
The First and Greatest Lithuanian Daily in AmericaThe First and Greatest Lithuanian Daily t n America

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III.,Trečiadienis, Rugpiutis-August 29 d., 1923 No. 204

Taipjau teisina Ruhr okupaci

Bei

Derybos progresuoja
Nauja Lenkijos paskola

Moterų kunigų konVencija.

CHICAGO

Vakar autoDerybos progresuojančios

VIS

PINIGŲ KURSAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III.

Vokietijos kapita
listai bandą taikint

Iki derybos neužsibaigs, Meks 
ikos valdžia nebus pripažin

pasko- 
banko

Lietuvoje dabar užėjo didelė stoka pinigų, tie
siog pinigų badas. Tas matyt jau iš to, kad už 
pinigų paskolinimų Lietuvos bankai ima 60 nuo
šimčių ir daugiau; tų taipgi mes žinome iš Lie
tuvos žmonių nusiskundimų. Paskolinti pinigai 
Lietuvoje dabar gali daugiau procentų antneš- 
ti negu kur kitur sviete. Savo giminėms Lietu
voje kožnas padarys daug gero, pasiuntęs jiems 
pinigų dabar, kada ten taip sunku pasiskolin-

Bet ir pati Anglija dar negreit 
pradės veikti. ■<

Gausianti $100,000,000 
lą iš Morgano-Harjes 
Paryžiuje.

Vokietijos fabrikai bando 
susitaikinti su Francija

Komunistai užgriebė 
Saksonijos derliy

PROFESORIAUS MIKITOS 
PRIETIKIAI

Belgija gina savo pirmeny 
b? prie kontribucijos

Vokietijoje stabdoma spau 
sdinimy knygy ir laikraščiy

Tigrai papjovė 1,603 žmones 
Indijoje.

Pripažinimo raštąs jau esąs 
paduotas, bet neskelbiamas.

Tam tikslui vartojanti 
15,000 žmonių.

Amerika pripažinusi 
Meksikos valdžią

ir kad todėl 
Žudyti viltį

Lietuvos Sei-mfį 
įfysiję boseurtfiti

20,090 žmoniy mirė nuo 
gyvačiy Įkandimo

darbo 
kad

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

abiem pageidaujamą mainą.

nos laiku, 
valstiečius

Pinigų Badas 
Lietuvoje

Organizuotas komunistų ban 
dos puola kaimus ir “rekvi 
zuoja” javus ir galvijus.

CHICAGO 
mobiliai Chicagoje užmušė du 
žmones, o 4 sunkiai sužeidė.

Iš Shane kompanijos rub 
siuviy streiko

reikalavimus 
valdžia atsa- 
Berliną”.

Išmainyk 
savo aufomobiliy 

ant lofo ar namo.

Komunistai plėšia Vokietijos 
kaimiečius

Prezidentas Coolidge tikisi, 
kad antracito angliakasių 
streiko bus išvengta.

prisiąengę 
angliaka- 
kiek jie 

Bet jeigu

Išplėšė už $50,000 degtinės
CHICAGO 

luotų plėšikų vakar užpuolė 
Wakem & McLaughlin sande
lį, nuginklavo tris sargus ir 
išsigabeno degtinės už $50,000.

Francuzai pradeda opera 
vimy kasykly

GALCUTTA, a rugp. 2j. — 
Skaičius žūstančių ; Indijos 
raistuose žmonių nė kiek ne
mažėja. Pereitais metais lau
kiniai žvėrys sudraskė 3,263 
žmones. Tigrai sudraskė 1,603 
žmones, leopardai 509, vilkai 
460, meškos 105, sloniai 55, 
hienos 9, šęrnai 90 ir kroko- 
diliai 255. Nuo gyvačių įkandi
mo pernai mirė 20,090 žmo-

VARŠĄVA, rugp. 28. — Len
kijos kabinetas vakar užgyrė 
projektą $100,000,000 pasko
los 'iš (Morgan-dlarjes banko 
Paryžiuje.

(Lenkija pastaruoju laiku, 
išaikvojusi visas pirmiau gau
tas paskolas, buvo taip reika
linga paskolos, kad nesenaį 
net prekybos ir pramonės mi- 
nisterį pasiuntė į Ameriką 
j ieškoti $15,000,000 paskolos, 

prižadėdama duoti jam finan
sų ministerio vietą, jei gaus 
paskolą. KucharSkis betgi nu
vyko tik į Paryžių, kur rado 
visus Amerikos bankierius. 
Kadangi jis gavo daug didesnę 
paskolą, tai pildant prižadus, 
turbut reikėtų Kucharskį da
bar paskirti Lenkijos premje
ru. O gal tą džiabą ir gaus? 
Juk tokie žmonės yra retenybė, 
o be paskolos Lenkija, kaip žu- 

be vandens, gyventi nega-

WASHINGTON, rugp. 28.— 
Apsimainymas notomis apie 
atnaujinimą diplomatinių ry

šių su Meksika tęsiasi; bet val
stybės departamente pareikš
ta, kad nedaroma dar jokių 
žingsnių linkui leksikos val
džios pripažinimo. >

Nors derybos Meksikoje už
sibaigė patenkinančiai, bet vis
gi turinčios būti išaiškintos 
niekurios smulkmenos iki dip
lomatiniai ryšiai galės būti at
naujinti. Susirašinėjimai tarp 
abiejų sostinių tęsis mažiau
sia dar kelias dienai pirm ne
gu bus pradėtas tikrasis rūpi
nimasis ryšių atnaujinimu.

Kada (busiąis pasiektas {pil
nas susitarimas, apie tai busią 
paskelbta abejose sostinėse. 
Dar reikės susitarti ir apie for
mą to paskelbimo. Betgi tiki- 
mąsi, kad tas susitarimas bus 
veikiai pasiektas.

•WASHUNGTON, rugp. 28. — 
Baltąjame name pasakyta, kad' 
prezidentas Coojlidge tikisi? 
jog antracito kasyklų savinin
kų derybos su angliakasiais 
progresuoja, kad dedama di
delių pastangų išvengti ang-

“ Viskas 
po senovei

Dar tebeveda derybas 
su Meksika
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Vakar čia pra
sidėjo moterų kunigų konven
cija. Konvencijoje atstovauja
ma 16 tikybų. Moterys kuni
gai yra organizuotos. Jos yra 
susiorganizavę į International 
Association of Woman Prea- 
chers.
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VAR&AVA, rugp. 28. — Pa
sak iš Maskvos gautų žinių, 
Rusijos valdžia visais budais 
bando suklaidinti Amerikos 
senatorius King ir Ladd, kad 
jie negalėtų patirti tikrosios 
padėties Rusijoje, taipjau žmo
nių nusistatymo.

Žinia atėjo iš ištikimo pu\ 
siau oficialinio šaltinio ir saj 
ko, kad tam tikslui tapo su
mobilizuota 15,000 ištikimų 
bolševikų. Jie pasirėdę. darbi
ninkais' ir vdtettečiafc • Nuola
tos laiko senatorius apšupę, 
kad senatoriai negalėtų susi
durti su tikraisiais žmonomis. 
Be to senatoriams įvairiuose 
miestuose rengiama yra dideli 
pokiliai, kad parodžius buk 
Rusija yra labai turtinga ir 
gyvena pertekliuje.

Rusija netekusi vilties gauti 
kreditų Anglijoje ar Francijo- 
je. Tocįcl bandanti prisigerinti 
Jungt. Valstijoms, o ji tikinti, 
kad tame dalyke tie senato
riai turės didelės įtakos.

BERLINAS, rugp. 28. — pe
lei markės puolimo kasdieni
niame , Vokietijos gyvenime 
įvyksta daug permainų.

Štai Silezijos knygų leidėjai 
nutarė daugjiau nebespausdin- 
ti knygų delei pabrangimo 
anglių ir žaliosios medžiagos. 
Pomeranijos laikraščių leidė

jai nutarė nuo rytojaus sus
tabdyti visus laikraščius ir pa
leisti darbininkus.

Casselio metalo fabrikantai 
nutarė, delei darbininkų rei

kalavimo pakelti algas, užda
ryti dirbtuves nuo rūgs. 15 d.> 
ir paleisti darbininkus.

Javus ir nu 
galvijus ii

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, kaipo viena 
iš didžiausių pinigų siuntimo ištaigų, jums ge
riausia patarnaus pinigų siuntime ir išmokėji
me Lietuvoje.
Siųskite per Naujienas pinigus Lietuvon — to 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

Lenkija užtraukia dar vienų 
paskolą

Vedami esą prirengiamieji slap
ti pasitarimai. Francuzai 
tam užginčija.

PARYŽIUS, rugp. 28.— Ne
žiūrint užginčijamų oficiali- 
niuose rateliuose, patirta yra, 
kad stipri Vokietijos finansis- 
tų ir fabrikantų grupė deda 
rimtų pastangų susitaikinti su 
Francija ir ji rengiasi pradėti 
slaptus pasitarimus su Fran- 
cijos fabrikantais ir bankie- 
riais, taipjau ir augštais valdi
ninkais.

Tik kada tuose pasitarimuo
se bus pasiektas pamatas susi- 
taikimui, tada^ derybos pasieks 
oficialinį laipsnį ir jas perims 
abiejų šalių valdžios. Pasak 
gandų. Hugo Stinnes sūnūs 
jau vedąs prirengiamuosius pa
sitarimus.

Svarbiausiu vokiečių tikslu 
yra patirti kokios yra mini* 
mum Francijos sąlygos sustab
dymui pasyvio priešinimosi ir 
kaip greitai po to galėtų pra
sidėti diplomatinės derybos ir 
butų prieita prie susitaikymo.

To žingsnio vadovai tiki, 
kad kancleris drįstų sustabdy
ti pasyvį priešinimąsi jir už
vesti diplomatines derybas, jei 
butų jam užtikrinta, kad bus 
greitai susitaikinta. Jis bijosi, 
kad ilgos derybos privestų tik 
prie jo valdžios nuvertimo. Šiandie — giedra; maža per

maina temperatūroje.
s Saulė teka 6:11 v., leidžia

si 7:31 v. Mėnuo teka 8:46 
vai. vak.

BAUTSEN, Saksonijoj, rug. 
28^, — Saksonijos kaimai pe
reitą savaitę ‘ labai nukentėjo 
nuo otganizuotų % komunistų 
bandų, kurios plėšė kaimie
čius.. Jos netik siautė netruk- 

f 

domos, bet, matyt, buvo kie
no nors komanduojamos. Tų 
jų vadovų dar nesusekta.

Plėšimas ūkių pasiekė tokio 
laipsnio, kad vietos žandarme
rija pleši/nų sustabdyti ne
įveikia. Bandos skaičiuje nuo 
1OO iki 300 žmonių veikia die-

PARYŽJUS, rugp. 28 
gijos valdžia, savo atsakyme į 
Ąngįlijos kontribucijos notą 
išvien su Francija gina legališ- 
kumą Ruhr okupacijos ir tvir
tina, kad Ruhr evakuacija yra 
visai negalima pasiremiant 
vien Vokietijoj prižadais.

Atsakymą paskelbė Belgijos 
ambasada ir jame daugiausia 
kalbama (6 puslapiuose iš 22) 
apie teisėtumą Belgijos pirme
nybės prie gavimo kontribu
cijos ir tą pirmenybę visaip 
teisinama. Kariu nurodoma, 
kad nežiūrint Belgijos pirme
nybės, jj’i gavo kontribucijos 
tik 2,000,000 markių daugiau 
negu Anglija, nes Anglija ga
vo 1,297,000,000 markių kon
tribucijos, Francija 1,175,000,- 
000 markių, Belgija 1,299,000,- 
000 m., o likusieji talkininkai 
642,000,000 markių.

Belgija sako, kad kontribu
cijos ir talkininkų t skolų klau
siniai yra ankštai surišti ir 
siūlo tuos du klausimus svar
styti (bendraj. Belgija taipjau 
siūlo, kad jei Vokietijos kont
ribuciją sumažinti, * tai ktfd 
likusioji jos dalis eitų vien 
tikrųjų n u tešlotųjų • kraštų 
nuostolių atlyįinimui. Bet ta
da Anglija jokios kontribuci
jos nebegautų, nes jos dalis 
kontribucijos eina apmokėji
mui kareiviams pensijų.

pusių ir jos 
blogėja.
ūpas tebėra 
jie streikuo

ja jau aštuntą savaitę; Jie ke
tina . streikuoti dar kita tiek 
ir ilgiau, jei bus reikalas, bet 
streiką jie laimėsią. Jie sako: 
“mes žiūrėsime ar boseliai įs
tengs per kelis metus varyti 
biznį policijos pagelba.”

šią savaitę policija prie 
dirbtuvės žyųiiai sumažėjusi. ( 

—Toks kaip kriaučius.

CHiICĄlGO. — Vakarykščia
me streikuojančių C. B. Shane 
Co., 325 W. IMadison St., rub- 
’siuvių susirinkime iš streikie- 
rių raportų pasirodė, kad ke
liems žmonėms teko sueiti su 
niekuriais streiklaužiais ir iš
sikalbėjus su jais patirti apie 
padėtį dirbtuvėje.

Vienas išvytas iš 
streiklaužis pasakojęs, 
dirbtuvėje viešpataujanti 
džiausią betvarkė; pereitą sa
vaitę daug streiklaužių metę 
darbą, o daugelį ir pati kom
panija pašalino, netekusi vil
ties iš jų padaryti kriaučius; 
visas darbas dirbtuvėje esąs 
suparaližuotas, prie vieno ku
rio net irvperdaug darbininkų 
yra, o kitur jų visai nėra, o 
ir iš naujųjų streiklaužių nėra 
nė vieno, kuris tiktų būti 
kriaučiutn. Kada jie pradedą 
rinktis į darbą, tai vieni kitus 
veda, nes vieni yra perdaug 
seni, o kiti perdaug jauni, kad 
galėtų vieni važiuoti. Su tais 
streiklaužiais boseliai tiek turį 
vargo, kad jie pradeda pagei
dauti streijuerių sugrįžimo į 

darbą.
Iš patikėtinų (šaltinių strei- 

kieriai patyrę, kad -šiomis die
nomis turės įvykti svarbių 
permainų, nes kampanijos pa
dėtis esanti labai kebli, ji yra 
suspausta iš visų 
padėjimas kasdie

Streikierių gi 
labai geras, nors

DUSSELDORF, rugp. 28. — 
Francuzai vakar pradėjo ope- 
ravimą Ruhr anglių kasyklų, 
pirmiausia pradėdami operuo
ti dvi užgriebtas kasyklas. 
Apie 200 franeuzų, inžinierių, 
foremanų ir angliakasių pra
dėjo dirbti toje kasykloje po 
kareivių apsauga. 
' Francuzai esą 
mokėti vokiečiams 
siams frankais tiek, 
moka franeuzams. 
vokiečiai atsisakytų dirbti, tai 
veikiausia bus padaryta tas 
pats kas buvo padaryta, su ge
ležinkeliečiais; juos ištrems iš 
okupuotojo krašto, kad pada
rius vietos franeuzams aųg- 
liakasteims.ft p; m.

Francuzai vakar Įlviejose 
vietose užgriebė 58,000,000,- 
000 markių.

Anglija nesitiki gero ir Iš 
pasitarimų

iMEXICO CITY, rugp. 28. — 
Jungt. Valstijų valdžia pripa
žinusi Meksiką. Pripažinimo 
nota pasiekusi Mexico City 
vakar. Valdininkai pripažįsta, 
kad t nota gauta, bet ji busian
ti užlaikyta paslapty iki ją 
paskelbs Washingtonas.

(Washingtonas sako, kad 
techninio* pripažinimo dar ne
suteikta, bet pasiųsta tik no
tą, pranešančią, kad abejonės 
apie Meksikos pripažinimą nė
ra. Tai esanti tik pradinė no
ta, po kurios seks tikrasis pri
pažinimas ir techninis atnau
jinimas diplomatinių ryšių).

LONDONAS, rugp. 28. — 
Belgijos atsakymas į Anglijos 
kontribucijos notą jau .yra 
gautas užsienio reikalų minis
terijos ir yra verčiamas į ang
lų kalbą. Paskui jis bus pa
siųstas premierui. Bakhvin ir 
Curzonui. Spėjama, kad Belgi
jos atsakymas yra tik pakar
tojimas Francijos atsakymo 
tik su didesniu maldavimu 
premierų konferencijos.

Premierų konferencija, ma-. 
noma, įvyks užsibaigus Bald- 
vvino atostogoms. Tečiaus nie
ko gero nesitikima iš tos kon
ferencijos. Ją priima tik todėl, 
kad jei premieras Poincare no-4 
ri išsikalbėti, tai mandagumas 
reikalauja jį išklausyti.

Dabar jau tikru dalyku yra, 
kad pati viena Anglija irgi ne
darys jokio .svarbesnio žings
nio iki imperijos (Anglijos ko-* 
lonijų premierų) konferenci
jos, kuri įvyks Londone spalio 
mėh. Esą Anglijos politika tu
rinti būti Visų kolonijų politi
ka, o kadangi, -.konferencija 
vyks naužilgd, tai esą nieko 
negalima pralaimėti biskį pa
laukus, bet užtai galima Jai- 
mėti visų kolonijų pilną para-

Rusija klaidinanti Amen 
kos senatorius
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įpuola beginklius 
’ “rekvizuoja” ja

vus, pieno produktus ir gal
vijus. Daugely atsitikimų pasi
ėmė vos iškultus 
sivarė su savim 
kiaules;

Į protestus |ir 
apsaugos, vietos 
ko: “Kreipkitės į

liakasių streiko 
nėra priežasties 
išvengti to streiko

Esamomis žiniomis, anglia
kasiai nepaliauja reikalauti 
$2 į dieną algos pakėlimo die
niniams darbininkams ir 20 
nuoš. algos pakėlimoi dirban
tiems nuo tonų. Bet valdžia 

mano, kad angliakasiai gal 
priimtų ir mažesnį algos pa
kėlimą, o tą gavę gal neberei- 
kalautų taip griežtai ir unijos 
pripažinimo.

Gubernatorius Pinchot Har- 
risburge tebeveda atskirus pa
sitarimus tai su kasyklų savi
ninkais, tai su angliakasiais. 
Pilnai ištyręs abiejų pusių rei
kalavimus jis veikiausia pasiū
lys kompromisą. Spėjama, kad 
jis pasiūlys angliakasių algų 
pakėlimą.

Vakar, rugpiučio 28 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių banku buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.55
Austrijos 100,000 kronų....... $1.45
Belgijos 100 frankų ..........
Danijos 100 piarkių ...........

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

Lietuvos 100 Litų__ ___ ___
Lenkų <100,000 markių .......
Norvegijos 100 kronų .......
Olandų 10O kronų ..... ;............
Šveicarų 100 kronų ...........
Švedijos 100 kronų ............. .
Vokietijos l,0P0,00.Q markią

$4.79 
$18.55

$2.78 
$5.73 

.,$4.35 
$10.00 
... 45t 
$16.32 
$39.32 
$18.10 
$26.69
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Užmokėkite $1.25 ir 
Važinėkitės Visą

Savaitę*
Važiuokite višur kur tik elevated trau

kiniai eina visą savaitę už $1.25. Pas pažį- 
s'tamus, pirkinių, pirkti, į teatrų, j bažnyčių, 
į maudynes/ muzėjus — ir kuomet jus ne- 
vartojate pasų patįs, paskolinkite savo gi
minėms arba pažįstamiems.
Yrg didelis sutaupymas perkant “L” pasų

z Žemos kainos vaikams I
f Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 
kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys ęertifikatų lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vienų elevatoriaus agentų.

j Chicago Elevated Railroads 
į Į VARTOKITE JŪSŲ “V' PAŠA

Pasaulio Champion, Laivas
GREIČIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS, GERIAUSIAS

Didelis laivas Laviathan dabar jau pasirodo, kaipo grei
čiausia pasažiorinis laivas ant jūrių. Jis perviršijo visus 
greitumo rekordus, padarant 687 jūrinių mylių į 25 va
landas.

Padaryk tavo kelionę i Seną Tėvynę ant šio tvirto lai
vo. Jo didumas užtikrina didelius kambarius, ruimingas 
socialines poilsio vietas ir daugelis denių. Del trečios klia- 
sos kainų eikite dabar pas vietini agentą arba rašykite

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Vietiniai agentai visuose miestuose.
Canadian ofisas: 79 Queen Str. W., Toronto

Managing Operators for
UNITED STATES SHIPPING BOARD

------------------------------- ---- —___ ____________________________________ /
—

L
I

I

4

NAUJIENOS, Chicago, ID.
..  ■■■ ■■ III!■■ II I, I.įii.iin,   IIIM* ■MM MM

Trečiadienis, Rugp. 29, 1923 t3l

Dovanos
Pradedant.su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas: ‘

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didolč eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGUS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėti, knyjęij pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu SU 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

■**

Garsinkities Naujienose’’

?......... 11 "" >

ĮKORESPONDENCI JŪSj

Kenosha, Wis.
f ANELIA KASIULIENfi.

- -4 - - -- ---------

Anelia KasiulienS, 33 metų 
amžiaus, netikėtai pasimirė. 
Pereitų penktadieni buvo iš
vežta į Kenosha ligoninę ir da
ryta operacija. Po operacijos 
buvo manoma, kad pasveiks, 
bet šiandien rytų urnai pradė
jo eiti blogyn ir kaip lOtą va
landų rytų pasimirė. Velione 
gyveno visų laikų Kenosha, 
Wisconsin, po numeriu 653 
Garden Str. ) Paliko liūdnam 
padėjime savo vyrų Jonų ir 
Kasiulį ir du Vaikučiu. Vai
kiukas 12 metų ir mergaitė 11 
metų.

Velionės vyras 'širdingi# 
prašo giminių ir pažįstamų 
dalyvauti ladotuvėse, kurios 

įvyks Sercdoje, 29b d. šio mė
nesio. Laidotuvės atsibus iš 
velionės namų, 653 Garden 
Street, kaip 2 valandos po pie
tų į miesto kapines.

Jonas Kasiulis.

DeKalb, III.
IŠ musų gyvenimo.

Čia DeKalbe yra moterų 
progresyvių kuopa ir vyrų. 
Vyrai ne kuo daugiau teužsi
ima kaip kortavimu ir mun- 
šainu; moterys gi nors kartais 
surengia viešus suslilĮinkimus 
ir tuo jau parodo, didesnį sa
vo susipratimų. Bet yra ir ant
roji jų pusė. Jos stoja už blai
vybę, o pačios v pardavinėja 
mųnšainų ir kortininkus pri
ima, kurie susiėję kišenes sau 
ištuština, o Šeimininkės iš to 
pelnosi.

Tai taip dekalbiečiai gyve
na ir “veikia”.

—Motinos Duktė.

Skaitytojų Balsai
[Už Kreikštas Siame skyriuje 
auosnonce Redakcija neatsako.}

, Darbo žmonių dienraš
tis — Naujienos

A

/ Kai pirmas .Naujienų (dien
raščio numeris pasirodė 1914 
m., musų v liaudis labai nu
džiugo. Naujienos — pirmas 
lietuvių darbo žmonių dienraš
tis! — visi šukavo, džiūgavo, 
nes tokio dienraščio lietuviai 
dar nebuvo niekados turėję. Ir 
joks kitas laikraštis tokius 
svarbios roles musų judėjime 
nelošė, kaip kad Naujienos. 
Tų pripažįsta ir patys N-nų 
priešai.

Kai kurie bianieniai maty
dami N-nų pasisekimų bandė 
pakišti joms kojų, sunaikinti. 
Buvęs tuomet klerikalų “Kata
likas”, bankininko leidžiamas, 
puldamas N-nas patsai įkrito j 
duobę, kurių joms kasė. Nuo 
puolimo N-nų .neatsiliko nei 
tautininkai, ypatingai įjų di
džiuliai biznieriai su savo or
ganais, bet, ir jų ne vienas nu
smuko bakui, kurioj siekėsi 
N-nas prigirdyti.

Naujienos įsigijo- daug prie
šų, bet juo aršiau tie priešai 
puolė jas, tuo daugiau jos ir 
draugų įsigijo, tuo labiau joms 
Simpatizavo pllačfoįji (pažan
gioji visuomenė, liaudis.

.Prasidėjus darbininkų > judė
jime kairumo ligai, atsirado 
visokių “bolševizmo” apašta

lų, kurie ėmė skaldyti darbi
ninkų jėgas, griauti darbinin
kų organizacijas ir socialistų 
partijas.

Naujienos atvirai ir tvirtai 
persergėjo darbininkus nuo tų 
elementų, nurodė jų pragaiš
tingų darbį, ir dėl to tie ele
mentai ėmė visų įnirtimu 
pulti jas, pasidarė jų aršiausi 
priešai. Tuo budu “Naujienos” 
buvo jau atakuojamos iš visų 
pusių, iš dešinės ir iš kairės, 
iš priekio ir iš užpakalio.

Ir betgi visos tos susijun-

Aukos
A-.—.l, ... .—I

guslos patamsių galybės nepa- 
jiegė nieko joms padaryti — 
jos vis augo ir tvirtėjo ir pa- 
tapo didžiausias ir galingiau- Padegėliui Jonufr šilelikhit, 
sias Amerikos lietuvių dienraš
tis. Stiprėjo jos dėl to, kad 
laikėsi savo nusistatymo, sa
vo principų, kovodamos už 
darbo žmonių reikalus, tuomi 
patraukdamos prie savęs pla
čiausias budies (mases. Dagi 
tie, kur iškarto neperprasda- 
mi dalyko buvo nuo '“Nau
jienų” pasitraukę, Šiandie vėl 
grįžta prie jų pamatę,' Jog 
Naujienų pusėj buvo teisybė.

Tat lai (gyvuoja Naujienos! 
Jos nusipelnė darbo žmonių 
pasitikėjimo, nes jos visados 
buvo geriausios jų draugas, 
ištikimiausias jų reikalų gynė-

Lemenėlio kaimo (žr. jo atsi
šauk. N-nų 191 num.) aukojo: 
Jonas Stulgis $1, Justinas Du
dėnas $1. 'Pirmiau buvo $7, vi
so labo $9.00.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI A» MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PC. ^S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIŪNRS CO.
Skirtumas.

’ Susiririkime vienas klausia 
laisvamanio kalbėtojo:

• , ■ i ‘

—Koks skirtumas tarp lais
vamanio žmogaus ir gyvulio?

—-Skirtumas toks, kad lais
vamanis žmogus neužduoda 

tokių klausimų, kokius užduo
da gyvulys.

lė Kudulaite
iš

The Stock Yards
Savings Bank

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

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rulfles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plhukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65g. aptlekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijp.

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

Brooklyn, N. Y.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam Ir
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai t
127 N. Dearborn St., Room 111-13'' 

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

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

iki 12 ryto.

Ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nar8 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

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

tuves. Cash arba ant išmokėjimo^
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

——............................ g i >w» ............
Ofiso Telefonas DP T-f A RPnAD Busto TelefonasCentral 4104 Al. 2A. lAlVVIZViy ^Irmitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligose

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

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- J
viernastis vedimui reikalu ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
tink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
iftihu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylą Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jieną ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly* f 
ko žinovams.

‘ NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St 
Chicago, 111

Serganti žmonės vyrai 
irmotėrįs

Visos paprastos ir užsisenejusios 
ligos kurios priklauso vyrams ir 
moterims, išgydomos labai greit, su 
mažai iškaščių ir be išlikimo iš 
darbo. Kraujo ir odos ligos. Nervų 
ligos. Paprastos ir užsisenejusios 
ligos skilvio, krutinės, širdies, ink
stų ir pūsles. Apkurtimas. Ausų 
varvėjimas. Ligos nosies ir gerk
lės. Kataras ir Goįteris. Patarimas 
dykai. Neatidėliokite. Ateikite šian
dien pas

DR. H. M. HUNTf
189 N. Clark St., 

kampas Lake.
Valandos: nuo 10 iki 6. Sercdoje ir 

Subatoje nuo 10 iki 8. 
Nedėlioję nuo 9 iki 12.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

Be gyduolių, bo opefacijos
’ Vai. 94; 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
f * NAPRAPATH >

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

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

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

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

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimok., — ,. , , į

p.m.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 

- rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėii 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- 

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str. 
Chicago, III.

b., inaw»Afiiii iii »!■■■■ i m. i..,, 
1 Ii».w—■ «.,|| ....... .I.,i4į.

Pinigai
Bridgeporto

t'

• •

NAUJIENAS
3210lSo. Halsted St
Tel. 'Boulevard 0663

...........A ...................

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057 '

A. A, SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

Chicago temple bldg. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La< Šalie St. Room 530
'. ,. TeL Central 6390

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

S. W. BANES, Advokatas
Y ai.: 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.
v • - • ■ m

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Td.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted
Telephone Haymarket 1018

i Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heąting

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIEPOS
DRABUŽIŲ T 
PATUSTINIMO , 
IŠPARDAVIMAS r'

Jus esate atidėję pirkimų Jūsų 
arinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš

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

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

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L. 
$27.50 dabar ......................... J.. $18~?
1 ir 2 kelriii) siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.oq. Dabar..........................  $25.W
1 h 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

nuo $87.50, $42.50 h 
..... $32.50

vyrų vertas 
$47.50. Dabar 
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ftr 
$27.50. Dabaų ............   $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5£ 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14lh Str.

1-nios durys j rytus nuo Halste> Sh 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vr< 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vak-r»

* Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet,

$18.W

H

Pradedant.su


MUSŲ MOTERIMS

Seimininkėms Patarimai
firienos šutinys.

no

Telefonais

Kaip užlaikyti švarias rankas

jienomis

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Miestas ir vaht.)

PINIGUS LIETUVON

dienas Telefonas Boulevard 1939

tau

gerai sumaišyk

obuo-
Sudėk

3113 South 
Halsted St.

Nerei- 
I^eisk 
Įmai-

Pranešu savo pacijentams, kad a* 
sugrjžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip ir pirmiau.

gliceriną; tas mišinis ir pada 
rys raukas švelniomis ir nu 
baltins jas. •

eilę košės, paskui mėsą ir įa- 
žalą, uždengk eile košes1, ant 
kurios uždėta šmoteliai taukų. 
Kepk pusę valandos.

dėti pusiau sviesto, pu 
taukų)

Naujienos Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, UI 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No............

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Jeigu nori petrušką gerai su 
kapoti, tai nuplauk ją karšta 
mc vandenyje.

mėnesinio 
pasakyta, 

šeimininkė 
sutaupyti

1. L. DAVIDONIS. M. D 
4G43 So. Michigan Avė.

Italijonė myli 
mento,

Prieskonių pyragas.
kiaušinį

puodukų cukraus
šaukštus sviesto
puoduką pieno

šaukštus baking powder
šaukštuką gvazdikų (clo

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

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

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tek Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL

iš tempera- 
Ispanė—dėl smagu

Gerai 
svogūnus 
tarpi ntą

l J 1< Š-t <-1

.. Sukirptos įhie- 
/ T ir 44 co- 

ierai 36 reikia 3

Šmotelis tyro balto audeklo 
suvilgytas į citrinų sultis ir 
aprištas apie žaizdą, sulaikys 
kraujo bėgimą.

Jeigu bitė arba koks vaba
las įgėlė, reikia uždėti kelis 
lašus citrinų sulčių ant įgiltos 
vietos, ir skaudėjimas praeis.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

gštaus pieno ir 2 puoduku mil
tų (postry fjour) išsijotus 
kartu su 3 šaukštukais kakao 
(cocoaj, 1 šaukštuką baking 
soda ♦ ir žiupsniuką druskos. 
Įpilk , į ištaukuotą blėtą ir kepk 
vidutiniai karštame pečiuje.

iš žingeidumo, Kroa- 
Holandie- 

tė — iš priedermės, Anglė — 
iš higieniško atžvilgio, Lenkė 
—iš geros širdies, o kodėl jus 
mylite, Lietuvos dukros, atsi
liepkite ! . (

Dar apie šeimynos 
biudžetą

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo Šidlavos 

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

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

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

Lietuvis C 
25 E,

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
Telephone Central 8066 

1824 Wabansia Avė.
Humboldt 1098 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St., '

CHICAGO, ILL

pridėk 
artoji žalią 

pridėk prie taukų ir 
ir kepink iki parus. 
tomates, pipirus ir 
Jei vartoji išvirtą 

pridėk

NUSIUNČIA ME
Telegramų per 2 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogyn) susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštą j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Canal 0257 >
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Škotų obuolių pudingas.

Nulupk 6 rūgščius 
liūs ir išimk jų šerdis, 
obuolius į gilų bliudelį ii 
į nelabai kartšą pečių, 
kia dadėti vandenio, 
kepti iki bus minkšti, 
šyk puoduko razinkų 
berk cukrum (pagal skonį)' ir 
pridėk šaukštą arba du citri
nų sulčių ir biskį nutarkuotos 
citrinos žievės. Uždengk bliu- 
delio viršų su pluta paprastos 
pajaus tešlos. Padaryk ke
letą skylių plutoje, kad garas 
galėtų išeiti. Kepk karštame 
pečiuje iki pluta iškeps. Pa
dėk ant stalo dar karštą. Rei
kia valgyti su smetona arba 
saldum pienu.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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

3815 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

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

MEILE PAS VISOKIŲ TAUTŲ 
. MOTERIS.

1 svarą žalios mėsos supiaus 
tytos į mažus šmotelius.

’/2 šaukštuko druskos.
Ištarpink taukus 

svogūną, ir jeigu 
mėsą, 
svogūną 
Pridėk 
druską, 
mėsą, pridėk prie pakepinto 
svogūno su tomą temis ir per- 
šildyk. Ištaukuok bliudą, įdėk

Tel. Kenwood 5107
Valandos*, nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:80 iki 7:88 vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—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.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriiką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicape. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietų 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 Įndependence Blvd. Chicago

‘ P|igus šokolado ptytragas.
> I

1 puoduką cukraus^ vieną 
trečdalį pouduko sviesto (ga
lima 
siau

paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai 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.# 1739 So. 
lalsted St., Chibago, III.

DR. A. MONTVID 
dytojas Ir Chirurgas 
Washington St.

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius -
1616 W. 47th Street

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

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

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

1 puoduką razinkų.
2 puoduku miltų . .
Gerini* Išplak kiaušinį jprti- 

dėk cukrų, nuolat plakdama. 
Pridėk ištirpintą sviestą, nuo
lat maišant. Paskui pridėk 
pramainu miltus Sumaišytus 
su baking powder ir priesko
niais ir išsijotus kartu ir pie
ną. Galutinai pridėk sukapo
tas ir fŠmiltuotas razinkas. 
Sudėk j ištaukuotas blėtas ir 
kepk vidutiniai karštame pe-

1 AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 11191 

Baigusi akušeri-l 
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbuČiuc < 
se. Sąžiniškai pa 1 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

8410 So. Halsted St.
-—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Tel. Blvd. 3138
M. WoltkewJ«h 

BANIS 
AKUŠERKA 

[Turiu patyrimą. 
[Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo xiek- 

[ viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauja prie 
ir merginoms vai

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos \ 

Nuo 9 iki 12 vai. dienoą ir 
s Nuo 2 iki 9 vai. vakare^

DR. CHARLES segal 
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

/Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Mėsos pajus.
4 puodukus virintų 1 

miltų arba ryžių.
1 svogūną

2 puoduku tomačių
% Šaukštuko pipirų
2 valgomų šaukštuku

Tomačių sriuba.
1 blėtą tomačių
1 mažą svogūną « 
1V2 kvortos pieno
11/2 šaukštuko sodos 

(j šaukštukus sviesto
2 ar 3

Telefonas Boulevard 7042 >

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Optometrirt
Tel. Boulevard 6487 
4449 S. Ashland Ava 
Kampas 47-toa gat.

2-roa lubobe

Apsisaugojimui Inuo (pelių, 
pripildyk skylę su muilu ką 
vartoji dėl drapanų skalbimo. 
Įkišk keletą ilgų špilkų arba 
aštrių vielų į muilą. Pelės dau
giau nelįs per‘tą skylę.

No. 1721. Lengva suknia ir daili. 
Sukirptos mieros 16 mėtų, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę. Mierai 36 rei
kia 2% yardo 36 colių materijos.

No. 1717. Iš vienos -palos per gal
vą apvelkama suknia 
ros 16 metų. 36, 88, 40, 42 
lių per krutinę. ML___2 ~ 
yardus 32 colių materijos.

No. 1710. Graži blluzka, pasisiū
dink ją iš margo šilko. Ji tau atsieis 
nedaugiau kaip $j8.00.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 1% yardo 36 colių materijos.

No. 1679. Mergaitei suknelė ir kel
naitės. Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 
metų. 4 metų mergaitei reikia 2% 
yardo 36 colių materijos ir % • yardo 
skirtingos materijos pagražinimui.

No. 1713. Apie namus dėvėti suk
nia. Sukirptos mieros 36, 38, 40. 42, 
44 ir 46 colių per krutinę. Mierai 36 
reikia 3% yardo 36 colių materijos ir 
% yardo skirtingos materijos apikak- 
lei, rankovėms ir diržui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti

Kopūstai ir kiaušiniai.
Virink mažą kopūsto galvą 

iki bus minkšta. Nusunk ir 
leisk fstovėti (keletą valandų. 
Tadav smulkiai sukapok pri
dėk pipirų ir druskos pagal 
skonį, pridėk vieną šaukštuką 
ištarpinto sviesto, 3 gerai iš
plaktus kiaušinius ir pusę puo
duko gero pieno arba lengvos 
Smetonos. Ištarpink vieną di
delį šaukštą sviesto paliaruotoj 
skauradoj, įdėk mišinį ir mai
šyk iki bus parudęs. Tada 
gražiai išimk ant karštos to- 
rielkos. (Geriausia apvožti 
skauradą ant didelės torielkos, 
kad kiaušinienė čiela liktų). 
Pagrąžink mažais šmoteliais 
petruškų (jeigu nenori, nerei
kia) ir padėk ant stalo.

Telephone Yards 153g

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Iškeptus ropes.
Nuplauk keletą ropių ir per

plauk per pusę. Sudėk į bliu
delį, isuris nebijosi karščio, 
užpilk truputį pieno, apibars
tyk mažais šmoteliais sviesto 
ir pridėk pagal skonį druskos 
ir pipirų. Kepk iki bus visai 
minkšti. Kiioųjet bus iškepę, 
apipilk šiuo mišiniu: išleisk 
didelį šaukštą sviesto, įmai
šyk į jį ?usę arbatinio šaukš
tuko sausos muštardos ir tru
putį druskos ir pipirų.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

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

“Kesolute”, “Rellance” 
“Albert Bailiu” I 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
saŽieriue ir populiariški laivai

• “Mount Clay”, Mount Carroll," 
“Mount Clinton”, “Ilansa”, “Thu- 
ringia” ir *‘Westphalia'’ su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Virink išlengvo 3 svarus 
ėrienos (lamb flank) valandą 
laiko. Pridek 3 arba 4 svogū
nus, supjaustytus ir i/j puodu
ko išplaktų ryžių. Taipgi vie
ną didelį šaukštą šalorijų. Virk 
vieną valandą. Įmaišyk 2 
puoduku “oyster krekių” (ar
ba sausos baltos duonos tru
pinių) sumaišytų su 3 išplak
tais kiaušiniais. Pridėk drus
ką ir pipirų pagal skonies. Vi- 
ryk dar 12 minutų ir padėk 
ant stalo.

pavirink tomates, 
ir sodą. Iškošk Iš
sviestą sumaišytą su 
nil'ti.j. Paši 1<1 ylc. pie- 

ną ir tada išlengvo sumaišyk 
su sviestu ir miltais. Kaip tik 
prieš padėjimą ant stalo, su
maišyk pieną ir tomates ir 
pridek druskos bei pipirų pa
gal skonį.

Lietuviai Daktarai
♦ ’ K

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Tel. Canal 2118 

dr. i. l. mm

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų 

Tel. Lafayette 0098

DR. M. T. STRIKOL’S 
. Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

ir su musų centais, 
turėtume kokį ne- 
indą, kuris visuo- 
pilnas, nežiūrint, 
iš jo neimtumėm, 
reikalo apie tai čia 

kad 
kiekvienas musų, kuris dirba 
už savaitinę arba dieninę mo
kestį, uždirba vos tiek, kad su
geba kaip sakoma, galus su 
galais suvesti.

Taigi, sesutės, kadangi mums 
pavesta rupinties, kad tuos 
galus su galais suvesti, mes ir 
turime sugalvoti kaip geriau, 
pigiau, sveikiau ir naudingiau 
suvartoti tuos centus. Mes tu
rime apgalvoti, kad ištektų 
pragyvenimui ir pasiliktų ke
letas centų ligai ar kokiai ne
laimei atėjus.

Praeitame straipsnyje buvo 
paduota sąmata 
biudžeto ir buvo 
kad jeigu namų 
yra sugabi ji ga!
kiek nors nuo paskirti^ $10.00 
jos ir $10.00 į mėnesį vaikų 
rūbams. Tą ji galėtij lengvai 
padaryti, jeigu ji mokėtų pa- 
sisiudyti savo ir savo vaikij rū
bus arba mokėtų pigiai pirkti 
tuos rublis.

Del ekonomijos gerai yra 
llaiko turint pajiež|koti “b»r- 
genų”. Naudinga yra rudeny 
ankstyvam pirkti išpardavi
mams atėjus vasarinius.. rū
bus, čebatukus ir juos dėvėti 
sekamą vasarą. Taipgi Nau
dinga yra pirkti žieminius rū
bus kovo njenesyje, kada iš
parduodama žieminius rublis, 
o ant turgaus atgabenama va
sariniai rūbai.

Patartina irgi yra 
miltus, cukrų, kruopas, 
tus sausus produktus, kuriuos 
galima laikyti mėnesį ir kitij 
didesniame skaičiuje ,o ne kas
dien- po svarą, kitą. Taip per
kant galima sutaupyti keletą 
centų.

Jeigu rūbas turi žalius piet
ums, apipilk plėtmą parafi
nu, o paskui išskalbk. Plėtmas 
pradings.

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 ofiąaa yra 

uždarytas

Kiekvienas sėkmingas 
bas turi būti planuotas iš 
no—tas reiškia, kad jeigu 
rimą ką nors gerai, taipgi nau
dingai atlikti, reikia būtinai 
apsvarstyti, apskaitliuoti, su

planuoti, kitaip jisai gali ne- 
taip sėkmingai pavykti.

Taip yra 
Jeigu mes 
išsemiamą 
met butų 
kiek mes 
tai nebūtų 
kalbėti, bet mes žinome

Smagu yra matyti žmogų 
I su švariomis rankomis, o la
biausia su švariais nagais.

Švarias rankas, turėti yra ne 
vien gražu iš estetiško atžvil
gio, bet ir būtinai reikalinga, 
nes nuo nešvarivj rankų, nagų, 
žmonės gauna visokius užsi
krėtimus, užkrėsdami kraują, 
gauna votis ant veido ir t.t.

Tankiai galima matyti ne 
tik mažus kūdikius, bet ir su
augusias moteris ir vyrus lai
kant pirštus burnoje, arba 
kramtant nagus. O “žėlobą” 
(juodus nagus) dėvi didesne 
Žmonijos pu^ė,, nežiūrėdama, 
supraųtama, kiek blogo nuo 
to paeina.

Nėra būtino reikalo bliz
ginti ir dažyti savo nagus, nei 
juos labai dailiai apkarpyti. 
Svarbiausia reikia rankas prieš 
kiekvieną valgį gerai nuplauti, 
o rytą ir vakarą geru šepečiu 
nutrinti, nesigailint muilo, van
dens, nei savo spėkų.

Jeigu kas nori turėti gra- 
žiusžius nagus, tas gali juos 
tokiais užlaikyti sekamai:

1. Niekuomet nekirpk nag^į 
žirklėmis, bet nupieluok tam 
tikra pielyčia.

2. Nepjauk odos apie nagus, 
bet gauk aptiekoje tam tik
rus vaistus, kurie vadinas 
“eutiele remover”.

3. Nužvilginti nagus galima 
irgi tam tikrais milteliais arba 
tam tikra kreida. Nėra rei
kalo dažyti nagų raudonai, 
nes tas jau išėjo iš mados.

4. Jeigu nori, kad rankos 
butų švelnios, bent du syk 
savaitę mirkink jas šiltanie 
muiluotame vandenyje.

ursi

Rusė—dejl kvailos saumylys 
tės, Turkė—iš papratimo, Pa 
ryžietė 
te—instinktiviškai

Trečiadienis, Rugp. 29, 1923.__ ♦ NAUJIENOS, Chicago, BĮ. _____ _ (
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NAUJIENOS greit paliautų žmones tero
rizavę.

dar

Publiihed Daily, axcept Sunday by 
Tba Lithoanian Hawa Pnb. Co., Ine.

JEditcr P. Grigaiti*
Melavo

Plieno baronai 
kad nebusią galima darbo 

, valandas sutrumpinti, nes 
mažiausia reikėsią 60,000 
naujų darbininkų tų refor- 

[ mų jvykinimui. Gi darbipiri- 
_ ____ J kų esą visur trūksta, todėl

March*i7th, 1914, aTthiTPost Office prisieisią su reformomis pa- 
laukti, kol bus didesniame 

Naujienos eina kasdien, iiskiriant | skaičiuje įleidžiami ateiviai. 
kmadie_nius± Lęidžia Nąuji^ų. Ben-1 Bet k«ek pjieno trustas 

nesipriešino, jis galų gale 
buvo priverstas sutrumpinti) 

$8.001 darbo valandas. Dalinai 
’ 2.’oo jau pakeista senoji siestema,
• kuria einant darbininkai bu

vo spiriami 12 valandų die-
* 18c Į noJe dirbti. Darbo valandos 
? 76c sutrumpinta. Priimama

nauji darbininkai. Ir tų 
darbininkų netrūksta, ne
žiūrint į tai, kad vos prieš] 
porą mėnesių buvo skelbia
ma, kad šioje šalyje trūksta 
darbininkų.

Plieno trustas ir kitos in
dustrijos skleidė melagin
gas žinias apie darbininkų 
trukumą tuo tikslu, kad su
darius tą opiniją, jog reikią 
gabentis iš Europos daugiau; 
darbininkų. Kuomet yra 
daug bedarbių, tąsyk kapita
listams lengviau vesti kovą 
su darbininkais. Tokioms 
aplinkybėms susidėjus dar
bininkų balsas silpnėja, ir 
darbdaviai gali be didelės 
baimės kapoti darbininkams

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8600

Subecription Rateai

E 00 per year in Canada.
00 per year outaide of Chica<o.
0A per year in Chicago.

8c per copy.____________________
Entered as Second Clasa Matter

of Chicago, III., under tha act pf 
March 2nd, 1879.

»ekm______ ___ ___________ , _ _
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Uisimokijimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams.......... .............. ...........
Pusei metų_________ ____ -
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui..................

Chicagoje per neiiotojuM 
Viena kopija .......- .
Savaitei  18c
Mėnesiui............... ..........——— 1

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui
Metams$7.00
Pusei metų  ................... ........ 3.50
Trims mėnesiams_________ — 1-75
Dviem mėnesiam ___________ 1.25
Vienam mėnesiui __ ___-_____

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta).

Metams---------------- •.------- ------$8.00
Pusei metų ..................... 4.00
Trim® mėnesiams------------------ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Ant galo.

skelbė

naudotis* atšipusiais, 
prieš pasaulio paskandą iš
rastais, ginklais 
siems dorybės 
skleisti?” ’
Išviso daktaro

nelaiduoja, kad

šioje vietoje jau buvo ra
šyta, kad Oklahomos valsti
joje siaučia neįmanomas 
savivaliavimas. Pats tos 
valstijos gubernatorius J. C. 
Walton pareiškė, kad “mas
kuoti riceriai” nuplakę apie 
2,500 žmonių. Nors ir ne
tiesioginiai, jis įtarė, kadi 
tuo darbu užsiima Ku Klux| 
Klaniečiai. ,

Tas rekordas kalba pats 
už save. Kuomet tie saviva
liavimai pasireikšdavo, pa
prastai dėl svieto akių buvo 
daromi tyrinėjimai, kurie vi
suomet pasibaigdavo be pa
sekmių. |

Bet štai Tulsos paviete li
ko skaudžiai nuplakti vyras 
ir moteris. Šį kartą guber
natorius pasiryžo surasti

* kaltininkus ir prideramai 
juos nubausti. Prasidėjo 
tyrinėjimas ir areštai. Iki 
šiol jau keturi vyrai prisipa
žino dalyvavę to vyro ir mo
ters plakime. Visi jie pri
klauso Ku Klux Klanui. Teis 
mas rado juos kaltus esant 
ir pasiuntė dviem metam 
kalėjimam

Tai pirmas atsitikimas, 
kąd kluxiečiai tapo nubausti 
už savivaliavimą. Jeigu vi
sur tiems “šimto nuošimčių” 
patri jotams reikėtų prieš ----
įstatymus atsakyti, tai jie Bet dabar Fordas pasida-

Atsivertę.
Oficialinis Henry Fordo 

biografas paskelbė, kad For
das dabar stojus už milita- 

’rinį prisirengimą.
Nors karo .metu Fordas 

rėmė valdžią, bet visgi jis 
nebuvo užsikrėtęs karo kvai
tuliu ir nevedė “patriotin- 
gos” agitacijos. 0 pirm Ame
rikos įsivėlimo į karą, kaip 
visi atsimena, Fordas siuntė 
Europon, taip vadinamą, tai
kos laivą. Žinoma, tai buvo 
absurdas. Niekas rimtesnių 
žnlonių betikėjo, kad tuo ke
liu bus galima Europoje thi- 
ką įvykinti. Bet jau pats to i 
dalyko sumanymas rodė, jog 
Fordas yra priešingas karui. 
Ir nežiūrint to, kad laikraš
čiai per porą metų nesiliovė 
piktai šiepti “taikos laivą”, 
visgi nebuvo galima Fordo 
idėją smerkti: jis stojo už 
taiką.

Alfonsas Daudet.

Semiliantos žuvimas
• J V i

(Laiškas iš mano malūno)

x (Tęsinys)

Labą dieną, Palombo!... Eik truputį pasi
šildyti, nesibijok.

Žmogus su kapišonu, kurį prieš va
landėlę mačiau slankiojant aplink' musų 
ugniakurą ir kurį aš palaikiau esant musų 
laivo tarnu, bailiai prisiartino prie musų.

Buvo tai spauguotas senis, — kvai
lesnis už pusprotį, apsėstas kaž-kokios ma
nijos, jo lupos buvo taip didelės ir storos, 
kad biauru ir pažvelgti?

Su dideliu vargu jam buvo paaiškin- 
ta, apie ką ėjo šneka. Tada senis, pifcštu 
pakėlęs savo sopamąją lupą, mums papa
sakojo, kad ištiktųjų kalbamąją dieną apie 
vidurdienį jis girdėjo iš savo grįČios bai
sų traškėjimą prie uolų. Kadangi sala vi
sa buvo aptvinusi, tai jis negalėjęs išeiti 
ir tiktai rytojaus dieną, kai atidaręs duris, 
pamatęs krantą, apgriozdytą laivo skevel

___  lXeciąqienisr
I l—l I ...... p t | h\.'

Jurgis Spurgis. laakymufi 5r budavojimuft. In-rikos gyvenimą. Autorius, ku
ris tą straipsnį parašė, mato
mai, priklauso tai žmonių ka- 
tėgorjjai, kurie atvykę iš Eu-t 
ropos pagyvena NewĄ Yorke 
savaitę, o< paskui grįžta atgal 
ir rašo apie Ameriką knygą

x VAIKŲ, DARBAS.

re didelis patriotas. Jis nori, 
kad Amerika apsiginkluotų 
nuo kojų iki galvos palaiky
mui “ginkluotos taikos”. O 
tos rųšies taika neišvengia
mai veda prie karo, o prie 
to dar suėda didesnę pusę pa
lies pajamų ramiu laiku. J__

Ir, nežiūrint į visa tai, vis-1 susirinkime buvo būva paste- 
gi dar yra žmonių, kurie pri
skaito, save prie pažangiųjų, |Bunk.” Kaip tik tam skyriui 
bet remia Fordo kandidatu-P1’ priklauso daugelis teologi- 
rą j prezidentus, manydami, pos ^ktarų. ( 
kad jis sugebės paliuosuoti p*4 
šalį nuo pelnagaudų ir kitų AMERIKOS GYVENIMAS, 
ydų. Bet toks samprotavi- <aT. / ' - ......
mąs neturi jokio pamato: fo|rmacįjlf savo skaitytoj airis 
B ordas vargu kuo skirias | apįe Amerikos gyvenimą. Tuo 
nuo kitų kapitalistinių kąn- tikslu ji įdėjo iš vokiečių kal- 
didatų. . Ibos verstą straipsnį, kur
__ ____________________ 1 [ma štai kokių dalykų: 

I" “Butai Amerikoje 
w Ii | gana brangus; galima 

S jA___________________ f_____________________ brangus,
g ** g | Nors, bendrai imant, namai

yra labai blogiu jie statyti 
-—— I su didžiausia ekonomija, kad 

PROFESORIAUS SAPALIOJI-Į tik mažiau kainuotų, ir vis 
MAS. Į dėlto retai pąsitaikomi svei

ki gyventi kambariais yra 
brangus. Vienas paprastai 
mebliuotas kambarys mė-, 
nėšiui kainuoja mažiausiai 
30—35 doleriai; kiek gėrės- gotas, bet apsaugoti vaikus 

nuo beširdžių kapitalistų 
prie geresnės gatvės, tai 70 Į naudojimo nėra reikalo.

“Kaip ilgai Amerikos mo
tinos loleruos tą padėtį? Juk 
jos jau nebėra bejėgės. Jos 
gali balsuoti. Ar jos balsa- 

“Maistas paprastuose res-1 vimo pagalba bandys apsau- 
toranuose brangokas. Ge- goti svarbiausi respublikos 
resniuo<, bet vis dar papras- turtą?” 

tų miestiečių restoranuose - -----------------
už pietus ar vakarienę rei- PAVOGTA KOMUNISTŲ IS- 
kia mokėti 2—2.50 dol., TORUOS DOKUSlE^TAI. 
menkesnėje kuklesnėje vie
toje užtenka ir 1 dol. Pa
prasti europietiški pusričiai 
—užkandis (kava, duona,
sviestas) kainuoja 20—25 
centai; amerikietiški — 50 
—80 centų”.

Taigi už vieną kambarį rei-

Apžvalga

paprasčiau- 
prįbcipams Algų Klausimas
titulas dar 

žmogus yra 
mokytas ir moka sveikai pro
tauti. Tankiai, kaip viename

beta, “Dr.” reiškia “Doctor of

ir priklauso daugelis teologi

■ (Tęsinys)

laakymud ar budavojimuį In
žinierių* žvilgsniu tatai gali bū
ti daroma labai gerai, vienok 
tos išlaidos bus eikvojimas. , 
Arba (brangmenų ,Jgamįnimas: 
kokio nors daimonto nudaili- 
nimas gali būti atliktas trum
piausiu galimu laiku, vienok, 
kadangi jo apdirbimas kaštuos 
ikeletą šimtų dolerių, jo nudai- 
linimas tampa eikvojimu. Ar
ba vėl kokius nors kailinius, 
už kuriuos tūlos ponios moka 
po keletą tūkstančių dolerių, 
prisieina pasakyti taipgi eikvo
jimu, ypač todėl, jog daugelis 
žmonių neturi tinkamo mais
to.

^trinesniame straipsny bu
vo nurodyta, kad darbininkų 
algos gali skaitytis 'pakilusios 
lik tada, kada pakyla ijų per
kamoji pajiega, kitaip sakant, 
kada už savo algas jie gaus 
daugiau gyvenimo (reikmenų 
ir patogumų, kaip šiuo laiku. 
Buvo taipgi nurodyta, kad 
1919 m. (ir, veikiausia, šian
die) visos metinės Jungt. Val
stijų pajamos (net income), 
paskirstytas tarp visų šalies 
gyventojų lygiai, butų galėju
sios suteikti šeimynai iš pen
kių'ypatų 2500 doterių. Šitoji 
suma, nors žymiai padidintų 
tūlų darbininkų sluoksnių pa-į 
j amas, reikštų tik .pakenčiamo 
gyvenimo normas. Patoges
niam gyvenimui reikalinga di
desnių pajamų.

Problema, reiškia, yra tokia: 
sutinkama, kad 2500 dolerių 
metuose šeimynai iš penkių 
ypatų nėra pakankamai aukš
ta suma; iš kitos pusės, šalies 
įplaukos negali duoti- daugiau 
kaip minėtąją sumą; plausi
mas: kas daryti?

Kai kurie žmonės veikiau
sia atsakys, kad darbininkai 
privalo dirbti smarkiau ir il
gesnes darbo valandas.

Nėra tečiaus reikalo ilginti 
darbo valandos arba reikalaut 
didesnio jiegų įtempimo dar
be. Reikia tik pramonė tiks-* 
liau tvarkyti ir sumažinti be
reikalingas išlaidas. Ir visų pir
ma reikia naikinti eikvojimas 
pramonėj.

Esama ytin turtingos lite
ratūros eikvojimo pramonėj 

klausimais. Kiek'* nuodugniau 
tų klausimų apibudinti dien
raščio istra)ipsny( Inegalima. 
Prisieis pasitenkinti, jeigu pa
vyks duoti tik abelnas supra
timas apie' eikvojimo didumą.

Kas yra skaitoma eikvoji
mui? Amerikos fed,eruotųjų 
inžinierių draugijų raportas — 
Waste in Industry — sake, 
kad to arba kito fabriko, tos 
arba kitos pramonės įstaigos 
metodas jr tvarka nėra eikvo
jimu tol, kol našesnių meto
dų nesurasta, kol geresnės 
tvarkos (neįvesta. Bet kuomet 
našesnės metodos surandama, 
kuomet geresnė tvarka išvys
toma, tuomet senųjų metodų 
ir tvarkos prisilaikymas tam
pa eikvojimu. Ir tas eikvoji
mas bus tuo didesnis, juo to
liau naujosios mjetodos pra
lenkia senąsias. Kitaip sakant, 
raportas skaito eikvojimu 
skirtumą tarp to, kas yra pa
gaminama žmonių energijos 

sunaudojimu ir ką galima pa
gaminti. Eikvojimu betgi pri
sieina skaityti ir žmonių ener
gija sunaudo/ta inžinierių žvilg
sniu tiksliai* bet nereikalin
giems tikslams. Sakysime, ye, 
išlaidos armijos ir laivyno pa-

“Gollier’s Weeklyf’ atspąus^ 
dino eilę straipsnių vaikų dar
bo klausimu. Tų straipsnių 
sątraųka skamba sekamai:

“Kada mes sakpme, jog 
vienas milionas su viršum’ 
jaunų berniukų ir mergai
čių dirba vaikų darbą, mes 
turime oipenėje tą faktą, 
kad tie vaikai dirba sunkius 
fabrikų darbus, o ne kada- 
nekada padeda tėvams šį tą 
dirbti namuose.

“Kiekvienas vaikas priva- 
yral Jp dirbti, bet ne 10—12 va- 

saky-| landų dienoje, ir ne tuo lai
ku, kai jam reikia mokyklą 
lankyti, nes tąi ardo jo svei
katą.“
Laikraštis “Labor” prie to 

*/|deda sekamą pastabą:
“Vyriausias teismas pen

kiais balsais prieš keturis 
nusprendė, kad doleris tu
ri būti konstitucijos apsau-

(Bus daugiau)

rašo-
Teofilis Tilvytis

Žibančios rasos.

Spindi rasos — veidas niaukias 
Tai saulužė, tai verpetai, 
tai jaunystės skaudus metai, 
tai širdis kur josios laukia.

Kun. daktaras ir profesorius 
A. Maliauskas nesiliauja “švie-J 

j tęs’* žmones. Štai ką apie tą 
[švietimą rašo “Liet. Žin.”: J

“Vyskupas Valančius pik j 
tinosi plačiai žinomomis ki-| L - , . „i
tą kart Lietuvoje perdaug -«0 dok. arba dar daugiau . 
nobažuomis knygomis, kaip! O su maistu dar blogiau.!

| Bromą atvertu į viečnastį ir Į štai kas ten sakoma: |
I Bromeliu, kur buvo aprašy-| 

ta labai baisių Dievo koro-I 
nių. pasakodavo seniau,kadi 
kai kurios davatkos tokias! 
bromas ir bromelius beskai-l 
tydamos iš desperacijos ga-l 
vusios proto sumišimo.
“Dabar tą patį kelią, vysku-į 
po Valančiaus pasmerktą, 
pasirinko žmonėms dorinti I 
mokytas kun. daktaras ir Į 
profesorius A. Madfiauskąs. 
Štai jo redaguojamoje Kau
no ‘Vienybėje’ (Nr.' 31) ran
dame aprašyta net 4 baisias 
Dievo kotones už 3 prancu-lkia mokėti mažiausiai 30—351 
zų kareivių ir vieno čeko dolerius mėnesiui, o už vaka-[ 
vaikėso griekus — už su-Įpenę arba pietus paprastų 
žeidimą Jėzaus stovylų. Mu-Į miestiečių” restoranuose $2 ar 
šyje visiems keturiems šo- $2.50. Taip dalykams esant, 
viniai pataikė kaip tik į tasĮkpkios turėtų būti algos, kad[ 
.vietas, kur jie buvo Kristaus butų galima nors dūšią ku- 
stovylas sužeidę. O vienas [ne palaikytai Straipsnyje skai- 
likęs ir gavęs žaizdą į koją tome: |
nei kokiu budu negalėjo ją 
užsigydyti — nei vienas gy-1 
dytojas nepaėjgęs iš žaizdos] 
kirminų iškrapštyti. )

“Žinoma, kad anie išdy
kėliai verti nubaudimo. Bet, 
kuom prirodys mokytas ku
nigas, daktaras, prispirtas 

• prie sienos, kad taip ištikrų- 
jų buvo, kad tai ne prasi- 

'manymas jei ne jo paties, tai 
kitų/ gudragalvių kunigų ar 
šiaip nesąžiningų žmonių.

“Juk ihokslo žibogus tvir-i 
tina tai, ką tikrai žino ir 
ką gali tvirtai įrodyti. Argi 
tai daktariškai parašyta?

“Ar verta gi profesoriui, 
‘šarvuotam mokslu įstabiu’,

dromis ir lavonais, jurų ten išmestais. Iš
sigandęs jis bėgte nubėgęs prie savo val
ties, kad nusiirus į Bonifacą, pranešti žmo
nėms. Daug kalbėjęs ir nuvargęs piemuo 
atsisėdo. Tada šeimininkas vėl-prabilo:

—Taip, tamsta, šis vargšas senelis 
atėjęs mums pranešė, kaip buvo. Jis iš tos 
baimės ir proto neteko; nuo to nuotikio 
jo smegenys pasiliko sugadinti. Nuotakis 
labai baisus. įsivaizduokite, šeši šimtai la
vonų, krūvomis ant smėlič sukriušti kar
tu su medžių liekanomis ir burių skutais. 
Vargšė Semilianta! Jura taip ją sutriuš
kino ir taip į šipulius sudaužė, kad "pie
muo Palombo vargais negalais sugebėjo 
iš likučių susirinkti medžiagos tvorai apie 
savo grįčią aptverti. Ką bekalbėti apie . 
žmones, jie ko ne visi netekę žmogaus pa
vydavo, baisiausiai sumaigyti... skurdu 

buvo žiūrėti į juos sukriuštus vienas ant 
kito, krūvomis... Mes pastebėjome, ;kad 
kapitonas buvęs išeiginiais rūbais apsivil
kęs, kapelionas su stula ant pečių; vienam 
kampe tarp dviejų uolų mažas jurininkas 
— naujokas — atviromis akimis... Mano
ma buvo, kad dar gyvas, bęt ne! Kalbama
buvo, kad nei vienas neišliko gyvas.

Čia šeimininkas pertraukė kalbą

Suskambėjo erdvių rimai — *
puolė skaudžios vylių gaidos. 
Debesiuotas josios veidas 
plito džiugesio troškimais

Siausta šalys paauksuotos; 
dega ugnys, tamsos krinta, 
man akyse rasos plinta, / 
rasos drėgnos ir vėjuotos...

, (Iš “L. žinios”)

JUOKAI
V " • *J < ' »

“Bet uždarbis pusėtinas. 
Į menesį banko tarnautojai 
gauna po 150—200 dolerių 
algos, vidurinių mojkyklų 
mokytojai—200 dol., pramo
ninkai 180—200, ' įvairus
dvasiškiai ir prekybos įstai
gų tarnautojai — 100—-160 
dol., stenografistės ir kitos 

, moterys uždirba po 70—'100 
dol.* (mėnesiui; žurnalistai— 
po 100—140 dol., ' 
žurnalistus—žydus, kurie ge
rai susiorganizavę ir 
siui apmokami po 
rių”. '

“Lietuva“ rašo:

“ ‘Times’ žiniomis, pa
vogta keletas dokumentų iš 
archyvo specialynės Rusų 
komisijos, kuriai buvo pa
vesta parašyti komunistinės 
partijos istoriją.

“I>okumentuose buvo ži
nių apie Lenino ir Trockio 
politiką Kerenskio ir 1917 
spalių mėn. revoliucijos me
tu. Manoma, kad dokumen
tai yra išvežti į Jungtines 
Valstybesl paskejlbt^i. Todėl 
Sovietų Vyriausybes įsaky

ta, kratyti kiekvieną važiuo
jantį per sieną keleivį1. Do
kumentus stengiasi surasti, 
nes tas įvykis dideliai koiri- 
pro montuojąs dabartinę So
vietų Vyriausybę”.

Gudrus yyras.

Vienas žemaitis nukeliavp, į 
Rygą ir ten gavo tarno vietą. 
Jo brolis gyveno Kaune, ir 
kadangi tarnavo pas žydą už 
ašminį diedai, tai buvo labai 
nuskuręs. Rygiškis brolis, no^ 
rodamas padėti, nusiuntė jam 
savo senas atliekamas drapa
nas. Į žipono kišenių jis įdėjo? 
kitokį paaiškinamą: į

“Mana myls broli, čionai 
siuntu dielia tamstas sava dra
bužius. Kad any nabut tap 
svaraus, bo rakt dag dagesniu 
už anus muokiet un 
tima, ta aš išpjuoveu 
guzikus.*

Tava brolis,

parsiun- 
iš anun

Juzaps.
Aš tųs guzikus išpjuovens 

sudiejau ing kelnių kišenių, ta 
anus tyųa ir berasi.”

Kalėdojant.
Kunigas: Kelios asabos?
—Trys.
—Kaip vadinasi?

‘—Aš, vadinas, Jonas Bim- 
išskiriant I balas, mano pati, ir mergaitė.

. Aišku.mene-j, __ , . ■ _ _ .
300 dolc I jMEoJcytojai Jonuku kocid ta* 

| vo motyna vadinasi Strumbin- 
skienė, o tu — Malinauskas?

Taip tai yra “informuojami” Vaikas: Todėl, .kad mano 
Lietuvos gyventojai apie Ame- motyna vedus, o aš dar ne.

-—Domės, Nardi! — suriko jis, — ug
nis gesta.

Nardi užmetė ant žariją du ar tris 
gabalus išdegutuotų lentų, kurios sulieps
nojo, ir Lionetti traukė kalbą toliau: >

—Liudniausįą šitoje istorijoje tai štai 
kas... Tris savaites prieš nelaimę, mažas 
korvetas, kuris plaukė į Krymą, kaip ir 
Semilianta, sudužo tokiu pat budu, ką tik 
ne toje pat vietoje; skirtumas tas, kad šį 
kartą mums pasisekė išgelbėti ekipažą ir 
dvidešimt gurguolės kareivių iš tų, kurie 
buvo laivo viršuje... Galite įsivaizduoti, 
šiems vargšams stumk — trauk geri bu
vo piragai! Juos atgabeno į Bonifacą ir 
mes juos dvi dieni mąitinoip, pas save 
muitinėje... Kaip tiktai išsidžiovino ir 
sustiprėjo, jie sugrįžo į Tuloną, iš kur po 
kiek laiko juos vėl susodino į laivą kelio
nei į Krymą.. . Atspėk tamsta, į ‘kurį lai-

—Į Semiliantą, tamsta...
—Mes juos visus suradom, visą dvi

dešimtį, gulinčius tarp negyvųjų, toje pat 
vietoje, kur mes dabar esame. Aš asmeni
niai atradau tą patį gražų, dailiais ūsais 
geltonplaukį parižietį brigadirą, kurį aš, 
anuomet buvau priglaudęs pas save, ir

įkuris mus visą laiką juokdino savo istori
jomis... Pamačiau jį tenai, mano širdis 
ko neplyšo iš graudumo... O! švenčiausio
ji Dievo Motiną!

Tuos žodžius pasakęs drąsus Lionetti, 
•visas sujaudintas, iškratė pelenus iš savo 
^pypkės ir palinkėjęs man Jabų paktų, įsi
sukę į savo ploščių. /Dar kai kurį laiką ju
rininkai šnekučiavosi pusbalsiai... Paskui, 
pypkės, viena paskui kitos užgeso... Ne
kalbėta daugiau... Senis piemuo nuėjo,.. 
Ir aš likau vienui vienas svajoti tarp mie
gančių jurininkų.

Perimtas ką tik įšklausyto graudaus 
papasakojimo įspūdžiais, aš stengiaus at
gaivinti savo mintyse nelaimingą žuvusį 
laivą ir visą istoriją šito žuvimo, kurio 
liudytojais — buvo vįenui vienos žuvėd
ros. Viena kita smulkmeną, kuri man la
biau įstrigo, tai kapitonas išeiginiais rū
bais, kapeliono stula, dvidešimt gurguolės 
karių, — pagelbėjo ipan atsiminti visą 
dramos eigą...

Man matėsi fregatas^ išplaukiąs iš 
Tulono -nakčia. Jis išeiną iš uosto. Jura 
rusti, vėjas baisus, bet kapitonas — prity
ręs jurininkas ir visi laive ramus... Ryt
mety pakyla juroje rūkas. Pradedama ne-

buvo vjenui vienos žuvęd-

Toks tas pasaulis
—Taip visados, 

nas 
ga, 
tas, 
ko,

tarė Jo-
— kaip darbininkas šer

tai sako,V|kad jis esąs gir- 
o kai ponas girtas, tai sa- 
kad jis sergąs.

Asilas.
Keliauninkas pasakodamas, 

apie kalnus, per kuriuos jis 
keliavb, taip nupasakojo:

‘ “Tuose kalnuose takai yra 
taip status ir akmenuoti,, kad 
tik gerds asilas testengia jais 
raičiotis, tai aš ten Jaipiojau.”

rimauti. Visas ekipažas viršuje. Kapitonas 
neatsitraukia nuo savo tiltelio. Tar.pluby- 
je, kur buvo patalpinti kariai, užgeso švie
sa. Oras tvankus. Kai .kurie serga atsigulę 
ant savo maišelių. Laivas blaškomas bai-. 
sįausiai; negalima išsilaikyti stačiam. Kal
basi susėdę ant aslos krūvelėmis, nusityė; 
rę už suolų.‘Reikia balsiai šaukti, kad vie
nas kitą išgirstų. Yra tokių, kurie pradeda 
bijoti. Tat klausykitės. ' Laivų sudužimas 
šiose vietose dažnas; gurguolės kareiviai 
tai žino ir gali papasakoti, bet jų pasako
jimas tas nėra raminančio pobūdžio. Jų 
brigadiras, parižietis, visą laiką kvailiškai 
juokauja, ir kitiems šiurpas perbėga per 
visą kūną. z .

—Sudužti!... vis dėl to labai įdomu 
sudužti! Ąfuš išmaudys šaltoje, kaip le
das, tynioje, paskui nuveš į Bonifacą, te- 

Miąi busim gaišinami špokiena pas šeimi
ninką Lionetti...

O laivo tarnai plyšta juokais... •
Staiga troškėj imas... Kas Čia? Kas at

sitiko?
—Vairas nuvažiavo, — burbtelėjo ju

rininkas, visas šlapias, prabėgdamas tarp- 
lubį.

(Bus daugiau)

\• .,s\



Lietuviu Rateliuose

Cicero Žinelės
“’Labor

tūlas vaikė-

JEI
(Tąsa ant 6-to ppsl.)

—Reporteris.

Roselarrdas

(
so-

prie

va-

**.

Phone Lafayette 5429
Phone Lafayette 5428

sau maisto, 
nepamestų.

Be kitų
senelis

Iš Ateities žiedo V. D. ir J. D. 
(Lygos Globėjų darbuotes.

Klanlečiai nustatys universite
tui programą ir jo pakraipą.

nėra tos dienos, kad nebūtų 
keletas stambių apiplėšimų. 
Ypač gatvėse daug žmonių pa
stoj ama.

Trys nežinomi vaikėzai norėję 
nušauti W. Z. Foster’į.

v

■ / vav •

rastųsi netinginis rašėjas, 
šis miestelis smarkiai au- 

ir veik pusėtinai apgyven- 
lietųviais. Aš irgi esu vie- 
tinginių, bet užėjus gerąm

nerasdavo savo namų 
gatvėmis bėginėdavo, 
apkandžiojo porą vai- 
ir privertė policistus

Pereitą savaitę 
zas apie dvidešijnts metų ain- 
žiautf norėjo nepadoriai apsi
eiti su dvylikos metų amžiaus 
mer»gfliitc tuščiuose Įlotuose,

Garoline (Mrowicz, ‘15 me
tų, bandė gazu užsitrbškinti. 
Nemalonus namuojse gyveni
mas buvęs to priežastimi.

Nutarta surengti “Naujienų” 
redaktoriui d. P. Grigaičiui 

bankietą.

Plėšiku skaičius didėja
• Pastaruoju laiku apiplėšt-

šiaurinėj miesto daly 
kar plėšikai pavogė degtinės 
už nuo $60,000 iki $100,000 
vertės. Sakoma, tai pirmas 
toks grobis plėšikams tekęs.

Trečiadienis, Ri^'P- 29,1923

y

Del Lietuvos Seimo algų val
stybės tarnautojams nusta
tymo.

Socialistų Partijos 
Day” piknikas. —• 
žus programas. — 
kalbėtojų, bus ir 
l>ebsas.

JOHN J. SMETANA 
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

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

Kas daug turi, tam dar 
daugiau duoda

Seimas 
savo 22 posė- 

o vakariniame 
trečiuoju skai- 
įstatymą, ku- 
įstaigų tarnau-
rugpiųčio S. m.

Naujasis Lietuvos 
24 liepos š. m. 
dyje antruoju, 
23 posėdyje ir 
tymais priėmė 
riuo Valstybės 
tojams nuo 1 
pakeliama algos.

Sulig priimtuoju įstatymu 
žemiausioji Valstybės tarnau

tojai nuo 1 rugpiučio prie da
bar gaunamųjų algų gauna 
priedo po 20—25 litus, o aukš
tieji valdininkai net po 100— 
400 litų, ir patys Seimo na
riai sau prisidėjo priedo po 250 
litų menesiui. Tokiu budu 1 
kategorijos Žemiausieji val
stybės tarnautojai ligi šiol mė
nesinės algos gavusieji 80 litų, 
dabar gaus 100 litų.. Gi 20 ka
tegorija ligi šiol gauvusi 1200 
litų, dabar gaus 1600 litų, o 
Seimo nariai ligi šiol gauvu- 
sieji mėnesinės algos 400 litų, 
dabar gaus 65(1 litų.
Algos pakelta sulig pačios val
džios patiektojo projekto pa
gaminto Biudžeto Komisijos ir 
aiškiai žymiau pradėta kelti 
pradedant nuo 11 kategorijos, 
kurios gauna priedus sekamai: 
11 kategorijos, • kur ligi šiol 
gavo nienesinės algos 270 li
tų, gauna priedo 80 litų; 12 
kategorijos 300 litų,* gauna 
priedo 1(X) litų; 13 kateg. 350 
litų, gauna priedo 150 litų; 
14 kateg. 400 litų, gauna prie
do 200 litų; 15 kateg. .450 li
tų, gauna priedo 250 litų; 16 
kateg. 460 litų, gauna priedo 
340 litų; 17 kateg. 500 litų 
gauna priedo 400 litų; 18 ka
teg. 600 litų, gauna priedo 400 
litų; 19 kateg. 1000 litų, gau
na priedo 400 litų; 20 kateg. 
gaudavo 1200 litų, gauna prie
do 400 litų mėnesiui.

Taigi matome, kad krikš
čioniškasis Seimas 'savo (pr*iH 
imtuoju įstatymu pakeldamas 
Valstybės tarnautojams algas, 
rūpinos labiau aukštesniai
siais valdininkais, ministe- 
riais ir Seimo nariais, kurems 
jau ir ligi šiol galėjo užtekti 
kad ir prie šių dienų 
Lietuvoj brangenybės. 

esamos 
Gi iš 

žemesniųjų tos pačios Valsty
bes skurstančiijjųį pusbadžiu 
tarnautojų tartum pasityčiojo 
primesdamas jiems • vos po 
20—-25 litus priedo. (Ištikro, 
labai krikščioniškai! — Liet, 
darbin.).

Tokiu algų yriedu nustaty
mu žemesnieji tarnautojai yra 
labai pasipiktinę ir, kaip teko 
patirti, piktinasi net ir tie 
žmonės, kurie renkant dabar- 

\tinį Seimą balsavo už krikš
čionių-demokratų bei Darbo 

Federacijos sąrašus. Dabar 
jau ir jie aiškiai pamatė krik
ščionių demokratų ir federaci- 
ninkų tikrąjį veidą ir labai ap
gailestauja savo padarytos 
klaidos, bet jau po laiko.

Svarstant įstatymą sočiai-

Garsihkitės Naujienose
SOUIRE EDGEGATE—Two Miką to Water Underground Or Overland!

demokratai' Ir valstiečiai liau
dininkai tokiam netiksliam al
gų priedų nustatymui įdek 
galėdami priešines, bet jų vi
sos pastangos nieko negelbė
jo. Krikščionys demokratai su 
fcderacihinkajis ką nolrėjo,' tą 
ir padarė.

Socialdemokratai algų mini
mumą buvo nutsatę šiaip: 1 
kategorijai, kuri dabar gavu
si priedą gaus tik 100 litų jie 
-siūlė mokėti 240 litų, o 20 ka
tegorijai vietoj (dabar nusta
tytos 1600 litų, tik 1000 litų.

—Lietuvos darbininkas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nepaprasta iškilmė

Ateinantį septintadienj, rug
sėjo 2 dieną Riverview Park 
Cook Kauntės Socialistų Par
tija rengia didelį “Labor Day” 
pikniką. Kiek teko pastebėti, 
šis piknikas bus bene ^vienas 
įdomiausių piknikų kokius so
cialistai yra surengę, 
gražus programas, 
žymus

Bus 
Kalbės į- 

socialistų kalbėtojai. 
Bus ir d. Debsas, vienas įžy
miausių socialistų darbuotojų 
ir darbo reikalų ginėjų. Jis, 
be abejo, pasakys daug nau
dingų darbo žmonėms žinių 

bei nurodymą kaip reikia dar
bo klasei kovoti, kad pageri
nus darbo Jhnonių reikalus 
kaip čia Amerikoje, taip ir vi
same pasauly. Bet tai dar ne
viskas. Drg. Debsas bus tik 
vienas žymiausių kalbėtojų; 
be jo, bus ir daugiau žymių 

žodžiu, piknikas 
pa
su- 

kalbėtojų, 
bus tikrai įdomus ir daug 
sigerėjimo dalyviams jis 
teiks.

Reikia tikėtis, kad kaip
cialistai, taip ir jų draugai bei 
si mpatizat oriai mokės ta ne
paprasta proga pasinaudoti, 
skaitlingai atsilankydami pik
nikai!. Be to, atsilankydami 
piknikai! nemažai ^prisidėsime 
prie sustiprinimo darbo žmo
nių klasės. O tai dviguba 
svarba.

Bet toki dalykai stebėti, aš 
tikiu, nėra reikalo. Nes tokios 
iškilmės (kaip socialistų pik
nikai yra darbo žmonėms gerai 
suprantama. Be to, ’ kur d. 
Debsas kalba, nereikia žmo
nių raginti susirinkti. Jo aiš
kinimų pasiklausyti susirenka 
tūkstančiai žmonių. Nėra abe
jonės, kad tūkstančiai žmonių 
susirinks ir dabar. Nes pana
gių progų chicągiečiams gal 
jau nebebus, nes senelis Deb
sas yra jau pagyvenęs žmogus 
ir jis gal jau nebeilgai galės 
sakyti prakalbas... Tat dabar 
geriausia proga tsilankyti į 
Cook Kauntės Socialistų ren
giamą “Labor Day” pikniką ir 
išgirsti d. Dėbso kalbos.

Klaniečiai paima Valparai 
so Universitetą į 

savo rankas

Kaip vakar plačiai lietuviams 
žinomas Valparaiso universi
tetas turėjo pereiti į klaniečių 
rankas. Taip skelbė Ku Klux 
Klan organo Fiery Cross re
daktorius Milton Ęlrod. De
rybos dėl paėmimo universite
to į klaniečių rankas, rodos, 
jau užbaigtos. Tik dar nebuvę 
galutinos konferencijos tarpe 
klaniečių ir universiteto trus- 
teesų. Toki konferencija tu
rėjus įvykt kaip vakar.

Kol kas dar nėra žinoma 
kokio programo naujieji uni
versiteto globėjai laikysis, te- 
čiaus yra manoma, kad ameri- 
konizacija tarpe ateivių moki
nių buls sparčiai varoma ir 
klanizmo “idealai” studentuo
se skiepijami. Jau ir dabar 
kai kurie valparaisiečiai tvirti
na, kad liberalizmas koks bu
vo pirmiau busiąs su šaknim 
išrautas, o jo vieton “naujos 
idėjos” skleidžiama. -

Kaip ištiktųjų bus, dar nėra 
žinoma, bet tik tiek galima pa
stebėti, kad sulig plunksnų 
bus ir paukštis...

Triukšmingas darbinin
kų susirinkimas

International Lady Garment 
Worker’s unijos susirinkimas 

įvyko Ashland Boulevard au- 
ditoriuni pereitą pirmadienio 
vakarą. Žmonių buvo susirin
kę apie trys tūkstančiai, dau
giausia moterų. Į susirinkimą 
buvo pakviesta kalbėti Trades 
Union Educatioiial lygos pre
zidentas W. ,*Z. Foster, komu
nistas. Jam bekalbant trys vy
rukai įsiveržė salėn ir bema
tant kiekvienas šovė į Fos
ter’į, bet nė vienas į jį nepa
taiko., Tuo tarpu žmonės, t p 
ypač moterys pradėjo veržtis 
pro duris. Kįlo didžiausia pa
nika. Tik ačiū Fosterio suge
bėjimui apraminti publiką nuo 
bereikalingo bėgimo iš salės, 
susižeidimų nebuvo.

SrisirinkHmje (parodyta [rezo
liucija reikalaujanti priimti į 
uniją suspenduotus kai kurius 
Unijos narius. JFosterio šali
ninkus. Rezoliucija pervaryta 

dėka tam, kad tik maža dalelė 
unijos narių buvo pasilikę sa
lėj, veik vieni Fosterio šalinin
kai.

Ateitfes žiedo V. D. ir J. D. 
Lygos Globėjų paskutiniame 

susirinkime likosi nutarta ati
daryti dainų iv lietuvių kalbos 
mokyklas .apie vidurį rugsėjo 
mėn. Suradimui ^mokytojų iš
rinko drg. M. Užunarį ir K. 
Danylą. Valdyba pranešė, kad 
apvaikščiojirriui Ateities Žiedo 
penkių metų gyvavimo su
kaktuves yra paimta C. Stru- 
milo svetainė sausio 20 dienai 
ateinančių metų.

'Sąlygos prigulėjimui 
Ateities žiedo paliktos tos pa
čios, t. y. kiekvienas vaikutis 
moka po 10c. į mėnesį ir už 
tuos pinigus gauna dainų, žais
mių, lošimo ir lietuvių kalbos 
gramatikos pamokas. Tų moti
nų vaikučiai, kurios priguli 
prie L. M. P. S. 115 kp. yra 
priimami dykai. Mokyti vai
kučius yra apsiėmusi jau vi
siems gerai žinoma kaipo ga
bi mokytoja gerb. p-le V. Bi- 
geliutė. Iš anksto galima sa
kyti, kad penkių metų sukak
tuvės bus vienos kilniausių. 
Dainų mokykla prasidės suba- 
toje, rugsėjo 15 d., Palmer 
Park svetainėje ant antrų lu
bų, 111 str. ir Indiana avė. Vi
si tėvai be skirtumo yra kvie- 

mai žymiai pasidaugino. Veikčiami atvesti savo vaikučius į

Pavogta degtines 
už $60,000

NAUJIENOS, Chicago, m.
-------'_____ ______ _______ —

Jauna mergina nore 
jo nusinuodyti

Naujienų Bendroves 
direktorių posėdis

Rugpiučio 25 dieną Naujie
nų name įvyko Naujienų Ben
drovės direktorių posėdis: Be 
kitų nutarimų nutarta sureng
ti “Naujienų” redaktoriui d. 
P. Grigaičiui bankietą. Be to, 
nutarta kviesti bankietan lie
tuvių profesionalus, būtent, 
daktarus, advokatus, aptieko- 
rius, dantistus ir kitus įžymius 
lietuvių visuomenės darbuo
tojus. * %

Taipjau nutarta rengti masi
nius susirinkimus ir kviesti 
lietuvių visuomenę išgirsti* 
^‘Naujienų” redaktoriaus d. P. 
Grigaičio pranešimus apie Lie
tuvą. Drg. P. Grigaitis išbuvo 
Lietuvoj suvirš du mėnesiu, 
tat reikia tikėtis, kad jis par
vežė įdomių žinių apie Lietu
vą. Be abejo, bus svarbu žmo
nėms sužinoti* einamąją Lietu
vos politinę bei ekonominę pa
dėtį.

mokyklą priskirtu Jaįku. Lai 
jūsų vaikučiai! yšbduido savo 
gabumus, daugelis jų gali tap
ti gabiais dainininkais, artis
tais, bei mokytojais. Reikia 
atsiminti, kad gatvėmis bė
giodami vaikučiai savo gabu
mų nepatiria.

Nutarta surengti J. D. Ly
gos išvažiavimą su programų 
į Washington Height miškus 
rugsėjo 2- d. Taipgi J. D. Lyga 
rengiasi perstatyti Operetę 
gruodžio 1& d. C. Strumilo 
svet. Kadangi perstatyti opere
tę reikalinga daugiau Jėgų, tai 
jaunimas puo 14 iki 25 metų 
amžiaus yra kviečiamas ateiti 
ir prisidėti prie lygos. Susirin
kimai įvyksta kiekvieno mė
nesio kas antrą ketvirtadienį 
“Aušroje”. z

Gllob. Sekr. K. DanYla.

Pastaruoju laiku mažai ten
ka matyti žinių iš šio kampe
lio “Naujienose”. Nežinia jiur 
dingo musų buvusieji veikėjai, 
korespondentai ir pritarėjai. 
Reikia žinoti, kad iš šios lie
tuvių kolonijos galima (daug 
žinihj įsuteikti “Naujienoms^, 
jei 
nes 
ga 
tas 
nas
upui suteiksiu nors keletą ži
nučių.

t ♦ *

Čia patartina apsigyventi 
laisviems, be prietarų žmo
nėms, nes laisvų pažiūrų lietu
vių čia daugybė ir visi gerai 
stovi netik doriškai, bet ir fi
nansiškai. čia randasi didelė

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimų iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

»Pinigas garo:
18358 VI. Tikniui
18359 A. Daktaraitienei
18360 M. Pikolavičiui 
18^62 A. Gasperaičiutei 
18428 A. Kemežiui 
18437 J. Sherpitiui 
51392 , D. Zinkui 
51731 V. Einikiui 
51746 St. Greičiuni
51753 J. Leškauskui,
51754 J; Mikalajūnienei 
51761 K. Bingelienei 
51769 I. šūkis,
51776 B. šattienei
51777 B. Urbanavičia
51778 E. šimkevičaitei
51779 M. Lubienei
51780 K. Sprogiui 
51782 J. Karpos 
51785 O.’ Rimkaitei 
51784 P. Servitauskiui 
51787 M. Grebilienei 
51790 O. Vegertienei
51792 A. Grigaičiui
51793 A. Sabauskiui
51794 P. Sabauskui 
51798 Kl. Griciui

Kvitai sa paėmėją parašais ranOasi 
“Naujiena” ofise.

lietuvių svetainė, galima lais
vai lavintis progrese.

♦ ♦ *
Dabartiiyame laike kai ku

rie musų miestelio policistai 
darė “ablavą” šunimis; niat 
čia buvo privisę tiek nežino
mų šunų, kad keblu butų ir 
suskaityti juos. Be to didžiu
ma jų 
ir taip 
Nesenai 
kų. Tas 
užvesti kovą prieš šunis. Šunų I 
iššaudyta desėtkais ir ypatin
gai lietuvių kolonijoje. Toks! 
darbas yra pagirtinas, nes dau
guma šunų galėjo užnuodyti 
mažus vaikus. Bet galima pri-' 
mesti ir policistams, kurie nu
kovė daugybę ir gerų šunų, be 
jokio1 perspėjimo savininkams. 
Aš pats mačiau vieną rytą 
kaip vienas žmogus stovėda
mas net verkė prie savo myli
mo nušauto šunies ir sakė, 
kad geriau jis butų nušovęs 
senbernį, kuris gyvenąs su jo 
moteria, negu tokį gerą šunį.

* *1. X
Gyvnašlems, kurių čia yra 

dideįė galybei, (nebesiseka ir 
jos pradėjo nykti kaip Maušos 
bitės; mat tikrieji vyrai ne
bepriima jų drauge gyventi, o 
senberniai negali kiauro mai
šo užpildyti. Todėl ir prisiei
na Joms ieškoti 
,kad kūnas dūšios

51799 S. Murauskienei
51800 U. Krikščiūnienei <
51801 P. Dirsei
51802 J. Maskoiiunui
51803 P. Stakunui
51806 E. Paulauskienei
75355 A. Dapkus
75356 J. Gedminas
85369 I. Kvedariui
85375 J. šluotai!
85380 J. Macienai
95320 J. Petreikiui
95327 Z. Stanienei
95328 J. Norvaišas
95331 L. Amarienei
95336 E. Šakienei
95338 A. Kazonui
95340 B. Jonušienei
95342 J. Viršila
95348 Pr. Stankus <
95344 P. Ivinskiui
95345 O. Žadeikienei
95346 E. Laurutienei
95348 D. šaukštienei
95353 M. Buividienei
95354 M. Buividienei

Phone Boulevard 0313 ,

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedaliomis 9—12 
dieną.

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

;. Lietuviška Aptieka
šiuomi turiu už garbę prane

šti lietuviškai visuomenei, kad 
nupirkau aptiekę po numeriu

2735 W. 43rdSt • 
vienas blokas į šiaurius nuo lie
tuviškos bažnyčios. Pilnai už
pildžiau ją visokiais vaistais, 
kaip Amerikoniškais taip ir Eu- 
ropejiškais. Reikale malonėkite 
kreiptis prie manęs, o aš pasi
stengsiu užganėdinti sąžiningai 
pildydamas daktarų receptus ir 
duodamas teisingus patarimus.

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptiekorfua 

2735 W. 43rd Street
Chicago, III.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurifU 
mo. ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snis šviesos pagamina mirksi-

Nenešiokite Diržo ’
Po ilffq bandymų, Uradnme mechani
kų systemų, kuri išgydo rupturų vyrų, 
moterų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon- 
strupjąma DYKAI šio mokslinio syste- 

HUBmos išradimo tiems 
| kurie kenčia ųuo
■ rupturos. Jis turi 
I pasisekimo kur kirt
■ neturi. Nedaro skir- 
l'.umo jei jus ban- 
Idčt kitus visus da- 
I lykus, ateikite dr 
I pamatykite demon-

_ _______įstravimų — dėl sa
vo žingeidumo. ČJia nčm plieninių 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimų nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užinteresuotiems

Aš pavartojau Kemp systemų ant rup
turos kairiojoj olčpėnoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pįuisekbnu. Paskiau per
ėjau karinę daktariškų egzaminacijų ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ti
nau, kad išgydė mane.

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

Per sekamas trisdešimts dienų 
•/z kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis i musų nuolatini ofisų re- 
mianties šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų gaus pilnų demonstravimų tos 
puikios^ systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesų gauti gydymų už pusę kai
nos.

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

pietų. Seredomis ir subatomls nuo 9 
vai. ryte iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
nlais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dienų.

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

(Netoli Adams St.) Chicnro.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic day to 
your face, and ręst while it dries, tnėn 
remove and see and feel the vvbnderful 
difference in the colorand texture of the 
•kin 5 į/.
Guaranteed to do these definfte thingsfor j 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexton and give it 2olor, Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples.! 
Close enlarged pores. RebuiĮd facial tis-; 
eues and museles Mate the skin soti 
and smooth $ •
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter 11 not, send thia 
ad. with 10 centsto Boncilla LaboratorieaJ 
Jndianapolis, Inaiana, for a trial tube./ 4
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(Tąsa nuo 5-to pusi.)

bet jis tapo uždarytas cipėn ir 
patrauktas tieson. Tardymai 
dar nepasibaigė. Kai kurie sa
ko, kad abudu yra “gerų ka
talikų” vaikai. Stebėtina delko 
bDrįaugcT ^korespondentas pa
sivadinęs (‘'‘Senberniu” nepra
neša apie tai “Draugui”.

North Sidės Draugijų Sąryšio pa
laikymui viešojo knygyno delegatų 
susirinkimas įvyks rugpiučio 30 d., 
8 vai. vak., Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Visi delegatai malonėki
te laiku susirinkti, '

—,R. Shaikus.

PRAPUOLĖ baltas Spits-Poodle Šu- 
nukas, apie 9 mėnesių senumo. Turi 
du rudus ženklelius ant ausų ir tris 
rudus ženklelius ant nugaros. Gru
žai nukirptas, bet uodega nenukirpta. 
Kas sugrąžins, gaus dovanų. A. Hard- 
wick, 2916 West 40th Place. Tele
phone Lafayette 5933. H
. . " ■■■■ —b......................

čia 
ša-

A. P. Kvederas atidarė 
“Birutės” konservatorijos 
kų ir turi puikias pasekmes, 
nes mokinių pilna. Vaikų • tė
vai pilnai užganėdinti jo mo
kinimu.

Jaunuosios Birutės visuotinas susi
rinkimas įvyks seredoje, rugpiučio-Au- 
gust -29, Mark White Sųuare didžiu
lėje svetainėje prie Halsted ir 29 gat
vių, 7 vai. vakare. Visi nariai buki
te laiku ir atsiveskite naujų narių. 
Bus kalbama kaslink perstatymo Bi
rutės veikalo Šiame sezone.

— Sekretorius.

JIESKO DARBO

ASMENŲ JIESKOJIMAI

NORĖČIAU išmokti dirbti už 
bučerį. Pusėtinai suprantu tų 
darbų, moku kalbėti rusiškai, 
polskai, angliškai ir lietuviškai. 
Kam reikalingas toks darbinin
kas. S. T., 833 W. 34th St., 1 
lubos, Vakarais po 6 vai.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen. Biznį gali varyti ir 
moteris. Yra kambariai mažai 
šeimynai.

Atsišaukite:
5114 So. Rockwell St.

. — i »n ll I ■ l>

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. Gera vieta pa
darymui pinigų. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į seną tėvynę,

Atsišaukite:
2310 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliūnas, pool- 
room, barbernė už pusdykių, ar
ba mainysu ant namo, loto, au- 
tomobiliaus arba kitokio biznio. 
Kreipkitės: J. LEPA,

722 W. 35th St.

SALIŪNAS ANT PARDAVIMO, 
ąrbą mainymo. Gera vieta. Renda pi
gi. Lysas ilgas. Geras pagyvenimas 
prie biznio. Mainysiu ant lotų, auto
mobiliaus ir t. t.

Atsišaukite:
444 W. 29th Street 

Chicago, III.

TURIU parduoti savo modemišką 
9 kambarių mūrinį ųamą ir garadžių, 
su 10 akrų žemės, įskaitant piknikų 
daržą. Randasi 19 mylių nuo Chica- 
gos, prie C. B. & Q R. Rj eina elek
triniai karai. Prie didžiosios gatvės, 
S-eit augančiame miestelyje, vienas 

okas nuo stoties. Gera vieta pada
rymui pinigu tinkamam žmogui. Pi
nigais arba išmokėjimais.

Telefonuokit Lawndale 0311.
MR. NISLEY

* * *

Tūlas vietinis “Draugo” ko
respondentas pradėjo rašinėti 
žineles ^Drauge” ir (nupeikti 
kai kuriuos vietinius biznie
rius, kurie nepučia į vienų dū
dą. Man teko girdėti kalbant 
neužganėdintus biznierius pa
našių korespondencijų boiko
tu. Jie sako, dar duos progos 
tam korespondentai daugiau 
parašyti ^‘Draugėj” boikotuo
jančių žinelių ir tuomet pri
vers “Draugą” arba korespon
dentų stoti prieš teisybės “ma- 
jastota” ir 
suinneiiijos”.

išduoti “rokundą
Look Ollt!

Draugo” korės-Nežinomas 
pondentas pradėjo boikotuoti 
per “Draugą” p. B. Jankaus
kų, buvusį kunigą, kuris pa
metęs yra visą jų cenzūrų ir 
dabar liuosai gyvena. Jis išva
dina p. B. Jankauskų banibi- 
zu ir židberniu, kam jis dir- 
>ųs žydo aptiekoj už “mana- 

gaunųs gerų užmo- 
manau nei girti nei 
B. Jankausko, nes

ar jis kaltas už savo 
griekus”, ar kas kitas. Tik- 

kad

džerį” ir
kestį. čia
peikti p.
nežinau
(4

tai tiek galiu pažymėti, 
Jankauskas nėra didesnis žyd- 
bernis už minėtų koresponden- 

. tų, nes korespondentas tiki j
Kristų; na, argi Kristus nebu
vo žydas? —Aš.

Klaidos pataisymas
Naujienų antradienio laidoj 

žinutėj iš moksleivių susirinki
mo įsiskverbė porų nemalonių 
klaidų. Antgalvy padėta “L. 
M. S. A. 2 kp. susirinkimas”. 
Turėjo bu Ii: Lietuvių Mokslei
vių Susivienijimo Am. 2 kp. 
susirinkimas. Iš raidžių niekas 
nežino kokia ta organizacija. 
Antra, tai sumaišyta eilutės, 
kur sakoma: “Francis Stogis 
užėmė asistentės vietų chemi
jos departamente Illinojaus 
universitete”. Čia viena eilutė 
išleista, kur turėjo būti taip: 
Ji užbaigė farmaceutikos moks
lą su pasižymėjimu.

—d’ Mentus Armoris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARK1EČIAMS

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

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

Socialistų Partijos Piknikas River- 
virw Parke, Rugsėjo 2 d., kur kalr 
bės Eugene V. Debs. Bus dainų ir ki
tokių pamarginimų. Tikietus galima 
gauti Naujienų Skyriuje. 3210 South 
Halsted St. Tikietų kaina tik 30c

JIEŠKAU savo sesers Petro
nėlės Ramanauskienės, po tėvais 
Jukniutčs. Nežinau kur ji gyve
na, malonėkite, kas žinote pra
nešti, busiu dėkingas.

JUOZAPAS JUKNA, 
Box 127, Mclntyre, Pa.

BEIKIADABBININKŲ
u-yvyyvy-i-rrr *■ *“ ** * “** - *** ** *** — *

MOTERŲ

PARDAVIMŲI grosernė ir 
bučernė, geroj vjetoj visokių tau 
tų apgyventa vieta. Įelgos tarpe 
$700 ir $800 j savaitę.

7301 Sp. Westem Avė. 
Tel. Stewart 1636

• . ė v < 1 ' ■ . V* *

PARSIDUODA bučemė ir groseme. 
Biznis’ senai išdirbtas. Priežastį dasi- 
žinosite ant vietos. Parduosiu pigiai, 
nes einu į kitą biznį.

A. WAITKUS 
10450 Corliss Avė. 

Pullman, 111.
k Tel. Pullman 7655

PARDAVIMUI 6 apartmentų, sun 
parlor, pirmos klesos padėjime na
mas, 2 apt. po 6 kamb. 4 po 7 kamb., 
netoli Jackson Park, III. Central ele
vatoriaus ii- 2 karų linijos. Apleidžiu 
miestą, $10,000 pinigais, kitus pagal 
sutartį. Kaina $31,000, savininkas 

612 E. 95th Street

Brighton Park apielinkėj 2 lu
bų mūrinis namas, 5 ir 6 kam
bariai, cementinis beizmentas, 
elektra, vanas ir t. t. Kaina 
$11,000.00.

2 lubų mūrinis namas 5 ir 6 
kambariai, elektra, vanas, beiz
mentas t. t. Kaina $9,000.00.

3 lubų mūrinis namas, 7-8 ir 
8 kambariai, elektra, vanas, beis 
mentas, 1.1. Kaina $10,000.00.

13 flatų, stymu šildomas, la
bai geroj apielinkėj. Renda $9,- 
400.00 į metus. Reikia apie $20,- 
000,00 cash, kitus ant morgi- 
Čių. ■ ••••; ... |

i

APSIVEDIMUI

REIKALINGA mergina arba mo
teris nrie namų darbo ir prižiūrėji
mo 4U metų mergaites. Valgis, kam
barys ir mokestis.

Atsišaukite po 4 vai. vak. 
CHAS. BARTKUS, 
2941 W. 39th St., 

arba Pershing Rd. 2-rų lubų

BARZDASKUTYĘLA ant pardavi
mo, yra ant kampo gatvės. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų, naujos ma
dos įtaisyta. Parduosim už prieinamą 
kainą, nes greitu laiku turiu apleisti 
miestą dėl svarbių dalykų. Kas bus 
pirmas tas gaus gerą; vietą.

3886 So. Halsted St.
■ . • i -

PAJIEŠKAU draugės dėl apsivedi
mo be skirtumo tautos ir tikybos; ga
li būt mergina, našlė,- ar gyvanašlė, 
nuo 25 metų iki 30 metų. Turi būt 
gražios išveizdos, 33 metų antvžiaus; 
turi myli dailų ir ramų šeimynin 
venimą. Malonėkite atsišaukti jc ėda
ma savo paveikslėlį. Duosiu kiekvie
nai atsakymą ir paveikslėlį sugrąžin
siu; užlaikysiu viską slaptybėj.

Atsišaukite:
J. B. S.

3210 So. Halsted St.

gy-

REIKIA moterų dirbtuvės 
darbui. Turi būti stipri. Atsi
neškite tamsų žiurstų.
ALEXANDER FILSHIE CO., 

5801 So. State St.

G AR ADŽIUS”
65 karų vietos, modemiškas įrengi

mas, taisymo šapa, randasi geroje 
vietoje South SIde prie transfeų kam»- 
po. Galite apžiūrėta Turi būt parduo
ta šią savaitę.

Atsišaukite:
Pfione Wentworth 2571

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie namų darbo. Nėra 
skalbimo, mokestis geras.

Atsišaukite:
3202 So. Halsted St.

Aš GEORGE DAGIS pajieškau gy
venimui draugės‘nesenesnės kaip 37 
metų, merginos arba našlės. Aš ne- 
jieškau turtingos, tik geidžiu susira
sti sau draugę su katra galėčiau link
smai gyventi ir būti laimingas. Aš 
esu vaikinas 36 metų, turiu pastovų 
gyvenimą ir 'svaiginančių gėrimų ne
vartoju. Taipgi nerūkau. Gyvenu gra
žiai ir priderančiai užsilaikau, taipgi 
merginos arba našles neatidėliodamos 
ir negaišindamos laiko tuojaus atsi
šaukite prisiųsdamos savo paveikslėlį 
Tik hioms duosiu atsakymą, kurios 
orisiųs savo paveikslą. Taipgi nepra
leiskite šios geros progos ir pasisku
binkite. Vaikinus meldžiu nerašinėti.

GEORGE DAGIS,
7345 Yates Avė., Chicago, III.

$7Q0.00 parsiduoda grosernė, 
cigarų, Saldainių ir visokių smul
kmenų. 5 ruimai gyvenimui. Li- 
stas ilgas, nupirksit pigiai. Ren
dos tik $30.00 į mėnesį. Kreip
kitės: 3721 So. Halsted St.

VYRŲ
REIKALINGAS geras bučeris 

kalbantis angliškai, polskai, ir 
lietuviškai.

Atsišauki t tuojau, 
2612 W. 47th St.

JIESKO PARTNEBIĮ
JIEŠKAU partnerio į rakandij krau

tuvę. Biznis išdirbtas per ilgus metus. 
Noriu praplatinti biznį, vienam per- 
sunku. Kas norėtų su mažais pinigais 
pradėti, tas bus laimingas, nes čia 
yra didelė ateitis. Meldžiu atsišaukti 
ypatiškai.

654 W. 120 St.

DARBININKŲ ir shearmenų 
į geležies atkarpų jardų. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.

Atsišaukite:
3647 So. Roman Avė.

PARDAVIMUI saliūnas. Ge
roj vietoj, apgyventa visokių 
tautų. Renda pigi, ruimai gyve
nimui. Parduosiu nebrangiai. 
Kas pirmas tas laimės. Kreipki
tės 2621 Ogden Avė.
-i— ----------- r*----- ■—?---- r

PARDAVIMUI barbernė, ge
roje vietoje, geras biznis.'
- Atsišaukite;*> .

1604 W. N«h AVe.
' . Chicago, III.

__ ,—-

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGI kambariai dėl 

mažos šeimynos, bile kokioj 
apielinkėj. Atsišaukite

4344 So. Washtenaw Avė.

REIKALINGAS kambaris vie
nam vyrui. Kas turite, prašau 
pranešti laišku.

W. Z.
418 So. Sherman St.

Room X 23

REIKIA kambario vienam vai
kinui Brighton Parko apielinkėj^ 
Su valgiu. Prie mažos ir švarios 
šeimynos. Kreipkitės į 

NAUJIENAS 
Box No. 316

SIŪLYMAI KAMBARIU
TŪRIŲ kambarį dėl išrandavojimo 

dviem arba vienam. Puikus ruimas, 
nes namas dar visai naujas. Visa vi- 
gada yra įtaisyta. Prašau greitai at
eit kam yra reikalingas, tik tokie, ku
rie nevartoja svaiginančių gėrimų.

W. PRUNCKHE
24 E. 102nd PI., Roseland, 111.

RASTA-PAMESTA
PRAPUOLĖ Lietuvos Laisvės 

Bonai 2 po $50.00.ir 4 šėrai Pro- 
test Liberty Co. Kas suras mel
džiu man pranešti į

NAUJIENŲ OFISĄ 
Box No. 317

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

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

Phone Lawndale 0114.

REIKALINGAS geras buče- 
ris, mokantis kalbėlį lįetuviškai 
ir .lenkiškai; nevedęs, gera už
mokestis. ADAM KRASAUSKIS 

3355 W. 38th St., 
Lafayette 5055

____________;-------------

PARDAVIMUI saliūnas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Parduo
siu čielų arba pusę.

Atsišaukite,; 2( •
1400 So. Ųiūon Avė. ,

REIKALINGAS brick layer, 
kuris gali atlikti gerai darbą. 
Atsišaukite nedėlios dienų nuo 
10 ryto iki 6 vai. vakare. * 

6100 W. 64th St.

PARDUODU ^irbtf mainyčiau bu- 
čemę ir grosemę sena ir išdirbta vie
ta. Mainyčiau ant loto, automobiliaus 
arba nupirksit už teisingą pasiūlymą. 
Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:. ' ,
636 w. m St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA gręserne ir 

saldainių krautuve, biznis se
nai išdirbtas. Daugiau patirsi
te ant vietos. \

5135 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA saliūnas, ge 
roj vietoj visokių tautų apgy- 
ventoj,. biznis išdirbtas per 17 
metų. Taipgi vienas automo- 
bilitis ir lotas. Parduosiu sy
kiu arba atskirai.
1342 S. Cicero avė., - Cicero, IU

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

Tel. Pullman 5625
251 E. 115th St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, labai sparčiai augančiame mies
te, 10 metų atgal buvo 40 tūkstan
čių gyventojų, šiandien jau yra 90 
tūkstančių. Norintieji pradėt biznį, 
yra labai gera-proga. Priežastis par
davimo, savininkas serga ir negali 
prižiūrėt atsakančiai biznio, Del pla
tesnių informacijų kreipkitės į Nau
jienas, Box 814.

( -——,-- .----- —-—---- *—t
PARSIDUODA Ice Cream ir sal

dainių krautuvė; biznis geroje vieto
je. Savininkas išvaŽhidja Lietuvon.

AtsiŠaukit: . Ar> • !•
V. M. Stulpinas 

3311 So. Halsted St. 
Phone Yąrds 6062.

PARDAVIMUI grosernė, prie 
kryžiavos kanį linijos, prie bu- 
černės. Nauji įrengimai, naujas 
stakas, 5 kambariai gyvenimui, 
lysas 4 metams, renda $50 į mė
nesį. Parduosiu greitai už $1,600 

Į 2022 So. Leavitt St.

DIDELIS BARGENAS
Bučemė pardavimui. Biznis 

išdirbtas tarpe visokių tautų. 
Turiu parduoti, greitai ir pigiai 
iš priežasties ilgos ligos.

1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI 2 pečiai. Vie^ 
nas gasinis, antrus kietomis an
glimis kūrenamas. Abudu vėliau
sios mados. Priežastis - 
apšildomus kambarius. Parduo
siu pigiai. 3126 W. 41 PL, 1 fl.

einu į

PARDAVIMUI, barter šapės 
įrankiai: 2 balti nauji krėslai, 2 
veidrodžiai, 4 paprasti krislai. 
Kaina $150. 7

POWER STORAGE CO., 
12th St. and Westetn Avė... ....................................... .. ...................................... . .................. . «» '

ANT pardavimo grosernė ir 
delikatessen. Geriausioj vietoj, 
2 blokai nuo Jackson Parko. Sto
rų aplinkui nėra; biznis geras. 
Priežastis — viena moteris. Ren
da pigi ir pragyvenimui ruimai. I siu pigiai. Kreipkitės paš savinin

1413 E. 58th St. ką S. J., 4800 Gannison St., ir
--------------------------------------- kampas Cicero Avė.
PARDAVIMUI delikatessen ir —----

groserio štoras. ^Biznis apskritai PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
$50 į dieną. Puikus flatas 7 rui- čemė, geroj vietoj. Savininkas 
mai, maudynės, elektra. Pinigų apleidžia miestą. Bučemė ran- 
yra, darbo daug, savas namas, dasi

Kreipkitės:
3246 Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliūnas, vie
na iš seniausių vietų Ir kur vi
sados biznis gerai eina. Vieta 
svetimtaučių apgyventa. Rarduo-

ANT pardavimo viena iš gražiau
sių krautuvių šioj apielinkėj. Dailus 
fixčeriai ir labai geras lystas. Ge
riausia proga įgvti mokamą biznį. 
Pigiai parsiduoda.

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18st Street 
Phone Canal 1603

PARDAVIMUI kostantinka. Už nau 
ją mokėjau $250; parduosiu pigiau. Ir 
dvi klernatoš — (J ir B. Viena kaina
vo $85, kita $45. Dabar parduosiu abi
dvi už $85. Namie nuo 5 iki 9 vai. 
vakare. •

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

PARDAVIMUI restauranas, 
52 metų kaip įsteigtas, pigi ren
da, viršui gyvenimui kambariai. 
Geras biznis. Parduodu, nes tu
riu kitą biznįj 629 Randolph St., 
arba klauskit Naujienų ofise

J. A. Y.
PARSIDUODA kukninis pe

čius gasu ir anglimis apšildo
mas. Parduosiu pigiai, mažai 
vartotas. i

A. URBAN
1866 So. Hamlin Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per 7 metus, pigi renda, 
4 kambariai gyvenimui.
Atsišaukite: 3300 Wallace St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliūnas, ge
roj vietoj, biznis'išdirbtas.

Atsišaukite!
2551 So.‘ Emerald Avė.

Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė jr bu
čemė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant' vietos. Parsidiioda pi
giai. Atsišaukite:

4401 ąo. Richmond St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas, 1921, tour; 

ing, ir antras Buick. Parduosiu visai 
pigiai už teisingą pasiūlymą. Priešas; 
tį patirsit ant vietos. Galima matyti 
dienom, lig 6 vakare. Turiu parduoti 
šią nedėlią.

1823 So. Ruble St., 
ant antrų lubų, iš fronto

PARDAVIMUI automobilius 
Cole 8, 1921 modelio, 7 pasažie- 
rių. Viskas labai gerame stovy
je; kaip naujas. Turi būt par
duotas į labai trumpą laiką. Kai
na $800. Garadžiui

2087 W. 22nd St.

RAKANDAI
TURIU parduoti tuojau sa- 

vo 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografų 
bite už gerą pasiūlymą. Ne
praleiskite šio bargeno, atsi
šaukite vakarais 1922 S. Ke- 
dzįe Avė.

■t
APLEIDŽIU CHICAGA. Parsiduo

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

PARDAVIMUĮ 4 kambarių 
rakandai, beveik nauji; visi 
sykiu am po vienų. Pf.rcuo- 
siu už te’Mngą pasiūlymą. At
smauki!:
1800 Nbrth, 5:30 vai. vakare.

■Y

■V i) . -i ■ .

3210 So* Wallace St.
Phont YaidB 3689

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai pigiai, sykiu ir švarus 
kambariai. Norintiems galima 
matyti vakarais po 7 vai.

2918 So. Emerald Avė.
2-ros lubos iš užpakalio

Ift

............ ..........T—

PARDAVIMUI medinis namas. 5—6 
kambariai. Su skiepu ir 2 karų, gara
džius. Geroje apielinkėje, netoli gat- 
vekarių linijos. Daugiau patirsi t 
vietos.

Kl. badžius,
4333 S. Artesian Avė.

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18th St. 

Phone Canal 1603
T

ant

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinis namas, 8 flatų, skiepas 
ir maža frame cottage iš užpa
kalio, pečiais šildomas, South 
Sidėje.

3748 W. 59th Place

TIK VIENA GERIAUSIA Į»ROGA!

Brighton Park naujas muro namas 
vėliausios mados statymo, 2 flatai po 
6 kambarius ir Storo vieta. Augštas 
beizmentas vienutėliai gera vieta dėl 
biznio Unt 50 pėdų pločio žemės. Ga
radžius dėl 2 mašinų, prie Lietuviš
kos Bažnyčios, tiesiog sakant, puikiau
sioj apielinkėj, kožnam patiks tas pir
kimas geras. Reikia cash $8,000, liku
sius paskolą duos savininkas. Namas 
randasi

4340 So. Califomia Avė.

G.P. Suromskis
Real Estate

Turim 150 namų po visą 
Chicagų. Kaina nuo $23 šimtų 
iki $150 tūkstančių, tie visi 
namai turi būt parduoti, arba 
išmainyti . į trumpų laikų. Kam 
reikalinga gerų bargenų namų 
arba norinti mainyti didelį na
mų ant mažo, arba mažą ant 
didelio. Taipgi priimam viso
kius biznius, lotus, farmas, 
imainais. Parduodam (greitai, 
pigiai ir gerai.

G. P. Suromskis
3346 So. Halsted Street
Phone Boulevard 9641

DIDELIS BARGENAS!
Parsiduoda 2 aukščio medinis 

namas, kur galima uždėti bile 
kokį biznį, vieta 3823 So. Halsted 
St. Rendos neša į mSnesį $120. 
Kaina tik $7,500. Tai yra bar
menas ir bizniava vieta. Kreipki
tės prie savininko.

6550 So/Artesian Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos 
sos dėl jaunoj mergii 
14 metų amžiaus pri 
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

akacijų kle- 
į nuo 8 iki 

dresių slu-

Mūrinis namas, 2-jų augščių su 4 
pragyvenimais, po 4 kambariais su 
elektra ir gazu. Pastogis drapanoms 
džiaustyti. Ant galo loto garadžius, 
kurs talpina 2 mašinas. Namas ran
dasi Bridgeporto apielinkėj, Lowe Avė 
arti 36-tos gatvės. Galiu priimti lotą 
arba cottage kaipo pirmą įmokėjb 
mą. Kreipkitės laišku arba ypatiškai 
5-tą vai. kas vakarą ir sekmadieniais 
iki 12-tos valandos.

Savininkas: ' .
J. J. ŽIBĄS

3300 So. Emerald Avė.

MOTINOS IR TftVAI
- $40 — TIK $40

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

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

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

SOUTH SIDE BARGENAS
3 pagyvenimų namelis, 2 po 4 kam

barius, 1-3 kambariais. Randasi prie 
Ada ir 56th St. Parduosiu už $5,800, 
cash $1,500.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5 ir 
6 kambariai, viskas vėliausios mados 
įtaisymai, garu šildomas. Parduos už 
$12,500, įmokėti $3,500.

6 pagyvenimų po 6 kambarius ge
riausioj vietoj Šautos, kampinis na
mas labai gražus namas, garu šildo
mas, rendos $490 į mėnesį, parduos 
už $35,000. Atsišaukite pas:

< A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

taikos Lietuvių 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.

Mokinimų valandos vakarais: 
valkams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

NEGIRDĖTAS bargenas ant Bridge- 
porto. Kampinis muro namas su biz
niu, tuščias lotas šalę, 4 pagyveni
mai, didelė svetainė ir Storas, augš- 
tas beizmentas, krėslai, pianai ir vi
si fixčeriai, gražiausia kampas ant 
Bridgeporto, pačiame Lietuvių centre. 
Šia yra tikrą* bargenas, kas norite 
uždirbti daug pinigo, tai nesnauski
te, nes tas ilgai nebus, nupirkęs ga
lėsite ir biznį tuejau užimti. Kaina 
tik $17,500, pusę reikia įmokėti, ki
tus pagal sutarties. Del platesnių, in
formacijų kreipkitės . pas Frank Kra- 
sauskas, 808 W. 33rd PI. Telephone 
Boulevard 1550.

ŪKĖS — FARMOS
P. D. Andrekus, iš Pentwater, Mich 

iš lietuvių ūkininkų kolonijos bus Chi- 
cagoje Rugpiučio-August 29 ir grį? 
atgal Rugsėjo-September 1 dieną va 
kare. Tikietas kainuoja į abi pusi 
$9.00. Malonėkite visi atsilankyti: pir- 
kikai, maininkai, darbininkei, biznie
riai, pakeleiviai, -varguoliai, speku
liantai, visi gausite teisingą patari
mą apie ukes. Geras laikas važiuoti 
dvi dienos švenčių. Galėsite važiuoti 
sykiu. P. D. Andrekus, 4438 South 
Maplewood Avė., Chicago, III., pir
mos lubos.

NEPRALEISKITE šio bargeno. Par 
dhosiu arba mainysiu namą 6 flatų 
ant kampo, 1 blokas nuo bulvaro, ren
dos neša į metus $3,500. Arba mai
nysiu į bučemę ar grosemę ar į . ko
kį kitą biznį. Namas tik 8 metai sta
tytas, vidus ištaisytas pirmos klesos 
Pardavimo priežastis, esame du part 
neriai, vienas važiuoja į Lietuvą 
Kreipkitės per telefoną, Pullman 6344

BARGENAS. Garfield Parke. 2 fla 
tų mūrinis namas ir skiepas. 2-7 kam 
barių flatas, karštu vandeniu šildo 
mas, elektra, gasas, vanos, aržuoli 
nės grindįs ir trimingai, po 5 vai. va
kare, nedėlioj iki 2 vai. po piet.

J. PODRIZ,
3438 W. Walnut St., 1 floras

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk su mumis. Mokiname 
aŽiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
dsokio išdirbimo automobilius, tais
aus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
4UNSON SCHOOL OF MOTORING

1S07 W. Madison St

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.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

' Mavolta C. Pease
Prirengiamoji Anglų Kalbos 

Mokykla Ateiviams
Visos klesos atsidarys rugsėjo 4 

d. Studentai prirengiami ; Augė
lesnes mokyklas, Universitetus ir 
valstijinius egzaminus.

Ateiviai išmokinami tikrai ir tei
singai anglų kalbos.

Greitos pasekmės. Pigi už mok
slą kainą. Rytinės, po pietinės ir 
vakarinės klesos. Privatinės lekci
jos pagal sutartį.
Room 400, 21 Ė. Van Buren St.

. < v .


