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GalutinaijsusitaikėSauks "f"
_ *** ulj^ njlllui

su Turkija Anglai ir italai susitaikė kon
tribucijos ir Ruhr klausi
mais.

Darbietis Johnson iš 
rinktas senatan

Šauksią talkininkų konfe 
renciją Ryme

Uždraudė organizuoti 
darbininkus

RYMAS, liepos 17. — Gau- 
■■I tomis iš ištikimų šaltinių ži- 

Iniomis, Anglija* ir Italija su- 
I tarė sušaukti Ryme interna
cionalinę konferencijų apsvar- 

Įstymui kontribucijos klausi- 
I rno ir galutinam susitarimui 
I išrišimui Vokietijos reikalų.

■ 1 Fra nei j a taipjau bus pa
kviesta į konferencijų, bet jei- 

Iju ji atsisakytų, tai konferen- 
Idija bus laikoma ir be jos. 
I Sprendžiama, kad jau yra pa- 
Isitarta ir su Jungt. Valstijo- 
Į mis ir kad jos konferencijoje 
| dalyvaus, jei 
I tai bent kaipo

ne oficialiniai, 
draugingas pa- L. WILBUR MESSER,

Pranašauja kar? Vokietijoj
Ginkluotas karas iškilsiąs tarp 

darbininkų ir kapitalistų, sa
ko ministeris.

Talkininkai galutinai susi 
taikė su Turkija

Farmer-Labor kandidatas 
išrinktas senatan.

kad Mussolini 
kelias pastarų 

nuolatinius 
kad galbūt 

sušaukta
ir

-Taikos sutartis bus pasirašyta 
ateinantį antratdienį.

, LAUSANNE, liepos 17. — 
Artimųjų rytų taikos konfe
rencija šiandie formaliniai pa

tvirtino pirmadieny padarytų 
talkininkų susitarimų su Tur
kijos delegatais. Kartu tapo 
nubirta, • kad taikos sutartis 
bus pasirašyta ateinantį an-

Galutinai susitaikinti dau
giausia padėjo Amerikos am
basadorius Grew, ir tai yra 
amerikiečių pergalė, kadangi 
amerikiečiai įstengė išmesti 

iš sutarties tuos punktus apie 
koncesijas, kurie amerikie
čiams nepatiko. Amerikiečius 
rėmė ir turkai, kas labai ne
patinka talkininkams, kadan
gi jie numato, jog ateity Tur
kija jieškos finansinės pagel
ias ne pils talkininkus, o

Turkai ir 
leido ir dėl 
daneluose. Turkai sutiko, kad 
iki viskas susitvarkys, talki
ninkai Dardaneluose galės pa
likti po vienų karinį laivų.

Rusija jau tapo telegrafu 
paviesta atvykti ir pasirašyti 
Dardanelų sutartį. Amerika 
prie tos sutarties neprisidės. 
Visų gi sutartį pasirašys už 
savo valdžias esantys konfe
rencijoje delegatai.

Dabar bus skubinamus! su 
užbaigimu [Dirkijo^-Ainerikas 

sutarties, kurios didesnė dalis* 
jau yra paruošta.

(talkininkai Inulsi- 
karinių laivų l>ar-

Daug žmonių užmušta.

GVATEMALA CITY, liepos 
15. — Daug žmonių liko už
mušta susidūrus traukiniams 
kely j Piierto BarricsL

Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
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 moterįs ant 
lygios su vyrais.

Tvirtinama, 
ir Bakhvin per 
sias dienas turėjo 
susižinoj inkus 
konferencija (bus

Magnus Johnson laimėjo Min-|Prieš pabaigų šios savaitės.
nesotos rinkimuose. I _____ _ -

Per 35 metus buvęs genera
linis Chicagos Y. M. C. A. sek
retorius pasimirė septintadie- 
nio ryte Presbiterionų ligoni
nėj, Chicagoj, nuo vėžio no
syje.

Teismas uždraudė organi 
zuoti darbininkus

ST. PAUL, Minu., liepos 17.
— Pereitų pirmadienį papil
domuose rinkimuose senato
rium nuo Minnesotos tapo iš
rinktas Farmcr-I^abor partijos.
kandidatas Magnus Johnson, Firma ^av» injunetioną prieš 
farmerjs. I moteriJ rwbM siuvėjų unijų.

Nors tik du trečdaliai bal
sų tėra suskaityti, bet John-__  OHLOAiGO. Federalinis 
son jau gavo virš 62,000 bal-1 teismas uždraudė {Internatio- 
8u daugiau už tvirčiausį savo|na^ Leidies Garment Workers 
o|x>nenta, rcpuMikOny katuli- unij“‘ i08 viriininkams or- 
datą gubernatorių Preus. Iš ganizuoti darbininkus .Chica- 
suskaitytų balsų Magnus gavo |«°jc ir versti skebšapes pripa- 
244,207 balsus, gub. Preus unU9- 
181,422, o demokratų kandida-| Tų injunetionų išdavė fede- 
tas Carley tik 17,176 balsus, tralinis teisėjas Canpenter, rei- 

Prieš Johnsonų buvo veda- kalaujant Mitchell Brothers 
ma labai smarki kampanija. Į firmai, kuri nusigando, kada 
Buvo atvykusių agitatorių ir Į du unijos organizatoriai pra- 
iš kitų valstijų. Gub. Preus re-1 dėjo organizuoti tos firmos 
mė pats Hardingas. Bet visa I moterų rūbų siuvėjus įr siu
tai nieko negelbėjo, v ištiek I vėjas.
darbietis liko išrinktas. I -

Jolmson tepo išrinktas už-l Firmos advokatai sako, kad 
imti vietų mirusio senatoriaus I jn^unc^ontls labai platus 
Knute Neisim, ilgai senatoria-1 hibai panašus tam, kokis ta- 
vusio ir pasižymėjusio savo di-15? išduotas prieš streikuojan- 
deliu atgaleiviškumu. Ičius gelezinkehe us. Tai yra

Antenoj u Minnesotos Sena- P™ atsitikimas, kad fede- 
torium yra irgi Farmer-Labor ralinis vakarinėse val-
partijos narys Henrik Slnp- ^t 
stead, kuris sumušė republi- P!*a.U( lan^i organizuoti dar- 
konų kandidatų Frank B. Kel-| lninku®« 
logg. Tokiu budu senate bus 

du darbiečiaį, te abu jie iš
Minnesotos.

Repu-bl ikonai prisipažįsta, 
kad jie rinkimus prakišo, bet 
teisinasi, kad tai įvyko dėlto, 
kad žmonės, ypač fermeriai 
yra labai nepatenkinti dabar
tine padėtimi, kada viskas yra 
labai brangu, 0 ukio produk
tai yra ląl>ai pigus. Jolmson gi 
skaito, kad jo išrinkimas yra 
organizuotų darbininkų įr far- 
merių pergalė.

Senate jis ketina prisidėti 
prie LaFollette frakcijos. Nuo 
dabar republikonai senate tu
rės tik 5 balsų didžiumų.

Dufluthe Minnesotos Darbo 
Federacija laike savo konven
cijų. Gavus žinių, kad Jonh- 
sonas yra išrinktas, kįlo di
džiausias entuziazmas. Posė
džio nebegalima buvo laikyti 
ir prisiėjo jį nutraukti.

Senatorius La Follette už
girdęs apie Johnsoųo išrinki
mų, pasakė: ** 
žmonių pergalė.

Filipinų kabinetas 
rezignavo

Susikirto SU amerikiečiu 
Wood.

gen.

MANILA, liepos 17. — 
lūs aštriam susikirtimui 
Flilipinų general gubernato

riaus gen. Leonard Wood, di
delio atgaleivio, kurį repųbli- 
konai norėjo pastatyti į Jungt. 
Valstijų prezidentus, ir Filipi
nų kabineto ir valstybės tary
bos, visi kabineto nariai ir 
valstybės taryba padavė savo 
rezignacijas. Gen. Wood re
zignacijas priėmė. Susikirti
mas įvyko dėl Amerikos šni
po, kuris liko apkaltintas ky
šių ėmime.

Iškį- 
tarp

AIRIJOS DOKŲ DARBININ
KAI STREIKUOJA.

ra didelė

PARYŽIUS, liepos ‘ 16. — 
Apskaitoma, kąd delei nepap
rastų karščių, per pastarąsias 
24 valandas Paryžiaus karčia- 
mose ir kavinėse išgerta 6,000,- 
000 stiklų alaus.

DUBL1NAS, liepos 16. — 
Šiandien pasidėjo Airijos do- 
kųų darbininkų streikas. 
Streiku vadovaująs James 
Darkin, kurį nė taip senai de
portuota iš Jungt. Valstijų. 
Jis ir pirmiau buvo dkų darbi
ninkų vadovas ir vadovavo 
ne vienų jų streikų.

Gimė jis 1856 m., Smoers- 
worth, N. H. Pabaigęs tik pra
dinę mokyklų jis dirbo prie 
geležinkelio, o paskui klerku 
sankrovoje. Pirmiausia Y. M. 
G. A. sekretorių jis buvo Pe- 
oria, UI., o paskui Cambridge, 
Mass. Kiek sutvirtėję cliicagie- 
čiai jį pasikvietė pas save ir 
nuo to laiko per 35 metus jis 
dirbo Chicagoje ir daugiausia 
tik jo pastangomis Chicagos 
Y. M. C. A. organizacija pasi
darė tokia stipri ir turtinga, 
prisibudavoijo ^įdėlių namų, 
įsikūrė mokyklų ir praplėtė 
abelnų saov veikimų. Tos or
ganizacijos turtas Chicagoje 
dabar siekia apie $4,500,(XX).

Messer pasitraukė iš sekre- 
toriavimo sausio 11 d. š. m., 
ketindamas gydytis. Bet jau 
nebepasveiko ir per pastarų- 
sias kelias savaites jis gulėjo 
veik be sųmonės.

Anglijos butas nenori 
vykinti socializmą

Atmetė pasiūlymų, kad visi 
įstatymai vestų prie įvedi
mo naujos tvarkos.

LONDONAS, itieiios 17. — 
Po smarkių debatų atstovų 
butas vakar atmetė Darbo 
partijos vadovo Philip Sno\v- 
den pasiūlymų, kad delei nesi
sekime kapitalistines siste
mos, visi įstatymai nuo da
bar butų kreipiami linkui 
“laipsniško .pakeitimo kapita
listines sistemos industrine ir 
socialistine tvarka, paremta 
ant viešosios nuosavybės ir 
demokratinės kontrolės gami
nimo ir išdalinimo įmonių.” 
Rezoliucija, kurių įnešta ketu
ri mėnesiai atgal, liko atmes
ta 368 balsais prieš 121. Abi' 
liberalų sriovės balsavo išvien 
su konservatyvais.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, liepos 17 d., užsienio pi
nigą ne mažiaus kaip už 25,000 doleriu 
banku buvo skaitoma Amepikps pinį- 
gals iftalpi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.59
Austrijos, 100 kronų ...v........... U c
Belgijos 100 frankų ........... $4.80
Danijos 100 markių ........... $17.48

Finų 100 markių .... .............. $2.78
Francijos 100 frankų .... $5.87 

Italijos 100 lirų ................. $4.84
Uetuvoa 100 Litų--------------- $10.00
Lenkų 100 markių...... ........  iDfa
Norvegijos 100 kronų ....... $16.20
Olandų 100 guldenų ........... $39.20
Šveicarų 100 kronų ........... $26.54
Švedijos 100 kronų...............$26.54
Vokietijos 100 markių l/20c

BERLINAS, liepos 17. — 
Saksonijos darbo ministeris, 
socialdemokratų partijos na
rys, Gruapcl savo kalboje pa
reiškęs, kad delei kapitalo ne
tolerancijos iškils ‘ smarkus ka
ras tarp darbo ir kapitalo.

“Vokietijos vidurinė padėtis 
yra taip bloga, kad galbūt už 
kelių dienų iškils karas tarp 
darbininkų ir kapitalistų,“ sa
kęs Gruapel.

“Darbininkai apgynimui sa
vo reikalų turės sudėti daug 
aukų, bet gėriau, kad tas ka
ras tarp darbininkų ir kapita
listų įvyktų dabar, negu kad 
tęstųsi neaprybotą laiką, kaip 
kad Francija su Vokietija vil
kina išrišimą kontribucijos 
klausimo.

“Balsavimo jau nebeužten
ka. Mums reikia kitokių gink
lų vesti musų kovą.’’

Čia prisibijoma, kad iš prie
žasties tos Gruapcl kalbos ga
li Saksonijoje iškilti komunis
tų sukilimas.

Uždraudžia l.wTw. veikti 
Californijoj

SACRAMENTO, Cal., liepos 
17. Teisėjas Rusick išdavė 
laikinį injunetioną, kuriuo už
draudžiama visokį I. W. W. 
veikimą Californijos valstijo
je.

Ar ’y tn ■ ■■

Apkaltino receiverj 
Goldman

CHICAGO.’— Receiverių ka
ralius Jacob Goldman liko ap
kaltintas už išaikvojimą pini
gų, kuriuos jis surinko iš jam 
teismų pavestų bankrutijusių 
nuosavybių.

Tik trijose bankrutijimo 
bylose Gokhnanas išaikvojo 
virš $29,000. O receiverių jis 
buvo 288 bankrutijimuose. Ty
rinėjimai parodė, kad jis vi
sus pinigus jau buvo prašvil
pęs, bet teisėjui Scanlan pasi
sekė atgauti daug pinigų iš jo 
advokatų, kuriems jis pinigus 
neteisėtai buvo išmokėjęs. Nie-

PripažinsJRusiją
Anglija siūlosi pripažinti

Rusiją
Pripažinimo sutartis jau pa

duota Rusijos apsvarstymui.

Karo pavojus
Japonijagrpmoja karu 

Chinijai
Reikalauja sustabdyti ^ponų 

boikatavimą.

kurie advokatai turėjo grą
žinti net po kelis tūkstančius 
dolerių, kuriuos jie buvo iš 
Goldmano išgavę. Į tą dalyką 
liko įpainiotas ir vienas teisė
jas Rush, kuris su Goldinanu 
turėjo labai artimų ryšių ir 
kartu su juo šmugeliavo.

Goldmanas " yra areštuotas 
ir iš jo reikalaujama $60,000 
kaucijos.

Gaisras skerdyklose.

CHICAGO. — Vakar Mor
ris & Co. skerdyklose, šaldyk- 
losc ammonijai eksplodavus, 
kįlo gaisras, kuris sunaikino 
vieną namą. Nuostoliai siekia 
apie $25,000. Buvo pavojaus, 
kad gaisras gali sunaikinti vi
sas skerdyklas, nes netoli bu
vo smarkiai ekploduoj antys 
gasai.

Po ammonijos eksplozijos 
kelių darbininkų pasigendama.

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:29 v., leidžiasi 
7:23 v. Mėnuo leidžiasi 9:41 
vai. vak.

LONDONAS, liepos 17. — 
Derybos yra vedamos apie 
Anglijos de jure pripažinimą 
Rusijos valdžios.

Krasinas nesenai išsivežė į 
Maskvą projektą pripažinimo 
sutarties, kurią dabar svars
to Rusijos valdžia.

Sutartis sutinka pripažinti 
Rusiją tūlomis sąlygomis. 
Svarbiausiomis sąlygomis yra 
pripažinimas Rusijos skolų 
Anglijai ir atlyginimas Angli
jos piliečiams už nuostolius 
aplaikytus laike revoliucijos. 
Bet nuostoliai butų apmokėti 
ne pinigais, o kitokiu sutartu 
budu. Taipjau Anglija siūlosi 
suteikti Rusijai paskolą.

Sutartį turės užbaigti Ra- 
kovskis, kuirs csųs diploma
tas, o ne biznierius, kokiu bu
vo Krasinas. Rakovskio pa- 
skirimas Rusijos atstovu Ang
lijoje skaitoma dideliu žings
niu linkui Rusijos pripažini
mo.

Daug žmonių užmušta
BIELGiRADAS, Jogo Silvi

joj, liepos 16. — Daug žmo
nių liko užmušta ir daug su
žeista, taipjau pridaryta dide
lių nuostolių triobėsiams, eks- 
plodavus artilerijos amunici
jos sandėliui Karaigujeviče, 60 
mylių nuo Bielgrado. Eksplio- 
zija, manoma, kįlo savaime, 
nuo dulkių.

7 žmonės sužeisti.

NEW YORK, liepos 16. — 
Septyni žmonės iš Bronx liko 
sunkiai sužeisti elevatoriui už
bėgus ant požeminio traukinio 
ties Kings Bridge stotim, kur 
abu traukiniai eina vienaiš \ir 
tais pačiais bėgiais. /

TOKIO, liepos 17. — Kad 
delei joponų boikoto Chinijoje 
gimsta rastus krizis, parodė 
bendra Japonijos civilinių ir 
komercinių organizacijų kon
vencija, kuri priėmė rezoliu
ciją, kurioj pareiškiama, kad 
smurto aktai prieš japonus 
Chinijoj prieštarauja papras

tiems principams internacio
nalinio sugyvenimo ir stato 
pavojun tolimųjų rytų taiką.

Rezoliucija sako, kad nors 
tokie aktai gal ir neturi di
džiumos Chinijos gyventojų 
pritarimo, tečiaus visgi jie 
gimdo krizį Japonijos-Chini- 
jos santikiuose ir todėl rezo
liucija įspėja Chinijos valdžių, 
kad ji turi pagerinti padėtį, 
jei nori pašalinti gręsiantį jai 
didelį pavojų.

Toj konvencijoj dajyvavp 
viešpataujančioji Japonijoj* 
partija, taipjau žymiausia val
džios nariai, kas reiškia, kad 
konvencijos priimtoji rezoliu
cija yra išreiškimas pačios val
džios nusistatymo. Rezoliuci

ja bus paduota užsienio reika
lų ministerijai įr neabejoja
ma, kad ministerija veiks su
lig rezoliucijos {reikalavimais. 
Rezoliucija visą keitę mete 
ant Chinijos ir sako, kad Ja- 
jionijos valdžios veikimas pri
klausys nuo pačios CJhLnijoa 
elgimosi.

Visi sako, kad Japonija yra 
taip arti kam su Chinija, 
kaip dar niekad nebuvo nuo 
1894 m.

Japonai Cliinijoje taipjau 
reikalauja iš savo valdžios* 
kad >ji rūpintųsi užbaigti chj- 
niečių paskelbtą prieš juos 
boikatą.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvosržmonėsir 
taippataria’Lietuvos bankai

t .' I »

Naujienos 
l739S;Halsted’St. 

Chicago III.
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Daržovių sriuba.
1 puodukų bulvių — 1 puodu

kų pasternokų.
1 puodukų morkvų — 1 puo

dukų salierių.
1 puodukų kopūstų — % puo

dukų cibulių.
Daržovės turi būti visos žalios 

ir sukapotos į mažus šmotelius. 
Sudėk i puodų, užpilk 4 kvortas 
šalto vandens ir virink iš leng
vo per 2-3 valandas. Sumaišyk 
2 šaukštu miltų, 2 šaukštu dru
skos ir truputi pipirų su 2 šauk
štais vandens. Įmaišyk į sriu
bų ir pridėk 2 dideliu šaukštu 
sviesto. Jei negana suru, pri
dėk dar truputį druskos.

Ir mėsa.

2 puoduku sukapotų tomačių.
2 puoduku sukapotos virtos 

mėsos.
puoduko trupinių sudžio

vusios baltos duonos.
1 šaukštukų svogūnų sulčių

(arba truputį sukapotų svogū
nų). , *

1% šaukštuko druskos, jeigu 
mėsa nesūri, o jei sūri ,tai tik 
vienų šaukštuku

Truputį pipirų.
2 valgomu šaukštu sviesto.
Ištarpink sviestų ir užpilk ant 

duonos trupinių. Pridėk drus
kų, pipirus, tomates mėsų ir sva- 
gunus. Sudėk į išsviestuotų mo
linį ar paliavotų bliudų, užberk 
truputį išviestuotų trupinių ant 
viršaus ir kepk iki bus paruoš
tas.
Holandiečių būdas bulvės kepti.

Paimk kiek nori bulvių, maž
daug to pat didžio, nulupk ir ta
da padaryk skylę per vidurį 
kiekvienos bulvės. Per šias sky
les perverk po dešrelę (frank- 
fort). Įpilk biskį verdančio 
vandens j negilių blėtų, sudėk 
bulves ir dešras. Ant kiekvie
nos bulvės uždėk riekutę rūky
tų lašinių. Kepk iki viskas bus 
minkšta, laikas nuo laiko aplai- 
stydama skystimu, kuris randa
si bliude. Išimk bulves ir padėk 
ant stalo dar karštas.

Komų miltų blynai.

2 kiaušiniu.
1 valgomų šaukštų cukraus.
2 puoduku pieno.
I’/ž puoduko kornų miltų.
% puoduko miežinių arba ry

žių miltų.
V2 šaukštuko druskos.
2 šaukštuku baking povvder.
Viską gerai sumaišyk ir kepk 

ant karštos skaurados. Blynus 
reikia valgyti su siropu arba su 
cukrum. Galima irgi valgyti su 
keptais lašiniukais arba dešrai- 
tėmis.

žali kopūstai.
Reikia supiaustyti lubai plo

nai mažų galvų kopūsto, sumai
šyti su 1 sukapotu raudonu ar 
žaliu pipiru (green pepper).

Padėk ša'lton vieton ir tuo 
tarpu išplak trynius 8-jų kiauši
nių, sumaišyk su % šaukštuku 
sausos muštardos, 2 dideliais 
šaukštais cukraus, % šaukštu
ko druskos, 8 valgomais šaukš
tais sviesto ir 5 valgomus šaukš
tus uksuso. Viryk šitų mišinį 
dvigubame puode iki bus tirštas. 
Leisk atšalti ir tada užpilk ant 
supiaustytų kopūstų.

Sūrio kiaušinienė.
Gerai išplak 2 kiaušiniu ir su

maišyk su jais puskvortę karšio 
pieno. Įdėk keletu riekučių se
nos baltos duonos ] molinį bliu- 
dą. Sutarkuok ant šios duonos 

svaro amerikoniško sūrio.
Apdx>rllc kiaušiniais ir pienu.

{dek j pečių ir kepk kokia 20 
minutų, Padėk ant stalo dar 
karštų. /

Velnio pyragas.
21/4 puodukų miltų.
2 puoduku ruda cukraus.
i/z puoduko sviesto.
y2 puoduko saldaus pieno.
2 kiaušiniu.
8 šaukštukus “baking powd? 

er”.
% puoduko i(cocao) kakao, 

prie kurio pripilk karšto vandens 
iki bus lygiai pusė puoduko.

Plak sviestų iki bus minkštas 
ir aiškiai gelsvaa Pridėk cuk
rų ir gerai sumaišyk; pridėk 
kiaušinius ir vėl plak, iki miši
nys bus šviesus. Pridėk kakao 
sumaišyta su karštu vandeniu, 
pienų ir miltus išsijotus su “ba
lt ing puwder.” Plak iki tešla 
bus lygi ir aiški, Įdėk į svies
tuotas arba ištaukuotas blėtas 
(ar į vienų didelę blėtį) ir kepk 
gana karštame pečiuje.

Seimininkėms.... 
patarimai

Jeigu nori, kad balti šilkiniai 
rūbai skalbiant nepasidarytų 
geltoni, įpilk šaukštukų acto j 
vandenį kuriame išplausi rubus.

Niekuomet nerink sumuštų 
stiklų nuo grindų — paimk su
vilgyk skudurų ir tuo skuduru 
suš'luosčius įmesk į pečių.

Jeigu šilkinė suknia sutepia- 
ma taukais, tai taukus lengvai 
galima išimti su prancūzų kreir 
da (French Chalk). Reikia su
teptų vietą iš kairės pusės api
barstyti kreida ir palikus taip 
keletą valandų nuvalyti su šepe
čiu. Jeigu ženklas ant suknios 
nepranyktų, tai galima tą patį 
atkartoti dar sykį.

Surūdijusius peilius lengvai 
galima nuvalyti įmerkus juos 
per naktį į rugusį pieną. Paskui

MADOS.
Gražus ir patogus žiustas. Neturi 

būti siuvėja, kad pasisiūdinti šį žurs- 
tą. Jisai kainuos nedaugiau 50 cen
tų, jeigu šiandien nusipirktumei rrva1 
terijos ir pasisiudintumei pati. Pa
mėgink!

Sukirptos mados 36, 40, 44 ir 48 co
lių per krutinę.

36 colių materijos reikia 36 mierai 
vos 31Z2 yardo ir kokių pigių stulgelių 
apsiuvinvui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

^NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, UI. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

Mieros.......................... per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

su muilu Ir vandeniu nuplauti, tepti “s-hellac”. šį liuką gali- mto išspausti. Kaldras reikia 
’ma gauti kiekvienoje vaistiny- kartas nuo karto papurtyti, Jos 

čioje. Taip ištepus lovos, jos greičiau išdžius h* bus minkšte^- 
išrodys kaip naujos,'o shellac 
palaikys dažus ir priduos lovai 
geresnių išvaizdą.

Taip pat galima ir atnaujinti, 
senus baldus, tik nuo baldų rei
kia nuvalyti (sų pieskiniu popie
rių) seną politūrą ir dažus, o tik 
paskui naujai maliavoti ir lia- 
kieruoti. .<

O patalynę šitaip etpaujinar 
ma: Reikia išimti plunksnas iš 
užvalkalo ir sudėti į baltą mai
šą. Tą maišą su plunksnomis 
reikia įmerkti į muiluotą vande
nį ant valandos — kitos, paskui 
ištrinkti ir labai gerai išskalau-

Taupyk senus laikraščius. Nė
ra nieko geresnio suvyniojimui 
vilnonių blanketų (kaldrų) ar
ba vilnonių daiktų, kailių, va
saros laiku, Kandis labai ne
apkenčia juodyto, kuriuo laik
raštis yra spausdinamas.

Purvinas šiaudines kepures 
galima išvalyti, jeigu jas sušla
pinsi citrinų sunka ir apibėrus 
patrinsi su kornų miltais.

Bukime 
gražios

Prižiurėkime savo kūną.
Maudykimės bent 2 syk į sa

vaitę.
Mazgokime veidą šaltu vande

niu.
Nuplaukime kojas kasdien, 

ypač vasarą.
Mazgokime dantis vakare ir 

nuo ryto.
Plaukime plaukus kas dvi sa- 

vaitės, I
Nusikirpkime ir švariai užlai

kykime savo nagus.
šukuokime savo plaukus kas 

vakarą šepečiu ir du syk į savai
tę tankiomis šukomis.

Nevalgykime daug mėsos.
Valgykime daržovių, vaisių, 

kiaušinių ir gerkime limonadą ir 
pieną.

Nesirūpinkime.
Neverkime be reikalo.
Nevartokime jokių patentuo

tų vaistų.
Negerkime munšaino.
Nesiveržkime korsetu.
Nevartokime per daug visokių 

dažų ir pudros.
Bukime linksmos.
Dirbkime — darbas yra sma

gumas.
Nemiegokime daugiau kaip 8 

valandas.
Nepersivalgykime — geriau 

nedavalgikime.
Valgykime tik 2 arba trįs sy

kius į dieną. Nuolat užkandi
nei! nėra sveika.

Reguliuokime eavo^bSurius.
Netingėkime.
Vaikščiokime ant tyro oro 

bent keletas valandų į dieną.
Miegokime lauke, jei galima.
Gerkime daug vandens.
Nesikrimskime ir bukime ma

lonios savo artimiems.
Nevartokime negražių žodžių.
Bukime mandagios.
Neapkalbėkime kitų.
Dėvėkime švarius rubus.
Ir mes busime gražios.

nomis ant virvėj pakabinti ir 
kartas nuo karto papurtyti, kad 
plunksnos nesusiveltų. Užval
kalas, kuriamo plunksnos buvo 
galima skyrium išplauti, ir kuo
met plunksnos gerai išdžius (la
bai tankiai jos neišdžiusta. be 
dviejų — trijų dienų), reikia su> 

į žvanj užvalkalą,
Taip pat galima elgties ir au 

kaldrom, nors kaldras galima 
peleisti per rankinį griežtuvą 
(wringer), kuomet vandenį iŠ. 
plunksnų reikia rankomis 48- 
spausti. Džiovinant kaldros rei
kia ištiesti dvi virvės, vieną nuo 
kitos per 1 — 1% ykrdo, ar žiū
rint pagal kaldrų platumo. Kal- 
dros reikia tampriai prisegti 
prie virvės išilgai, kiekvieną pu
sę prie atskiros virvės. Kuomet 
vanduo subėgs į vidurį kaldros, 
vandenį galima lengvai rauko-

Panaudokime vasarą
Vasarą galima panaudoti ap

rūpinimui visokių darbų, kurių 
žierrią nėra galimybės atlikti.

Kodėl nepašvęsti kokią savai
tę antrą ir nuodugniai apžiūrėti 
— išvalyti savo namus nuo pa
grindų iki lubų?

Tos moteris, kurios negali pa
samdyti pagelbos, visgi neturė
tų apleisti savo guštos.

Nesunku yra nusipirkti dažų 
ir jomis nutepti sienas ir lubas. 
Gražiau ir sveikiau vartoti švie
sius dažus, negu tamsius ir ma
liavą, — vietoj popieros.

Grindįs galima išplaukti ir iš
šveisti su vandeniu, muilu ir 
soda.

Senos lovos galima numalia- 
voti auksiniais, baltais ar ko
kios kitos spalvos dažais. Ma- 
liavoti reikia du sykiu, o kuo
met dažai išdžius, lengvai ap-

nės,
v i 1 •

Taip galima plauti paprastas, 
vilnonės ir vatinės kaldros. r <<

Saulė yra stipriausias įrankis 
bakterijom naikinti, taigi vasar

z—-:—-.'::

rą reikia žieminius rublis, kai
lius, batus Ir visokius kitus daik
tus iškabinti ant saulės, nereikia 
daiktų dėti ant žemės ar ant 
krėslų, nes vėjas šiame atsiti
kime yra geru pagelbininku.

Taip vasarą sunaudojus, gali
me linksmiau žiemos laukti.

Pay Us a Visit

PĮATIRK kaip jūsų telefonas dirba ir jus 
galėsit geriau suprasti kaip jus galite pri- 
. sidėti prie labiausia užganėdinančio patar

navimo. Atlankyk vieną iš musų centrali- 
nių ofisų, kur yra atliekama atsakymo dar
bas ir padaromi sujungimai, gali būt žin- 
geidu pastudijuoti,

Mes tęsiame širdingą pakvietimą viisems 
musų vartotojams ir patronams atlankyti 
bile kuri musų efisą> bile kokią darbo dieną 
tarp 9 vai. ryto lig 9 vakare ir apžiūrėti 
switchboardąs ir kitus Įdomius daigtus tos 
•įstaigos. ‘

Delel vietos tokio oentralinlo ofiso arčiau
sia jūsų, žiūrėk į Telefonų Direktorių ar 
šauk manadžerių. Kada jus pasieksit Ofi
są, klauskit Vyriausio Operuotojo, kuris 
perves jus per visą namą, arba paskirs ką 
nors kitą tą padaryti
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI yiSADOS KREIPKITRSv
EZ $3. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. V

S, L.FĄBĮONASCO.

809 W.35thSL, Chicago
TeL Bonlevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant įtaigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 111-13 

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

' ....

JOHN KŲCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir P6tnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dakūmentus, 
perkant arba 'parduodant Lotus. 
Namus, Farn^s jr Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
- .m ILLINOIS BELL TELEPHONE /TA" 

COMPANY

“INDIJONŲ MOTERYS STEBĖJOSI

Iš TOKIO KŪDIKIO KAIP MANO”
PRIE Pine Ridge Indiafl Reservattort, Soutii Dakota 
valstijoje, gyvena vikrus ir laimingas mažas baltvei- 
dis berniukas vardu Bunns. Jo puiki sveikata aiškiai 
skiria jį nuo kaimyninių Indijonų kūdikių. Bunnso 
vienatiniai žaisladraugiai yra Indijonukai. Indijonų 
kūdikiai nėra sveiki dėlto, kad jie netinkamai maiti
nami — kūdikių mirimų skaičius pas Indjonus pasi
baisėtinas.
Bunnso gyvenimo proga buvo silpna nuo pat gimimo, 
nes jis gimė per Cezarišką operaciją. Bet jis buvo pe
nėtas su Eagle Brand, garsiu kūdikių maistu, ir “ne* 
sirguliavo nei dienos po gimimo.,, “Kada atsivežiau 
Bunsą iš ligonbūčio,” pasakoja motina, “Indijonų mo
terys buvo kasdienės viešnios. Jos stebėjosi iš tokio 
mano kūdikio. Jos dažinojo visą istoriją. Po to jos daž 
nai ateidavo pas mane klausti patarimo, ir aš visados 
patardavau Eagle Brand ir stačiau savo kūdikį kaipo 
Įrodymą to pįeho maistingumo vertes,”

Kaip Mrs. Lincoln, išauginusi juo taip pasekmingai 
savo sūnelĮ, mokina Indijonų motinas duoti saviems 
kūdikiams Eagle Pieną, taip tūkstančiai dėkingų mo
tinų rekomenduoja Eagle Pieną savo draugėms. Gy
dytojai rekomenduoja jį motinoms, kurios negali žin
dyti savo kūdikių.

KŪTONAS
Pažymėk, kurią Nori

Penėjimo Valgiai dėl
Instrukcijos Valką

Kūdikių Knyga
Vardas
Adresas (Lith.

Tai

Žaizda
Negraži

MENTHOUIUM
yra antisepti
kas ir pamažu

padeda
išgydyti

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wi Washington St.

Cor, Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La S’alle St. Room 530 
Tel. Central 6390

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

— - - 4

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

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. k— #

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

an ■z-f.
'.L*"-4 < y'< ‘• -T j 
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Vasaros penSjinjui, ypatingai Saglo Pienu poaSjlmo būdas yra z 
flaugybės kelias. Vasarinu! negaliavimai kūdikiu tarpe veik visa
dos paeina nuo klaidingo ponšjimo. Eagle Pienas yra netik leng
vai suvlrSkomas, bet prie to grynai tyras ir vienodas. Mes at- 
spausdlnomo jūsų kalboje pamokinimu kaip paruosti Eagle Pieną 
kūdikiams visų amiių. Jbl ąordtumčt tų pamokinimų, ISpildyklt 
kuponą ir pasiuskit mums šiandien.

THE BORDEN COMPANY ■
i Borden Building, NeW York

LIEPOS 
DRABUliy 
P*TUSTWiMO ' 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimu Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pakavimo sezono, Štai yra Jūsų pro
ga.

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

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ..............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00r'T)abar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų Į vertes nuo $37.50, /$42.5C t - 
$47^50. Dabar........................ L... $32.50
Jųynimui^sportiško modelio* 2 kelnių 
juntai vertis, nuo $22.50, $25.50 tr 
$27.50. Dabar .......................  $1840
ęann Beaėh ir Mohair 2 šmotų siu- 

$12.50 ir augščiau.
VaiKams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau. v

\ S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedeliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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Sveikatos Dalykai
KAS DARYT UŽSINUODIJUS.

Rytoj, Ketverge

Liepo 19 tą Dieną
\ yra -.—į

DOLERIO
DIENA

Jys galite sutaupyti daug pinigy jusy reikalin
giems dalykams dėl vakacijy laike šio išpardavi
mo. Ateikite ir pamatykite puikius pasiūlymus.

Gera Naujiena
INSI6YK NAUJĄ SMAGUMĄ į SAVO ŠIRDĮ
Panelė Ruth VV’agganer, kurios paveikslus čia parodome kentėjo 

nelaimę “žvairiu akiu”, .ii turėjo tą silpnumą puikauti savo veide ir 
likdavo sugėdinta kasdien, suteikiant jai neapsakomą protišką skaus
mą; ji buvo atsiskyrusi ir visados stengdavos būti pasikavojusi. Jos 
sapnai buvo, kad turėti tieses akis, kaip ir kitos merginos. Pagalios ji 
atėjo pas mane. Dabar žiūrėk j tuos paveikslus pirm atėjimo ir po ma
no gydymo.

šiose nuostabiose dienose, bevielinio 
telegrafo, radio etc. vargiai bile viertas be 
turi kentėti nesmagumus dėl žvairų akių, 
to pats nenorėdamas,' kadangi jie gali at
eiti pas mane ir leisti ištaisyti— (lau
kelyje atsitikimų, visai nelankant ligon- 
bučio — neigi pakutavojimo tamsiame 
kambary; gydymas yra paprastas ir ne
brangus. Aš esu ištaisęs 
tūkstančius asm. žvairom 
ofise.

Aš noriu, kad jums butų 
šyk man dėl bookleto dykai aprašančio 
paveikslais ir liudijimais mano stebėti
ną pasisekimą taisyme kreivių akiu. Ne~ 
bekęsk savo ar ne savo vaikų žvairų akių 
nė kiek ilgiau.

Kada jūsų akys bus ištaisytos, tas iš
ims kartumą iš jūsų širdies, o įdės 
džiaugsmą ir laimę į ją. Ar jums neat
rodytų jūsų gyvenimas šviesesniu ir ver
tingesnių.

apie keturis
akim mano

patogu. Ra-

Daug žmonių mano, kad vė
mimas yra geriausias gelbėjimo 
būdas užsinuodijimo atsitiki
mais. Bet tai klaidinga nuo
monė, nes daugely atsitikimų 
bėmimas yra dagi pavojingas. 
Užsinuodijusį gelbėti būdas pri
klauso nuo to, kokiais jis nuo
dais užsinuodijęs, nes nuodų 
yra įvairios rųšies, tat ne vie
nodi ir antidotai t. y. vai
stai prieš nuodus.

Jei užsinuodijusio burna ir lu
pos nudegę jr išgedę, tai ženk
las, kad jis užsinuodijo stip
riais rūgščių nuodais arba alka- 
liniais (šarmadruske, potašium, 
amoni j a etc.) nuodais, ir kaip 
tik tokiais atvėjais nereikia var
toti vaistų, kurie gimdo vėmimą, 
bet kitoki alkaliniai antidotai: 
kalkės, amoni jos spirtas paukš
tukas į stiklą vandens) etc. Al- 
kalinio užsinuodijimo atsitiki
mais turi būt vartojami toki 
rūgšties antidotai kaip citrina, 
uksusas pusiau su vandeniu, ar
ba apelsinų rūgštis.

Pirmiausia reikia antidotu iš
plauti bumą, o paskui po trupu
tį išpalengva gerti. Po kokio 
pusvalandžio ligoniui reikia duo
ti aliejaus arba grietinės išpla
kus su miltais, arba kiaušinio 
baltymo išplakto piene.

Nelaimėse, kur ligonis užtroš
ko rūgšties ar alkaiiniuose du
rnuose, tas pats atgaivinimo 
būdas vartojamas, tik vietoj 
plauti bumą reikia skepetą su
mirkyti antidotu ir duoti ligo
niui įkvėpuoti.

Jei užsinuodijusio lupos ir 
burna neišgedę ir nenudegę ir 
nežinant, kuo jis užsinuodijęs, 
tuomet geriausiai duot tokį vai
stą, kurs verstų ligonį vemti, 
kaip antai garstyčių šiltam 
vandeny, arba kiaušinio baltymą 
išplaktą piene.

Užsinuodijusiam fosforu rei
kia duoti stiprios arbatos gerti.

Narkotiniuose užsinuodiji- 
muose, antidotu teikia vartot 
stiprią kavą.

Užsinuodijus karboliaus rūgš
čia reikia vartoti alkoholinis 
gėrymajs, — pirma išplauti bur
ną, paskui palengva gerti, po 
tam duoti ricinos arba karčio
sios druskos.

t

Užsinuodijus žaliaisiais milte
liais (Paris green) reikia mui
luotu vandeniu išplauti burną ir 
gerti aliejaus arba amoni jos 
spirito (šaukštuką stikle van
dens).

Visais užsinuodijimo atsitiki
mais reikia kuogreičiausiai šauk 
tis gydytojo pagalbos, bet iki jis 
atvyks, reikia vartot augščiau 
nurodyti budai. (FLIS)

ŠĮvakarąyrjusiipaskutinėprDEa
Dykai nuošimčiai dar bus tęsiami ant visų taupymo depozitų 
padėtų j Central Manufacturing District Bank lig 8 vai. šį va
karą. Nuošimčiai bus skaitomi nuo liepos 1 ant visų depozitų 
padėtų lig tam laikui. Tai yra jūsų paskutinė proga.
šis bankas bus atdaras nuo 6 lig 8 vakare, šj vakarą, be to, re- 
guliarės banko valandos šiandien.
Jei jus dar lig šiol neturit knygutės šioj didelėj apielinkės 
bankoj, jsigykit jų šj vakarų ir naudokitės nuošimčių dykai.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
“BANKAS, KURIS PAGELBĖS JUMS PAKILTI”

1112 West 35th Street

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

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

Tel. Lafayette 4221
Plitmbing, Heatta# 

Kaipo lietuvis, lietuviams vfaactoa 
patarnauju kuogeriaoiiaL 

M. Yužka,
3228 W. 38tk SU Cklcagc ID. 
.... ........... ■ ■ ■■■ i ii —

FRANKLIN 0. CARTER, M. D.
Akių, Ausų, Nosu ir Gerklės Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL.
. 25 metai ant State gat. Ketvirtis šimtmečio praktikos ir patyrimo 

Ofiso Valandos: 9 lig 5; nedėlioj 10 lig 12.

Sušaudė Brusilovo 
dukterį

Maskvoj sušaudė garsaus prie 
caro generolo Brusilovo dukterį, 
už tą, kad ji pas save saugojo 
cerkvės “Christa Spasitelia” 
brangenybes. Kadangi jos tė
vas gerai patarnavo ir bolševi
kam, tai bolševikai siūlę jai pa
sigailėjimą, bet ji atsisakiusi.

(L. ž.)

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COM Ine.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Expreso Patarnavi
mas į EUROPĄ! 

■PEGULIARI- "’lfln k 
NIAI lipiau- If' Ą ’ 

kimai subatomis. .
Laivai išplaukia • vubLJRl 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di- 
deli ir greiti lai- MMrKA 
vai. Geras mai- 

dideli 
kambariai. Pada- 
rykite savo ke- 
lionę malonia ant
S. V. Valdžios taMU 
laivų.
President Arthur July 21
S. S. Levithan ................... July 28
George Washington...............Aug 1
S. S. America...................... Aug 4
President Roosevelt.............Aug 11
President Fillmore ........... Aug 14
President Harding........... Aug. 2f
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines

45 Broadvay, New York City
110 S. Dearborn St., Chicago, III.

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board

Mrs.A.MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri-
jos 
gai 
si 
jos ligon 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se moterims 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

kolegiją; ii 
praktakavu

V1S0- 
prieš| 
laiktH

kito

kreip 
rasite

Valandos nuo 7

tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

i 1 1 —
Tel. Blvd. 3138
M. Woltkewlch

1 BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą.
pa- 

p r i e 
kiek

viename atsisiti- 
Teikiu y- 
prižiurė- 

Duodu pa- 
motenms

ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

tarnauju

jimą

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

a^dr. HERZMAN-^A
—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-T12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
t • t * ' ' ' , • , ’ ’ - į i ‘r f h X? v f +1 * it t* < •

Ofiso Telefonas T)I? TT A RRI1AD Busto Telefonas Central 4104 Al. 21. OAVV7/ALZ Armitage 3209
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel, Lafayette 4988

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

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

j.Sa.S
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

DR MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

.. DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066Telephone Central 8Ut>o 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5082

DR. M. STDPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas .

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUŠKA
. PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

:---- -j---------

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rooth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, 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

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

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CfllCAGO, ILL.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

akimis, pasiteirauk ‘ 
BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubobe

Tel. Yards 1138

TANLEY P.
MEžEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 

automo- 
vi šokiems 

Kaina

3319 Auburn 
Avė., Chicago
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Muciua Scevola.NAUNENOS ant laužo Huss’as. Vėliau [gąsdino rinkikus socializmu
__ [irgi buvo pasireiškęs skili-[ir kitais “baisiais” dalykais.! < * •• « ♦ i • I 1

mas tarp katalikų (1437 m.) ,1 Amerikos žmonės jau pr a-1 Apie V OKieClU DCI l^eįiKlĮ Hiar- 
kada vienu ir tuo pačiu lai- deda pasiliuosuoti nuo se
ku viešpatavo du papos. BetĮnųjų partijų įtakos. Pama- 
apie tai mes čia nekalbėsi-|žu jie ima galvoti. Tai geras 
me. | ženklas. Ir reikia manyti,

Taigi tame sumanyme keJ jog Pažan^osios v18“" 

ti iš Romos papos sostų nie- 
įko nėra nauja Kas kita su 
(“valstybės” įkūrimu. Ko
kios neįmanomos blėdies at
nešė žmonijai Vatikano vy-i 
ravimas svietiškoje politi
koje, apie tai gali sužinoti

Naujienos eina kasdien, išskiriant [ kiekvienas, kuris tik pavar- 
tys istorijos lapus. Tad sun- 

iil — Telefoną*: Roosevelt 850& fku prileisti, kad dabar papai 
vėl butų galima atgauti 
svietiškų valdžių. Tiesa, ka
dras sukuria labai palankių 
aplinkybių religiniam misti
cizmui Po karo visuomet 
pasireiškia didesnis religinis 
veikimas. Civiliniam karui | 
pasibaigus Amerikoje religi-

The Lithuanian Daily News 
f'ublished Daily, except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Incu

Editor P. Grigaitis

1739 South Halsted Street 
ChNMNt IK.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. | 
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy. Į

Entered as Second Clasa Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd, 1879.

kę bei kitus galus.
i' ' ' i<» ........ . 'r 1 ■

(Laiškas iš Europos)
jog pažangiosios visuome-| Kol šios mano eilutės pėr-feina bolŠeyikų pramintu Re
nės judėjimas tolyn vis la-[plauks okeaną, daug dalykų gy-Įliu. Vokiečiai turi gal geriau- 
biau stiprės.

Darbo Partijos 
rezoliucija.

f prekybą. Bolševikai juk kaip Savosios 'litų valiutos pasto- 
energingai kovojo, spekulian- vumu kaimiečiai neperdaug 
tus vietoj šaudė, bet ir šios Į tetiki. Tai matyti iš to, kad 
represijos nieko negelbėjo: {parduodami geresniuosius gy- 

| spekuliacija paslapčiomis darĮvubus, ypač gerus arklius ar 
labiau bujojo. Kadangi spe-Jkokį nejudinamąjį turtą, pa- 
kuliantas rizikavo savo gyvy-Įprastai reikalauja dolerių. Do
bę, tai žinoma ir už tai pri-1 leriai taippat madoje ir duo- 

Į skaitydavo gerus procentus. Į dant merginoms pasegą. 
Lenkai buvo uždraudę laisvą) Tr • , • i u • • ,
valiutų prekybų oficialioj bir- , “f u 4 susopinę 
žoj. Tuomet jaigalėjo taip va- fe1 vaJ<^,0S “ 
dinama "gelda”, arba “juodo- P?""*. dem«krat« Almėjimo 
'ji birža,” kitaip sakant gatvės ^yku"la‘3 "f“
ir užkampių birža. .Kadangi Mat.ltda?gehs kad įr. ukinl^.ų 
ir čia reikalas buvo surištas apV,ltl, įUVJS'°JO Sc\m°. velk1’ 
su rizika, tai pardavėjai savo ji. d«“ rinkimuose 
valiutas brangiau jkainuoda- L^085, PernOnos, bet taip ne 
vo, ir lenkų markė pradėjo dabar JUUČlaS1 labal ap'
diir labiau smukti. Lenkams |
iš tos istorijos nieko neišėjo. Į Lietuvos kaimiečių ūkininkų 

Dabar tą patį kartoja ir vo-Į padėtis ištikrųjų yra labai 
kiečiai. Nors tau koks ir sun-[rimta, tat jų likimu krašto 
klausias reikalas — vieno do-| valdovams reikėtų labiau susi- 
lerio tą pačią dieną neiškelsi. | rūpinti. Lietuva savo prigim- 

| Atiduok jį komisan ir lauk Įtini buvo ir pasiliks ūkio šalis, 
biržos dienos hfidallinic kur-[todėl svarbiausias musų užda- 
so! Naujas Šiuo reikalu įsaky-| vinys ir turi būti visomis iš- 
mas veikia tik kelios dienos, Į galėmis kelti krašto žemės 
už jo nepildymą grasoma ant | ūkį. Jei tų pastangų nebus ir 
kaltininkų kaklo, taip sakant, | Lietuvos ūkis vietoje plėtotis 
Šunis karti, o jau kartojas]puls žemyn, tai bus labai abe- 
bolševikų ir lenkų patirti apsi-Lotinas ir pačios valstybės gy- 
reiškimai. Dabar jau daugn-1 venimas. —4>et. Klimka,
ma vokiečių kelnerių įsisteigė, 

Į taip sakant, savo mažą mainy
mo kontorą: aptarnauja savo 
svečius... O taip pat ir apie 
žymesniųjų bankų duris jau 
matyt tam tikrų personų, pas 
kurius galima svetimos valiu
tos ip pirkti, , ir parduoti... 
Vadinas “juodoji birža” jau 
kruta I

Kaikuria sąžiningesni ban
kai jau užprotestavo prieš to
kį valdžios įsakymą, valdžia 
žadėjo jį peržiūrėti; kas iš toj* 
išeis — dar nežinia, tik; aišku, 
kad spekujiamtai nenukentės, 
ir to amato žmonių nesuma
žės. O spaustuvės ūžia, maši
nos birbia, pinigai eina iš jų 
sieksniais ir kilometrais! 
bilizuok markės kursą, 
nori ’

Kokios to pasekmės? 
niau buvo manoma, kad 
kiečiai dėl Savo žemos valiu
tos galės savo dirbinius ex- 
portuoti į visas tas šalis, kur 
pavyzdžiui anglų ar Amerikos 
dirbiniai yra neįperkami. Bet 
ir tai pasirodo esanti fįkcija. 
Pramonei reikalingas tam tik
ras, taip sakant, palaidas ka
pitalas ir kreditas. Bet kaip 
gali žmogus laikyti pas save 
kapitalą, jei jis kasdien eina 
mažyn? Ir kas pinigus skolins, 
jei už mėnesio jie nei pusės 
vertės nebeturės to, ko jie tu
rėjo, Bankai šiandie palūkanų 
moka iki 18 procentų mėne
siui, bet daugelis iš privatinių 
žmonių skolinąs pinigus, į mė
nesį palūkanų moka 100 pro
centų, ir vistiktai dar sau pel
no gauna apie 200 procentų! 
Kaip gali vykti ūkis ir pramo
nė!

(Bus daugiau)

[venime jau bus gal griežtai Įsius mokslininkus finansų ir 
[pasikeitusių. Todėl tenka ap-Į ekonomijos srity; bet finansų 
|sistoti tiktai ties pagrindiniais Į’ukis — vienas visų blogiau- 
[principiniais dalykais. įsiųjįK.,

Jau jus senai, be abejo, bu-Į Buvusi® Waitlfo . kab&netas 
site girdėję, kad vokiečių irĮįjent oficialiniai stengės pildy- 
lenkų mąrkė, lyg susitarusios Lį Vers ai ės traktatą, rodė 

[ar iš simpatijos dėl kompani-[gerą norą, ir per tat buvo iš
jos vienu metu staiga pradėjo lįgavęs iš Santarvės labai daug i 
galvotrūkčiais smukti, ir nie- Į palengvinimų. Butų jų ir dau- 
kas nežino, kada jos galės su-Įgįau gavęs, ir Vokietija gal 
silaikyti. Tarp vokiečių ir len- Įgreitai butų galėjus lengviau 
kų marki skirtumas berods [atjausti, nes prie Wirth’o vo- 
nemažas. Vokiečiai teisinasi, I kiečių pramonė konkurentų 
kad jie turį savo gerybes ati-1 neturėjo, Vokietija nedarbes | 
duoti prancūzams, ir todėl jo-1 nepažino. Bet ,vokiečių juoda-j 

'Išimčiai, pajutę, kad Vokieti- 
Ijai jau stiprėja, jnuvertėĮ 
4Wirth’o kabinetą, pastatė re-Į
■ akcinę valdžią su Cuno pry-1 
j šaky, kuri iškarto stojo San-| 
Itarvei opozicijoj. Wirth’o tai-j 
Ikos traktato vykinimo politi- 
|ka buvo įgijusi gilios simpa- 
Įtijos užsienio valstybės, ypač 
Įneitralinėse, ir buvo įvariusi
■ geroką kylį Santarvės tarpand 
Į kad šį pastaroji buvo |bema- Į 
[nanti sprogti. Tačiau Cudlo| 
[ aragan'IĮi'škumajs beirsiančią | 
| Santarvę vėlei sukvietė tai- [ 
Ikon, pražudė simpatiją užsie- 
Iniuose, sukiršino Vokietijos
buvusius draugus. Cuno val
džia Santarvei nieko nemokė- | 
jo, vadinas valstybės iždinė 
turėjo pasilikti lygsvaroj, tuo 
tarpu jam pradėjus valdyti, 
markė ėmė dardėti. Jo arogan
tiškumas davėpragos prancū
zams įsiveržti į Ruhr’o sritį, 
ko prancūzai prie Wirth’o nie
kuomet bebūtų galėję padary
ti. O 
peilis 
kyti 
turias 
rikas ir trisdešimts tris spaus
tuves, kurios dieną ir naktį 
spausdina pinigus. Tiktai de
šimts valstybės išlaidų pro
centų padengia 
90% padengia 
kaip gi markei

Bet Cuno Šiuo 
si tenkino.
kristi, jis sumanė ją dirbtinu 
budu remti. Mat Wirth’as val
stybės banke buvo sutaupęs 
daugybę svetimos valiutos. 
Cuno juos kuodįugiaufiia pa
bėrė po pasaulio biržą, par
duodamas jas kuopigiausia. 
Pirkėjų niekuomet nestigo. 
Per porą mėnesių išmesta šu
niui (tei^iiųjiau spekuliantui) 
ant uodegos aukso milijardai. 
Prancūzai ir jų sėbrai pradė
jo vokiečių draugams akis bar 
dyti, kad vokiečių skundai, 
buk jie neturi kuo reparacijų 
mokėti, yra melas, nes jie ga
li mėtyti be jokios prasmės 
milijardus aukso, tai tais mi
lijardais galėjo ir reparacijas 

mokėti. Bolševikai išmėtė sa
vo auksą agitatoriams ir pro
vokatoriams, ir paliko popie- 
ruškų graužti. Vokiečiaį savo 

aukso valiutos atsargą išmėtė 
spekuliantamjs. žinoma, ne
praėjo ųei keli mėnesiai, kaip 
atsarga išsisėmė. Spekuliantai 
nei dėkui nepasakę praturtėjo, 
o valstybė nusmuko. Markė 
beveik staiga nuo 20 tūkstan
čių už dolerį nukrito iki 120 
tūkstančių, ir nėra pamato jai 
nustoti kristi.

Dabar vėli Vokietijos valsty
bės vyrai susidūmojo “stabi
lizuoti” markę. Dirba visokius 
projektus, bet nei vienas pro
jektas nepasiūlo sustabdyti pi
nigų spausdinimo 1 mašinas. 
Jei mašinos nebus sustabdy
tos, tai dirbtinas stabilizavi
mas visviena truks, ir už^ 
tršuks dar sunkesnių nelai
mių,; nes: kris staiga ir dideliu 
įsismaginimu. 'Dabar vokiečiai 
suvaldyti spekuliaciją ir stabi
lizuoti markę, vėlei fpasinau- 
dojo bolševikų pramanytu bei 
lenkų pakartotu pavyzdžiu, bų- 
tent: uždrausti laisvą valiutų

I Prieš keturis mėnesius 
[Anglijos Darbo Partija įne
šė į parlamentą rezoliuciją, 
kuria griežtai smerkiama 

[kapitalistinė tvarka ir reko
menduojama laipsniškai eiti! 

[prie naujos tvarkos ,kur ga
mybos įmonės, geležinkeliai 
ir anglies kasyklos butų su
visuomenintos. Tą rezoliuci
ją pagamino Philip Snow- 
den.

Suprantama, niekas nesi
tikėjo, kad parlamentas, kur 
Darbo Partija nesudaro di
džiumos, priims tą rezoliu
ciją. Rezoliucijos autoriai 
irgi tatai žinojo. Bet jiems 
rūpėjo kitas dalykas: jie no-Į 
rejo iškelti aikštėn visus ka- 

| skelbiamas kryžiaus karo Į pitalistinės tvarkos truku- 
evoliucijos teorijai ir kaiku- mus jr nurodyti kelius, ku
rių valstijų sumanymas įsta-1 riais einant tie trukumai ga-Į 

Įtymdavišku keliu uždrausti 
išguldinėti mokyklose evo
liucijos mokslą kuogeriau- 
sia parodo tą religinį kvai
tulį. Europoje dedasi irgi to
kių pat dalykų. Pasak G. 
Hauptmano, religinis misti
cizmas Vokietijoje ple
čiasi lyg kokia limpama li
ga. Tokioms apystovoms 
susidėjus, žinoma, nieko ne
būtų nuostabaus, jeigu pa-| 
pa pradėtų svajoti apie se
nus gerus laikus, kada svie
tiškoji valdžia turėjo lenk
tis prieš Vatikaną. Bet tie 
laikai jau praėjo ir nėra jo- 

I kio pagrindo manyti, kad 
jie kada nors begrįš. Li- 

I guistas religinis kvaitulys 
paprastai žlunga taip greit, 
kaip tik gyvenimas pradeda 
įeiti į normalines vėžes. Taip 
atsitiko Amerikoje, taip at
sitinka ir visur kitur.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams_______ ____ ___ ,
Pusei metų..... ...............
Trinas mėnesiams ____
Dviem mėnesiam r__ „____
Vienam mėnesiui —

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _____ ____ , -
Savaitei____ _ . 18c
Mėnesiui - -----n-/-r-.- 75°

Suvipažtu^e Val8ti*>,e’ “• judėjimas buvo pradė-
Metams_____ _____ ,_____L . $7.00
Pusei metų__________ r-„ r r 3.50
Trims mėnesiams________ ___ 1.75
Dviem mėnesiam___________ _ 1.25
Vienam mėnesiui_________—. .75

i Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams___ ________________   $8.00
Pusei matų_______________   4.00

i Trims mėnesiams_____________ 2.00
Pinigus 'reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
g 1 ■II.. !■■■■. ,,, iii^į. ■■ n i.ij

Papos
valstybę

$8.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50
, .75

jęs labai bujoti Tai labai 
natūralu. Nusivylimas žmo
nėse esti didelis. Jie ne
randa sau nusiraminimo ir 
įpuola į religinį ekstazų. 
Lyginai tas pats atsitiko ir 
po pasaulinio karo. Bryano

Šveicarijos laikraščių pra
nešimais, papa Pins XI ža
dąs persikelti iš Romos į 
Vienną. Girdi, tai busiąs 
pirmas žingsnis prie atgavi
mo pasaulinės valdžios, nes 
papa nčrįs sudaryti savo 
valstybę iš Austrijos, Lenki-' 
jos, Bavarijos ir gal Čeko
slovakijos. Austrijos pre
mjeras esą jau rengiąs dir
vą tokiai vaysįybei.

Kiek yra tiesos tame pra
nešime, kol kas yra sunku 
pasakyti. .Vienok sąryšy
je su ta žinia bus ne pro šalį 
priminti, kad toks sumany
mas buvo kilęs ir ankščiau. 
Viduramžiais papos sostą 
buvo planuojama perkelti į] 
Francijų. Tam tikslui bu
vo pabudavotas atitinkamas 
palocius. Be to, papa Kle
mensas V savo sostą buvo 
įsteigęs mieste Avignon, 
Francijos teritorijoje. Kle
menso įpėdinis irgi pasiliko I 
Avignone. 4 Tik 1377 m. pa-1 
pa Gregorius XI grįžo į Ro-j 
mą ir apsigyveno Vatikane. 
Kadangi daugelis kardinolų 
buvo franeuzai, tai jie prie
šinosi perkėlimui papos sos-1 
to. O kai Gregorius XI nu-1 
mirė ir jo vieton liko išrink
tas italas Urbonas VI, tai I 
franeuzai kardinolai paskel
bė tuos rinkimus neteisėtais 
ir išsirinko sau kitą papą, 
Klemensą VII, kuris pasili
ko Avignone. Romos papą
rėmė Anglijos, Vengrijos, pasiūlyta $15, 
Lenkijos ir šiaurinių Euro-jis balsuos už 
pos karaliai, o Avignono pa- kratų tikėtą, ir $10, jeigu jis 
pos šalininkai buvo Franci-Į balsuos už republikonus. Pi- 
jos karalius ir jo sąjungi- lietis balsavęs už republiko- 
ninkai — Škotijos, Portu- nų kandidatus. Paklaustas, 
galijos ir Ispanijos karaliai, kodėl jis balsavęs už mažes- 
o taipgi kaikurie vokiečių nį kyšį, pilietis atsakęs: 
princai. Kaip vienas, taip “Matote, aš maniau, kad re- 
ir kitas papa skaitė save tik-1 publikonų partijoje yra ma
nuoju Kristaus įpėdiniu ir 
ekskomunikavo vienas kitą. 
Tai tęsėsi nuo 1378 m., iki 
1417 m. Tik Konstansos Ta
rybai, pasisekė sujungti dvi 
kovojančias katalikų grupes 
ir išrinkti vieną papą, Mar
tiną V. Reikia taipgi pasa
kyti, kad tos pačios tarybos demokratais rinkimus pra- 
patvarkymu liko sudegintas kišo, nežiūrint į tai, kad jie

|kių dyvų nesą, kad markė 
[sprunka. Bet lenkams — tai 
juk prancūzai moka, kiek tik 
galėdami, tai kodėl lenkų mar
kei smukti?

Kad vokiečių markė smun
ka, nepasakytau, kad tai yrą 
prancūzai kalti. Žinoma, turi 
didelės įtakos ir užkrauta vo-i 

Ikiečiams sunki reparacijų naš
ta, bet didžiausia vokiečių mar
kės kritimo priežastis, tai kad 
vokiečių finansų politika pa
remta, prastai sakant, žuli- 
kyste.

Gražus neprotingos finansų 
politikos pavyzdys — rašų 
bolševikai. Jie juk svajojo, 
(kad idealinei koiiiuliu'stinckvkl- 
stybei pinigai visai nereika
lingi, todėl ir apie finansų \>o-

Įima pašalinti
Kilusieji parlamente de

batai dėl rezoliucijos, be abe
jojimo, nemažai SUintere-|litikos apsaugojimą sau galvos 
savo visuomenę, kuri turėjo 
progos plačiau išgirsti apie 
Darbo Partijos programą. 
Tuo žvilgsniu rezoliucija at- 

I nešė daug naudos, nežiūrint 
į tai, kad ji 368 balsais prieš 
121 liko atmesta. Kaip ir 
buvo galima tikėtis liberalai 
balsavo prieš rezoliuciją.

SSJ35S..

KIŠENĖS JAUTRUMAS

Apžvalga |

Smūgis senosioms 
partijoms.

Minnesotos senatoriaus 
rinkimuose laimėjo Farmer- 
Labor Partijos kandidatas, 
Magnus Johnson. Spėjama, 
kad jis gavo apie 40,000 baL 
sų daugiau, negu jo konku
rentas, republikonas Preus. 
Demokratų kandidatas gavo 
vos kelioliką tūkstančių bal
sų.

Tai labai skaudus smūgis 
senosioms partijoms. Juok
dariai pasakoja, kad kartą 
vienam piliečiui buvo 

jeigu 
demo-

Meksikos prezidentas, Aiva
ro Obregon, stvėrėsi griežtes
nių priemonių sustabdymui 
iidįeintos propagandos kruta- 
muosiuose paveiksluose. Jis* iš
leido patvarkymą, kad 500 
Meksikos teatrų nerodytų fil
mų tų Amerikos kompanijų, 
kurios vaizduoja meksikiečius 
barbarais ir žmogžudomis. Ko 
nebuvo galima atsiekti apelia
vimu į žmoniškumą, tai liko 
atsiekta prezidento paskelbi
mu boikoto Amerikos fil- 
moms.

Will Haycs, vienas žymiau
sių asmenų krutamųjų pavei
kslų industrijoje, tuoj pasiun
tė specialinį žmogų į Meksiką 
su įgaliojimu pasirašyti sutar
tį, kuria einant Amerikos 
kompanijos prisižada daugiau 
nobegaminti priešingų Meksi
kai filmų.

šimto nuošimčių patriotams 
kišenė yra jautriausia vieta. 
Kaip tik liko užgauti kišenės 
interesai, jie tuoj sužmonėjo 
ir prisižadėjo nebevesti 
gaištingos propagandos.

pra

DARBININKŲ LAIMĖJIMAS 
AUSTRAILIJOJB.

žiau korupcijos, jeigu ji duo
da mažesnį kyšį, negu de
mokratai”. . ..

Bet didžiumą Minnesotos 
piliečių, matoma, suprato, 
kad kaip vienų, taip ir kitų 
korupcija yrą lyginai bloga. 
Padarinyje republikonai su

Australijos valstijoje, Que- 
enslande, 'Darbo Partija lai
mėjo rinkimus. Nors^dar pil
nų rinkimo davinių nėra, bet 
Darbo Partijai jau yra užtik
rinta didžiuma vietų valstijos 
le^islutuiTojc. . jDąrbiėč^pli} prąr 
vedė 41 atstovą, nacionalistjai 
— 15, ir kitos partijos 11. Ddr 
nepaduota žinių iš penkių dfc- 
triktų. Bet jie dalykų padė
ties visvien neperkeis: darbie-
čiai legislaįuroije turės ^abso- tokia iš pašaukimo buržuazį- 
liučią daugumą. nė valstyjbėį finansų reikalu

nelaužė. Net dar 1019 metais 
gyrės, kad jie einą prie pini
gų panaikinimo, todėl juo 
greičiau pinigai nustosią ver
tybės, — juo greičiau komu
nistinis rojus įvyksiąs. Pini
gus spausdino, kiek tik galė
jo. Ne veltui < tuo metu Lietu
vos bolševikėliai pasakojo, 
kaip gera ^raudonosios armi
jos kareiviams gyventi, nes 

 

kiekvienas jų turi pinigų dir

 

bamąją maširiėlę, Ju<raitas jo
damas gali pradirbti, kiek 
nori. Žinoma, ai pletkai, bet 
jų! esimafc tuįri ireaUinigo* pag
rindo, ir labai daug pasako.

Kitas 
nansų informatorius' 

 

rainos banditų vadas) !“Batka* 
Machno’1 išlepo pinigus, ku

 

riuose figura/o parašas, kad 

 

tokių pinigui, išdirbimą namie 
įstatymas ne tik kad nebau
džia, bet dar skatina. Bet 
Machno pinigų dirbėjų neatsi
rado, nes pasirodė, kad jų pa
dirbimas daugiau pačiam kai* 
nuoja, negu jie verti yra. Iš
nyko plėšikas Machno, išnyko 
ir jo pinigai

Bet 
kesnė 
veno, 
šaulio 
jau paaiškėjo, kad ne tik 
vatiniams dirbėjams, 
valstybei pinigų dirbimas ne
beapsimoka — brangiau kai
nuoja negu pinigai verti, tuor 
met bolševikai suprato, kao 
vistik be pinigų gyventi nega
lima.

Bet jeigu nėra finansų ūkio 
—< kokie gi gali būti pinigai! 
Jdįgu liaudie Rusijoj perkant 
ar parduodant rokuojama ne 
rublių skaičiai, bet rublių sau
jos, tai neliudija apie valdžios 
galvų išmintį.

Kaip dabar bolševikai sva-. 
joja įvesti savo aukso valiu
tą (červoncus), kaip jie svajo
ja nustatyti “buržuazine sis
tema” valstybės biudžetą, ži
noma, svajonės pasilieka sva
jonėmis, o išfinansų ir biudže
to niekas neišeina. Jokių dyvų 
nebus, jei jie pinigus vietoj 
saujomis pradės matuoti pū
dais!
bolševikai

didelis valstybės fi
— Uk

boilšeivtfkams teko sun* 
dalia. Juo ilgiau jie 
juo toliau nuo šio 
jų rojus dardėjo.

gyį 
pa- 
Kai 
pri-

ibet ir

tari ir“Na,
leisti, kad daryti , netvarką, 
griauti, ir statyti . nemokėti. 
Bet užtat dyvų dyvais atsidy- 
vyti negalima, kad vokiečiai

šis įvykis — Vokietijai 
po kaklu. Cuno sutvar- 
finansams parūpino ke- 
didžiau$ias poperio fab-

pajamos, o 
spaustuve! Tai 
nekristi!
absurdu nepa-

PradSjus markei

Sta- 
(kad

Se- 
vo-

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į visas 

___  dalis 
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę 16 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

"Resolute”, “Reliance" 
“Albert Ballin” 
“DeuUchland”

Kurie veža I, II ir III kleeoe pa- 
sažieriue ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa”, "Thu- 
ringia” ir “Westphalia” su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apyiitovoe.

į United American
i Lines

171 West Rando! ph St., 
y Chicago, 1111
Arba bile autorizuoto agento.

Pabuvus Lietuvos 
kaime.

(Musų korespondento).

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės
I

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš
Pabuvus Lietuvos provinci

jos kaime trumpesnį ar ilgesnį 
laiką gauni aiškaus įspūdžio, 
kad šiuo metu kaimiečių, ypač 
mažažemių-ukininkų padėtis 
ne iš geriausių. Visųpirma 
daugiau negu kita ko girdėti 
žmonių nusiskundimų, kad 
labai esąs sunkiai sugaudomas Į 
litas. Ūkininkų gaminiai su
lyginant su pramonės išdirbi
nių ir įvairių perkamųjų iš 
krautuvių prekių kainomis 
esą perdaug pigus. Gi naujai 
nustatytieji litais už žemę mo- 
kesniai esą perdaug augšti 
Laukiui iš 19-20 de^imtiiiių 
metams atseina mokėt ligi 
150 litų). Anot ūkininkų, jei 
aplamos vaistiečlų-ukininkų pa 
dėties sąlygos g^eit ne^asikej- 
sią gerojon pusėn, tai jie ilgai 

Inebetesėsią ir Lietuvos ūkiui 
prieisiąs didelis krachas. Da- 

it>artin€se sąlygose pakelti že
mės našumą ir pagerint karo 
metu nupuolusį ūkį nesą jo- 

'kios galimybės.

000,000.00

tėti nuo vasaros 
ir susierzinimu?

ANTITRIGINĖ PAGELBĖS JUMS!
85c “Antitrigine” 85c

ANTITRIGINĖ yra FrancuziŠkas an
tiseptikas nuo sutinimų, susierzini
mų. raudonymių odos paeinančių nuo 
užsikrėtimų, šlapumd, trinimosi ir 
daugelio kitų odos ligų, šita nauja 
FrancuziŠka gyduole yra malonumas 
gel kentančių darbininkių moterų ir 
vaikų.
ANTITRIGINE yra švelnus antiseptiš- 
kas pauderis. kuris yra labiausia pa
rankus vartoti, neperšintis, šaldantis, 
švelninantis ir suteikia geriausias pa- 
s ckm’Cs*« f * ♦ j /
ANTITRIGINE yra aukščiasuio geru
mo, skirtingas nuo visų kitų gyduolių, 
tos rųšies.
ANTITRIGINE yra parduodamas po 
85c vidutiniško dydžio dėže. Del pla
tesnių žinių prisiųsk 2c štampų ar 
tiesiog orderiuok jdėdamas 5c štampą 
padengimui siuntimo kaštų.ANTITRIGINE PRODUCTION CO.

(not inc.)
P. O. Box 881, Ghicago, III.



Trečiadienis, Liepos 18,1923
-   __ - - .-r  . - - 11—OMM—

Iš Mokslo Srities
NAŪJ1ENW, CEW», UI

Matematika ir jos praktinė reikšmė
(Tęsinys)

VI. A.

Vienok dar svarbesnė
matematikos reikšmė, ku
rios gaunama mokinant
jaunuomenę. Matematika — 
priruošiamoji filosofijos moky
kla, toks seniau buvo lozungas, 
kuriuo remiantis ji įėjo j aukš
tesniąją mokyklą. Ji buvo pa- 
idagogų garbinama, kaipo dva
sios gimnastika, kuri lavina ab
straktinį protavimą ir gabumus 
teisingoms išvadoms ir nuosek
liems protvimams daryti. Ta- 
čiu filosofas Oskaris Jėgeris 
manė kad tokiam matematikų 
vertimui esant, jai truko to ką 
turi lingvistai ir istorijos moks
lai, t. y. ryšio su visuomeniniu 
gyvenimu. Jeigu Jėgeris rė
mėsi vien tik tuo, ir manė kad 
dėl to matematikos pamokų 
skaičius reikalinga dar labiau 
sumažinti, kas iš tikrųjų jau 
XIX šimtmety jau buvo atlikta, 
tai jis padarė perdaug vienpusiš
ką išvadą, nes iš tikrųjų kažin ar 
yra kitas kuris nors mokslas, 
kaip kad mokslas apie skaičių ir 
erdvę, kurs butų tokiame arty- 
mame ryšy su visuomenės gyve
nimu. Teisėjas, administrato
rius, deputatas, karininkas ir 
mokslininkas vis dažniau ir daž
niau susiduria su klausimais j 
kūrinos teisingai ir tiksliai ga
lima atsakyti, tik bent kiek ma
tematinių gamtos mokslų ži
nant. Tai atsitinka juristui, 
kurs nori tinkamai sunaudoti 
ekspertų specialistų ekspertizas, 
pavyzdžiui: gamtininkų, inžinie
rių, o kartais net ir medikų; tai 
atsitinka valdininkui arba depu
tatui, kurs nori tinkamai dar
buotis su architektais ir inžinie
riais, apdraudimo specialistais; 
tai atsitinka karininkui, kurs 
nori kad teknikos pažanga butų 
naudinga jo tėvynės ginklavi
muisi. Del to dažnai tenka gir
dėti skundų ir unkštimų, kad to
limesniame gyvenime nesiseka 
papildyti tuos trukumus ir spra
gas, kurias palieka mokykla ma

tematikos srity. Greta Platono 
matematikos, kuri mokinant vi
suomet ras sau vietos, turi stoti 
Galilėjaus matematika, kuri gre
ta fiziniai-cheminio mokymo 
duos pagrindus šių dienų gamtos 
mokslams ir teknikai suprasti, 
štai tikslai, kuriuos 1900 metais 
žymios vokiečių daktarų, natū
ralistų ir inžinierių draugijos 
pasistengė pravesti, pertvarkant 
senąjį matematikos dėstymo bū
dą ir medžiagą, šių draugijų 
darbas juo labiau pasisekė, kad 
dėl tų pačių priežasčių Austri
joje, Francijoje, Italijoje ir An
glijoje kilo tokių pat draugijų 
smarkus judėjimas.

Kad taip sunkiai įgytoji ma
tematikos pozicija vėl nepranyk
tų ir kad matematika įgytų dar 
didesnės reikšmės ir pritaiko
mumo, pasirūpinta, kad jos tyri
nėjimai ir jos naudojimai prak
tikoje butų ankštai suglausti. 
Tam reikalui net atskiri organai 
įsteigta. Pavyzdžiui, universi
tetuose šaknijasi pritaikomoji 
matematika, jai net specialiai 
katedros skiriama. Be to kaip 
juristus supažindina su draudi
mo reikalais, taip lygiai skiria
ma specialių lekcijų ir Javinių 
tiems, kurie mokinasi gamtos 
mokslų, chemijos ir medicinos. 
Apie karo-teknikos mokyklas 
(kokia yra pav. Šarlotenburge) 
nėra ką nė kalbėti, aišku kad 
matematika ir fizika ten plačiai 
išeinama. Kiekviena didesnė 
pramonės įstaiga pageidauja, o 
kartais net ir reikalauja, kad in
žinierius gerai žinotų ir mokėtų 
naudotis matematika.

Nors viršminėta tvarka uni- 
versituose ir aukštesniosiose 
teknikos mokyklose dar reikalin
ga pagerinimų ir tobulinimų, 
tačiau vis tik galima tikėtis kad 
šy musų 20 šimtmety matema
tika dar labiau pražydės, kaipo 
mokslas turįs bendro su visuoti
na kultūra ir kaipo senas moks
las, kurs vis tik dar gali daug 
progresuoti.

(Pabaiga)

CHICAGOS 
žinos

Užsidaro Valparaiso
. Universitetas

raiso Universitetą Apie 10 me
tų atgal.”

“Kaip daug lietuvių tuo lai
ku lankė tą rrfokyklą”?

“Apie 100, o gal ir dau
giau.”

“Ar daug iš Chicagos lietu

vių profesionalų, jums žino-; 
mų, yra lankę minėtą Univer
sitetą?”

“Veik visi daktarai, išski
riant gal tik Dr. Graičuną, ir

GYDYMAS

(Seka ant 6-to pust)

Pasikalbėjimas su buvusiais 
valparaisieČiais.

MNaujicn,ų” reporteris su
žinojęs, kad plačiai tarp Ame
rikos lietuvių pagarsėjęs Val
paraiso universitetas užsidaro, 
nusitarė sužinoti ką apie tai 
mano buvusieji lietuviai val- 
paraisiečiai. Nes mat di% 
dėlė Chicagos lietuvių pro
fesionalų . didžiuma, o ypač 
daktarų yrą baigę, bet 
lankę Valparaiso Universitetą.

Štai kas “Naujienų” reporte
riui teko išgirsti.

Boul.------”
“Alo.”
“Alo.”
“Ar čia Dr. Žilvitis?”
“Taip. O kas kalba?” 
I‘^Naujienų (reporteris'’’’.
“Ko jus norite?**
“Šiandie laikraščiai skelbia, 

kad plačiai Amerikos lietu
viams ž-inoanas Valparaiso U- 
niversitetaš užsidaro. x Aš no
rėčiau patirti, ką jus apie tai 
manote”?

“Aš visai nieko apie tai neži
nau, nes nidko negirdėjau. 
Todėl nieko ir negaliu pasaky
ti.”

“Aš tik noriu dasižinoti, ar 
jus, daktare, lankėte Valparai
so Universitetą?”

“'Tau). Aš lankiau Valpa

Karštas Vanduo“
Pirkite sau gazinį vandens apšiidytoją dabar

• • , —•

Speciales kainos dėl vasaras pirkėjų 
Geras atrokavimas už jūsų senus šildytojus

Pradžiai mažas įmokėjinias 
.Ant išmokėjimo ilgam laikui r

PEOPLES GAS STORES 5 
Michigan Avenue prie Adams St. 
Arba musų krautuvėse arti jūsų painų

v

COME PUT O F THE BEATEN PATH

PASIRINKIMAS IS NAMINIO ISUARDAVIMO
Chicagos Nuostabus nuotikis dabar eina

Vien tik paskelbimai šio garsaus pasmetinio nuotikio yra 
pakankamai, kad sutraukus šimtus kostumerių j musų Drabužių 

Deportamentą. Tūks
tančiai vyrų patyrė, 
kad tikra vertė tokia, 
kokią kitos įstaigos pa
siūlo, galima rasti čio
nai.

Kožnas siu
tas ar žiupo- 
nas Krautu- 

vėje už

Visos mieros lig 52 įskaitant šimtus 
siutu extra didumu ir extra augščio vy

rams. Musų pačių “Aristokratų Siu
tai” ir plačiausia žinomi siuviniai įskai
tomi.

$19 siuvynys mes pardavėm sezone už $50

L. HARRINGTONO KREDITORIAMS
, THE UNITED STATES NOVACULITE CO. šiuo paskelbia, kad 

laikinai atidarė savo afišą. 3622 Division St., 2 lubos, Chicago. 
Kad L. Harringtonas depozitavo valdininkams šios kompanijos 
nękurio stako certifikatus, kadiatidavus tokių notų paveldėjams 
minėto L. Harringtono, kurie norėtų gauti tuos certifikatus už 
jų notas. Ofiso valandos yra nuo<9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų 
pirmadieniais, trečiadieniais ir pėnktadieniais ir nuo 9 ryto lig 
9 vakaro: antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais nuo 12:30 
lig 5 po piet.

Važiuojant imkite bile kokius karus iš pietų ar iš žiemių lig <' 
Grand Avė. — Grand Avė. karais į vakarus lig Division St.

United States and Novaculite Co.

$50 už $12.50
Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 

atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokia negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums, geriausi gydymą 
žinomų medicinos mokslui.

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

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 m< 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a» 
5 esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar 
ne tiesa

EUROPIšKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių sukanda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda. šitam moksliškam ryc ymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepufi. an
titoksinus, bakųerinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo. -
$10.X—RAY EG^AMINACIJA $1.

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p., 
Seredomią ir sųbatomis: 9 ryte lig 

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

. (Kampas Madison ir So. Market)
< , Chicago, III.

Atėjo Socialdemokratas, 
No. 30. Galima gauti Naujie
nų ofise. 5c už kopiją.

Motinos—
žiūrėkit, kad po žai

dimui, jūsų vaikų 

rankos veidai ir nuo 

gi keliai butų šva

riai numazgojami 

su riebiu putotu
<

Lifebuoy, kuris už

muša perus ir paša* 

liną dulkes.

Baisus Priešginiavimas Dulkių
Dulkės nėra žemės ar saulės 

išvalytos pavandenio smiltis.
Dulkės yra lizdais susidedan

tis iš milijonų nematomų perų, 
priešų musų sveikatos.

Tai yra baisias dulkes, kada jūsų 
vaikai murzinais veidais ir rangomis 
pargrįžta iš mokyklos; arba, kada jie 
purvinais keliukais trina savo kūneliu 
prirengdami dirvą ligoms, uždegi
mams. 7

Ar Rali būti stebėtina, kad jus Mo
tinos ----- jus Šeimos sveikatos daktarai
—bijotės dulkių ir vedate jūsų vaikus 
prie prausinyčios, prie kiekvienos 
progos? A -

Užtai jus turite būtinai pažinti var
tojamą muilą, kuris tikrai naikintų 
dulkių pavojų.

Vaikai reikalauja didesnes protek
cijos, negu gali duoti paprastas mui
las. Jie reikalauja Lifebuoy Sveika
tos Muilo.

Lifebuoy, pirm visko yra tyras —• 
taip gražus ir priimnus, kaip bile 
muilas kada buvo padarytas. Jis yra 
labai švelnus odai. Jp smetonuotos 
riebios putos paeina nuo paimu aly
vos. maitinančios odą, ir lėngvai per- 
siėdančios kokosinio alyvos. Jame nė
ra nė biskelio palaido atkali! Lifebuoy 
yra geriausia vaikų muilas — nuosta
biai taisantis odos spalvą ir vystantis 
sveikatą.

Malonus kvapas
Net ginantis Lifebuoy elementai ap- 

siroiškia. iŠ kvapo—Tyrai antiseptiš- 
kas kvapas.

Jus greitai pradėsite mėgti tą kva
pą, kuris pranyksta j kelias sekundas 
palikdamas odą bekvapę. O apsauga 
pasilieka.

Kas dieninis, nuolatinis vartojamas 
Lifebuoy apsaugos visą jūsų šeinių. 
Jis užlaikys kiekvieno odą puikiausioj,

sveikoj padėtyj— minkštą, švelnią ir 
malonią.

Pirk keletą šmotų ir padėk vieną 
kur reikia prie vandens.

Pamatysi, kaip greit jūsų vyras ir 
vaikai ims girti Lifebuoy dėl gausių 
veiklių putų.

Spalva tyrojo, neišbal
tintos paimu vaisiaus 
alyvos yra raudona — 
užtai Lifebuoy yra
RAUDONAS.

t
į

LEVER BROS. CO.. Cambrigde, Mas s., U, S. A.

Kovoja prieš pavojingas 
dulkes

Kas yra Lifebuoy? Kame yra jo 
skirtumas nuo paprasto muilo? Kode! 
jisai yra gal būt daugiausia vartoja
mas toileto muilas sviete?

LIFEBUDY 
HEALTH 50AP 

PROTECTS

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

pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles 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 65o. aptiekoae, arba prisius- 
kitę 75c. tiesiai į labaratorij^.

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

Brooklyn, N. Y.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomeHai- 
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

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

.JEI saulės /Šviesa išrodo perdaug 
f stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji

mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirks*- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

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

Nenešiokite Diržo
Po ilgą bandymą, išradime mechani
ką systemą, kuri išgydo rupturą vyrą, 
moterų ir vaiką.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturoe System a pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon- 
struoiama DYKAI šio mokslinio syste- 
■ mos išradimo tiems 

kurie kenčia nuo 
rupturos. Jis turi 
pasisekimo kur kiti 
neturi. Nedaro skir
tumo. jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikite dr 
pamatykite demon

stravimą — dėl sa
la nėna plieninių 
stų — nei diržų 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 roptoras 
• Visiems užinteresuotiems

Aš pavartojau Kemp systemą ant rup
turos kairiojoj slėptinoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj. /

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturoe, nes aš ži
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D. 
217 E. Slst St., Chicago.

Per sekamas trisdešimts dienų 
'/ž kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis } musų nuolatini ofisą re- 
mianties šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pašę kai
nos.

Neatidąliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po 

pietą. Seredemis ir sabatomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 S'o. Wabash Avė. 

(Netoli Adams St.) Chicago.
i .. ........ m n iZ

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
, CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniŠkas ligas: 
nei-vu, reumatizmą, pa raly ži vj , naktini 
suBišlapininrą, dusui*) ir visas kitas Ii- 
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampan Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135 

Valandos: 8 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 
9 iki 12 a. m.

""" ....... ■ ' H
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIRORRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be epefacijos 
Vaį. 9-1; 5-8 P. M.
V ,‘šventad. 9-12 j 

.1579 Milwaukee Avė.,
* Kampas Robey ir North Avė.

-------------------------- ------------------- ■ J

Garsinkitės Naujienose
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

nemaža kitų profesijų žmo
nių.’”

. “Ar uždarymas universiteto 
galėtų pakenkti bent kiek lie
tuviams, aplamai?”

“Nieko negalima pasakyti“.
Pasikalbėjus su Dr. žilvičiu, 

“Naujienų” reporteris kreipėsi 
prie Dr. Biežio.

“Canal—”
“Alo”.
“Alo.”
“Ar čia Dr. Biežis?”
“Taip. Kas kalba?” 
“Naujienų” rtaporteris.“ 
“Ką jus norite?” j
“Ar pastebėjote, daktare, 

šios dienos laikraščiuose apie 
uždarymą Valparaiso Univer
siteto?”

“Dar neskaičiau.”
“Ką jus apie tai manote?”
“Vistik butų gaila, jeigu tei

sybė. iNes Valparaiso Univer
sitetas yra daug gero Lietu
viams padaręs, tai yra nemaža 
musų žmonėms yra davęs pro
gos apsišviesti. Tai buvęs pri- 
einamiausliais lietuviams, ypač 
ateiviams universitetas. Ir no
rintiems buvo galima daug ko 
išmokti.”

Toliau daktaras papasakojo 
aipįie Valparaiso 'Universitete 

lietuvių viešąjį knygyną, Lite
ratišką Draugiją, lietuvių kal
bos pamokas ir tt. ir tt. Girdi, 
į knygyną ateidavę visi Ameri
kos lietuvių laikraščiai ir ne
maža iš Lietuvos. Iš Ameri
kos alikraščiai eidavę dykai, o 
Lietuvos kai kuriems reikėda
vę primokėti. Be to, lietuviai 
moksleiviai galėdavę ne tik iš
mokti taisykliškai rašyti savo 
kalba, bet taip išsilavindavę ir 
viešai kalbėti.

‘^Kaip ilgai jus buvote Val
paraiso Universitete?”

“Apie keturis metus, nuo 
1909 iki 1912 metų.”

“Kaip daug lietuvių moks
leivių tuo laiku lankė Valpa
raiso Universitetą?” I

“Apie 70 ar daugiau kas 
met.”

“Kiek tas galėtų atsiliepti 
bei pakenkti lietuviams?”

“Suprantama, nemažai. Nes 
mat daug lietuvių galėjo ten 
mokslo gauti. Vis tik gaila,

Uni-

ia, 
prie

kad užsidarys Valparaiso 
versite tas.”

Po pasikalbėjimo su 
Biežiu, reporteris kreipėsi 

j Dr. Kliaugos.
“Ką jus turite pasakyti apie 

tai, kad Valparaiso Universite
tas užsidaro?

“Well, iš dalies gal būt 
buvę lietuviams ir geriau, jei 
jo visai nebūt buvę. Nes vis 
tik universitetas ne aukštai 
stovėjo. Be to, per tai daug 
lietuvių nestojo į geresnius 
universitetus. Suprantama!, 
pradiniams buvo gerai įgauti 
pradžią mokslo.”

Dr. Kliauga papasakojo re
porteriui ir daugiau dalykų, 
bet apie tai bus vėliau.

Reporteriui teko ir su dau
giau daktarų turėti pasikalbė
jimus, 
toj.

tas aukšta vielų tvora. Vi
duje pilna priaugusių didelių ar-, 
žuolų ir kitokių medžių. Be to, 
daugybė gražių įvairių gėlių 
darželių ir vandens lantanų.

Bet dar neviskas. Vienoje 
pusėje parko yra įrengta didelis 
apie suvirs dviejų tūkstančių 
sėdynių pavilionas su dideliu 
“steidžiu”. »

Atvykusioms 1S surukusio it
dulkėto Chicagos
daug pasigerėjimo . 
labai graži ir švari. Oras tyras 
ir turintis malonų 
Prisiartinus vakarui
pasiklausyti operos ir didelio or
kestro.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Karolio ir Ignaco Ma- 

tuževičių, kurių gimtine Lietuvoj: 
kaimas Varanėlių, Linkuvos vai.. Šiau
lių apskr. Pirmiau jie gyveno Phila- 
delphijoj. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti jie patys ar kas juos 
pažjsta, praneškite žemiau paduotų 
adresu.

1413—E. 58th St.
Brolienė Emelįja Matuzevičienė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
kuris negali dirbti sunkaus darbo 
prie naminio darbo, valgis, kamba- 
ris ir gera mokestis. Turi būti blai
vas. Darbas ant visados.

Atsišaukit:
1606 S. Halsted St.

Mirusi

miesto yra
Vieta yra

APSIVEDIMAI.

bet apie tai tilps ry-
—• Reporteris

važiuodama ligoninėn.

iMiss Bessie Peterka^ 24 m. 
amžiaus, 2236 S. 63 gat., pe
reitą sekmadienį važiavus ele
vatorių į ligoninę atlankyti 
savo sergančios sesers, bet pa
kely pasimirus. Sako, turėju
si širdies ligą.

Lietuvių Rateliuose
Jaunoji “Birutė”

Šiandie, liepos 19 dieną, 
“Jaunoji Birute” turės savo 
repeticijas Mark Witc Park 
svetainėje. Bus tartasi kas 
link išvažiavimo. Pradžia pa
mokų aštuntą valandą vakare. 
Tėvai irgi privalėtų atvykti. 
O tie tėvai, kurių vaikai dar 
nepriklauso, turėtų atsivesti 
savo vaikučius ir juos prira
šyti prie draugipėles.

Vaikai lavinasi dainos, ins- 
trumentalės muzikos, atleti
kos, šokių ir žaismių.

—-Vienas p£vų.

BRIDGEPORTAS
Iš “Birutės” pastogės.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

kvepėjimą, 
yra progos

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
nuo 30 iki 35 metų senumo. Vaikinas 
turi būti blaivus ir išmintingas ir ne
rūkantis, netinginys, nepilkas ir neži
las. Aš esu moteriškė 30metų am
žiaus. Atsišaukite laišku ar ypatiškai.

A. S.
3127 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 2 Automobiliai 
Turing King 1921 modelio. Kai

na $550.00.
Page Sedan, 1921 modelio. Kaina 

$550.00. Abudu kaip nauji. Galit ma
tyti visados,

3222 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas Vokiečių 
ir Airių apgyventa, kur galima geras 
biznis. Renda pigi. Listas ilgas. Nėra 
indžionkšeno. Parduosiu pigiai prie
žastis patirsit ant vietos.

444 W. 29th St.

RAKANDAI

Sėdint tarp žaliuojančių me
džių, girdint pasaulinių operos 
žvaigždžių gražius balsus ir ma
tant spindantį mėnulį ytin ma
lonų įspūdį įgauni, žmogus de 
tik užmiršti savo vargus bei 
kasdienines bėdas, bet, taipgi, 
rodos, paskendi kokiose tai ne
paprastose svajonių bangose...

— Operą mylintis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
8411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale, 0114.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

DEL PIKNIKO
Aš turiu nauįą 3 tonų troką, labai 

geras dėl pikniko ir mufavimo (mo- 
ving). Tairai yra geriausio roberio 
ir labai smagiai važiuoja.

FRANK SKRANDEL 
4067 S. Richmond Str.

Reikia —
Karpenterių, 75c į valandą, 
firemanų ir pagelbininkų 
55c į valandą, prie drill-press 
darbininkų 66c į valandą, 
indžinierių $45.00 per savai
tę, firemanų 70c į valandą, 
Janitorių $25.00 lig $27.50 
per savaitę, Mašinistų—75c 
į valandą, Aliejuotojų —55c 
per valandą, Steam fiterių-— 
70c per valandą, Wačmanų 
$100.00 per mėn., 8 vai. 6 die
nos darbo.
South Park Employment 

Bureau
4191 S. Halsted St.

TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU 
i Vėliausios mados rakandai dėl 5 
(Kambarių ir didelis dvigubų spring- 
sų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu arba dalimas už di
delį bargeną.

1922 S. Kedzie Avė.,
1 floras

PARDAVIMUI bučemė su namu, 
arba atskirai, tur būt parduota šią 
savaitę. Veikit greitai, nupirksit pi
giai. Prežasts pardavmo patirsit ant 
vietos randasi Brighto Parke.

2162 W. 46th St.

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI
BARGENAS

PARSIDUODA laikrodėlių (jewlery 
store) krautuvė. Biznis išdirbtas per 
10 metų. Lietuvių ir lenkų apielin- 
kė. Priežastis pardavimo, šeimyniš
ki nesutikimai. Atsišaukite:

C. J. K.4641 Š. Ashland Avė.
Blvd. 3386

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant loto, au
tomobilio ar saliuno. Biznis turi 
būt parduotas ar išmainytas į 
trumpą laiką.

Atsišaukit greitai.
3965 Archer Avė.

40 akrų ūkė; 20 akrų apsėta ja
vais, prie gerų kelių, netoli miesto 
mokyklos ir žuvingų ežerų, jauni gy
vuliai ir geri budinkai. ir visi įran
kiai dėl ukininkystės. Parsiduoda pi
giai arba išrandavoja, nes savininkas 
turi kitą biznį. Rašyk:

MRS. A. DEMENTIS,

arba išrandavoja, nes savininkas

R. 3. Rhinelander, Wis.

PARDAVIMUI vieno au
kščio, 2 pagyvenimų medinis 
namas, visas namas yra ge
ras ir parduosiu pigiai, nes 
turiu apleisti Chicago. Kreip 
kites: 3634 So. Parnell Avė.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 

o. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Bridgeportas. — Draugijų ir Kliubų 
susivienijimas šiuo skelbia, kad . jis 
jau yra paėmęs savo piknikui atei 
nančiais metais Blinstrupo daržą, 
Justice Park, birželio 15 d. 1924 m. Sį 
paskelbimą darome tam, kad tą dieną 
kitos organizacijos nerengtų savo di
desnių piknikų ir kad nepasitaikytų 
taip, kaip šiemet su Šv. Jurgio para
pijos pikniku. Ačiū klebonui, kad su- 
vo pikniką perkėlėį liepos 15 d., 1923, 
Bergman’s Grove, ir Susivienijimas 
Draugijų nutarė tame šv. Jurgio pa
rapijos piknike dalyvauti.—Komisija:

J. Maskaliunas 
J. V. Dimša 
Ant. Lazauskas.

RASTA-PAMESTA
RASTA

Kas pametėte vyrišką 
švarką. Kišeniui rasta kvi
tą išduota # per Naujienas. 
Kreipkitės prie B. Knosl 
2329 S. Sawwer Avė. 8 vai. 
vakare, 1 augštas.

Reikia —
PATYRUSIŲ
RIVICIERIŲ ir 
PAGELBININKŲ prie 
STATYBOS PLIENO
ATSIŠAUKIT

2611 So. Halsted St.

DELICATISSEN valgykla ir ra
kandai $70 dienos biznio, geriau- 
sis pirkimas Chicagoj. Savininkas 
apleidžia miestą. Teisingas pasiū
lymas nebus atsakytas. Turiu ir 
daugiau biznių pardavimui. Atsi
šaukit į elektrikos štorą:

7241 So. Halsted Str.
Tel. Vincennes 2563

PARSIDUODA namas pigiai. 4 
flatų po 4 kamb. kožnas. Beržų 
baigtas, garu šildomas, elektros švie
sa; viskas up to date; pačiam vidury 
Englewood, 2 blokai nuo karų ir ele
vatorių, rendos neša $3,000 j metus. 
Kaina $18,500. cash $7000. Atsišauk 
ar rašyk.

DAVTD T. MURFFY 
Room 911, City Hali Sųuare Bldg. 

139 N. Clark St.

- JIESKO KAMBARIU

REIKALINGAS Bučeris 
Darbas ant visados, mokes
tis gera, gali atsišaukti kad 
ir mažai mokantis.

1618 S. Union Avė.

RESTAURANAS ir Lunch rui- 
mis. Bargenas. Cash ar išmokėji
mais. Atsišaukit į elektrikos štorą:

7241 S. Halsted Str.
Tel. Vincennes 2563

PARDAVIMUI grosernė 
Malt-Hops. Biznis išdirbtas 
per daug metų, atsišaukit į 
Naujienas, Box 288

PARSIDUODA kampinis namas 
su saliunu. 3 kambariai prie biznio 
ir 6 viršui. Ąžolinės grindis; karš
tas vanduo; akmeninis frontas; 33 
pėdų lotas. Atsišaukit:

1634 W. 69-th St.

REIKALINGAS kambarys ant 
Bridgeporto pavieriis, kad butų elek
tra ir šiluma, prie mažos šeimynos, 
kad galėčiau pasigaminti valgį na
muose. Atsišaukit lig 25 liepos.

P. C. 3357 S. Halsted St.

Teodoras Budgenas persiskyrė 
su šiuo svietu Subatoj, July 14 
d., 10 vai. ryte, dirbtuvėj nuo 
karščio. A. a. buvo 39 metų am
žiaus; paėjo iš Laukuvos mies
telio, Tauragės ap. Lietuvoj pa
liko pamotę ir du broliu. laido
tuvės atsibus Seredoj. Liepos 18 
d., 8 vai. ryto iš namų 6404 
Kilis avė. i Apvaizdos Dievo 
Bažnyčią, o iš ten į šv. Kazimie
ro Kapines. Laidotuves rengia 
Jonas Jocis.

Nežiūrint nei vasaros karščių, 
nei nepatogaus laiko, “Biru
tė’ vis tik strapiai darbuojasi, 
veikia.

Skelbiama kad, “B-tes” choro 
praktika įvyks rytoj, liepos 13 
dieną, Mark White Sq. salėj, 
aštuoniose vakaro. Bus pradė
tas naujas veikalas. Taipgi su
sirinkę birutiečiai turės pasikal
bėti dėl šeimyniško išvažia
vimo. Todėl norima, kad visi 
nariai-rės ir senieji choro na
riai šiame susirinkime dalyvau- 
tų.

Jeigu rastųsi naujų narių no
rinčių prisirašyti prie “Birutės”, 
minėtame susirinkime galėtų ta
tai padaryti. Dabar yra proga 
prisirašyti naujiems nariams, 
nes vėliau nauji nariai bus ne- 
bepriimami. — “B?’ N.

D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. 
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas finansų Yašt. D. Dan- 
tą, 2653 N. Sayre AV®., Chicago, III. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimial- 
duoti virš minėtu antrašu. .Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
skas, Rašt., 2351 Custer St.

M ei ros e Park. — “Lietuvių Ameri
kos Ukėsų Kliubo” piknikas įvyks 
rugpiučio 12 d. —Valdyba.

Melrose Park. — Liet Tautiška 
Draugystė K. Algirdo turės pikniką 
nedėlioj, rugsėjo 2 d. Tai bus ..pasku
tinis piknikas. —Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 
į miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš šalies draugus meldžiame dalyvaut. 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.

— Kviečia širdingai Kliubas.

“Birutė”. — šiuomi pranešu, kad 
“Birutės” choro praktika įvyks ket
virtadienį. liepos 19 d., 8 v. v. Mark 
White Parko salėj. Bus pradėtas 
naujas veikalas. Taipgi bus kalbama 
kas link šeimyniško išvažiavimo.

Todėl visi nariai-ės ir senieji choro 
nariai yra kviečiami dalyvauti.

Dabar nauji nariai irgi gali prisi
rašyti prie “Birutės” choro. Vėliaus 
nauji nariai nebus priimami. Prašo
me visų nesivėluoti.—Rašt.

Meldžiame gimines ir pažjs- 
tamus dalyvauti ladotuvėse.

Ravinia Park
Graži vieta praleisti linksmai 

laiką.

Melrose Paric— šiuomi pranešame, 
kad liet, tautiška draugystė Kun. Al
girdo rengia pikniką ruąsėjo 2 d. 
Taigi malonėkite tą dieną piknikų ne
rengti. —Valdyba.
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REIKIA kambario vienam vaikinui 
Brighton Parke, 
butų su ’ 
žmonių. Ats: 
Park

Pageidaujama, kad 
valgiu, prie laisvų ir švarių 
Atsišaukite laišku į Brighton 
rių No. 25:
4138 Archer Avė.

A

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO. Mylinti dirb

ti prie stubos. Esiu mergina keli mė
nesiai kaip atvažiavus iš Lietuvos.

Atsišaukit:
8356 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2781.

BEIIIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA indų plovėjų 
$18.00 savaitei. Moterų į ea- 
fiteria $15.00 savaitei ir val
ais. Janitorių trumpoms va
landoms $62.00 ir $74.00 mė
nesiui. Merginų į hotelius 
$55.00 mėnesiui valgis ir 
kambaris.
South Park Employement 

Bureau 
4191 So. Halsted St

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Lu

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėti ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, IU.

Nuo Chicagos vidurmiesčio 
penkioliką mylių į šiaurius, palei 
Lake Shore randasi gražus Ravi
ma Parkas, iš visų pusių aptver

Jaunosios Birutes repeticijos į- 
vyks seredoj, liepos 18 d., 7:30 v. v., 
Mark White Sq. parko didžiojoj sve
tainėj. Visi narai prašomi susirinkti 
laiku. Valdyba.

REIKIA veiterio arba v-ie 
terkos. Geras užmokestis. 
Pastovus darbas. Turi būt 
patyręs.

1745 S. Halsted St

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Lietuviu Neprigulmingas Kliubas 
rengia šeimynišką išvažiavimą liepoš 
2 d., j Beverly Kilis miškus. Bus 
lietuviškos žaismės. Kviečiama vi
sus kliubiečius atsilankyti. ,< 

—Rengimo ^Komisija.

Laisvamanių, domei.— L. L. F. 1-os 
Kp. Extra susirinkimas įvyks penk
tadienį, liepos 20, Aušros Spaudos 
B-vės kambariuose -3210 So. Halsted 
St., 8 vai. vakare. Visi malonės at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų.—Valdyba.

North Side. — Sandaros 23 kp. su
sirinkimas įvyks seredoj, liepos 18 d., 
8 v. v., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi nariai prašomi atsi
lankyti. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU ALEKSO ir POVILO 

Kvietkauskų. Atsišaukite kaip grei
tai galima. Jūsų brolis yra labai 
slabnas County Hospital ir nori pasi
matyt kol gyvas.

KAROLIUS PETROŠIUS
2514 W. 45 PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTĘRŲ
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REIKALINGA moteris ‘ai* mergi
na prie namų darbo; mažą šeimy
na, nėra vaikų, Valgis, kambdris ir 
gera mokestis

Joseph Mačukeviče 
1036 E. 93rd St.

Tel. Chesterfield 2822

REIKIA PARDAVĖJOS 
patyrusios prie kautą ir dre 
šių. Pastovus užsiėmimas, 
gera alga.
j. OPPENHEIMER & CO.

4700 S. Ashland Avė.

MOTERŲ patyrusių „deš
rų dirbėjų ir rišėjų, gera mo
kestis, nuolatinis dabas. At
sišaukit.
_ Westėrn Packing & 

Provision Co.
3854' k Morgan St.

PRIE BENČIŲ dirbti ant 
langų ir durų ir langams rė
mų, nuolatinis darbas, ir 
gera mokestis.

Klausk:
Mh'Beckstrom

HARR1S BROS CO. 
1349 W. 35 St

1 blokos į rytus nuo Ashland

PARDAVIMUI storas —- 
grosrnė; labai gerai išdirbta 
vieta. Atsišaukite:

2$58 W. Pershing Rd.
—____ __ ,,.M,

PARSIDUODA LIETUVIŠKA ke
pykla juodos ir baltos duonos: didelis 
biznis, senas ir išdirbtas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. Gera 
proga tinkamam* žmogui.

Naujienos 1739 S. Halsted St.
Box 289.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis su 
groseme namas. 6 ruimai viršui. 
Apačioj biznis sd pragyvenimo rui
mais. Garadžips dėl 2 mašinų. Namas 
statytas po naujos mados. Aržuoli- 
niai trimingai, elektra, maudynės. Lo
tas 25x125. Parduosiu su bizniu arba 
be biznio.

Kreipkitės:
5752 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 7363.

20 AKRŲ farma pardavimui, su 
staku, įrankais ir namu yra 22 galvos 
gyvulių. 3 arkliai, vištos, kurkės, bi
tės etc.‘ Žemė prie molio, geras 9 
kamb. hamas su skiepu, vanduo name, 
2 barnes ir kitokie įtaisymai, pusė my
lios nuo lietuvių miesto. Kaina $8,- 
000, pUsę įtnokėt. r ’’

E. CHRISTOFFELS 
Luther, Mich.

PORTERIŲ dėl North 
Side ofiso, turi būt dailus, 
gera mokestis ir nuolatinis 
darbas. Turi suprasti an
gliškai. Atsišaukit
SEDZ, SCHWAB & CO.

514 .W. Superior St

PARSIDUODA Barbernė, minkštų 
gėrymų krautuvė ir Lunch room. 
biznis yra geras, o barberini geriau
sia vieta. Delei informacijų gali ma
tyti savininką vakarais ,nuo 5 iki 8 
vai.

Tel.

savininką vakarais ,nuo 5 iki 8

2209 W. 23rd Place.
Canal 3916

IR VĖLA EXTRA BARGENAS
40 akrų su javais ir mašinomis, arti 

miesto, upelio, puikus sodas, 3 karvės. 
2 arkliai. 9 kiaulės, 150 vištų. Ford 
mašina ir padargai $2500, įmokėt 
kiek galima, 358 akrų, 140 dirbamos, 
minkai ir ganykla, $4600, įmokėt $600. 
ir po $100 kas metą.

A. D. Andrekus Real.Estate, 
Pentwater, Michigan.

REIKALINGAS porteris 
į saliunų.

Atsišaukit:
5240 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 5155

PARSIDUODA saliunas, biznis 
yra išdirbtas; priežastis pardavimo: 
savininkas turi du bizniu.

Gera vietą dėl biznio.
Atsišaukite:

1120 So. Canal St.

MOKYKLOS

REIKALINGAS BUČERIS.
Mokantis savo darbą.

Atsišaukite greit.
3301 Emerald Avė.

Tel. Blvd.4865

PARSIDUODA minkštų 
gėrim ųsaliunas. Užpakalyj 
kambariai pagyvenimui. Da
roma geras biznis. Pardavi
mo priežastis— nesutikimai 
partnerių. 66 18 S. State St.

> SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING COLLEGĖ

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė. x

AUTOMOBILIAI
$150.00 

ATSKAITOME 
BILE VARTOTĄ KARĄ

PARDAVIMUI saliunas 
su piknikam daržu, geroj 
vietoj, atsišaukit

658 W. 123rd St. 
West Pullman.
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Už
ATVEŽTĄ PRIE MUSŲ DURŲ

Nežiūrint amžiaus ir padėties, kada 
mainysit ant vieno maišų perdirbto ir 
pertaisyto karo.
Mes turime pilną parinkimą sedanų, 
coupes, touring karų ir sportiškų mo
delių.

Atmįnk, jei jus turit seną karų, jis 
gali būt paimtas tiek pat, kaip ir 
cash už $150.00 kaipo pirmą įmokėji- 
mą. už bile karą jus pasirinksit. Ba
lansas lengvais išmokėjimais.

Be musų perdirbtų Oaklands .mes 
dar turime sekamus 1922 modelius: 

Buick Coupe 
Columbia Touring 
Jewett Touring 
Elgin Sport 
Chevorlet Touring 

daugelis kitokių išdirbimų.Ir

OAKLAND 
MOTOR CAR COMPANY 

FACTORY BRANCH 
2426 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 5310. »
Atdaras vakarais ir nedėldieniais.

PARSIDUODA saliunas. 
Vieta yra apgyventa Viso
kių tautų. Gera vieta ir ge
ras biznis. Pardavimo prie- 
žastįpatirsit ant vietos, par
duosiu už teisingą pasiūly
mą. 2114 So. Halsted St

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted Sfc

Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystta, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailtašystės, Gra
matikos, Literątunoe, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

PARSIDUODA grosernė ir bučemė 
su namu, biznis išdirbtas per 15 metų, 
su visais įtaisymais, ledo mašiną ir 
Reo trokas. labai geroj vietoj. Kam
pinis namas2 lotai, garažius deb2 ma
šinų, visokių tautų apgyventa, biznis 
yra cash. Atsišaukit:

CENTRAL CASH MARKET 
1222 St. Charles Rd. Maywood, III.

PARSIDUODA Bučemė ir groser- 
nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
pardavimo, turiu dvi biznis. Priimčiau 
partnerius. Parduočiai labai pigiai tik 
už $500.00.

1822 Canalport Avė.
Savininkas .

549 Liberty St. i

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė. 
Biznis daroma labai geras, gražioj 
vietoj ir labai pigiai, nes savininkas 
eina į kitą biznį, nuo Augusto l-mos 
ir iki to laiko turi būt parduota.

Kreipkitės antrašu:
4642 So. Westem Avė. 

Chicago, 1111.

PRIVĄTBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $20 

! Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
Ir pasimatyk su mumis. Mokinama 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bude, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesoa. 
MUNSON SCHOOL OP MOTORING 

1W7 W. Madteon St.
.. w .............. —

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

IMPERFECT IN ORIGINAL


