
r
 First and Greatest Lithuanian Daily t n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Į Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
—

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

JCntarad m Moond daa* Matter Manta 7. ltl<* it ttaa Perti Pfflea bf Cfiteagt* X1L« 
andar tha Alt Hfl Man* Ii

~....... ........................—...........

The First and Greatest Lithuanian Daily ln America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ne iv s

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

" Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. X. Kaina 8c
■JUB'.IJ’ ■ ■—HR5S-S--——“■1 ■!»■■■>-■'NJIH BĮ"'"1

Chicago, HL,Trečiadienis, Rugpiutis-August 8 d., 1923
-r-r-r---------------------------------------------■------------- r-i----------------- - .

SSB

Neramumas Vo 
kietijoj didėja

tris barakus ir išžudė didžiu
mą banditų.

Tame susirėmime 50 regulia- 
rinių kareivių liko užmušta ir 
daug sužeista.

Traukinys su Hardingo la- Iš Shane kompanijos siu
vonu užbaigė kelionę vėjy streiko

2 No 186
Kunigija priešinasi Parei- Anglai vis dar nenustoja 

nio respublikai vilties

Lenkt] skundai ant Lietuvos
Prezidento Hardingo lavonas 

atvežtas į uashingtoną tik 
vidurnakti.

Išskerdė 750 chinų Skundžiasi dėl lenkų ”perse- 
kiojimo” Lietuvoje.

Lenkai skundžia Lietuvą
ŽENEVA. 5. VI Lenkijos de

legatas įteikė Tautų 
rybos Pirmihinkui 
persekiojimų lenkų 
k u rioj reikalai! jama 
Lietuvos valdžią

Vakar streikuojantieji Sha- 
no kompanijos darbininkai bu
vo pasiuntę pas miesto majorą 
komisiją iš penkių narių pa
siskųsti dėl tų persekiojimų, 
kuriuos kompanijos bosai var
toja prieš streikininkus su pa- 
gclba policijos etc. Majoras, 
pasirodo, išvažiavęs, bet jo 
pavaduotojas priėmė streikie- 
rių komisiją labai maloniai ir 
pažadėjo daryti visa, kad tuos 
siaubimus iš kompanijos pusės 
sustabdžius.

Toks majoro vietininko pa
reiškimas streikininkams su
teikė dar daugiau energijos 
laikytis tvirtai, ligi bus strei
kas laimėtas.

Kompanija, matyt, visai žu
do ūpą, nes jaučia, kad ilgai su 
streiklaužiais, kurie 'darbo ne
gali kaip reikiant dirbti, neiš
silaikys ir turės nusileisti 
streikuojantiems darbinin
kams. Teko dagi girdėti, kad 
bosai pasakę savo streiklau
žiams, kad kompanija jų sau
gumu nebegalinti rūpintis — 
jokios protekcijos jiems ne- 
beduosianti... Matyt jaučiasi, 
kad tos aštrios priemonės, tie 
indžionkšenai ir sargybos strei 
kininkų dvasios nė kiek ne
pakirto, o streiklaužiai nieko 
jai naudos neduoda. Ir galų 
gale ji turės nusileisti ir strei
kininkų reikalavimus išpildy
ti. — S. K.

Esą tai butų šalies ir bažny
čios nelaimė.

Vis dar tikisi susitaikinti su 
Francija kontribucijos klau
sime.

BERLINAS, rugp. 7.— Me
moriale, paduotame per papoš 
pasiuntinį Ruhr distriktn Tes
tą, visa Ruhr ir Pareinio ka
talikų kunigija prašo papą 
Pijų daryti viską jo galėjo, kad 
neprileidus gręsiančio vakari
nės Prūsijos atsiskirimo nuo 
visos Vokietijos.

Memorialas sako\ kad įkū
rimas atskiros valstybės po 
Francijos militarine, ekonomi
ne ir kultūrine kontrole, bu
tų “šalies ir bažnyčios nelai-r 
me.” 1

Kunigai gina pasyvį prieši
nimąsi, pareikšdami, kad tai 
yra vienatinis būdas gintis be
ginkliams gyventojams. Vo
kiečių sabotažas betgi yra pa
smerkiamas, bet jis esą leng
vai suprantamas delei kanki
nimų ir vargo, kokį gyvento
jai turi panešti nuo okupan- 
tų.

Perskrido Michigan ežerą į 
57 minutes.

MILWA’U'KlEE, Wis., rug
piučio 7. — Du aviatoriai, 
Conant ir Waushauer šįryt 
sausumos aeroĮ^dnu perskrido 
Michigan ežerą pačioj platu
moj į 57 minutes ir nusileido 
Holland, Mieli. Visą kelionės 
laiką buvo didelė migla.

Tai yra dar pirmas kartas, 
kad sausumos aeroplanas per
skrido skersai ežerą.

LONDONAS, rugpiučio 7 —• 
Jokių aiškesnių įrodymų dėl 
galimybės Anglijos ir Franci
jos susitaikimo Ruhr ir kont
ribucijos klausimais nėra, lx?t 
Anglijos valdžios vadovai sa
ko, kad padėtis nėra taip rusti, 
kaip ją atvaizduoja laikraš- v • • ęiiai.

Esą tiesa, kad franeuzai ap
ėjo anglus, bet anglai turį 
daugelį būdų išrišimui dabar
tinės painiavos ir bile vienas 
tų būdų galįs būti Francijos 
priimtas.

Premiero Baldvvin kabine
tas ryto laikys savo susirinki
mą, kuriame apsvarstys atsa
kymus Francijai ir Belgijai 
dėl jų notų Ruhr ir kontribu
cijos klausimais, kuriais tos 
ilvi šalys nenori daryti jokių 
nusileidimų. Kabinetas taipjau 
nutars kada paskelbti talki

ninkų susirašinėjimus kontri
bucijos ^Jausimais per tris 
pastaruosius mėnesius.

lavonu pa
tik apie vidur- 

sysi veliu imas 
kad traukinio 
mažinamas va- 

kur

TasLygos Ta- 
notą dėl 

KJietuvojc, 
priversti 

ratifikuot 
į tei- 

___  (Mat, Lenkijai labai nc- 
Be to įvyksta ir sankrovų ple-Įra,nu Klaipėdos, tai kur 

* i__________________________ tik galėdama stengiasi diskre-
Rreslau miesto valdžia, kad|(k^l,°^ Lietuvos valdžią), 

nuraminus gyventojus, padare 
kelis antpuolius ant pelnagau- 
dų. Ji areštavo šimtus pelna- 
gaudų ir lėbaujančių turčių ir 
parodavo juos gatvėmis. Tas 
kiek gyventojus suramino.

Kainų pašėlimas.
Visoje šalyje tikras 

pašėlimas. Ūkininkai, 
susilaukė gero derliaus,

— •• • T"% •• I l*• VOS VdlOZuj IclllJJanoniia taikmsis SU Kusija deklaracijų dėl mažumų
• " . , I šių. (Mat, Lenkijai lab

Neramumas Vokietijoje 
didėja

Manoma, kad žiemą gali ištik
ti komunistų sukilimas.

“Panaikino” Krosus

paskutinę pagarbą
Kiek

iu iestely j e, kiekvic-

RM-TIiMORE, M<i„ rug[)lfu- 
čio 7. — Traukinis su prezi
dento Hardingo 
sieks sostinę 
naktį,
įvyks delei to, 
greitumas yra 
žinojau t per tas vietas, 
susirenka dideli būriai žmonių 
atiduoti
mirusia m prezidentu i. 
viename 
name kaime pasitinka ir paly
di traukinį tūkstančiai ir de- 
sūtkai tūkstančių žmonių.

BERLINAS, rugp. 7. — Po
litinis pesimizmas Vokietijoje 
didėja, padėčiai Ruhr distrik- 
te blogėjant ir einant gan
dams. kad naujasis Jungt. 
Valstijų prezidentas ketina 
dar toliau laikytis nuo Euro
pos politikos, negu mirusis 
prezidentas IJardingas. Tuo 
pačiu laiku markė nuolatos 
puola ir šaly neramumas di-

VAiRAAVA. — Vidaus 
kalų ministerija išleido 
kymą, kuriuo einant visos val- 

kainų|(^os baigos turi žymėti sa^- 
kurie lv0 ra^uose ir dokumentuose 

reika-lne “‘Krosai”, “buvusi Rusų 
lauja už savo produktus Clu-per^0’r*ja *r v*en
cagos kainų ir tai doleriais, o Lenk? respuAdika, vaivadystė, 
ko negali parduoti, tą krauna-1 al)skr*t’s». valsčius. Tai pada- 
si. Niokuriose Berlino sainkro-l r^a ^anl» ka(^ uzsienyj no
vos paduoda dolerių ir ster-| ina,1ylų» j°£ Lenkija okupuoja 
lingu kainas ir tai daug aug-pas vietas‘ 
štesnes, negu Amerikoj ar!

rei- 
įsa-

Penktadienis - tylos diena 
Ghicagoje

Bizniai ir dirbtuvės kviečiami 
užsidaryti prezidento Har
dingo laidotuvių dienoje.

tos dolerio
atgijo ir neapykan-

Japonija yra pasirengusi 
tartis su Rusija

kėlimo, 
revoliu-

susiru-

Sumišimai jau 'ištiko dau
gely miestų. Bet juos sukelda
vo liedarbiai ar alkani žmonių 
būriai. Niekuriosc riaušėse da
lyvavo ir komunistai. Tečiaus 
komunistų vadovai- visoje Vo
kietijoje ragina savo sekėjus 
susilaikyti nuo riaušių 
nes laikas pasaulinei 
cijai dar neatėjęs.

Tečiaus valdžia yra
pinusi komunistų veikimu ir 
svarstoma apie galimybę ko
munistu sukilimo žiemai besi
artinant. Vieni tvirtina, kad 
Francija malonėtų tokį visiš
ką Vokietijos suįriiną, o kiti 
tvirtina, kad Francija nieka
dos neleis bolševizmui pasiek
ti jos rubežius ir ji galbūt ap
sitvers nuo jo sutveriant Pa- 
reinio respubliką.

Berline prasidėjo nuolati
nes riaušės septintadieniais. 
Visi stengiasi septintadieniais 
išreikšti savo nepasitenkinimą 
demonstracijomis, dėlei ko pri
sieina šauktis milicijos ir vi
sados tokios demonstracijos

Tavo Namas

Delei atgijimo 
manijos, 
ta prieš svetimtaučius. Dauge
lis amerikiečių nuolatos skun
džiasi, kad juos visur įžeidžia Į Sutinka pradėti formalinęs de- 
ir jiems grūmoja. Daugiausiai rybas. - 
už tą kalti monarchištai, ku-| ,
rie veda prieš svetimtaučius I TOKIO, rugpf 7. — Suglaus- 
nuolatinę agitaciją. I damas pasekmes Rusijos-Japo-
Kapitalistai ir darbininkai. niJos noformalinės konferen- 

Italijos traukiniai yra pilni cii()S- Japonijos užsienio 
kapitalistų ir biz- kaIU ministerijos atstovas 

didžiuojasi,! Ikad | sahc: 
“Atsiektosios pasekmės 

vo tokios, jog abi valdžios 
supranta pųziciją viena 

užsieny už dolerius ir|kitos ir dabar kolias y1-a aWa- 
formalinėms deryboms, 

kurių|ka(kl to Rusija panorės. Japo- 
negaus|ntaa sutinka atnaujinti arba

I neformalinę konferenciją, %ar 
I formalines derybas su Kara- 

Bavarija vakar 'paskelbė, hanu (Rusijos atstovu, paskir- 
kad ji atsisako dalyvauti val-p11 vieton Jorio), 
džios šventime respublikos gy
vavimo sukaktuvių, moks
las Ludendorff 
karo sukaktuvėse pareiškė:

“Senoji armija yra didžiau
sias dalykas, kokį Vokietija 
turėjo, ir mes turime dekuoti 
Hohcnzollernams, kurie sutve
rė armiją. Būti vokiečiais reiš
kia būti kariautojais.”

Vokietijos 
merių, kurie 
jie moka savo darbininkams 
beverčiomis popierinėmis mar
kėmis, o savo prekes pardavi
nėja i 
auksą, kuriuos jie kraunasi jlras 
užsienio bankus ir “1 
frdneuzai niekados 
kontribucijoms.”
Bavarija niekina respubliką.

bar

rei-
pa-

bū
da-

CHICAGO. — Biznis Chi- 
iagoje ateinantį penktadienį 
veik visai apsistos, nes delei 
prezidento Hardingo laidoji
mo ta diena yra skiriama ty
los diena.

Visos valstijos, pavieto, mie
sto ir federalinės raštinės bus 
uždarytos, taipjau itŽLsidarys 
visos didžiosios sankrovos, o 
ir didelė didžiuma mažųjų 
sankrovų, taipjau užsidarys ir 
daug dirbtuvių, arba visai die\ 
nai, ar tik nuo vidurdienio.

Be to daugelis visokių or
ganizacijų rengia viešus gedė
jimo susirinkimus ir miestas 
pasipuoš juodai ir purpAru.

Bankai irgi dalinai užsida
rys.

Tylos diena New Yorke

Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią. NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Amerikietis perplaukė 
Anglijos kanalą

Lenkuose ir Ukrainoj buvę 
819 žydę pogromy

“Išdlišc (Korcsponded IBiuro” 
pranešimu iš iMaskvos, žydų 
komisariatas surinkęs statis
tinių žinių, kurios parodan
čios, kad nuo revoliucijos pra
džios iki šiol Lenkuose ir Uk
rainoj buvę išviso 819 žydų 
pogromų.

Jis sako, kad nesusitaikin- 
o marša-l^a klausime buvusių sutarčių 

kalbėKlamas Pr bet tai daugiausia
einasi apie formą, o ne apie 
IKitj dalyką. Rusija sutinka 
suteikti Japonijai tas pačias 

teises, kokias ji pirmiau turė
jo Rusijoje, sulig Portsmouth 
sutarties, o klausimas .skolų 
paliktas tolimesnioms dery
boms. , . •

NEW YORK, rugp. 7. — Gu
bernatorius Smith išleido pro
klamaciją, paskiriančią penkta
dienį, iš priežasties prezidento 
Hardingo laidotuvių, tylos ^ie
na. Visos biznio įstaigos ir val
džios raštinės prašomos tai die
nai užsidaryti, o žmonės prašo
mi rinktas į bažnyčias ir mels
tis.

CALAIS, F’rancijdj, rugp. 
7.— Henry Suliivan iš Loweįl, 
Mass., kelių metų svajonė iš
sipildė. Jis perplaukė Anglijos 
kanalą, kurį ikišiol tik 2 vyrai 
teįstengė perplaukti. Jis pra
dėjo plaukti iš Dover, Angli
jos ir už 27 vai. 25 min., bu
vo Galais. Du kiti perplauku
sieji tą kanalą padarė tai į 22 
ir 221/j vai. Pet* kanalą tiesiu 
keliu yra 22^ mylios, bet dė
lei vilnių, manoma, Suliivan 
padarė apie 56 mylias.

Kanalą bandė perplaukti ir 
viena amerikietė, bet neda- 
plaukusi 6 mylias turėjo su
stoti, atsigrįžus vilnims.

Antracito kasyklos nedirbs 
penktadieny.

HAZLETON, Jty, irugp. 7. 
— Prezidentai trijų antracito 
angliakasių unijos distriktų 
išleido , proklamaciją, kurioj 
jie kviečia 155,000 antracito 
angliakasių penktadieny susi
laikyti nuo darbo, išreiškimui 
pagarbos mirusiąjam prezi
dentui Hardingui.

Nusišovęs prisipažino prie 
žmogžudystės.

BATTLE CREEK, Mieli., 
rugp. 7. — Turtingas John H. 
Wclls, 70 m., nušovė savo pa
čią Ella, 68 m. ir paskui pats 
nusišovė. Paliktame laiškely 
jis prisipažįsta, kad jis taipjau 
nušovė Mrs. B. H. Stevvart ir 
jos lavoną paslėpė krūmuose 
netoli miesto. Priežastim viso 
to esąs užvydas.

Penki žmonės užmušti

Išskerdė 750 chinieėiy 
banditą

Banditai buvo pasidavę ir pri
imti armijon, kada juos iš
skersta barakuose.

PEKINAS, rugpiučio 7. — 
Iš Cicibar, Manžurijoj, prane
šama, kad provincijos tuČuno 
(karinio gubernatoriaus) įsa
kymu kareiviai barakuose iš
skerdė 750 banditų.

Tų banditų barakuose buvo 
1,200. Jie nesenai buvo pasi
davę ir dabar buvo lavinami 
dėl Manžurijos karvedžio gen. 
Cang Tso-Lin armijos.

Bet pas niekurius jų apsi
reiškusi maištinga dvasia ir 
50 jų buvo pašaukta prieš ka
rinę valdžią, neva jų pabari
mui. Bet vėliau pasirodė, kad 
tie 50 belaisvių liko sušaudyti, 
po ko ir likusieji bandė pabė
gti. Kareiviai, pavartodami 

didžiausius ginklus sunaikino

Baptistą skaičius Rusijoje 
sparčiai auga.

Tik Amerika dabar turi daugiau 
baptistų už Rusiją.

NEW YORK, rugp. 7. — Su
grįžęs iš Stockholmo kun. Mui
lins, kur jis buvo pasaulinio 
baptistų kongreso pirmininku, 
sako, kad skaičius baptistų Ru
sijoje labai sparčiai auga. 1914 
m. Rusijoje buvo 100,000 bap
tistų, o dabar ten baptistų yra 
2,000,000. Tik vien Jungt. Val
stijose dabar yra daugiau bap-‘ 
tistų negu Rusijoje.

50 maurą užmušta
MANILA, Filipinų salos, 

7.— Ko-nstabeliai smarkiame 
mūšyje ant Mindanao salos 
vakar užmušė 50 maurų <ir 
daugelį sužeidė. Smulkmenų 
nepaduodama.

r.

Deportuos penkis politinius 
prasikaltėlius

Juos nesenai paliuosuota iš ka
lėjimo prezidento Hardingo 
pardonu.

NEW YORK, rugp. 7/— 
Penki politiniai prasikaltėliai, 
kuriuos nesenai paliuosuota iš 
Leavenworth kalėjimo preziden
to Hardingo pardonu, šiandie li
ko atvežti iš Chicago, kad juos 
deportavus. Du jų yra rusai, 
vienas čechas ir du anglai. Juos 
nuteista 20 metų kalėjiman lai
ke I. W. W. narių bylos Chica- 
goje 1918 m.

OHUOAGO. iPenki žmo
nės liko užmušti ir keturi sun
kiai sužeisti, traukiniui ties
Griffitių Indų ^užgavus auto
mobilių, kuriuo jie važiavo. 
Dvi šeimynos iš Kingsville, O., 
važiavo į Chicago; jie skubi
nosi 
rytą 
maži 
nio.

Chicaigo pasiekti prieš 
ir turbūt nepatemijo pa
ėjusio tavorinio trauki-

SUSTABDO BONUSŲ IšMO- 
KfiJlMĄ.

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpiučio 7 d., užsienio pi- 
ų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 

buvo skaitoma Amarikną pini- hjtina -
.... $4.59 
.... $1.45 
.... $4.57 
.. $18.88 
.... $2.78 
.... $5.78 
....$4.34 
... $10.00 
......  45c 
.. $16.32 
.. $39.40 

$18.07 
. $26.60

ni;
rais

Anglijos 1 sv, sterlingų1
Austrijos 100,000 kronų
Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 markių .....

Finų 100 markių ............
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų...............

Lietuvos 100 Litų.............
Lenkų 100,000 markių 
Norvegijos 100 kronų .. 
Olandų 100 kronų ........
Šveicarų 100 kronų .....
Švedijos 100 kronų ......
Vokietijos IOOjOOO markių 1Hl 8Vite

SRRIN'GFIiELD, UI., rug
pjūčio 7. — Valstijos audito
riaus raštines šiandie paskelbė, 
kad išsisėmus gautiems $10,- 
000,000, bonusų išmokėjimas 
Illinois ex-kareiviams yra lai
kinai sustabdomas. Manorpa, 
kad bonusų išmokėjimas atsi< 
naujins apie rugsėjo 1 dieną.

ŠIANDIE — giedra ir vešiau.
Saulė teka 5:48 vai., leid

žiasi 8:03 vai. Mėnuo teka 
2:13 valandą nakty.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai'

NAIIMSNOS
l737‘'S.,Ha1stedtSt.

Chicagolll.
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KORESPONDENCIJOS

So, Omaha, Nebr.

vie

savo
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Lithuanian

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
fe,

augiau negu muilas 
— Sveikatos Jprotys

SLA. 36 Kp. Pa 
reiškimas

išnešam
Graičiu-

strcik-

Eagle Pienas yra ypatingai suvirškomas mai
stas. Tai pienas -- vien grynas ūkią pienas — 
bet jis sumaišytas su grynu cukrumi tam tik
ru Bordeno būdu. Neatdarose'Piešinėse Eagle 
Pieną galima išlaikyti neapribotą laiką. Tas 
duoda Jums progos turėti visados jo ant ran
ką, ir nerizikuoti kad neturėsi šviežio pieno 
Savo kūdikiui, O jei pasitaiko su kūdikiu kur 
Važiuoti, gali lengvai vežtis ir Eagle Pieną, 
(arba lengvai gali jo nusipirkti kur tik ne- 
būtūmete.

12th STREET
Tel. Kedzic 8902

nori •
Vaikų 
knyga

Pareiškimo Komisija 
J. Buragas 
R. Mizara 
P. V. žalpis.

KUPONAS
Pažymėk kokios literatūros

Maitinimo Valgiai dėl
Instrukcijos vaikų

VARDAS ____________________
ADRESAS ,_____________________

Čia tarp vietos Iparapijonų 
lietuvių eina bruzdėjimas dėl 
mokyklos ir svetainės staty; 
mo. Kunigas graudena juos, 
kad mokykla būtinai reikalin
ga, o mokytojau!' reikės turė
ti seserį. Seserims gyventi, 
jei kokia, jis pasiryžęs užleisti 
kleboniją, o pats galėsiąs kur 
nors prie parapijonų prisi-

BordenCom^ 
ftjt Off.

Pasikorė vyras
A. Johnson, 38 metų, 421 

Belden avė., pasikorė ant vir
vės tarpdury savo namuose. 
Policija daro tirinėjimus, nes 
nėra žinoma saužudystės prie
žastis.

laužiu ir ardymą darbininką 
solidarybės. Tokį darbą < mes 
pakuojame įkcnjkianflių ne tik 
streikuojantiems darbinin
kams ir darbininkų klasei, bet 
ir visam SLA., nes panašus 
nario elgęsis stumia (darbi
ninkus nuo musų organizaci
jos. Ši kuopa, susidedamą iš 
darbininkų,, (negali ^toleruoti 
žmones, organizuojančius 
streiklaužius bei imanČįis Va
lyvumą laužyme darbininkų 

streiko.
Be to primename lietuvių 

visuomeirei, kad delei viršmi- 
nėto prasikaltimo, Dr. A. L. 
Graičiunas tapo pašalintas iš 
kuopos daktaro kvotėjo

mgiHS 
urnui,

Du žmones suvažinėta
Vėl du žmonės tapo mirti

nai suvažinėti gatvėse. Dabar 
jau bus suvažinėta 399 žmonės 
automobiliais gatvėse nuo 
Naujų Metų.

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Iš Okupuotos Lietuvos 
Iš VILNIAUS.

- Liepos m. G d. padaryta 
krata Lietuvių draugijos nu
keli tėjusiems dėl karo šelpti 
centro komiteto buste ir p-lės 
Žcbrauskaitės bute. Per kratą 
policija suėmė P^V Žebraus-’ 
kaitę ir Švenčionių gimnazijos 
mokytoją, atvažiavusi Vilniun 
ir pripuolamai užėjusi Komi- 
tetan p. Martinaitį. P-lei Že
brauskai tei buvo patartą pasi
imti skalbinių, muilo kiek 
galima ilgesniam laikui. Nuo
vadoj p. Martinaitį kaltinę už 
tarimus patarimus-, duotus 
nesenai suimtiems Vilniaus 
gimnazijas abjįttirientams Že
maičiui ir Umbrasui, pastara
jam atliekant kažkokius -žy
gius, kurių tačiau policija ne
pasakė. Iš tikrųjų gi p. Mar- 
tynaitis minimų asmenų net 
nepažįsta. Abu suimtieji tą 
pat dieną buvo paleisti.

(Laikraštis ^Lietuvos Ry
tai”, paduodamas žinutę paste
bi, kad suimtųjų Umbraso ir 
Žemaičio apkaltinimui neturi
ma medžiagos, todėl ir gaudo
ma ji iš oro. (“L-v a”).,

čius vieną seserį telureję's ir 
tat parapijonai kėlę lermą, o 
dabar kunigas Mikulskis norįs 
parsigabenti keletą seserų — 
busianti dar didesnė sunkeny
bė parapijai.

Bet kunigas užsispyręs rei
kalauja, sako, kad jei parapi
jonai nenori mokyklos nei se*- 
serų, tai jis reikalauisąs, kad 
jam butų išmokėta šešiolika 
šimtų dolerių algos už trejus 
metus, kurios parapijonai no 
mokėją 1 fir jbažnyčfia įgilinti 
pereiti į kitataučių rankas. 
(Bet bažnyčia ir taip nėra lie
tuvių, nors Įlietu 

statyta. Ji' užrašyt 
kurs nėra lietuvis)

—Bar api jonas,

Chlcago
kytame savo susirinkime rug
pjūčio 3 d., 1923, Raymond 
Chapel svet., Chicagoje, suži
nojusi, kad josios narys Dr. 
A. L. Graičiunas 10 d. liepos 
sakė prakalbą tūlos kompani
jos streiklaužiams, raginda
mas juos ir ant toliau varyti 
praimtąjį savo juodą darbą, 

pareiškė:
Kadangi minimos kompani

jos darbininkai, kurie didžiu
moje yra lietuviai, išėjo strei
kai! stumiami nežmoniškai 
sunkių darbo sąlygų;

Kadangi daugiau uždirban
tieji darbininkai gali geriau 

užlaikyti ir 
tuoini naudingesni būti kaip 
paSclpifnėnąs ^>rga;niza»^i j oms 
taip ir visai visuomenei. Gi 
laužymas jųjų streiko reiškia 
stūmimą šimtų darbininkų į 
vargų bedugnę, todėl

Mes, SLA. kuopa, 
smerkimą Dr. A. L. 
nui už organizavimą

&ORPEN ČOMPAHV
YORK, U.

Didelis ir Puikus Piknikas
Su išlaimejimu Gyvo Ožio ir atidarymu Naujos Krautuvės 

ROSELAND BOTTLING W0RKS
251 E. 115th St., Kensington, I1L, Stanley Sudentas, Sav. .

RIVERDALE PARKE
ANTANAS SADUNAS, Sav. 13413 Indiana Avė., Rjverdale, III.

Nedėliojo, Rugpiučio-Aiigust 12 dieną, 1923 m.
Prad. 10 V. r. Išlaimėjimo tikietas taipgi geras dėl įžangos į tą iškilmingą pikniką.

PASARGA: — Chicagiečiai važiuokite State-Michigan Avė. karais iki 119th St., o iš ten paimsite Ri- 
vcrdale karą, kuris nuneš prie pat Antano Saduno Daržo vtirtij, 134th St. ir Indiana Avė., Riverdale, 1,11.

PASARGA: — Tikieto galas (coupon) turi būti įmestas į skrynutę kuris neįmes tikieto galą tas nebus 
geras dėl išlaimėjimo gyvo ožio. Kuris išlaimės ir ne-norės ožio tas gaus $25.00 pinigais.

Rengkitės visi ant šio pikniko, visi bus maloniai priimti ir užtikrinu, kad bu
site pilnai užganėdinti. Visus širdingai kviečia STAN. SUDENTAS.

Jei negali savo kūdikio žindyti, parink maistu 
kuris bus tiek, pat lengvai suvirškomas ir so
tus kaip jūsų pačių pienas. Duok kūdikiui 
Borden’s Eagle Pieną, geriausj kūdikiams 
maistą, vartojamą milionų motinų per šešios** 
dešimts penkius metus po visą pasaulį.

Tautinė Eagle Pieno reputacija kaipo maistas 
kūdikiams rymo ant milionų tokių atvejų kur 
motina negalėjo pati kūdikio žindyti. Viena 
motina radusi jį kaip tiktai geru, rekomenda
vo jį kitai. Jei vieną kūdikį laimingai juo pe
nėjo, ji vėliau vartojo ir kitiems. Jei pati bu- 
Įvo penėta Eagle Pienu kūdikystėj, dažniausia 
savo keliu ji duodavo jį ir savo kūdikiams. -

Tokiu būdu, per šešiosdešimts penkius metus 
kaip Eagle Pienas yra ant rinkos, juomi išau- 
go vaikų gentkartės, milionai motinų pažino 
jo vertę,, tūkstančiai gydytojų rekomendavo 
iar išrašė jį. šiandien jis labiau vartojamas ne 
gu visi kiti kūdikių maistai sudėti į krūvą. „

Naturalis dalykas, kad jus norite Atšviežin
ti savo odų po dienos pasilinksminimo. Jus 
pareinate namo sušilę, pavargę ir apdulkėję. 
Ir jus reikalaujate apsaugojimo nuo ligų 
bakterijų kurių visuomet yra kur daug žmo
nių susirinkę. i

BET — jus norite tokios maudynės, kad 
jus potąm jaustumėtės gerai ir smagiai. 

Maudynė kuri paliuosuoja oda ir paviršuti- 
nius muskulus. Maudynė kuri atšviežina taip 
giliai ir taip gerai, kad jus einate gulti jaus
damas atšviežintas. ;

Lifebuoy Sveikatos Muilas kuris yra sme
toninis, turi daug putų iš paimu fruktų, aly
vų ir cocoanut, įsig-eria giliai į kiekvieną. odos 
skylutę ir yra kaipo geras antiseptikas, pra
šalina visus kūno atsidavimus, sustiprina ir 
pagražina odų.- .. .

Jus žinote pagal jo kvapsnį, kad Lifebuoy 
yra Sveikatos Muilas. Kvapsnyš pranyksta, 
bet apsaugojimas pasilieka.

Motinos — dėl sveikatos jūsų vaikų ir vy
ro — laikykite šmotų Lifebuoy kiekvienoje 
vietoje kur yra bėgantis vanduo.

Lever Bros. Co., Cambridgę, Mass.

Ka Dedi in Savo 
Kūdikio Bonkute

Mes jūsų kalboje išleidome instrukciją kaip paruošti 
Eagle Pieną kūdikiams visą amžių. Jei nori šlu In
strukcijų, išplldyk kuponą ir pasiusk mums šiandien.

THE BOKDEN COMPANY 
porden Building New York,

Tikra Šventė 
T urėti T okią Maudynę

Parapijonai dėl mokyklos 
nėra per daug .priešingi, tik 
seserų tai daugelis nelabai no-
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS

TAS JUMS BUS J
ANT NAUDOS. i

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chlcago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam LaivabMrttes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. <

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
x ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS ’
Advokatas

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

Vak. 3228 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

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.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tol: Pullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

r Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milivaukee A v.. 461 N. Halstėd Si
Telephone Haymarket 1018

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUŠTINIMO 

IŠPARDAVIMAS
Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 

Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Ji- 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

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

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 
vyrų vertes nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertčs nuo $37.50, $42.56 b 
$47.50. Dabar ...........................$32.50
jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 fcr 
$27.50. Dabar ......................  $18.50
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augŠčiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S. GORDON
1 , 739 W. 14th Str.
įl-mos durys į rytus nuo Halsted Str. 

Atdara kasdien nuo*8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto hg 10 vakan 

e Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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i MUSŲ MOTERIMS
liūs. Pridėk druskos ir pipirų 
pagal skonį. Viryk apie 3^ va
landų, ant nelabai karštos ug
nies.

Cyklius

Rengkimės žiemai
Kiekvienai moterei, kuriai 

rupi, kad jos namai butų ne tik 
švarus, šviesus, malonus. Kad 
juose netik butų smagu gyventi, 
žaisti, valgyti, bet, kad ir žie
mai atėjus nestokotų tokių da
lykų, kurių vasara buvo ir dau
giau galima buvo juos nusipirkti 
t. y. vaisių.

Vaisiai, uogos, daržovės yra 
labai naudingi ir būtinai musų 
gyvybei palaikyti.

Gera šeimininkė prideda savo 
aruodus, o mes pridėkime savo 
šėpas (pantry) ir skiepus, jeigu 
galima.

bu-

6
3

Kaip konservuoti 
vaisius
Serbentai.

1 svarus serbentų (raudonų

ge-

su-

ropes. Sudėk į puodą su 2Vž 
kvortos vandens. Virk 5 ar 6 
valandas iki daržovės bus visai 
pasileidę ir sriuba bus tiršta. 
Jeigu perdaug tiršta, pridėk tru
putį verdančio vandens. Kuo
met užtektinai sutirštės, pridėk 
pagal skonį sviesto, pipirų ir 
druskos. Galima įdėti į sriubą 
mažą svogūną ir šmotelį kiaulie
nos arba veršienos. Sriuba 
na tuomet kiek skanesnė.

Daržovių kotletai.
didelės bulvės, 
svogūnus.

12 mažų morkų. 
4 mažos ropės.
Truputį petruškų.
Krckių trupinių. 
Kiaušinių.
Taukų (bile riebumo bus 

rai).
Ir viryk 6 dideles bulves,

grusk, pridėk biskį sviesto, dru
skos ir pipirų ir karšto pieno. 
Sukapok 3 cibulius, pakepink 
biskį ir sumaišyk su bulvėm. Tu
rėk atskirame puode morkvas ir 
ropes. Sukapok ir pridėk prie 
bulvių. Pridėk sukapotas pet- 
ruškas ir druskos bei pipirų pa
gal skonį. Leisk atšalti. Tada 
sudaryk į mažas koletas, pavil
gyk į išplaktą kiaušinį, tada į su- 

išpalengvo iki pradės virti. Nu-I trintus krekių trupinius, kepink 
imk putas. Sudėk uogas į steri-| kakluose taukuose iki parus. 
lizuotas bonkas (kaip sterilizu )-| Kiaušiniai ir tomatės.
Ii bonkas buvo nurodyta Nau-I 
jienose No. 180). žiūrėk, kati I Paimk kiek nori didelių, gra- 
bonkos butų labai pilnos. Stip-|žių tomačių. Nupiauk viršų ir 
riai užsuk dangtį, nušluostyk ir Į išimk vidurį tomatė turi išro-
padėk į sausą, tamsią, šaltą vie-pyti kaip puodukas., Į kiekyie- 
tą.

4 svarai cukraus.
Gražiai perrink uogas, nume

tant visas, kurios bent kiek ne
geros. Geriausia turėti visai 
šviečiu uogų. Nuimk kotukus. 
Gerai nuplauk uogas. Tada su
dėk į paliavotą puodą. Sudėk 
cukrų, uždengk ir leisk stovėti 
per naktį. Ant rytojaus viryk

. Į kiekvie- 
ę Iną tomatę išleisk žalią kieušinį.

I Pridėk pipirų ir druskos pagal 
Persikai (pyčės). Lk()1)į Ant viršaus uždėk tru- 

4 svarus persikų. I pūtį išsviestuotų duonos trupi-
2 svaru cukraus. I n*U- Uždėk po šmotelį sviesto
Nulupk žieves persikams sui mt kiekvienos tomatės. Kepk 

peiliu arba užpilk verdančiu van-| lP‘e 16 miliutų labai karštame 
deniu ir galima bus lengvai nu-|Pecil,Je’
įlipti žieves pirštais. Perpjauk j Į Tomačių viršus ir vidurį su- 
dvi dalis ir išrink širdis, jeigu | inaįšyk su trupučiu vandens ir 
nori arba palik visas su širdimi. išvirink< Tada apipilk aplinkui 
Sumaišyk cukrų ir vandenį ir įkeptas tomatės.
sudėjus persikus viryk iki busi
minkšti, (reikia, kad butų tiki - Jautienos šutinys.
truputį minkšti), sudėk persikus! Reikia nupirkti du svaru ir 
į sterilizuotas bonkas ir kartu I pUSę pįgjos jautienos — geriau- 
pripildyk sirupo (vandeniu, ku-|sja kakjo jr peties (neck and 
riame persikai virė) iki bėgsishoulder). Jeigu mėsa perrie- 
per vii šų, uždengk stipiiai. Nu-K^ nupiauk dalį taukų. Nuplauk 
šluostyk ir padėk į atsakančiai I mgsa jr SU(Jėk į diktoką puodą, 
sausą, tamsią ir šaltą vielą. I ugpijų dvi kvortas ar daugiau

Agrastai. I verdančio vandens. Pridėk du
I smulkiai supiaustytu svagunu, 

4 svarus agrastų. Lr ^vj ar įrjs gana dideles mork-
2 svai u cukraus. 17ag, SUpiaustytas į mažus šmote-
Perrmk uogas, nuimk kotukus

ir gražiai nuplauk. Sudek į pa
liavotą puodą, užpilk cukrum 
ir leisk stovėti per naktį. Jei ag 
rastai dajr nepilnai nunokę, pri/ 
dėk t/t, puoduko vandens. Ant 
rytojaus uždėk ant ugnies, leisk 
gerai užvirti, supilk į sterilizuo
tas bonkas, stipriai užsuk dang
tį. Nušluoščius bonkas, padėk 
į šaltą, tamsią vietą.

- Paskutini virimo pusvalandį 
pridėk 3 ar 4 dideles bulves su- 
piaustytas gana smulkiai, šuti
nys turėtų buti gana tirštas ir 
tamsiai rudos spalvos, kuomet 
jau gatavas valgyti.

Spinakai su sviestu.
Nuplauk 1 pėką spinakų kele- 

riuose vandeniuose, sudėk į puo
dą tik su tuo vandeniu, kuris li
ko ant lapų, viryk išlengvo iki 
lapai bus minkšti, tada nusunk, 
sukapok smulkiai ir pridėk pipi
rų ir druskos pagal skonį.

Ištarpink vieną trečdalį puo
duko sviesto, pridėk sultis 2 ci
trini ir i/j, šaukštuko poprikų 
(vengriškų pipirų) užvirink ir 
tada užpilk ant špinakų.

Greita kiaušinienė.
4 kiaušinius, V2 puoduko pie

no, valgomą šaukštą sviesto, 
žiupsniuką druskos. Įpilk į kar
štą skauradą; nuolat maišyk kol 
kepa. Reikia valgyti karštą.

Obuolių košės pyragas.
1 puoduką obuolių košės (pa

saldintos).
1 šaukštuką (arbatinį) baking 

sodą.
1 puoduką cukraus.
% puoduko rązinkų.
’/o puoduko sviesto (arba tau

kų).
Po 1 šaukštuką sutrintų cina

monų, o nutmego ir gvazdikų 
(dores).

Sumaišyk sviestą ir cukrų ge
rai. Įmaišyk sodą į obuolių ko
šę ir pridek prie sviesto ir cuk
raus. Išsijok miltus, cinamoną 
nutmegą ir pridėk prie pirmo 
mišinio. Ant galo pridėk išmil- 
tuotas razinkas.

Kepk nelabai karštame pečiu
je per valandą laiko.

Trijų metų amžiaus jisai ne
apkenčia jų.

Penkių metų amžiaus jisai su 
juomi nesikalba.

Dešimties metų amžiaus jisai 
žiuri į jas iš viršaus.

Penkiolikos metų jisai prade
da jas toleruoti.

Septyniolikos metų jisai jicŠ- 
ko jų draugijos.

Dvidešimties metų jisai pra
deda jas mylėti.

Dvidešimties penkių metų ji
sai veda vieną jų...

Trisdešimties metų jisai ste
bisi. kodėl jisai vedė vieną jų.

Trisdešimties penkių metų ji
sai myli visas.....

Keturiasdešimties metų jisai 
jieško jų draugijos (kuomet jo 
moteris atastogoms išvažiuoja).

Keturiasdešimts penkių metų 
jisai pradeda toleruoti kaikurias 
jų.

Penkiasdešimties metų jisai 
žiuri išviršaus į jas — kaipo į ne- 
prigulininguino atėmėjas.

šešiasdešimties metų jisai ne
nori buti jų trukdomas.

Septyniasdešimties metų jisai 
neapkenčia jų. N. N. D.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės
Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Seimininkėms Patarimai
Jeigu įdėsi truputį muilo kuo

met darai krakmolą, tai atrasi, 
kaip reikės prosyt, kad prosas 
daug lengviau ir šildžiau prosi- 
ja, gražiau žvilga.

Jeigu prosai yra surudyję, pa
berk druskos ant popieros ir pa
trink ant jos prosus.

Jeigu nori greitai nuimti žuvų 
žvynus, įkišk žuvis į verdantį 
vandenį ir greitai vėl išimk.

Nedėk į ledų šėpą jokio val
gio, kuris turi drūtą kvapsnį, ne
uždengus jį, nes paskui visa šė
pa tuom atsiduoda, ir kiti valgiai 
ten įdėti būna sugadinti.

Ką ir kaip virti

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Mis. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
,os ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa- 
;amau.ia, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

f
Dr. Herzman kraustosi iš senos 

vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

jfŠr’DR. HERZMAN-^L

&
1

ui.tzsnnc

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

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

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

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

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

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

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

Telefonai:

Trisdešimts metu Konservatiškai Vedamas Bankas
Reserve
Chicago

Narys Federal
Systemos ir
Clearing House Ass’n.

t/)

m 
O
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MES PABUDAVOJAME JUMS NAMĄ SU ĮMOKĖJIMU 10 PROCENTŲ, žeme visa kila 
aukštin ir kurie perka lotus visada uždirba, todėl naudokis proga. Mes turime gražiausiose 
vietose lotus, visi džiaugiasi, kurie tik pirko nuo mus.

Išpildyk šitą kuponą ir prisiųsk mums, neatidėk, o mes tamstai parodysime tas puikias 
vietas be jokių tamstai iškaščių.

GERIAUSIA PROGA PIRKTI LOTUS. KIEKVIENAS 
GALI PIRKTI SU DAUG AR MAŽAI PINIGŲ

H. W. ELMORE CO
W. H. NOVEK

29 So. La Šalie St
Room 34

Tel. Blvd. 3138
M. WoTtkew’<h 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisss
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Tel. Boulevard ©537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

re .

12.00

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

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

nuo 6:30 iki 7:3t vakare.

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 1,532

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas . 

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

1 Ą. /iM'

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutartį

z
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Rūgštynių sriuba.

Virk vieną puoduką sukapotų 
rūgštynių (angliškai vadinamų 
sorrel) sunia/išytų įsu. 2 dideliais 
šaukštais sviesto. Tada priberk 
1 šaukštą miltų sumaišytų su 1 
šaukštukų druskos ir pusę šauk
štuko cukraus. Gerai sumai
šyk, tada pridėk du puoduku 
karšto vandens ir šaukštuką uk- 
suso. Maišyk iki pradės buti I Atskirai dėyėjamos bliuzkelės. 
t irsta, tada leisk iš palengva vir- Kiekviena moteris "“merįina tur«- 
Ii dešimts minučių. Pridėk I tų būtinai pasisiūdinti bent dvi tokias 
i ntiiric niindii'l’iicj d’vcKnm b.i I bliuzkeles. Viena šviesios spalvos, ki- keturis puodukus! skystimo, ku ta tamsios> nes jos lengVai ir greitai 
name virė aviena arba veršiena, I pasiuvamos.
iiiniru drauskos nno-nl cknni Bliuzka A No. 1200 per galvą už- pipnų arausKOS pagal skoni. veHcaina (siip over the head). Gali 
Leisk užvirti. Įmaišyk vieną I buti — trumpomis ir ilgomis ranko- 
gerai išplaktą kiaušinio trynį, v5^zka B tokio pat mados tik su 
atskiestą su vienu puoduku kar-1 trumpomis rankovėmis ir Šviesios 
što saldaus pieno arba smeto- 9pas'X?įtos mieros 36, 38, 40 ir 42 
nos. Įpilk l tonelką ir paduok colių per krutinę.
ant stalo (ši sriuba nėra cpral Mierai 36 kaip ant pavyzdžio A rei- .J . ” . a gera kia 1% yardo, 36 colių materijos ir
jeigu ji ilgai stovi ir paskui13% yrado apsiuvinėjimų stugelių.
būna atvildoma.) I Pavyzdžiui B reikia 1U yrado >86

' ’ I colių materijos ir 2% yardo apsiuvi-
šveicarų sriuba. mui stuge^ų* *

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
Nulupk ir supjaustyk į rieku-nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 

tęs 6 dideles bulves ir trįs mažas I

% v

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. TURKĄ
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

k-.

Iriai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

•NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III.
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Mieros per krutinę DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

, Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. V. A. SU
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8815 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

Canal 0267
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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

OptometrUt
Tel. Boulevard 8487 
4649 S. Aahland Avė 
Kampa* 47-to* gat. 

2-roa lubote

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

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

Nuo 6 P. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

9 12Ned.

Z

' DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574, 
CHICAGO, ILL.

''"DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Pranešu savo pacijentams, ka<J ax * 
sugrįžtu Chicagon RugpiuČiO-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 

praktika, kaip ir pirmiau.
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ras, anglams reikės dar daug 
kas sutvarkyti.

Herbert Asąuith’o, buyu- 
sio Anglijos premiero straip
sniai “The Saturday Evep- 
ing Post’e” parodo, kad An
glija dar ilgai prieš karo pa
skelbimą ėmė ruoštis ir tvar
kyti savo reikalus. Ameri
kos ir Anglijos bankininkai 
bei dipromatai irgi bandys . .....J pakartoti tą patį dalyką tik 

Entered w O48eco“į u°i^« “įį}61 ant didesnės skalės. Kai bu- 
March 17tb, 1914, at the Post Office . .
of CMcago, m., under the act ot simos politikos finansiniai

I klausimai bus išrišti, tąsyk 
viskas eis, kaip reikia.

Yra pamato manyti, kad 
Anglija iš menkesnių valsty
bių nebereikalaus skolų grą
žinimo. Gal taip pat pasi
elgs ir Amerika. Bet į Fran
ci ją bus padaryta spaudi
mas mokėti skolas. Vokie
tija irgi turės mokėti repa
racijas, kurias nustatys eks
pertų komisija.

Kad dalykai krypsta tpn 
pusėn, rodo Anglijos Darbo 

j Partijos vadų nusistatymas. 
Vadovai sako, kad Europos 
ekonominė padėtis turi būti 
atstatyta ir Poiųcarės užsi
spyrimas šiokiu ar tokiu bu
du sulaužytas. Premiero 
Boldwino pasižadėjimas su
šaukti parlamentą, jeigu 
santykiai su Francija pasi
darys labai įtempti, irgi yra 
reikšipingas.

šiaip ar taip Londono pa- 
I sitarimas Europos politikoje 
gali suvaidinti l^bai svarbų 
vaidmenį. Be abejojimu 
Anglija bandys gauti įš 
Amerikos finalinės para
mos, jeigu karfąįs jai prisi
eitų aštriau susikirsti su 
Francija. Suprantama, to 
susikirtimo butų galima iš
vengti, jeigu franeuzai atsi
žadėtų savo imperialistinės 
politikos. Bet nėra vilties, 
kad Poincarės džingos pasi
darytų išmintingesni.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newą 

Published Daily, ercept Sunday by 
The Lithuanian Įtari Puh. Co», Ine.

Editor P. Grigaitii

1789 South'Halsted Street 
Chicago, Dl.

Talephone Roosevelt 8500

Subscription Ratesi
1.00 per year in Canada.
r.00 per year outside of Chicago.
1.09 per year in Chicago.
8c per copy.

Naujienos eina kasdien, iSsldriąnt 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė 1739 So. Halsted St., Chicago, 
lik — Telefonui Roosevelt 8500.

Metams .....—
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Triros mSnesiams
Dviem mSnesiam r - T- 
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Vieną kopija 8c
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> paštu:
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Pusei metų___ ______________ 4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
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$8.00
.4.00
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įvyksNeužilgo Londone 
pasitarimas tarp Amerikos 
ir Anglijos žymiausių finan
sininkų. Pasitarime daly
vaus ir Amerikos iždo sekre
torius, o taipgi abiejų šalių 
diplomatai. Tuo budu pasi
tarimas turės didelės reikš
mės. Nebe pamato spėja
ma, kad ten bus bandoma 
nustatyti bendra Amerikos-i 
Anglijos politika sulig Vo
kietijos. Labai galima, kad 
Anglija bandys įtraukti Vo
kietijų į Tautų Lygų. Jei 
tai jai pasisektų padaryti, 
tai į Franci jų butų padary
tas spaudimas pavesti repa
racijų klausimo sprendimų 
Tautų Lygai. Žinoma, Poin- 
carė vargu sutiks atsiduoti 
Tautų Lygos valiai. Juoba, 
kad Lyga yra anglų kontro
liuojama. Bet tokiame at
vejyje pasaulio opinija bus 
visvien anglų pusėje.

Anglų diplomatai nebeti
ki, kad nesusipratimai tarp 
Anglijos ir Francijos gali 
būti geruoju įrišti. Bet jie 
daro visa, kad sukurus pa
saulyje tų opinijų, jog jiems 
pirmon galvon rupi taika. 
Kol oficialiniai prasidės ka

Mokslas 
Vokietijoje.

karoIki pat pasaulinio 
Vokietija mokslo srityje už
ėmė vienų pirmųjų — jeigu 
ne pirmų — vietų; pasaulyje. 
Į jos universitetus važiuoda
vo studentai iš visų pasaulio 
kampų. Tai buvo mokslo 
Mekka, iš kur buvo laukia
ma išgirsti paskutinio mok
sle žodžio. Vokiečiai dėda
vo visas pastangas, kad su
traukus į savo universitetus 
geriausius pasaulio .moksli
ninkus. Iš Šveicarijos jie 
paviliojo Einšteinų, iš Rusi
jos Ostwaldų ir net Ameriką

(Persispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

III. REVOLIUCINIAI BANDYMAI.
Lygiai, kaip pseudo-klasicistinis teatras 

iššaukė griežtą reakciją natūralistinio teat
ro pavydale, taip ir natūralistinio • tęatro 
kraštutinumas pašaukė gyvenimai! griežtą 
reakciją taip vadinamojo stilingo teatro pa
vydale. Visų to stilingo teatro krypčių 
pagrindinius dėsnius butų galima trumpai 
šiaip suformuluoti. . .

“Visa, kaip gyvenime” — sakė natūra
listinis teatras.

“Visa kitoniškai, negu gyvenime” — sa
ko stilingojo teatro apaštalai. > ‘ -

“žiūrėtojas turi užmiršti, kad jis randas 
teatre. Vaidintojas turi lygiai taip pat jau
sti, kaip įai jaučiama gyvenime. • Vaidinto
jas turi viską pats taip pergyventi, kad tai 
atatiktų tikrenybei” — natūralistinio teatro 
pagrindiniai postulatai.

bęveik neteko vieno savo žy
miausių mokslininkų, Rich- 
ardso.

Bet dabar dalykai žymiai 
atsimainė. Ekonomine ka- 
tastropa ajtsiliepė ir į moks
lo stovį. Dr. Gustav Bučky 
iš Berlino, kuris dabar vie
ši Chicagoje, sako, jog Vo
kietijoje ir dalinai kitose 
Europos šąlyse mokslas ne
begali žengti tuo spartumu, 
kaip pirma. Trūksta pinigų 
įpirkimui reikiamų tyrimų 
darymui įrankių. Girdi, va
dovavimų mokslo srityje da
bar turinti pasiimti Ameri
ka.

* • * * • ; H

Vadinasi, - tokie žmonės, 
kaip Ostwald, Haber, Ner- 
nst, Nicolai, etc. negali da
bar tinkamai tęsti tyrinėji
mų, nes jie neturi reikiamų 
instrumentų. Ir kas gali 
pasakyti, kiek tai atneš žmo
nijai žalos? Džiaugtis tuo, 
kad vokiečiai nebegali pride
ramai darbuotis mokslo sri
tyje,, vargu gali ir priešai. 
Juk Ehrlicho, Kocho, Fi- 
schero ir kitų išradimai at
nešė neįmanomos naudos vi
sai žmonijai. Taigi nuo silp
nėjimo mokslo tyrimų Vo
kietijoje kenčia ne tik vokie
čiai, bet ir visas pasaulis.

je vietoje reikia pasirūpinti, 
kad padidinus komunistų 
partiją iki vieho nųliono ną-

'..i

Visa tai rodo, jog posakis, 
kad kraštutinybės sueina, 
yra teisingas. Tiek komunis
tai,tiek nacionalistai sfekįasi 
prie vieno 4ąjyfeo; palikin
ti demokratiją ir įsteigti ma
žumos diktatūrą. • i

. —   .i i r—■■■** !■■■■ i

rosį rimtų <,ivhku. Aiškų, l-ad 
toje valstijoje gyventoj j 
cleda nebesisk?iiyti su 
mais. Jeigu Kaimynas įtarj..- 
ma blogu darbu, tai jį bė nie
kur nieko nuplakama. Jokią 
teismų ir 'tyrinėjimų nereikia.

Nors gub. Walton neįtaria 
• tiesioginiai kluxiečių, bet jis 
salto, kad tą terorą prieš gy
ventojus yąptoja sįąpta orga
nizacija. j

ta, kad. nereikia šiandien rašyti 
vėliausias rytojaus žinias, nes 
kartais galima susilaukti ne
smagumų.

Drg. P. Grigaičio 
laiškas iŠ Lietuvos

apie 
' ve-

Kraštutinybčs 
sueina.

žinių,Iš Berlino ateina 
kad grafas Reventlov^ kraš 
tutįnių vadas,
patalpino komapistį laikra- 
atyje "Rote Falu^ ilga 
straipsnį kur jis įrodinėja, 
jog komunistai pilnai gali 
susiprasti au nmonaliateia 
ir, sudarę bendrą frontą, 
marguoti prie laimėjimo.

Del to straipsnio yokiečių 
laikraščiai sako, jog tarp 
komunistų ir nacionalistų iš- 
tikrųjų yra noras susiprasti. 
Pats Kari Radek (kufį Rū
go Stinneso laikraštis “De
utsche Allegemeine Zeit- 
ung” "vadina gabiausiu po 
Lenino valdonu) tvirtina, 
jog tarp komunistų ir nacio
nalistų programų dabar nė
ra didelio skirtumo. Radek, 
be tp, sako, jog vokiečių ko
munistai jau dabar turi dau
giau narių, negu Rusijos 
bolševikai turėjo tuo laiku, 
kai jie užgriebė valdžią į sa
vo rankas. Vokietijoje kor 
munistų esą 800,000, o Rusi
joje 1917 m. bolševikų buvę 
tik 70,000. Vienok Radek 
mano, kad vokiečių komunis
tams dar neatėjo laikas už
griebti valdžią. Esą piriųo-

“žiūrėtojas nei minutėlei neprivalo už
miršti, kad jis randas teatre. Vaidintojas 
visuomet turi atminti, k^d jis randas sceno
je, o ne tikrajame gyvenime. Vaidintojas 
neprivalo jokių tikrų, atitinkamų tikrenybei 
jausmų turėti!! 1 — sako ir mokiną stilinin- 
kai. Ir taip toliau. Vadinas stilininkai vi
sa nori padaryti atbulai.

Kad suprasti, kodėl jie taip galvoja, ten
ka pąminėtį keleto tokią reformatorių var
dai.

Pirmieji reformavimo žinksniai jau bu
vo pradėti net XIX šimtmečio pradžioje. Bet 
žmonės tuomet dar buvo nedrąsus, jie iškar
to norėjo reformuoti nę teatrą, bet tiktai 
sceną. SchinkeFis, o kiek vėliau ir Sem- 
periis siūlė sceną ręformųoti šitokiu bųdu. 
Iš scenos nedaryti tokios dėžės, kaip kad da
bar, einant pigių natūralistinio teatro pra
mintu keliu, yrą daroma. Jie siūlė dekora
cijas piešti tik ant užpakalinės uždangos, o 
scenos šonus (“proącepiųmą’O drapiruoti 
nuolatinėmis portjeromis. Toksai scenos 
įrengimas esą turįėtų šitokių privalumų. Visų 
pirma, pati dekoracija technikos žvilgsnių 
bųtų galima atlikt kurkas tobuliau, antra, ji 
nekliudytų sceųingajam veiksmui, nes nesi
kištų j lirįękį ir neblaškytų žiūrėtojų dome
sio, trečia,’kaipo simbolinis fonas, duotų ir

Apžvalgai
■ i" i. .J ■

KUDIKIV ŽUDYMAS LIETU
VOJE.

P. Juknevičius '“Lietuvoje” 
rašo apie kūdikių žudymą. 
Pasak jo, tatai jau'pradeda 
darytis chroniniu • apsireiš-; 
kimu. Jisai sako: i

“Pirmiausiai čia tenka 
turėti reikalas su kudikįųi 
žudymu Lietuyoje. Lietuvoj 
kūdikiai žudomi dažniausiai 
pavainikiai, žudomi tuojau 
po gimdymo ir labai .dide
liam skaičiuje. Kąd teėjus 
tikrą supratimą apie kūdi
kių žudymo vaizdą pas įpus, 
užtenka pažymėti, jog pian 
betarpaujapt tik Vtedoj tar
dymo puovadoj (5—7 val
sčiuj) per phsiųętį buvo 
apie 20 kudikią žpdymo at
sitikimų. Kūdikių žudynąu 
skaičius vis didėja ir pama
žėl tampa chroniniu apsi
reiškimu. Tad šis mpsų gy
venimo apsireiškimas, kuris 
atneša daug žalos valstybės 
gyvenime (nekalbėsiu apie 
dęwralizpojapčįą šip apsi
reiškimų pusę) vertas gilaus 
ppsyarątyipo.”

• To ręiškipįo vyriausius prie
žastys esąpčios Šios: 1) pavai
nikių kūdikių motiną vargin
gas stovis. Tos motinos dau
guma yra tarnaitės, kurios sa
vo darbu vos-ne-vos gali tik 
save išlaikyti. 2) Netinka
mai suorganizuotas tą nusi
kaltimų persekiojimas.

•P. Juknevičius kreipia vi
suomenės dėmesį ir Lietuyos 
moterų suorganizuotą draugi
ją “Lopšelį.” Draugijos tiks
las aųklėtį neturtipgųją mo
tinų vaikus. Atatinkamai iš
plėtus, draugijos (darbuotę, 
kiekviena neturtinga motina 
galės atiduoti savo kūdikį įs
taigai ir tuo budu neturės jo
kio akstino jį žudyti.

Tatąį, p. Juknevičiaus 
nymu, žymiai špm.ažintų 
dikių žudymą.

ina-
ku-

SAVIVALIAVIMAS OKLA- 
HOMOJE.

Oklahomos valstijos guber
natorius Walton prieš kįęk 
laiko pareiškė, jog pereitais 
metais toje valstijoje buvo 
nuplakta 2,500 žmonių. Jeigu 
tas skaičius n,čpa perdėtai tai 
Oklaliomos unfvąliąvinpj (J.i

Vakar atėjo iš Lietuvos pir- 
NEG®U PADfiTIS. Naujienų redaktoriaus d.

- 2,_____ \ Grigaičio laiškas. Rašo
Bažnyčių federųotoji taryba] trumpai ir paskubomis, nes 

bando atsakyti j klausimą, ko-Į neilgam’ laikui parvažiavęs po 
dėl negrai apleidžia Ai< 
valstijas. Tarp kitko ji sako:

... “Nęgrid jaučia, jog 
ssippi valsti joje jų gyvybė Į įyrfmu‘s ‘ jl'’~žada' vgiia”u 
ųėra apsaugota. Bįle yąląą- 
dą jie galį ątsisvęįkintį $u I 
šiuo pasaulįu dėl įlenkiau-1 P. Grigaičio ląj^kąs. 
sios priežasties, kuri tankiui Į aunas 
yra ųįękąs dąugiaų, kaap|Liepos 1923 
t& baladžių Iprpvokacija. Jau dvi savaiti> kaij< esipi 

mes tyįrliųaiųe, kad Lietuvoje. Mačiau tiek daug
no bąltveidžio įrodmėjįmaiLmonjų jr įgijau tiek daug |s- 

?e j.d-P“Ipudžių, kąd nežinau nei nuo 
įrodinėji-i ko pra(jgų rašyti.

.1 Daugiausia laiko iki šiol te- 
paprastąijko praiejsti vaikščiojimui ir 

WWtą| važinėjimui, Po Kauną tiek 
prisiyaikščiojau, kad apšlubąu 
— pūslės ant koją pasidarė. 
Tramvajus \(ikųmelkos trau
kiamas) čia vaikščioja tiktąi 
viena linija, todėl, jeigu ne
nori ųųolatds vcžįkųs ramdyti, 
tai turi 
gsniuot. 
ri, ne 
gali greta' eiti; o 
išgrįstos stambiais 
akmenimis. Kai eini 

| gatvę, tai turi 
kur žengi, kad 
ktum.

Žmonių sutikau daugybes — 
draugų, giminių, senų pažįsta
mų —ii padariau daug naujų 
pažinčių. Laimė, kad atvykąu 
į Kauną, kuomet dar nebuvo 
pasibaigę Seimo posėdžiai. 
Dauguma veikėjų dar nebuvo 
išsiskirstę. Tik dabar didesnis 
jų skaičius pradeda išvažinėti 
atostogų — į Palangą, į Klai
pėdą arba pas gimines į sod
žių.

Seimo posėdžiai da ir dabar 
tebesitęsia: šių metų valstybės 
biudžetą zelnetija ir nieku bp- 
,du negali jį sukramtyti. Kpl 
bjųdžeto nesudpros, negalės 
skirstytis, -r- nes tas biudže
tas, kurį dabar Seimas svars
to, yra kuone visais metais 
pavėlintas (nuo Naujų Metų 
iki šįol valstybe gyveno be pa- 
tvįrtinįo (biudžeto.)

Turėjau progos šiek-tiok su- 
sįpažiųti ir su sodžium, lan-i 
kydamas gimines Suvalkijoje. 
Per penkias dienas balado
jusį arkliais iš Vietos į vietą. 
Pasknį ątsiduriaii Kybartuose,i 
Sopialdcipoikratų Partijos ra
jono narių suvažiavime. Pra
leidęs tenai pusdienį lako, vėl 
grįžpu į Kauną ir — apsirgau. 
Buvau, rodos, influenzą pa
gavęs jr trejetą dienų turūjąu 

įuklai įr tiek. Iš tų paųipka yrą! išsėdėki kambaryje. Vakar te-

etines I keliolikos metų nebuvimo Lie
tuvoje, suprantama dalykas, 
nei laiko neturi rašyti. Plačiau 
savo kelionės įspūdžius ir pą- 

apra-

teųykšjČio&e ,teismose 
giau sveria, negu j 
mai kelių tuzinų negrų. Jor 
kių pagęrįnįinų 
nėra daroma tosę 
dalyje, kur negrai gyvena, 

“Kiekvienam doleriui, iš
leidžiamam Mississippi vals
tijos negrų vaiko švietimui, 
išleidžiąma $20 baltyeddžįų 
vaiko apšvietai. Valstijoje 
yra LOGO aukštųjų mokyklų 
(high schools) baltveidžiam 
ir viena aukštesnė mokyk
la ’juodveidizįianis. Kaimo 
mokyklų yra 800, bet ne
grams nėra nė vienos.

“Valstija baltveidžių vai
kams turi pataisos narnų, 
kurių užlaikymas atsieina 
$1,000,000. Negrų jauniems 
prasižangėllaiiiSI IncsĮkiriama 
ne vieno dolerio ir jie laiko
mi kalėjimuose kartu su
aršiausiais ikriminalistais.’” 
Po to, žinoma, nėra ko

stebėtis, kad negrai apleidžia 
pietų valstijas, kur jų gyvybei 
visą Jaiką gresįa pavojus. Be 
to, iš raporto aiškiai matosi, 
kiek toje valstijoje žmones 
yra lygus prieš įstatymus.

MIRĘS PlREZipENTAS 
“EINĄ SVEJKYN.”

Del kurjozo ne. pro šalį bus 
priminti, kad rųgp. 3 d. laidoje 
“Draugas” įdėjo žinią antgalvįu 
“Prezid. Hardingas eina syei- 
kyn'\ kur tarp kitko puvo pasa
kyta:

“San Francisco, Ca!l., r. 3. 
— Iš skelbiamų bįųletinų pa
sirodo, kad Prez. HardingaS 
eina sveikyn. Bet užims laiko 
pilnai pasveikti, kad jiš galė
tų traukiniu gryžti Washing- 

, tonąn”.

Kaip matote,.žinia yra datuo
ta rugp. 3 d., q tuo tarpu prezi
dentas Hardingas numirė rugp. 
2 d. Taigi “Draugas” prikėlė 
prezidentą iŠ numirusių. Ste-

—1 '■■TtT ....'.*!».........r..... ......

žiūrėtojų fantazijai daugiau lako, įketyirta, 
ir pačiam dekoratoriui duotų daugįau lais
vės... Tačiau, nežiūrint į šiuos ir kitus to
kio scenos įrengimo privalumus, šią mintimi 
ilgus dešimtmečius nebuvo pasinaudota, ne-

■ buvo į tai jokio domesio kreipiama.
Kur kas didesnių žymių teatro rutploji- 

mos istorijoj paliko miunehenietis (jeorg 
Fpjchs, įsteigėjas “Kuenstjer Theat^^”. No
rų jo butą labai gerų, tik jam trukę ištver
mės, žinių ir... kuriamojo genijaus.

Georg Fuchs savo teoriją pradeda labai 
abejotina teze: esą teatras prasidėjęs iš šo
kį ų^ Todeį esą ir toliau reikia ęiti tuo keliu, 
kuriuo tęatras pradėjo eiti ųųo pat savo už
gimimo dienos, bptent žodžių ir judesių ritmo 
keliu., Todėl esą ir artistai scenoj reikia taip 
tvąrkyti, kad jie nuolatos sudarytų ryškiomis 
pląstingas grupes. Bet kad grupes ryškiomis 
galima butų padaryti, reikia joms būtinai 
atitinkamą fonp. ; Jš. čia k||a įsikaląs pagrin- 
dįnjai reforniudti scenos' įrengimą. ; ! Ir Fu- 
chs’as atmeta ųe'tik- dabartinę scėinps kon
strukciją dėžės pavidalu, bet jis prakeikia ir 
dabartinių teatrų arkitekturą. LoĮos — ne
išmintingos senovės 'liekanos — priverčia 
žiųrėtojus žiūrėti iš kampo, ir yisviena, kaip 
grupę tvarkysi, yįsi žurętojai negalės turėti

?'Tl" ’

žingsniuoti ir žip- 
šalygatviai siap- 

visur du žmogų 
gatvps 

apvaliais 
škerspi

gerai žiūrėti, 
kojos neišsisp-

i.jk ynii'ijĮ į;;

iš vieno šono, treti iš kito, galiorka gi viską 
gaus matyti iš yįršaus.

Tokioms sąlygoms esant kokį čia reljefą, 
ryškumą bęsudarysil Vadinas iš teatro rei
kia išvyti Įožąs ir šonines vietas, palikti tik 
tas yietas, kurios randas tiesiai ties scena. 
Dėlėj scenos įrengimo, tai Fuęhs’as iškelia 
taip vadinamą skulptūrinį pradą. <Jp nuo- 
hięne, žmpgus (ąktorič) yra trijų matavimų 
esybe. Kad jis susilietų su scensų sudaryda
mas vieną bendrą garmoniją, reikąiinga visa 
scena įrengti taip pat trijų matavimų siste
ma. , Todėl Ęuchs’as ir siųlo visą ąceną, kur 
aktoris veikia, apstatyti skulptūrinio pobū
džio trijų matavimų daiktais, o pieštų deko
racijų palikti tiktai scenos gilumoje, anąpuš 
aktorio veikijno plotmės. Męs nekalbėsime 
apię tai, kad čia teatro esmė, kaipo atskiros. 
pieno srities, yra klaidingai suprasta.

Pažymėsime, kad šioj Fuch’o teorijoj 
yra gana stambių prieštaravimų, kurie net 
jam pačiam praktikoj neleido jo teoriją pa
naudoti. Mes vėlei neliesime principinės pu
sės — ar tai yra teatro uždavinys, kad ak- 
toris susilietų su dekoracija, su scena,, kas 
mums atrodo daugiau, negu abejotina, — bet 
ar gali toks susi liejimas vykti ir tarpt;? At
sakas gali būti tikta; neigiamas. Aktoris —

pilno įspūdžio — vieni matys iš vidurio, kiti gyva esybė, jis, nors ir trijų matavimų esy-

čiaus jau vėl ėmiau matuoti 
Kauno gatves.

Kaip apie Lietuvos miestus, 
taip ir apie sodžių, kaip apie 
Žmonės, taip ir 
įstaigas teks pakalbo
liaus. Dabar galiu tiktai tiek 
pasakyti, kad bendras įspūdis, 
kurį Šiuo metu daro Lietuva, 
yrą neblogas. Šalis, tiesa, 
didelių turtų neturi; jos gyve
nimas eina Ubai lėtai, — bet 
nepakenčiamo vargo ir despe
racijos nematyti. Ir visi tiki
si, kad ateityje bus geriau.

Man irgi rodosi, kad nusi
minti Lietuvos žmonėms nėra 
ko.

Labų dienų draugams!
Jūsų - P. Grigaitis.

Jeigu ne
Jeigu lietuvių bolševikėliai ko

munistai ' nebūtų klausę šnipų 
provokotorių, jeigu jie nebūtų 
klausę Maskvos ranka penimų 
rėksnių agitatorių, tai jie nebu* 
tų griovę Lietuvių Socialistų Są
jungos, Socialistų partijos ir ki
tų darbininkiškų organizacijų, 
— ir šiandie jiems nereikėtų iš
kišus liežuvius šaukti darbinin
kus į “bendrą^ frontą”. Tasai 
bendras darbo žmonių frontas 
butų šiandie jau stiprus buvęs.

Jeigu lietuvių tautininkai ne
būtų iš pat pradžių susižiedavę 
su klerikalais, tai šiandie jie bu
tų buvę nemenka savarankė jė
ga ir čia, Amerikoj, ir ten, Lie
tuvoje, —- klerikalai negalėtų 
jais taip akėti, kaip dabar kad

Jeigu lietdvįai Rymo katali
kai butų patys rūpinęsi savo 
religiniais ir bažnytiniais reika
lais, o ne pavedę jų iš pat pra
džių biznieriams kunigams, tai 
šiandie jiems nereikėtų streikų 
kelti prieš savo dūšių ganytojus, 
nereikėtų peštis ir lazdų gauti, ir 
jų bažnyčios, kurioms pastatyti 
jie milijonus išleido, butų buvę, 
jų pačių turtas ir nuosavybė, o 
ne airių vyskupų.

' šapos Darbininkas.

Sudegė Universiteto rū
mai ir biblioteka

Didelis gaisras sunaikino 
naujai pastatytą Rostovo prie 
Dono universitetą. Gaisro 
metu sudegė taip pat ir Var
šuvos universiteto biblioteka, 
kurią karo metu rusų vyriau
sybė buvo pervežusi į Rostovą. 
Toje bibliotekoje daugiausia 
buvę Lenkų mokslininkų bei 
rašytojų kuriai ir istorinės 
vertės raštai.

Latviai emigrantai
Latviai ‘ buvo pradėję kuo

pomis emigruoti į Braziliją. 
Ši emigracija dabar jau kiek 
sumažėjo, bef visai dar nesu
stojo. Suomių konsulas Rio 
de Žanierio praneša, kad emi
gravusieji į Braziliją latviai 
atsidūrė basiose sąlygose ir jų 
tarpe plečiasi piktadarystė. 
Latvių užsienių reikalų minis
terija pasiuntus Suomių kon
sului 50,000 rublių, prašyda
ma emigrantus grąžinti Latvi
jon. .

bė, bet vis tik juda, veikia, reiškia jausmus, 
o kąs svarbiausia, nuolatos keičia savo padėtį 
scepoje. Jeigu vienoje yietojc tūnodamas 
jis sudarytų tam tikrų garmoniją, aiškią, 
ryškių fįgurų grupę, tai paėjęs į kitų vietą, 
kas yra būtina, jis jau galėtų sudaryti di
džiausių disgarmonijų. Pati prigimtis akto- 
rio ir aplinkinių daiktų jau kitokia. Jis — 
dalis gyvosios gamtos. O daiktai negyvi. 
Baugiausią, kas galėtų vykti tai tik geomet
rinis sutapimas, bet nieku bųdu ne esminis.

(Bus daugiau)
, i ------------ ---------------- ---------------------------------- -----------------------i

Beris Melpgailis.
• * o. *

x.

(Tau)
Aš pakilsiu — dangun skrisiu — 
Nesuras mane nei vienas...
Tplumoj žvaigžde pavirsiu — 
Bet ir dangų mėlynėje — 
Busiu vienas!

, žvaigždžių tarpe aš nutilsiu — 
Nebskambės daina...

' Ir tylėsiu
Dangų molynėje
Mane siubups tyla!...

(“L. žinios”)

neprabilsiu —
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Uodai
Vaistai ir apsisaugoji

mas nuo jų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

U O. Howard, Ph. D.

(Tęsinys)

Shane Co. boseliams 
nesiseka

Nuo uodų |.kandimo vaistai.

Gcriausis vaistas, koks yra 
rašytojui žinomas iš jo paties 
patyrimų, yra šlapias muilas.

Sušlapint galą paprastojo 
prausiamojo muilo ir lengvai 
ištrinti juo vietą, kur uodas 
įkando, niežėjimas tuojaus 
pranyks. Kiti labai giria pa
prastąją namuose esančią a- 
moniją, alkoholių, ar gliceri
ną. Vienas rašytojas pataria 
vartoti šmotelį indigo; kitas 
neftalino kandžių igumulėl'ius, 
kitas iodiną. Kunigaš R. W. 
Anderson iš Wando, S. O. sa
ko, kad niežėjimas nuo uodų 
greitai pareina, jei laikiai ran
ką viršuje degančios lempos 
cilindro®.
Veisimos vietų panaikinimas.

Yra žinoma, kad paėmus vi
sus uodus abelnai, jų veisimos 
vietos yra labai skirtingos. 
Tečiau,- kai-kurios veislės vei
siasi tik tam tikrose vietose. 
.Kai-kurios veisles tik medžių 
skylėse; kitos vandenyje, 
kuris stovi prie augančių apie 
kitus medžius kempinių, arba 
panašių augalų, kitos veislės 
veisiasi vėžių odose marių pa
krantėse. Kitos veislės veisia
si daug plačiau ir bet kur, kur 
tik randasi vandens. Kitos vei
slės veisiasi tiktai sūraus van
denio pelkėse ir deda savo 
kiaušinius dumblę. Kitos deda 
savo kiaušinius ant vandenio 
paviršiaus. Kai-kurios \ 
šiaurinėse Valstijose 
tik kūdrose, kurios 
tirpstant sniegui ir 
jos atsiranda tik
metu laike tai tik viena 
neracija tepasirodo 
kiaušiniai yra dedami 
vasarį arba vėliau

neteksLietuviški boseliai gal 
darbo. — Jie labai nusimi
nę. — Visokiais budais jie 
ieško 
Ii jų

streiklaužių, bei 
rasti.

jau buvo vakar 
rašyta, lietuviški

riega

Nau-
bose-

iš-

Kaip 
j ienose 
liai įkalbinėję darbdavius 
imti injunetiomą prieš streikie- 
rius ir jiems nenusileisti. Jie 
pasižadėjo darbdaviams su
rasti streikierių tiek ir tiek, 
bet kaip reikia dabar, tai vos 
keletą mokinių susirado. To
dėl nei kiek darbo negali jie 
su tais streiklatižiais moki
niais padaryti.

Sako, kad dabar firmos sa
vininkai ant lietuviškų bose
lių rūstauja. Mat jie privirę 
dirbtuvės savininkams daug 
košės. Kai kurie streikierių 
buk esą girdėję, kad dirbtuvės 
savininkai rengiasi tuos bose
lius

dėjai atsilankyti ir dalyvauti 
konteste su lygiečiai s, bet, be 
p-dės S. Staniuliutes niekas 
daugiau pašaliečių neatsilankė.

Tennis lauką lygiečiai pasi
darė šiauriniam gale daržo. 
Vieta buvo nelabai patogi 
tennis žaidimui; nes viena, ji 
buvo labai duobėta, o antra, 
ir žolė biskį buvo per ilgą taip, 
kad bole gana dažnai pašokus 
lėkdavo netikėton pusėn ir tuo 
bud'u prigaudavo žaidėją. Bet 
nežiūrint į tuos visus keblu
mus, konteistas vistik pavyko. 
Konteste dalyvavo beveik visi 
lygiečiai sporto mėgėjai: ku
rie jau senai lošia ir tie, ku
rie dar tik šįmet pradėjo žais
ti. Tad ir teko susidurti ne
lygioms jėgoms; silpnesnėsės, 
žinoma, tapo išstumtos iš ko
vos lauko po pirmo susirėmi
mo. - Konteste dalyvavo vai
kinai ir merginos.

Pirmutiniuose bandymuose 
susikovė p-lė N. Kazlauskaitė, 
lygietė, su birutiete p-le S. Sta- 
niuliutė. Jiedvi išsyk pasiro
dė viena kitai lygi. Vėliau 
vo manyta, kad pergalė 
birutietės pusėj. Abidvi 
uodai laikėsi beveik iki 
baigai set’o. Tačiau galų
le pergalė pradėjo svirti p-lės 
Kazaluskatės pusėn ir ji lai
mėjo pirmus bandymus. Abi
dvi vikriai žaidų ir atkreipė 
daugumos susirinkusiųjų do- 
mę į save. ,

Iš vyrų susikibo M. Yusas 
su V. Rušinsku. Pergalę pa
ėmė M. Yusas, nes jis yra ge
rai prityręs žaidėjas ir tarpe 
lygiečių žinomas kailio čem
pionas.

Antra pora iš merginų iš
ėjo K. Naglcvičaitė su p-le M. 
.lakiniai te. Iš karto pasirodė
abidvi vienodo pritirmo ir gerai 
laikėsi. Bet kiek pažaidus pa
sirodė, kad, nežiūrint M. Ja- 
kimaitės tvirto priešinimosi, 
pergalė pradėjo 
levičaitčs pusėn

Vyrų antrą > 
Augustinavičius 
niu.

bu
kus 
vie- 
pa- 
ga-

šitas kontestas parodė ly- 
giečiams sporto mėgėjams, ką 
reiškia išsilavinimas) /žaidime. 
Keikvienas žaidėjas norėjo 
gauti prizą, o dar labiau čam- 

‘piono vardą. Bet kas tau; 
gavo tik tie, kurie netingėjo 
praktikuotis-lavintis. Dabar vi-; 
įsiems sportininkams aišku, 
kad prizas ar čampiono var
das nelengva gauti.

Po šio kontesto pastebėta 
labai pakilęs ūpas pas lygie- 
čius-sportininkus ir jie žada 
dabar dažniau praktikuotis ir 
už kiek laiko vėl surengti tour
namentą, užkvieČiant ir paša
liečius sportininku^ persitik
rinti su lygiečias. Gi tie, ku
rie dabar gavo prizus ir čam- 
pionų vardus, turės nesnausti, 
jei jie norės juos pasilaikyti 
ant toliau. - s

Po šių smalkių kovų l^gie- 
čiai-sportininkai dar pasige
rtojo įvairomis ‘ varsomis ly
jančių žvaigždžių lietu. Visi 
pilni energijos —vieni laimėję 
dovanas, kiti tikėdamies atei
ty atsigriebti — apleido Nau
jienų pikniką ir tamsios nak
ties lydimi bei švelnaus vė- 
Jalio gaivinami traukė Chica
gos link.—Vincas.

Brighton Park
IŠ Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubo darbuotės.

pusmetinį 
12 dieną, 
įsusirinki- 
komisijų 
komisija

pašalinti visai nuo darbo.
— (Streikieris.

Atsiimkite šunį
Budas šuo atbėgo pas Stan

ley 'Daukšas, 732 W. 19 gat., 
Į beizmontą ir dabar ten jis 
būna. Šuns savininkas 
savo šunį atsiimti atėjęs 
Daukšą.

Norėjo nusišauti

pas

veisiasi 
pasidaro 
kadangi 
viename 

ge-
rr potam 

vidur- 
tokiose 

duobėse ant žemės, kurios yra 
pripildomos vandeniu nuo tir- 
pstančiojo sniego ateinantį 
pavasarį. Kita veislė kuri 
yra dažnai labai ink iri, veisia
si tik kai-kuriosc nuolatinėse 
balose, kame latva gyvena pri
sikabinus prie vandens augalų. 
Dar kitos veislės veisiasi vi
duje ąsuotinių žolių (piteher- 
plant, Sarraccnia).

(Bus daugiau)

Florian Lubęck, 429 E. Mar- 
guottc road, šovė tris sykius į 
save po to, kai jo duktė, Mrs. 
Hclen Whitehurst, atsisakiusi 
gražinti jam pinigus, kūrins ji 
nuo jo pasiskolinu 
kad ji dar pasveiks.

Sako,

Tur but jai geriau 
kalėjime

Nora Brown, 22 metų, išbu
vo BridevveH’e trisdešimts die
nų už vagystes. Kiek laiko ji 
tapo iš kalėjimo paleista. Bet 
dabar ji vėl dešimčiai dienų 
sugrįžo. Ji tapo sugauta vie
noje didmiesčio krautuvėje be 
pinigų “perkant” kai kurius 
daiktus.

$10 už lošimą kauliukais
Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St*

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

Subat.
dieną.

Klinikų
nuo 2 iki G, Subat. nuo 12 iki 4.

5—9, Nedėliomis 9—12

valandos: Utarnnkais

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Paul Hof- 
policijos 

minkštųjų 
kauliukais

fman tapo sugauti 
antpuolius darųnt 
gėrimų smuklėje 
žaidžiant. Juodu tapo priteis
ti užsimokėti po $10 pabaudos 
ir teismo lėšas.

Kovosią prieš “kai- 
ruosius”

Illinois Manufacturers’ 
sociacija išrinko komitetą pa 
ruošti visų pramonininkų 
važiavimą Chicagoje. Tokio 
suvažiavimo tikslas esąs pra
dėti prieš “radikalus” kampa
niją.

as-

su-

Lietuvių Rateliuose
L. S. J. Lygos sportininkai 

Naujiem) Piknike
Kaina $80

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

Buvo išbandoma jėgos bei vik- 
rūmai.—Lošta už prizus.— 
M. Yusas ir p-lė Naglevičaitė 
laimėjo prizus.

L. S. J. Lygos Sporto ko
misija surengė tournamentą 
pereitą septintadienį Naujienų 
piknike, Gardner’s Grove. At
vyko bęveik visi lygiečiai spor- 
to-tennis mėgėjai. Buvo kvie
čiami ir pašaliniai tennis žai

Bridgpporto Įvairumai
Grįžtant iš Naujienų pikniko 

nelaimė patiko draugą Malc- 
rių. Jis neteko $20, kuriuos 
kišenvagiai 
šenėS*

ištraukė iš jo ki-

*

Amerikos lietuvių " Biltečių 
Kliubas laikė savo 
susirinkimą liepos 
Atlikus kas • MBkia 
mą* atidantie lėkė 
raportai. Cdstoio
pranešė, k$6 kliubui čarteris 
bus gąutas prieš ateinantį su-, 
sirinkimą. Knygų pirkimo 
komisija pranešė, Jaad knygos 
jau nupirktos abiem kliubo 
raštininkam. Pilietybės popie
rių išgavimui komisija prane
šė, kad išimta dviem nariam 
pirmi popieriai, / ir aŠtuoni 
Icjiuibiečiai yra prirengti ant
riem popieriam. '(Pąra^nkos 
(bonds) komisija pranešė, kad 
ji pasirūpinus išbyluoti vieną 
narį. Kionistitucijots komisija 

pranešė, kad 'jau pusę kliubo 
konstitucijos parašyta ir gruo
džio mėnesį bus užbaigta ra
šyti.

Dar tik pora mėnesių kaip 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas susitverė, bet jair daug 
kas padarytą). Pradžia yra 
gera. Jei kliubas ir ateity 
taip darbuosis, tai reikia tikė
ti, kad jis savo adrbais pasi
žymės. Tik butų pageidauja
ma, kad ^daugiau veiklesnių 
narių prie kliubo prisarašytų.

Reikia pažymėti, kad mini
mas kliubas turi du skyrių, 
būtent, politikos ir pašelpos. 
Prie politikos skyriaus narys 
inoka menesiui 10 centų mė
nesinių duoklių, o prie pašel- 
poš, 25 centus mėneisui. Da-

bar įstojimas yra numažintas, f 
tik vienas doleris nariui. Tat) 
norintiems galima lengvai pri
sirašyti prie šio kliubo.

Sekant;is |kfliu'bo jsusiirinki- 
mas įvyks rytoj, rugpiuči 9 
dieną, 3857 S. Kedzie avė. 
Kiliiubo Susirinkimai jįvyMsta 
kiekvieną antrą ketvirtadienį 
kas mėnesį.

Nors kaip minėjau, 
dar nesenai susitvėrė, 
jau turi 72 nariu.

Amerikos Lietuvių 
Kliubo valdyba jra
Pirm. U. Aleksandravičius, 

3653 S. Hamilton avė.; vice- 
pirm. Vitkus, 4519 S. Sawyer 
ąvte. rašt. J. Erihgis, 2932 W. 
Pershing rd.; fipans. rašt. J. 
Vengei, 4150 S. Albany; ka- 
sier. A. Mazenis, 3857 Kedzie 
avė.; .maršai. M. iMačekunas, 
2843 W Pershing rd.; komite
tas pilietybes popieroms ir iš- 
bylavimui: B. jAndriušiunas, 
J. Elringis ir broliai Mazeniai.

k'liubas 
bet jis

Piliečių 
sekanti:

linkti 
ir ji

pora 
su J.

pora, 
geras

dar
Bet,

K. Nag- 
įlaiihėjo.

išėjo . J. 
J. Čcpo-

Čia pasirodė nelygi 
Augustinavičius jau 

žaidikas, o J J. Čeponis 
tik šįmet pradėjo žaisti.
J. J. Čeponis, (k>ai(po faunas
žaidėjas, pasirodė jau gerokai 
prasilavinęs žaidime ir gerai 
laikėsi prieš savo oponentą. 
Pergalę laimąjo J. Augustina
vičius.

Po pirmų bandymų geriau
siais pasirodė M. Yusas, J. 
Augustinavičius, p-lė N. Kaz
lauskaitė ir p-lė K. Naglevi- 
čaitė. Po to sekė galutinas 
persitikrinimas už prizus.

Susikovė p-lė N. Kažalus- 
kaitė su p-le N. Naglcvičaitė. 
Kurie matė kokį vikrumą pa
rodė, p-dė Kazlauskaitė žai
džiant pirmiau įsu pJle 3. 
Staniuliute, neabejojo, kad ji 
laimės. Bet išėjo kaip tik 
priešingai. TieSa, išsyk abid
vi pasirodė gerai žaidžią, bet 
Kazlauskaitė geriau1 reketuką 
valdo. Gi ilgiau bežaidžiant, 
p-lė Kazlauskaitė, Įmiatyt, pri
vargo, nes daug jėgų išeikvo
jo pirmuose bandymuose, ir 
galų gale po sunkios kovos 
Naglcvičaitė paėmė viršų.

Paskutinė pora susikibo — 
J. Augustinavičius su M. Yu- 
su. Juodu yra žinomi 
tarpe lygiečių sportininkų kai
po tennis žvaigždės, tad ir 
laukta jų persitikrinimo. Juo
du grūmėsi geroką valandą 
iki paaiškėjo, kurioj pusėj bus 
pergalė. Abudu parodė nepa
prasto vikrumo bei miklumo. 
Pagalios pergalę laimėjo M. 
Yusas.

P-lė
buvo referee, j<vskelb& 'kad 
prizus laimėjo p-lė K. Nagle- 
vičaitė, sailor’s tie, ir M. Yusas 
—4 naujas tennis bolęs, 
žus aukojo Naujienos. • ■ .

Viščiuliutė, kuri

Pri-

Šposininkai sutraukė daug 
žiūrėtojų apie tennis lauką. 
Publika gėrėjosi žiūrėdama į 
lygiečių-sportininkų tokį gra
žų žaidimą. Kai kurie žiūrė
tojai patys žadėjo imtis to 
sporto.

'Lietuvių 
tyt, greitu 
ta statyti, 
ir prirengta 
nuversti.

Auditorium, ma- 
iaiku bus pradi
nes vieta jau kaip 
: seni nameliai jau

Univcrsal State bankas per
sikraustė į užpakalinius kam
barius, kad davus vietos re
montui, kuris 
daromas.

dttbar ten bus

* •h*

Vincas Sarpalius su Alice 
Sarpaliene gavo persiskyrimą, 
liepos menesį...><

♦
I

“Jaunoji Birute” gana spai*- 
čiai auga. Rugpiučio 15 dieną 
prasidės pamokos. Kaip gir
dėt, daug tėvų rengiasi atves
ti tą dieną sayi vaikučius pri
prašyti prie “Jaunosios Biru
tės”. Vieta iMark (White 
Sųuare Park didžiojoje svetai
nėje.

P-lė Kudulaitė

Gal jums reikalingi Į 
akiniai

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo. ašarų bėgimą Ir galvos skau- 

4Kjimą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa

raudonavę ir ak}s raudonos.
JEI nors mažiausia bijojimas dide

snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland A ve. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augi to virš Platto ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Soptintadieniaia 9 r. iki 12 dienos.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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

pleiskanų 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 sayo gala
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina C5o. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorij?.

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

Brooklyn, N. Y.

The Stock Yard« 
Savings Bank

fti jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi narž 
musų organizacijos. Ji Čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

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

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

Nenešiokite Diržo
Po ikrų bandymų, išradime mechaniš
ką ayatemą, kuri išgydo rupturą vyrą, 
moterų ir vaiką.

Demonstravimas pykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon- 

DYKAI šio mokslinio syste- 
m«0H išradimo tiems 
kurie kenčia nuo 
rupturos. Jis turi 
tasiHekimo kur kiti 
neturi. Nedaro Bkir- 
Uimo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikite ir 
pamatykite demon- 

_stravinu> — <1ei Ba- 
Cia nėra plieniniu

ii ■-

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH 

HAMBIRGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias i visas 

dalis 
LIETUVOS

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

“Resolute”, “Rellanpe” 
“Albert Bailia** 
“Deutechland”

Kurie veža I, II ir III klespe pa- 
sažlerius ir populiariškj laivai 
“Mount Clay", Mount Carroll,” 
*’Mount Clinton”, “Hanea”, “Thu- 
ringia” ir **Westphalia” su eabin 
ir III klcsa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovoH.

United American 
Lines

171 West Randolph Stn 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

v o žingeidumo. ____________ _
aprenžinų kurie apaustų — nei diržų aut 
kojų, kurie trina jas. Jų» gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F JĮ. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi- 
dešimts metų patyrimo ’ apie rupturte 
Europoje ir Amerikoje. ' (

Chicagos daktaras gydo rup turas 
Visiems uiinteresuotlems

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

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nea aš ži
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D. 
217 E. 31st St., Chicaso.

Per sekamas trisdešimtą dienų 
'/z kainos. 

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis i musų nuolatinį ofisą re- 
miantios šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systęjnos — DYKAI — ir tu
rės ties^ gauti gydymą už puse kai
nos. 

Neatiddliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nao • vai. ryto iki 5:30 po 

pietų. Seredomis ir subatomis nuo 9 
▼ąl. ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėldie- 
ntais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

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

(Netoli Adams St.) Chicago.

Specialis Pasiūlymas
$121 Nupirksite $121

Visas Plieninis Galvanizuotas Ga- 
radžius. Miera 10 pėdų colių 
per 12 pėdų 7% colių. Tinkamas 
dėl Fordo arba kito mažo karo.

kitų mierų pasirinkimui 1818 - . ......
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo'.

Pasimatyklt su mumis pirm ne
gu iųs pirksit ar budavosit.

Douglas Products Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

SILPNOS AKJS
Turi būti gerai pritaikinti 

akiniai.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

°&t“8 ’DR-H- A< broad
VIDURMIE^CIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndos: Nuo 5 iki 5 po pietų ir tfagal sutaimą.
4.

v

_Ar jums tankiai skauda galvą ir 
ima svaigulys ? Ar jūsų akįs kaista 
arba bėga ašaros kuomet skaitote? 
Ar jos yra raudonos ir uždegtos? 
Galvos skaudėjimo priežastis yra 
silpnų akių, delikatnų muskulų ir 
nervų akių — ir greitai yra pra
šalinama gerai pritaikius akinius.
Mes esame specialistai pritaikinime 

akinių ir mes garantojame 
uŽganėdinimą.

Gerai pritaikinti akiniai priside
da prie jūsų gražumo, o taipgi sy
kiu ir^pagerinime jūsų regėjimo. 
Jei jūsų akjs yra silpnos, duokite 
jas peržiūrėti be jokio užmokesčio. 
Jei jūsų seni akiniai nėra gerai pri
taikinti, mes priimsime juos mai
nais kaipo dalj įmokėjimo už jūsų 
naujus akinius.

Prižiūrėkite gerai savo akis.

Optical Specialiais
3101 So. Halsted St., Room 2.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
.........» i' » ■ .................... i 'i ............ i—<

Rezidencijos Tol. Brunswick 4887

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

Be gyduolių, he opefacijou 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12 
1579 • Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Fine for Lumbago*
Musterole drives pain away erų 

bringa In its place dcliclous, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is q clean, white omtment, m adė 
' with oil of tnustard. Gct Musterole 

■ today at your drug store. 35c and 65c 
in jais and t u bes; hospital size, $3.00. 
B&TTER THAN A MU STARO PLASTETšviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves.- Cash arba ant, išmokėjimo, ,
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Iš SLA. 36 kuopos su
sirinkimo

3 d. rugp. š. m. įvyko SLA. 
36 kuopos mėnesinis susirin
kimas Raymond Cliapcly, 816 
W. 31 St. *

Atidarius susirinkimų, kaip 
paprastai, skaityta protokolas 
iš praeito susirinkimo ir visi 
kiti svarbesni kuopos reikalai 
buvo atlikti. Po to pakelta 
ir Dr. Graiču-no reikalas. Dr. 
Graičunas mat laikęs prakalbų 
vienoj streiko apimtoj dirbtu
vėj ir agitavęs tos kompani
jos darbininkus nestreikuoti. 
Kadangi kuopa, galima sakyt, 
sudaro darbininkai, o jos na- 
trys tii< n i ii 1< i^l<Q
darbų, tai žinoma kuopa negali 
jo už tai pagirti. Todėl nu
tarta atšaukti jį iš kuopos 
daktaro-kvotejo vietos, o ir jo 
vieton išrinkti kitų daktarų. 
Bet to dar negana, vienas iš- 
susirinkusių duoda Sumany
mų, kad Dr. Graičunas sus
penduoti 6 mėnesiams, kitas 
duoda pataisymų ne suspen
duoti, o išnešt viešų papeiki
mų. Abudu paremti. Atsida
rė diskusijos: vieni už origi
nali įnešimų, antri už pataisy
mų. Pataisymas gavo dau-

ANTANAS ŠULCĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

pirmadieny, G d. rugpiučio, 1923. 
Jis turėjo 8 mėnesius amžiaus. 
Paliko nuliudime tėvus, Joną ir 
Agotą šulčus ir seserį Barborą.

Pagrabas atsibus, ketvirtadie
ny, 9 d. Rugpiučio-August, 8 
vai. ryte, iš namu 1459 W. 
112th Place į bažnyčią, 108 gat
vės, Roseland, 111., ir į švento 
Kazimierio Kapines.

Visi giminės ir pažįstamai 
yra kviečiami į pagrabą.

Pasiliekame nuliudime
Jonas ir Agota Šulcai.

a+a
JONAS MARCINKEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 4 d., 10:30 v. ryto. 
Paėjo Airogalos miesto. Paliko 
dideliame nubudime savo mote
rį Oną, motiną ir 3 vaikus. Ta
po palaidotas Tautiškose Kapi
nėse rugpiučio 7.

Išreiškiame didelę padėką vi
siem giminėm, ir pažįstamiem 
už dalyvavimą ir paskutinį pa
tarnavimą laidotuvėse. .

Ačiū kunigui už jo patarna
vimą ir graboriui Lekavičiui.

Nubudę Moteris, Motina, 
Vaikai ir visi giminės.

giau balsų. Mano supratimu, 
kaip originalis, taip ir pataisy
mas ir pirmiaus priimtas įne
šimas prasilenkė su teisybe. 
Man regis, kad susirinkimas 
turėjo pakviesti Drų Graičunų 
į susirinkimų ir duoti jam pir
mų pasiaiškint, o jau paskui 
skirti, jei reikalas, bausmę ar 
duoti papeikimų. » Priešinga' 
tai išeina vienpusiškas teis
mas.

■Dar keli žodžiai dėl tų dis
kusijų. Nors nesirado nė vieno 
susirinkime, kuris butų stojęs 
griežtai už išteisinimų Dro 
Graičuno, bet nariai diskusa- 
vo labai ilgai tų klausimų. O 
pasidarė ilgos diskusijos todėl, 
kad veik visi ir tų patį kalbė
jo, ir gana po ilgų laikų. Taigi 
iš to matyt, kad trisdešimts 
šeštoji turi daug tuščiakalbių. 
Pav., jeigu vienas pasako, kac 
toji bausmė per aštri ir netin
kama, lai kiti graudena susi- 
rinkusius, kad jo sumanymas 
butų priimtas. Vienas net išsi

tari' šiaip: ‘'Draugai! kai mes 
sustreikuojame ir reikalauja
me didesnės algos... tai kom
panijos pasisamdo mušeikas ir 
su buožėmis daužo mums gal 
vas... bet kad iš musų tarpo 
atsiranda tokių žmonių, kurie 
mums galvas daužo, tai mes 
norime ir juos išteisint...” Tai 
jau aišku iš tų žodžių, iš kokio 
šaltinio tas žmogus semias sau 
dvasinį penų. Mat jo suparti- 
mu turi būti imama dantis už 
dantį, akis už akį. Visai nema
lonų įspūdį daro, kada girdi 
taip kalbant darbininkų. Tasai 
darbininkas pretenduoja būt 
didžiausiu revoliucionierių, bet 
tikrenybėj, jis yra ne tik rea
kcininkas, bet ir inkvizicijos 
šalininkas. Jeigu jis butų 
revoliucionierius, jis ne
imtų pavyzdžių iš da
bartinės kiaurai supu vaisos 
tvarkos, prieš kurių kiek
vienas sąmoningas darbinin
kas kovoja.

Dar vienas dalykas verta pa
minėti. Būtent, pirmininkas 
norėdamas pareikšti savo min 
tį vienu ar kitu klausimu, pra
šo susirinkimą, kad jam leis
tų prabilti. O kadangi šitokį 
keistą vaizdą jis atvaidino 
veik baigiantis Isusirinkimui', 
tai tik tada supratau, kodėl 
pirmininkas tylėjo ir leido 
visiems kalbėtojams elgtis 
taip kaip jie nori, o ne kaip 
taisykles reikalauja. Be to 
dar buvo keisčiau kuomet pir
mininkui pasiprašius susirin
kimo balso, prot. sekretore 
pareiškė, kad, girdi, nėra pir
mininko padėjėjo, tai pirmi
ninkas negalįs kalbėti. Tečiaus 
susirinkimas jos protestų ne
klausė.

Begis, jau senai laikas pri
brendęs daribininkams lavin
tis, kaip susirinkimus vesti ir 
kaip juose elgtis.

—Laisyčs Molėtojas,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisiraSyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi -prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 d. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

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

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

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mč- 
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 9 d., 8 vai. vak., Da- 
vis Sųuare Parko svet. Visi nariai-ės 
susirinkite. — Valdyba.

Roseland, III. — Jaunų Darbininkų 
Lygos susirinkimas įvyks rugp. 9 d., 
7:30 v. vak. Meldžiu visų narių at
silankyti ir naujų atsivesti.

— Sekr. O. Dargiutė.

Vaidylų Brolijos naktinis išvažiavi
mas, prie Tautiškų kapinių, Subatos 
naktį, rugpiučio 11 d., 1923. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus programas ir 
visokiausios žaismės. Kviečiame visus 
draugus bei pažįstamus dalyvauti.

— Komitetas.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos apsivedimui ku

ri butų daili, (likta ir sveika, nuo 25 
ki 35 metu amžiaus. Aš ne dėl to 

jieškau, kad mergaitės negaunu, kad 
kendės labai brangios. Aš jieškau to
kios mergaitės kuri žino viską, ne
tik kendes valgyti. Užtai mergaitės 
supraskite, kodėl aš jieškau. Wm. E. 
S., 984 Maple St., Milwaukce, Wis.

JIESKO PARTNERIŲ"
REIKALINGAS pusininkas į 

saliuno biznį, su mažai pinigų. 
Turiu 2 saliunus, vienas nega
lų apdirbti.

Kreipkitės: < , z {
3328 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARIŲ ~
JIEŠKAU kambario su val

giu. Bile kokioj daly Chicagos, 
kad tik butų arti karų linijos.

Atsišaukite:
Naujienos Box 300.

JIEŠKAU kambario vienam 
vaikinui. West Sidėje arba Bri- 
ghton Parke. Kas turite kamba
rį, malonėkit pranešti.

S. LUTIK,
2355 W. 20 St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTft

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS šoferis prie 

išvažiojimo duonos, turi turėti 
laisnį. Mokestis nuo $40 lig $50 
į savaitę.

8651 Bailtimore Avė.,
So. Chicago, III.

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovy springsų, ant 
naktinio darbo.

Atsišaukite:
KINNEY ROME CO.
3601 So. Racįne Avė.

REIKALINGAS BARBERIS, 
nuolatinis darbas.

Atsišaukite:
2734 W. 43rd St. 

Chicago, III.

REIKIA darbininkų į geležies 
atkarpų jardą. Gera mokestis, 
nuolat darbas.

Atsišaukite :
JACOB LANSKI,

37th St. & Roman Avė.

Reikia —
VYRŲ DARBUI
Į PIRTĮ.

Atsišaukite:
1115 S. Paulina St.

REIKIA patyrusių shearme- 
nų į geležies atkarpų jardą.

Atsišaukite: ,
A. LEVINE & CO.,
1475 So. State St.

REIKALINGAS jaunas paty
ręs savo amatą bučeris. Mokes
tis gera, darbas ant visados.

Atsišaukite:
2009 S. Halsted St.

Chicago, Ilk

PARDAVIMUI

Aukcijonas - 
Išpardavimas

Įvyks ketverge, Rugpiučio-August, 
9, 1923, 10:30 vai. ryto, 46 So. 5th 
Avė., La Grange, III. Bus publiškas 
išpardavimas grosemės ir bučernės, 
buvusio E. H. Bunt, dabar mirusio, 
čia randasi groseris, kaip tai: Mo- 
narch, Richelieu, None-Such Brands, 
Califomijos fruktai, Žirniai, Komai, 
Tumeidfe, Cocoa, Salmon, Kepimui 
Pauderis, Muilas, Alyvos, Miltai, Cat- 
supvOlive Oil, ir t. t.

ĮRENGIMAI
3 tonų Baker ledo mašina. Hobart 

mėsos maliklis. American piaustymo 
mašina. Toledo elektrinės svarstyk
lės. 2 Hobart kavos malikliai. 8 To
ledo svarstyklės. 3 marmuriniais vir- 
šais kaunteriai. Stiklinis kaunteris 
shield. 3 pastatomi keisai. . Butcher 
Boy šaldytojas. 3 kdTfnteriai. 3 wall 
keisai. Aržuolinės lentynoŠK Pinigams 
nešikas. Natl. Cash registens. 1 sei
fas. 1 sudėjimui mašina. 1 Flord iro- 
kas. Visi minėti tavorai bus / parduo- 
darni dalimis ar viskas sykiu dau
giausiai įsiūliusiam pinigų. Bus rei
kalaujama 25 nuošimčių depozito nuo 
kiekvieno pirkėjo.

TMETER & GIRKY,
Aukcijonieriai,

Phone La Grange 480

PARDAVIMUI
PARSIDUOjDA saliunas su vi

sais barais, labai geroj vietoj, 
svetimtaučių apgyventoj vietoj. 
Parduosiu už pusę kainos. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukite:

6618 S. State Street 
_____ 2 < 

—-----------------v ■■ -

PARDAVIMUI, cigarų, ciga- 
retų, kendžių, ice creamo parlo
ras. Geroje vietoje. Kas nupirks
— laimės. Priežastis pardavimo
— apleidžiu Chicagą.

1907 S. Halsted St.

NAMAI-2EME

DIDŽIAUSIA PROGA PIR
KIME NAMŲ!

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados biznis yra gerai daro
mas. Parduosiu pigiai, dėl prie
žasties ligos, ir nesutikimas su 
partneriu. Kreipkitės:

3204 So. Halsted St.

A. f A.
MOTIEJUS NAUSĖDA

Mirė 27 d. liepos. Tapo pa
laidotas rugpiučio 3 d., Keno- 
sha, Wis., miesto kapinėse. Ve
lionis buvo didžio ūgio, atrodė 
tvirtu, vos turėdamas 36 metus. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu. Te
būna jam lengva ilsėtis amži
nai.... Gimė ir augo Lietuvoje, 
Tauragės Apskrityje. Atvykęs į 
šią šalj gyveno apie 3 metus 
Chicagoje, vėliau apsigyveno 
Racine. Išbuvo metus ir pusę, 
prieš mirtį draugų viliojamas 
nuvyko į Kenosha, gavo darbą 
“Brass Works Co.”. Išdirbęs 
pusantros dienos prie darbo su
sirgo ir staigiai mirė. Racine 
būdamas dirbo visą laiką “Ra* 
cine Rubber Co.”, kurioje buvo 
apsidraudęs ir gyvastį ant $550. 
Pasakodavo, kad turįs Ameriko
je brolį vardu Juozapas Nausė
da, dirbantįs kur ten Rudų 
mainosi. Jo pomirtinė yra ap
rašyki ant brolio vardo, ir po
mirtinė nuo mirimo dienos pri
valo būti atsiimta bėgyje 30 d. 
Praėjus tam laikui žus! Apart 
to velionio dar yra Banke pi
nigų ir kitas turtas. Todėl pra
šau atsišaukti Juozapo Nausėda 
atsiimti turtą mirusio brolio. Jei 
kurie žinote apie jį praneškite 
man, busiu dėkingas.

Visais velionio reikalais kreip
kitės tuo adresu:

PETRAS ŽIČKUS, 
1224 Herrick Avenue 

Ragine, W is.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per INaujlienų laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą atva
žiuoja iš Lietuvos Katrina ir 
Vladas Olechnavičiai, iš Pane
vėžio miesto, pas Ignacų Min
kevičių 4832 Roscoe St., Chi
cago. šiandie pribuna ant 
New York Central stoties 9:15 
vai. vakaro. Viktorija Alek
navičiūtė, Alelijų kaimo, Pa- 
nevežid vai. yra užregistruota 
išvažiuoti iš (Lietuvos arit Ru
gsėjo menesio pas Mykolų Ke
žės, 4201 Archer Avė.

Naujienų Laivakorčių 
Skyriui

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

J. J. DUNNE ROOFING CO„ 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
________ MOTERŲ________

REIKIA moterų sortavimui 
skudurų. Gera alga ir sanitarės 
darbo apystovos. Atsišaukite Mr. 
Rosenberg, c/o Gumbinski Bros. 
Company.

2261 So. Union Avė.

REIKALINGAS barberis, dar
bas nuolatinis arba vakarais. At
lyginimas gana' geras.

Kreipkitės:
704 W. 35th St.

REIKIA stipraus vyro nuola
tiniam darbui prie raidžių sta
tymo mašinos. Ąteikitc pasiren
gę darban.

' 1338 W,, 22nd St.

REIKIA DARBININKŲ,
Grant Parke, Van Buren ir 

Lake Front, mokestis, 50c į va
landą. Atsišaukite pas furmoną 
pasirengę darban: Pasiimkit su 
savim kastuvą-lopetų.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA už mažiau negu pu

sę kainos nauji fjksčiuriai dėl bučer- 
nės ir grosemės. Viskas yra kas tik 
reikalinga, galima gauti ,ir lysą kas 
norėtų uždėti biznį.

Atsišaukite tuojaus.
10415 S. Michigan Avė. 

Roseland.
.. IIHIIT--------- --- -------- y- . ---------- . ------------ ’<.«>..............

f /
BUČERNĖ už pusę kainos, arba 

priimsiu partnerį į biznį. Biznis da
romas suviršum’ šimtą į dieną. Ne
mokantį išmokinsiu biznį. Priimsiu 
namą, lotus, ar saliuną į mainus.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS,

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė labai geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daugeli metų. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą, 
nes noriu apleisti Chicagą. Atsi
šaukite: 4248 S. Artesian Avė.

K .....
^JPARDAVIMUI delikatessen ir lunch 
ruimis. Geriausioj vietoj, kampinė 
krautuvė, North West Sidėje. Geriau
si įrengimai kokius galima pirkti už 
pinigus, Su staku: ice box, mėsos 
pjaustytojas, svarstyklės, cash regis- 
teris, elektrinis malūnėlis, elektrinė 
iškaba, prie sienų keisai ir stiklu 
dengtas lunch kaunteris. Renda tik 
$75, moderniška krautuvė, skiepas ir 
gyvenimui kambariai. Darodysime, 
kad tai yra aukso mainos dėl apsuk
raus žmogaus. Svarbi priežastis pri
verčia parduoti. Parduosiu labai pi
giai greitam pilkėjui, lengvais išmo
kėjimais.

3325 Irving Park Blvd.
2 blokai į vakarus nuo Kedzie.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
serne, arba mainysiu ant aulo- 
mobiliaus, labai pig-iai.

Atsišaukite:
3500 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių auto

mobilius; 6 cylinderiai; visi 5 taje- 
rai beveik nauji; mažai vartotas, bė
ga ir 'atrodo kaip naujas. Parduosiu 
už $450.00.

-Atsišaukite pas:
JOSEPH YUSHKEWITZ,

4034 Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI autdį|Įiobilrusi 
Mitchell 5-kių pasažierių>"Par- 
duosiu už cash arba galiu mai
nyti ant troko ar mažesnio au- 
tomobi'liaus. Kreipkitės: Krikš
čiūnas (Bučerne). 3562 South 
Halsted Street

PARDAVIMUI 3 augštų muro na
mas; statytas 8 metai atgal pagal 
naujos mados; 5 pagyvenimai ir Sto
ras; aržuolų ištrimuotas pagal nau
jausios’ mados; karštu vandeniu šil
domas; rendos neša $345.00 į mėne
sy namas randasi ant Halsted gat
vės prie 33-čios; geriausia lietuvio 
biznio vieta; kaina $30,000; apie pu
sę ar daugiau turėdamas gali pirkti.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 4 didelius kamba
rius; su maudynėms, gasu, elektra ir 
kitais parankumais; namas statytas 
7 metai, atrodo labai gerai ir randa
si Brighton Parko lietuvių apgyven
toj vietoj; kaina $7,800; tas yra tik
rai geras pirkinys ir yra vertas pa
matymo.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
muro namas 5 kambariai; su gasu, 
elektra, maudynė ir kiti parankurr/ai; 
namelis yra statytas prieš karę pa
gal naujęs mados; lotas 30 pėdų plo
čio; randasi apie 10 blokų už Kedzie 
Avė. Kaina $4,500.

Viršminėtiems namams nereikia tu
rėti visus pinigus, galima gauti mor- 
ioričiun ]enR-v«iH išmokėjimais. Ateiki
te tlienjį ar vakarais pas:

BRIGHTON REALTY COMPANY
4034 Archer Avė., 

prie Califomia Avė.

PARSIDUODA farmos įtaisymai, 
mašinos, gyvuliai ir viskas, kas rei
kalinga prie apdirbimo farmos, su 
kontraktu, kuris yra neaprubežiuotam 
laikui. Farma 80 akerių dirbamos že
mės, prie pat Chicagos, renda $20 į 
mėnesį. Priežastis susižeidimas. Ma- 
tykit savininką kasdien po G vai. va
kare. Nedėlioję visa dieną.
. JOSEPH WALUSH,

11750 So. Ashland Avė.
West Pullman, III.

Atitaisymas klaidu

REIKIA moterų prie namą 
apvalymo, 40c į valandų ir dau
giau. Atsišaukite:

S. K. GLOMSKI & SONS 
Tel. Main 4061 
300 N. Wells St.

BARBERNĖ ant pardavimo. 
Gera vieta yra.

Atsišaukite::
3336 So. Halsted St.

Chicago, III.
PARDAVIMUI aiskriminė 

viena iš geriausių visoj apie- 
inkėj. Atsišaukime greitai; 

parduosiu pigiai.
4932 W. 14 St., Cicero, III.

PARDAVIMUI ofiso puiki deskė. 
Parduosiu už pusę prekės. Kaštavo 
virš 100, nupirks Už $35.00.

Be elektros penkcentinis pianas, la
bai žingeidus, modemiškas, už $195.- 
00 nupirks. (Už šimtą devynis de
šimts Penkis dolerius.)

Ir pdikus cigaricoisis už $25.00.
Telefonuok:

Boulevard 0948

PARDAVIMUI pekarnė kepama vi
sokia duona ir keksai. Senas biznis 
per daug metų išdirbtas ir visados 
biznį gerai galima daryti. Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos. Nu- 
pirksit pigiai.

Atsišaukite:
3222 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI restaurantas lietu
viškoj kolonijoj. Senas ir išdirbtas 
biznis. Labai gera vieta dėl lietuvio, 
nes aš nemoku kalbos. Parduosiu už 
pigią kainą.

Kreipkitės:
3740 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė, delikates
sen, gerai apsimokanti, tarpe dauge
lio flatų ir apartamentų. Namas ne
toli nuo didelio transfer kampo. North 
Sidėje, naujos mados įrengta.. Daug 
stako, pigi renda, 2 gyvenimui kam
bariai, garu šildoma. Nėra konkuren
cijos. Didelis bargenas greitam pir
kėjui.

Atsišaukite:
1512 LaWrence Avė., 

kelios durįs į vakarus nuo Clark St.

PARDAVIMUI bučernė, grosemė, 
pieno stotis ir sūrių i šdirbystė. Vie
ta randasi ant Bridgeporto, biznis iš
dirbtas per 20 metų. Parduosiu su na
mu. Priežastis išvažiuoju Lietuvon. 
Atsigaukit Naujienų Bridgeporto Sky
rių No. 4.

Telefonas Yards 6061

PARSIDUODA saliunas su barais 
ir fixturiais. Gera užeinama vieta 
darbininkų. Priežastis pardavimo, tu
riu 2 biznius, vieną turiu parduoti.

Meldžiu atsišaukti:
1120 S. Canal St.

PARDAVIMUI automobilius King 
1920, nauji tajerai (tires). Viskas ge
riausiame stovyje. Norinti pirkti, ma
tykite šitą, nes yra geras ir pigus.

^Parduosiu už pusę kainos. 
Telefonuokite po 5 vai. vak. 

Lafayette 1329.

NAMAI-ZEME
BARGENAS, 2 flatų namas, krau

tuvė ir 6 kambarių flatas su 2 karų 
garadžiumi. Geros įplaukos, puiki 
apielinkė North Weat Sidėj. Krautu
vėje yra bučernė. Tik už $11,000, $2,- 
500 pinigais, kitus po $50 į mėnesį, 
renda $125 į mėnesį. Jaoovelli Real- 
ty Co., 3618 W. Division St., Phone 
Belmont 1178.

GERIAUSIS bargenas markete, di
delė 5 kambarių mūrinė cottage, kar
štu vandeniu šildoma, lotas 30x125, 
prie Kedvale Avė., 1 blokas į pietus 
nuo Division. Tik , $6,800, $3,000' pi
nigais, kitus kaip rendą. Jacovelli 
Realty Co., 3618 W. Division St., 
Phone Behnont 1178.

Didžiausis bargenas ant 26tos 
gatvės. Lotas 50x125, viskas įtai
syta, su 3 augščių frame namu, 
2 krautuvės, 5 flatai, rendos į 
metus $1,300.00. Kaina tik $8,- 
500, turi turėti $3,000 pinigais. 
Tas atneš jums apie 25% ant jū
sų investmento. Pasimatykit su 
Mr. Keller saldainių krautuvėj.

530 W. 26th- St.

PARDAVIMUI subdivizi- 
ja kaimelyje McHenry, III., 
yra 104 lotai, mažiausi lotai 
yra 60 pėdų. Dideli medžiai 
ir 1.1. Geroje vietoje, tik 50 
mylių nuo Chicagos.

FAULKNER & COOK, 
3605 So. State St., 

Victory 4597

PARDAVIMUI namas, geras 
bargenas iš priežasties nesutiki
mo. Parduosime už $4,300. No
rime parduoti greitu laiku.

3544 So. Lowe Avė.
(Užpakalis 2ras floras)

MORTGECIAI-PASKOLOS
PARDAVIMUI, $650, pirmas 

morgičius 7% apsauga. South 
West Side, tuščias kampas, 120x 
125. Aprokuota kaina $1,600. 
REAL ESTATE ASSETS CO., 

' l1? 11. La Šalie St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

Motinos ir tėvai
$40 -- TIK $40

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

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

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

Antradienio “Naujienų” lai
doj žinutėse apie Naujienų pi
knikų įsiskverbė keletas zece- 
riškų klaidų, vietoje: “Ko ir 
kiek stvarkota Naujienų įpik- 
nike”, turėjo būti: Ko ir kiek 
Suvartota Naujienų piknike; 
ir vietoj: “Automobilių buvo 
darže 600, o lauke iki ‘00’\ tu-: 
rėjo būti: Automobilių buvo* 
darže 600, o lauke iki 300.

REIKIA DARBININKU
2*2_ _ _ VYKŲ__________

REIKALINGAS
mokėti troku važiuoti. Gera al
ga geram žmogui ir darbas ant 
visados. Butų gerai, kad butų ga 
bus užimti manadžerio vietų. Ne
munas Co-operative Society,

2256 W. 24th St.

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

PARSIDUODA grosemė, visai pi
giai. Galima gerai pradėti biznį su 
$400.00, ar dar mažiau ir galima la
bai geras biznis daryt, nes renda pi
gi, tik $15.00 į mėnesį. Lysas ant 14 
mėnesių, taipgi pagyvenimo ruimai. 
Mūrinė stuba, gera vieta dėl mote
ries arba dėl jnažos šeimynos, kur 
vyras galėtų dirbti, o moteris varyt 
biznį. Priežastį patirsite ant vietos. 
Nepraleiskite progos.

Atsišaukite po num.
3726 So. Wallace St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 
SALIUTAS IR 
BARBERNĖ, 
PIGIAI,

Atsišaukite:
2801 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų, 4-4 kam
barių, frame namas, elektra, gasas, 
pečiais šildoma, 1 blokas nuo karų 
1 blokas nuo mokyklos. Krautuvės la
bai netoli. Kaina $3,500.

Atsišaukite 2 fl.,
5815 Emerald Avė.

ŠTAI KUR BARGENAS. South 
Sidėj prie 70 St. 6 flatų kampinis 
muro namas, 10 metų senas, 4 fla
tai po 7 ir 2 flatai po 8 kambarius. 
Rendos į mėnesį $440.00. Kaina tik 
$25,000, cash $8,000, arba priimsiu 

lotą. J. AUGAITIS, 808 W. 33rd 
PI., Boulevard 1550.
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PARSIDUODA 80 akerių farma į 
Wisconsin su budinkais ir mašinomis, 
beveik visa išdirbta, laukai užsėti, 6 
karves, 8 arkliai, kiaulės, antjs, viš
tos, 1 mylia nuo miesto ir prie kelio. 
Aš mainysiu ant namo, loto, biznio 
ar automobiliaus. 5619 So. Lincoln 
Street, 1 flatas. v

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted Str ;

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

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

PARDAVIMUI nekamė, lietuvių ir 
enkų kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis pardavimo 
— apleidžiame miestą. Turi būt par
duota per dvi savaites. Parduosiu 
)igiai.

BENIS VISOCKIS, 
4550 So. Wood St, ' T

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras ir namas, ar
ba parduosiu atskirai.

Atsišaukite:
2556 Blue Island Ave<

NEPRALEISKIT šio BARGENO
PARSIDUODA namas su bizmu 

Ice Cream Parlor ir delicatessen. Taip 
gi tame name yra ir pekarnė. Name 
yra 3 Storai ir 2 flatai. Namas vertas 
$24,000. Parduosim už labai numa
žintą kainą. Savininkas turi parduo
ti, nes yra reikalingi pinigai, arba 
priimsiu Bungalow mainais. Nepra
leiskite tos progos, nes labai puiki 
apielinkė, Brighton Parke su busin- 
čiu bulvaru. Atsišaukit pas savininką.

3Q00 Pershing Road

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 iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal- 
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-£ios gat., 2-ros lubos)

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk ra mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1M7 W. Madison St
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