežastimi gal i skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemaao, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiio 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
l mokyklos vaikus.
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Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retai kie

mų. Visur pristatom.
South Škic ofisas 3301 Normai A v, 

Tel. Yards 2296.

UNITED AMERICAN LINES
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WITM

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias i visas, 

dalis
LIETUVOS

išplaukia kiekvieną savaitę ĮS 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais do luxe

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurio veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir populiariški laivai 
"Mount Clay”, Cleveland, “Han
są”, “Thuringia” ir “Westphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Rando!ph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Vai.: 1! iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St 

Phone Boulevard 7689

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge 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.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

JOS. MOCKUS
Pranešu visuomenei, kad aš dabar 

turiu kriaučių šapą, po num. 3612 Sd. 
Halsted St. Prašau atsilankyti senus 
ir busiančius mano kostumerius, kaip 
su nauju, taip ir su senu darbu.

Žinote, kad aš darbą atlieku grei
tai, gerai ir pigiaus, kaip pas kitus 
kriaučius. Turiu naujausio styliaus 
materijolą. Dabar yra laikas užsisa
kyti siutą ar overkotą, nes vėliaus 
gražesnės stailos išsirenka. Pasisku- 
binkit. Šitą mano pranešimą išsikirp- 
kit ir įsidėkit į kišenių ir savo drau
gams praneškit apie mane.

JOS. MOCKUS, 
3612 So. Halsted Street, 

Chicago, Iii.
DBIIIIIIIIEIBBBIIIII

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

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe 
jišką būdą gydy 
mo. Didelis skai 
čius žmonių išgy 
dbmų kasdien pe 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že-» 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

ištesėti 
nereika-

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau įx-AS-an«ns 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Siaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago'j III.
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Vakarinės mokyklos alsi- 
darys rugsėjo 17 dieną

Daugiau septyniasdešimta 
„ skirtingų kursų bus duoda

ma.

Kaip skalbiama, rugsėjo 17 
dieną atsidarys. nemokamos 
vakarinės viešosios mokyklos, 
kaip tai pradžios, vidurinės ir 
net įvairios amatų mokyklos. 
Sako, bus dėstoma daugiau 
kaip septyniasdešimts įvairių 
ku’rsų (subjects), pradedant 
nuo ABC ir baigiant profesijų, 
kaip tai inžinerijos ir tt.

Vakarinėse viešose mokyk
lose mokslas bus nemokamas, 
tai yra bus galima mokintis 
dykai. Tat reikia tik nepatin
gėti, o jei jau ne profesijos, tai 
bent šiaip kalbos bei amatų 
bus galima norintiems pramo
kti. Vietoj leisti laiką dykai, be 
abejo, yra naudinga lankyti 
mokyklas ir šio to per žiemą 
pramokti. Ypač patartina lie
tuviams mokintis amatų,' nes 
išmokus šiokio tokio amato 
vis tik galima gauti geresnių 
darbių, po daugiau uždirbti ir 
tinkamiau gyventi.

Gazo darbininkų strei
kas atidėtas

Gazo darbininkai pereitą 
ketvirtadienį po ilgų ginčų nųi 
tarė dar vieną savaitę laukti, 
kad tuo bildu davus progą mie 
sto majorui Deveriui užmokė
si) io klausimą gerutoju išrišti. 
Jei pasirodys, majoras nieko 
negalįs padaryti, tai tada ki
tos išeities darbininkams ne
busią kaip tik iššaukti strei-

Ar pavyks darbininkams be 
streiko pagalbos priversti kom

JUZEFĄ MAKAUSKIENĖ 
iš namu Staugsite

Persiskyrė su šiuom svietu Rugsė
jo 6 dieną. 11 vai. vak. 33 metų am
žiaus. Paliko nulipdę 2 dukterįs Ale
na, Veronika ir vyras Stanislovas. 
Laidotuvės atsibus panedėly 10 Rug
sėjo, 10 vai. ryto iš namų 939 W. 33rd 
PI. į Tautiškas Kapines. Meldžiu vi
sus gimines ir pažįstamus atiduoti pa
skutinį patarnavimą A. A. Juzefai ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudęs
Vyras Stanislovais Makauskas.

MARCELĖ PRANCKAITIENĖ

Mirė seredoj, rugsėjo 5, 1923, 
10 vai. vakare. Turėjo 45 me- 
tus amžiaus. Buvo vedusi, pa
liko 2 dukteris ir 2 sunu. Lai
dojimas bus panedėly, rugsėjo 
10, iš namų 732 W. 18 St. į Ap- 
veizdos Dievo bažnyčią 8:30 
vai. lyto, iš ten į šv. Kazimie
ro Kapines. Giminės, draugai 
ir pažįstami malonėkite dalyvau
ti laidotuvėse. 

Duktė Marijona. PARDAVIMUI
T

SOU1RE EDGEGATE—-The Court Ą^recd That h faa “Fine" Day! BY LOU1S R1CHARD

\

PARDAVIMUI — 
SALIUNAS, 
PIGIAI.

Atsišaukite
1723 So. Jefferson St

HE DO^E ĄPTlžZ
ME TO A’A//

Inter-natl Cartaou Co^ N»\x.

IMPERFECT IN ORIGINAL

o

panijas padidinti jiems užmo- 
kesnį, nėra žinoma. Tečiaus 
reikia tikėti, kad jei didelio 
spaudimo nebus daroma kom
panijoms, jos vargu sutiks 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti. Kad kaip, tai gal ir ma
joro tarpininkavimas nueis 
niekais.

Kiek žinoma, ' darbininkai 
yra griežtai nusistatę kompa
nijoms geruoju nenusileisti. 
Jei jos nesutiks gražiuoju iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus, tai darbininkai, sako, 
tikrai išeisiąs į streiką.

Daug divorsŲ Chicago j
Kiekvienai porai šešių išpuo

la vienas persiskirimas.

Pareitą ketvirtadienį Vaiz
bos Departamento cenzo biu
ras paskelbė, kad 1922 metais 
Cook kauntėj iš šešių apsive- 
dimų vienas buvo >, persiskiri
mas, tai yra, kiekviena vedu
si pora šešių vedusių porų 
turėjo divorsą.

Tais metais Cook kauntėj 
vedė 38,094 poros, palyginus 
su 34,235 porom 1916 metais; 
iš jų 6,542 pori persiskyrė, pa
lyginus su 4,575 persiskiri- 
mais 1916 metais.

Visoj Illinois valstijoj tais 
metais vedė 75,208 poros, iš jų 
10,995 poros gavo divorsus. 
Tai reiškia, kad daugiau kaip 
pusę visų divorsų tenka vienai 
Chicagai.

1916 metais visoj valstijoj 
buvo 68,529 apsivedimai ir 
8,546 persiskirimai.

Sprendžiant sulig 
mis yra aišku, kad 
mų skaičius didėja, 
ma, tam tikros gyvenimo są

lygos yra priežastimi didėji
mo persiskyrimų.

skaitlinė- 
persiskiri- 
Su'pranta-

Meilės tragedija

penkias dienas vaikinuiPer 
nieko nepatelefonavus mer
gina norėjo nusižudyti.

Miss Cictoria Babcocfc, 20 
metų, 6403 Ellis avė., bandė 
nusižudyti po to, kai jos vaiki
nas, su kuriuo ji buvo susižie
davusi, per penkias dienas te
lefonu jos nepašaukė.

Eidama į darbą ji išgėrė 
nuodų ir darbe susirgo. Te
čiaus nugabenus ligoninėn gy
dytojams pavyko ją dar nuto 
mirties išgelbėti.

Apie s^vo pasirįžiįiną nusižu
dyti ji sekamai pareiškė;

“Man atsipiko šios gadynės 
parėdymas. Aš atsisakiau ne
vedus ilgiau gyventi su savo 
mylimuoju. Po “propozinimo” 
jis mane apleido. Per penkias 
dienas aš dar nieko nuo jo 
negirdėjau. Antrą sykį aš iš
gersiu daugiau nuodų.”

Vaikinas, su kuriuo ji buvo 
susižiedavusi, esąs, sakė ji, 
Thomas Mouckle, 5961 Wood- 
lawn Avė. <

Nusižudė studentas
Thomas R. 5age, 25 metų, 

laikinai apsistojęs Y. M. C. 
A. viešbuty, ketvirtadienio ry
tą suvilgęs vatą chloforinu už
kiša nosis ir gerklę ir tuo bu- 
du nusinuodijo. Prieš tai jis 
parąšč tris laiškus, vieną mer-
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ginai, kitą moteriŠkiai, o tre
tį savo giminaičiui.

Savo adreso jis neit Y. M. C. 
A., nei mokykloj nepadavė, 
sakydamas, kad jis netufirįs na
mų. *
> Jis lankė Chicago' Techni- 
cal College, mokinosi inžineri
jos.

Banke jis paliko suvirš tūk
stantį dolerių.

Saužudystės priežastis neži
noma. Daroma tirinėjimai.

4® polieistu vos įsten 
gė suimti negrą *

Harding Marrow, 6445 So. 
State gat, 6 pėdų ir .6 colių 
aukščio ir 297 svarų svorio, po 
bandymo nušauti du policistus 
įbėgė į žoles prie Calumet 
avė. ir 72 gat. ir revolverio 
pagalba priešinosi gana ilgo
ką laiką net 40 policistams. 
Iššauta net suvirš šimtas šū
vių. Pagalios negras pristigęs 
šuvinių pasidavė policistams.

Milionas apsivedimams 
leidimu išduota

Nuo to laiko, kaip pradėta 
vesti apsivedimų rekordai, 
Cook kauntėj jau išduota vie- 
nas milionas apsivedimams 
leidimų. Pirmas apsivedimiri 
leidimas užrekorduotas gruo- 
džia 10 d., 1868 metais, jo nu
meris — 40,432. Prieš tai iš
duotus apsivedimams leidimus 
Chicagos gaisras sunaikinęs.

Arthur Hendrickson, 23 me
tų, 833 Fullerton avte., ir Miss. 
Martha Ojalo, 25 metų, 907 
Seward avė., Evanston, perei
tą ketvirtadienį pribaigė mi- 
lioninj apsivedimams rekordą 
Chicago j.

Kauntės klerkas Robert M. 
Svveitzer išduodamas leidimą 
jiems apsivesti pastebėję, kad 
pirmas milionas buvęs sun
kiausias, bet antras, girdi, bu
siąs lengviau pripildomas — 
neimsią nei pusės tiqk laiko. 
Mat? šiandien. Chiaago yra jau 
gana didelis miestas. Taigi, 
kur kas daugiau žmonių vesis 
kas metai, nei tas kad buvo 
daroma kada dar Chicago bu
vo mažesnis miestas.

Lietuvių Rateliuose
Naujieną draugingu 

dio vakarienė
\ Grigaičiui atvykus iš Lietu
vos surengta draugų vaka

rienė.

Pereitą pirmadienį, rugsėjo 
3 dieną, Great Northern vieš
buty, didmiesty, buvo sureng
ta Naujienų draugingumo va; 
karienė tik ką sidgrįžusiam iš 
Lietuvos Naujienų redaktoriui 
P. Grigaičiui. Žmonių buvo su
sirinkęs gana gražus būrelis.

Po skanių užkandžių vakaro 
vedėjas K. Jurgelionis pristatė 
kalbėti d. P. Grigaitį. Mat vi
siems buvo svarbu išgirsti iš 
d. Grigaičio apie Lietuvą. Ir, 
reikia pasakyti, d. Grigaitis 
valdžiai, gyvai ir gana ryškiai 
nupiešė einamąją Lietuvos po-
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Naujienos, chicago, ik
litinę ir ekonominę padėtį, jos 
dabartinę valdžią, darbo žmo
nių susipratimu, santikius Lie
tuvos gyventojų* su amerikie
čiai, jos pramonę, ūkį, kaimų 
ir miestų gyventojų gyvenimo 
sąlygas, valdininkus ir tt. ir 
tt. Jis gana ilgai kalbėjo, bet 
jo kalba buvo nei kiek nenu- 
bodi ir visi su dideliu susido
mėjimu* jo 'kalbos klausėsi.

Po d. Grigaičio ' dar kalbėjo 
adv. Bradžiulis, dr. Monįvidas, 
dr. Karalius, p. Hertmanavi- 
čius, dr. Rutkauskas ir adv. 
Gugis. Be to, dr. Rutkausko 
sūnūs padeklamavo eiles.

Vakarienė, galima sakyti, 
visais žvilgsniais (nusisekė. 
Svečiai tufrėjo daug pasigerėji
mo. Ypač buvo labai žingeidu 
klausytis d. P. Grigaičio kal
bos, nes, kaip daugumas parei
škė, dar niekas iš Lietuvos 
atvykusių taip gerai nenušvie- 
tė Lietuvos padėties, kaip kad 
padarė d. P. Grigaitis. Lietu
voj d. Grigaičiui, kaip jis pats 
pareiškė, buvo visur prieina
ma, todėl jis ir surinkęs dau** 
giausia žinių. —Ten buvęs^.

WEST SIDE
Dr. V. Kudirkos draugjos 

susirinkimas.

Rugpjūčio 25 dieną Meldažio 
svetainėj įvyko Dr. Vinco Ku
dirkos draugijos mėnesinis su
rinkimas. Susirinkiman atvyko 
edaug narių. Per tai nieko svar
baus ir nesvarstyta.

Didžiuma narių gyvena netoli 
susirinkimų vietos, tik nežinia 
kodėl jis taip nemėgsta lankytis 
į susirinkimus. Nėra žinoma 
ar čia vasara Raita, ar nariai tai 
daro dėl apsileidimo.

Susirinkime vienas naujas 
narys prisirašė prie draugijos.

—Westsidietis.

Pranešimai
Kas, ką, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.
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KASDIEN tamsia gali prisirašyti 
„rie Naujienų Spųlkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip ^STrridesi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujieną Spulka
1739 S. Halsted- St.

MELROSE PARKIEČIAMS
Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 

Parke Naujienų išnešiojimas ir par? 
davinėjimas pereina į globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų jprinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujieną, malonėsit kreip
tis augŠčiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mais 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.

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

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

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

PRANEŠIMAI* JIESKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ
Draugystė Teisybes Mylėtoją lai

kys savo mėnesinį susirinkimą nedė- 
lioj, rugsėjo 9, 1 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare syet., 29-tos ir So. Hąl- 
sted gat. .Visi nai’iai-rės malonėkite 
susirinkti, nes yra daug reikalų ap
svarstymui. — Raštininkas.

PAJIEŠKAU partnerio gerai apsi- 
pažinusio su žmonėmis ir mylintis 
Ijraborišką biznį, tegul atsišaukia. Del 
platesnių žinių atsišaukite laišku 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

Box No. 326

MOTERŲ
' REIKIA patyrusios salesla- 

dy, pardovinėjitriui audeklų ir 
siutų.

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

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

—Sekr. A. Pungevicz.

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

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, rūgs. 7 d. 7:30 
vii. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
81st St. Visi nariai prašomi atsilan
kyti, yra daug svarbių reikalų.

— Sekretorius.

Lietuvos Dukterų Draugijos susirin
kimas įvyks nedėlioj, rūgs. 9 d. 1 vai. 
po pietų, Mark White Park svetainėj. 
Svarbių reikalų delei, malonėkite vi
sos narės laikus susirinkti.

—Nut. Raštininkė.

S. L. A. 176 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą rūgs. 9 d., 1:30 vai. po 
pietų, K. Kukuraitienės svetainėj, 8059 
w. 38 gat. Visi nariai flialonėkite lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipjau malonėkite 
užsimokėti mėnesines duokles.

— Rašt. Povilaitis.

North Side. —
Kliubo mėnesinis
M Vi O JJll IV FCM

vak., bažnytinėj salėj. Naiiai, malo
J ” -----------
nes yra Jabąi svarbių dalykų aptari 
į . /. " 
kitę atsilankyti.'

Lietuvių Politinio 
susirinkimas atsi

bus pirmadienį, rūgs. 10 d.,J7:30 vai. 
vak., bažnytinėj salėj. Nariai, malo
nėkite visi dalyvauti šiame mitinge, 
nes yra labai svarbių dalykų aptari
mui. Norintys prisirašyti — malonė
kite atsilankyti.

— Raštininkas.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
rūgs. 8 d., 7:30 vai. vak., Antano Ur
bono svetainėj, 3338 So. Auburn Avė. 
Gerbiami draugai malonėkite visi at
silankyti susirinkiman, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Bus rinki
mas darbininkų baliui.

— Nut. Rašt. K. J. Demereckis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
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JIEŠKAU 3 brolių: Antano, Ju
liaus ir Jono Bražų, sodžiaus Zada- 
venų pašt. Luokės, apskr. Šiaulių, 12 
metų gyveno East St. Louis, III. At
sišaukite, aš palikus sirata. Atlygi: 
nimas $5.00, jei kas praneš.

P. BRA2IUTE (P. Butkienė) 
2451 Campbell Avė., Detroit, Mich.

APSIVEDIMDI
PAJIEŠKAU apsiVedimui lietuvai

tes, nuo 20 metų lig 35 metų, neski
riant mergina ar našlė; nėra žiūrė
ta, kad bėdna; jeigu meili, tai did- 
žiausis turtas. Aš esu vaikinas 31 
metų senas. Meldžiu ant juoko nera
šyt laiškų; tik merginos ir našles be 
skirtumo išžiuros. Geistina butų, ka< su pirmuoju laišku prisiųstumėt savo 
paveikslą, o priėmęs, kožnai duosiu 
atsakymą, o jeigu reikalausit bus su
grąžintas ir nuoširdžiai padekavosiu. 

NAUJIENOS, Box 324.

JIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio, kad ir su vienu vaiku, nuo 
30 iki 36 metų, nevartojančio taba
ko nė, munšaino., Aš esu mergina 30 
metų, 5 pėdų 6 colių augŠčio, turiu 
vieną vaiką. Malonėkite rašyti laiš
kus tiktai iš Chicagos ir apielinkės. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
naujausį paveikslą. Rašykite į Nau
jienas, 1J39 So. Halsted St., Box 327

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS" 

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

BENSON TAILORS
1833 So. Halsted St.

iSRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI naujas mnri- 

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

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

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

JIESKO KAMBARIŲ
REIKAIJNGAS kambaris dėl vie

no vaikino prie laisvų žmonių ir prie 
mažos šeimynos. Geistina, kad bųtų 
didelis ir šviesus it gera transporta- 
cija į didįjį miestą. Kas turite ar tu
rėsite už vienos ar dviejų savaičių, 
malonėkite pranešti į Naujienų Sky
rių. 3210 So. Halsted St., Box 23

PAJIEŠKAU kambario dėl vieno 
vaikino prie mažos ir blaivos šeimy
nos, su valgiu. Tarpe Archer ir 63 
gatvių/ riepertoli puo Kedzie Avė. 
Kas turite tokį kambarį meldžiu pra
nešti laišku į BRIGHTON PARK 
NAUJIENŲ SKYRIŲ, Box No. 11. 

4138 Archet Avė.

. MOTERIMS PRANEŠIMAS
Visokios rūšies vilnonės gi

jos dažitos ir nedažitos parsi
duoda dėl nėrinių, svederių, 
pančiakų ir kitiem dalykam. 
Matka 25c., 35c. ir 46c. Tai 
yra bargenas kur kitur nega
lit gauti. Atdara visados Krei
pkitės

F rauk Solehionavičia
524 W. 33-rd Str/ Parnell 

ir 33 st. Medynis namas 2 fl.

r. r j

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
)inkėjv Įstąigą 8| metų senumo. Di
džiausia ir geriąusia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

KAS turite ant pardavimo ’bučer- 
nę, grosemę, saliuną, drapanų krau
tuvę ar bile kokį biznį, rašyk man, 
aš turiu pirkėjus, kurie laukia jūsų 
biznį pirkti.

NAUJIENŲ 'SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

Box No. 22.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA
Veiterių į Lietuvių Liuo 

sybės valgyklą. Darbas die 
nomis ir naktimis.

4915 W. 14th St 
Cicero, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

■E t*
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J. Rosenberg,
1212 So. Halsted Str.

REIKIA
50 vikrių merginų, dirb

ti prie grobų. Nuolat dar
bas, gera / mokestis. Piii- 
kiausis kambarys v darbui. 
Dalimis pasilsys. ;'

Atsišaukite į superinten
dento ofisą.
OPPENHEIMER CAŠIN'G 

COMPANY, : - 
1020-28 W. 36th St.

* -
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Reikia —
ir 7 i' _

i Merginų ir moterų kurios 
gali kalbėti angliškai prie 
operavimo mašinų kurios už
dengia copper dratą su šil
ku ir vata. Gera pradžiai al
ga.

Atsišaukite:
BELDEN M ANUFACTUR- 

ING ČOMPANY
4625 W. Van Btiren St.

JV *. t

REIKIA
'Patyrusios inerginos dresa 

iuekbr
M. BUSCHER

404 E. 51 Str.
Phone Oakland 3852

REIKALINGA veiterka į re- 
stauraną, dienomis.

Atsišaukite tuojaus: ■
2325 So. Leavitt St. Chicago

REIKALINGA stenographer 
gerą alga geros valandos.

Atsišaukite ypatiškai.
' J. Kuchinskas

2221 W. 22-nd Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

Agmini and Singer, 
803 W. Madison St.

REIKALINGAS bartenderis 
į saliuną dirbti, turi būti su
prantantis savo darbų ir biz
nį. Darbas pastovus ir geras 
užmokesnis. K. Gįaiimski 3256 
So.. Wallace Str. '

REIKIA patyrusių preserių 
pEie moterų dresių. Nuolat 
darbas ir gera mokestis.

Francine Frocks Co. .
206 W. Adams -Str.

REIKALINGAS šoferis prie 
išvažio.jimo duonos atsišaukite 
subatoj ar nedelidj po pietų.

8651 Baltimore Avė.
South Chicago.

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

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

PARSIDUODA 2 saliunai 
apgyventa svetimtaučių. Da
romas geras biznis ir išdirbtas 
per ilgus laikus. Arti kito sa- 
liuno nėra, Nepraleiskite pro
gos, pirmutinis laimėsite bar- 
geną. Matykite savininką 2621 
Ogden Avė. ar 2211 W. 21 St.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Vakarinės mokyklos atsi
darys rugsėjo 17 dieną

Daugiau septyniasdešimta 
„ skirtingų kursų bus duoda

ma.

panijas padidinti jiems užmo- 
kesnį, nėra žinoma. Te^iaus 
reikia tikėti, kad jei didelio 
spaudimo nebus daroma kom
panijoms, jos vargu sutiks 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti. Kad kaip, tai gal ir ma
joro tarpininkavimas nueis 
niekais.

Kiek žinoma, - darbininkai 
yra griežtai nusistatę kompa
nijoms geruoju nenusileisti. 
Jei jos nesutiks gražiuoju iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus, tai darbininkai, sako, 
tikrai išeisiąs į streiką.

ginai, kitą moteriškiai, o tre
tį savo giminaičiui.

Savo adreso jis ne* Y. M. G. 
A., nei mokykloj nepadavė, 
sakydamas, kad jis neturįs na
mų. . *

Jis lankė Chicago' Techni- 
cal College, mokinosi inžineri
jos.

Banke jis paliko suvirš tūk
stantį dolerių.

Saužudystės priežastis neži
noma. Daroma tirinėjimai.

Kaip skalbiama, rugsėjo 17 
dieną atsidarys nemokamos 
vakarinės viešosios mokyklos, 
kaip tai pradžios, vidurinės ir 
net įvairios amatų mokykloj. 
Sako, bus dėstoma daugiau 
kaip septyniasdešimts įvairių 
ku'rsų (subjects), pradedant 
nuo ABC ir baigiant profesijų, 
kaip tai inžinerijos ir tt.

Vakarinėse viešose mokyk
lose mokslas bus nemokamas, 
tai yra bus galima mokintis 
dykai. Tat reikia tik nepatin
gėti, o jei jau ne profesijos, tai 
bent šiaip kalbos bei amatų 
bus galima norintiems pramo
kti. Vietoj leisti laiką dykai, be 
abejo, yra naudinga lankyti 
mokyklas ir šio to per žiemą 
pramokti. Ypač patartina lie
tuviams mokintis amatų,' nes 
išmokus šiokio tokio amato 
vis tik galima gauti geresnių 
darbių, po daugiau uždirbti ir 
tinkamiau gyventi.

Daug divorsu Chicagoj
Kiekvienai porai šešių išpuo

la vienas persiskirimas.

40 polieistu vos įsten- 
' gė suimti negrą *

Gazo darbininkų strei
kas atidėtas

Gazo darbininkai pereitą 
ketvirtadienį po ilgų ginčų nų^ 
tarė dar vieną savaitę laukti, 
kad tuo bildu davus progą mie 
sto majorui Deveriui užmokė
si! io klausimą geruoju išrišti. 
Jei pasirodys, majoras nieko 
negalįs padaryti, tai tada ki
tos išeities darbininkams ne
busią kaip tik iššaukti strei- 
kę.

Ar pavy&s claa-ljininkartis T>r 
streiko pagalbos priversti kom

Pereitą ketvirtadienį Vaiz
bos Departamento cenzo biu
ras paskelbė, kad 1922 metais 
Cook kauntėj iš šešių apsive- 
dimų vienas buvo persiskiri
mas, tai yra, kiekviena vedu
si pora šešįų vedusių , > porų 
turėjo divorsą.

Tais metais Cook kauntėj 
vedė 38,094 poros, palyginus 
su 34,235 porom 1916 metais; 
iš jų 6,542 pori persiskyrė, pa
lyginus su 4,575 persiskiri- 
mąis 1916 metais.

Visoj Illinois valstijoj tais 
metais vedė 75,208 poros, iš jų 
10,995 poros gavo divorsus. 
Tai reiškia, kad daugiau kaip 
pusę visų divorsų tenka vienai 
Chicagai.

,'1916 metais visoj valstijoj 
buvo 68,529 apsivedimai ir 
8,546 persiskirimai.

Sprendžiant sulig 
mis yra aišku, kad 
mų skaičius didėja,
nia, tam tikros gyvenimo są
lygos yra priežastimi didėji
mo persiskjrimų.

Harding Marrow, 6445 So. 
State gat., 6 pėdų ir 6 colių 
aukščio ir 297 svarų svorio, po 
bandymo nušauti du policistus 
įbėga į žoles prie Calumet 
ąve. ir 72 gat. ir revolverio 
pagalba priešinosi gana ilgo
ką laiką net 40 policistams. 
Iššauta net suvirš šimtas šū
vių. Pagalios negras pristigęs 
šuvinių pasidavė policistams.

"Milionas apsivedimams 
leidimu išduota

skaitlinė- 
persiskiri- 
Stfpranta-

Meilės tragedija
penkias dienas vaikinui

20 
bandė

J UZE FA M A KAUSKIENĖ 
iš namų Staugsite

Persiskyrė su šiuom svietu Rugsė
jo 6 dieną, 11 vai. vak. 33 metų am
žiaus. Paliko nuliūdę 2 dukterįs Ale
na, Veronika ir vyras Stanislovas. 
Laidotuvės atsibus panedėly 10 Rug
sėjo, 10 vai. ryto iš namų 939 W. 33rd 
PI. į Tautiškas Kapines. Meldžiu vi
sus gimines ir pažįstamus atiduoti pa
skutinį patarnavimą A. A. Juzefai ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudęs
Vyras Stanislovas Makauskas.

MARCELĖ PRANCKAITIENfi

Mirė seredoj, rugsėjo 5, 1923, 
10 vai. vakare. Turėjo 45 me
tus amžiaus. Buvo vedusi, pa
liko 2 dukteris ir 2 sunu. Lai
dojimas bus panedėly, rugsėjo 
10, iš namų 732 W. 18 St. į Ap- 
veizdos Dievo bažnyčią 8:30 
vai. ryto, iš ten į šv. Kazimie
ro Kapines. Giminės, draugai 
ir pažįstami malonėkite dalyvau
ti laidotuvėse.

Duktė Marijona.

Per 
nieko nepatelefonavus mer
gina norėjo nusižudyti.
Miss Cictoria Babcock, 

metų, 6103 Ellis avė.
nusižudyti po to, kai jos vaiki
nas, su kuriuo jį buvo susižie1- 
davusi, per penkias dienas te
lefonu jos nepašaukė.

Eidama į darbą ji išgėrė 
nuodų ir darbe susirgo. Te- 
čiaus nugabenus ligoninėn gy
dytojams pavyko ją dar nito 
mirties išgelbėti.

Apie s^vo pasirįžįmą nusižu
dyti ji sekamai pareiškė:

“Man atsipiko šios gadynės 
parėdymas. Aš atsisakiau ne
vedus ilgiau gyventi su savo 
mylimuoju. Po “propoztnimo” 
jis mane apleido. Per penkias 
dienas aš dar nieko nuo jo 
negirdėjau. Antrą sykį aš iš
gersiu daugiau nuodų.”

Vaikinas, su4 kuriuo ji buvo 
susižiedavusi, esąs, sakė ji, 
Thomas Mouckle, 5961 Wood- 
lawn Avė. .

Nuo to laiko, kaip pradėta 
vesti apsivedimų rekordai, 
Cook kauntėj jau išduota vie- 
nas milionas apsivedimams 
leidimų. Pirmas apsivedimiri 
leidimas užrekorduotas gruo- 
džia 10 d., 1868 metais, jo nib 
meris — 40,432. Prieš tai iš
duotus apsivedimams leidimus 
Chicagos gaisras sunaikinęs.

Arthur Hendrickson, 23 me
tų, 833 Fullerton avė., ir Miss. 
Martha jOjalja, 25 metų, 907 
Seward avė., Evanston, perei
tą ketvirtadienį pribaigė mi- 
lioninį apsivedimams rekordą 
Chicagoj.

Kauntės klerkas Robert M. 
Sweitzer išduodamas leidimą 
jiems apsivesti pastebėjo, kad 
pirmas milionas buvęs sun
kiausias, bet antras, girdi, bu
siąs lengviau pripildomas — 
neimsiu nei puses tięk laiko. 
Mat šiandien- Chi<»ago yra jau 
gana didelis miestas, Taigi, 
kur kas daugiau žmonių vesis 
kas metai, nei tas kad buvo 
daroma kada dar Chicago bu
vo mažesnis miestas.

Lietuvių Rateliuose
Naujienų draugingu 

mo vakarienė
\ Grigaičiui atvykus iš Lietu
vos surengta draugų vaka

riene.

Nusižudė studentas
Thomas R. Rage, 25 metų, 

laikinai apsistojęs Y. M. C. 
A. viešbuty, ketvirtadienio ry
tą suvilgęs vatą chloformu už- 
kišė nosis ir gerklę ir tuo bū
du nusinuodijo. Prieš tai jis 
parašė tris laiškus, vieną mer-

Pereitą pirmadienį, rugsėjo 
3 dieną, Great Northern vieš
buty, didmiesty, buvo sureng
ta Naujienų draugingumo va; 
karienė tik ką sugrįžusiam iŠ 
Lietuvos Naujienų redaktoriui 
P. Grigaičiui, žmonių buvo su
sirinkęs gana gražus būrelis.

Po skanių užkandžių vakaro 
vedėjas K. Jurgelionis pristatė 
kalbėti d. P. Grigaitį. Mat vi
siems buvo svarbu išgirsti iš 
d. Grigaičio apie Lietuvą. Ir, 
reikia pasakyti, d. Grigaitis 
vyzdžiai, gyvai ir gana ryškiai 
nupiešė einamąją Lietuvos po-

litinę ir ekonominę padėtį, jos 
dabartinę valdžią, darbo žmo
nių susipratimu, sentikius Lie
tuvos gyventojų-su amerikie
čiai, jos pramonę, ūkį, kaimų 
ir mjestų gyventojų gyvenimo 
sąlygas, valdininkus ir tt. ir 
tt. Jis gana ilgai kalbėjo, bet 
jo kalba buvo nei kiek nenu- 
bodi ir visi su dideliu susido
mėjimu4 jo kalbos klausėsi.

Po d. Grigaičid ' dar kalbėjo 
adv. Bradžiulis, dr. Mont^vidas, 
dr. Karalius, p. Hertmanavi- 
čius, dr. Ru4tkauškas ir adv. 
Gugis. Be to, dr. Rutkausko 
sūnūs padeklamavo eiles.

Vakarienė, galima sakyti, 
visais žvilgsniais (nusisekė. 
Svečiai tufrėjo daug pasigerėji
mo. Ypač buvo labai žingeidu 
klausytis d. P. Grigaičio kal
bos, nes, kaip daugumas parei
škė, dar niekas iš Lietuvos 
atvykusių taip gerai nenušvie- 
tė Lietuvos padėties, kaip kad 
padarė d. P. Grigaitis. Lietu
voj d. Grigaičiui, kaip jis pats 
pareiškė, buvo visur prieina
mą, todėl jis ir surinkęs dai
giausia žinių. —Ten

PRANEŠIMAI
Draugystė Teisybės Mylėtojų lai

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

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

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

—Sekr. A. Pungevicz.

Dr.

buvęs^.

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

S. L. A. 86 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, rūgs. 7 d. 7:30 
vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
81st St. Visi nariai prašomi atsilan
kyti, yra daug svarbių reikalų.

— Sekretorius.

WEŠT SIDE
V. Kudirkos draugjos 

susirinkimas.

Lietuvos Dukterų Draugijos susirin
kimas įvyks nedėlioj, rūgs. 9 d. 1 vai. 
po pietų, Mark Whito Park svetainėj. 
Svarbių reikalų delei, malonėkite vi
sos narės laikus susirinkti.

—Nut. Raštininkė.

JIEŠKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU partnerio gerai apsi- 

pažinusio su žmonėmis ir mylintis 
ijraborišką biznį, tegul atsišaukia. Del 
platesnių žinių atsišaukite laišku 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

Box No. 326
i\ii,iii t' M i ••.•r.TKr

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI naujas mūri

nis namas; apačioj vieta įtaisyta Sto
vui; viršuje dų'ofisai ir 6 ruimai pra- 
ęyvenimui; vieta tinkama daktarui. 
Slektras gasas ir kiti patogumai, vis
tas įtaisyta pagal vėliausios mados. 
AtsiSaukite 10801 Michigan Avė., 
Phone Pullman 1372, Roseland.

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

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris dėl vie

no vaikino prie laisvų žmonių ir prie 
mažos šeimynos. Geistina, kad butų 
didelis ir šviesus it gera transporta- 
cija į didįjį miestą. Kas turite ar tu
rėsite už vienos ar dviejų savaičių, 
malonėkite pranešti į Naujienų Sky
rių. 3210 So. Halsted St., Box 23

'■ v ■ !•■•> L.----------------- .

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusios salesla- 
dy, pardavinėjiftiui audeklų ir 
siutų. U <

J. Rosenberg,
1212 So. Halsted Str.

REIKIA
50 vikrių merginų, dirb

ti prie grobų. Nuolat dar
bas, gera * mokestis. Pui- 
kiausis kambarys darbui. 
Dalimis pasilsys. ;'t i C

Atsišaukite į superinten* 
dento ofisą.
OPPENHEIMER CAŠIftG 

COMPANY, 
1020-28 W. 36th St.

. -7—rrf—-
* **■ " 1 . 7 1 ■ ir ■ ‘ j 11 irr'i-j ‘ •

Rugpiučio 25 dieną Meldažio 
svetainėj įvyko Dr. Vinco Ku
dirkos draugijos mėnesinis su
rinkimas. Susirinkiman atvyko 
edaug narių. Per tai nieko svar
baus ir nesvarstyta.

Didžiuma narių gyvena netoli 
susirinkimų vietos, tik nežinia 
kodėl jis taip nemėgsta lankytis 
į susirinkimus. Nėra žinoma 
ar čia vasara kalta, ar nariai tai 
daro dėl apsileidimo.

Susirinkime vienas naujas 
narys prisirašė prie draugijos.

—-Westsid ietis.

S. L. A. 176 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą rūgs. 9 d., 1:30 vai. po 
pietų, K. Kukuraitienės svetainėj, 8059 
W. 38 gat. Visi nariai fhalonėkite lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipjau malonėkite 
užsimokėti mėnesines duokles.

— Rašt. Povilaitis,

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus pirmadienį, rūgs. 10 d., J7:30 vai. 
vak., bažnytinėj salėj. Nariai, malo
nėkite visi dalyvauti šiame mitinge, 
nes yra labai svarbių dalykų aptari
mui. Norintys prisirašyti — malonė
kite atsilankyti.

— Raštininkas.

------ ------ r-
PAJIEŠKAU kambario dėl vieno 

vaikino prie mažos ir blaivos šeimy
nos, su valgiu. Tarpe Archer ir 63 
gatvių,' riepertoli puo Kedzie Avė. 
Kas turite tokį kambarį meldžiu pra
nešti laišku į BRIGHTON PARK 
NAUJIENŲ SKYRIŲ, Box No. 11.

4138 Archel’ Avė.

Pranešimai
Kas, ką, kur; kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
rūgs. 8 d., 7:30 vai. vak., Antano Ur
bono svetainėj, 3338 So. Auburn Avė. 
Gerbiami draugai malonėkite visi at
silankyti susirinkiman, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Bus rinki
mas darbininkų baliui.

— Nut. Rašt. K. J. Demereckis.

. MOTERIMS PRANEŠIMAS
Visokios rūšies vilnonės gi

jos dažitos ir nedažitos parsi
duoda dėl nėrinių, svederių, 
pančiakų ir kitiem dalykam. 
Matka 25c., 35c. ir 45c. Tai 
yra bargenas kur kitur nega
lit gauti. Atdara visados Krei
pkitės f •*>,<

Frank Solehionavičia 
524 W. 33-rd Str/ Parnell 

ir '33 st. Medynis namas 2 fl.

Reikia -
M*/ D ........................

i Merginų ir moterų kurios 
gali kalbėti angliškai prie 
operavimo mašinų kurios už
dengia copper dratą šu šil
ku ir vata. Gera pradžiai al
ga.

Atsišaukite:
BELDEN M A NUFACTUR- 

ING COMPANY
4625 W. Van BUįren St.

REIKIA ,
'Patyrusios merginos drcss 

meker
M. BUSCHER

404 E. 51 Str.
Phone Oakland 3852

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIK ALINGA veiterka į re- 

stauraną, dienomis.
Atsišaukite tuojaus: ■
2325 So. Leavitt St. Chicago

......... .
KASDIEN tarista gali prisirašyti 

/ne Naujienų Spųlkos. ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip ^mrsidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted. St.

į ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU 3 brolių: Antano, Ju

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

P. BRAŽIŪTE (P. Butkienė) 
2451 Canypbell Avė., Detroit, Mich.

STOGDENGTYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėję Jjstjiig-ą, 34 metų senumo. Di- 
džiausia ir ^eriyiusin stogų dengimi) 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

, REIKALINGA stenographer 
gorų alga geros valandos.

. Atsišaukite ypatiškai.
J. Kuchinskas

2221 W. 22-nd Str.

APSIVEDIMUI

KAS turite ant pardavinvo ‘bučer- 
nę, grosemę, saliumĮ, drapanų krau
tuvę ar bile kokį biznį, rašyk man, 
aš turiu pirkėjus, kurie laukia jūsų 
biznį pirkti.

NAUJIENŲ 'SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

Box No. 22.

REIKIA DARBININKŲ

MELROSE PARKIEČIAMS

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

PAJIEŠKAU apsiVedimui lietuvai
tės, nuo 20 metų lig 35 metų, neski
riant mergina ar našlė; nėra žiūrė
ta, kad bėdna; jeigu meili, tai did- 
žiausis turtas. Aš esu vaikinas 31 
metu senas. Meldžiu ant juoko nera
šyt laišką; tik merginos ir našlės be 
skirtumo išžiuros. Geistina butų, kad 
su pirmuoju laišku prisiųstumėt savo 
paveikslą, o priėmęs, kožnai duosiu 
atsakymų, o jeigu reikalausit bus su
grąžintas ir nuoširdžiai padėlcavosiu. 

NAUJIENOS, Box 324.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
REIKIA vaikiną abelnam 

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

Agmini and Singer, 
803 W. Madison St.

............... ... ..
Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 

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

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

— P. J.jPetroniSj
S. L. A. 2 apskr. sekr.

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

JJEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio, kad ir su vienu vaiku, nuo 
30 iki 36 metų, nevartojančio taba
ko nė munšaino. Aš esu mergina 30 
metų, 5 pėdų 6 colių augščio, turiu 
vieną vaiką. Malonėkite rašyti laiš
kus tiktai iš Chicagos ir apielinkės. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
naujausį paveikslą. Rašykite į Nau
jienas, 1739 So. Halstėd St., Box 327

JIESKO PARTNERIŲ

REIKIA—
Veiterių į Lietuvių Liuo 

sybės valgyklą. Darbas die 
nomis ir naktimis.

M915 W. 14th St.
Cicero, UI.

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

, REIKIA DARBININKU

REIiKIA patyrusių preserių 
pjrie moterų dresių. Nuolat 
darbas ir gera mokestis.

Francine Frocks Co. .
206 W. Adams Str.

MOTERŲ

REIKALINGAS PARTNERIS į 
kriaučišką biznį, biznis eina gerai. 
Pageidaujama yra, kad atsišauktų to
ki, kurie supranta kostumefišką dar
bą, Atsišaukite ypatiškai arba per 
laišką 

BENSON TAILORS 
1833 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie paprasto 
darbo, 
mokestis ‘ valgįs ir kambaris. 
Atsišaukite tuoj. J. Mačiuke- 
vičia 1036 E. 93-rd St. Chica- 
go, III. Tel. Chesterfield 2822

namų 
maža šeimyna, gera

REIKALINGAS šoferis prie 
išvažiojiino duonos atsišaukite 
subatoj ar nedėlioj po pietų.

8651 Baltimore Avė.
South Chicago.

PARDAVIMUI
The Court AgrccdThat II Wras a “Fine” Jay! BY LOU1S RICHARD
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PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj visokių tautų apgy
venta, su barais ir rakandais.

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

PARSIDUODA 2 saliunai 
apgyventa svetimtattdių. Da
romas geras biznis ir išdirbtas 
per ilgus laikus. Arti kito sa- 
liuno nėra, Nepraleiskite pro
gos, pirmutinis laimėsite bar- 
geną. Matykite savininką 2621 
Ogden Avė. ar 2241 W. 21 St.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMA1-2EME NĄMAI-ZEME NAMAI-ZEMĖ NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI čeverykų tai

symo šapa. Senumo 12 metų. 
Visos elektros mašinos. Viskas 
puikiai įrengta. Kas nemoka to 
darbo, išmokinsiu. jParduojsiu 
pigiai, nes einu į kitą biznį 

807 W 19 Str

saliunas, ge- 
renda, lysas, 

Turiu apleisti

PARDAVIMUI 
ras kampas, pigi 
parduosiu pigiai, 
miestą.

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

PARSIDUODA didelė ir graži če
verykų krautuvė su visais įrengimais. 
Randasi Roselande pačiame biznio 
distrikte. Lysas aid 9 metų. Biznis 
išdirbtas. Renda / •' Geriausia pro
ga iš tūkstančio ■ į šaukit J. Pa
kaušis. Johnson Estate, 89 E. 
lllth St., Roseland. Tel. Pullman 5195
---- „ . i ........ ....
PARDAVIMUI saliunas viso

kių tautų apgyventa vieta. 
Taipat parduosiu 4 ruimų raz 
kandus. Už pigia kainą nupir- 
lisit viską. Kreipkitės prie sa
vininko.

2903 So. Wallace Str. 
Tel. Victolry 5|610

PARSIDUODA automobilius 
Haynes 7 sėdynių. Nupirksit 
labai pigiai.

Atsišaukite
936 West 33-rd Str.

BARGENAI

Naujas 6 kambarių bungalow, ne
toli 66th St. ir šv. Kazimiero kapi
nių. Karštu vandeniu šildomas, ma- 
hogany trimingai parlore ir minti
niame prieangyje. Įėjimas iš šono, 
$2,500 įmokėti.

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

SUPRANTANTIEMS ŽMO 
NeMS DIDŽIAUSI 

BARGENAI

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė, taipgi sykiu ir trokas. 
Parduosiu greitai ir pigiai.

Atsišaukite:
1727 So. Union Avė.

mainy- 
saliufną

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

1409 W. 14-th Str.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, 
yra kambariai dėl pragyveni
mo. Rejida pigi. Nepraleiskite 
progos, nes tuTiu važiuoti į 
Lietuvą.

158 Kensington Avė.
Roseland.

DIDELIS bargenas, parduosiu 
už cash arba mainysiu ant seno 
automobiliaus, Paige 1920, sport 
modelio, nąujai pertaisytas, ge- *2 fUtųVmusĮfoZat? 
riausiame stovyje, geri tajerai. Manor.
Nepraleisk šią progą. Atsišauki- Halsted St. biznio prapertes, šiaur- 
te tiioians vakarinis kampas 35tn Place ir Kalte tuvius. z Lted st> 3 krautuvės ant Halsted St.

NAUJIENŲ BRIGHTON ir 3 augštų frame namas, akmeniniu 
QlčVPTTTQ pamatu iš užpakalio, prie 35th PI.,FAKK bKlKHJb, fotag 52xl50> gendft . $270 į m€-

4138 Archer Avė. | nesj. Kaina $32,000. Šioje vietoje ran
dasi gera vieta iš užpakalio, kur ga
lima pastatyti publiŠką garadžių. Taip 
gi jus galite padaryti pirmą morgičių 
už 6% penkiems metams, be iškaš- 
čių pirkėjo.

JjA. BURKE & CO., 
i 3107 West 63rd St., 

Tel. Republic 7339 
Atdara vakarais Ir nedėliomis.

RAKANDAI

PARDAVIMUI virimo pe
čius anglimis ir gasu. Kurena- 
namas. Nupirksite labai pi
giai, nes man daugiau nebe
reikalingas. Kreipkitės. 2320 
W. 47-th PI.

PARDAVIMUI pekernė ge
riausioj vietoj, Cicero. Biznis 
išdirbtas per dau'g metų ir 
apgyventa tirštai noriu greitai 
parduoti. Priežastį patirsite 
ant vietos. 1434 So. 49-th 
Court Cicero.

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

PARSIDUODA rakandai ma 
žai vartoti dėl penkių kamba
rių.

6525 So. Whipplė Str.
Telephone 0823 Republic

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Malevos ir geležies įrankių 

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

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Pirmos klesos- viso
kių tautų apgyventa, turi būti 
parduota į trumpą laiką. Ga
lima matytųsi b^le kada. <

3758 So. Normai Avė.

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

PARDAVIMUI' 3 štorai, gro 
sernės ir bučernė, prie Marąu 
cite Manor. Savininkas išeina 
iš biznio. Tel. Prospect 9099 
Klauskite James, manager.

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

Atsišaukite:
4730 West 22nd Street

PARDAVIMUI malevo$ ir 
hardware biznis, prieinama 
kaina, pigi renda įskaitant ir 
gyvenimo kambarius.

2456 W. 47 Str.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė ir fru'ktų marketas, 
labai puikus pleisas prieš di
delį teatrą daroma geras biz
nis, yra listas ant ilgo laiko ir 
yra 'keturi dideli ruimai dėl 
pagyvenimo renda nebrangi, 
parduosiu pigiai arba priimsiu 
ir mainus arba ant kitokio 
biznio arba ant gero troko ar
ba ant gero automobiliaus. ga
lite nupirkti tiktai Įbušernei 
prigulinčius daiktus taip kaip 
ice box, registerį skėlas, barai 
m dailiais stiklais ir taip to
liau. Nupirksite pigiai. Prieža
stis pardavimo, nesutikimas 
atsišaukite* * h *

J. Ruseckas and B. Amato 
3523 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI rakandai' 5 
kambarių gerame stovyje. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju j 
New Yorką. Atsišaukite: 518 
W. 32-nd St. iš užpakalio ant 
2 lubų.

PARSIDUODA 3 kambarių 
rakandai; nauji. Galima pirkti 
ant sykio arba atskirai.. Labai 
pigiai.

737 W. 18-th Str.
2 lubos •

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

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

dvi

PARDAVIMUI cigarų štoras 
su visais fikturiais. Biznis da
roma į dieną nuo $35.00 iki 
$50.00 Norintis gali pirkti ir 
pusę labiausia moteris. Aš vie
nas negaliu apsidirbti kreipkis 

2208 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI valgykla ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo savinin
kas serga todėl parduosiu pi
giai. Atsišaukite 2334 S. Lea- 
witt St..'

PARDAVIMUI arba mainymui gro
sernė ir soft drinks parlor. Lysas 3 
netams. Taipgi Mitchell automobi
lius pardavimui arba mainymui, sy
kiu arba atskirai. Priežastis parda
vimo — serga moteris.

Atsišaukite:
4612 So. Wells St.

TIKRI BARGENAI
5644 So. Elizabeth St. 2 flatų 

mūrinis namas, 5-6 kambariai, 
2 furnace heaters. Tuščias f la
bas ant viršaus, tuoj aus 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, 
5-6 kambariai, tuščias lotas prie 
šalies namo ir garadžius. Randa
si gražioj vietoj netoli parkų ir 
šv. Kazimierio vienuolyno. Kai
na

iš- 
ir 
vi

PARDAVIMUI saliunas su maudy
ne (bath) ,biznis ęerai išdirbtas, lie
tuvių apgyventa vieta, kambariai dėl 
gyvenimo, renda nebrangi, ilgas ly- 
ths. Parduosiu pigiai.. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
153 E. 107th St.

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

Phone Blvd. 9641

SALIUNAS PARDAVIMUI
Labai geroj vietoj, biznis 

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

PARDAVIMUI bu^ė ir 
grosernė. Parduosiu labai pi 
giai arba mainysiu ast mažo 
troko arba automobilio ir tt. 
Vieta randasi ant Town of 
Lake Savininkas 3256 So. 
Morgan St.

SALDAINIŲ, CIGARŲ, CIGARE- 
tų, laiškams popierų, ice creatno, žur
nalų ir t. t. Gerai apsikantis biznis. 
Northvvest Sidėje, nėra ’ kompeticijos, 
puikus įrengimai .įskaitant soda foun- 
tain. švarus stakas, pigi renda. Par
davimo priežastis, kitas biznis ver
čia greit parduoti. Paimsiu $950 už 
viską, jei reikia išmokėjimais. Rakan
dai

PARDAVIMUI 3 lotai, 180x 
125 Marųuette Highland, pusė 
bloko nuo 63 gatvės. Savininkas 
apleidžia miestą. Didelis barge
nas. Lenham Realty Co., 15 N. 
Ashland Blvd.
— —  .....................Ji, I. ■ ................... .1 .■■■m ■ ■■■■!■

. SPECIALIS
BARGENAS

vieni verti antra tiek.
Atsišaukite:

2941 Armitage Avė., 
netoli Humboldt Blvd. -

PARDAVIMUI saliunas, vie
na iš seniausių vietų ir kur vi
sados biznis gerai eina. Vieta 
svetimtaučių apgyventa. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės pas savinin 
ką S. J., 4800 Gannison St., ir 
kampas Cicero.Avė.

PARDAVIMUI nedidelė, bet puiki 
grosernė ir saldainių krautuvė. Gera 
proga pirkti vedusioms žmonėms. Yra 
pagyvenimui kambariai, elektra ir 
kiti parankumai. Daroma puikus biz
nis. Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

4152 W. Divišion St.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 

krautuvė, geriausi vieta West Si
dėje, Austin. Didelės vertės įrengi
mai. Soda fountain, šviežus stakas, 
sena įstaiga, galima padaryti Mide
lius pinigus. Turi būt parduota dėl 
partnerių nesutikimo. Viską atiduo
siu už $1,850, verta dvigubai, jei rei
kia išmokėjimais, atsišaukite neda
lioj.

5922 W. Chicago Avė., 
prie galo Chicago Avė. karų 

linijos.

Pardavimui 6 kambarių bungalow, 
1 metų senumo, cementiniu skiepu, 
furnace šildomas, kieto medžio grin
dis, netoli kanj linijos, bažnyčios ir 
mokyklos. Savininkas atiduos už kai
ną $5,250, išmokėjimais.

Taipgi 2 augštų, 5-5 kambarių, 
extra 2 kambariai ir attic, skiepas, 
visi įrengimai i? apmokėti. Prie 
Crane Co. dirbtuvės. Savininkas ap
leidžia miestą. Atiduos už kainą $5,- 
300, išmokėjimais.

J. N. ZEWERT & CO., 
Į 4400 So. Kedzie Avė.
I Atdara nedaliomis nuo 9 vai. ryto 
iki 0 vai. vak.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis namas. Parduosiu pi
giai, randasi 5320 Kildare avė. 
netoli Arthėr Avė.

J.* Gritz 'v
1609 Rūble St..

PARSIDUODA grosernė ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką.

Atsišaukite: S. Jankauskas 
10813 Michigan Avė.

PARDAVIMUI automobilius, Grand 
Six, 0 oilinderių, 1921 metų. Šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norintis pirk
ti matykit tą karą, kainavo' $2,000 su 
visais extrais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai. vakare. 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

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

Atsišaukite greitai.
ANTANAS ŠIMKUS

5553 So. Kostner Avė.

PASIMATYKITE SU MUMIS 
greitai, savininku’i reikia pini
gų. 2 augštų, 6-6 kambarių, 

Į dementinis skiepas, extra 4 
kambariai skiepe, landrė, kar
štu vandeniu šildomas, elekt
ra, gasas, kampinis lotas, 100x 
125, 40 karų garadžius. Aplin
kui dideli medžiai. Naniaš ge
rame padėjime. Renda $175 į 
piėnesį. Kaina $10,600, išmo
kėjimais. Mes turime pardavi
mui lotų nuo $250 ir augščiau, 
išmokėjimais,, $50 pinigais ir 
$5 į mėnesį. Atdara nedėdio-l 
mis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakare. J. N. Zewert and Co 

4377 Archer Avė. i

ŪKININKE nesnausk.I <
Kol gera proga į tavo duris 

baladojasi. |;tai parsiduoda 
ūke viena iš dviejų: didelė ar 
maža, Michigan valstijoj, kur 
galima įsigyti geros žemės 

j sklypelį ir būti*>ant savęs 'bo
su ir su mažai pinigų. Kam bus 
reikalinga aš pats paskolinsiu 
ant labai lengvų išlygų, arba 
mainysiu ant namo Chicagoj.. 
Platesnių žmių kreipkitės prie 
savininko. Aš busiu tris dienas 
Chicagoj: 7, 8; 9 rugsėjo, po 
num. 3449 S. :Aubui;n Avė. 1 
lubos, priekis,* 1 blokas į įves
tus nuo Halsted St. arti 35 St 
Klauskite fermerio., 

------- -—----------------
BARGENAS b > < r pardavimui 

mūrinis narnamai 3 flatų po 5 j 
kambarius ir 1 po 6. Skiepas 
ant 2 lotų, viskas išmokėta 
šifas namas su ekstra lotu. 
Parduosiu už $7,500. Geo. 
Waslovas, 4138 So. Western 
Avė., ant 1 lubų i

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

845 West 33-rd PI.

BARGENAS REAL ESTATE TIK 
t SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ

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

* 5551 So. Halsted St.

PARSIDUODA arba mainau mū
rinį namą su saįiunu 6 kambariai 
prie saliuno, 5 kambariai ant vir
šaus, 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius ant loto galo. Mainau ant prai- 
vit namo, Kaina $8000.00. t Savinin- hm q • "T *R

908 W. 35th Place

Ant Bridgeporto
Mūrinis namas 2 aukštų 

po 5 kamb. su aukštu beiz- 
mentu, elektra. Kaina tik $5, 
000. Įmokėti $1500.00. Pe
čiais apšildomas.

Medinis namas 2 aukštų 5 
ir 6 kamb. beizmentas. Kai
na $5,300.00. Pečiais apšildo
mas; įmokėti $1500.

Ant Brighton Park
Beveik naujas mūrinis na

mas 2 f L po 5 kamb. Elek
tra, maudynės ir visi paran
kumai. Kaina tik $10,500; į- 
mokėti $4,000... 1-mas floras 
furnace antras pečiu šildo
mas.

Mūrinis namas 4 fl. po 4 
I kamb. ant 40 pėdų loto, elek
tra, kaina tik $12,000; įmo
kėti $5,000. Pečiais šildomas.

South Side I
Mūrinis namas 2 aukštų, 

I cementavotas ... beizmentas, 
elektra, maudynės, štoras ir
4 kamb. užpakalio ant 1-mo 
floro ir 5 it 4 kamb. ant ant
ro. Renda $120.00 į mėnesį. 
Kaina tik $9,500. Pečiais ap
šildomas.

Mūrinis namas 6 ir 6 kamb 
aržuolo .baigtas, ..elektriką,I 
maudynės. Kaina tik $10,500 
įmokėti $4,000.........................

Gražus mūrinis namas ant 
kampo 3 f 1. po 5 kamb. ir 1 
-nas 6, elektriką, maudynės, 
ir visi parankumai. Kaina 
tik $16,500... Įmokėti $7,000J 
Pečiais apšildomas.

Mūrinis namas 5 ir-6 kamb 
ant pusantro loto, elektriką, 
maudynės, apšildomas kiek
vienam atskiras.

Beveik naujas mūrinis na
mas 4 fl. po 4 kamb. Elektri
ką, maudynės, štymo apšil l 
dymas. Renda $200 į mėnesį. 
Kaina $14,500; įmokėti $6,- 
000. . I

Mdfųuėtte Manor
I Beveik ttttujas mūrinis na
mas pas vienuolyno 2 fl. po
5 kamb. apšildomas atskiras,

į viskas vėliausios mados. Kai
na tik $13,500; įmokėti $6,- 
000.00. i

Labai gražus mūrinis na
mas arti 63-čios ir Rockwell 
5 ir 6 kamb. 2 mašinom ga
radžius. Viskas vėliausios 
mados gražiai ištaisytas. Kai 
na tik $14,500. Įmokėti $6,- 
500. /

Gražus mūrinis namas 5 
ir 6 kamb. 1 karui garadžius. 
Kaina tik $12,500; įmokėji- 
mas pagal sutarties. .

Cicero
Puikus medinis namas 5 

ir 6 kamb. elektra, maudy
nės, beizmentas. Kaina tik 
$7,800; įmokėti $5,000.

ATYDA
Gerai išruokojanti žmonės 

idant sugėdyti pinigų perka 
namus rudenį, nes kada at
eina sezonas pavasario, tai 
namai paprastai pakįla daug 
aukščiau, negu rudenį, dėlto 
patartina pirkti dabar idant 
parduodant pavasarį galėtu
mėt uždirbti pinigų.

s. l. urnoms co.l

BRIGHTON PARK 
__ L.......

4 kambarių cottage, gasas, vana, 
elektra, 27 pėdų lotas, didelis barge
nas, $3,300.

2 augštų framė, 2-4 kambarių fla
tai, gasas, elektra, toiletai ir 3 kam
barių cottage iš užpakalio, bargenas, 
$6,500.

2 augštų frame, 2-4 kambarių fla
tai, gasas, vana, elektra ir extra lo
tas, extra bargenas $6,400.

3 augštų mūrinis, 3-6 kambarių 
flatai skiepas, gasas, vana, elektra 
geroje, prie 56th St. ir Marshfield, 
bargenas $13,000.

2 augštų mūrinis, 5-6 kambarių fla
tai, viskas moderniška, karštu van
deniu šildomi, atneša $140 rendos j 
mėnesį, reikia pinigais tik, $4,500, di
delis bargenas, $11,000.

Ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 iki 
4 vai. po pietų.

KOZLOVSKĮ BROTHERS 
2525 W. 47th St.

LIETUVIAI! Negirdėtas Bargenas. 
North Side, arti lietuyiškos bažny
čios ir mokslam ė s. Puikus 6 pagyve
nimų mūrinis namas su visais įtai: 
symais. Puikus aukštas ir ceiųentuo- 
taš skiepas. Visi švarus kambariai ir 
šviesus iš visų pusių. Atneša 16%. 
Tą namą galima pirkti su $6000, o 
kaina tik $15,000, arba mainysiu ant 
gero^ loto arbty ant mažesnio riamo. 
Priežastis pardavimo savininkas ap
leidžia miestą. Nepraleiskit šios 
gos. Pamatykit kuogreičiausia.

JOHN A. WALULIS, 
1852 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

pro-

PARDAVIMUI per savininką, nau
jas 2 flatų, 5 kambarių namas, bus 
Satavas spalio 1 dieną, 1644-43 So. 

7ashtenaw Avė., greitai augančio; 
liėtuvių kolonijoj. Plieno konstrukci
jos, tile, ant pedestalo klosetas, glazed 
porčiai, garu ŠildomaS, beržo ir ar
žuolo trimingai. Visi kambariai dide
li ir šviesus. Geriausis materijolas 
ir darbas. $15,500, morgičius $7,500 
Savininkas ant pareikalavimo, suba- 
toj po pietų ir nedėlioj po pietų, šau
kite Stewart 3623.

KAS TURITE LOTA?
Až turiu 5 pasažierių mažai varto

tą gerą 6 ciiinderių automobilių ir no
riu išmainyti ant joto bile kokio rie
to, norėdami mainyti savo lotą ant 
mašinos kreipkitės pas

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., Chicago, 111.

PUIKUS bargenas, didelis 3 flatų 
namas, netoli 51 St. ir Wells St. Na
vininkas turi apleisti miestą. Kaine 
tik $6,500, lengvais išmokėjimais. Ad
vokatas

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

Phone South Shore 0234

PARDAVIMUI 2 aukščio mu 
rinis namas su akmeniniu fro
ntu. Garu apšildomas ir visas 
moderniškai įtaisytas. Taippąt 
parduosiu visus 5 ruimų rakan 
chifc ir pianų kartu. Visi daik
tai yra geri ir nupirksite ui 
prieinamų kainą. Kreipkitės.

837 įWest 54-th Place

PARDAVIMUI 5 ruimų me
dinė cottage lotas 50x300 u? 
$3500. Vieta 115 ir Spouldinf 
Avė. Kreipkitės prije salinin
ko: 7304 So.. Pąoria Str.

Tel. Vincennes 4305

LIETUVIAI, tikras bargenas 
North Slide, prie Humboldt 
Park, vienas iš puikiausių mū
rinis namas, 2 flatai po 6 kam
bariais, cementuotas skiepas, 
elektros šviesos ir maudynės, 
ir šviesos iš visų pusių, pirmo 
morgečiaus $6,000. Kaina tik 
$11,800. Nepraleiskite šitos 
progos; kreipkitės kuogreičiau 
šiai pas John A. WalUlis, 1852 
Wabansia Aveųue.

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

BARGENAS. Pardavimui 2 ąugšti| 
muro hamas, krautuvė, 4 kambariai 
užpakaly; ir 6 ant antro augšto, 2 ka
rų garadžius, ant Westem Avė. už 
Riverview Parko. Su groserio bizniu 
arba be biznio. Namo kaina $12,500. 
Grosernė $1,000. švelnis ir Mankus, 
1443 N Paulina St. Tel. Armitage 6411

PIGIAI. Pardavimui muro namas, 
akmenų frontu, 2 augštų po 6 kam
barius, aržuolo baigimas, įrengtas pa
gal naujausią madą. 10 metų senas. 
Ant South Sidės 6621 Rhodes Avė. 
Kaina $9,000, įmokėti $4,000.

ŠVELNIS IR MANKUS, 
1443 N. Paulina St., 
Tel. Armitage 6411

2 flatų namas, soho, tik pabaigtas, 
5-5 kambarių, stogas bungalow sty- 
liaus, kieto medžio grindįs ir bufe
tas, porčiai iš fronto ir iš užpakalio, 
didelis skiepas, lotas 52x125, turi bū
ti parduotas tuojau. Kaina $9,200, iš
mokėjimais. Atsišaukite nedėlioj 2 iki 
5 po pietų. 1011 — 21st Avė., Mel- 
rose Park, III. arba telefonuokite Re
public 7465, Otto Prapotnick, 6003 
So. Kedzie Avė.

§09 W. 35th Street, 
Chicago, Illinois 

Tel. Boiilevarfi 0611 
arba 0774

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

avė.
Richmond

Prospect

6 FLATAI
Augštos rųšies puikus na

mas, prie pat Washington par 
ko, po 6 ir 7 kamb. Parsiduo
da lengvomis išlygomis arba 
mainysiu ant’ možesnio.

S. Slonksnis 3401 South 
Halsted St. Tel. Yards 2242

VIENAS iš geriausių pirkinių ant 
South Side. 6 pagyvenimų mūrinis 
namas ant kampo 2-5-4-6 kambarius. 
Štymu apšildomas. Viskas yra įtaisy
tas po vėliausios mados. 3 karų ga
radžius. Frontas ir šalis kietų ply
tų. Lotas 125x125. Kaina labai pigi, 
įmokėti tik reikia $12,000, likusius 
kaip rendą, Del platesnių sužinoji
mų kreipkitės ant 8114 So. Halsted 
St. ir klauskite:

STANLEY MISKEVIČIA,

ANT pardavimo arba mainymo, 5 
pasažierių žieminis, Haynes automd- 
bilius, gerame stovyje, gvarantuotas 
kaip naujas. Savininkas turi du au
tomobiliu. Vieną nori parduoti arba 
mainyti ant loto arba namo. Norėda
mi tos progos

Kreipkitės:
NOVAK and COMPANY, 
10805 So. Michigan Avė. 

Phone 'Pullman, 0017

L

TIKRI NAMŲ BARGENAI!

pardavimuT dvejų augštu geras 
medinis namas; 2 flatai po 4 kamba
rius; su gasu, elektra, maudynėms ir 
beizmentu; randasi Brighton Parko 
iietuvių apielinkėje; kaina $5,200, 
wie pusę pinigais, o kitus lengvais 
išmokėjimais.

PARDAVIMUI už negirdėtą pasiu- 
ymą 8 kambarių vieno pagyvenimo 
lamelis su elektra, statytas ant ce- 
nentinio pamato; 1 akeris žemės; 15 
vaisingų obelių, 1 višnj, 1 slyva, 
ikerio aviečių; geri vištininkai; 10 
■ninuČiiĮ iki 111 gatvekarių; žemė ge
ra auginti viską; savininkas parduos 
ilgiai už $5,700 apie $800 reikia įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais; ran- 
iasi Mt. Greenwood, III., netoli nuo 
ietuviškų kapinių.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas apie 6 metų senumo; 2 flatai po 
3 puikius kambarius; karštu vande- 
liu šildomas su 2 boileriais; visur iš
grimuota kieto medžio; prie namo 
oriklauso gasiniai pečiai ir aisboksiai; 
ziskas padaryta pagal naujos mados; 
kaina $11,500, apie pusę pinigais, ki
tas ant morgičio lengvais išmokėji
mais.

Turime ir daugiau visokių namų ir 
tai tikrus bargenus, jeigu pirkaite tai 
oarduodamas visuomet pelnysite; at- 
dlapkykite pas mus dieną ar vaka
rais sekančiai.
BRIGHTON REALTY COMPANY 

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

, Avenuę)

BARGENAS BRIGHTON PARKE.
Pardavimui naujas mūrinis namas, 

moderniškai įtaisytas, 2 flatai po 6 
kambarius, elektra ir gasas. Cemen
tuotas skiepas, visi improvementai 
sudėti ir apmokėti. Kaina $9,500. Pir- 
nas morgičius $4,000. Likusius pagal 
sutartį. ' v.

Taipgi antras namas ant pardavi
mo, 2 flatai po 6 kambarius, elektra, 
?asas, vanos, karštu vandeniu šildo- 
nas, aržuolo trimingas. Garadžius dėl 
2 karų. Lotas 75x125, 4418 S. Troy 
St. Savininką galima matyti ant 1 fl.

■ i ■■■ i >

KAS turite namus 1 flato, 2 ar 3 
elatų ir norite greitai parduoti, ra- 
Syk man, aš turiu žmones su gata
vais pinigais, kurie laukia ir nori jū
sų namo pirkti. Savinįnkai namų čia 
’usų proga.

I 3210 So. Halsted St.
Box No. 21

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
3 kambarius, su štymu arba wandeniu 
'dldomi prie Marauette Manor arti 68 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
nformacijų, kreipkitės yaptiškai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
>7th St. Tel. Prospect 1364.

PARDUODU arba mainau ant ūkės 
lebrangesnės kaip $6000.00. 7 kamba
rių namas ir garadžius. Rendos neša 
tllO.OO į mėnesį, įmokėti tiktai $2,- 
'00.00, kitus kaip rendą. Namas prie 
ienolino.
PARDUODU arbai mainau ant Sa- 

iund arba grosernės. Mūrinis na- 
nas 4 pagyvenimų ant cimentuotų 
stulpų po 4 kambarius. Įmokėti tik
tai $2000.00.

J. KOSZIS 
548 W. 32 St.

h' ,H ■' ____

4NT PARDAVIMO LABAI GRAŽI 
FARMA HART .MICHIGAN

110 akrų žemės, didelis sodnas 117 
>belių, 22 vyšnios, 34 slyvos. Gyvulių: 
7 karvės, 5 kiaulės, 4 arkliai, 200 viŠ- 
ų ir visi farmos įrankiai. Mūrinis 
įamas, 10 kambarių, puiki barnė ir 
*raži ganykla, per vidurį upelis bėga; 
’5 akrų miško. Kaina su viskuo 
6500.00. Atsišaukit pas Kazimierą 

Dobrawolskj, 11341 pdbrook Avė., 
Chicago, III. Norintis ten8i važiuot: 
3out 1, box 113 Hart, Mich.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
medžio ir muro namai. Abudu 
už $5000.00. Kreipkitės:

2909 Eriierald Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1648

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

Sara Patek, pirmininkė.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Inatrakcijus $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk ea mumis. Mokiname 
zažiuot ir taisyt praktiškiausiu budr t 
risokio išdirbimo automobilius. Lais
vus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesoe.
«UNSON SCHOOI. OF MOTORING 

1M7 W. Madison St . ,

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų t visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5;00 v. p. p. Vkk.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros labos)


