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200 angliakasių 
uždaryta kasykloj

Francija atmes Vokie 
tijos pasiūlymus

Riaušės Vokietijoj tęsiasi

Amerikiečiai išvarė iš miesto 
svetimtaučius darbininkus

Eksplozija uždarė kasykloj 
200 angliakasiŲ

Ekspliozija ištiko mylios gilu
moje ir nesitikima uždary
tuosius angliakasius Išgelbė
ti gyvus.

KEMMERER, Wyoming, r. 
14.— 200 angliakasių liko eks
plozijos uždaryti Kemerer Coal 
Co. Frontier kasykloje šįryt.

Gelbėtojai nesitiki, kad už
darytuosius angliakasius pa
siseks išgelbėti dar gyvus. Vie
nas lavonas jau rastas.

Eksplozija ištiko žemesniuo
se kasyklos sluogsniuose, ko
kios mylios gilumoje. Del gilu
mo, eksplozijos balso nebuvo 
girdėti ir tik per oro varytu- 
vus išėjo juodi durnai. Žemės 
{griuvimas kitoje vietoje visai 
atkirto susisiekimą su užda
rytaisiais angliakasiais.

Gelbėtojai sunkiai dirba, 
kad kuogreičiausia (prisikasus 
prie uždarytųjų angliakasių, 

bet praeis mažiausia dar ke
lios valandos iki bus galima 
sužinoti apie uždarytųjų liki
mų. Uždarytieji angliakasiai 
didžiumoje yra svetimtaučiai. 
Kad daugiau angliakasių ne
uždaryta kasykloje atsitiko 
tik dėlto, kad ryto bus šven
tė (Žolinė), tad daugelis ang
liakasių nedirbo, rengdamiesi 
prie šventes.

Prie kasyklos yra baisus 
reginys, šimtai moterų ir vai
kų verkdami ir melsdamies 
laukia kokios nors žinios apie 
uždarytųjų kasykloje jų vyrų 
ar tėvų, ar šiaip giminių liki
mų.

Kernai Turkijos prezidentas
ANGORA, rugp. 14. — Tur

kijos nacionalistų seimas vien
balsiai išrinko prezidentu Mus- 
tapha Kernai Pašų.

Darbi] Netrokšta
SVEIKAM tvirtam vynrt ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant 
lygios su vyrais.

Francija atmes Anglijos 
pasiūlymus

Gal dar šių savaitę bus pasiųs
tas atsakymas.

PARYŽIUS, rugp. 14. — 
Premjeras Poincare, kuris 
šiandie sugrįšta į Paryžių, pra
nešė savo patarėjams užsienio 
reikalų ministerijoje, kad jis 
mano “kiek galima manda
giausia” atsakyti į kiekvienų 
Anglijos kontribucijos notos 
punktų.

Nors atsakymas busiąs man
dagus, bet ministerija sako, 
kad jis bus įpidkalrtoj imas 
Francijos nusistatymo ir 
griežtas atmetimas Anglijos 
pasiūlymų.

Atsakymas bus prirengtas 
kaip galima greičiausia, gal
būt dar prieš pabaigų šios sa
vaitės. 1

Riaušės Vokietijoje tęsiasi
12 žmonių užmušta, 80 sužeis

ta Aix La Chapelle. Kitur 
riaušės pamaži pradeda ap
tilti.

AIX LA CHAPELLE, rugp. 
14.— 12 žmonių liko užmuš
ta ir daugiau 80 sužeista pe
reitų vakarų, kada minios 
bandė šturmuoti policijos sto
tį, kad išgelbėjus tuos žmo
nes, kuriuos policija suėmė 
laike demonstracijas dėl mais
to trukumo. Visi kritusieji yra 
vokiečiai civiliniai. Be to poli
cija vakar užmušė 4 vokiečius 
ir 40 sužeidė.

Minia daugumoj susidėjo iš 
bedarbių. Ji apgulė stotį ir at
sisakė išsiskirstyti. Tada poli
cija pradėjo šildyti ir mėtyti 
rankines granatas, o paskui 
puolė žmones kardais kapoti.

Streikai pamaži mažėja.
BERLINAS, rugp. 14. — Ko

munistai šįryt atšaukė gene
ralinį streikų Berline. Taip
jau užsibaigė streikai Ham
burge ir Bremene. Bet padėtis 
Stettine pablogėjo. Ten strei
kuoja dokų darbininkai ir 
daug sankrovų išplėšta.

Komunistai pradėjo smarkiai 
veikti tarp laukų darbininkų. 
Kelių dešimtų dvarų darbinin
kai sustreikavo, o kitur įvyko 
daliniai streikai. Komunistų 
paskelbimas generalinio strei
ko Leipzige nepavyko.

Tvarka atsteigta Luebecke, 
kurį buvo užėmę komunistai. 
Visi darbininkai sugrįžo į dar- 
bę.

Biaušių kįlo daugely miestų, 
bet jas veikiai numalšinta. 
Naktį gauta gandų, kad 20 
žmonių užmušta Hanovery r ir 
15 žmonių užmušta Zeitz, Sak
sonijoj,

Ką audra pridarė Chicagoje

Žaibas ir vėjas šeštadienio naktį išvartė šimtus medžių gatvėse ir parkuose, o lietus pavertė niekurias gatves į 
upes. Dėlei išvartytų medžių nickuriose gatvėse apsistojo judėjimas. !

Tečiaus chaostinė padėtis 
viešpatauja veik visoje šalyje 
delei augštų kainų ir maisto 
trukumo. Buvo ir naujų riau
šių, kuriuose žuvo daug žmo
nių.

Vokietija tęs pasyvi 
priešinimąsi

Sustabdys jį tik atsteigus vo
kiečių valdžią ir paliuosavus 
kaliniu^.

BERLINAS, ...ragpr,. U — 
Naujasis Voįkietijos ikanoleris 
)r. Gustave Stresemann šian
die reichstage laimėjo pasit'i- 
tėjimo balsavimą. Prieš jį 
jalsavo tik kraštutinieji kai
rieji ir kraštutinieji dešinieji, 
balsavimas įvyko po to, kaip 
Stresemannas išdėstė reichs

tagui kokios politikos laikysis 
o valdžia.

Kancleris savo deklaracijoj 
pareiškė, kad Vokietija ir to
lau tęs pasyvį priešinimąsi 
buhr distrikte. Betgi jis su
tinka kartu ir panaikinti tų 
priešinimąsi, bet ne pirmiau, 
taip bus išpildytos tūlos sąly
gos. Tomis sąlygomis yra pil
nas atsteigjimas Vokietijos 
kontrolės Ruhr distrikte,* taip- 
au ir Pareiny, ant kiek tai 
eidžia’ Vcrsalės sutartis, taip- 
au paliuosavimas visų vo
kiečių, kurie buvo apkaltinti, 
nuteisti į kalėjimus, ar ištrem
pi iš okupuotojo krašto.

Pastatydamas tas sąlygas su
stabdymui pasyvio priešinimo
si, Stresemannas visai nieko 
neminėjo apie okupantų ka
riuomenės evakavimą. Išrodo 
;ad, kad pasyvis priešinimasis 
jutų sustabdytas ir tęsiantis 
okupacijai.

Kalbėdamas apie Anglijos 
notą, kuri nepripažįsta legališ- 
kumo Ruhr okupacijos, Stre
semannas siūlė, kad tas klau
simas butų pavertas jinterna/- 
cionaliniam teismui; Vokieti
ja gi pasitikinti, kad teismo 
nusprendis bus jos naudai.

Del permainų valdžioje Stre- 
schiannas pareiškė, kad tai vi
sai nerodo valdžios silpnumą, 
nes dabar valdžia bus parem
ta plačiausiu parlamentiniu 
pamatu, kokio ji dar neturėjo 
nuo respublikos įsikuirmo.

Italija užgriebė Jugo Slavijos 
' amuniciją.

TRIESTAS, rugp. 14.— Ita
lijos valdžia konfiskavo ant 
laivo Vulcan 1,000,000 šautu
vų, 3,000 kulkasvaidžių ir 24 
kalnų baterijas, siunčiamas 
Jugo Slavijos valdžiai*

Išvarė iš miesto svetimtau
čius darbininkus

Turėjo palikti ir visą savo tur
tų. Policija visai nekliudė 
amerikiečių juodašimčių vei
kimui.

COLLINSVILLE, Okla., r. 
14.— Keli desetkai svetimtau
čių darbininkų liko amerikie
čių išvaryta iš’ šio miestelio. 
Tulsa Fuel and Mfg. Co. tar- 
pyklojc ištiko susikirtimas 
tarp svetimtaučių ir amerikie
čių darbininkų. Po to ameri
kiečiai tuojaus įsakė visiems 
svetimtaučiamjs idažjbini'nkams 
tuojaus apleisti miestelį.

Niekurie tuojaus paklausė 
•j spėtino, (bet kiti bandė ne
paisyti ir juos prievarta nu
vesta į stotį ir išvaryta iš 
miestelio. Kelios šeimynos tu
rėjo rakandus ir kitokio tur
to, kurį turėjo palikti juoda
šimčių malonei. Tik keliems, 
kurie turėjo nekilnojamas nuo
savybes, buvo leista pasilikti 
miestely iki užbaigs visus rei
kalus.

Vietos policija nieko nevei
kė sustabdymui amerikiečių 
siautimo.

Dideli streikai Lenkijoje
Badas verčia darbininkus strei

kuoti, bet valdžia atsako 
kulkomis. 

/ ,■ *
VARšAVA (E. Koresp.) — 

Streikai Lenkijoj vis plečiaši. 
Varšuvoj streikuoja 90% me
talurgijos pramonės darbinin
kų. Lodziaus pramonėj taip 
pat panaši padėtis. Vyriausios 
tekstilio vaidybos pranešimu 
dabar jau streikuoja šiuose 
tekstilės pramonės centruose: 
Žyrardovas, Zaviercia, Čens
takavas, Biala, Bielskas, Pab- 
janicai, Zgicrzas, Zdimska Wo- 
lia, Tomašcvas, Kališas; iš ki
tų miestų dar nesą informaci
jų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 14 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais ii taip i

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.59
Austrijos 100,000 kronų....... $1.45
Belgijos 100 frankų.................$4.53
Danijos 100 markių ........... $18.50

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.53
Italijos 100 lirų ................... $4.27

Lietuvos 100 Litų.......... ...... .. $10.00
Lenkų 100,000 markių ........... 45c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.60
Olandų 100 kronų ............... $39.80
Šveicarų 100 kronų ........... $18.10
Švedijos 100 kronų ........... $26.72
Vokietijos 1,000;000 markių jjg 40c

“Robotnik” stambiomis rai
dėmis tuo reikalu taip rašo: 
“Bado streikai visoj Lenkijoj. 
Vietoj duonos — kulkos. Poli
cija šaudo į darbininkus Čen
stakave ir Lodziuj.” Straipsny: 
■‘‘Kruvinos Čenstakavo darbi
ninkų žudynės” aprašoma kaip 
buvo užpulti darbininkai, ku
rie prašė pakelti algas. Straip
sny: “Streikas Lodziuj” apra
šoma kiek žmonių streikuoja 
ir kaip buvo šaudoma į dar
bininkus iš kurių 1 užmuštas 
8 kulkomis sužeisti.

Iš Shane rubsiuviy streiko
CHICAGO. — C. B. Shane 

Co. 325 W. Madison St., rub- 
siuvių streikas tęsiasi jau še
šias savaites. Per tokį ilgą 
streiko laiką visokių įdomių 
atsitikimų būna. Tokių atsiti
kimų buvo ir šiame streike.

Kartą lietuviški boseliai pa
matė netoli dirbtuvės einan
čias kelias moteris-streikieres. 
Jie tų moterų taip nusigando, 
kad sušaukė visus prie dirbtu
vės rastus šnipus ir puolė su
imti moteris, ( Bet šioj šaly 
moterų nelabai galima pagąs
dinti, ypač tokių, kurios yrA 
stipresnei už pačius lietuviš
kus boselius su šnipeliais.

Kęletą dienų atgal toj did
žiojoj lietuvių kolonijoj, Brid- 
geporte, vienas streikeris va
kare užėjo su reikalu pas pažį
stamą į smuklę. Ten jam be
būnant iš darbo grįšdami užė
jo ir du streiklaužiai, abu tvir
ti ir labai smarkus vyrai. Ka
dangi streikieris buvo lėtas 
žmogus, tai streiklaužiai pra
dėjo jį kolioti, o galiaus puolė 
ir mušti. Streikieriui nieko ki
to neliko kaip gintis ir jis vie
ną streiklaužį taip paglostė, 
kad buvo be^iguiąs ant grindų, 
o kitas tai pamatęs kuogrei
čiausia spruko per duris. Pas
tarasis vėliau pasišaukė pa- 
gelbon policiją, bet ir toji iš- 
klausi nė jusli streikierių juok
damosi nuvažiavo atgal. Kaip 
matyt, tie streiklaužiai neteks 
paskutinių užtarėjų.

Dirbtuvėje gi streiklaužius 
tiek išnaudoja, kad net patys 
streiklaužiai sarmatijusi savo 
draugams pasisakyti kiek jie 
ten uždirba, štai vienas streik- 
laužis mokąs visą darbą dar iš 
Lietuvos prieš streiką gauda
vo $28, o dabar streiklaužiau- 
damas gaunąs tik $30. Dauge
lis streiklaužių metė darbą de
lei mažų algų. Tokias algas jie 
bile kur galį gauti, o čia dar 
bijokis dirbti. Tokiu budu da
bar dirbtuvėje yra mažiau 
streiklaužių, negu kad buvo 

antrą ar trečią streiko savaitę. 
Streiklaužiai nemokėdami dar
bo kompanijai pridaro didelių 
nuostolių. Taip prosytojai laike 
perdaug karštus prosus ir daug 
drabužių sudegino, taip kad 
pakėlus nuo stalo jų išprosy- 
tus drabužius rankoves nukri
to ant žerpės.

Aną dieną keli streikicriai 
nuėjo į dirbtuvę atsiimti savo 
įrankių. Besikeliant elevato
rium įėjo ir grįstus pietavęs 
manažeris. Kai]) jis nusigando, 
pamatęs būrį streikierių! Strei 
kieriai matydami savo nusi
gandusį buvusį bosą jo nura
minimui pasakė, kad jie atėjo 
tik įrankius atsiimti. Bosas 
labai mandagiai atsakė, kad 
reikia eiti Į vyriausiąją rašti
nę 222 W. Monroc St. Ten ra
sta visus įrankius suverstus į 
vieną skrynią, kad negalima 
buvo surasti kurie kam įran
kiai priklauso, o kilų įrankių 
visai negalima buvo rasti. Tik 
vienas atgavo savo įrankius 
surištus, bet ir tasis parėjęs 
namo rado rišuly svetimas di
deles žirkles, vertas $8. Ne
norėdamas turėti svetimų įran 

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria1 Lietuvos bankai1

X

NAUJIENOS
1739’S.HalstedSt

Chicago III.

kių jis tuo jaus pašaukė telefo
nu kompanija ir pranešė jai 
apie tai. Bet čia bosas pasi
rodė labai drąsus, nes jo ne
galima buvo matyli, ir darbi
ninkų tik iškoliojo. Taigi kaip 
tokie bosai ga’i žmoniškai ap
sieiti su darbininkais dirbtu
vėje, jei jie negali ne minutes 
pakalbėti su žmogum .nepra
dėję koliotis? Tokis netikęs* bo
sų su darbininkais apsiėjimas 
ir privedė darbininkus prie 
streiko. Toks kaip kriaučius

Lenkija jieškos paskolos 
Amerikoje

Kas gaus tą paskolų, gaus fi
nansų ministerio vietų.

VARŠAVA, rugp. 14.— Pre
kybos ir pramonės ministeris 
S. P. Kucharski išvyko į Jungt. 
Valstijas, kad gavus Amcriko- 
jo paskolų Lenkijai. Sakoma, 
kad jei jam pasiseks gauti 
Amerikoje $15,000,000 pasko
lą, tai jis bus paskirtas finan
sų ministeriu.

Francuzai užėmė banką
DUSSE-LDORF, rugp. 14.— 

Prancūzų kareiviai šiandie už
ėmė vietos reichsbanko sky
rius kada bankas atsisakė 
franeuzui iškeisti 1,900,000,000 
markių čekį, teisindamasis, 
kad jis tiek pinigų neturi. 
Prancūzai dabar padarysią ty
rinėjimus ar tiesą bankas sa
kė.

Prancūzai užėmė kokso 
krosnis palei Reino-Elbos ka
nalą ir įsakė 2,000 vokiečių 
darbininkų pasilikti savo vie
tose iki nebus prisiųsti francu- 
zai darbininkai.

Saulė teka 5:57 valandą, lei
džiasi 7:52 v. Mėnuo leidžiasi 
9:16 valandą vakare.
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Į MUSŲ MOTERIMS 3

i Šeimynos Biudžetas [motinos rūbų, jeigu motina 
mokėtų pasiūdinti Savo ir savo 
vaikų rublis. Kitoj seredoj pa
kalbėsime tobau apie tą 
biudžetą ir jo naudą.

4 
nos

3

duo-

sko-

Yra toks teisingas pasaky* 
mas, kuris Šiaip skamba! 
“Įleisk pinigus pagal savo išga
les, o ne pagal noro.”

Norint prisilaikyti to teisin
go pasakymo, kiekviena šei
myna turėtų pasidaryti savo 
biudžetą ant metų, pusei me
tu arba trumpesniam laikui.

Padarymas tokio biudžeto 
reikštų tą, kad šeimyna turėtų 
apskaitliuoti savo įplaukas Ir 
tas įplaukas taip padalinti, 
kad kaip sakoma ir “avis bu
tų čiela ir vilkas sotus”, tai 
\ra aprūpinta dabartis ir ati
dėtas kąsnis juodai dienai.

šeimyna ir dviejų vaikų,
motinos ir tėvo, kur vienas
tėvas dirba, ir jo sąvaitinis 
uždarbis neperviršija 
biudžetas pavyzdžiui, 
šiaip atrodyti: 
Išlaidos:

Butas $20.00 į menes) 
kambariai)

Ką Ir kaip virti

patį

$30.00, 
turėtų

(4

nį.
m.
m.

Šviesa ir gazas $3.(X) į 
Tėvo rūbai ...., $7.50 Į 
Motinos rūbai $10.00 J mėn. 
Vnikų rūbai $10.00 Į mėnesį 
Ap'drauda ,. $1.50 Į mėnesį 
Car fare .. $4.00 į menesį. 
Maistas .... $50.00 į mėn. 
Netikėtos išlaidos $7.00 Į m.

Viso išlaidų $118.00 
Įplaukos (tėvo alga) į mė
nesį ...........<.. $125.00 

NuO išnuomojimo .vieno kam
bario .....*......... $10.00

į mėnesį
Išlaidos

$135.00
$118.00

iiičėdyti į mėn galima $17.00 
Tai yra niaxinuun išlaidos, 
alinta butų sutaupyti keletas

Avienos sriuba.
Supiaustyk svarų avienos 

(nevirtos) | mažus ŠmdteKus 
ir virk pusę valandos. Suplaus- 
tik dvi bulves, dvi morkvas 
ir du svogūnu. Pridėk prie 
mėsos, užpilk vandeniu iki ap
sems fr viryk iki bus minkšta. 
Įmaišyk šaukštą tapiokos Ir į- 
dūk pipirų ir druskos pagal 
skonį. Kuomet ta^ioka bus 
išvirus, įpilk sriubą į tariel- 
kas ir padėk ant stalo, 
šios sriubos gabnia vartoti 
giausią avieną.

Prikimšta jautiena.
1 svarą jautienos (ruund 

steak), mėsa turi būti lygio 
storio. Nupiauk taukus. Su
maišyk 4 didelius šaukštus 
duonos trupinių, i/į šaukštuko 
druskos, vieną aštuntadalį 
šaukštuko pipirų, Šaukštuką 
sutrintų šalavijų, 1 šaukštuką 
sukapotų cibulių. Pridėk ga
na pieno sušlapinti mišinį. Nu
šluostyk jautieną su šlapiu 
švariu audeklu, užtepk virš 
paduotą mišinį lygiai ant mė
sos, suvyniok ir surišk ją. 
Susink gailis, kad koše neiš
bėgtų. Įdėk į blėtą kurioj 
paprastai kepama višta ar taip 
dideli šmotai mėsos ir pripilk 
blėton truputį vandenio. Kepk 
apie tris bertainius valandos, 
tankiai apliedama mėsą skys
timui. Keikia valgyti su obuo
lių koše.

Keptos gardintos
Mėtą Burdiukų '•> 

valgomus šaukštus sviesto 
mažą svogūną (sukapotą) 
valgomus šaukštus 
trupinių 
kiaušinius.

Pipirų ir druskos pagal 
nj.

Nušluostyk abiejų nuo 
(Kukų, padalyk kiekvieną žu
vytę į dvi daKs ir sudek į lė
kštą bliudą. Ištarpink pusę 
sviesto ir užpilk ant žuvyčių. 
Pridėk du valgomu šaukštu 
karšto vandens. Išplak kiau
šinius ir |šlengvo sumaišyk 
su duonos trupiniais, cibuliu, 
druska trupiniais ir likusiu 
sviestu. Uždėk Šį mišinį ant 
sardinkų, kepk apie 15 minu
čių.

žirniai !r morkvos.
puodukai morkvų
puodukai suskaldytų

sar-

ilr-

Del
Pi-

pipirų ir sviesto.
2 puoduku žirnių 
jeigu neturi švie- 
Ant rytojaus virk 
(turėtų būti suvirš 

kuomet išvirs).

nių >
1/2 puoduko pieną.

‘Druskos,
Pamerk 

per naktį, 
žiu žirnių.
2 valandas
3 puodukai, 
Supiaustyk inarkvas į mažus 
šmotelius ir Viryk pasūdyta
me vandenyje i/į valandos. 
Nurunk žMnHus it pugrusk. 
Pridėk druską ir pipirų pagal 
skonį ir truputį sviesto. Sudėk 
nusunktas morkvas ir */% puo
duko pieno, šviežių (žirnių, 
nereikia sugrusti.

Gerai sumaišyk, leisk pasto- 
truputi pečiuje ir padėk 

stalo. ;
vėli 
ant

Kiaušinienė.
kvortą pieno 
kiaušiniai

Žiuspniukas druskos 
4 šaukštus druskos 
Cinamono ir nutineg. 
Išplak kiaušinius truputį

pridėk prie pieno lėkštame 
bliude; pridėk druską ir cuk
rų; ant viršaus apibarstyk šu

r

ir

trintu j milteliui cinamonu Ir 
nutmeg. Kepk apie valandą 
laiko vidutiniai karštame pe
čiuje.

Citrinų pyragas.
% puoduko sviestų arba tau* 

kų
puoduką cukrau* 
šaukštuką citrinų 
(lemon extract). 
puoduką pieno

2 puoduku miltų
3 Šaukštukus baking 

der
2 kiaušinių baltymus.
Sumaišyk taukus, cukrų fr 

citrinų esenciją (geriau varto
ti ir sunką nuo citrinos) ge
rai. (Pridėk pieną, gerai su
maišyk. FMiddk maltus iš
sijotus kartu su baking paw- 
der. Galutinai lengvai įmai
šyk stipriai išplaktus 
nių baltymus. Kepk 
karštame pečiuje.

csenci-
jos

pow-

kiauši-
gana

Seimininkėms Patarimai
Kad sudėti ant lentynų ar 

šėpose švarus baltiniai nuo 
gulėjimo nepagelstų, įmaišyk į 
stiprų lozurką seną maršką ir 
apdengk tampriai.

kas Vakarą,
šepetys, kurluę 

plaukus, turi būti labai geras. 
Blogu, aštriu ar pigiu šepečiu 
sužeis! savo odą, sutrupinsi 
plaukų šaknis ir tuo budu su- 
trukdysi jų augimą. z Pirkti 
reikia gerą šepetį už kokius 
$4 —$5, ar dar brangesnį, jei
gu išgalima, ftoikliu |šepečiu 
šukuok savo plaukus bent ko
kias 15 minutų kas vakaras.

Mazgoti plaukus nereikia 
tankiau, negu kartą į 2—3 sa
vaites. Mazgojimui plaukų 
nereikia vartoti kokius gar
sius “gerus”, išgarsintus mui
lus arba •‘tonikus”. Geriausia 
vartoti paprastą Ivory muilą 
arba net paprastą |kerosininį 
muidą (naptha soąp). . ,

Muilą prieš vartojant reikia 
supiaustytti į Išmjotellius, (įdėti 
į puoduką užpilti vandeniu ir 
užvirinti. Tik tokį muilą rei
kia vartoti mazgojiinui 
kų. Niekuomet netrink 
plaukų sų šmotu muilą,

Šukuoji

plau-
savo

Jeigu nori, kad kakad butų 
skanus, įdek Į kiekvieną puo
duką prieš paduodant i stalą 
vieną inarshmąlow.

Jeigu vartoji perkolatorių, 
taCkavą sumalk vidutiniškai, 
ne per rupiai, no per smulkiai.

Seną duoną gaili nupiaustyti 
į šmotukus, pakepti ant svies
to arba taukų ir suvalgyti su 
sriuba, 

•t

Bukime gražios

Plaukai:

Jeigu nori, kad tavo plaukai 
augtų, butų gražus ir neslink- 
tų, būtinai turi juos šukuoti 

■,j t •

Išplauti gali plaukus įpylus 
į vandenį citrinos sunkos. 
Taip išplovus plaukus, jie pa
sidarys lengvi ir blizgės.

(Gerai lišdžiioviViti plaulkus 
ant saulės, bet jeigu to negali 
padaryti, tai pravėdink plau
kus nors kartas nuo karto ant 
tyro oro. Tas reikalinga da
ryti todėl, kad vėjas ir oras4 
pasiektų odą ir ją atgaivintų.

Vengk dratinių , špilkų -t- 

geriau vartoti iš kaulo špilkas. 
< Nesupink plaukų , einant

mos vos kvrpą galėjau atgau-( 
tį, o čia moterys su dideliau-l 
šiom skarom apsigaubusios, su 
p/lošč|iėis apsivilkusi os, |apsį- 
movusios su kepuraitėm kur 
dėvi namuose dulkes šluosty
damos, su pantapKais kur na
mie ruošdamosios dėvi, kai 
kurios dagi basnirčio... šiaip 
bažnyčioj gražiai apsieina, tik 
moterėlės su parėdiniais tai 
rodos prasčiau kaip “senam 
krajuj” atrodo.

Klausykit, mamutės ir sesu
tės, atkeliavome į šią šalį — 
atsimainė oras, valgis, darbai 
ir pasirėdymas. Kas šalis —ir 
parėtkas. Taip ir mums rei
kia maždaug panašiai apsireng
ti, nors einant į bažnyčią, ta
da ir bažnyčią geriau pagerb
si m c, pačios ilnksmcsnėls jausi
mės ir kitataučiai musų nepa
šieps. Vasarą— šilta, nūsiprk- 
tumet ar pasisutumėt perke- 
linęz ar kitokią šaknaitę, nors 
nebrangią, su tinkama skrybė
laite,- tai nereikėtų pasilenkus 
kuirintis kai ligotoms ar ko
kių gyvų daiktų užpultoms.

Nežinau, ar visose parapijo
se taip yra, dar neteko maty
ti, bet taip mačiau Aštunio- 
liktos gatvės parapijoj. Daug 
miestų esu apvažiavus, bet 
niekur neužtikau lietuvių mo
terų taip prastai 
kaip čionai.

—Motino® jDuktė.

MADOS

---- ^590 ’’
No. 1590. Jeigu save vadini spor

tu, tai turi būtinai pasisiūdinti šią ma- 
dnią bliuzką.

Sukirptos mieros 16 metų; 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 86 mie- 
rai reikia 1% yardo 40 colių materi
jos ir % — 27 colių materijos api- 
kaklei ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau* virš 
nurodytų pavyzdžių, praiome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Ga ima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

HAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.......—

rengiantis, Mieros per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

Kuosai blaškosi.
Duok plaukams daug 

sybes, nevaržyk jų. .
liuo-

Tarp lietuvių moterų.
irNesenai atvykau iš kitur 

apsigyvenau Chicagoj. Vieną 
sekmadienį nuėjau į vieną lie
tuvių bažnyčią ir labai nuste
bau — atrodė lyg butų lediny- 
čioj. Nors aš nuo oro šilu-

Šviežus Ūkių Pienas, Smetonas Nenugriebtas
VARTOJIMUI NAMUOSE

šešiasdešimts-penki metai atgal, Gail Borden užtikrino 
kiekvienai gaspadinei visur, užtektinai visai šviežio pie
no, sterilizuotose blėšinčse. Yra. keturiasdešimts išdir
by sčių prie ganyklų, kur ganosi geriausios karvės, ku
riose yra priruošiamas pienas pagal formulą išdirbtą 
žmogaus, kurio parašas ant kiekvienos blėšinės yra gva- 
rantija geriausios rųšies pieno produkto.

Dėl smetoninių sriubų ir virime^ dėl pu
dingų, pajų ir kepimų, yra daugiau pa
geidaujamas negu šviežus pienas ir 
daug pigesnis. Kadangi jis nesimaino 
kokybėje, maistingume, ir skonyje, ga
lima remtis ant jo dėl gerų pasekmių.

Bordens Išgaruodintas Pienas yra dvi
gubai riebesnis, negu paprastas pienas. 
Jus turit pridėti pusę vandens, jeigu no
rit vartoti kaipo paprastą pieną. Jei 
jums, kokiam reikalui priseina vartoti 
Smetoną, vartokit tokia pat apštį Bor
dens, nes jis atstovi Smetoną.

ff*

• r.

Jei norit sužinot kaip kept su Bordeno Išgaruodintu 
Pienu, išpildykit kuponą, paženklinant kokias pamokas 
norit, ir mes prisiųsim visai dovanai.

uNSWEET£NED
tvAPORATEp

Milk

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

Chicagos Ofisas: 510 N, Dearborn St 
Telephone Dearborn 3105

vi la oo 
W ii fi
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
F4« .WS, TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FftBIONftS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam f^nigus ir 
Parduodam LaivakorCes.

gf

la
i, 
f
—

KUPONAS
Duona
Saldainiai
Žuvis
Padažalas

Mėsa 
Pyragai 
Pajai 
Pudingai

Zupe

VARDAS.........................

ADRESAS’

(Adresas)

K. GUGISĮ 
ADVOKATAS

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

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

8328 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- Į 
vieną vakarą, iSskyrus utaminką ' 
ir ketvergą. Nedėliotais nuo 9 ' 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS į 

2221 W. 22nd St„ arti Learitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnySioj nuo 9 r. iki 6 V. 
Veda visokias bylas visuose teis- . 
muose. Egzaminuoja Abstraktus' 
ir padirba visokius Dokumentus, į 
Smkant arba parduodant Lotus, ;

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Nam«ų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Buildlng 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vat 
v—...............................  /

v ■■■ , ....................*

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S*t., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Td.: Pullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užgančdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG 
SUPPLY COMPANY

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

r ~ “■■l 1 —\

Liet. Tautos Katalikui
BAŽNYČIA i

Motin. Dievo Šidlavos
3501 So. Union Avė., Chicago, UI. | 

Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
V-' „I Į, /
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Uodai
Sutaupykite Pinigų Su 

Jūsų uLff Pasu
Ir netik jis yra ekonomiškas perkant 

pasą už $1.25, bet tai yra tikras užprašy- 
mas pamatymui Chicagos. Elevatorių trau
kiniai eina beveik visur į gražiausias Chi
cago je vietas. Kuomet jus nežinote kur va
žiuoti, lai* jūsų pasas tai nusprendžia dėl jū
sų. Atlankykite muzėjus, parkus, ežerą, zoo
logijos daržą, botanikos daržą ir ekvariu- 
mą, stockjardus ir kitas žingeidžias vietas 
dideliame Chicagos mieste. Jūsų “L” pasas 
daleis jums važinėtis visą savaitę — taip 
toli ir taip tankiai kaip jus norite — už 
$1.25. Ir kuomet jus nevartojate jo dėl sa
vęs, paskolinkite jį savo draugui. Jus greit 
pamatysite ekonomiją perkant “L” pasą.

Vaistai ir apsisaugoji
mas ntio jų.

L. O. Howard, Ph. D.

Žemos kainos vaikams
Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 

kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikatą lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vieną elevatoriaus agentą.

Chicago Elevated Railroads 
VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

P-lė Kudulaitė

(Tęsinys)
Gamtiškieji uodų priešai.

Paprastosios auksinės ir sida
brinės žuvytės išnaikina uodų 
larvas ir jos turėtų būti veisia
mos tvenkiniuose. Keliatas vei
slių gružų (top minnoms) pa
sekmingai yra vartojamos kelio
se vietose, ir jos gerai naikina 
uodų larvas. Kai-kurios veislės 
nuvežtos iš Texas į Hawaii pasi
rodė esą naudingos. Kai-kurio- 
se kitose vietose kitos veislės bu
vo bandytos, ypatingai tose vie
tose kur negalima kerosino var
toti, jos visur savo darbą gerai 
atliko.

Yra daugel vandeninių vabalų, 
kurie minta uodų 'larvomis; kiti 
gaudo pačius uodus. Kai-kurie 
paukščiai gaudo uodus, o be jų 
ir šikšnosparnis. Netoli San An- 
tonio, Texas, yra daromi bandy
mai, kuriuose šikšnosparniams 
yra taisomos budelės, kad šikš
nosparniai naikintų toje apielin- 
kėje uodus. i

Medžiai ir augalai.
Daug buvo rašyta apie ypaty

bes kai-kurių augalų, kurie neva 
prašalina uodus. Tarp tų gali
ma paminėti keliatą veislių Eu- 
kalyptų ir kitų medžių. Nors 
daug apie tuos medžius buvo ra
šyta, tečiau moksliški tyrinėji
mai parodė, kad jie tuo žvilgs
niu neturi jokios vertės.

The Stock Yards 
Savings Bank

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 į bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS

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

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

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

ra

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET -afflĮflĮFff
Tel. Kedzic 8902 Jr: <■'

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. I-ouis Avė.

CHICAGO. ILL.

BE PIENO NBRA ŽMOGAUS 
Parašė C. Houston Goudiss. Leidė

jas The Forecast. Amerikos geriau
sias maisto magazinas. Įsteigėjas The 
Forecast^ mokyklos valgių. Maisto pa
tarėjas, The People’s Home Journal. 
Lektorius apie virškinimą.

“Be pieno, nėra žmogaus” yra ta: 
labai platus apsklembimas.

Kiekvienas turi sustoti ir pamąsty
ti apie labai didelės pasekmės šio ap- 
sklembimo.

Bet mes šio savo rašiniu, mes ne
reikalausime nuo jūsų tikrai moksliš
kų darodinėjimų, bet kad jus tik pa- 
galvotumėt apie faktus, kurios jus ži
note šiandien ir kurios žinote iš pa ; 
mažens.

Jus patįs gerai suprantate posak 
“Be pieno, nėra žmogaus”.

Jūsų pirmutinis maistas buvo pie
nas. Be pieno jus negalėjote gera:; 
išsivystyti ir pasidaryti stipriu ir di
deliu žmogumi.

Kuomet jus gaunate kaip kada li
gą, vienas pirmiausių dalykų ką jū
sų daktaras prisako valgyti, lengvų, 
maistingą ir greitai virškinantį val
gį. Ir tas valgis daugiausiai susidės 
arba visas bus iš PIENO.

Kodėl pienas ? Todėl, kad pienas yra 
tikras maistas ir gali būti suvirškin
tas kuomet kitų maistų negalima su
virškinti.

Mes žinome, kad tai yra tiesa — 
nes pienas yra vartojamas kaip tik 
atsirado pati istorija — ir yra pačiu 
faktu, kad mes dali savo gyvenimo 
praleidžiame nepastebėję, nes tai yra 
labai svarbu musų kasdieniniame val
gyje.

Daugelis musų nevartoja užtekti
nai pieno. Ar tai nebūtų gera idėja, 
kad mes vartotumėm vieną kvortt 
gero, gryno pieno dienoje kiekvienas 
žmogus savo namuose? Nes pienas 
yra tikras maistas ir reiškia augimą 
vaikų, sveikatą suaugusiems.

Pasirenkant pieną žiūrėkite kad 
butų geras, grynas, švarus, tai yra 
labai svarbus dalykai.

Nuo 1857 metų, šimtai tūkstan
čių, milijonai žmonių pasitiki vardui 
“Borden” kaipo garantiją gero pieno. 
Borden’s Evaporated Pienas yra var
tojamas milijonų žmonių šiandien, 
gryniausias ir saugiausias pienas ko
kį galite gauti.

Gaso Kainos 
Vėl Nupigintos

Pagal {sakymą Illinois Commerce Commission ir įeina galėn 
ant visą bilų, kurios yra aprokuotos ant mitelių Rugpiučio- 
August 1, 1923. Sekamos kainos yra paduodamos dėl visą ga
so patarnavimų, įskaitant šviesą, virimų, vandens šildymą ir dėl kitų rei
kalų kur gasas yra vartojamas.
Kubiškos pėdos išvartoto gaso bile vieną menesį Kainos
Už pirmas 400 kubiškas pėdas......... ...................... 60 centų
Už sekamas 9,600 kubiškas pėdas..............................95c už 1,000 kub. pėdų
Už sekamas 40,000 kubiškas pėdas...........................90c už 1,000 kub. pėdų
Už daugiau kaip 50,000 kubiškų pėdų....................... 85c už 1,000 kub. pėdų
Minimum kaina už miterį j mėnesį, 60 centų.
Tas numažinimas abelnai gaso kainoms 5c už 1,000 kubiškų pėdų. Yra tai 
jau antras numažinimas gaso kainų šios kompanijos į mažiau! kaip aštuo- 
nuoliką mėnesių.
Bus rokuojama 10c už kiekvieną 1,000 kubiškų pėdų išvartoto gaso kuo
met bila nebus užmokėta laike 10 dienų po jos išdavimo.

Naujos Kainos Industrijiniam Vartojimui 
Fabrikantai ir biznio užlaikytojai, kurie vartoja gasą labai daug gali gau
ti labai pigias kainas pagal kontraktą. Kaina yra skaitoma pagal maxi- 
mum mėnesinio išvartojimo, bus rokuojama kiekviename atsitikime. 
Mums bus labai malonu, kad jus pasikalbėsite su musų gaso inžinierių, 
kuris suteiks jums pilnas informacijas. Nebus už tai rokuojama, tai da
lis jūsų patarnavimo. Klauskite musų faktų.

Naujos Specialės Kainos
NAMŲ APŠILDYMUI

Specialės kainos pagal ši^ klasifikaciją yra daleidžiamos dėl namų ar vie
tos apšildymo bus daleidžiamos dėl gaso vartotojų tik tam tikslui, bet 
ne gaso vartojimui kitam tikslui.
Kubiškos pėdos išvartoto gaso bile vieną mėnesi Kainos
Už pirmas 400 kubiškas pėdas................................60 centų '
Už sekamas 2,600 kubiškas pėdas.......................... 95c už 1,000 kub. pėdų
Už daugiau kaip 3,000 kubiškų pėdų...................75c už 1,000 kub. pėdu

dy gaso išvartoto kuomet bila nebus išmokėta“ j “oŠsimts pS"

Ta nauja kaina už gasą išvartotą dėl namų ar vietos apšildymo, yra abel
nai 25% pigiau, negu buvo pirmesnė kaina. Daug žmonių, kurie varto
ja gasą dėl apšildymo, bet buvo paliovę vartoti iš priežasties augštos kai
nos, dabar vėl gali tai daryti. Gasu šildant nėra dulkių, pelenų ar durnų 
ir nąmų temperatūra visuomet yra vienoda pagal pačio gaso kontroliavi
mą. Nereikia jokio kurstymo ar šiaip pridabojimo. Mes labai maloniai pa
siųsime jums savo namų apšildymo inžinierių, kuris suteiks jums pilnas 
informacijas kas link apšildymo jūsų namo, krautuvės arba dirbtuvės su 
gasu. Klauskite musų faktų. ,■
Jei yra daroma su šiluma—Jus galite padaryti geriau su GASU

THE PEOPLES GAS LIGHT and COKE COMPANY
Telefonas Wabash 6000

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; 
gai praktakavu- 
si 
jos 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, 
kiose ligose prieš 
gimdymą, 
gimdymo Ir po 
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 iii 9 v. 
vakare.

ii

Pennsylvani- 
ligonbučiuo

• 
viso-

laike

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

4^-DR. herzman-^b
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulėvard 4134

1 3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonais

Tel. Blvd. 3138
M. Woftkewlch 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą.

gimdymo kiek- 
viename atsisiti- • 
kime. Teikiu y- 

jpatišką pri žiūrė
simą, Duodu pa

tarnauju prie 
ir merginoms vei 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Į visus departamentus
J

............. ' ' . ................. ..........
Ofiso Telefonas Ff A TFROAri Busto Telefonas

Central 4104 Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.
....................  H . —..........    1 ■■■■■...............     /

' T«l. Uf.y.tt. 4221

Phunbing, Heatinc 
Kaipo lietuviu UetuyianMi 

patarnauju kuorariaadat 
M. Tuška,

3228 V. I8tli SU ChlcaiM, HL
VĮ ---- - - Į - Į

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

v

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

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

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

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir
investina išmintingai

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

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

Tel. Boulėvard 0537

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

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

nuo 5:30 iki 7:31 vakare.
h.............................N ■ I ! ■■

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. C. R. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257L i i !■ ..... ...  . ..

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. 6. WIEDNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL. 4

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

Tel. Canal 2118

DR. R. L YUSKA
PHYSICIAN AND SUR6E0N 

1906 So. Halsted St. 
Gyvenimo vietas 4193 Archer Avė. 

_ 2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

4

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulėvard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574.
CHICAGO, ILL,

Rezidencijos tel. Van Biiren 0234 
Ofiso tel. Boulevara 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Optometriat 
TeL Boulėvard 
4649 S. Ashland 
Kampai 47-toa 

2-roa luboba

6487

Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D. 

2359 So. Western Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedaliomis pagal sutarimą.

Telefonas Boulėvard 1989 |
DR. S. A. BRENZA I

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

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

DR. M. KAHN
r

4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacijentams, kad ai * 
sugrįžtu 
gust 12, 

praktika, kaip ir pirmiau.

Chicagon Rugpiučio-Au-
1928. Ir užsiimsiu savo
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Atsišaukimas į 
Ameriką.

Europa nyksta, Jos eko
nominis gyvenimas nesitai- 
so. Dabartis tamsi, ateitis 
neaiški. Tatai visi mato. Kur 
išsigelbėjimas? Kaip išeiti 
iš tos nepakenčiamos padė
ties?

žymesni Anglijos rašyto
jai ir veikėjai, įskaitant 
William Archer, Arnoldu 
Bennett, A. G. Gardiner, J. 
M. Keynes, J. Ramsay Mac! 
Donald, Graham Wallas, etc., 
parašė į Ameriką atsišauki
mą, .kur jie prašo iš Ameri
kos pagelbos. Jie sako, kad 
be tos pagelbos Europa ne
pajėgs sutvarkyti savo rei
kalus. Svarbiausia Antantės 
kaltė buvusi ta, kad ji ker
što, ir neapykantos politikos 
pagauta antmetė centrali- 
nėms valstybėms tokią tai
ką, kuri yra neišpildoma. Pa
darinyje Europa ir Azijos 
dalis atsidūrė karų, bado ir 
revoliucijų sūkuryje. Ver- 
sailės ,sutartimi svarbiausia 
buvo bandoma apsaugoti 
Francijos interesai ir kiek 
galima labiau susilpninti Vo
kietiją. Prie ko privedė ta 
politika parodo Ruhr srities 
okupavimas, kuris sudaro 
pavojų visai Europai.

Atsišaukimo autoriai sa
ko, kad atsakomybė dėl Ver- 
sailės sutarties puola ant vi
sos Antantės. Bet visos val-

galėtų katalikai pastatyti 
savo žmones. Gal trūksta 
mums žmonių? Tokių, atsi
prašant, diplomatų kaip Ba
lutis, tai mes rasime ir tu
ziną. Sunku, tiesa, Galva
nauską pamainyti, bet juk 
butų galima apkarpyti.”
Vadinasi, v Galvanauskas yra

Ii atmokėti užkrautų jai re- |^as: Ps neturi būti socialistas. Į nepamainomas žmogus. Kle-
paracijų Bet Francija nesi-1a^stovas tiks parei-1 rikalams jis yra nepavojin- 

(liauja reikalavus, kad Vo- gams J!8“ gas- * n°rus *r,aspira'
' kietija iki raidės išpildytų "esvarbu; Svarbu tat kad bu- cijas Jis narna, šiaip jokių ne- 
‘ Vprqjril£G ’ sumas atstovas že^notųsj, ei- paprastų gabumų neparodė,
J a ' tų išpažinties ir dalyvautų kle-ljeigu neimti domėn tai, kad
r Toliau atsišaukime sako-rikalų iškilmėse, žodžiu, bu-1 jis ilgiausia sugebėjo vilkti 
Ima, kad smerkimas Franci- simas atstovas turi būti ištiki-Į klerikalų politinę balagolą. 
Į jos prie nieko gero negalį |m^ ištikimiausias Amerikos I Tai kur čia tokį žmogų kle- 
I privesti. Daug svarbiau yra I klerrkulų tarnas. Nes kun.lrikalai nebrangins! Juk, saky- 
sukurti Europoje tokią opi- Bum^ui yra beveik visi socia-lsime, jų mokyčiausias žmo- 

I niją, kuri priverstų valdžias nstai’ kurie nePriUaU80 ka- «U3> I****. Dovydaitis, irgi 
pakeisti Versailės sutarti Jdemams- lbuvo atslst°Jf3 P™ valdžl(>s
Tame dalyke Amerika galė
tų daug nuveikti. Atsišauki
mo autoriai sako, kad Ame
rikos pasiryžimas nesikišti Į go ; 
į Europos reikalus, išdalies 
yra pateisinamas. Amerika 
turi teisės sakyti Europai, 
kad pastaroji ,bandytų su
tvarkyti savo reikalus ir ne- 
šiginkluotų, peš ginklavimo
si yra sunkiausia našta, ku
ri neleidžia gerinti ekono
minį gyvenimą. Bet Ameri
ka gali veikti ne vien tik 
ekonominėje srityje. Jeigu ji 
sumobilizavo milžiniškas jė
gas karui ir tuo pačiu prisi- 

Į dėjo prie pergalės, tai ji taip 
jau lengvai gali prisidėti 
prie įvykinimo taikos, ku
rios vis dar nėra Europo
je.

| Atsišaukimas visai vieto
je. Visi žino, kad Amerika 
Įgalėtų padaryti didelės įta
kos į Europos reikalus. Eu
ropa yra prasiskolinusi A- 
merikai. Taigi Amerikos 
griežtas nusistatymas finan
sų srityje “suminkštintų” 
užkietėjusią Francijos džin- 
gų .širdį. Tie džingos nebe
galėtų taip smarkauti, kaip 
dabar. Vienok visa bėda ta
me, kad Wall Stryčio intere
sams nėra jau tiek svarbu, 
kad Francija butų suvaldy
ta. Drumstame vandenyje 
žuvauti kartais yna^ labai 
patogu. ( )

stybės, išėmus Franciją ir 
jos įtakoje esančias kelias 
mažesnes valstybes, jau se
nai priėjo prie tos išvados, 
jog sutartis turi būti pakei
sta. Europos ir Amerikos] 
ekonomistai ir finansinin
kai pripažino tą faktą, kad

įprfeš 
So- 

Chica-

“(Protestuojame
Čarneckio atšaukimą, 
cialisto neremsime.
gos lietuvių katalikų vaizdu 
Federacijos pirmininkas
kun. Bumšas, sekretorius 
Klimas.’*
iVadinasii, iš busimo atstovo 

Vokietija nieku’budu nega-lreikalaujama t,k vienas daly-

Apžvalga
ATSTOVO KVALIFIKACIJOS.

Dar tik eina gandai, kad p. 
Čarneckis atšaukiamas iš Ame
rikos. Kas bus paskirtas jo 
vieton, — nežinia. Bet Chica- 
gos Lietuvių Katalikų Federa
cija jau pasiskubino išreikšti 
savo nuomonę protestu. Mi- 
nisterių pirmininkui Galva
nauskui ta Federacija pasiun
tė tokio turinio telegramą:

(Persispausdlnt uždrausta)

Padegėlis Kušinate.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

Komunistai* komunistais ir liks, bet 
mus šis pavyzdis mokina ko kito. Cirko 
arenoj pergyvenimai tikri, be abejonės. 
Dar daugiau aišku, kad jie žmones “už
krečia”, visas nervų gįsleles įkaitina iki 
raudonumui. Bet ar tai bus jau teatras, 
teatralinė kūrybą?! Ar kai seniau Romos 
cirkuose žudydavo gladiatorius — kaip 
tikresni begali būti pergyvenimai — bet 
ar tai jau buvo teatras?

Kad scenoj, kuriamojoj scenoj turi 
vykti kitokios prigimties pergyvenimai 
negu kaip jie gyvenime vyksta,aišku iš 
ankščiau minėtų natūralistinio teatro kur- 
jozų.

Labai gražų pavyzdį dar galėtum pa- 
kėirtoti iš Goųuelin’o užrašų, šio seno tę- 
atro darbuotojo. Jis pasakoja: “Kartą aš 
gastroliavau po provinciją. Visą naktį pra
leidau vagone, rytą turėjau repeticiją, ir

----- - —---------- [vairo. Ir štai jo vadovaujamas 
NEW YORKE IR RUSIJOJE Į kabinetas pagarsėjo, kaipo

-----------  [“amžinojo rožančiaus“ kabi- 
“Novoje Russkoje Slovo” ra-pietas. Išgyvavęs apie mėnesį 
:------------------------------------- [tas kabinetas sugriuvo. Po tos

UXT . . . .J nelaimės kleripalai nė neban-New Yorko miestas iš I ,, . ... .... v. . .112 . Ide statyti i premierus savosavo trijų Šimtų nuJionų L • tenkinosi bedieviais 
dolerių biudžeto trečdalį ski-| OT’ tenklnosl bedieviais. 
ria mokykloms.

“O mokyklose mokosi di
džiausia bevelk milioninė 
vaikų armija. Apiex viena | Sunkiai karo metu nukentėję, 
šeštoji dalis visų miesto gy-l negali gauti miško troboms at- 
ventojų lanko mokyklas. I sistatyti,

“Tai—-toli nuo idealo. Bet I ------— .
tai—idealas Rusijai, caristi-| Lietuvoje Aukštosios
nei ir sovietų Panemunės valsčiaus— Tarakie-

"•Prie caro švietimo reika- mio> Simonos ir kitų kaimų gy- 
lains buvo skiriama nedaug nu01 kaf°. SmUTglli labai

...... *1 .Qlrniin7.ini mtlronrain Tu neimu cdaugiau, kaip kad dabar yra
skiriama New Yorke.

“Dabar Rusijoje švietimo 
reikalaut' išleidžiama du 
kartu mažiau,' ’ negu New 
Yorko miestas išleidžia ap
švietimui.

“Toli Rusijai z iki
Yorko. Dar daug 
praeis, kol kiekvienas 
jos sūnus ir kiekviena Ru
sijos duktė turės galimybės 
apsišviesti. 

“200,000,000 auksinių rub
lių išleidžia New Yorkas ap
švietimui. 

“100,000,000 auksinių rub
lių išleidžiama Rusijos švie
timui. 

“6,000,000 New 
gyventojų švietimui 
džiama 200,000,000 
nių rublių. 

“130,000,000 Rusijos gy
ventojų švietimui išpuola 
tik 100,000,000 auksinių 
rublių.”

Iš to pigu spręsti, kaip sto
vi Rusijoje švietimo reikalai.

Nuskriausti žmonės

Ncw 
melų 
Rusi-

Yorko 
išlei- 

auksi-

NETURI ŽMONIŲ.

ka- 
ji«

“'Drauge” skaitome:

“Reikia pasakyti, kad 
talikai ir kalti. Seime 
turi didumų. Užsienio reika
lų ministeriją nors valdo 
laisvamanis Galvanauskas, 
bet nuo socialistų partijos 
jis nepriklauso. Socialistams 
ant suėdimo tėra duotos dvi 
ministerijos; kitose užtat

I skaudžiai nukentėjo. Jų namus 
rusai atsitraukdami, gyvento
jus išvaikydami, strategijos at
žvilgiu sudegino. Sudegė netik 
namai, bet padarai, rakandai, 
rūbai, net ir gyvuliai. Daugu
ma baimės apimti liko vienmarš
kiniai, basi ir vienplaukiai. Ka- 

Įro audrai praūžus vargšai žmo- 
neliai iš savo gražių' ūkių me
džiais apsodintų rado tik saują 
pelenų... Susilipino kaip kas iš
manė šiokį tokį lizdelį, kiti į 
žemę įsikasė ir vėl pradėjo gy
venti nešdami sunkų vokiečių 
okupacijos jtlhgą.

Susmuko kariautojai. Įsikūrė 
Lietuvos vaildžia ir aukščiau mi
nėtų vietų žmoneliai manė atsi
gauti, gavę miško atsistatyti 
ir vėl gyventi, kaip gyveno. Bet 
išėjo visai kitaip! Prilindo į 
Lietuvos valdžią visokių rusų 
caro ir vokiečių kaizerio liekanų 
ir vėl vargdieniams žmoneliams 
nejauku pasidarė. Visoki ne
aiškus gaivalai trukdo Lietuvos 
atsistatymą, trukdo gyvenimą, 
o Lietuvos žmonės kenčia ir 
laukia geresnių laikų.

A. Pai^munės girininkas Jur
gis Vilkas, kuriam įsakyta aukš- 
tesnėsės valdžios aprūpinti nu
kentėjusius miško medžiaga, sa
vavaliai neduoda gyventojams 
miško, statydamas padegėliams 
įvairias kliūtis, žmonės būda
mi be triobių žygiavo po 10, po 
20 ir net daugiau kartų, davė 
prašymus, netekę kantrybės 
davė Vilkui net kyšius, girdė 
degtines ir t.t., bet nieko nepel
nė. Minėtas Vilkas degtinėje 
dienomis ir naktimis mirksta,

( turi savo draugus tam tikrus 
i gėrovus, su kuriais draugauda- 
> mas daro kas jam patinka, šmu

geli uo j a mišką ir jaučiasi kaip 
koks karo Įaikais gubernato
rius.

Paliuonas kaimo N. Garmus 
nebuvo sudegęs, neturėjo leidi 
mo gauti miško, jo triobos api- 
naujos, nesenai statytos ir karo 
metu nesudegintos, bet iš eitu- 
vės No. 6, biržė No. 2 gavo miš
ko; ir Margininkų Zigmas ir 
Juozas Rimai, ne sudegę, gauna 
kiek tik nori miško šmugeliui 
varyti. Toji biržė 1922 m. ap- 
kainuota ir buvo paskirta vien 
tik padegėliams. Vilkas jos da
lį be varžytinių perleido N. 
Garmui, šis faktas viešai vi
siems žinomas. Bet yra Vilko 
darbų neviešai darytų ir nevi- 
siems žinomų, bet neteisėtų ir 
valstybei kenksmingų.

1. Katrė Juodienė, iš Taura- 
kiemio kaimo, Aukšt. Panem. 
va^sč., karo metu sudeginta, 
prašė 60 kelmų medžių, o gavo 
tik 20 pųzdrų, iš kurių nieko 
negali daryti; toki medžiai — 
supuvę net ir malkoms netinka.

2. Antanas ir Kastancija Jar- 
malai, iš Taurakiemio kaimo, 
A. Pan. valsčiaus, sudegę, prašė 
40 kelmų medžių sienoms ir 4 
mcd. lentoms, o gavo tik 15 me
džių sienoms.

3. Našlė Magdė Vilkienė, Tau- 
rak. kaimo laike karo sudegu
si, prašė 100 kelmų medžių, o 
gavo tik 30 med,

4. Pranas Garmus, Taur. k., 
prašė 100 kelmų medž., o gavo 
tik 30.

5. Antanas Karanauskas iš Už
upių kaimo, A. Panem. valsč., 
sudegęs, prašė 40 kelmų medž., 
o gavo tik 30.

6. Antanas Stravinskas, Tauri 
kaimo, Auk. Pan. valsč. prašė 
90 kelmų medžių, o gavo tik 20 
medžių.

7. Jurgis Balanosis, Piliuonos 
kaim., A. Paneip. valsč., prašė 
50 sienmedžių ir 10 medžių len
toms, o gavo tik 30 medžių.

8. Simanas Jakobčionis, Pi
liuonos kaimo, (prašė 4Q(sicnme- 
džių, o negavo nė vieno mede
lio. Rašė prašymus į atatinka
mas įstaigas, į Ministerijas, pra
šymus apmokėjo žyminiu mo
kesčiu, buvo dusyk pas girinin
ką Vilką, dusyk pas girininką 
Gaižutį, bet nė juokams nieko 
negavo.

Reikia pažymėti,, kad čia mi
nėtiems asmenims Kaune esąs 
Miškų Departamentas yra pa
skyręs mišką, bet tiktai girinin
ko Vilko nagais tas miškas esąs 
sugrobtas. Turiu dar paminė
ti, kad tie nuskriaustieji žmo
nės beveik visi bemoksliai. Su 
tokiais bemoksliais netik toki 
girininkai, kaip 'Vilkas, bet ir 
Departamentų direktoriai ne
daug tesiskaito. O žmonės, ne- 
begaudami miško, nebegali už
baigti savo triobų pasistatyti, 
nebegali tinkamai gyventi bei 
ūkininkauti, negali įeiti gyveni
mas į paprastas normas.

Liepos 17 d. š. m. tapo para
šytas ir su atatinkamais para
šais paduotas pareiškimas-pra-

šymas-skufldas Miškų Departa
mentui, kuriame viskas išdės
tyta, kas šiame straipsnyje su
rašyta. Jeigu dabar negelbės, 
tai gėlimą bus pasakyti, kad 
Lietuvoj sunku teisybės rasti.

—Pr. br.

jie buvo papratę laisvai smer
kti valdžią ir kalbėti apie re
voliuciją, o komunistinėj Rusi
joj už tokius dalykus čeką 
kalėjimas ir statymas “k stie- 
nkie”.

Kas pasdarė? Jau kuri va
landa kaip niekas iš Lietuvos 
neatvažiuoja Amerikon aukų 
rinkti.., "

musų

Nesenai Cliicagos policijos 
viršininkas paskelbė, kiek čia 
yra slaptų munšaino, bravarų 
ir kuriose vietose munšainas 
pardavinėjamas.

Nejaugi tas munšainas fab
rikuojamas ir pardavinėjamas 
su policijos žinia, jeigu ji visa 
tat žino?

Nelygu ir Saulės šviesa. Im
kit, pavyzdžiui, Mahanojaus 
Saulę: Lietuvoj dagi balana 
duoda daugiau šviesos negu ji.

mums 
esa- 

esame 
Seimų

Daugelis moteriškių tepasi 
veidus ne tam, kad butų rau- 
donos-baltos, bet kad metų kry
želius paslėpti.

tuč tuojau po jos iškeliavau pėsčias, pažiū
rėti apylinkių. Vakare vaidinau Hannibal’o 
rolę veikale “Avanturier”. Kaip žinoma, 
antro veiksmo pabaigoj, Fabricijus, norė
damas iš Hannibal’o išgaulti paslaptis, jį 
nugirdo, ir šis užmiega. Girtumą vaidi
nau paprastai, nei geriau, nei blogiau, 
kaip visuomet. Bet kai reikėjo vaidinti Už
migimą, man pasirodė tai, ką aš turėjau 
vaidinti, taip malonu, ir aš pajutau tokį 
nuovargį, kad aš nė pats nepajutau, kaip 
atviroj scenoj, prieš publiką, ištikrųjų už
migau, ir net mano gėdai turiu prisipa
žinti.— pradėjau knarkti”...

Nėr abejonės, kad Goųuelin’as šiuo 
kart miegą vaidino ištikrųjų taip, kaip tai 
vyksta gyvenime. Bet kaip tik gyvenimo 
tikrenybė pateko į sceną, taip visas teat
ro menas dingo. Tai yra fatalingas pergy
venimų likimas, jeigu juos taip gyvendin
ti, kaip jie (tikrenybėje vyksta. Kad taip 
vaidinti, čia berods jokio talento nerei
kia... Bet mes matėme, kad stilingojo te
atro apaštalai, siūlę viską daryti ne taip 
kaip gyvenime, viską atbulai, siūlė mums 
tiktai vieną skemą, tiktai tuščią, niekuo 
nepripildytą formą, ir savo jaunas dienas 
baigė tuščiomis svajonėmis apie viršma- 
rioriečių teatrą. Vadinas, ir viską daryti
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ne taip, kaip gyvenime — jpks išgany
mas.

Tairovas klausimą pastato visai kitoj 
plotmėj. Jis aiškiai pabrėžia, kad vaidini
mas turi būti realingas, nes visa medžia
ga, aktoris,-jo kūnas, jo kuriamosios emo
cijos yra rcalingos esybės. Bet jis iškelia, 
aš pasakyčiau, trečiosios realybes pasaulį, 
jeigu pirmosios realybės pasauliu vadinti 
daiktus materialinės prigimties, o antro
sios — dvasinės. Jis sako, kad ak torio 
emocijos turi ieškoti peno ne jo paties per
gyvenimuose, me /pergyvenimuose publi
kos, arba abelnai kasdieniniame gyveni
me, bet sukurtame gyvenime to paveikslo, 
kurį aktoris gaivino 8avo vaizduotės bur
tuose ir jo paties kuriamojoj esybėj. Ki
tais žodžiais tariant, aktoris scenoj vai
dina ne kokio gyvo žmogaus pamėgdžioji
mą, bet jo, aktorio, kuriamosios vaizduo
tės (fantazijos) sukurtą paveikslą, kuris 
yra ginhęs ; iš ^intezio emocijų = ir lomios.

Kaip’ jau pasukta; eniocija ir formos 
materijolas (aktorio kūnas) dalykai vi
sai realingi, visai tokie, kaip jie yra gyve
nime. Bet juk tiek visokių emocijų gali 
būti, ir tiek joms reikšti formų! čia tai ir 
gludi plačiausias laukas aktorio kūrybai: 
sintetinti emocijas ir formas. Išeidamas 
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Konstitucinė laisvė 
Lietuvoje. '

Kauno “Socialdemokrato*’ 
32 num. išspausdinta šitoksai 
keturių kalinių

Atviras laiškas:
Mes žemiau pasirašę 4 areš

tuotieji ir laikomi Panevėžio 
kalėjime piliečiai prašome re
dakcijos neatsisakyti patalpinti 
“Socialdemokrate”
laišką valdžios ir visuomenės 
žiniai, kad 29 ir 30 balandžio, 
prieš rinkimus į Seimą, mes 
buvome areštuoti ir lig šiai 
dienai laikomi Panevėžio kalė
jime be jokios kaltes. Tik po 
jlgų reikalavimų 10 birželio 
Panevėžio tardytojas 
pareiškė, kad mes 
me suimti už tai, kad 
išstatyti kandidatais į
nuo darbininkų kuopos, nes tai 
esanti komunistų organizacija.

Bet kokių paaiškinimų tar
dytojas mums duoti atsisakė, 
kad areštas įvyko sulig įsaky
mui iš Kauno.

Kadangi mes nesame komu
nistai, ką žino pati visuome
nė tų vietų, kur mes esame 
išstatyti kandidatais, todėl ran
dame, kad dalyvavimas by 
kokiam kandidatų sąraše dar 
nesudaro pagrindo areštui. Da
vę sutikimą būti kandidatais į 
Seimą, mes nemanėme, kad 
kuris nors sąrašas bus perse
kiojamas, nes rinkimų laisvė 
buvo garantuota konstitucija. 
Jei mes butume žinoję, mes 
nebūtume davę ir sutikimo į 
bet kokį kandidatų sąrašą į 
Seimą.%

Nebūdami nei valstybės grio*- 
vejai nei koki prasižengėliai ir 
megalėdami (kalėjime teismo 
keliu reaguoti į tokį piliečių 
teisių laužymą, kreipiamės per 
laikraštį į valdžią ir visuome
nę ir reikalaujame, kad mus 
nelaikytų prasikaltėliais vien 
dėlto, kad nebuvome darbinin
kų kuopų sąrašuosna. Pats gi 
būdas suėmimo ir laikymo ka
lėjime (priežastis arešto buvo 
mums paskelbta tik po 42 die
nų po arešto) sudaro pavojingą 
precedentą ateity.

Su pagarba
Edv. (Makštys, 

Anykščių Viduriniosios Mokyk
los mokytojas.

B. Saulius
Jonas Tamašauskas 
Kostas Jukna.

Panevėžio kalėjimas
4 liepos 1923.

Kunigų “Draugas” tvirtina, 
kad tie, kur “Naujienų” pikni
ke buvę, tai vis beždžionės, o 
kur “Draugo” piknike buvę, tai 
tikri žmonės įr katalikai.

Tai tik tvirtinimas, neparem
tas jokiais įrodymais. Bet norė
damas “Drgugas” galėtų duoti 
ir šiokių tokių įrodymų. Pavyz
džiui, jis galėtų pavartoti šito
kį argumentą: “Naujienų” pik
nike buvo sausa, kaip Saharoj, 
o “Draugo” piknike buvo pado
riai šlapia, kaip tikriems žmo
nėms ir katalikams pridera, ir 
buvo policijai buvo ir inkvizi
cija.

Maldingi žmonės sako: Die
vas duoda, Dievas ir atima. Var
gšas Jamontas taikydamas tai 
į save galėtų šiaip pasakyti: 
Naujienoms tarnaudamas už
dirbau, Naujienas provodamas 
prakišau.

Vargšo Vaikas.

Prašymas j Saulę

Padirvemis
Tie lietuvių komunistai, kur 

su tokiu entuziazmu važiavo 
iš Amerikos į Rusiją, veikiai 
spruko iš ten atgal, by-tik iš
sprukti galėjo. Mat Amerikoj

Sukas saulė, sukas žeme... 
Mes ant vietos rioksome.
Ar mums šviesu, ar aptemę— 
Mums vis viena—žiopsome!
Žiopsom, snaudžium ir nejau

čiam
Gamtos veiksmų dyvinų... 
Negerėjam, nesikeičiam —
Į gražius iš purvinų.
Neįstengia mus purvyno 
Šviesi saulė išdžiovint. 
Mes iš dvasios elgetyno 
Nebįstengiam išsįimt.

Purve gimę, purve augę, 
Purve kūno ir 'sielos— 
Ir neliaujam ką nors smaugę 
Iš visos savo sylos.. .

Sukarštėk šviesi saulele!
Musų purvą išdžiovink!
O gaivingoji žemele 
Naują žmogų išdaiging!

—P. b.

iš grynai realingų papėdžių, aktoris ku
ria naujus vaizdus, kurie nėra tokie, kaip 
gyvenime, nėra natūralūs, bet nėra ir ne- 
realingi. Nelyginant kaip koks skulptorius 
ims realingus daiktus — akmenį ir iešmą 
— ir iškala naują esybę: ar jo veikalas 
bus realingas ar ne? Bent kam ateis į gal
vą toks klausimas kelti!

Lygiai tas pats kūrybos procesas ir 
teatre. Lygiai, kaip ir kitose meno šakose, 
negali būti jokio dėsnio, kuriuo butų gali
ma ieškoti kuriamojo scenos vaizdo. Juk 
niekam dar nepavyko laboratorijose su
kurti gyvas žmogus, ar bent padaryti kiau
šinį, iš kurio butų galima išperėti viš
čiukas.

Kūryba T— gyvas procesas, taip pat 
kaip ir pats gyvenimas. Kaip butų galima 
pasakyti, koks yra gyvenimo dėsnis? Taip 
pat ir kūryboj. Mes galime analizuoti kū
rybos rezultatus, kurinius, galime spėti — 
čia veikta tokio veiksnio, o čia tokio, bet 
mes niekuomet kūrybai jokių įstatymų ne- 
nustatysime, ar bent tolei, kol išmoksime 
chemijos laboratorijoj gyvą žmogų pada
ryti.

Taigi aktorio kūryba pasireiškia sin
tetinimo emocijų ir formų. Kai jau jo

fantazijoj užugimė tam tikras vaizdas, — 
jis jau gali pereiti prie sintetinimo visos 
rolės, prie sintetinimo savo rolės su ro
lėmis kitų, dalyvaujančių tame pat vaidi
nime. Kiekvieno aktorio kitokia prigim
tis, todėl kiekvienas kitaip tolygia rolę 
sintetina, todėl kiekvienas duoda tos pa
čios rolės visai kitą vaizdą.

šitoks aktorio uždavinio Supratimas 
yra tolimas natūralistinio teatro pergyve
nimų sistemai, ir stilingojo teatro forma
lizmui. Naturalingojo teatro žiūrėtojas 
dažnai kvatojas išsijuosęs, arba ašaromis 
pasileidžia. Bet palyginkite šitokias aša
ras iš vienos pusės su ašaromis, kaip žmo
gus pamato savo artimo nelaimę ir iš su
sijaudinimo nusišluosto blakstienas, ir su 
ašaromis, kurios ištrykšta Mozart’o Re
giem beklausant. Koks begalinis tarp šių 
dviejų atsitikimų ašarų skirtumas! Natū
ralistinio teatro ašaros panašios ne j aša
ras, trykštančias, Mozart’o beklausant!

Jus anierikiečiai gal dar atsimenat 
gastroles stebuklingos balerinos Pavlovos?

(Bus daugiau)
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CHICAGOS
ŽINIOS

Ar bepažinsite?

Biskį pagreitino
Užtai du lietuvių daktaru pa

teko bėdon.

Dabar toks patvarkymas, 
kad mieste automobiliais len
ktyniuoti negalima. Už lenkty
niavimų, už šiek tiek greitesnį 
kaip dvidešimt mylių į valan
tįjį važiavimų, dėdės ima ir ga
bena ir stato prieš rustų tei
sybės majestotų. Tų turėtų da
bar visi automobilininkai * ži
noti, bet, deja, ne visi žino. 
Bet taip jau yra, kad įstatymo 
nežinojimu savo kaltybės ne
pateisinsi.

Del įstatymo nežinojimo 
nukentėjo dabar ir du lietuvių 
daktaru. Arčer avene važiavęs, 
greičiau nei reikia, d-ras B. 
Jį pastebėjęs d-ras Y. nusita
ręs neapsileisti, ir stipriau pri
mygęs 'savo gazų. Čia ir buvo 
nelaimė: Dėdė Guzikuočius be
matant sulaikė juos ir pristatė 
prieš tribunalų, kur, žinoma, 
griekų atleidimas gaunama 
tik užsimokėjus tam tikrų pa- 
kutų.

Baltgudžių piknikas
Baltgudžių komitetas rengia 

piknikų, kuris įvyks rugp. 19 
d., National Grove (Bivcr Si- 
de). Piknikas rengiama nau
dai baltgudžių kalinių, kurie 
kaipo politikos . nusikaltėliai 
kankinasi Lenkijos kalėjimuo
se.

Nuo baltgudžių piknike kal
bės A. Zmagar, nuo lietuvių— 
adv. K. Gugis, nuo Ukrainos— 
Dr. Grineveckis. Be to, M. 
Vladimirova, B. Godunov ir 
Vorobjev sudainuos keletu liau 
(lies dainų, o taipgi operos 
arijų.

Šokiai, žaislai, laikrodžio 
laimėjimas pamargins progra
mų. Daržas atsidarys 10 vai. 
iš ryto. Biletai iškalno gali
ma gauti i)o 35 centus “Nau
jienose”, o prie kasos bus 
imama 50 cenfų.

J. BABRAVIČIUS.

Tai su kokia • nauda ir su 
kokiu pasisekimu ir kaip mu
sų dainininkas Juozas Babra
vičius praleido vasarų. Tai čia 
jo paveikslas nuimtas jo tik
roje išvaizdoje prie Sąuash 
ežero Wisconsine, kur jis per 
vasarų žvejojo kaip tikras “ri- 
bokas”. Naktimis savo dai
navimu jis iškeldavęs iš 
miego visus fanncrius.

Nupigino gazolinui 
kaina

Pereitų pirmadienį nupigin
ta gazolinui kainas 6.6 cento. 
Pirmiau Standard Oil gazoli
nui kainas buvo 22 centai ga
lonui, gi dabar bus galima vi
sose stotyse gauti po nuo 15.4 
iki 17 centų galonui.

Tas beveik yra daroma vi
sur.

Sakoma, kad gali gazolinui 
kainos vėl pakilti.

Automobilių aukos 
sumažėjo

Nuo trečiadienio iki pirma
dieniui Cook kauntėj nė vieno 
žmogaus nesu važinėjo gatvėse. 
Spėjama, kad nauji patvarky
mai bausti neatsargiai važiuo
jančius automobilistus kalėji
mu prisidėjo prie sumažinimo 
užmušimų.

Jis atvyko su didžiausiomis 
tikromis “fish stories”.

Visų vasarėlę z pusnuogis, 
kaip tikras indi jonas, jis sėdė
jo savo laivelyje ant Sąuash 
ežero ir žvejojo, žvejojo...

O kokių didelių didelių žu
vų jis pagaudavo! Bet vienų 
syk jis sako pagavęs tokių di
delę žuvį, kad ta žuvis ėmus 
ir nusitempus ji visų ir su vi
su laiveliu į patį vidurį ežero.

Savo sugautomis žuvimis 
Babravičius, sako, pripenėda
vęs šimtus žmonių, kurie suva
žiuodavę iš kaimų ir miestelių 
pas Budginų “čiudų” pažiūrė
ti.

Naktimis, kada viskas bū
davę taip labai tyku, Babravi
čius išeidavęs į girių ir pradė
davęs dainuoti. Visi apielinkės 
farmeriai iššokdavę iš lovų ir 
susėsdavę ant porčių koncerto 
krausyties.

Išvažiuodamas ant vakacijų 
į Woodboro, Wis., J. Babravi
čius skundėsi nesveikata. Da
bar sugrįžo sveikas, tvirtas, ir 
nudegęs saule kaip čigonas.

Ant farmų, sako, jis ten 
vertęs suamerikonėjusį lietu
vių jaunimų į lietuvystę. Bet 
tuo laiku ir pats gerokai su- 
amerikonėjo, kas greit galima 
pastebėti iš jo elgimosi ir kal
bos.

J. Babravičius tečiaus neke
tina ilgai bebūti Chicagoje. 
Vargiai čia beturėsiąs koncer
tų. Už dvejeto savaičių ketinus 
važiuoti į Now Yorkų ir Wa- 
shingtonų.

Iš rytų nuo rytiečių ponia 
Gugienė atvežė daug labų die
nų. 
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Iš moksleiviy susirinkimo
Rugpiučio 11 dienų, vakare, 

p-lės L. Narmontaitės namuo
se laikyta LPMS 2-ros kuopos 
specialis susirinkimas.

Susirinkimo tikslas buvo 
apsvarstyti reikalus rengime 
priešseiminio vakaro.

Komisija pranešė, kad vis
kas kuopuikiausiai eina, biz
nio ir dailės jogos jau sukon
centruotos.

Vakarui tikėtų esu jau daug 
parduota iš anksto. Posteriai, 
programai ir garsinimai 
taipgi prirengta.

Vieno daikto truko, tai 'ge
ro piano, kurį apsiėmė gauti 
pdė Narmontaite. Ji užtikrino, 
kad pianų turėsime gerų. Mat 
ji pati muzikė ir daug kartų 
skambinusi lietuvių kneertuo- 
se.

Patyriau, kad “Birutė”, p-lė 
širvaitė ir Liet. Vyrų kvarte
tas dainuos dykai. Taigi ir visi 
kiti sakė, kad moksleiviams 
dykai dirbsiu.

Tapo darinkta daugiau na
rių komisijon ir paskirti dar
bininkai vakarui. Išrinkta fi
nansų raštininku p. Lazdaus- 
kas, o kasierium p. Semaška. 
Prie tikėtų: J. Lapaitis, Du
bauskas, Aurila ir Simokaitis. 
P-lės J. Jozapaitis ir S. Lin- 
clrester prie išvedžiojimo pub
likos prie sėdynių.

Moksleivis, Urbonas seniau 
norėjęs įstoti į 2 kuopų, bet 
dėl kai kurių neaiškumų ne
priimtas, nutarta priimtų 
į kuopų.

Taipgi kuopon įstojo keturi 
nauji nariai: Bruno Simokai
tis, lankus Veterans Bureau of 
Technology mokyklų, imųs 
elektros inžinerijų; Juozas Au
rila irgi inžinerijos studentas; 
Mikas Yozavitas, baigęs Musi- 
cal College, bet dabar imųs 
post graduate kursų, ir p-lė 
Sussane Linchcster.

Toliau svarstyta Susivieniji
mo Moksl. organizacijos vardo 
klausimas, kuris jau seniau 
buvo pakeltas. Bet kilus gin
čams ir negalint nieko nutar
ti, palikta Seimui tatai išrišti.

Priėjus prie gvildenimo įs
tatų projekto, kuris . Seiman

- , ■ ■ -................... -■ - —— ■------------------------ ----

bus įneštas, tikrai pasireiškė 
griežtų nuomonių. Ypač ne
buvo galima prieiti prie galo, 
kai p. Margeris perskaitė savo 
pagamintų įstatų projekto 
šeštų paragrafų. Jame pasaky
ta: “Visokias partijas, fakci- 
jas ir sektas, moksleiviai skai
to tiktai antraeiliu savo tiksle 
ar darbe reikalu.” Čia veik 
visi nesutiko su tuo pasaky
mu, nes tas reiškia tų patį, kų 
pavertimas Susivienijimo į 
politinę organizaciją. Marge
ris bandė įtikinti, kad moks
leiviai turi šiek tiek pripažinti 
ir frakcijų egzistavimą. Nes 
iš jų galima gauti, kartais, ir 
materialę paramą. P-lė Nar
montaite griežtai tam prieši
nosi, sakydama, jog mokslei
viai ir taip jau esą partyviai. 
Jiems niekas kelio neužstojus 
priklausyti kokiai nors parti
jai. Bet dėl palaikymo santai
kos sdvo organizacijoje, reikią 
palikti frkcijinius ginčus nuo
šaliai.

Duoda Lileikis savo paga
mintų paragrafą, kuris skam
ba taip: “ši organizacija yra 
liuosa nuo frakcijinių, politi
nių, bei sektinių ginčų ir ag? 
tacijos.” Šį paragrafą veik 
vienbalsiai priimė, kaipo pa
taisymų ir susirinkimas tuo- 
mi užsibaigė, nes jau vėlus bu
vo laikas.

Teko patirti, kad bus gali
ma susižinoti su kito miesto 
moksleivių organizacija, kuri 
rodosi, užsivardijusi “Bostono 
Lietuvių Moksleivių Grupelė”. 
Yra vilties, kad ta grupelė- 
kuopelė, prisidės prie Centro. 
Vienas chicagietis moksleivis 
neužilgio vyks Bostonan ir iš
tirs dalykus arčiau.

k

ris

John Barry prisipažino po
licijai, kad jis nušovęs Bert 
Bakhvin, šoferį, ties smukle 
(2296 Blue Island avė.), kai šis 
pradėjęs “faituoti” jo sūnų.

Lietuvių Rateliuose
J. Babravičius atvyko Chi- 

cagon po vakacijy
------- , , L ■■

Jo “fish stories” labai indo- 
mios. Persitikrinkite iš jo 
paveikslo.

Beveik sykiu su ponia Gu- 
giene tik iš kito krašto atskri
do atgal į Chicagų ir musų 
dainininkas Juozas Babravi
čius. . ’

Nora Gugienė sugrį
žo Ghicagon

Paukštįs pradeda atskristi 
pavasariop, o musų daininkai 
ir daininkės rudeniop.

Per vasarų Chicaga buvo 
apvenėjus. Bet štai vasarų jau 
greit baigs savo dienas, ir Chi
cagoje vėl pasidarys links
miau.

Jau susilaukėm iš vakacijų 
musų dainininkės Noros Gu- 
gienės, kuri, pasilsėjus, veik
liai pradės rengtis .prie dainų 
sezono.

N-ni Nora Gugienė per . va
sarų viešėjo savo tėviškėje 
Waterbury, Conn. Ji taipgi 
lankėsi New Yorke ir Newar- 
ke.

“Tėvynė”, kaip jau buvo 
manyta imti moksleiviams or
ganų spausdinti, pasirodė, kad 
SiLA. nutaręs savo organe jo
kiai organizacijai organo nes
pausdinti.

Naujienos ir vėl duotų mok
sleiviams užtektinai vietos-sa
vo organui. Pats Jurgelionis 
pareiškė, kad net visą puslapį 
duosiąs.......  —Kp. Koresp.

Roseland
Iš “Toiweha” merginų kliubo 

darbuotės.

šeštadienį, rugpiučio 9 die
nų, “Toweha” merginų kliubas

surengė draugišką išvažiavi
mą į Cary, III., pas ūkininkų 
Žiogą, Merginos ir moterys 
išvažiavo šeštadienį ir ten iš
buvo net iki septintadienio 
vakarui. Visos linksmai pra
leido laikų.* Buvo gana sma
gu būti tokiame smagiame lie
tuvaičių būrely.

Nors lijo lietus, bet tas nė 
kiek nepakenkė šokiams ir dai
navimui pp. Žiogų namuose. 
Buvo labai linksmas išvažiavi
mas. šeštadienio vakarį be 
kit ko p-nia Butėnienė mums 
gražiai pašoko ir daug lietu
viškų juokų pripasakojo, o 
sekmadienio rytą p-lė Helena

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yudus D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

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

fiventad. 9-12 
1579 Milwaukee AveM 

Kampas Robey ir North Avė.
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LIETUVIŲ EV. LIUT. DRAUGYSTĖ

Nedėlioj, Rugpjučio-August 19 d. 1923
WHITE EAGLE GROVE DARŽE, Lyons, III.
Pradžia 10 vai. iš ryto. ' įžanga 35c ypatai

Nepraleiskite šito puikaus Pikniko, nes tai tik viens bus toks.
PASARGA: Važiuokite 22ros Kenton karais ligi kol sustos. Te

nai imkite Bervyn karus. Išlipti reikia 1 blokas prieš černasko 
daržą. <

“ Station -to - Station ”
Tolimesnio pašaukimo patarnavi

mas pagelbsti jums ir mums.
MES galime duoti jums kainų mažiausiai 
20 nuošimčių pigesnę už “station — to — 
station” tolimesnių telefonu pašaukimų to
dėl, kad šis patarnavimas

SAVĘS TIME
It helps you by giving quicker 
Service at lower rates.
It helps us by redueing the 
a mount o f operating, thereby 
redueing expehse.

Telephone 
Station

Jei jus dar iki šiol nesate dar gerai apsi- 
pažinę su šituo patarnavimu ,ir vartojimu 
jo, daleiskite pasakyti jums apie tai.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staig’as ir chroniškas liJ 
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

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

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avo. 

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

Roseland, III.
Nedėllomis pagal susitarimo

i ■ i ■■■■ _______

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

Serganti žmonės vyrai 
ir moterįs

Visos paprastos ir užsisenėjusios 
ligos kurios priklauso vyrams ir 
moterims, išgydomos labai greit, su 
mažai iškašeių ir be išlikimo iš 
darbo. Kraujo ir odos ligos. Nervų 
ligos. Paprastos ir užsisenėjusios 
ligos skilvio, krutinės,, širdies, ink
stų ir pūslės. Apkurtintas. Ausų 

’ varvėjimas. Ligos nosies ir gerk
les. Kataras ir Goiteris. Patarimas 
dykai. Neatidėliokite. Ateikite šian
dien pas

DR. H. M. HUNT,
189 N. Clark St., 
kampas Lake.

Valandos: nuo 10 iki 6. Seredojc ir 
ISubatoje nuo 10 iki 8.

Nedėlioję nuo 9 iki 12.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Pasižiūrėkite į pirjnutinius puslapius te
lefono knygos arba pašaukite “Long Dis- 
tance” dėl smulkesnių informacijų.

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

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Rufiles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratori&i.

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

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

“Reaolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland’*

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

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

LIEPUS 
URABUZiy 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostoli.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar.............................  $18.50
1 iv 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyni vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ...<......................  $25.08
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 b 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ta 
$27,50. Dabar ....  .............. $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50: iraugšČiau.
Vaikams 2 kelnių siutai-po $8.50 ii 
augščiau.

S. GORDON , 
730 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo. 8 ryto lig-9 vai 
Subatopiis nuo 8 ryta lig 10 vakari 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po piek

Nedaio skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy
mą jus luiė’ote, bandykite gauti patanmą nuo IT. 
Vau Paing, kuris pasakys jums, gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką liga, odos ligą, 

i reūmatizmų, silpnumą 'ar krau jo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 

Į tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todel? 
I kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
■ paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

ir bukaprotyste gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.
DR. J. VAN PAING V
/ Specialistas 

3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

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

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

JEI nuolatinis skaitymą knygą ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau- 
dčjimą. ' \

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina miitsi- 
jimą.v

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 2 r. iki 12 dienos.

Nenešiokite Diržo )
Po ilsų bandymų, ii r a (Lome tnechanii- 

systemy, kuri išrydo rupturą vyrij. 
moterų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kernp Rupturoe Systcma pa
sidarytų greitai žinoma, bua demon
struojama DYKAI tio ųsmokalinio syste- 
■moe išradimo tiems 

kurie kenčia nuo 
rupturos. , Jis turi 
lasisckimo kur kiti 
neturi. Nedaro skir
tumo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikit* įtr 
pamatykite demon

stravimą — dėl sa- 
ia nėra plieninių 

spreniinų kurie spaustų — nei dirių ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užinteresuotiems

A6 pavartojau Keinp systemą ant rup
turos kairiojoj elėpenoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką eųzaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonus lauko ligoni
nėj. .

Galiu asmeniškai suteikti kiAvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ži
nau, kad išgydė mane.

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

Per sekamas trisdešimts dienų 
*/t kainos.

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

Neatidilioktte. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra^
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 6:30 po ( 

pietų. Seredomis Ir sukatomis nuo t 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 So. Wabash Avė. 

(Netoli Adams St.) Chicsro.
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Žiogaite gražiai padainavo.
Septintadienį po pietų vie

nos važiavome į Crystal Lake 
maudytis, o kitos pasilikome 
apžiūrėti ūkio ir šiaip pasivai
kščioti. Prisiartinus vakarui 
vėl visos susirinkome ir po 
skanios vakarienės visos dai
nuodamos išvažiavome namo. 
Ir taip užbaigėme savo dviejų 
dienų išvažiavimą, ar geriau i 
pasakius atostogas.

Dabar dar porą žodžių no-| 
riu tarti apie šį 
bą. “Toweha1”1 
pusantrų metų, 
narių. Jis yra 
mo kliubas. Bet jis taipjau 
rūpinasi ir švietimo reikalais. 
Ateinantį sezoną . nutarta su
rengti pralekcijas, kur bus 
aiškinama kai kurių paskil- 
busių rašytojų raštai.

— Justina Mengelaitė.

merginų kliu- 
jau gyvuoja 
Jis turi 50 

pasilinksmini-

į jis galįs pinigus atgauti už še- 
Irus ir kalba apie Jurgelionį, 
I Grigaitį ir plusta, o kairiam.

, I . , ... * PAJIEŠKAU dėdės Kazimierio Viš-
I elementui patinka, kad jie tu-Į tarto, kuris iš Lietuvos paeina Tau
ri savo tarpe toki papliaušką, ragės apskrities, šilėlės valsčiaus.

i . . 4.. .. . lApie trisdešimts metų kaip gyvena1 abaigus jam phovotl pasi-1 Amerikoje. Girdėjau kad gyvena Chi- 
prašo balso drg. P. Maliorius ca£°> ir kad turi biznį So. Chicago. I z . , . j . * ... I Todėl jis pats, ar kas apie jį žinote,I (matyt, kad JO nepažysta kai-1 meldžiu man duoti žinią, už ką bu- 
rieji ar per neapsižiurėjimr labai dėkinga. Ona Vištartaitė (Pi- 
duoda jam balsą). Drg. P. Mjford, Illinois.
gavęs balsą, nurodo, kad Ja- ---------------------------------------
montas ant kitų pliovodamas, PAJIEŠKAU Antano ir Kazimiero 
pirma turėtų pats į save pasi-1 Sarpalių, 14 metai gyveno Coal Cen- 
JinrS+i* Tn ii*o I ter, Pa. ir nuo to laiko apie juos ne-\ r J1S įsi odllietl I žinau. Malonėkite atsišaukti patįs, nes
visokius Jamonto darbus dar-1 gavau svarbių žinių iš Lietuvos, 
lioliiiė I jūsų Tėvynės, arba kas praneš

# gaus dovanų. Ona Plečkaičiutė, 4830
Čia jau iir užteko kantrybes IW. 14th St., Cicero, III.

i “sorkininkams”, tuoj pradėjo f 
šaukti, klykti, staugti kaip in-| 
dijonai. Paraudonavę kaip 
žiai, susirietę rėkia 
gali.

Tokios sorkės 
sekmadienį įvyksta.

1.,,-.:^ * i • . I vaiKinas. uosepn uoKsaw;nes, kurie mėgsta tokias pasi-1 vey Avė., Oak Park, III, 
koliojimų pramogas, niekur—. —....... .
kitur neras, nė paskučiausioj llCOlfn DADTMCDIII 
karčiamoj, tik Jeffersone. | JIlOIiU lAlllIvLniy

—Analfabetas.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME

APSIVEDIMAI.vė-
tik I PAJIEŠKAU apsivertimui mergai- 

| tės, arti 30 metų ir lig 40 metų an> 
| žiaus. Meldžiu atsišaukti tos mergai- 

, . . . Į tės, kurios turi pinigų sučėdyjusios 
Kiekvieną I ir a§ seivinu pinigus ir turiu savo liz- 
Ir žmo-1 dą susisukęs ir esu blaivus. Aš esu 

I vaikinas. Joseph Joksawicz, 1509 Har-

keik

“Vaidyly Brolijos” 
išvažiavimas Pranešimai

PAJIEŠKAU PARTNERIO. Reika
lingas pusininkas į restaurano biznį. 
Biznis senas ir geras uždarbis. Atsi- 
šaukit, kad ir nebuvę bizny, darbą iš
mokysiu. Norinčiam’ pirkti parduosiu 
visą. Prekė: už pusę $900.00 — visa 
$1700.00. Michigan Avė. Restaurant, 
10822 Michigan Avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 6995

Ir Perkūnas pritrukęs kantry
bės. — Vaidyliečiai šaukėsi 
savo dievų pasigailėjimo.— 
Jie nusitarė daugiau Perkū
no nebeužrustinti.

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

ar kviečia. ISRENDAVOJIMU!

MOTERŲ I PARDAVIMUI restoranas. Ge
7 i ra vieta. Gera proga porai. Par-REIKIA patyrusių moterų davimo iežasti sena(vg ir

prie rinkimo skudurų. Pašto*
vus darbas, ateikite prisirengę p ’ Kreipkitės:
dnr *'■ n > . z- 11955 Halsted St.
Illinois Rag and Metai Co.

1820 W. 14-th St. UŽ PUSĘ KAINOS parsiduoda bu- 
černė ir grosernė, arba mainysiu ant 

REIKIA patyrusių operatorkų prie Į K"?°J,<)to ar*>a automobilio. Priežas- 
baltų kelnių, kautų ir bathrobų. Ge- Je‘«u noril gauti bar'
riausia mokestis, nuolat darbas, švie- 
si šapa ir mandagus su darbininkais | XVreipK^TiS\v ia.u apsiėjimas. I 671 W. 14th PI.

HESS—BRAUN.CO., 
920 W. Rando! pk St. 

Įėjimas iš Sangamon St.
PARDAVIMUI 2 saliunai, galite pa

sirinkti vieną iš dviejų. Abudu biz
niai £erai išdirbti ir galima pusėti-

REIKALINGA MERGINA | Dry ±
Gooda krautuvę už pardavinėtoje. Ge-1aa n^* Priežastis pardavimo 
ras mokesnis, trumpos valandos ir .
darbas pastovis.Atsišaukite: I 10318 So. Michigan Avė.

J, SANDARGS & CO. 
8159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

REIKIA DaRBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PARSIDUODA SALIUNAS 
geroj vietoj, už pigią kainą.

Atsišaukite greptu Ižriku : 
Naujienų ofisą No 307.

PARDAVIMUI 2 balti bar 
bėrio krėslai ir barbemė su 
lysu, $30 rendos. Bargenas 
greitam pirkėjui. 3724 Archer 
Avė., netoli Western Avė.

SOUTH SIDE BARGENAS
5644 So. Elizabeth, 2 flatų naujas 

mūrinis namas, vėliausios mados įtai
symais, po 5-6 kambarius, 2 furnacc 
heaters. Parsiduoda pigiai.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS,

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641.

PARDAVIMUI —
SALIUNAS IR
BARBERNĖ
ATSIŠAUKITE

2801 Emerald Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų mūrinis namas, elektra ir 

maudynės. Kaina $8,500. Mainysiu ant 
bučemės, lotų arba kitokių, biznių.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS,

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641.

PARDAVIMUI saliunas. Par
PARDAVIMUI grosernė ir bučemė Į ,tUF1U klt^

už gana prieinamą kainą. Biznis iš-Į biznį. 2501 W. 46-th St., neto 
dirbtas nuo gana seniai ir randasi hį Western Avė., Phone Lafa 
lietuviais apgyventoje kolonijoje. I

Priežastį pardavimo sužinosite vie-1 yette 7058 
toje. , T

Kreipkitės:
8140 So. Wallace. St.

$500 ĮMOKĖTI. Nupirksite 5 kam
barių modemišką frame bungalow su 

akro žemės, W. Elmhurst, 3 blo
kai nuo Aurora-Elgin elevatorio. Su
ros, vanduo, gasas, elektra ir t. t. 
Vištininkas, vaisiniai medžiai ir t. t. 
$5,950. $50 į mėnesį, įskaitant nuo
šimtį. Loeb-Hammel, savininkai, 140 
S. Dearbom, Randolph 5757.

Tat gal nebereikalo yra sa
koma, kad užrūstinti dievus 
reikia vengti. Bet “Vaidylų 
Brolija” tos paslapties mato
mai dar nežinojo. O gal vai
dyliečiai mane, kad su savo 
dievais — ypač Perkūnu— ga
lima “monkey biznis” daryti...

Bet pereitą šeštadienį , vai
dyliečiai savo naktiniame išva
žiavime patyrė, kad su Per
kūnu vis tik reikia skaitytis. 
Tik pradės “monkey biznį”! 
daryti miške prie Tautiškų 
kapinių, Perkūnas tai pastebė
jęs kad pradės elėktrikiniu bi
zūnu švaistytis, tai vaidyliečiai 
ir vaidylietės tuojaus kaip zui
kiai sulindo po kelmais. Jie ir 
šiaip ir taip dar bandė mal
dauti Praamžiaus ir kitų die
vų perfm aid uoti “rūstųjį” 

Perkūną, bet nieko negelbėta. I
Ir tik tėviškai savo vaikus 

“pabarus”, ^Pcrkulans pagalios 
aprimo ir leido savo vaikams 
— vaidyliečiams ir vaidylie-Į 
tems—tęsti savo naktinį 
žiavimą.

Vaidyliečiai nudžiugę, 
jiems pavyko permaldatui 
kūną, tęsė savo naktinį išva
žiavimą visą šeštadienio naktį 
ir septintadienį iki aštuonių 
vakaro. Visi linksminosi ir 
smagiai praleido laiką.

—Reporteri^.

išva-

kad
Per-

Iš sorkiy Jeffersono 
miške

Kaip buvo iš pradžios, 
bus ir visados ir ant amžių 
amžinųjų amen. Ta pati rtia- 
lį-maflienė atsAkartojo įgar
sėjusiame kermošy Jeffersono 
miške.

Pereitą sekmadienį buvo to
kios pat “sorkės”. Suvažiavo 
LDLD., ADP., XWYZ. ir kito
kių rūšių iš alfabeto. Prakal
bos: rišta pasaulio problemos, 
išteisinta Rusijos teroras ir tt. 
ir tt.

Prie pabaigos du vyrai pa
rode kokius tai Šerus ir prašė 
Andriuliuko, kad pastarasis 
jiems paaiškintų apie tuos Še
rus, bet šis atsisakė, nes ma
žai suprantąs apie tokius da
lykus. Pagalios pakvietė K. 
Jainontą paaiškinti. Keista, kad 
Aji<li|luiJiukaš ĮvisgĮi skaitosi 
“Vilnies” “redaktorium”, o 
prašo .paprasto žmogelio aiš
kinti tokius dalykus. Pasirodo, 
kad Jainontas, nemokėdamas 
jokio'rašto, vis tik nusimano 
daugiau už Andriuliuką 
dak torių”.

Čia Jamontas atsistoja 
po “žinovas” ir pasisakė,

taip

kai-
kad

EXTRA POSĖDIS.
S. Pildomojo Komiteto extra 
įvyks seredoj, rugpiučio 15, 
vai. vakare, Naujienų name.

L. S. 
posėdis 
1923, 8 
Yra skubus reikalas aptarimui. Visi 
P. K. nariai malonėkite dalyvauti po
sėdy.

A. žymontas, 
L. S. S. Sekretorius.

Susiv. Liet. Moksleivių priešsei- 
minis vakaras — koncertas įvyks 
penktadienio vakarą, kai 7:30 vai., 
rugpiučio 17 d., Meldažio svetainė
je, 2244 W. 23rd PI.

Tikietus galima gauti iš anksto 
šiose vietose:

Universal State Banke 
Elta Commerce Co. 
Montyido aptiekoje.
Naujienose ir jų skyriuose ir 
pas visus moksleivius.
Seimas prasidės rugp. 8 d., 1 

vai. po pietų.
— Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

I tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 

I nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
I pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

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

Į Brldgeportas. — 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.

L. P. M. S. 2 kuopa rengia prieš- 
seiminj vakarą rugp. 17 d., su pro
gramų, Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23 PI. Pradžia kai 7:30 vai. vak. Ti
kietus galima gauti iš anksto: “Nau
jienų” ofise, Universal State Banke, 
Ch. Montvido aptiekoje ir pas kuopos 
narius. Komitetas.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kp. susirinkimas įvyks trečiadie
ny, rugp. 15d., 8 v. v., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai prašomi atvykti laiku.

— Sekretorius.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pačios E- 

milijos čižauskienės, po tė
vais Janušauskaitės, kuri, už- 
bučiavimosi su Cecil Webb, 
mano krautuvės darbininku; 
už važinėjimosi ir deltų dary
mą su Jerald Skaggs ir už mei
liškų laiškų susirašinėjimą su 
Jonu Butėnu, buvo skaudžiai su
barta ir sugėdinta. Negalėdama 
pakelti didelės gėdos, Liepos 26 
dieną prasišalino parimdama be
veik keturių metų mergaitę, ra
kandų ir naujutuką Hupmobile 
automobilių.

Jeigu kas žinot jos adresą, 
meldžiu man duot žinoti.

J. J. ČIŽAUSKAS 
Springfield, UI.

AŠ ONA SEMAŠKIUTĖ po vyru 
Lauraitienė, pajieškau Augustą Macą 
ir Agotos Jononiutės po vyru Glaz- 
nienė. Panevėžio pavieto, Remigalos 
valsčiaus. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite. Turiu labai svar
bų reikalą. Adresuokite: ONA LAU
KAITIENĖ, 2024 S. Peoria St. Chicago

ANT RENDOS Storas, Cicero, la
bai gražioj vietoj, prie pat Lietuvių 
Bažnyčios, 1439 S. 49th Court. Vie
ta tinka dėl fruktų štoro, grosemės 
arba dėl barzdaskutyklės. Panašių biz
nių arti nėra. Galima prie štoro ir 4 
ruimus rendavot.

Savininkas 1221 S. 51st Avė., ant
ras flatas iš užpakalio, Galima ma
tyti iki 12, ir vakarais nuo 6, ir ne
dėlioję.

PIBIPAS RUMBAUSKAS,

| VYRŲ
Karpenterių, 75c į valandą. Anglių 

pilstytojų, 55c į valandą. Pečkurių, 
65c iki 72c į valandą. Inžinierių, $40 
į savaitę, 8 vai. darbo. Drill ir punch 
press paęelbininkų, 60c į valandą. Pa- 
siuntinėjimui vyrų, $4.50 į dieną, 8 
vai. darbo. Vyrų prie namų, $60 į mė
nesį, kambarys ir valgis. Janitorių, 
dienomis arba naktimis, $120 į mėne
sį. Darbininkų, 55c į valandą. Maši
nistų, 75c į vai. Steam fiterių, 70c į 
valandą. Sargų, $27.50 į savaitę.

MOTERŲ
Indų plovėjų, dienomis arba nakti

mis, $18 į savaitę. Janitorkų, nakti
mis, trumpos valandos, $16 į savai
tę. Veiterkų, $17 į savaitę. Dirbtuvės 
darbininkių, 88c iki 40c į valandą.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS.

Atsišaukite:
LEO BRUCE, 

1011 West 19th St.

_PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
nė su groseme. Su namu arba atski
rai. Biznis geroj vietoj, visokių tau
tų apgyventa. Kas pirks tuojaus tas 
laimės. Atsišaukite greitai. P. Y.

10507 Edbrooke Ąve. 
Roseland, III. 

Phone Pullman 4097

PARDAVIMUI biznio prapertė frame 
namas, 8 flatų, 3-4-6 kambarių. Yra 
krautuvė su gyvenimui kambariais. 
Geras pasiūlymas. Įplaukų daugiau 
kaip $100 į mėnesį. Agentai ncatsi- 
šaukite.

Savininkas:
2815 W. 38th St.

mūrinis na-

REIKIA DARBININKŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas vienai arba 

dviem merginom, ar ženotai po
rai. Elektra, maudynės ir švie
sus ruimas. Kreipkitės:

658 W. 31st St.
3 lubos užpakalis.

REIKIA langų plovėjų j ofisų 
bildingus ir hotelius. Turi turė
ti patyrimą ir nuolatiniai darbi
ninkai. Pradžiai $40 j savaitę.
CITY WIND0W CLEANING 

CO., 673 W. Madison St

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKIA —

Tinerių ir pagelbininkų.
Atsišaukite:

MECHANICAL MFG. CO., 
39 St, & Doomis St.

STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNEROOFING CO., 
3411-13 Ogden AveM 

Phone Lawndale 0114.

REIKIA stipraus ir patyru
sio vyro darbui į geležies atkar
pų šapą. Gera mokestis.

Atsišaukite:
H. ROTHSTEIN, 

1463 Blue Island Avė,

EXTRA EXTRA
*. BARGENAS. Tamstos turite pirmą 
ir paskutinę tokią progą, nusipirkti 

PARSIDUODA saliunas creroi I nau.ją yėjiausios mados štorą su gy- 
i saliunas geroj | venimui kambariais, geriausioj vietoj

vietoj, apgyventa visokių tautų, dėl lietuvio, Brigtyon Parke. Arba 
Biznis gerai išdirbtas. Turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu | cash. 
pigiai.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 
mas su saliunu ir restaurantu, 
gera vieta, biznis 
Esu priverstas parduoti iš
priežasties moteries ligos.

2468 Blue Island Avė.

išdirbtas.

Atsišaukite:
4'338 Archer Avė.

Klauskite J. Pakalnio

PARSIDUODA sailunas, ge
roj vietoj visokių tautų apgy
vento j, biznis išdirbtas per 17 
metų. Taipgi vienas automo
bilius ir lotas. Parduosiu sy
kiu arba atskirai
1342 S. Cicero avė., Cicero, III

RAKANDAI

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

mas prie 51 St.. turi 4 flatus po 6 
kambarius ir skiepas, ant dviejų lo
tų. Reikia pinigais $5,000, kitus leng
vais išmokėjimais, kreipkitės infor
macijų prie

2705 So. Kolin Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, 1 metus vartoti. Ga
li gauti ir kambarius, jeigu no
ri, 729 W, 17th PI, 4 augštas, 
trepai iš užpakalio.

PARSIDUODA grosemS ir 
bučernė labai pigiai. Priežastis 
pardavimo turiu 2 bizniu ir ne
galiu vienas išlaikyti

1822 Canalport Avė.
I 549 Liberty St

PARSIDUODA rakandos; mažai 
vartoti. Kas pirks gali gauti ir kam
barius. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju Lietuvon.

Atsišaukite.*
1308 S. 49th Ct., Cicero 

Ant antrų lubų
Dienomis šaukite Roosevelt 8760

EXTRA MOTERIMS PRANE
ŠIMAS! Vilnos parsiduoda dėl 
nėrinių ir švederių, pančekų vi
sokios rųšies. Kaina už svarą 
vilnų $1.25, $1.50 ir $1.80. Tai
pogi parsiduoda marškoniai siū
lai dėl nėrinių ir siuvinių. Kai
na sutiksime ant vietos. Visos 
dienos atdaros.

),
REIKALINGAS barbens, dar

bas nuolatinis arba vakarais. At
lyginimas gana geras.

Kreipkitės: •
704 W. 35th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė ant pižniavos gatvės. No
rinčiam biznio,'įera vieta. Visi 
geri rakandai, 2 skelai, mašina 
mėsai malti ir piaustyti, kavai 
malti. Registeris, trokas ir di
delis šuo. Parduosiu viską sykiu 
už $2,100.00. Nepraleiskite ge
ros progos, o ilgai tokios nebus.

Kreipkitės pas:
S. BALČIŪNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

AUTOMOBILIAI
l»l*A***AA«^A**«A*^^^W*A^**W^*VWW**

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant mažesnio automobilio, 
taxi cab, tinkantis prie Hub Cab 
Co., viskas gerame padėjime.

Atsišaukite:
930 W. 35th PI.

EXTRA!
Turi būt parduota į 10 dienų. 40 

akru molio-žemės, 8 akrai miško, upe
lis bėga pro barnę, 2 akrai sodo, 2 
arkliai. 4 karvės, 800 vištų, 6 ark
lių spėkos inžinas. Muro stuba, 2 aug
štų, 8 kambarių, akmenų pamatas ir 
skiepas, geros barnės, pusė mylios į 
ndestą, pradinė ir augštesnė moky
kla. Javai, padargai, rakandai, viskas 
$3,900, ant išmokėjimo.

40 akrų geros žemės, 8 mylios į 
miestą, 2 arkliai, 4 karvės, 28 kiau
lės, 190 vištų, 12 kalakutų, 15 an
čių, stuba 5 kambarių, geros barnės, 
i’avai, padargai, viskas $2,700, įmu
šti $1,000.

582 akrų, geri budinkai, gyvuliai, 
javai, mašinos, 3 mylios į miestą, že
mė prie molio, $10,000, įmokėti 
$3,000.

P. D. ANDREKUS, 
. Real Estate 
Pentwater, Mich.

MOKYKLOS

NAMAI-2EME

Kreipkitės:
FRANK SELEMONAVIČIA, 

524 W. 33rd St 
Antros lubos.

REIKALINGAS jaunas buk
lus vaikinas apsipažinęs su bu- 
Černės darbu.

Atsišaukite į Naujienas 
No. 306 '

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados biznis yra gerai daro
mas, tarpe didelių dirbtuvių. 
Renda pigi su gyvenimo rui
mais. Norinti pirkti kreipkitės:

2621 Ogden Avė.

VIENAS akras žemės Mt. Green- 
wood, Illinois ant 108tos gatvės, pen
kių kambarių medinis puikus namas, 
galima pasisodinti daržoves ir laiky
ti vištų. Parduodama labai pigiai. 
Kreipkitės pas: John J. Zolp, 4601 
So. Marshfield Avenue.

Yards 0145

JIESKO darbo
PAJIEŠKAU darbo už bu- 

čerį į bučernę esu dirbęs per 
2 metu tą darbą ir pusėtinai 
turiu praktikos. Kam reikia 
kreipkitės: J, M. B,

3110 So. Halsted St.

REIKALINGAS barberyfc 
vakarais ir subatoj po pietų.

Atsišaukite
4438 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 6907

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
MOTER

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
siuvimo baltų kelnių, kautų Ir bath- 
robes. Gera mokestis, nuolat darbas, 
šviesi dirbtuvė ir mandagus apsiėji
mas.

HESS BRAUM COMPANY, 
920 West Randolph St, 

Sangamon Street entrance.

REIKIA moterų operatorkų 
prie spėka siuvamų mašinų. Pa
tyrimas reikalingas.
ENGLANDER SPRING BED 

COMPANY,
3961 Lowe Avė.

REIKIA merginos arba mote
ries prie namų darbo.

Atsišaukite:
j krautuvę.
2405 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI —
SAUUNAS, PIGIAI

Atsišaukite
1458 West 14-th Place.

Phone Canal 6498

PARDAVIMUI kampinis na
mas. Gera vieta dėl restaurano. 
įplaukų $350 j mėnesį. Barge- 
nas.

Atsišaukite:
1256 W. Harrison St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, ■ 

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

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI pekamė, lietuvių ir 
lenkų kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
septynis matus. Priežastis pardavimo 
— apleidžiame miestą. Tun būt par
duota per dvi savaites. Parduosiu 
pigiai.

BENIS VISOCKIS, i
4550 So. Wood St i

BARBERNE pardavimui la
bai gražioj vietoj, ir gerai Įtai
syta. Svarbi priežastis pardavi
mo. Kreipkitės:

8386 So. Halsted St 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI aiskriminė 
viena iš geriausių visoj apie- 
linkėj. Atsišaukime greitai; 
parduosiu • pigiai.

4932 W. 14 St., Cicero, III.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Parduosiu už gana 
prieinamą kainą. Priežastis — 
apleidžiu miestą. v

Kreipkitės:
8847 So. Union Avė. : '

. » .. ... ... -i '■ - ............ ■ I ■ ■ -->■ ■■........................ i. .... .  .-..f;.. iV^L.1

PARSIDUODA Ledo 
ir pervežimo (express) 
ga pigiai t

Atsišaukite po 6 vai.
1335 — 49-th Ct.

Cicero, HL

anglių 
įstai-

vakare

PARDAVIMUI galiūnas, ge
roj. vietoj biznis išdirbtas, 
Parduosiu pigiai, nes greitu 
laiku apleidžiu Chicagą. Atsi
šaukite

4502 Honore St. Chicago

PARSIDUODA grosernė ir 
saldainių krautuvė, geroj apie- 
linkėj, arti mokyklos. Par
duosiu labai pigiai.

3138 W. 39-th St

PARDAVIMO barberne su 
3 krėslais. Atneša gerą biznį. 
Geras lysas, gera vieta lietu
viui arba lenkui. Garu šilda
ma, rendos $55 į mėnesį. 755 
W. 35-th St., netoli Halsted St

EXTRA DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui bučemė ir grosernė. Biz

nis gerai išdirbtas. Parduosime su na
mu arba be namo. Namas mūrinis, ant 
kampo, gražioj vietoj, Bri*hton Par
ke. Turiu greit parduoti iŠ priežas
ties ligos. Atsišaukite pas savininką:

4369 S. Campbell Avė.

BARGENAS ant Bridgeporto. Mū
rinis namas 3 aukščio po 6 ruimus, 
beizmentas 7 pėdų, gasas, vanos ir 
kiti parankamai. Rendos į mėnesį 

$90, kaina $8,000, cash $4,000 ir pri
imsiu. lotą ar automobilių.

JOS. AUGAITIS,
808 W. 88rd PI., Phone Blvd. 1550

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ng. Dienomis ir vakarais. Profesiona- 
i asmeniniai nurodymai. Diplomos,

Vietos.
DORA FURLONG SCHOOL 

701-775 Transportation Bldg. Wabash 
2595, S. W. kampas Dearbom- 

Harrison Sts.

PARDAVIMUI BUNGALOW, 
6 KAMBARIŲ, KARŠTU 

VANDENIU ŠILDOMA 
Atsišaukite
6436 South Maple?wood Avė.

EXTRA BARGENAS
Namas 6 kambarių, mūrinis bun- 

galow, pečiu apšildomas, geriausioj 
lietuvių kolonijoj, netoli vienuolyno. 
Parsiduoda tiktai už $5,900.

Savininkas:
2547 W. 71st St.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted Str 

Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystis, 
Stenografijos, Typewriting, Plrkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

PARSIDUODA mediniai namai, pry 
šaky 3 flatai ir štoras ir užpakaly 3 
ruimų namelis. Elektra, gasas, tele- 
fon, garadžius 2 mašinoms. Daržinė 
malkoms ir anglims. Rendos gauna
ma $70.00 į mėnesį. Groseri (tavorų) 
randasi apie $2,000 vertės. Viską par
duosiu už $5,500. 1627 S. Morgan St.

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ
$20 Initrikciįus $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk «u mumis. Mokiname 

važiuot Ir taisyt praktiškiausiu budn, 
visokio {įdirbimo automobilius. Lala* 
nius Ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesoB.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

W. Madison St

BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Vėliausios mados 2 pagyvenimų mū

rinis namas 5 ir 6 kambariai. Karštu 
vandeniu šildoma už $12,500.

Toks pat namas ant 56 St. ir Pau
lina už $11,500 įmokėti $2,500.

6 flatų po 5 kambarius namas, vis
kas vėliausios mados su garu šildo
mas ant Garfield Bulvaro prie Her- 
mitage Avė., už $82,000.

Kreipkitės pas:
LEON R. JARUSZ

Ant viršaus Universal State Bank 
3252 So. Halsted St.

Tel. Yards 4951

Ui

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos, dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsfaą mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7ž80 iki 9:30. 
Nedėl dieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-Žios gat., 2-iro s lubos)
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