
t

The First and Greatest Lithuanian Daily t n America

NAUJIENOS *
The Lithuanian Daily News

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

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Bntersd u moond Chm Mattar Msteh 7, 1M4* SŽ Port Offim Chfc*K»i IlLf 
indo tha W

The First and Greatest Lithuanian Daily f n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevvs

Publlshed by the Lithuanian News Publishing Co., Ine. 
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

________________ Telephone Roosevelt 8500________________

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. X' Kaina 3c
■ ~~ ~r~. ~~i -r.iririB

Francija rūstaują 
ant papos

Praplėtė okupaciją
Francija didina oro laivyną

Chicago, III., šeštadienis, Birželis-June 30 d., 1923
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Mokyklos diplomą gavus e— kiek didžią vilčių!
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Amerika nenusileis prohi- Vokietija nė kiek nesilpnė- 
bicijos klausime janti, sako Cuno

Francuzai rūstauja ant 
. papos

Gal atšauks savo atstovą prie 
Vatikano.

PARYŽIUS, biri. 29. — Pa
ryžiaus laikraščiai vis pikčiau 
smerkia papos Pijaus XI laiš
ką kardinolui Gasparri dėl 
Ruhr okupacijos ir kontribu
cijos. Visi vadina tą laišką pa
rašytą ne laiku ir labai netak
tišką.

Opozicijos vadovai parlamen
te ketina valdžią interpeliuoti 
dėl jos nusistatymo linkui pa
pos laiško. Niekurie sako, kad 
valdžia ketina protestui panai
kinti savo atstovybę prie Vati
kano ir atšaukti savo atstovą. 
Katalikų gi nusistatymas lin
kui papos laiško yra labai ne
aiškus.

Francija praplėtė' 
okupaciją

Užėmė dar daugiau Vokietijos 
žemių.

COBLENZ. bir. 29.— Pran
cūzai praplėtė savo okupaci
ją Mayence apygardoj iki Lan- 
gen ir Eschborn, ant dviejų 
geležinkelių linijų arti Frank- 
forto. Užėmimas naujų, nęrs 
nedidelių žemės plotų, tapo 
padarytas nubaudimui vokie
čių už jų sabotažą ant geležin
kelių.

Didina oro laivyną
Neišsimokanti skolų Francija 

betgi skiria milžiniškai su
mas karinei aviacijoj.

.... ——»——•

•PARYŽIUS, birž. 29. — At
stovų butas užgyrė paskiri mą 
211,(MM)JMX> frankų karinės 
aviacijos reikalams.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, tart kasdien sekti 
"NAUJIENŲ” skiltis vardfa 
"NAHAI-rEJttr.
Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ht perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei tart namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susimai Uetu- 
vį, kurs kaip tik b lauki tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
kaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Socialistas atstovas Mistra 
atkreipė buto domę j tai, kad 
valdžia išpradžių reikalavo tik 
36,000,000 frankų ir tik pa
skutinėj minutėj padidino rei
kalavimą iki 211,000,000 fran
kų. Jis todėl klausė, ar tai yra 
Francijos atsakymas į Angli
jos premiero Baldwin pareiš
kimą Londone ir ar tai yra 
pradžia naujų ginklavimosi 
lenktynių.

Atstovas Benazet užprotes
tavo prieš tokį spėjimą, kad 
Francija rengiasi pulti Angli
ją. Jis tvirtino, kad paskiri- 
mas aviacijai tapo padidintas 
dėl to, kad Vokietija pradėjo 
labiau rūpintis aviacija. Deši
nieji, žinoma, tokiam pasitei
sinimui smarkiai plojo.

Papus taikos pastangos 
vėl nuėjo niekais

Francija nieko neatsakys į pa
pos laišką, bet jo siūlymus 
pasitiko neprielankiai.

PARYŽIUS, birž. 29. — Nors 
Francija yra prielanki taikos 
dvasiai papos Pijaus laiške, 
kurį jis parašė savo valstybes 
sekretoriui kardinolui Gaspar
ri, valdžios rateliai betgi sako, 
kad tas laiškas neduos jokių 
pasekmių ir nėkiek nepagelbės 
išrišti Vokietijos-Francijos ki
virčus.

Oficialiniai, valdžia neat
kreips jokios domės į tą laiš
ką ir nieko į jį neatsakys, ka
dangi laiškas nėra rašytas 
Francijos, ar kuriai kitai val
džiai, bet galbūt premjeras 
Poincare kada-nors viešai iš
reikš apie tai, kaip valdžia at
sineša linkui to laiško.

Pusiau oficialinis laikraštis 
Le Tempk redakciniame straip
snyje sako, kad lengva numa
tyti, jog Francija neprašė pa
peš intervencijos. Le Temps 
toliau sako, kad jei papa norė
jo būti naudingas išrišime 
Franci j os^Vokieti jos kivirčių, 
tai jis turėjo atsižvelgti į du 
svarbius dalykus: kad Vokie
tija be jokios atodairos lei
džia pinigus “Ruhr kurui,” 
kuomet jos [kreditoiįiai Jauu 
kia atmokėjimo skolų ir, ant
ra, kad privilegijuotoms Vo
kietijos k lėšom s leidžiama iš
naudoti Vokietijos valstybės 
turtus ir krautis milžiniškus 
pelnus, neuždedant ant klesų 
taksų.

Kiti laikraščiai tvirtina, kad 
kiekvienas franeuzas pripa
žins, jog papos taikos pastan
gos yra bereikalingos ir kad 
jos padarytos visai netinkamu 
laiku.

Derybos su Japonija
TOKIO, birž. 28. — šiandie 

prasidėjo pasitarimai tarp Ja
ponijos ir Rusijos, pastango
se surasti'bendrą pamatą, ku
riuo galėtų prasidėti trečia 
konferencija °tarp tų dviejų 
ša'liųi Buvęs Japonijos amba
sadorius Varšavoje Tošihiko 
Kawakami atstovauja Japoni
ją, o Rusiją atstovauja Adol
fas Joffe.

Belgijos kabinetas 
sudarytas

Ministerija pasilieka ta pati.

BRIUSELIS, birž. 29. — 
Prcmieras Theunis po dviejų 
savaičių derybų, šiaip taip su
sitaikė su savo kabineto na
riais, kurie rezignavo birže
lio 14 d. ir visi ministeriai su
tiko pasilikti savo senosiose 
vietose.

Derybos su Anglija ir Fran
cija tuojaus atsinaujins, o ry- 
;o bus patiektas Belgijos at
sakymas į paskiausius Vokie
tijos kontribucijos pasiūlymus.

Francija dabar galės nurim
ti, nes Theupisui neįstengiant 
sudaryti kabinetą, buvo .atsi
radęs pavojus, kad susidarys 
visai naujas kabinetas, kuris 
jus daug prielankesnis Vokieti
jai, negu Francijai ir tada 
Francija butų likusi visiškai 
zoliuota Ruhr okupacijoj ir 
viena nebūtų įstengusi okupa
cijos išlaikyti, taip kad nete- 
<usi Belgijos paramos, Fran
cija butų buvus priversta grei
tai pasiduoti ir susitaikinti su 
kitais talkininkais.

9 streikieres areštuotos.
BOSTON, Mass., . birž. 29. 

— Devynios streikuojančios te
lefonistes liko areštuotos ir 
kaltinamos pastangose sukur* 
styti riaušes, po to kaip jos 
susikirto su policija.

Teldfonų kompanijos visoje 
Naujojoje Anglijoje medžioja- 
si streiklaužių, bet daugely 
miestų telefonas visai .nevei
kia. Streikas labiausia palie
čia Massachusetts valstiją.

Chinijos parlamentas
SHANGHAI, birž. 29. — 

Laikraščiai skelbia, kad Chini- 
jos parlamentas, kurį keletą 
metų atgal išvaikė militaris- 
tai, bet kuris metai atgal vėl 
susirinko ir nieko neatsiekė 
delei vidurinių nesutikimų, da
bar susirinks Shanghajitfe 
prieš liepos 10 d.

Chiniečiai to paskelbimo nu
sigando, kadangi parlamento 
susirinkimas gali sukelti gink' 
luotą kovą ir šioje provincijo
je. Todėl vietos chiniečių ka
mera kreipėsi prie provincijos 
karinių gubernatorių, maldau 
dama daryti viską, kad išven
gus gręsiančio karo.

Ateivių užplūdimas
Visi stengiasi būti pirmais at

sidarius naujai ievotai.

NEW YORK, birž. 29. - 
Danijos laivas ! su 730 immi- 
grantais šiandie1 atvyko į Gra- 
vesend užteką, pirmas laivas, 
kuris įplauks New Yorko uo
stau, kada prasidės nauju im- 
Jmligjrautjų kvota (šeštadienio 
naktį. 22 kiti laivai su immi- 
grantais skubiai plaukia per 
Atlantiką ir atvyks į New Yor- 
ką šiandie vakare; ar ryto. Jie 
gabena apie 12,400 ateivių. Tį- 
kiimąsi liepos mėnesy sulaukti 
daugiau ’ kaip 50,000 immi- 
grantų. ;

Ateiviai taipjau renkasi pa
leis Kanados ruhežių, kad ban
džius pereiti rubežių prasidė
jus naujai kvotai.

Manoma, kad daugelis ma
žųjų -šalių išbaigs pirmą dalį 
savo kvotų į kelias valandas.

Kareiviai prieš streikienus
4,000 Kanados plieno darbi

ninkų streikuoja už trum
pesnes darbo valandas.

HALIFAX, N. 4S., birž. 29. 
— 250 kareivių šiandie laukia 
specialinio traukinio, kad iš
vykus į Cape Breton, kur iš
tiko susirėmimų tarp polici
jos ir streikuojančių plieno dar
bininkų.

Magistratas bandė perskai
tyti riaušių aktą, bet liko su
muštas. Keli policistai taipjau 
likę sumušti, bet jie buk jau 
suvaldę streikierlus.

Sumišimai kįlo sustreikavo 
4,000 darbininkų, dirbančių 
British Empire Steel kompani
jos liejiklosė Sydpey.

Streikieriai reikalauja pakel
ti algą 30 nuoA, sutrumpin
ti darbo dieną iki 8 valandų 
ir įvesti check-off sistemą, ren
kant unijų mokesčius.

PINIGU KURSAI
Vakar, birželio U., vfehnlo pl-

Anglijos 1 irr. sterlingą |4.59
Aurtriiaa 100 kroną___ __
Belgijos 100 franką $5.22
Danijos 100 markią $17.70

Finą 100 markių _________ _
Francijos 100 frankų $0.13
Italijos 100 litą ........... . $4.48

(Uetuvos 100 Utą___________ $W.OO
• Lenką 100 markią ........ .....v.,...?: U c
. Norvegijos 100 kroną $16.48

Olandų 100 guldeną7 $30.20
šveicarų 100 markių ........ $17.7|>

Švedijos ,100 kroną ...z............ $26.48
Vokietijos 100 markią ae«e Uc.

Antr. angliakasiai reika
laus pakelti algas 

t--
Du komunistai pašalinti iš kon

vencijos salės.

SCRANTON, Pa., birž. 29. 
— Antracito angliakasių kon
vencijoje, kuri formuluoja rei
kalavimus dėl naujo algų kon
trakto, šiandie kįlo nedidelis 
triukšmas, kada prezidentas 
John L. Lewis įsakė išsineš
dinti iš konvencijos Isales 
dviems žmonėms galerejoje. 
Pašalintais yra. Joseph Man- 
ley, Wm. Z. Foster žentas, at
stovas tyonįunistų Unijų švie
timo Lygos ir J. M. McCar- 
thy, kuris atstovauja komuni
stinę. dftr)>ihirikų gynimo tary
bą. L)wis juos pavadino prie
šininkais angliakasių unijos ir 
abelnai visų organižhotų Ame
rikos darbiniiikų. 1

Konvfencijoje įnešta pareika
lauti pakelinio algos 20 nuoš., 
dirbantiems nuo dienų po $1 
j dieną> Jdį ;tie jneik^laviniaj 
bus konvencijoš priimti, apie 
ką neabejojama, jie bus pa
duoti antracito kasyklų savi
ninkams sekamą savaitę.

|Kbnvendji$|8 , komiteto 
išdirbtieji reikalavimai yra vi
sai panašus tiems reikalavi
mams, kurie buvo sufęrmuluo- 
ti pereitų mėtų sausio mėn. 
ir už kuriuos antracito anglia
kasiai streikavb penkis ir pu
sę mėnesio.

' >■»>> i * '-—r

Rusija paskirstė atstovus
...I ' « I w "

Kraednaa yra siunčiamas Ry
man, p Londonan siunčia 
Ldtvinovą.

BERILINAS, birt 29. Ko
misarų taryba nutarė paskirti 
Rusijos atstovu Berline Karlą 
Radeką; Maksim Litvinov yra 
siunčiamas Londonan, o Krasi- 
nas siunčiamas yra Ryman, 
vieton užmuštojo Vorovškio.

Bet yra abejotina, ar Berli- 
nas sutiks priimti Radeką, ku
ris jau ąykj buvo pasodintas 
Berlino kalėjimai) ųl vedimą 
bolševikiškos propagandos, ku
rios jis vis dar nesustoja ve
dęs. Dabartinis Rusijos atsto
vas Berline Krestinski liko 
pašauktas į Maskvą^ Krasinas 
ikišiol Rusiją atstovavo Lon
done ir visose ekonominėse de
rybose įr tik jo pastangomis 
nesenai Anglija susitaikė - su 
Rusija.

Vykins prohibiciją ant laivų 
iki kongresas nepakeis įsta
tymų.

WASHINGTON, birž/ 29. 
Anglijai griežtai atmetus Ame
rikos pasiūlymą praplėsti pro- 
hibieją iki 12 mylių juros zo
nos, nieko kito Amerikos ad
ministracijai neliko, kaip griež
čiausiai vykinti prohibiciją ant 
laivų ir neleisti į Amerikos 
uostus įeiti nė vienam laivui, 
kuris gabenasi degtinę, iki 
kongresas nepakeis prohibici- 
jos įstatymų. Tie laivai, ku
rie nuolatos laužys prohibici- 
jos įstatymus, bu)s užgriebia
mi.

Amerika nesutinka su An
glijos tvirtinimu, kad įvedant 
12 mylių zoną butų prasilenk
ta su internacionaliniais įsta
tymais ir kad iš to butų ne
smagumų. Amerikos pasiūly
mu, laivai plaukiantys preky- 
bqsį tikslais visai nebūtų bu
vę kliudomi. Tas zonos pra-
plėtimas buvo taikomas vien 
šmugeiljnjininkų laivams, kurių 
daugybė dabar stovi už trijų 
tųylių zonos ir tik laukia pro
gos įšmugęliuoti degtinę į A- 
meriką. Valdįninkai sako, kad 
įvedant 12 mylių zoną butų 
buvę išvengta daugelio nesu
sipratimų.

Užgriebė degtinę ant 
laivo Olympic.

NEW YORK, birž. 29. — 
Muitinė Šiandie nuėmė Angli
jos muitinės žymes nuo laivo 
Oflytaipio svaiginančių gėrimų, 
kurie,buvo skiriami grįštamą- 
jai kelionei ir visus tuos gė
rimus užgriebė. Užgriebta 485 
bonkos spirito, 819 bonkų vy
no ir keli tūkstančiai bonkų 
ir kelios statinės alaus.

MASKVA, birž. 29. — Pa
skelbta, kad Ukraina ir Kau- 
kazija prisidėjo prie Rusijos 
paskelbime boikoto prieš Švei
cariją, < dėl užmušimo Šveicari
joje Rusijos atstovo Lausannos 
konferencijoje Vorovškio.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip patarta Lietuvos bankai

’.<?**» ' 4 ' ’ -*L

NAUJIENOS 
l739iS.*HalsteclSt.

ChicagoIlL

Pasyvis priešinimąsis tęsis ir 
kova bus Važmėta, tvirtina 
kancleris.

BAR1MEN, Vokietijoj, birž. 
29.— Kancleris Cuno kalbėda
mas čia atidarant Reino Vest
falijos seimą pareiškė, kad 
Vokietijos |Ruhr politika nė 
kiek nesilpnėja. Jis džiaugiasi 
papos laišku, nes gal tokio ne- 
utralio žmogaus balsas pasiek
siąs kur reikia ausį.

Cuno sakė, kad Vokietija pa
skelbianti, jog moralinė parei
ga yra greitas pasiliuosavimas 
iš svetimos priespaudos.

Jis v išreiškė viltį, kad pasy
vis priešinimasis -prives prie 
pergalės. Jis tečiaus įspėjo Vo
kietijos žmones neiti toliau už 
pasyvio priešinimosi, bet tik 
laikytis jo rybose, kadangi Vo
kietijos ginklu turi būti dva
sia prieš spėką iki ta kova bus 
privesta prie sėkmingos užbai
gos.

Chinijai grasia visiškas 
politinis pakrikimas

PEKINAS, birž. 29.— Nors 
atsisakydami pripažinti ofi
cialiniai, užsienio diplomatai 
prisipažįsta privačiai, kad jie 
yra susirūpinę dėl pavojaus 
svetimtaučiams Chinijoje ir 
kad jie įspėjo savo valdžias, 
kad kataklizmas* gali panai
kinti paskutines Chinijos val
džios išlikusias žymes, nors 
ir dabar valdžia praktiškai jau 
nebeveikia.

Ambasados kasdie gauna nuo 
savo konsulų visoje šalyje pra
nešimus, kad visur siaučia ban
ditai ir tai vis didesniu drąsu
mu. • • /

šiandie •— veikiausia gied
ra; biskį šilčiau..
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Kaunas
Valst. Dramos Teatro gastrolės.

Valst. Dramos Teatras birže
lio mėn. 6 d. išvažiavo į vasaros 
gastroles, kurios truks ligi lie
pos mėnesio. Pinniausioji Val
stybės Dramos gastrolių vieta— 
Panevėžys, kur pirmas spektak
lis buvo jau tos pat dienos va
karą; Panevėžy bus duoti ketu
ri spektakliai, kurie eis kasdien. 
Sekmadienį, birželio mėn. 10 d. 
— spektaklis Radviliškyje. Iš 
ten Valst. Drama vyksta į Šiau
lius; numatomi Biržai, Mažeikiai 
ir tt. kiek bus suspėta apvažiuo
ti. Drauge su Valst. Teatro tru
pe išvažiavo į Panevėžį ir Dra
mos Direktorius Liudas Gira.

(L-va)

mokaičiu į Lekėčių bažnytkiemį, 
3-čiam kilometre nuo Bražiukų, 
miške sutikę iš anksto prisiruo- 
šusius tinkamoj pozicijoj du 
ginkluotu dezertyru - žmogžu
džiu : Lovininkaitį Antaną ir 
Samuolevičių Krizostoną, ku
riuodu užpuolę einančius liepda
mi kelti rankas aukštyn. Mili
cininkas Maksvytis piktada
riams rankų nekėlęs, bet stengę
sis apsiginti.Prasidėjus kova.Mil. 
Maksvytis pirmasis šovęs į 
žmogžudžius iŠ šautuvo, paskui 
metęs rankinę granatą, bet vel
tui. Tuomet griebėsis už re
volverio, bet tuo 4 laiku milic. 
Maksvyčiui žmogžudžiai pataikę 
kakton ir bematant milic. Anta
nas Maksvytis miręs. Pikta
dariai paėmę nuo mirštančio 
ginklus ir pabėgę.

Miesto maudyklės Senas Lietuvos kankli 
ninkas.

sulaikė, būtent: Petrą Pauliuke
vičių, Dimitriją Averkiną ir Ka
zimierą Vikšnaitj. Pastarieji 
pasodinti Kauno sunkiųjų darbų: 
kalėjiman.

atvažiuojantieji Vilniun, turėsią 
mokėti miesto naudai 2.200 t 
m„ o keičiantieji butą — 500 1.

LIETUVOS PRAMONĖ

Lietuvos praKaunas.
moninkų grupė ruošia spaudai 
knygą, pavadinta “Lietuvos Pra
monė”. Joj busią daug straips
nių apie Lietuvos pramonę, jos 
ugimą bei plėtote, paremta skai
čiais, daug iliustracijų. Be to, 
bus nuodugniai išnagrinėta 
Klaipėdos krašto pramonė, apie 
kurią rašo p. Majeris, Klaipėdos 
Prekybos rūmų narys. Knyga 
bus spausdinta Leipcige. Pana
ši knyga išleista ir čekoslovar 
kuose. (L-va).

Iš Klaipėdos krašto

— Lietuvos Rytai rašo, kad 
Vilniaus Kurija tokia, kokia ji 
šiandien yra, palaiko seną lenki
nimo darbą tarp Vilniaus dijece- 
zijos tikinčiųjų lietuvių ii^gudų, 
ypač ignoruodama jų kalbat

— Konfiskavimams galo nėra. 
Gegužės 31 d. konfiskuota vėl 
“Vilniaus Kelio” Nr. 10, kaip ir 
tuomet, taip ir šį kartą, už ką 
konfiskuojama — nepasakyta.

— Kratos, š. m., gegužės m. 
30 d. vietos valdžia padarė išti-. 
są eilę kratų lietuvių įstaigose 
ir privatiniuose butuose, būtent :’ 
Centro Komiteto, Liet. Laikina
jam Komitete, o taip pat Ėie^ 
liausko ir p. Ę. Vileišienės bu
tuose. Visur paimta tiek vieša, 
tiek privatinė korespondencija 
ir kai kurie Lietuvos laikraščiai 
bei šiaip popieriai
tai. Centro Komitete buvo klau-i' 
siama, iš kur gaunama lėšos Ko
miteto įstaigoms 'laikyti ir ar tu
ri santykiuų su Lietuvos vyriau
sybe. Laikinajam komitete da
rant kratą liudytojų atvežta iš 
savo buto advokatas Kymantas, 
kuris visai prie Laik. Kom. ne
priguli. Buvę nuvažiavę pas bu-

vusį Laik. V. L. Kom. k. pirmi
ninką p. K. Stašį, tik jo neradę 
namie. Laik. Kom. buto rakto 
nebuvę, tai policija išvertė duris. 
Lyginant su sęnesne praktika, 
šį kartą policija buvo lamai 
amalai, klausinėjusi ir tyrinėju
si be galo, be krašto.

— Liejyklos (Ludvisarka) g. 
Nr. 11 gyveno sau lietuvis krau
tuvininkas. Jis mokėjo sutartą 
nuomą, bet savininkui pasirodė 
maža. Jis reikalavo padidinti 
nuomą arba kraustytis iš namų. 
Krautuvininkas netiko pildyti 
nei viena nei kita. Tuomet na
mų savininkas grafas apskundė 
policijai nelaimingą krautuvnin- 
ką, kad šis ir lietuvis ir bolševi-

kas. To jau gana buvo, kad 
kraut, per 4 vai. ištremtų.

— Valdininkai. — Dargužiu 
sodžiaus mokytoją ir keletą vie
tos gyventojų vietos valdžia su
ėmė ir nugabeno Vilniaus kal&- 
jiman. (Liet. Ryt.).

BAŽNYČIA 
Po vardu 

Motinos Dievo Šidlavos 
Lietuvių Tautos Katalikų 

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 
vai, prieš piet.

Mišparai 7:30 valandą vakare 
Visus Bažnytinius patarnavimus atlie
kame pagal Jėzaus Kristaus įsakymus, 

meile Dievo ir artymo. 
Klebono rezidencija 

3509 So. Union Avė., ■» 
CHICAGO, ILL.

dokumen-
Antras Metinis

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUS) 

ANT NAUDOS. (

kl. FABIONAS CO

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Gegužės 30 dieną Miesto Val
dyboje įvyko posėdis pasitarti, 
kaip šią vasarą geriausiai įren
gus maudyklės ir kaip tinka
miausiai apsaugojus gyventojus, 
kurie maudosi Nemuno ar Ne
ries vandenyse, nuo nelaimingų 
skendimo atsitikimų. Praėjusią 
vasarą apskaitoma, jog buvo 31 
skenduolis.

Pasitarime be Miesto Burmi
stro ir Valdybos narių dalyvavo 
Laivininkystės inspektorius Šiu- 
pys, Vandens Kelių Rajono inž.

skrities Viršininkas Morkus, 
Sveikatos Departamento atsto
vas d-ras Epšteinas, Miesto Val
dybos Statybos Skyriaus inž. 
Vizbaras ir Med.-San. Skyriaus 
vedėjas d-ras^Grinius ir kiti.

Paaiškėjo, jog einant susisie
kimo įstatymais ir tam tikrais 
veikiančiais statybos įstatymais 
leidimas statyti miesto ribose 
maudyklės ir jų priežiūra grynai 
priklauso vietos savivaldybei. 
Plentų ir Vandens Kelių rajonas 
patsai šių leidimų neduoda, bet 
tik nurodo vietas kur tos mau
dyklės yra galima įrengti, kad 
nepakenkus laisvai laivininkys-

Kanklininkas Pranas Puskuni
gis 60 metų senelis, kilęs iš Ka
tilių k. Sintautų valsčiaus, Ša
kių ap.

Būdamas tik 10 metų kūdikiu 
jau jisai skambindavo kanklė
mis.

Lietuvos atgijimo laikais 1890 
— 1950 m. jisai dalyvaudavo su 
savo kanklėmis rengiamuose 
lietuvių vakaruose. Vėliau jisai 
su savo trimis vaikučiais — 
kanklininkais dalyvavo įrengia
muose koncertuose, šiomis die
nomis Puskunigis yra pakvies
tas į Karo Muzejų mokinti karo 
invalidus skambinti kanklėmis. 
Gyvena jau Kaune. Senelis ga
na gyvas, vikrus.

Jisai turi labai geras, gražias, 
šimtametes, įvairiais raštais iš
rašytas, išpiaustytas, išdailintas 
kankles. Moka daug lietuviškų 
dainelių apie kankles ir kankli
ninkus.

Karo invalidams jau yra parū
pinta kanklės ir tuoj pradės mo
kytis skambinti. (L-va).

— Klaipėdos krašto kuror- 
tuosna—Juodkrantėn ir Sand- 
krugan privažiavo daug svečių. 
Pragyventi diena (su butu ir vi
sa kuo) reikalinga 12—15 'litų. 
Oras paskutinėmis dienomis šal
tas ir lietingas. Svečiai priver
sti sėdėti savo vasarnamiuose.

—- Gegužės mėn. 30 d. susivie
nijimas lietuviškai kalbančių 
valdininkų Klaipėdoje įteikė 
krašto Direktorijai prašymą, 
kuriuo prašoma artimiausiu lai
ku valdininkams algas mokėti 'li
tais.

Piknikas
RENGIA CHICAGOS LIETUVIŲ POLITIŠ 

KAS IR PAŠELPINIS KLIUBAS

Iš VILNIAUS

Užpuolimas ir apiplėš: 
mas.

— Gegužės m. 30 Vilniaus lie
tuvių įstaigose lenkų policija pa
darė eilę kratų. Jų daryta ir 
pas atskirus lietuvių visuome
nės veikėjus. Revizija padary
ta tarp kita ko ir Vilniaus lie
tuvių komitete. x

— Naktį į gegužės m. 29 d. 
tarp stočių Gardinas — Mostai 
buvo padėta skersai gelžkelio bė
gių gabalas geležies, ant kurios 
užvažiavo greitasis traukinys. 
Katastrofa dėl mašinisto akylu
mo neįvyko. Piktadariai nesu
sekta.

— Nuo birželio 5 d. asmens,

Pranešimas visuomenei!
Turiu už garbę pranešti ger

biamai visuomenei, kad atida
riau gražų ir patogų vasarnamį 
(summer resort), kur galima 
linksmai praleisti karštas vasa
ros dienas, prie gražaus ežero 
kur randasi geriausios maudynės 
visoj Wisconsino valstijoj.

SZEMET’S LONG LAKE 
RESORT, 

R. 4. B. 56.
Campbellspoi’t, Wis.,
F. J. Szemet vedėjas.

f ■ . v *<»;■ T.

PASARGA: Važiuojantiems iš Chi- 
cagos reikia imti traukinį nuo North 
Western stoties iki Campbellsport. 
Wis., o iš ten imti automobilių iki 
Long Lake.1

. Nedėlioj, Liepos 1, 1923
RIVER GROVE, 

Willow Springs, III.
Pradžia 11 vai. ryto.,' - > Tikietas 35c.

1 Muzika John Barch
Už žaismes bus duodamos dovanos.

Visus kviečia KOMITETAS.

Kaip nuvažiuoti. Imkit Archer Avė ka
rą iki galui, paskui imkit Joliet karą iki WiL 
Iow Springs. Nuo ten musų trokai nuvežš 
iki daržui.

nutarta šiais metais 
maudyklės keturiose 
būtent prie dešiniojo 
kranto netoli Aleksoto

Buvo 
įtaisyti 
vietose, 
Nemuno
tilta Senojo miesto ir Aleksoto 
gyventojams ir prie Neries ne
toli Viliampolės tilto Senojo mie
sto ir Viliampolės gyventojams.

Be to, nuskirta specialė komi
sija apžiūrėti vietoje, kur gali 
būti nuskirtos, vietos maudytis 
stačiai nuo kranto. Tose vieto
se bus padėti skelbimai, kaip toli 
nuo krašto galima maudytis ir 
be to, šiose vietose norimt pas
tatyti svarbiausieji gelbėjimo 
įrankiai nuo skendimo.

Visose kitose vietose bus drau
džiama maudytis ir už peržengi
mą įsakymų bus dedama milici
jos pabaudos.

Miesto Valdybos Statybos 
Skyriaus inž. Vizbaras yra pa
gaminęs tam tikrus maudyklių 
braižinius ir sustatęs sąmatą, o 
be to yra išdirbamos ir pačios 
maudymosi taisyklės.

Maudykles statymui bus iš
duodamos mažiausiai trims me
tams.

Kaunas. — š. m. birželio mėn. 
3 dieną pi'l. Magdė Subočiutė, 
gyv. Garlevos valse., Marvianos 
kaime, pranešė, kad savaitė at
gal vakare einant namo ties 
1-mų fortu du iš matymo pažį
stami asmenys ją užpuolė ir at
ėmė iš jos šimtą litų. Krimina- 
lio Skyriaus milicija piktadarius

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12
1573 Milwaukee Are., 

Kamp Robey ir North Avė.

Nei viens nėra tapęs turtingu vien tik 
dirbdamas. Turintįs pasisekimą vyrai ir mote- 
rįs dirba ir dalį savo uždirbtų pinigų taupo. Pas- \
kui jie savo sutaupytus pinigus leidžia darban, 
kad jie uždirbtų jiems daugiau pinigų.

Musų šešių nuošimčių morgičiai duos jums 
antratiek palūkanų ką jus gaunate ant taupo
mosios knygutės.

Milicininko nužudymas
Šakių ap. milicininkas A. Ma- 

čanskas praneša apie šitokį atsi
tikimą:

š. m. gegužės mėn. 6 d. rytą 
Braziūkų stovyklos jaun. milici
ninkui Ant. Kaksvyčiui einant 
keliu per mišką su pil. Jonu Si-

Voel <įtatepank
A. 1 ▼ MIIVVAUKfE ANO NOHTH AV E N U F S ▼

BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS

Pirkit Sau Plumbingą ir Apšildymo
Įregimus nuo Atsakančios Įstaigos

1 * Bile ^US Pokšite nuo j
musų, yra pilnai garan-

■mibiiii nnniiL^Sr tuota.

Musų motto yra: Bile ką 
jus pirksite nuo musų ir 
nebusite užganėdintas, 
mes permainysime mate- 
rijolą arba sugrąžinsime 
jums pinigus į du metus 
laiko.

Duokite mums bandymą 
ir persitikrinkite patįs, 
kad mes taip darome kaip 
sakome.

Musųyra didžiausia phim- 
bingo ir apšildymo įstaiga 
mieste.

Company
iaur-rytinis Kamp. State ir22os Gatv.

1 Telefonai: Calumet ^92

Buk tikras žiūrėk tikro vardo

M. Levy

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn SU Room 1111-13 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8823 So. Halsted SL 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir kitvergą. Nedaliomis nuo Č 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 81 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus

1 Iayi finrnndm

Tel. Dearborn 9057

1. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La SaUe St. Room 536 
Tel.: Central 6390

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
6 iki 9 vai,Yards 1015. Vai

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietavys Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabaib Avė. 

TeL: Pullman 6877.

Tel. Yards 1188 
jsTANLEY P.

MAŽEIKA 
Igraborius IR 

Balsimu otojas 
Turiu automo

biliui visokiem! 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
'Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

oi sėlio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATlrfG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwuukee A v., 461 N. Hahte4 & 
Telenhone Havmarket 1018

Pirmutinis Prie Mėnulio Šviesos Piknikas!
NATIONAL GROVE 'pradžia 6 vai. vakare. ’

Muzika Jereck Jazz Orkestrą
Rengia .

LIETUVIU BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBAS

Subatoje, Birželio 30,1923
Riverside, III

Kviečia visus KOMITETAS

kova.Mil


—■

šeštadienis, Birž. 30 d., 1923

KORESPONDENCIJOS 11 Komunistai ir 
.---  ------- --------- _ -JI 4 — «1 evynes 

Gynimas’Iš St. Paul ir Minneapolis, 
Mino. '

Apie vietos lietuvius.

Šiuose miestuose lietuvių yra 
nemažai ir beveik visi gerai 
gyvena, ypač kur nuo seniau 
čia apsigyvenę. Daugelis jų tu
ri nuosavus namus.

Lietuvių draugijų Minnea- 
polly yra tik . (Viena, bet ĮSt. 
Paule yra dvi, viena draugi
ja, antras kliubas. 
dažnai 
liūs, į 
prastai 
žmonės
yra ir tokių, kur niekur nei
na, bet sėdi namie ir girtuok
liauja. Yra nemaža lietuvių 
vaikinų, kurie turi gerus dar
bus ir gerai gyvena.

St. Paulietis.

Draugijos 
surengia vakarus, ba- 
kuriuos susirenka pa
tik labiau apsitrynę 
ir jaunimas. Žinoma,

Knygos Lietuvos Socialde 
mokraty knygynams

l)rg. Antanas Grabauskas 
paaukojo Lietuvos Socialde
mokratų knygynams šitokių 
knygų pluoštą:

Bėro — Gamtos Istorija
Vinco Kudirkos Raštų II t.
Aišbės — Pajudinkim Vyrai

Pllechanovo — Anarchizmas 
ir Šbcializmas

švenčioniškis — K. Marksas, 
jo gyvenimo ir mokslo charak
teristika

Roscoe — Chimija
Akuratero — Žmogus. Apy

saka.
Vargšo — Kryžius. Drama.
Vargšo — Gadynės Žaizdos.

Drama.
Zolpio — Du Broliu. Drama.
Karolis Marksas, jo gyveni

mas, raštai ir darbai.
Aukotojui tariu nuoširdų 

ačiū. Knygos bus pasiųstos Lie
tuvon Socialdemokratų parti
jos centrui.

A. žymontas, LSS. Sekr.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LA SAVOJE J ui y 14. Aur. 11. Sept. 8 
12 
19 
29

PARIS July 18. Auk. 15. Sept 
FRANCE July 25, Au<. 22. S«pt. 
LAFAYETTE Aus. 4, Sept. 1, 8ept.

HEW YORK. VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rąžykite dėl iingetdiloa apvalomos 
knyrutėa juaų vietiniui acentul arba | 
did|j| ofisų 19 State Street New York.

f

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

yra visokių reikalavimų, kad mes 
rekomenduojame CARBONIC 
ACID GAS. labiausiai ekonomiš
ką ilkesniam laikui. Duoda dau
giau stiklų statinėj ir užlaiko alų 
šviežią ir gerą iki paskutiniam1 lašui 

ELEKRA. VANDUO IR CAR- 
BONIC ALAUS PUMPOS pataiso
mos ir įvedamos per expertus me
chanikus.

Hilton & Sons, Ine.
2607 Wentworth Avė.,

Phone Victory 7760r*

Dr. Henry M. Hunt
Antras augštas — 189 N. Clark 
St. Kampas I>ake St. Turi dau
giau kaip 25 metus patyrimo 
gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų.

Saugokit savo akis. 
Priaugimą nosies, ausų varvėji
mą apkurtimą, galvos užimą, 
katarą, skaudamą gerklę, pasi- 
dinusius tonsilus, praradimą 
balso, goiterį ir visas naujas ir 
užsisenėjusias ligas ausų, no
sies ir gerklės.

Prieinamos kainos.
Akiniai pritaikomi per exper- 

tus.
Valandos: 10 iki 6. Nedėliomis 
9 iki 12.

I Žmonėms jau net ir įsipyko 
klausyti komunistiškų zaunų 
apie “tėvynės gynimą”. Kur 
tik jie kalba, ką rašo, jie neuž
miršta paleisti smarkių šūvių 
ant socialistų, kad pastarieji* 
esą rėmę, pasaulinį karą; kad 
socialistai šaukę “už tėvynę” 
ir tt. Jie tais šoviniais šaudo ne
tik atskirus socialistus, bet 
ir visą partiją kaipo to
kią, nors visi žino, kad Ame
rikos Socialistų Partija buvo 
priešinga karui, ir jos vadai 
atsidūrė kalėjimuose už prie
šingas karui kalbas. Komunis
tai neturi jokių įrodymų, kad 
socialistai kur nors butų priė
mę užginančias karą rezoliuci
jas, ar kokiu kitokiu budu bu
tų pasireiškę už karą. Juo la
biau jie ‘tėvynės gynimą” pri-

I kaišioja atskiriems socialistų 
darbuotojams. Iš atskirų as
menų gali rastis visokių, bet 
daugeliui jie tokius priekaištus 
daro patys visai į tai netikėda
mi, kad tai butų tiesa.

Jeigu kalbėsime apie atski
rus asmenis dėl karo rėmimo, 
tai mes jų rasim visur — ir 
pas komunistus. Paimkim kad 
ir komunistų daktarą — den- 
tistą Petriką. Ar jų nerėmė 
karo? Jis savu noru įstojo šios 
šalies laivynan karo metu. O 
juk tai nepaprastas, ne koks 
eilinis narys! Ką pasidavė lai
vynan, tai dar neviskas; jis ten 
tarnaudamas stengėsi dasidirb; 
t i ir šiokios tokios garbės, va
dinasi, kad pasirodžius ištiki-

’X

(>& ' Jūsų Pačių
*NAMAS

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai ,

Uždarymo Išpardavimas
Ateikite Nedelioj j CONGRESS PARKA
Pamatykite puikius namus, kokie yra pastytyti 

musų pirkėjams.
DARBININKAMS ŽMONĖMS PROGA

Tas išpardavimas, tai kalba Chicago j e. Visi lotai tapo išpar
duoti pigiau negu olsėlio kainomis. Ir kainos jų pakils grei
tai 25% po šio išpardavimo.

DIDELI 50 PĖDŲ HOMESITES
Vanduo, suros, elektros šviesa ir medžiai susodinti ant da
lies praperčių. Nuo $575 iki $179

$50 iki $100 pinigais, kitus po $5 iki $10 į mėnesį.
Tai yra ideališka namų vieta darbininkams. Tik 35 mi
nutes nuo didmiesčio, kelionė kainuoja mažiau negu 10 cen
tų. 60 traukinių eina į dieną. Didelė nauja mokykla ant 
praperčių. Bus linija iki Westem Electric Co., 10 minučių 
patarnavimo; feras 7c. Daleiskite jums pagelbėti. Turė
kite savo nuosavą namą augštos rųšies lietuvių apgyventoj 
vietoj. Veikite tuojau!

ATEIKITE NEDĖLIOJ
Musų žmogus turės prisisegęs raudoną “Oliver Salinger & 
Co.” ženklelį pasitiks jumis prie C. B. & Q stoties kaip nuro
do lentelė:
Western Avė. at 18th St.

9:48 ryto
10:47
11:48
1:48
2:38
4:14

Kelias automobiliais:—Ogden Avė. iki didelio užrašo prie 
prie Arthur Avė. Congress Park, paskui du plokus į pietus 
iki vietai. • i

Chicago Title & Trust Co. garantuoja jūsų title

OLIVER SALINGER & COMPANY
629 First Nat’l Bank Bldg. 

Randolph 5334-4333
Laike šio išpardavimo neateikite be depozito
Jei jus negalite ateiti nedėlioj, tai atsiųskite šį kuponą.

»
»

»

OLIVER SALINGER & CO., |
629 Ist Nat’l Bank Bldg. .

Chicago, III. j
GERBIAMIEJI:

Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link I 
jūsų lotų |

Vardas ...
Adresas
Telefonas

Priėmimo valandos nuo 8 Dd 12 Ii

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Garsinkitės Naujienose 3826 So. Halsted St„ Chicago, III.

I

........................ - . .......... ■" !■ I 1 ,-M.

r‘f>mesniu tėvynei laike karo. Ir 
jis tai atsiekė. Pirmoj vietoj 
jis nebuvo paprastu jūreiviu; 
antroje vietoj jis parsinešė ir 
medalį už savo lojališkumą! 
Tai ko jums daugiau reikia?

Visas dalykas, už kurį denti
stas Petriką užsitarnavo me
dalį, buvo šitaip: Petriką pa
sidavė laivynan rodos iš kole
gijos. Kiek vėliau jis įkalbėjo 
—suorganizavo visus savo 
draugus pažįstamus, su kuriais 
jis mokinosi, kati jie irgi ne
lauktų kol bus šaukiami, bet 
stotų patys; nes savanoriams 
visgi geriau tarnauti. Šie ir pa
klausė. Jie sudarė 
būrį ir p. Petrikos 
pasidavė laivynai!, 
proceso smegenimis 
Petriką.

tam tikrą 
pristatomi 

Šito viso 
buvo p. 

Dėdė Šamas, gavęs
ant sykio didelį būrį pusėtinai 
pralavintų vyrų, p. Petrikai už

Specialis Pasiūlymas 
$121 Numirksite ’ $121

Visas Plieninis Galvanizuotas Ga- 
radžius. Miera 10 pėdų 2% colių 
per 12 pėdų 7% colių. Tinkamus 
dėl Fordo arba kito mažo karo.Fordo arba kito mažo karo.

ii
i
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Mes taipgi parduodame visą rei
kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės Ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

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

J

>>

M
>>
>>

Cicero Stotis—48th Avė.
9:45 ryto
10:53
11:54
1:45
2:39
4:20 

pasidarbavimą įteike auksinį 
medalį. Jeigu dėl šio pasaky
mo kilty lemiąs, tai galėčiau 
davesti ir prie faktų, bet dabar 
jų skelbti nenoriu, nes prisiei
tų susipykti su gerais žmonė
mis. Vadinas^ Petriką netik 
pats ėjo ginti tėvynės, bet ir 
savo draugus suorganizavęs 
nusivedė. Ir nežiūrint to, kad 
pats Petriką ėjo tėvynės ginti 
ir kitus organizavo, jo pati p. 
Petrikienė, per savo “prakal
bas” nepamiršta vėpčioti, kad 
socialistai rėmę karą. Serbas.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New,Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimus Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj. __
CUNARD LINE
140 N. rlęrborn 1
st. chic<&, -

a ir ju

Einu "i auk iš Biznio
Aukavimo Išpardavimas

VYRAMS REIKMENŲ IR ČEVERYKŲ 
Viskas parduodama žemiau perkamų kainų 

Išpardavimus prasidės pėtny^ios rytą, Birželio 29, 1923 
Pirkitę čionai dabar ir sutaupykite pinigų

V. P. PERZINSKAS
3324 So. Halsted Street

Ateikite anksti išvengsite susigrūdimo. Tai yra geriausia proga kaip kada 
nors publika yra turėjusi.

DR. A. J. BERTASJUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. ▼.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas
Leavitt St. Tai. Canal 6222

Rezidencija 8114 W. 42nd St.
Tel. Lafayetts 4988

Vai. 1—4 Ir 7—9. Nsd. 10—12
* ■ ------------------ --------------------

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

SENOJOJ
TĖVYNĖJ

žmonės laikydavo savo pinigus 
kavodami visokiose vietose apie 
namus. Tie patįs žmonės, kuo
met atvažiavo Amerikon išmoko 
savo pinigus laikyti taupymo 
skyriuose bankose kur jie gauna 
nuošimčius.
Sekdami pavyzdį amerikonų ku
rie visuomet bando, kad jų pini
gai neštų daugiau pelno, daugu
mas lietuvių per keletą paskuti
nių metų investuoja savo pinigus 
į pirmus morgičius. Todėl, kad 
už juos gauna daug didesnį nuo
šimtį.
Jei jus norite investuoti savo pi
nigus visai saugiai, ateikite į 
musų banką ir pasimatykite su 
Mr. Grišiumi, Sedemka arba Ma- 
ciku apie investmentus.

Peoples s2!;“ Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė. 

CHICAGO

r* 3

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietavis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ava.

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 sutartį.

Telephone Yards 5182

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St, 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto Ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L TUSIA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. La f ay eite 0098

Canjal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Mrs. A. MiCHNIEVICZ-VIOIKIEN 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
j’os kolegija; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
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 
kites, o rasite 
pafgelbą.

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
Ir merginoms vėl 
tui.

8113 South 
Halsted St.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligoa.
10929 S. State St.

Ckicago, III.

1 /

Telefonai i

Dr. Herzman kraustosi iš senot 
vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

herzman°^k
—18 RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Egaa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St.,,netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0875

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lt valan

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

Tel. Boulevarl 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.

Rezidencijos tel. Van Buren
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicags. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedėliomia 19—12 dieną. 
Res. 1189 Independonce Blvd. Chleags

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

OpteatMrM 
V«L lOUknrtMII 

M4» B.AMklaa4Aw 
■t-t-vti 47-teS I
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NAUJIENOS mones, kurios nepatiko vai-

Ihblkted Suday by

Bdltor P. firigaltta

South flaiatea Minei 
Chicago, I1L

Telephone BooMvalt 85H

Subacriptlon Rataai

fLM per year putalde oi ChlehgB.
18.00 per year In Chicago 

te per eopy. s

Entered m Second Clasa Matter 
March 17th. 1914, at the Port Office 
et Chicagoj I11M ender the act pf 
March ind, 1879.

Kaujimoc dna kasdien. iiakiriaat 
takmadiauiua. Laidiia Naujienų Bto- 
drovi, 1789 So. Halated 8t, Chicago, 
DL — Telefonai i RooMvalt IMfl.

88.00
4.90
2.00

. 1.50
.75

8e
18c 
75c

Uiaimokijima kalnai
Chlcagoje — paltui

Metama ------- -- -
Pusei metų - - - -,- r- - ■
Trims minėdama -- -- ---
Dviem mineelam ■ m
Vlanm minėsiu! - - T

Chicagoje per neitatajui
Viena kopija
Savaitei - - r . - - .

Minėsiu!
Suvienytose ValstijoM M Chicageje 

paltu:
Metams —..... .......... , 87.00
Pusei metą_______________ 8.50
Trims minėdama - -- - -- , 1.75
Dviem minedam - ......... 1.25
Vienam minėsiu! - .75

Lietuvon ir kitur uidenluoeei 
(Atpiginta)

Metams__ _______ - 88.00
Pusei metų-----------------------4.00
Trims mėnesiams .. -.....-- 2.00
Pinigus reikia dusti paltu Monay

Politiaių kalinių 
paliubsctvimo 
išlygos.

šioję vietoje mes jau rašė
me apie paliuosavimų 24 po
litinių kalinių. Tada jau 
minėjome, jog prezidento 
“pardonas” nenuėmė nuo 
kalinių prasižengimo dėmės 
ir nesugrųžino jiems piliety
bės teisių. Bet pasirodo, jog 
Hardingo “teisybė” yra dar 
šykštesnė, negu mes manė
me.

Kadangi buvo varoma 
plati agitacija ir daroma di
delio spaudimo už paliuosa
vimų palitinių kalinių, tai 
prezidentas Hardingas no- 
roms nenoroms turėjo kų 
nors daryti tuo klausimu. 
Jis kad ir dalinai sumanė pa
tenkinti visuomenės reika
lavimus, paliuošuodamas 24 
kalinius. Kiti 23 kaliniai 
negavo tos malonės. Kodėl 
padaryta ta neteisinga ir 
niekuo nepamatuota diskri
minacija? Juk visi tie 47 
politiniai kaliniai liko pasių
sti kalėjiman už laužymų 
taip vadinamų “šnipavimo 
įstatymų”. Kitais žodžiais 
sakant, jie nusidėjo tuo, jog 
karo laiku reiškė tokias nuo

džiai.
Tečiaus pažiūrėkime, ko

dėl kai kuriems kaliniams 
nebuvo dovanota bausmės. 
F. J. Gallagher iš Wichita li
ko nuteistas aštuoniems me
tams kalėjimo už prasižengi
mų prieš šnipavimo įstaty
mus. Teisėjas ir prokuro
ras prašė Gallaghėr’ui am
nestijos, bet teisingumo de
partamentas surado, jog 
Gallagher agitavęs kelti 
streikus ir todėl nerekomen
davo prezidentui paliuosuoti 
jo.

“Nuo kurio laiko bandy
mas pagerinti darbo sųlygų 
sterikų pagelba skaitoma 
prasižengimu?” — klausia 
Pierce C. Wetter, buvusis 
politnis kalinys. Toliau jis 
primena tų faktų, kad nepa- 
liuosavimas Sacramento po
litinių kalinių yra didžiau
sia neteisybė. Jie buvo nu
teisti kalėjimam be jokių 
/rimtų įrodymų. - Liudijo 
prieš juos du profesianliniai 
provokatoriai, kurie yra ga
lutinai nupuolę doroje. Net 
“Sacramento Star” užpro
testavo prieš siuntimų dar
bininkų kalėjiman, remian
tis tų dviejų provokatorių 
liudymais.

Tai tiek apie diskrimina
ciją. Vienok toje preziden-. 

to amnestijos komedijoje 
yra dar ir kitas dalykas, ku
ris verčia pažangiųjų vi
suomenę susimąstyti. Iš 
Leavenwortho ateina žinių, 
kad iš amnestuotų kalinių li
ko pareikalauta pasirašyti 
pasižadėjimų pildyti įstaty
mus ir būti ištikimais Jung
tinių Valstijų valdžiai.

Visi, išėmus dešimtį, pasi
rašė pasižadėjimų ir liko pa
liuosuoti. Atsisakiusieji pa
sirašyti pareiškė, jog jie ge
riau pasiliks kalėjime, negu 
priims tas pažeminančias iš
lygas, kuriomis einant jie 
bile dienų gali būti grųžina- 
mi kalėjiman, kad atsėdėjus 
savo terminų. Be to, jiems 
visuomet gręstų pavojus iš 
visokių sauvavalingų valdi
ninkų pusės. Ant galo, toks 
pasižadėjimas sudarytų įspu 
džio, jog tie kaliniai prisipa
žino prie kaltės. Tuo tarpu 
kaliniai nekartų yra pareiš
kę, jog jie nenusidėjo prieš 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijų, kuri laiduoja žodžio ir 
nuomonių laisvę.

Tai štai kokios “malonės” 
susilaukė politiniai kaliniai 
iš prezidento Hardingo, ku-

ris pakelyje į Alaską grau
deno žmones laikytis “auksi
nės taisyklės”. Butų gerai, 
kad prezidentas netik kal
bėtų apie tų taisyklę, bet ir 
pats jų vykintų gyvenimam

Bolševikų 
teroras.

Iš vasario 13 į 14 dienų če- 
kos įsakymu Gruzijoje liko 
sušaudyta 92 politinių kali? 
nių— daugiausia socialde
mokratų. Tifliso politiniai 
kaliniai savo proteste, pa
reikštas sovietų okupacinei 
valdžiai, tarp ko kito sako:

“Tokios biaurios politi
kos su savo idėjos priešais 
istorija nežino nei vienos 
valdžios. Mes tvirtai ti
kime, jog visa gruzinų 
liaudis ir jos draugai — 
pasaulio proletaritas ir 
demokratija tinkamai 
įvertins šitų jūsų žvėriš
kų žygį. Lenkiame savo 
galvas prieš nekaltai žu
vusių draugų lavonus ir 
protesto vardais skelbia
me vienadienį badavimų.“ 
Tai štai kaip ejgiasi su sa

vo idėjos priešais ta “vienin
telė proletariato” valdžia. 
Deja, bolševikai skelbia, kad 
tie kaliniai liko sušaudyti už 
komisaro Oboladž^s nužudy- 

mą. Tai primena pakvaišu- 
šio kaizerio pareiškimų, kad 
už kiekvienų Rytų Prūsijo
je sunaikintų kaimų bus su
naikinta dešimtis Rusijos 
kaimų. Bet bolševikai pra
lenkė net kaizerį: už vienų 
savo komisarų jie sušaudė 
92 žmogų. Tokio atsitikimo 
pasaulis ištikrųjų jau senai 
bėra girdėjęs. Pats masinio 
šaudymo pobūdis rodo tai, 
kad vargu faktinai buvo įro
dyta, kas ištiesų nužudė 
komisarų.

Ir po viso to Maskvos pa
kalikai turi drųsos kalbėti 
apie sudarymų “bendro fron
to” su kitų šalių socialistais.

Vartojimas teroro prieš 
socialistus namie ir siūly
mas “bendro fronto” užsie
nio socialistams ištikrųjų 
yra toks dalykas, kurio gali 
stvertis tik visiškai doroje 
nusmukę žmonės.

SUŽEIDĖ ATSTOVĄ.

LONDONAS, birž. 29. — Iš 
Rymo pranešame, kad Neapo
ly liko peilių perdurtas ir sun
kiai sužeistas atstovų buto 
vice-pirmininkas Giuseppe Pie- 
travalle. Puolikas pabėgo.

Apžvalga
KĄ MANO VATIKANAS APIE 
LIETUVĄ IR JOS KUNIGUS.

Pasak “Liet, žinių”, Kraku- 
vos laikraščio korespondentas 
Romoje parašęs ilgą straipsnį 
apie tai, kokią nuomonę turįs 
Vatikanas apie Lietuvą ir jos 
Įsipolitikavusius ir įsiagitavu- 
sius kunigus. “L. Ž.” sako:

“ ‘Chas* talpina savo Ro
mos korespondento gana il
gą štdaipsnį j ‘Vatikanas įr. 
Lietuva’. Ten rašoma, kad 
Lietuva esanti tokia valsty
bė, apie kurią nieko tikro 
nežinoma. 4 Geriausia apie 
Lietuvą, kaipo apie kataliki
šką šalį, esąs painformuotas 
Vatikanas. Tačiau net ir A- 
paštalų Sostui Lietuva ne
santi pilnai apibrėžtas skai
čius, dar daug to skaičiaus 
dalių turį būti išspręsta. To
dėl Vatikanas laikąsis su 
Lietuva atsargumo taktikos.

“Toliau rašoma, kad tie, 
kurie Romoje esą apsipažinę 
su Lietuvos kunigija ir sė
jančiais audrą vyskupais 
matą, jog Lietuvos kunigi
ja esanti j įsipoįUtitikavusi, 
įsiagitavusi, šovinistiniai nu
stačiusi ir be^to dar labai že
mai stovinti moraliniai ir 
kultūriniai. Todėl ten esą su
prantama, kad tokia kunigi
ja esanti bažnyčiai labai pa
vojinga ir
įsitikinę, kad 
santykiai Lietuvoje 
pakeisti.”
Na, reikia tiesą 

kad Vatikanas gan
įvertino Lietuvos kunigus. Iš
tiesų tokio kunigijos įsipoliti- 
kavimo ir įsiagitavimo, kokis 
yra Lietuvoje, sunku surasti 
kurioje nors kitoje šalyje.

Komoje esq
bažnytiniai

turi būti

pasakyti, 
neblogai

LIBERALAI.
, -n-—„—

“The New Republic” išsiun
tinėjo savo skaitytojams anke
tą, kur klausiama, ko labiau
sia nori liberalai.

Visų šalių, liberalai yra vie
noki. Jie nori prisidėti prie 
žmonijos gerbūvio, bet nežino 
kaip. Teisingai juos apibrėžė 
Ramisay Macdonald, Anglijos 
Darbo Partijos vadas, sakyda
mas, kad liberalai yra tie žmo
nės, kurie suteikia alkanam 
darbininkui puoduką kavos ir 
duonos, kiek susiraukusiu vei
du pažiūri į reakcionierius ir 
nenustoja pažangubio dvasios 
dėka tam, kad karts nuo karto 
paragauja protinio maisto, ku
rį priruošia socialistų propa
gandistai.

Reikia atiduoti liberalams 
kreditą už tai, kad jie yra 
mažai nuveikę kovodami 
žodžio laisvę; -gi kaikurie 
pasidaro tiek revoliucingi,
reikalauja geležinkelių ir ang-

ne- 
už 
jų 

jog

lies kasyklų nusavinimo. Bet 
išviso jų veikimas yra neorga
nizuotas ir todėl nelabai sėk
mingas.

KAIP BELGIJA BAUDŽIA 
PELNAGAUIDAS.

Laikraščiai praneša, 
prieš kiek laiko Belgijos 
mas nubaudė vieną mėsos 
dvėją dvięm , tūkstančiam 
frankų už pardavinėjimą mė-

kad 
teis- 
par-

sos aukštomis kainomis. Be to, 
teismas patvarkė, kad parda
vėjas prie savo krautuvės pri
lipytų plakatą, kur butų pasa
kyta už ką jis buvo nubaustas.

Nubaustasis pelnagauda bu
vo tik smulkus krautuvninkas. 
Stambiesiems pelnagaudoms, 
kurie karo metu ir po karo 
pasidarė milionus, jokio pavo
jaus negręsia. Atpenč, valdžia 
visomis priemonėmis bando 
apginti jų interesus.

Lietuvai reikia agronomų
(Į abiturientus).

Tai ne prįęškafiniai laikai, 
kada žiauraus rusų režimo 
stelbiami turėjome Lietuvoj 
kasmet vos kelioliką, na, gal 
prieš pat karą po keliasdešimt 
baigiančių gimnazijas lietuvių. 
Vaizdas dabar visai kitoks: jei 
dar neišleidžiame šiandien, tai 
už metų kitų tikrai dešimte
riopai pradėsime leisti iš mu
sų augštesnių ' mokyklų jau
nuolius ahituiridntus. Daugelis 
tuo gėrisi, kad, girdi, turėsi
me nemaža savos inteligenti
jos, juo labiau, kad dalis net 
Vakarų Europos mokslus pa
siekia. O vis tik vien gėrėtis 
ar džiaugtis ne gana. — feįk 
dar jiems padėti, patariant rin
ktis ko tinkamiaUsį kiekvieno 
paliųkimui mokslą.

Ne ta mokslo šaka rodo fhus 
jaunuolių ko didžiausį palinki
mą, -kurią šiandien jie dažniau
sia renkasi. Taip Lygiai ne tiek 

demokratija, t. y. plačiosios 
minios reiškia šalies nuomonę 
kiek jos šviesuomenė. Abitu
rientas renka dažniausiai tą 
mokslą, kurį jis girdi kitus ei
nant ar randa gyvenime reika
lingu ir praktingu esant, o pa
linkimo, savo patirti bene gim
naziją einant, jam dažniausia 

etenka.
ad noriu atkreipti mus ide- 

alės\ir energijos kupinos jau
nuomenės akis į vieną mokslą 
bei praktikos''Šaką, į kurią ir 
musų prigimties dėsniai, ir sa
vo tautos palinkimo jausmai, 
ir sveikas praktinis protas tu
rėtų nurodinėti. Turiu čia gal
voje agronomiją arba žemės 
ūkio mokslą.

Kas nežino arba nėr girdė
jęs, kad tai visa Lietuvos da
bartis ir jos ateitis, na visas 
Lietuvos valstybės bei tautos 
gyvenimas savo pamatuose rė
mėsi žemės ukiu! Nenuostabu, 
kad visi tai gerai yra įsidėję 
galvon, nes veik visi musų in
teligentai — tai žemdirbių ūki 
ninku sūnus. Kad išties mums 
be galo yra svarbus musų tau
tos gyvenimą remiąs 
ūkis — kiekvienam 
fabrikų tai šalis ta 
o tik žemės dirbėjų, 
tai dažniausia su 
mums tautiniai ir 
ekonominiai elementu palaiko 
Lietuvos gamybų, bet tik kai

žemės 
aišku. Ne 
Lietuvėlė, 
Ne mies- 

svetimu 
priešingu

mas, kuris vienas yra visam 
pasauly neišsemiamas fiziniai 
žmonių šaltinis, o pas mus dąr 
ypač gausus musų šviesuome
nės Šaltinis.

Mums labai svarbu, kad ta 
Lietuva su jos mažais, viduti
niais ir atskirais dideliais 
ūkiais klestėtų, o tam kaip tik 
trūksta energingų šviesių ag
ronomų. Bet ne rusų laikų ag
ronomą sau vaizduoju; taigi 
ne grynus > teoretikus, kurie 
dargi gamtos mokslus kur kas 
puikiau išmano, nei patį dir
bamų augalų, gyvulių bei visą 
ūkio mokslą. Na ir kelintas iš 
jų ėjo į žemės ūkio gyvenimą. 
Jie tam ir sąlygų neturėjo, nes 
nebuvo prisirengę praktiniam 
gyvenimui. Vis tik daugelis jų 
dirba kaip įmanydami, šalies 
gerovę kelia. Deja, tie kelios 
dešimtys agronomų negi gali 
pcrsipleSti ir tuo bildu aprėpti 
visą musų žemes ūkio gyveni
mą. O kur gi tų agronomų 
nereikia^.! .. v i

Šimtais ji turėtų įsigyventi 
kaime ar kaipo didelių bei vi
dutinių žemių savininkai*), ar 
kaipo tokių pat ūkių vedėjai 
(nuomininkai ar urėdai ūkved
žiai). Tai butų vietinė kuria
moji jėga. Jie dalyvautų įvai
riose žemės ūkio draugijose ir 
bendrovėse ir padėtų šviesti 
smulkius žemdirbius. Patys 
vieni ūkininkai, ką diena i^ 
dienos fizinį darbą dirba, nepa
jėgs būti pažangos stimulu kai
me. Tik kultūrinių vidutinių ir 
didelių ūkių vedėjai agrono
mai, kurie nevengs mažesnių 
savo ąmatninkų ūkininkų, ga
lės pastūmėti pirmyn net tam
siausiuose Lietuvos kampuose 
protėvių metodais Ūkininkau
jančius viengenčius.

Šitokių agronomų mums 
ypač trūksta, ir kelias į juos 
yra gana sunkus. Kuris musų 
ūkininko sūnūs, baigęs dargi 
augštus mokslus, panorės eiti į 
kokį dvarą per ūkvedį urėdą? 
Bet, iš tiesų, ar tai tik ne vie
nintelis tikras kelias gerai pa
žinti savo amatui. Musų ideali 
jaunuomenė abiturientai pir
mutinė privalo užsidegt karšta 
darbinio patriotizmo meilė ir 
tvertis tėvų protėvių sveiko ir 
meilaus žemės knisinėjimo 
darbo. <

Reikia eiti tuo keliu, kuris 
jau geraį yra ištirtas Vakarų 
Europoj (pav., Vokietijoj, ar 
Danijoj), ir nedaryti lengvai 
išvengiamų klaidų. Klaida glu
di nežinojime mokslo sąlygų 
užsieniuose. Jei jau Rusijoje iš 
abiturientų stojant į aukštą
sias žemės ūkio mokyklas, te
reikalaudavo tik vidutines 
(aukštesnės) mokyklos atesta
to, o baigę tas mokyklas agro
nomai galėjo būti kokiais nors, 
mokslininkais, bet tik ne ūkių 
vedėjais, —- 'tai Vakarų Euro
poje daroma kitaip, čia kiek
vienas, pav., vokietis ar danas 
prieš stodamas aukšton že
mės ūkto mokyklon, eina į di
delius ar vidutinius ukius pra
ktikuoti mažiausia dvejus, daž
nai ir trejus*metus. Kasmet jis 
stengiasi pabūti kitame ūky, 
kad daugiau praplėstų žemės 
ūkio praktikos mokslą. Gali 
man knygą /smulkiausiai aiš
kinti, kaip tą ar kitą priemo
nę vykdyti* žemės ūkyje, bet tai 
visa turės svarbos ir giliai įsi
smeigs mano atmintin tik tuo
met, kai (jau turėsiu ganėtinai 
praktikos, t. y. gyvenimo pri
tyrimo. Knyga aiškina kodėl, 
o gyvenimo prityrimai kaip tas 
ar kitas darbas bei priemonė 
vartojami žemės ūkyje.

Pirmus praktikuojamus me
tus busimajam agranomui rei
kia būtinai praleisti bernau
jant svetiniame; dideliame 
ūky už atlyginimą, bet žino
mą, gyvenant drauge su dva
ro 'savininku ir su juo bend
raujant. Busimas agronomas 
abiturientas savo asmeniniu 
darbu tepažins visus be skirtu- 

mo žemės ūkio darbus: ne tik 
laukų darbus, bet dar ir apsieit 
su karvėmis ir kitais smulkes
niais gyvuliais. Tam ir laikas 
ypač patogus, nes fizinės 18-20 
metų jaunuolio jėgos kaip tik 
tada geriausiai vystosi, ir pri-z 
prasti prie sunkaus raumenų 
darbo yra tuomet gana lengva.

Antrus metus toks ištver
mingas abiturientas ‘pastotų 
tik praktikuoti į vidutinį ūkį, 
ir jau čia, mažu maštabu ga
lėtų pažint taipjau ir ūkio ve
dimą. Žinoma, teks jam čia 
dar fiziniai bent kiek dirbti, 
bet tai jau gal tik karštes- 
niems vasaros darbams esant 
o ne nuolat, diena iš dienos, 
kaip kad pirmajame ūky.

Trečius metus reiktų eit 
praktikuoti į didelį kulturinį 
ūkį. Jei kas nebturėtų laiko, 
ar kokios sąlygos verstų jį 
pradėt eit teorijos mokslą, tai 
Šituos trečius metus tenepa- 
miršta praktikuoti teorijos 
mokslą baigęs. .Šiaip ar taip, 
bet tuoj nuo studentiško suo
lo eiti savaimingai vesti ūkį vis 
tik gana rizikinga: teneima ge
riau toks pjaunas agronomas 
savo atsakomybėn žemės ūkio, 
pareinančio nuo taip įvairių 
sąlygų ir-tesumoka nuostolius 
už netinkamas jo priemones ne 
jis pats ant savo kailio, bet jo 
šeimininkas praktikuojama

me ūkyje. (Bus daugiau)

B. PILNIAK Vertė J. • Lapas

MIRTIS.
(Tęsinys)

—Kir-kir, kir-kir! — skrenda garsai 
iš tuščio dangaus nuo vargiai galimos už- 
matyti juodos vilyčios, nukreiptos pietų 
pusėn. Po jo kojomis šlami rudį ir šar
moti lapai. Didis Ilio Ipolitaičio veidas iš
balęs. Jo pilkos veido rukšlės vaizduoja jo 
silpnumą ir nuovargį.

Jis, Ilius, visą savo gyvenimą pergy
veno nuobodžiai, vienas užsidaręs šaltoj 
studijoj tarpe paveikslų ir dėl paveikslų? 
Kodėl?

VII ,
Ipolitas Ipolitaitis sėdi dideliam ir tuš

čiam valgomajam kambary, lyg kūdikis 
parištas po smakru skepetaite ir valgo 
sriubą' ir vištienos kokletus. Vasienė ; jį 
šaukšteliu peni. Vėliau jinai nuveda jį į 
kabinetą. Senis atsigula ant kanapos, pa
sideda ranką po galvos ir snaudžia perpus 
primerktomis akimis.

•Pas jį ateina Ilius Ipolitaitis. šį sykį 
jis toks jau ramus ir malonus kaip ir pir

ma, bet jo nuvargusiose akyse slepiasi 
kančios. Jo skustam veide, pilkam angliš
kam kostiume, geltonuose bateliuose jau
čiama užgesusi ir nūvargusi siela, kuri ken
čia ir rodos nori pasislėpti.

Jis atsisėda prie tėvo kojų.
Tėvas ilgai akimis jį ieško ir tartum 

gramofono baso balsu sako:
—Taip?! '
---Senai mudu nesimatėva, tėve. No

risi man su tavim pasikalbėti. Kaip tenai 
nebūtų, tėve, bet nieko man brangesnio 
pasauly be tavęs nėra. Kaip gyveni, tėve? 
— drąsiai klausia sūnūs, kratydamas savo 
žilstančių plaukų garbanas.

Savo paniurusiomis akimis senelis 
žiuri; išrodo kad jis nesiklauso. Ūmai jis 
užmerkia akis, praveria lupas, pastato jas, 
juokiasi ir,sako:

•—jChy! chy! Greitai mirsiu! Chy! chy!
Ilius dabar nesusimaišo taip, kaip jis 

susimaišė pirmą sykį prie terasos, bęt tik 
lėnai ir labai tyliai, veik šnibždomis klau
sia:

—Ar nebijai?
—Ne. Chy! chy!
—Ar į Dievą tiki?
—Ne. Chy! chy!
Ir tėvas ir sūnūs ilgai tyli.

Senelis vėl gudriai juokiasi, pasire
mia alkūne ir sako:

—Kai žmogus nop miego — brangiau- 
sis visko yra miegas..; Taip yra ir su mir- 
čia. Kada žmogus nuvargsta — norisi... 
tu supranti.. . Chy! chy! Tu supranti, 
sako senis.

Nesikrutindamas ir plačiai išplėsto
mis akimis Ilius žiuri į gudrų tėvo veidą. 
Jį apima baimė.

Senis vėl snaudžia.

VIII
Diena praėjo. Mėlyna rudens tamsa 

padengė žemę ir žiuri į langus. Namuose 
kaž-koks mėlynas rūkas ir jame slankioja 
tamsus šešėliai. Už sienų šaltis. Teka skais
tusis mėnulis.

Pasidėjęs dešiniąją ranką po galvos ir 
akis primerkęs, Ipolitas Ipolitaitis guli ant 
savo kanapos.

Jis nemąsto nieko. Nėra pas jį nė pa
jautimo. Ta vieta, kur jisai- guli, pąįnaši į 
juodą <ir didelę skrynią, kurioje nėra nie
ko. Arti jo prabėgo žiurkė ir subrazdėjo, 
bet senis negirdi. Išdykusi rudens musė 
nutupė arti jo akies: senis nemirkščioja. 
Jo sudžiuvusius kojų pirštus, kelius, šlau
nis, pilvą, krutinę ir širdį apima lėtus, tik 
galimas pastebėti sustingimas. Jis miršta.

Jau vakaras, kambary tamsu, palan
gėse sugulusi tiršta migla išrodo slaptin
gai baisi. Utž langų šviečia mėnulis; lauke 
šviesiau kai kambary. Pasibraukęs ranką 
po galvos su pusiau primerktomis lyg stik
linėmis akimis, su apaugusiu baltais plau
kais veidu ir plika galva senelis guli be 
žado.

Rami, stipri, storomis blauzdomis, aukš
tos krutinės, liuosai pridengtos raudonu 
žakietu, įeina Vasienė.

—Ipolitai Ipolitaiti, eikit valgyt, — 
šaukia jinai.

Bet Ipolitas Ipolitaitis jau neatsiliepia 
savo paprastu tonu “Taip”...

Arkliais skubinama pas gydytoją.
Atvykęs gydytojas griebia pulso ir 

rimtai sako:
—Jis mirė.
Stovėjusi tarpduryje raudonam savo 

žakiete Vasienė lėtai prataria:
—Taigi,.. ihiant domėn jo metelius, 

jis... Mirsime mes visi... Ką. gi? Ko ne
buvo jo gyvenime?... Visko buvo!

IX
Naktį, prieš pat rytą, padange lėtai 

slenka pilki debesys. Po jų seka juodi. Lė
tai puola sniegas didelėmis ir šaltomis 
snaiguolėmis.

“Bobų vasara” mirė, bet gimė kita, 
žiemos linksmybė, — pirmasis sniegas, 
duodantis progos su šautuvu linksmai se
kioti žvėrių pėdas.

(GALAS)

A. Vaičiūnas.
* *♦

Vos saulutė nusileidžia, 
Lyg kas mane veda traukia... 
Kur keroja lieknos pušys, 
Ten dairausi, tik nieks nelaukia!

Po laukus klajoju vienas, 
Lig klajūnas klajūnėlis...
Vis dairaus ir tavęs ieškau 
Tarp lankų, kur žydi gėlės. L

Slenka metai, metų metai.
Aš vis ieškau, vis ilgiuosi:
Gal sutiksiu-Jarp žiedelių, 
GaJ mane kuomet paguosi...

Medžiai ošia, pušys šlama. 
Liūdną praeitį priminęs, 
Aš slepiu ilgesį gilų, 
Žengiu gatvėms nusiminęs...

(“Kr. Balsas”)
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Mokyklas baigęs lietuvių jaunimas
Šiemet išimtinai daug lietu* 

vių jaunimo baigė mokyklas— 
pradžios mokyklas, vidurines 
ir augštesniasias.

Apie baigusius augštesnįjį 
mokslą “Naujienose” jau buvo 
minėta, nors toli ne apie vi
sus, nes apie kitus neteko su
žinoti. Dabar paskelbiame 
vardus jaunuolių baigusių pra
džios ir vidurines mokyklas.

Paskelbdami baigusiųjų są
rašus, norime keletą žodžių 
tarti tiems, kurie tas mokyk
las baigė, ir tiems, kurie tiems 
jaunuoliams padėjo jas baigti.

Baigusieji pradžios mokyklą 
žengė antrą svarbų savo gyve
nimo žingsnį. Pirmasis jų 
žingsnis buvo’ padarytas tada, 
kai jų mažos kojytės pirmą 
kartą savarankiai palietė šią 
žemę. Bet šis antrasis žing
snis yra jau kitokios rų
šies, ir rimtesnis. Ir jUo to
liau, juo rodos sunkiau žengti, 
sunkiau prieiti, pasiekti to, ko 
trokštama pasiekti.

Ne vienas berniukas ir mer
gaitė baigę pradžios mokslą— 
ABC šio savo gyvenimo — 
gal jau nebeturės progos pada
ryti tretįjį žingsnį — stoti į 
augštesniojo laipsnio* mokyklą, 
į viduriniąją, paskui į kolegi
ją, universitetą. Jo tėvai ar 
globėjai gal nesugebės jam pa
dėti ar tai dėl materialinių 
priežasčių, ar dėl ko kita.

Tų jaunuolių tėvai ar glo
bėjai turėtų betgi daugiau do
mės kreipti į priaugantįjį jau
nimą, į musų papėdinius, tu
rėtų duoti jiems visų pragu
mų tolimesniam mokslui ir tuo 
priruošti juos toms gyveninio 
kovoms, kurios jų laukia, ir 
kurias jie turės kovoti.

Yra juk tokių tėvų, kurie 
kad ir gerai materialiai pasi
laiko, bet dėl savo nesusipra
timo žiuri tik, kad kaip nors 
greičiau išstūmus savo vaikus 
į darbą, kad jie patys sau duo
ną užsidirbtų ir daugiau dole
rių namo parneštų, nežiūrėda
mi į tų savo vaikų ateitį, kar
tais neatsižvelgdami dagi į jų 
sveikatą. Tokių tėvų pasiel
gimas nėra girtinas.

Laimė betgi, kad šiuo laiku 
totkių neišmanėlių tėvų skai
čius vis retėja, mažėja. Vis 
daugiau ir daugiau jų ima su
prasti mokslo vertę ir sten
gias savo vaikams duoti juo 
geresnį auklėjimą, didesnę 
edukaciją.

Bet jeigu kurie iš pradžios 
mokyklą baigusiųjų jaunuolių 
ir nebeturėtų pragumų stoti į 
augštesnę mokyklą, ir butų 
priversti eit dirbti, tenenusi
mena. Jeigu tik jie turės no
ro, jei tik jiems pakaks ištver
mės, ir energijos, jie gali dar 
daug ko atsiekti. Lankydami 
vakarinę mokyklą jie gali 
baigti ir high school’ę ir kole
giją ir galiaus surasti priemo
nių universiteto mokslui išeiti. 
Tai sunku, bet pasiryžimas 
daug gali.

Tatai baigusiems mokyklas 
jaunuoliams ir jaunuolėms lin
kime geriausios kloties siektis 
toliau, mokintis, ar tai tė
vams padedant, ar, mažiau 
laimįngesnliems, nuosavomis 
jėgomis, turint omenėj tai, kad 
žinojimas, mokslas palengvina 
žmogui vesti kasdieninę kovą 
už būvį ir atsiekti laiminges
nio, mažiau priklausomo gy
venimo.

Renkant žinias apie baigu
sius Liaudies Mokyklas (Pub
lic Schools), Naujienų reporte
ris visur buvo maloniai princi- 
palų pasitinkamas ir mielai 
reikiamų žinių suteikiamas. 

Ne visur betgi jis buvo taip 
pasitinkamas lietuvių parapi
nių mokyklų perdėtinių. Tik 
Šv. Kryžiaus parapijos klebo
nas kun. A. Skrypka pasirėdė 
plačios išminties žmogus ir 
džentelmenas ir mielai leido 
reporteriui naudotis mokinių 
sąrašu. Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos principalė irgi buvo

pakankamai broadminded ne
atsisakyti suteikti žinių. Bet 
kitose vietose reporteriui teko 
susitikti ir su. dideliu, klebonų 
ir parapijos mokyklų vedėjų 
nepalankumu, kai kur griežtai 
atsisakiusių duoti mokinių są
rašus, taip kad jų auklėtinių 
vardus reikėjo medžioti aplin
kiniais keliais, arba naudotis 
“Draudo” paskelbimais.

štai vienas musų kunigų nu
sistatymo pavyzdėlis, bet tai 
švelniausias:

Naujienų reporteriui atsi
lankius į Apveizdos Dievo Pa
rapijos Mokyklą, Union Avė. ir 
18-ta gatvė, Įdel (baigiančiųjų 
mokinių sąrašo, pasirodė, kad 
Aštuntojo Skyriaus mokytoja 
Sesuo Lucija buvo išėjus, o 
kitos mokytojos be jos žinios 
negalėjo reikiamojo . sąrašo 
duoti. Patarė kreiptis į kuni
gą Albavičių.

Kun. Albavičius pasirodė la
bai malonus asmuo ir tuojau 
nuėjo j ieškoti sąrašo. Po valan
dėlės sugrįžo betgi susirūpi
nęs, kad sąrašo niekur negalįs 
surasti.

—Beje, kam jums reikia bai
giančiųjų mokinių sąrašo? — 
pagalios paklausė jis reporte
rio. ;

—Paskelbti dienrašty.
—'Kokiam dienrašty? 
—Vai, “Naujienose”.
Gerbiamo kun. Albavičiaus 

veidas Staigu apsiblausė.
—“Naujienose”? Tame socia

listų laikrašty! Ne, to aš nie
kados nepadarysiu. Jus visa
dos puolate mus, kunigus, vi
sados blogai rašote apie mus, 
visados norite diskredituoti 
mus žmonių akyse, kad jie 
mumis netikėtų — ir dabar 
norite... Ne, tai negalima, ne
galima !

Ir darydamas įvairių prie
kaištų “Naujienoms”, spėlio
damas dėl jų tikslo skelbti 
baigiančių mokyklas mokinių 
vardus, gerb. kun. Albavičius 
atisasakė sąrašą duoti. “Nau
jienų” reporteriai tečiaus vis- 
tik pasisekė iš kitų šaltinių 
gauti Apveizdos Dievo Mokyk
lą baigusiųjų vardus ir juos 
paskelbti.

Davidauskas Jonas 
Gurskiutė Stella 
Norvilas Antanas 
Žlikas Valteras

4)

Liaudies Mokyklas (Public 
Schools) baigė:

DAVID SW1NG MOKYKLA 
(String St., arti 17-os gat)
D
2)
3)
4)

WALSH MOKYKLA.
(20-ta gatvė arti Halsted)

Bernatavičiutė Liuda 
Bartkevičiūtė Ona 
Karoliniutė Magdelena 
Grebeniutė Ona 
Geltauskytė Veronika 
Milkevičius Pranas 
Markonas Stasys 
Šimkiutė Bernice 
Sirutytė Joana 
Vaičiuliutė Stella 
Žolinas Juozas

3)
4)
5)
6)
7)
8)

6)
7)
8)
9) 

10) 
H)

ARMOUR MOKYKLA 
(33rd PI. & Morgan St.)
1) Brazauskas Antanas K.
2) Budginiutė Elzbieta 

Būdžius Andrius J. 
Byanskas Edvardas L.
Gapšiutė Julijona K. 

Grušiutė Eugenija 
Jakaičiutė Ona P. 
Krainiutė Ona B. V. 
Leikiutė Ona M.

10) Manstavtičitftė JAntonina 
Matulaičiutė Marė 
Mažuitytė Jožefina 
Plungys Jonas 
Rimkus Steponas 
Sadauskytė > Elena 
šolis Viktoras A. 
Švarlis Karėjus 
Švarlis Juozas J. 
Tamošauslkaitė Jožefina 
Ukriniutė Marė 
Jogminiutė Agnė A. C.

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

3)

5)
6)
7)
8)
9)

2)
3)
4)

’ 5)
6)
7)
8)

HEALY MOKYKLA 
(31at ir Wallace St.)

Ambrozas Jonas 
Jurgevičius Andrius 
KHauba Jonas 
Konradaitč Jane 
Savickiutė Sofija 
Sultoniutė Violeta 
šateikiutė Jožefina 
Vaznonis Juozas 
Viskaškas Henry

10) Urboniutė Julija
11) Vladis Antanas S.

BURR MOKYKLA
(Winchester & Marshfield Av)

Bednaravičius Zigm. J. 
čivinckas Jonas Kaz. 
čivinckiutė Della 
Eidukiutė Ona 
Ivaškevičius Stasys G. 
Katkauskytė Elena 
Maliniutė Marė 
Žukauskytė Ona

SEWARD MOKYKLA /
(46th & Hermitage Avė.)

Jasudavičjutė Stepanija 
Klimas Edvardas 
Krupavičius Stasys 
Krupavičiutė Adelina

5) Rimkevičiuj Mykolais
6) Rimkevičius Walterasy
7) šiJdeikis Juozas
8) Urbonas Jonas

WEST PULLMAN 
MOKYKLA.

(119th & Pamell Avė.)
Mikolaičiutė Agnė D. 
Pašakarniutė Marė L. 
Zalatoriutė Ona M.

2)
3)
4)

3)

3)
4)
5)
6)

Baigusieji Liaudies Mokyk
lų laipsnio Parapijų Mo
kyklas:

APVEIZDOS DIEVO PARAPI
JOS MOKYKLA:

Berniukai:
1) Alaburda Adolfas
2) Beineris Jonas 

Bladikas Jonas 
Dedura Stanislovas 
Jankauskas Albertas 
Linka Juozas 
Lorencas Antanas 
Mališauskas Vincas 
Milašauskas Branislovas 
Naglis Vladislovas 
Pakutinskas Stanislovas 
Petronis Antanas 
Pečiulis Leonas 
Rimkus /Edvardas 
Tverijonas Kazimcras 
Tveri jonas Leonas

8

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
MOKYKLA:

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17) /Tvirbutas Juozapas
18) Vaškevičius Antanas
19) Vidmontas Antanas 

Zienis Albertas
Mergaitės: 

Balsevičiūtė Salomėja 
Bernotaitė Petronėle 
Gerčaitė Marijona 
Gerčaitė Mikalina 
Jakštaitė Stanislova 
Klisiutė Ona 
Kaminskaitė Ona 
Leškauskaitė Kazimera 
Paprickaitė Elena 
Rašinskaitė Aleksandra 
Savickaitė Paulina 
Sereikiutė Jieva 
Stankiutė Angelą 
Živatkauskaitė Marė 
Živatkauskaitė Pranė

5)
6)

Berniukai:
1) Dačiolas A. B.
2) Daniunas P. L.
3) Gatveckas A. E.

4) Markevičius J. P 
Pocius D. K. 
Suslavičius J. B.

Mergaitės: 
Belzaraitė E. A. 
Bladikiatė S, 
Brazauskaitė J., B.
Kuodžiutė A. G.* 
Lapinskaitė M. V. 
iPetraičiutė S. C.

ŠV.

8)
9)

10)
11)
12)13) VaYoniutė A. M.

JURGIO PARAPIJOS
MOKYKLA:* <
Berniukai:

Bolašis Juozas
Čebatas Karolis

, 3) Gestauskas Juozas
4) Jankauskas Antanas
5) Klimas Franas
6) i Knista^skas Adolfas
7) Krušas Bernardas
8) Misinskis Stasys
9) Overllingas Dzidorius

10) Platokis Antanas
11) Platokis Juozas
12) Poleikas Juozas
13) Skrebis Stasys

Satkus Antanas 
Stumbris Stasys 
Vinskauskas Tadas 
Žilvitis Antanas

Mergaitės: ,
Balčiūtė Elzbieta 
Barčaitė Sofija 
Čerkauskaitė Beatričė 
Danauskaitė Jožefina

14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22) Griciūtė Jadvyga 

Jaunaitė Sofija 
Katauskaitė Stella 
Liščauskšitė Sofija 
Masalskaitė Franė 
Malsii^iuitė ĮAdeflina j 
Mielinkite Alice 
Mieliniutė Alena 
Mikniutė Sofija 
Mikniutė Stella 
Misiekaitė Steflia 
Petrauskaitė .IRožė 
Razbadauskaitė Ber. 
Saročkaitė Elena 
Talakauskaitė Marė 1 
Tamašauskaitė Ona 
Vasaitė Agnė 
Vaitukaitė Elena 
Zarembaitė Jožefina

1)
2)
3)
4)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35
36)
37)

’ 38)
39)
40)

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS 
MOKYKLA:

Berniukai:
Daračius Pranas 
Daukšas Benediktas 
Gėgžnas Povilas 
Jucius Juozas 
Kavaliauskas Povilas 
Lcvgaudas Mykolas

7) Lileika Boleslovas 
Pivorunas Alf. 
Šliogeris Povilas

Mergaitės:
Astrauskaite Bronė 
Bagdonaitė Katrina

6)

8)
9)

10)
n)
12) Bobelytė Emilija
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

2)
3)
4)
5)
6)

8)
9)

10)

14)
15)
16)
17)
18) .
19)
20)
21)
22)
23)

Galvanauškaitė Ursu’la 
Jonaityte' EI. 
Jucevičiūtė Jadvyga 
Mažedaitė Mar. 
Paznokaitė Matilda / 
Petreikytė Stepanija 
Rebzdžiutė Juzė

20) Ridikaitė Sofija
21) Šliogerytė Stasė

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
MOKYKLA, CICERO:

Berniukai: 
Balčius Antanas 
Beckyvith Jonas 
Gailius Juozas 
Gerdžiunas Antanas 
Juknis Pranas 
Juncius Petras

7) Kairys AJ. 
Kiras Juozas 
Kisielius Juozas 
Kavaliauskas Aleks. 
Kvederis Vlad.

12 Mozeris Juozas
13) Mikolainis Jonas 

Metrikas (Antanas 
Mikutis Edvardas 
Petrauskas Al. 
Poškauskas Jonas 
Rašinkevičius Juozas 

Šemetulskis Vlad. 
šliauteris Petras 
Tamašauskas Pranas 
Taporauskas Jonap 
Žukauskas Jonas

Mergaitės: 
Birgeliutė Ona
Dovidauskaitė Sofija 
Gedžiutė Antanina 
Junčiutė Genovaitė 
Kasmauskidtė Ona 
Lazdauskaitė Ona 
Markuniutė Mar. 
Rašinskaitė Pranė 
Sesnauskaitė Kazė 
^esnausįęaitė Albina 
Skiriutė Juzė 
Skiriutė Ona 
Siminauskaitė Bronė 
šeputė Katrina 
Uškuraitė Zuzana 
Vaišnor^itį'ė (Petrė 
Vaišnoraitė Dome

4. 41) Žilvičiutė Eiriilija '
42) Žukauskaite Stepanija

ŠV. KRYŽIAUS PAR. MOKYK. 
;x. (46th & Wood St.)

Berniukai:
♦ 1) Petkus Zakarijošius

2) - -

8)
9)

10)

Ličkus Stanislovas 
Kvečinskas Pranciškus

4) Kazlauskas Ądalbertas
5) Narbutas Edvardas'
6) Metrikas Juozapas
7) Mhrcinkelvfičiųs Prafnciš. 

Balkauskas Antanas 
Rimkus Jonas 
česna Tadeušas 
šatunas Edvardas 
Sokaitis Zigmuntas 
Juška Juozapas 
Bielskis Antanas r 
Marcinkevičių Stanisl. 
Jonikas Bronislovas

12)
13)
14)
15)
16)

Mergaitės:
17) Antanavičaite Izabelė
18) Dainelaitė Elena
19) Ivaškevičaitė Stanislova 

. 20) Brazauskaitė Jadvyga
21) Mykolaite Agnietė
22) Jankulskaitė Valerija
23) Dauteraitė Antanina
24) Nutautaitė Elena
25) Gečaitė Antanina
26) Katauskaitė Ona
27) Ruzgaitė Elena
28) Levickaitė Juozapa
29) ža'landausikaitė Mikalina
30) Alužaitė Bronislova
31) Arlauskaitė Marijona
32) šatkaitė Ona
33) Kelpšaitė Anastazija
34) Pilipavičaitė Elena
35) Doršaitė Elena
36) Petrauskaitė 'Bronislova
37) Aušraitė Jadvyga*
38) Panavaitė Anielė
39) Jenušaitė Marijona
40) Kačinskaitė Kazimiera
ŽV. DOVIDO PARAPIJOS 

MOKYKLA
(32nd & Emerald Avė.)
1) Bacevičiūtė Franė Rita
2) *Matuzas Antanas Franas
3) Medalinskis Steponas

Juozas
SACRED HEART PARA

PIJOS MOKYKLA
(18th & Peoria)

1) Katauskiutė Katrina
' 2) Martinavičius Augustas

3) Martinavičiutė Sofė

Perkelkite Savo Pinigas I
Seniausią ir stipriausią tuviu Valstijinę Banką 

MEROPOLITAN STATE BANK 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

Kapitalas ir Perviršis 
Virš 

$275,000.00

Direktorių ir Šėrinin- 
kų Turtas Virš 
$12,000,000.00

Dabar yra geriausias laikas perkelti savo pinigus i šį stipru 
banką be sugadinimo nuošimčiu. Virš 11,000 žmonių jau taupo pi
nigus ir veda kitus savo reikalus šiame banke.

Kviečiame ir Tamistą įstoti į musų pilnai patenkintų kostu- 
merių eiles-. 1' • \ / • i

Išsiimk musų bankinę knygutę nors su $1.0(J; perkelk savo pi
nigus ir vesk visus savo finansiškus reikalus šiam Pirmutiniame 
Lietuvių Valstijiniame Banke, nes čia gausi geresnį patarnavimą 
negu kitur. i l

Norint perkelti pinigus atnešk knygutę bile(kokio banko, o 
mes parkelsime veltui jūsų pinigus su visais Tamistai priklau
sančiais nuošimčiais, į šį stiprų “Clearing House” Banką.

Siunčiame pinigus Lietuvon; parduodame laivakortes; apdrau- 
džiame nuo ugnies ar audros; padarome dokumentus — davierna- 
stis; skoliname pinigus; parduodame augštos rųšies Pirmus Mor- 
gičįus ir bonus, kurie atneša 5% iki 6% į metus.

Visais reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Metropolitan State Bank
j Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra ' 1
į :r 2201W. 22-nd Kampas Leavitt Si, T

L CHICAGO.

4) Paškauskiutė Ona
5) Šėmaitis Jonas J.
6) Žemaitytė Marė E.
7) Šimkus Simanas J.
8) Vėgėliutė Vera A.

ŽV. KAZIMIERO AKADEMIJA:
E. Romaniutė, J. D. Bražins- 

kaitė, Z. O., Jęsaitė, M. K Paz- 
nokaitė ir S. A. Žilvytė. Ko
mercijos kursą baigė: Teodora 
Jasinskaitė ir Cecilia Kolesins- 
kaitė.

Aštuntą skyrių užbaigė:
EI. Astrauskiutė, B. Bartu- 

šiutė, Ven. Bartkus, EI. Ben- 
dikiutė, Ant. Borus, Ant. Bub- 
naitė, VI. Dausinas, Juoz. Gai
lius, Kaz. Gečas, Eug. Griu- 
niutė, Br. Jablonskaitė, Rokas 
Jurkšas, Gert. Kaehler, Juoz. 
Kančai’tė, Paul. Katauskaitė, 
Bol. Klimas, Pr. Kolyšas, Br. 
Konsevičia, Br. Krivickas, 
Mildred Lacey, Fel. Nausėdai
tė, įGecilia Olmesorg, EI. Pet
kiutė, Kliara Petkiutė, Kar. 
Petkiutė, EI. Prosevičiutė, Em. 
Prosevičiutė, Sim. Raustis, J. 
Samoška, Alek. Šimkus, Kaz. 
šimkiutė, Juoz, šimkiutė Mar. 
Svenciskaite, , Ap. Vaišviliutė, 
Juoz. žioberis.

Vidurines (High) Mo
kyklas baigė

Paulauskas Vilius F., Har- 
rtison Technical, ketverių m. 
kursą.

Vasiliauskas S. A., Harrisoh 
Technical, ketv. m kursą.

Jasnauskytė Elena J., Harri- 
son Techn., dvejų m. profes. 
kursą.

Marcinkiutė Adelina, Harri- 
son Techn., dvejų metų kursą.

Varšauskas Leonas, Harri- 
son Techn., dvejų m. kursą.

Smaliutė Bernice J., Lake 
View High School, dvejų m. 
proif. kursą.

Kryžanauskiutė Agnė, Mur- 
ray F. Tuley High School, dve
jų metų prof. kursą.

Jurkiute Elena, Parker High 
School, ketverių m. kursą.

Černauskas Liudvikas, Gra
ne Technical, dvejus m. ^unior 
College.

Šukiutė Gertrūda E., Engle- 

wood High School, ketver. m. 
kursą.

LapiutČ Ona L., Englewood 
High School, dvejų m. prof. 
kursą.

Bernotaičiutė Aldona, Louis 
Institute High School, ketv. 
metų kursą.
Mikuckis Jonas F., Austin

High School, keturių metų 
kursą.

Rimkus Rernardas, Gari Schurz
High School, keturių metų 
kursą.

Runkiutė Elena, Gari Schurz
High School, keturių metų 
kursą.

Karpiutė Sylvia, Marshall High 
School, ketv. metų kursą.

Alenius Arvid A., Lane Tech
nical, ketv. metų kursą.

Dauneris Jonas, Lane Techni
cal, ketverius metus. •

Kubickas Edvardas, Lane
Technical, dviejų metų pro
fesinį kursą.

Skinderįutė Hattie, Lindblom 
Technical, ketv. metų kursą.

Vitaškis Vilius, Lindblom
Technical, ketverių m. kur. 

Sadauskas Klemensas^ Lindb
lom Technical, ketverių m. 
kursą. (

Gužauskiutė Jožefina, Lindb
lom Technical, dviejų metų 
profesinį kursą.

Overlingiutė Elena, Lindblom
Technical, dviejų m. prof. 
kursą.

Overlingiutė Lucilė, 'Lindblom 
Technical, dviejų metų prof. 
kursą.

Platkiutė Henrieta, Lindblom
Technical, dviejų m. prof. 
kursą.

Martinkus Vilius, Morgan Pk.
High School, dviejų m prof. 
kursą.

Rakštis Julius P., Crane Tech
nical, ketverių m. kursą.

CLAYAWAYTHE~YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in- the color and rexture of the 
•km $ J
Guaranteed to do these definite thtngsfor 
the face or money refunded. Clear the ' 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove olackneads and pimples. į 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis« 
sues and museles Make the skin soft ‘ 
and smooth į • ■ ** • • • <
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cente to Boncilla Laboratories 
Indianapolis, Indiana, fora trial tube./'3
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Auga ir Auga
Tiktai septinti metai eina, o UNIVERSAL STATE BANKAS 

jau išaugo j

CHICAGOS 
ŽINIOS
Smuklininkams 

fiestai.
Didžiausią ir stipriausią 

MILŽINIŠKĄ 
Lietuviu valstijinę įstaigą

Su turtu siekiančiu arti

$3.000,000.00
Tas liudija jog plačioji Lietuvių visuomenė turi pilną šio Banko 

pasitikėjimą.
Patyrusi ir praktiška šio Banko VALDYBA, SUMANUS ir 

VEIKLUS DIREKTORIAI ir visi ŠĖRININKAI KAIP MŪRAS 
STOVI ir AUGINA ŠI BANKĄ. O SYKIU IR LIETUVIŲ VARDĄ.

Kiekvienam lietuviui 
patartina įgyti šio Ban
ko knygelę ir PERKEL
TI SAVO PINIGUS Į 
ŠI BANKĄ IŠ SVE
TIMTAUČIŲ BANKŲ

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Priduokite tik bile Banko knygelę.

Universal State Bank
(under State Government & Chicago Clearing House supervision)

3252 S. Halsted Street
Banko Valdyba:

J. J. Elias, Pres.,
J. P. Doody, Vice-Pres.,
A. H. Nowak, Vice-Pres., 
Wm. M. Antonisen, Cashier
S. V. Valanchauskas, Ass’t 

Cashier,
C. S. Pavietas, Ass’t Cashier, 
Anthony A. Slakis, Attomey

Chicago, Illinois.
Direktoriai:

Wm. M. Antonisen, 
John I. Bagdziunas, 
P. K. Bruchas, 
Otto H. Beutler, 
James P. Doody, 
Joseph J. Elias, 
Kasimir P. Gugis, 
Matthew Kezes, 
M. A. Meldazis, 
Andrew H. Nowak, 
Anthony A. Slakis.

f DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS. FIRE Wū RKS"
Viskas labai pigiai. Visokios sprogstančios 
medegos, kurių Chicagoje negalima gauti.

Atsišaukite:
1306 S. 48th Avė., Cicero.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Kauno Malt Exract ir Apyniai
Geriausis kas lig šiol yra išdirbtas. Del naminio alaus KAUNO BRAND 

Bohemian Domestic
G kenai ..................................  $4.00

3 oz apyniai ant kiano
12 kenų ..................................  $7.25

štorininkai rašykite dėl pnce listų
Iš už miesto siųskit užsakymus su Money Orderiu

LITHUANIAN PRODUCTS CO.,
3613 So. Halsted St., Telephone Boulevard 7258 Chicago, III.

6 kenai.................................... $5.75
4 oz apyniai ant kiano

12 kenų ......................... . $10.50

šviesą ir pajiegą suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iimokijimo.

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

A. BARTKUS, Fru.
1619 W. 47th SU Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

DABAR YRA LAIKAS
Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms, 
kada oras atšilo, mes užlaikom puikiausi tavorą ir, 
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mu
sų tautiečiams.

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.

DR.H.A.BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.

7 West Madison St., kambu 1202. Kampas State gat. 
Ofiso valandos i Nuo 8 iki 5 po pietą ir pagal sutarimą.

Garsinkities “Naujienose’’

23 areštuoti ir $50,000 degti
nes užgriebta.

Pereitu ketvirtadienio naktį 
pietų miesto daly padaryta 
medžioklė smuklininkams. Dvi
dešimt trys asmenys areštuo
ta ir apie $50,000 vertės sky
stimėlio “nusavinta”.

Automobilių auka.
Suvažinėjo mergaitę, pasiėmęs 

ją paskui pabėgo.

Nuo Naujų Metų Cook kaun- 
tėje suvažinėta 309 asmenys. 
Bevlelik mSra tos dienos, kad 
nebūtų nelaimių nuo automo
bilių.

Pareitą ketvirtadienio vaka
rą prie Sawyer Avė., ir 26 
gat. nežinomas driveris suva
žinėjo 9 metų mergaitę ir pa
skui pasiėmęs ją automobiliun 
nupyškėjo. Dlar bandė ją įneš
ti į vieną aptieką, bet paste
bėjęs policistą vėl ją karan 
pasiėmęs ir nuvažiavęs.

Paskutinis priminimas
šį vakarą bus svarbios prakal

bos Wicker Park svetainėje.

Kai kurie žmonės sako, kad 
gera proga darbininką gyveni
me retai pasitaiko. Dar kiti sa
ko, kad jei kartais ir pasitaiko 
gera proga, tai nevisuomtt dar
bininkai moka ja tinkamai pasi
naudoti. Ar taip yra, pamaty
sime šį vakarą Wicker Park 
svetainėje.

Kaip jau buvo minėta “Nau
jienose”, šį vakarą minėtoje sve
tainėje įvyks nepaprastos pra
kalbos. Tuo nepaprastos, kad 
čia kalbės tokie kalbėtojai, ku
rių kalbų klausytis mums labai 
retai tenka. Tai bus nepapras
ta proga išgirsti vieną žymiau
sių Amerikos Socialistų partijos 
kalbėtojų. Tai Morris Hilląuit.

Bus svarbu išgirsti jo kalbą 
ne vien tik dėlto, kad jis yra vie
nas žymiausių Amerikos Socia
listų partijos darbuotojų, bet ir 
dėlto, kad šį sykį jis yra pasisky- 
ręs svarbią temą. Hilląuit kal
bės apie Tarptautinį Darbininkų 
Kongresą ir jo reikšmę. Savo 
kalboje jis nušvies visų šalių ir 
tautų darbininkų padėtį, jų su
sipratimą ir prie ko jie siekia.

Be tb, jis, kaipo geras tėmitojas, 
dar papasakos įgytus savo įspū
džius iš kelionės po Europą.

Bet dar neviskas, šį vakarą 
Wicker Park svetainėje kalbės 
ir daugiau žymių kalbėtojų. Tat 
apie svarbumą bei naudingumą 
tokių prakalbų nei mažiausio 
abejojimo negali būti.

Kaip girdėt, kitų tautų Chi- 
cagos darbininkuose eina dide
lis bruzdėjimas. Mat visi žada 
būtinai atsilankyti į šias svar
bias prakalbas. Ir visi su dide
liu nekantrumu laukia tos pro
gos, kada jie aglės išgirsti aiš
kinimus apie taip svarbius dar
bininkams klausimus.

- Reikia tikėtis, kad nemažiau 
yra susirūpinę ir susipratę lietu
viai darbininkai. Nes mat jau 
ir jiems užtektinai įkirėjo spe
cializuoti tuščių frazių oratoriai, 
kurie daugiausia rėžia “spy- 
čius” ant kampų bei Jeffersono 
miškuose.

Ir yra ko rūpintis. Juk tai 
bus geriausi proga išgirsti aiš
kinimus apie darbo žmonių rei
kalus tokių kalbėtojų, kurie ne 
tik sugeba geriausiai permatyti 
dabartinę darbo žmonių padėtį 
visose šalyse, bet taipgi yra pil
nai atsidavę darbo žmonių irei- 
kalams. Juk jie nekalbės į žmo
nių jausmus, kaip kad daugumas 
musų patentuotų oratorių daro, 
bet aiškins dalykus šaltai, taip 
kad iš to butų darbininkams 
kuodaugiausia naudos. Supran
tama, iš tokių prakalbų tik ir 
galima pasimokyti, bei geriau su
prasti savo klasės reikalus. Tas, 
o ne kas kitas, ir daro darbo 
žmonėms neramumo. Dėlto, o ne 
dėl ko kito, Chicagos darbinin
kai net išanksto rengiasi į to
kias prakalbas. Nes mat dau
gumas nujaučia, kad gali kar
tais net ir vietos svetainėje pri
trukti. Tad nebereikalo visi iš
anksto ir rengiasi, kad nepasivė
lavus. — V. ž.

Lietuvis išradęs naują 
orlaivį

Kauno laikraščiai rašo, kac 
vienas lietuvis išradęs naują or
laivį. Esą tas orlaivis skiriasi 
nuo visų kitų orlaivių trimis 
skirtingomis ypatybėmis: 1) la
bai lengvutis, kurį lakūnas, rei
kalui ištikus, galįs pats be kitų 
pagalbos persigabenti į kitą vie
tą; 2) labai patogus paslėpti 
kad ir nedideliame griovyje, ar
ba krūmuose; 3) skrendant oru 
viešpataujanti tyla, per 40 met
rų jokio ūžimo negirdėti ir labai 
lengvai vairuojamas. Visa kita 
išradėjas laikąs paslaptyje. Iš
radėjo vardo laikraščiai nepa
duoda.

Garsinkites Naujienose

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais. ,

Pinigus gavo:
17651 — O. Kašiliauskienė
17653 — O. Paulaučiutė
17654 — A. Useliutė 
,17655 — O. Jankauskiene
17656 — K. Matas
17657 — J. Lukša
17658 — S. Minikas
17660 — F. Jurkšienė
17663 — J. Dovidaitis
17664 — L. Višniauskaitė 
17667 — J. Valančienė
17674 — A. Allingis
17675 — P. Vasiliauskas
17679 — V. Daukaitė
17682 — M. šlioda
17698 — 0. Beržinskienė
17705 — J. Daunoras
17714 — O. Jagminienė 
17717 — A. Vaitulionis 
17727 — D. Balzikienė 
17732 — E. Jasiutienė 
17736 — K. Lapinskas
17739 — M. Dorinienei 
17742 — J. Matliauskas 
17745 — J. Adzgauskas 
17748 — O. Čepulienė 
1775Q — N. Volkaitė ■ ' i

17751 — P. Krikščiūnienė
17752 — A. Peciukenas
17754 — R. Meistininkienė
17755 — A. Meistininkas
17756 — J. Merkilevičaitė
17759 — J. Paleckas
17760 — J. Karaliukas
17761 — A. Šusinskas
17762 — O. Audickienė
17763 — A. Rimaucienė
17764 — S. Blaškis
17765 — M. Katauskienė
17769 — A. Liderienė
17771 — J. Brizgis
17772 — 0. Orvidiene
17776 — O. Arlauskienė
17777 O. Pasakantis
17778 — J. Baniulis
17779 — A. Lapinskiutė
17781 — P. Janiūnas
17782 — J. Velnaitis
17783 — E. Lapinskienė
17787 — J. Strokšienė ’
17788 — S. Beinorienė
17791 — K. Krataitis
17794 — A. Kasparienė -y (
17795‘— P* Jurgelionis 1 f

17796 — J. Markevičienė
17798 — G. Mikalauskienė
17799 — K. Bitinaitė ’
17800 — E. Kiknienė 
17803 — B. Bukauskienė 
178091— M. Bagdonaitė
17809 — R. Ringailiene 
17807 — M. Apacenkienė
17810 — U. Sadelskas
17811 — R. Stumbrienė
17813 — K. Grimailiutė
17814 — J. AučiuljS'
17815 — K. Urbienė,
17816 — Z. Glazauskienė 
178177— J. želkauškas 
17819 — A. Minuta 
17822 —* A. Linkaitis
17827 — M. Cicinskienė
17828 — M.'Petrai tienė
17829 •— I. Paškienė
17830 — J. Latonas
17833 — M. Sinkevičiūtė
17834 — M. Monkienė
17835 — E. Varpjotienė
17837 — K. Bračas
17838 — K. Majas
17839 — J. Juškas ’
17840 — A. Brencienė 
17848 —- L. Alonderis 
17850 — A. Domaševičius 
17860 — R. Poviliunienė
17864 — K. Bagdonas
17865 — S. Valatkienė
17868 — J. Voveris
17869 — B. Voverienė
17870 — S. Semaitis
17871 — U. Pocienė
17878 — U. Rimkienė
17879 — V. Prilgauskas 
17881 — S. Lukasuskis 
17885 — N. Pranaičiukė 
17892 — N. Poremskienė 
17894 — O. Širmulienė 
17897 — O. Lazdauskienė 
17900 — K. Narkunas 
17903 — J. Dailydėnes
17905 — V. Kanis
17906 — J. Dambrauskienė 
17914 — Z. Kurkliauskaitė 
17919 — A. Šeputis
17935 — U. Levendauskienė 
20084 — J. Macijauskas 
51526 — I. šeinauskas 
51585 — P. Urmonas 
51600 — F. Sematulskas

51644 — P. Ziaugas
51646 — S. Sabaliauskienė
51647 — M. Daraška 
51652 — D. Pelenienė 
51658 -— B. Bardauskas
51666 — J. Karečkienė
51667 — L. Bačkienž 
51672 — K. Runkėla
51678 — B. Skapinskas
51679 — K. Našlėnas

t 51689 — K. Miknaičiutė 
51683 — J. Kazlauskas 
51685 — J. Petrilionis
51691 — A. Stankus
51692 — V. Bartkevičia
51694 — E. Stukienė
51695 — O. Goštautienė 
51697 — B. Erslovas
51700 — O. Juozapavičienė
51701 — D. Stasitis

; 51702 — O. Miniotienė
51709 — A. Skukauskas
51710 — S. Paendick 
51723 — E. Lukušunienė
51725 — J. Jakubauskas
51726 — S. Baranauskas 
75322 — A. F. Galskis 
,75333 — Ar Mickevičienė 
75336 — S. Jakubauskas
75340 — J. Laurinčikas
75341 — M. Tolmšienė
75342 — M. Marmakytė 
85343 — M. Meilus
85349 — M. Nemkovas
85350 — T. Filifauskaitė
85351 — J. Zimantienė 
90136 — A; Žalys
90138 — K. Kartanaitė •
90139 — K. Jonutienė 
90141 — J. Stančikas 
90143 — M. Vidalaitė 
90146 — S. Mikucionis 
95147 — O. Butkienė 
95229 — O. Grincevičienė
95288 — K. Marusevičienė
95289 — A. Mazrimienė 
95294 — M. Baranauskienė 
95297 — O. Meškauskienė 
95298a — M. Stonis 
95304 — B. Bagdonienė
95310 — J. Papesis
95311 — R. Kazlos
95312 — O. Mažrimaitė
95313 — O. Bajorūnas
95314 — K. Sakalauskienė

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą l-Jr 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrame, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $87.50, $42.50 ir 
$47.50. Whlpcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14tV 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ild 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vėl 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėlionta 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gvdau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniikas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susiSlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 n. m. Nedalioj 

9 iki 12 a. ‘m.

BAŽNYTINĖS APEIGOS

Švento Kryžiaus parapijos apeigos 
suma su pamokslu, atsibuna: Nedėlio- 
mis 10:30 vai. ryte, švento Kryžiaus 
Katalikų Bažnyčia randasi prie 3132 
S. Aubum Avė.; tarpe 31 ir 82 gatvės 
—tarnauja katalikams ypač lietuviams 
per 25 metus.

Turėdami reikalą kaip tai: su krik
štais, šliubais, pagrabais ir tp. kreip
kitės į kleboną. (Klebonas yra lietu
vis) 3240 So. Morgan St. antros lu
bos. Jei klebono nerastumėte, — 
kreipkitės į zakristijoną J. Nekrešius, 
634 W. 35-th St.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Natūrų Guru Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

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

Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

TurnerBros.ClothingCo
DIDŽIAUSIS RŪBŲ CENTRAS WEST SID6J

ANTRA SAVAITE MUSŲ 3-CI0S GIMIMO DIENOS IŠPARDAVIMO
Tūkstančiai žmonių jau pirko savo siutus čionai pereitą savaitę ir sutaupė 
nuo $10 iki $15 ant kiekvieno siuto.
Didelė dauguma žmonių, kurie atlankė mus pereitą savaitę 3-clą musų gimi
mo dienos išpardavimą, buvo nustebinti geromis vertėmis ir dideliu sutaupy- 
mu pinigų ant siutų, kuriuos jie pirko pas mus. Nepraleiskite tos progos — 
ateikite ir pamatykite patįs. Pirkite keletą siutų sykiu ir sutaupyki! pinigų. 
Kitas didelis siuntinys siutų yra gautas specialiai padarytas dėl musų žino
mų rūbų išdirbėjų šioje šalyje, kaip tai: Stratford, Kuppenheimer, Fashion 
Park, Fit Form ir musų pačių išdirbimo. 1

Siutai su 2 kelnėmis tokiomis žemomis kainomis

$31.50, $33.50, $30.50, $42.50
Geriausias materijolas, naujausių spalvų, vėliausių modelių ir 
gerai dėvisi. Mes teikiame dykai patarnavimą ir garantuoja
me pritaikymą. Taipgi garantuojame jums sutaupymą nuo 
$10 iki $15.

Palm Beach Siutai 
ir kiti vasarinio materijolo 
siutai, visokių mierų ir spal
vų

$12.50 ir$15.00
ir kitos kainos

Vaiką siutai su 2 kelnė
mis tokiomis kainomis 

kaip
$11.50, $14.50, $16.50

garantuojamas didelis su- 
taupymas

Turner broliai visuo
met yra savo krautu
vėje ir patįs teikia as
menišką patarnavimą 
kiekvienam kostume- 
riui.

Krautuvė, kuri teikia 
didžiausią vertę rū
buose kur galima gau 
ti didžiausiose krautu 
vėse mieste.

Musų pačių trokas da- 
statys jums rubus 
pirktus pas mus tie
siai į jūsų namus.

TURNER BROS. CLOTHING (ĮO. Į
5. W. Cornėr Roosevelt andHalsted St.

i ■.' . . ... .j

Atdara subatoje iki 10 vai. vakare. ' Atdara nedėlioję iki 1 vai. dieną.
" ......... ....... ..
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šeštadienis, Birž. 30 d., 1923

F Lietuviiįjateliuose
n Aldona Bernotaičiutė 
g skaičiuje baigusiu High 
L school.P _____

Tarp baigusių šiais metais vi
durinę mokyklą lietuvių yra 
“Birutės” narė panelė Aldona 
Bemotaičiutė. Ji baigė Louis 
Instituto High School. Ką veiks 
toliaus, dar nesenti nusistatčiu- 
čius. Norėtų mokytis istorijos 
ir būt mokytoja, bet gal prak
tiškiau busią eiti į Business 
College.

BRIDGEPORTAS
Akcijinės bendrovės “Rūbas” 

dalininkų susirinkimas.

Pereitą šeštadienį, birželio 23 
d., Mildos senoje svetainėje įvy
ko lietuvių akcijinės bendrovės 
“Rūbas” dalininkų susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė vice pirmi
ninkas K. Mačiukas. Tvarkos 
vedėju tapo vienbalsiai išrinktas 
V. Paškauskas. Po to, raštinin
kas perskaitė pereito dalininkų 
susirinkimo tarimus.

Pirmiausia buvo išduoti įvai
rus raportai. Bendrovės pirmi
ninkas p. Gudžiūnas išdavė ra
portą iš savo veikimo kelime 
kapitalo. Iš jo raporto pasirodė, 
kad per kelis paskiasniuosius pe
reitos žiemos mėnesius pasisekė 
sukelti kapitalo virš dešimts 
tūkstančių dolerių, ir kad dides-

PETRAS’ GUSTONIS
Nelaimingas liko užmuštas 

automobiliaus bevažiuojant. Pa
ėjo Suvalkų rėd. Šakių apskri
čio, Griškabūdžio valsčiaus, Lip- 
kių kaimo. Nevedęs Turi brolj 
Amerikoje, bet nežinia kur gy
vena. Tegul brolis atsišaukia 
norėdamas žinoti daugiau .in
formacijų šiuo adresu:

Ig. Rubin, So. Park Avė., R. 
R. G. Box 8, Kokomo, Ind.

ELZBIETA KUDZMA
persiskyrė su šiuo pasauliu Bir
želio 29 d., 2-rą vai. po pietų. 
Paėjo iš Panemunės parapijos, 
Suvalkų redybos. Paliko nuliū
dime vyrą Vincentą Kudzmą, 
augintinę Domicėlę, seserį ir du 
broliu ir Lietuvoje seserj. la
vonas randasi » pašarvotas prie 
1705 S. Peoria St.

Giminės ir pažįstami yra kvie
čiami atsilankyti j pagrabą.

Nuliūdęs Vyras ir duktė
Kudzmai.

a+a
ONA KINDERENĖ K

• Po tėvais Vaičikauskytė per
siskyrė su šiuo pasauliu Birželio 
27 d. 1923 11:40 P. M. sulaukus 
34 metų amžiaus. Paėjo iš Tau
ragės parap., Tuščių kaimo, Ra
seinių apskr. Amerikoje išgyve
no 14 metų Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną tris dukteris, 
Teodorą, Antoniną, Aleksandrą 
ir sūnų Joną. laidotuvės atsibus 
panedčly, Liepos 2 dieną 8 vai. 
iš ryto iš namų 5423 So. Prins- 
ton Avė. į šv. Jurgio Bažnyčią o 
iš ten į Sv. Kazimiero kapines.

Visus gimines draugus ir pažf* 
stamus širdingai kviečiame daly- 
vauti laidotuvėse. Nulindęs vy
ras Jonas Kancleris dukters * ir 
sūnūs. Laidotuvėse patarnaus 
graborius J. F. Radžius. 

nė tų pinigų dalis jau pasiųsta 
bendrovės valdybai, Kaunan, dėl 
statymo Tauragės mieste verpi
mo ir audimo dirbtuvės. Buvo 
pranešta iš “Rūbas” bendrovės 
sekretoriaus J. Stungio laiško, 
kad Kauhe tos bendrovės rub- 
siuvykla dabar gavus iš Kamen- 
danturos užsakymą pasiūti Lie

tuvos kariuomenei virš dvide
šimt s tūkstančių rūbų. Tai da
bar riubsiuvykla, kaip p. Stun
gis praneša, turi užtektinai dar
bo ir daro gerą progresą. Taip
gi savo laiške p. Stungis pataria 
bendrovei pirkti siuvamas ma
šinas iš Amerikos Zingerio kom
panijos, nes Vokietijoj dirbtos 
mašinos elektra varyti yra per- 
silpnos ir greit genda. Jonas 
Grigaitis pranešė, kad jo brolis 
atsiuntęs jam laišką iš Lietuvos, 
kuriame jis rašąs, kad Lietuva 
pereitais metais pirkusi drobių 
ir šiaip audėklų arti dviejų mili- 
onų amerikoniškų dolerių vertės. 
Vieniem Lietuvos kareiviams, 
vien tik autams, nupirkta iš už
sienio audeklo už šešioliką mili- 
onų amerikoniškų dolerių. Pa
sak jo, Lietuvos žmonės laukia 
pabaigiant statyti Tauragėje 
bendrovės audimo fabriko, kad 
nebereiktų Lietuvai pirktis Ru
dinių iš užrubežio. Be to, Lietu
voje yra pigios medžiagos rū
bams ir baltiniams, taigi ten pat 
tą medžiagą apdirbant atseitų 
daug pigiau ir nebereiktų ga
benti Lietuvos linų ir vilnų | 
užsienį. Tatai butų apdirbta 
ant vietos Lietuvoje. Tas pas
tūmėtų Lietuvos pramonę pir
myn ir suteiktų Lietuvos darbi
ninkams darbo savo šaly taip, 
kad jiems nebereiktų važiuoti 
svetur uždarbiauti ir “laibės” 
j ieškoti po surukusius Amerikos, 
bei kitų šalių, didmiesčius.

Po visų raportų bei praneši
mų, prieita prie naujų sumany
mų. Pasirodžius, kad ateinantį 
rudenį priseis dar daugiau kapi
talo sugelti, tam darbui likosi 
išrinkta komisija, kuri prigel- 
bės p. Mačiukui.

Po to, dalininkai akcijomis ir 
paskola sumokėjo bendrovei ar
ti trijų tūkstančių dolerių.

Paskiaus tapo nutarta su
rengti draugišką išleistuvių va
karienę bendrovės pirmininkui 
p. Gudžiūnui, išvažiauojant jam 
į Lieuvą. Jis regis išvažiuoja į 
Lietuvą liepos 15 d. Jis važiuo
ja Lietuvon dirbti Tauragėje 
prie statymo audimo ir verpimo 
fabriko.

— šapos darbininkas.

Bridgeporto Lietuvių Draugijų 
Susivienijimo piknikas pa
vyko.

Birželio 26 d. Mildos svetai
nėje įvyko Bridgeporto Lietu
vių Draugijų Susivienijimo 
pus-metinis susirinkimas. Noęs 
oras buvo gana šiltas, bet vis 
tik susirinkimas buvo skait
lingas. Delegatai atsilankė nuo 
32 draugijų. Matyt, visi su
tartinai dirba lietuvių Audito
rijos naudai.

Plers|kaič|!us pereito susirin
kimo tarimus, sekė raportai. 
Pikniko komisija išdavė saVo 
raportą, iš ko paaiškėjo, kad 
piknikas davė gryno pelno 
•^800. Be to, tą patį vakarą dar 
parduota Šerų už $700. Todėl 
nutarta ir ateinančiais metais 
rengti pikniką Blinstrupo dar
že.

Susivienijimo direktorius A. 
Bugailiškis pranešė, kad sve
tainės statymo darbas eina 
sėkmingai. Daugumas kontrak- 
torių jau pridavė savo kainas, 
t. y. kiek pastatymas svetai
nės kainuos ir už kiek kuris 
apsiimąs pastatyti. Šį dalyką 
direktoriai ateinančiame savo 
susirinkime galutinai nuspręs 
ir po to darbas bus pradėtas.

Susivienijimas nutarė su
rengti iškilmingą vakarienę 
Auditorijos naudai, taip sa
kant, patiesimui Auditorijai 
pamato, nes svetainė netrukus 
bus pradėta statyti. 4

Buvo svarstyta kas ' link da
lyvavimo šv. Jurgio parapijos 
piknike, . kuris įvyks liepos: 15' 
<1. Daugumas išsireiškė, ‘ *ka<l 
parapija reme Susivienijimo 
pikniką, tai Susivienijimas pji- 

valo remti ir parapijos pikni
ką. Nutarta parapijos piknike 
dalyvauti.

U.ž tokį pikniko pasisekiirią, 
Susivienijimo valdyba taria 
širdingai ačiū visiems rengė
jams, rėmėjams ir piknike da
lyvavusiems svečiams.

— A. J. Lazauskas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulko^ mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtoją 
Draugystės nariams ir narėms atydaj 
turės šeiminišką išvažiavimą į Jeffer- 
son miškus nedėlioję, Liepos 1 d. bus 
šokiai žaismes ir muzika. Kurie nori
te dalyvauti kreipkitės prie raštininko 
ypatiškai j barber shop. 3336 So. Hal- 
sted St., Raštininkas.

i svet., 
choristės

Apšvietos Jaunų Mergaičių Choras 
laikys generališką repeticiją, birželio 
30 d. 4 vai. po pietų, Mildos 
3142 So. Halsted St. Visos 1 
malonėkite laiku susirinkti.

Sekr. S. S. Stankus.

MylėtojųBridgeport. — Teisybės
Draugija turės šeimynišką išvažiavi
mą į JeffersOn miškus nedėlioj, lie
pos 1 d. Bus muzika, šokiai ir žais
mės. Kurie noriae dalyvauti, kreip
kitės prie raštininko šiuo adresu: 3336 
So. Kalstei St. — Rašt.

Liet. R. žvaigž. P. ir Pašelpos Kliu- 
bas rengia išvažiavimą į Jefferson gi
rias nedėlioję, liepos 1 d. Bus įvairių 
žaismių. Visi yra kviečiami atsilanky
ti. —Rengėjai.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirinki
mas bus nedėlioję, liepos 1 d., 10 vai. 
ryte. C. Strumilo svetainėje. Visi na
riai ir norintys prisirašyti kviečiami 
atsilankyti laiku. —- Organizatorius

Jaunuolių Orkestros išvažiavimas 
bus nedėlioj, 1 liepos Lyons, III. prieš 
Stiknis daržą. Visi jaunuoliai taip ir 
tėvai ateikite kaip astuonios 30 ip. ry
to prie Mildos. Visi važiuosime tro- 
ku. Visiems jaunuoliams važiavimas 
vęltui, kurie negalės gali važiuoti ka
rais. Vieta bus paženklinta vėlukais 
Norėtume kuodaugiausia atsilankyti. 
Galėsite praleisti linksmai laiką, nes 
orkestras grieš visokius šokius; bus 
ir programas. — Komitetas.

ŠIUOMT PRANEŠAME visoms 
Melrose Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš 
Melrose Park rengia p'kniką augusto 
13 d. 1923 Pasakinu darže, ant 5-th 
avė. Mayvvood Todėl meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovė — laikys pusmetini su
sirinkimą pirmadienį, liepos 2 d., 8 v. 
vak., K. Strumilos svet., 158 E. 107 
gat. Visi šėrininkai būtinai atsilan
kykite, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Sekr. K. Gavėnas.

Draugystės Liet. Taut. Tėvynės My
lėtojų No. 1 pusmetinis mitingas 
įvyks sekmadienį, liepos 1, 1 v. po p. 
po No. 4600 So. Paulina g. Kiekvie
nas narys privalo atvykti, yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

North Sidės vaikų draugijėlės “Bi
jūnėlio” išvažiavimas į Jefferson miš
kus įvyks sekmadienį, liepos 1 d. Bus 
gražus programas, kurį išpildys “Bi
jūnėlio” nariai-ės, mokytojui p. Sar- 
paliui vadovaujant.

Notrhsidiečiams gerai žinomas 
Drg. Mickus savo troku pribus tris 
sykius į tą vietą, kur Milvvaukee ka
rai sustoja ir iš čia jis vež -“Bijūnė
lio” narius ir jų draugus į miškus, 
kad nereiktų eiti peštiems. Į čia jis 
pribus 11 vai. ryto ir 1 ir 2 vai. po 
pietų. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

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

Chicagos Lietuvių Auditoriuhm Ben
drovė laikys pusmetinį susirinkimą 
pirmadienį, liepos 2 d. Keistučio Sp.ul- 
kos name 840 W. 33 St, 8 vai. vak. 
Prašau draugai atstovai ir derektoriai 
pribūti laiku ba yra svarbių reikalų 
aptarti, ba jau praėjo visos apkaina- 
vimas svetainės statymo ir turėsime 
pradėti statyti.

Raštininkas J. Balčiūnas.

Amerikos Lietuvių piliečių Dr-jos 
susirinkimas atsibus Liepos 1 d. ne
dėlioj 2700 So Wallace St. Pradžia 
2:30 po pietų. Visi narai privalote 
būti susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui.

Sekretorius A, Rekštis.

L. S. J. Lygos nariai yra kyiečja- 
mi ryto, 10 vai. iš ryto, į Jącksdn par
ką lošti tennis. — Komitetas.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliukx> mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieni, liepos 2 d., 7:30 vai. vak. 
bažnytinėj svetainėj- Visi nariai pri
valot dalyvauti, nes yra labai svar
bių dalvku nutarimui. x

DIDELIS ČARTERIS 
LIUOSYBĖS.

Birželio 19, 1915, Didelis 
čarteris Liuosybės aiiba 
Magna Charta buvo pasira
šyta ir antspauda uždėta per 
karalių Joną, Anglijoje. Tas 
žinomas dokumentas turi 
savyje daug skyrių naudai 
žmonių ir nekuriuos punk
tus dėl geresnės valdžios, 
guriuos galima pritaikinti 
kiekvienoje vietoje ir visuo
met, kurio svarba yra labai 
didelė ir beveik negalima 
permainyti, pavyzdžiui 39 
skyriuje uždraudžia ką nors 
svadinti kalėjiftian be tam 
tikro teismo ir tt. Ta Magna 
Charta yra apsaugojimas 
publiškos tiesos Didžiojoj 
Britanijoj. Jei jus palygin
site tai prie žmonių sveika
tos Trinerio Kartusis Vynas 
gali būti pavadintas Magna 
Charta Sveikatos, todėl, kad 
jis apsaugoja vidurių orderį 
ir suteikia skilviui pamatą 
sveikatos. Didelis Francuzų 
autoritetas, Charcot pasakė: 
“Devynios dešimtįs nuošim
čių visų ligų prasideda vidu
riuose”. Trinerio Kartusis 
Vynas yra gyduolė kuri iš
valo vidurius ir užlaiko juos 
švariais. Jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas gyduo
lių turi pas save stake dėl jū
sų. Klauskite jų apie kitas 
puikias Trinerio gyduoles ir 
prirengimus.

—............. ...................................

G E R B. Naujienų skai
tytoj oe ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti} tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

PASARGA.
EESIGARSiNANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

-------—
Jokie apskelbimai iš streiko apim

tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai ptąšomi pranešti Naujie
nų ofisan apie_ einančius streįkus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbjmąjį., {

Pardavimfci savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedim&i, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi'būt iš kalno apmoka
mi. .i«4

Jeigu kurie ’ ^apskelbimai pasirodo 
ibejotini, Naujienų administracija pa-: 
dlieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirą jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsini | sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Jurgio An

tanaičio. Apie dvyliką metų atgal gy
veno Bostone ant Endicot Str. Norėčia 
susieit arba laišku susirašyti. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. žinantieji 
jį arba jis pats teiksis pranešti laiške 

Juozapas Gudaitis,
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

PAUIFJŠKĄU savo pusbrolio 
Antano Kukto. Paeina iš Lie
tuvos Vilniaus gub. Gyveno 
Gary Ind. Jis pats ar kas ži
note, praneškite, Juozapas Nau
džiūnas, 3948 S. California A v.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsįvedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vaikais, ne 

senesnes kaip 50 m. Aš esu 50 m. 
našlys, turiu nuosavybę

Taipgi kambaps ant rendos. Jeigu 
dvieje, mokėsite po $6.00 mėn., vie
nam $10.00. Geistina, kad nevartotų 
tabako nė munšaines. Atsišaukite laiš
ku: /

1739 S. Halsted St., Chicago.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės 
merginos arba našlės, nedaugiams, 
kaip su vienu vaiku, laisvų pažiūrų, 
mokanti rašyti ir' skaityti, nesenes- 
nės 35 metų. Aš esu 39 metų. Turiu 
savus namus ir biznį—vertas per 30 
tūkstančių. Svaigalų nevartoju, myliu 
dailę ir muziką. Katrą butų tokių pa- 
žvalgų, malonėkite atsišaukti ir pri
siųsti paveikslą šitokiu antrašu:

G. L. 
2236-38 Caniff Avė., Detroit, Mich.

REIKALINGAS kambarys su 
valgiu. Prie švarių \ ir blaivų 
žmonių, Brighton Parke arba 
•ISriiclgepoirte. ‘ Kas turi 
kambarį praneškite, V. J, 

1616 W. 47th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ANT RENDOS van

denio šiluma apšildomas modeniški pa 
togumai išrendavosiu vienam arba 
dviem vyram ar merginoms randasi 
ant

6338 So. Mozart St.

PASIRANDAVOJA kamab- 
rys dėl vieno vaikino, elektra ir 
visas įtaisymas.

1117 W. Erie St.
2ras augštas

RENDIAI kambarys, dėl vie
no arba dviejų vaikinų, arba 
dviejų merginų, arba ženotai 
porai. Kambarys šviesus, ap
šildomas, su visais parankumais 
be valgio. Norėdami gero kam
bario atsišaukite, 3411 South 
Leavitt St., 2 lubos.

KAMBARYS ant rendos vie
nam ar dviem vaikinam. Elek
triką, maudynė ir garu apšil
domas, be valgio. Turi būti 
blaivas žmotgus. Atsišaukite: 
733 W. 18th St., 3 lubos fronte.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

( GERA proga įsigyti gerai įs
teigtą biznį—taisymo tire—rat
lankių. Turiu apleisti. Paaukau* 
siu savo dalį už $1200. Atsišau
kite: 7940 Normai Avė.

ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų. /

ELECTRIC APPLIANCfc /
EXCHANGE INC., v 

1893 Milwaukee Avė., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randolph 4209

$5 DOVANŲ.<Prapuolė juo
das mažas šuo, rudomis kojo
mis, biskį balta pakakle, ant 
kaklo , diržas. Kas praneš gaus 
$5 atlyginimo. 251 E. I115th 
St., Tol. Pullman 5625.

REIKIA OARBININKĮf
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų dar
bui ant farmų, netoli nuo Chica
gos. Gera mokestis. Atsišaukite

I

1261 So. Halsted St.
Klauskite Marie

REIKIA patyrusio virėjo 
arba virėjos ir veiteris arba 
veiterka.

Wm. Jucius,
3241 S. Halsted. St.

Tel. Blvd. 2158.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

50 MERGINŲ IR MOTERŲ 50 
$17—$24
l SAVAITE 

LENGVAS IR GERAS - DAR
BAS, 51/2 DIENOS Į SAVAITĖJ* 

85c. Į VALANDĄ GARAN- ‘ 
TUOJAMA.

Kainos kaip darbui nuo štukų i 
tuojau. Galite pradėti bije rytą. 
Valandos nuo 7:30 iki 5. Atsi1-

J I

šaukite: I
Spaulding and Merrick Branch, 

820 South Kildare Avė.

REIKIA —
MERGINŲ coli vyniotoji), 

bladers ir cord galų nitavotojų.
Atsišaukite

cord

ELLOG SWITCHBOARD 
AND SUPPLY CO.

1066 W. Adams St.

1 ANT ūkės reikia moters ar mergi
nos,’kuri norėtų'įpęr vasarą keturis 
mėnesius ar mažiau pabūti ir pagel
bėti po biskį stuboj dirbti. Pragyve- 
nimas už dyka. Taipgi.’ veikia vaiko dėl 
pasisiuntimo nę jaukesnio kaip 12 
metų. JOE PAULIKAS

Millburn Rd. Wadšworth, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ
CORE DIRBĖJŲ 

/ PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS.

AMERICAN BRAKE 
SHOE & FOUNDRY »

COMPANY
9501 Cottage Grove Avė. *

Janitorkų, trumpos valan-

REIKIA moterų indų plovėjų, $18 
i savaitę. Moteries į kafeteriją, $15 
ir valgis. Janitorkų, trumpos valan
dos, $15 i savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

Kreipkitės:
MOTERŲ abelnam lengvam 

darbui į karpetų išdirbimo įs
taigą. Nuolat darbas

OLSON RUG CO. 
1508 N. Monroe Str.

REIKIA moterų, į laundrę dėl 
prosinimo. Geros sąlygos.

U. N. I. LAUNDRY
485 South Halsted Str.
Tel. Haymarket 1620 >

REIKALINGA moteris 
vimui indų į restauraną. 
bas

plo-
Dar-

ant visados.
Atsišaukite:

1745 S. Halsted St

REIKIA DARBIMIMKŲ
REIKIA-4- . A

LfiBERIŲ
STANDARD MATERIAL

COMPANY,
607 W. 66-th St.

REIKIA DARBININKUI 
plieno fandrę. Labai geros sąly
gos. Atsišaukite:

Chicago Steel Founduy Co., 
Kedzie Avė. and 87-th St.

REIKIA darbininkų į fandrę, pra
džiai mokestis kętųriaą dešjmts devy
ni centai į valandą, o j menesį lai
ko penkias dešimts keturi centai į va
landą. Atsišaukite į samdymo de
partamentą. Employment Dept., Cra- 
nc Company, So. Kedzie and 40 St., 
arba So. Canal and 15-th St.

REIKIA darbininkų ir pagal
bininkų į structural plieno ša
pą. <

Atsišaukite:
FEDERAL IRON WORKS

3545 Shields Avė.

PORTERIŲ

PORTERIŲ

VYRŲ NUO 35 
IKI 45 METŲ 

AMŽIAUS 
. ABELNAM IR 
JANITORIŲ DARBUI

B. KUPPENHEIMER

Ėmploymenf office

REIKIA dviejų frame dirbėjų, pri
dėjimui langų užlaidų į durių depar
tamentą, assembly vyrų sash ir du
rių departamentą. Tenon mašinų 
darbininkų, millwright, dviejų cabinet 
dirbėjų. Unios šapa. Lord Lumber 
Co., La Grange, III. netoli Cicero.

REIKIA VYRŲ

Kalvių, 70c. į vai. Karpenterių į 
dirbtuvę, 75c. į vai. Inžinierių, $40 j 
savaitę. Pečkurių, $30 į savaitį, 8 
vai. darbo. Janitorių. naktimis arba 
dienomis, $25 iki $30 į savaitę, 
bininkų į dirbtuvę, 50c. į vai. K 
tu, 75c. į vai. Drill punch pre 
bininkų, 65c. j vai. Sargų, $101 
nesį, 6 naktis darbo j savaitę,

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BURBAU, 

x 4193 So. Halsted St. ; .

70c. į vai. KąrpęnteriiĮ j 

Pečkurių, $30 į savaitį, 8
i

Daii- 
ašinis- 
is dar- 
> i mė-

DARBININKŲ j jardą ir fan
drę. iNp^lat dalbas., Atsišaukite 
į samdymo skyrių. ’ ‘

LINK BELT,

329 West 39-th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ*

REIKALINGAS geras buče* 
ris, kalbantis lietuviškai ir 
enkiškai. Atsišaukite:

A. ČERNAUSKAS, J 
2462 W. 46th PI.
Tel. Lafayette 4536

REIKIA patyrusio bučerioj 
pyie abelno buČernės darbo, ge
ram vyrui gera alga.

Atsigaukit
2214 W. 23 PI.

REIKIA bučerio, pastovaus,, 
gera mokestis tam kuris mo
ka tą darbą.

Atsišaukite:
1835 Wabansia Avė.
Tel. Humboldt 6499

REIKIA yyrų lenkų ar . lie
tuvių į edeoanut -oil press rui- 
mį, 47c į valandą. Nuolat dar
bas. Atsišaukite: THE GLLD- 
DĘN NUT BOTTER CO.,

„ , 2670 Elston Avė.'
<■ * » ’ l i »»•. I« ’ < . 51' . f

REIKIA shearmeno darbui į 
geležies atkarpų jardą. Nuo
lat darbas, gera mokestis. < 

AtsiŠtfukite:
ANSlHfcL, 6HAMBERG,

,■ • 459 N. Wood St.'
j L\ i. . 1 { v zj )

■ n'.ii R Iii,—. . ... ......................

i REIKALINlįA^ darbininkas, 
vienas . šų motere, bet be 
vaįkų .prie' daržovių fermos, 
Ątyftžiuokite prie St. Kazinie- 
ro Kapinių ir ten klauskite 
kur gyvena D. B. 'Pratapas.

REIKALINGAS patyręs por
teris į saliuną. TuJ(i kalbėti 
angliškai ir turėti gerą paliu
dijimą.

Atsišaukite:
5240 S. Halsted St.

REIKIA gerai išrodančio salesme- 
no, kuris laikytųsi pas lietuvius par
davinėdamas apdraudos securities. 
Yra teikiama bonafide. Geras komi- 
Šinas. Galima uždirbti nuo $200 iki 
-$300 į savaitę.

612 State-Lake Bldg.

AUTOMOBILIAI
JEI jus norite turėti gerą 

karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
įia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

ĖRIDGEPORT AUTO 
SALES CO., 

3207 So. Halsted St., 
Chicago, III.

■........1 '» BCH IV, „ i,, „ W

PARSIDUODA Oldsmobile auto
mobilius 6 cilinderių, 5 pasažierių, 5 
geros tairos, geram stovyje. Modelio 
1919 parsiduoda labai pigiai — už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Atsišau
kite subatoj ar nedėlioj iki pietų. 
4339 South California Avė. 2-os lubos

PARDUODU AUTOMOBILIŲ 
Overlandą B. 83 arba mainysiu ant 
Fordo ar Morris Sechells. Priežastis 
pardavimo man yra uždrausta važinė
ti per 6 mėnesius.

D. PAULAUSKIS,
4503 So, Hermitage Ąve., Chicago, UI. 

Klausikite apačioje bučernėje.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS.

TOURING, sport, coupe, sedan ka
rai, kaina $250, $1,050. Mes paimsime 
mažus karus mainais į keletą sekamų 
dienų. Mes esame paskirę visą savo 
namą dėl specialiai dėl vartotų karų.

mums reikia parduoti visą savo staką. 
Tai yra proga pirkti perbudavotus 
karus geriausios rūšies tokioms kai
nomis kokių Jus dar liki šioL negirdė
jote. Ateikite tuojaus ir apžiūrėkite 
musų karus, ir bukite prisirengę už
mokėti depositą už vieną patinkamą 
karą. Tai yra puikus bargenas. Vei
kite greitai. Negirdėta proga.

W. V. FOUNCE !
MOTOR COMPANY - T

,2035 So. Michigan Avenue,

Atdara va^arąis ir nedėliomis

i»■ 
!■■■
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AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME

SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITE.

Oakland Touring karas — 34—C— 
Tik ką perėjęs per musų šapą ir yra 
perdirbtas ir pertaisytas kaip naujas. 
$288 pinigais, kitus po $36 | mėnesi, 
įskaitant palūkanas.

JŪSŲ SENAS KARAS ATVEŽ
TAS PAS MUS TOKS PAT KAIP 
NAUJAS $150 pinigais ant pirmo |mo 
kėjimo už bile perbudavojimą karo 
pas mus.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
SERNĖ viena iš geriausių ant Bridge- 
porto, kur galima daryti gerą biznj. 
Arba mainysiu ant namo ar kitoniško 
biznio. Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
3302 So. Union Avė.

PARSIDUODA KRAUTUVUS cigarų 
cigaretų, saldainių ir angliškų žurna
lų. Keturi kambariai dėl pagyvenimo, 
biznis išdirbtas per tris metus. Mai
šytų tautų apgyventoj vietoj. Priežas
tis patyrsite ant vietos.

Atsišaukite:
5612 So. Ashland Avė.

V. ’ '
SPECIALIS BARGENNAS TIK 

15 DIENŲ

PARDAVIMUI

Klauskite pilnų informacijų ir pa
rodymo bile vieno naujo ar pavaži
nėto karo musų stake.

OAKLAND 
MOTOR CAR COMPANY.

Dirbtuvės šaka.

2426 So. Michigan Avė., 
Calumet 5310

Atdara vakarais ir nedėldieniais.

PARSIDUODA FORDO TROKAS 
2 tonų su ekspresą body, naujai per
dirbtas, kaip ir naujas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus

Kreipkitės:
D. PETRAVIČIA 
948 W. 36 Str.

PARDAVIMUI pigiai Jordan ka
ras, 1921, 7 pasažierių, touring. Pir
mos klesos padėjime, 3 extra drati- 
niai ratai.

Atsišaukite
3029 So. Union Avė.

PARSIDUČDA
WHOLESALE saldainių išvežiojimo 

biznis gerai išdirbtas, neša gerą pel
ną, gera proga dėl gyvos vpatos.

Atsišaukite ypatiškai.
6388 So. Mozart Str.

PARDAVIMUI Dailės ir lempų Sto
ras. Gera vieta kur galima daryti ge
rą biznj. Turiu apleisti miestą ir grei 
tai noriu parduoti šią įstaigą.

SMITHS STUDIO, 
3554 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė, visos mašinos gerame sto
vyje. Vieta labai gera ant bizniavos 
gatvės ir geroj kolonijoj. Renda pigi. 
Lysas ilgam laikui. Darbo užtekti
nai. Priežastis pardavimo, rengiuosi 
Lietuvą.

J. JANULIONIS, 
8433 So. Halsted Street

5 kambarių cottage, fumact šildo
ma, 2786 W. 88 Str. Kaina $5,100/ 
$3,000 įmokėti, kitus kaip rendą. I

6 kambarių cottage, 8808 So. Wash- 
tenaw Avė., $8,650, $1.500 jmokėti 
kitus kaip, rendą.

8 kambarių rezideheiją, Chicagoje 
Lawn, netoli 63 St. ir Kedzie Avė., 
kaina $4,650, $2,000 jmokėti, kitus kaip 
rendą. ■ .

PARDAVIMUI PIANAI Vėliausios 
mados, šildomas pečius minkštom ir 
kietomis anglimis, kūrenamas Ice Box 
Visi daiktai geri beveik nauji ir mažai 
vartoti. Nupirksite prieinama kaina.

Atsišaukite:
3303 South Union Avė.

PARSIDUODA barbernė, biz
nis išdirbtas per 20 metų, ge
ra vieta.

Atsišaukite:
4556 S. Paulina St.

2 flatai, 5-6 kambarių, 8941 South 
Kedzie Avė. Kaina $5,200, $2,000 įmo
kėti kitus kaip rendą.

8 flatai, 5-5-5 kambarių, 5548 So. 
Nordica Avė., lotas 180x125. Kaina 
$9,000, $3,000 Įmokėti, kitus kaip rcn- 
dą.

PARDAVIMUI GARADŽIUS, tai
symo automobilių šapa. Parduosiu sa
vo dalj. Gera vieta, lietuvių apgyven
toje vietoje.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 276,

PARDAVIMUI geras saliu
nas, geroj vietoj, per 10 blokų 
nėra kito saliuno, renda pigi; 
lysas ant 3 metų. Priežastis — 
turiu išvažiuoti į .Lietuvą.

325 W. 115th St.

Krautuvė su 4 kambariais užpaka
ly ir 4 kambariai ant 2 augšto, 1707 
South Halsted St., Kaina $7,250, 
$3,500 įmokėti, kitus kaip ręndą.

PARDAVIMUI saliunas. Vo
kiečių ir anglų kolonijoj. Renda 
;ik $45.00, keturi kambariai 
gyvenimui užpakalyj. Lysas ant 
3 metų. 2101 W. 13 St. Tel. 
Roosevelt 8336.

Krautuvė su 4 kambariais užpakaly, 
2 flatai 5-6 kambarių, 2500 W. Per- 
shing Rd. Kaina $17,500, $8,000 įmo
kėti, kitus pagal sutarti.

PARDAVIMUI duokepykla, se
niai išdirbta vieta. Parduosiu visai 
Eigiai iš priežasties kito užsiėmimo, 

ietuvių apgyventa.
Atsišaukite

3188 So. Wallace Str.
arti 31-mos gat.

HAYNES
Greitam išpardavimui.

Modelis 36, Haynes, 7 pasa
žierių, $200.

Packard, 7 pasažierių, $400.
Reo, 5 pasažierių, $250. I PARSIDUODA grosernė ir ken 
Overland sedan, 1921, $350. džių krautuvė labai pigiai. Geras 
Haynes, 45, 7 pasažierių $600 biznis pardavimo priežastis pa- 

TRIANGLE MOTORS, Ine., I tirsite ant vietos.
2229 S. Michigan Avė., Į 4322 So. Wood Str.

Phone Calumet 5784
PARDAVIMUI grosernė ir 

STU’DEBAKER, '4 cilinderiųj saldainių krautuvė su minkš- 
5 pasažierių touring, išvažiuo- tais gėrimais ir visokių maž- 
tas tik 16,000 mylių, gana ge- možių. Parduosiu arba / mainy- 
rame stovyje, parsiduoda tik I su ant mažo namo. Kas priims 
už $150. Kreiptis: 1920 S. Hal- krautuvę kaipo pirmą įmokė- 
sted St., 3 fl., front. jimą. 3518 So. Wallace St.
------------------------------------------------- EXTRA BARGENAS. ~~ 

PARDAVIMUI EI Car, 5 pa-1 Pardavimui grosemė ir bučemė, Sli- 
sažierių. Važinėtas 3500 mylių. l
Mokėtas $1,750. Parduosiu UŽ Į metų, garadžius dėl 2 karų. Priežastis 
$600 ar pigiau. Matyti mane kF&nlin^ Avė, Reseland. 
galima visada. J. Martin, 7391----------------------------------------
W. 20 St. | PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO-

semė su namu ar be namo. Senas ir 
gerai išdirbtas biznis. Kur galima 
visados gerai biznj daryti. 

Priežastis pardavimo labai svarbi.
3558 So. Hoyne AvenuePARDAVIMUI

PARDAVIMUI SALIUNAS SU VI-1 . . . .
sais barais. Didelė vieta, geras biz-1 PARSIDUODA labai pigiai 
nis, prie didelių dirttuvįų; lysas vie-1 sa]dainių krautuvė, lietuvių ap- 
nam metui. Taipgi trokas 2!6 tonų! •
Sodon. gyventoj vietoj biznis senas ir
^'Ms’Rooaevelt Rd. «erai birbtas, renda pigi lisas

 ant 4 metų. — priežastis — no-
PARDAVIMUI. BARGENAS. riu apleisti Chicagą.

GROSERNĖ ir BUČERNĖ. Pardavi-1 yy 18-th Str.
mo priežastis liga. Geras biznis, ge-1 
roję vietoje, pigi renda. Iš užpakalio 
4 gyvenimui kambariai.

T. Radvilias, savininkas, 
3523 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI grosemė, Icc 
cream ir visokių kitokių sal
dumynų. Senas ir išdirbtas biz
nis. Nupirksit už prieinamą 
kainą. Atsišaukite:

834 W. 33rd St.

PARDAVIMUI saliunas, vie
nas iš geriausių Englewood. Ge
ra vieta ir galima gerai biznj 
daryti. Nupirksit už prieinamą 
kainą. Priežastis pardavimo 
svarbi. Kreipkitės:

1005 W. 69th St.

AlNT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė. Puikioj biznio 
vietoj.

Atsišaukite:
3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restauracija, 
geroj vietoj, lietuvių apgyven
ta, arti prie gatvekarių barnes. 
Senai išdirbtas biznis. Kas my
lite tokį biznį nepraleiskite 
progos. 3325 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI pilnai įrengtas min
kštų gėrimų parloras, su 6 kamba
riais ir miegamų porčiu. Viršui ap- 
artmentas, renda $85 į mėnesi, Storas 
$150. Kaina $21,500, pinigais $7,000. 
Turi būt parduota tuojau, nes savi
ninkas apleidžia miestą.

Kreipkitės:
319 E. 75th St.

EXTRA BARGENAS!!
PARDAVIMUI grosemė ir pieninė, 

maža vieta, bet daranti gerą bizn|. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes 
turiu kitą biznj.

Atsišaukite:
1413 South 49 Ct. Cicero

6 flatai, po 4 kambarius kiekvie
nas, 4346 So. Wood St. Kaina $9,250, 
$4,500 įmokėti, kitus kaip rendą.

3 augštų, 6 flatų prie 3616—18 So. 
VVallace St. Kaina $18,500, $6,000 |mo 
ceti, kitus morgečiais.

Visos tos prapertės turi būti par
duotos j 15 dienų. Del tolimesnių 
formacijų pasimatykite suę

J. N. ZEWERT and CO 
4400 South Kedzie Avė.

BRIGHTON PARK.

in-

Dviejų augštų nn.rniai namai, skie
pas ir attic, 4-5-6 kambarių prie Mo- 
zart St. ir Fran< isco Avė., tarpe 45 
St. ir 47 St. Tie namai bus gatavi gy
venimui j 2 savaites. Ateikite anksti 
ir pasirinkite koks jums patiks, kol 
dar jų yra.

2 augštų frame namas, cementiniu pa
matu, skiepas ir attic. Krautuve ir 
4 kambariai ant piipno augšto, 6 di
deli kambariai ant 2 augšto. Krautuvė 
apšildoma, 2 metivtteBVmo, 4600 So. 
jrancisco Avė. kaina $18,500.

2 augštų frame namas ir bekernės 
biznis, prie/karų linijos, cementiniu 
pamatu. Ki/autuvė.po ir bekemė ant 
>irmo augšto, 6 dicjeli kambariai ant 

2 augšto. šioje vietoje- daromas labai 
geras biznis.V Kainą, $13,500.

V----- - ‘b r- -

Kampas Archer Avenue ir Francisco 
Avė., 79 pėdos frontas prie Archer 
Avė. Labai geras kampas dėl krautu
vių ir ofisų. Kaina $12,500.
100 pėdų prie Archer Avė., tarpe 
Troy ir Albany Ąve., pietinėje pusėje 
gatvės. Kaina $200 frontinė pėda. 
Taipgi 3 lotai tarpe Albany Avė. ir 
Kedzie Avė. prie Archer, 25x125. 
Kaina $5,000 kiekvienas. Visos 
tos' prapertės randasi netoli mokyklų 
ir bažnyčių ir yra labai gera trans- 
portacija.

BARGENAS. Parsiduoda gro- 
sernč ir bučernė pjnt kampo-. 
Geras biznis maišytų tautų ap- 

PARDAVIMUI grosernė, ge-1 gyventa; turi būti parduota į 
roj vietoj biznis išdirbtas per I trumpą laiką. Atsišaukite: 
daugelį metų. Parduosiu už pir- w St.
mą teisingą pasiūlymą. Atsišau-1_________________________
kite* I PARSIDUODA grosernė ir
4443 S. Wood St . Chicago. I1LI delikatessen biznis, darome $75 Į 

I i dieną. Kampinis Storas ir I 
EXTRA DIDELIS BARGENAS uvvenimni ilo^ lv<^J

Parsiduoda greitu laiku bučemė ir I kamD. gyvenimui, ilgas lysas I 
grosemė svetimtaučių apgyventa, vie-1 su nebrangia renda. Pardav-i- 
ta biznis išdirbtas per daug metų. Cashl I
biznis. Renda pigi, lystas ant penkių I mo priežastis apleidžiu mie-1 
metų. Puikus kambariai dėl pragyve- j stą. 2901 Belmont Avenue. 
ninro priežastis pardavimo patirsite! 
ant vietos. | “
4901 w. Roosevelt Rd., Cicero, 111.. I PARSIDUODA restauranas

I su minkštais gčrymais ir ei- Į 
_______ ________ _________ | garais, gera vieta, lietuvių ap-1

PARDAVIMUI fonografu biznis, 
randasi biznio distrikte, Racine, Wis. 
Metinė biznio apyvartą nuo $7,000 iki 
$8,000. Studia pilnai įrengta. Biznis 
labai geras. Galite ateiti ir persitik
rinti. Greitam pirkėjui parduosiu už 
$2,500. Rašykite: X 315, Journal.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
labai pigiai. Turi būt parduota j 3 
dienas. Yra tam tikra priežastis. 
Kam toks biznis reikalingas, pašau
kite:

WM. GRITĖNAS
8241 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 5066

CHICAGO LAWN
6 flatų mūrinis namas, 5-4. kambarių 
apartmentai ir 1-5 kambarių, su sun 
parlorais. Moderniškai {rengti, garu 
šildoma, geros įplaukos. Tas namas 
turi būti apžiūrėtas, kad teisingai ap- 
vertinus.

FRANK WOZNIAK, 
2703 W. 47-th Street, 
Phone Lafayette 4607

GERIAUSIS PIRKIMAS JŪSŲ 
GYVENIME

PARDAVIMUI SALIUNAS, LABAI ° J
geroj vietoj, biznis išdirbtas per daug I gyventa. Parduosiu už pirmą 
metų, visokių tautų apgyventa. Par-1 teisingą pasiūlymą, nes išva
duosiu už pirmų teisingų pasiūlymą.1 
Priežastį patirsite ant vietos. 

1825 Ganai po rt Avė.
žiuoju iš Chicagois. Atsišauki-

Ite: 646 West 14th Street.

, , > I PARDAVIMUI grosernS-deli-PARDAVIMUI rro^mS ir^eliko-L . išteista Der? 12 me- 
teesen, Ice cream, cigarai, tabakas I Kai,essen» laveigva per mė
li cigaretei. Iš užpakalio yra 3 kam-1 tų. Geras, biznis, pigi renda, 
K senimui kambariai. Turi bu.
davimo priežastis, aple’džiu miestą, j parduota, nes apleidžiu miestą. 
IJOOsM’ct. Cicero, III. | 2958 W. 38th St.

PARDAVIMUI grosernė ir PARDAVIMUI bučemė. Ne- 
bučemė, geroj vietoj, biznis I praleiskite geros progos. Taip- 
išdirbtas. Parduosiu už pirmą Į gi gera ledam šaldyti mašina, 
teisingą pasiūlymą. I Viską parduosiu pigiai.

Atsišaukite: I Kreipkitės:
3247 S. Morgan St. 2557 W. Pershing Rd.

EXTRA BARGENAS,
PARDAVIMUI RESTAURĄNĄS,

i__ ___________ . _ , _____ ____ . _______________
niavos gatvės ir arti kampo. Pigi ren-1 sui, dėl namų mokinimosi arba mo
da, lysas ant bemetu. ^ Jeigos $90 ||kykloje. Viso apie 150 knygų, litera-

laūjama $2,500, likusius ant~lengvų iš
mokėjimų.

ATYDA STUDENTUI
___________ Puiki proga pigiai nusipirkti angliš- 

del nesutikimo partnerių. Prie biz- Į kų knygų visam High School’ės kur- 
niavos gatvės ir arti kampo. Pigi ren-1 sui, dėl namų mokinimosi arba mo
da, lysas ant 5 metu. Jeigos $90 jlkykloje. Viso apie 150 knygų, litera- 
dieną. Kaina $4,500. Pinigais reika-lturos ir kitų šakų. Parduosiu pigiai.

7*—............ ’• B. WAITCHES
mokėjimų. 4443 So. Wood St., Chicago, III.
4600 S. Wood St, Tel. Lafayette 6256 Antros lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI labai pigiai, Storas 
kendžių, ice cream ir groserio. Ren
da pigi, $18 j mėnesj, 2 kambariai 
dėl pagyvenimo. Kaina $450. Gera 
proga dėl mažos šeimynos arba mo
teries. Priežastj pardavimo patirsit 
ant vietos.

8747 N. Richmond St.

NAMAI-2EME
PARSIDUODA ūkė labai pigiai 

Wisconsino valstijoj. Su geromis ga
nyklomis ir lankomis dėl šieno. Priei
na prie puikaus ežero su budinkąis 
ir gyvuliais ir padargais. Reikalingi 
atsišaukite dėl platesnių žinių. Prie
žastis — nupuolimas nu sveikatos.

Box 23.

PARSIDUODA 2 namai, vienas mū
rinis, kitas medinis, mūrinis 4 pagy
venimų po 4 kambarius, medinis 2 pa
gyvenimų po 6 ir 7 kambarius. Namai 
randasi geriausiame stovyje, ir gra
žioje Lietuvių apielinkėje randos neša 
$160.00 į mėnesj, savininkas parduos 
pigiai arba priims mainais, bieniavą 
namą, lotą, bučemę, dry goods štorą, 
automobilių arba kitokį biznj kaipo 
pirmą {mokėjimą, likusius kaip renda. 
Jieškantieji gero pirkimo pasiskubin- 
kit, nes čia yra proęa padaryti gerus 
pinigus su mažais pinigais, atsišaukit 
pas į

FRAN G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
žastis — nupuolimas nu sveikatos.

Adresas: >
B. F. Necedah, Wisc.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ na
mas, elektros šviesa ir gasas, arti 
dviejų stritkarių linijų. Norint gali
ma laikyti ir karvę. Yra gera bamė 
dėl karvės ir automobiliaus. Matykite 
savininką

10103 So. Aberdeen Str.

PARSIDUODA —
BUNGALOW IR EKSTRA LOTAS, 

6607 S. Maplewood Avenue.
Atsišaukite prie savininko.

J. P. EVALDAS 
840 West 88-rd Street,

GREITAI ANT PARDAVOTO 
Arba mainymo 2 flatų mūrinis 
namas 6-6 kamb., elektriką, 
maudynės, augštas beizmentas, 
garadžius, kaina $7,500. Mainy
siu ant bučemės, loto arba ma
žo namo, C. P. SUROMSKIS 

3346 So. Halsted Str.
Boulevard 9641

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS
LAIKYTI PINIGUS. Pirk namą. 

Parsiduoda 4 pagyvenimų muro na
mas $1500; reikia jmokėti likusi suma 
ant mėnesio išmokėjimų arba mainy
siu ant loto, automobiliaus ar kokio 
biznio. Turėdamas reikalą 
pas A. GRIGAS 

8114 So. Halsted Str.

kreipkis

BRIGHTON PARK BARGENAS 
PARSIDUODA 2 pagyvenimų muro 
namas, po 5 ir 6 kambarius, namo {tai
symai vėliausios mados, -parduosiu už 
$9,800.60 arba mainysiu ant bizniavo 
namo: bučemės arba grosemės ne pra
leiskite to bargeno nes ilgai nebus

Kreipkitės pas:
FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avenue

Phone Lafayette 5107

jW> ani ite'i

SKAITYKIT—TEMYKIT.
8 aukštų muro namas, akmenų fron
tas, 6-6-6 kambariai, elektra, maudy
nės, puse bloko nuo 2 karų linijų. 
Rendos neša $130.00 j mėnesj. Tas 
namas yra vertas $16,000.00, musų 
kaina ant greito pardavimo tik $11,- 
750.00.

2 aukštų medinis namas Roselan- 
de, rendos neša $72.00 j menesj. Sa
vininkas čionai negyvena ir liepia 
parduoti už $7,450.00.

2 aukštų muro namas, 5-5 kamba
riai, dėl dviejų karų garadžius. Kaina 
yra numažinta dėl greito pardavimo 
lig $10,500.00.

Ant Michigan Avė. puikus medinis 
namas ir 2 lotai. Nepaprastai gera 
vieto dėl biznio. Lotai tenai yra ver
ti po $400.00 už frontinj pėdą. Na
mas išrodo kaip naujas. Nepaprasta 

likusius ant lengvų išlygų. I P™Sa įran»tvieta "į la^ai Pj’
Didelis bargenaf ant South Sidės, 3 «Vain% Negyvenantis ^onai savi- 

pagyvenimai, po 6, 5 ir 3 kambarius, I ninkes paliepė parduoti uz $15,500.00 
mūrinis namas su štimu šildomas ir I mu.x? namas ant dyiepų
vėliausiai {taisytas. Kaina tiktai I Moderniškas su visais įtaisais, 
$11 500.00. I garu šildomas, arzuolo trimas. Rendos

Pas mus visados galima gauti pirk- Į ae?a $120.00 j mėnesi. Rendaunin-^ 
ti gerus namus už labai žemą kainą Į £ai perka savo anglis ir kuria pečius, 
visose dalyse Čhicagos, dėl platesnių I Savininkas gyvena kitur. Del greito 
žinių kreipkitės i musų ofisą. Seniau-1 Par^av|n}° Paha?f Parduotl kartu su 
sias ofisas ant Bridgeporto sutvertas tu«člu -1™1 už $12,000, 
1910 metuose ir darome biznį namui 2 aukštų mūrinis namas, 6 7 kam- 
statymui, pardavimui ir pirkimui na- bar*«» aržuoįo trimas, karšto vande
nių ir lotų visose dalise Čhicagos. | nl° šiluma, 30 pėdų lotas. Puikus

I namas ir randasi ant gražios gatves 
M. J. KIRAS REAL ĖST ATE I Roselande. Kaina dėl greito pardavi- 

IMPROVEMENT COMPANY mo tik $13,500.00.
3335 South Halsted St., Yards 6894 Biznio blokas ant Michigan Avė., 
....................................................... ....... | puikus mūras, ofisai ir Storai. Dabar- 

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. tinė: kaina labai pigi, tik $500.00 j 
Del pardavimo nauji 2 flatų narni po I menesj, gali būti pakelta lig $650.00. 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu I Nepaprasta proga žmogui su pini- 
šildomi prie Marauette Manor arti 63 I gaiš. Kaina $50,000.00.
gatvės ir arti bulvaro. Del,tolesnių I 6 flatų muro beveik naujas na- 
informacijų,.Jcreipkitės yaptiškai arba Į mas, pusė bloko nuo bulvaro (55th 
telefonuokite i James Kral, 2444 W. | St.). Rendos neša $280.00 j mėnesj 
67th St. Tel. Prospect 1364. gali būti pakelta lig $320.00 j mėne-

__________________ ___ ______ - | sj. Savininkas tenai negyvena ir lie- 
ŪKININKŲ ATYDAII Turi- P%fiUOklrtį TmedMai ir vienas 

me keletą namų mainymui ant mūrinis namas ant dvieju lotų iš vi- i • w i -i . .v ji- i : sa 13 vendų ir biznis, saliunas su di- ukių. Malonėkit atsišaukti lai- d2ia sale Vieta tirštai apgy- 
šku. Kurie norite mainyti ar venta lietuviais, biznis išdirbtas per 

i .•_________ v. .a 4Or,n|ilgus metus. Kartu su namais einaparduoti. P. A. Mažeika, 1377 I fikčeriai, piano ir biznis. Parendavo- 
E. 57th St., Chicago, III. jus, namai ir biznis atneštų rendos 

apie $300.00 j mėnesį. Savininkė- 
-------- ------------------------------- I našlė apleidžia bizni ir paliepė parduo 

SAVININKAS turi parduoti 6 ak- ti viską už $22,000.00.
rus žemės Downers Grove, 2 blokai | 2 aukštų medinis namas Kensing- 
nuo Ogden Avė., cementinis kelias 15 I tone, arti Michigan Aye., ant biznio 
minutų nuo gelžkelio stoties. Kampi- 1 gatvės. Nepaprasta pigumas už $5,- 
niai lotai, aržuolais apaugęs, graži vie 1000.00. .................
ta dėl rezidencijos, vistų farma, pikni- Desėtkai kitokių pigumų. Atvažiuo- 
kų daržas. Gera proga padaryti pi- I kitę, telefonuokite arba rašykite dėl 
nigų. Savininkas, 5—8 vakare. Į tolesnių žinių.

A. Brtis, 2109 So. Halsted St. j PETRAS ZABELLO.
Tel. Roosevelt 8729 10900 Michigan Avė., kamb. No 9

___________________ :_____________ Telefonas Pullman 5401.

Ant Bridgeporto: 2 pagyvenim-ai, po
5 ir 6 kambarius, mūrinis namas, į- 
mokėti tiktai $200.00, likusius ant iš
mokėjimų.

Ant Bridgeporto: Bizniavas kampas, 
mūrinis namas su 3 Storais ir 3 pa
gyvenimų, įmokėti tiktai $4,000.00 li- 
Kusiuš ant lengvų išlygų. , ’

Ant Bridgeport: 2 pagyvenimų, 
medinis namas, jmokėti tiktai $1,000, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

Marguette Manor prie pat parkos, 
2 pagyvenimų mūrinis namas su vė
liausiais įtaisymais, su porčlais, stimo 
šiluma, kaina $14,500.00.

Didelis Bargenas ant South Sides,
6 pagyvenimai, mūrinis namas 4 po 7 
ir 2 po 6 kambarius, štimu šildomas, 
kaina tiktai $18,000.00. jmokėti $5,000 
likusius ant lengvų išlygų

ANT BRIGHTON PARKO
2 augštų mūrinis, 2 po 6 

kamb. flatai, gailias, elektros 
šviesa, vanos ir toiletai. 37 
dų lotas. Didelis bargenas 
200.00.

4 kamb. medžio cottage, 
sas, elektros, šviesa, vanos ir 
toiletas š2,9500.00.

6 kamb. muro cottage, elek
tros šviesa> vana, toiletas, fur- 
nisu šildoma, 30 pėdų lotas 
$5,700.00.

2 augštų medžio, 2 po 5 
kamb; flatai, gasas, elektros 
šviesa^ toiletai, 30 pėdų lotas. 
Bargenas $6,500.00.

2 augštų mūrinis, 2 po 5 
kamb. flatai, viskas moderniš
ka, 3 mėn. senumo, furnisu 
šildomas $12,500.00.

Atdara nedėliomis nuo 10 
ryte lig 4 po pietų,

KOZLOWSKI BROTHERS 
2525 W! 47th St.

pe- 
$9,*

PARDAVIMUI 2 augštų frame 
namas, *4-4 kamb., elektra, va
na, garadžius ir vištininkas. 
Netoli nuo bažnyčios ir moky
klos. Kaina $3,950, pinigais 
$700, lengvais išmokėjimais.

6048 S. Trip Avė.

PAiRDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, beveik naujas, su 
frame cottage iš užpakalio. Yra 
gesas, elektra, vanos, šiltas van
duo, 2 blokai nuo lietuvių baž
nyčios. Savininkas,

717 W. 16 St., Ist floor

BARGENAS ANT WĘST SIDES ,
Didelis muro namas 2 augštų su I NAMŲ BARGENAS 

groserne 1-mo floro grosernė ir 4 T b • rezidencijų di»-
kambariai gyvenimui; 2 floro 2 gyve- 1^aDai ^me reziuencijų uis^
nimai po 5 kamb. Turi būti parduotas I trikte, kurį galima prilyginti

Prie South Shore. Tik 3 blokai 
, 2129 W. 21 Str. nuo Cottage Grove Avė. ir 79

b. g. yra parduodama
TELEFONUOK BLVD. 9641 ei nnn 9 hlmkni mmKas norite greitai parduoti arba pi-1 uz pėdą, 2 blokai nuo

giai pirkti kreipkitės pas mumis, I Illinois Central Stoties. Namas 
mes perkame parduodame ir mainome . . 9 nn 4 kamb vn-
namus, farmas ir visokius biznius. turi 2 HatUS, po 4 Kamb., va- 

C. P. SUROMSKI nos ir 1-2 kamb. flatasl Kaina
3346 South Halsted Str., Chicago, III. $7 fl00 Iengvais išmokėjimais.

PARSIDUODA arba mainau mūri- Lotas 30x125. Naujas plumbin- 
n| namą su saliunu 6 kambariai prie Igas, nauji frontiniai ir užpaka 
saliuno, 5 kambariai ant viršaus 2 .... v;ovQ£1 nirmoc
pagyvenimai po 4 kambarius ant loto Imiai porčia.1. Viskas pirmos 
ęato. Mainau ant praivit namo. Kaina I klesos padėjime. Viename fla- 

$8060.00. Savinmkas:* L gaUma gy^i tuojau. Na.
908 W. 35-th Place Į mas randasi |mt Pfiet-Vakari-

r__ _____________________ - nip kampo 81 St. ir Dobson
PARDAVIMUI 3 augštų Aw. 81 gatvė yra padaryta j 

mūrinis namas ir garadžius. bulvarą. Savininkas: w. P. 
Parduosiu pigiai. Atsisauki- la8 8895 
te '______________________
1616 S. 50-th Avė. Cicero, III ------- —

PARDAVIMUI 2 lotai, ran
dasi prie Garfield Bulvaro, ne
toli Kedzie. Turi būt parduo
ti tuojau. Savininkas:

Phone Boulevard 8172, 
1614 W. 46th St.

BARGENAS. Paijsiduodiį 2 
geri bizniavi lotai ant West- 
ern Avė., arti 69 St., turi bū
ti parduoti 
Kreipkitės pas savininką.

1614 W. 46th St.

j trumpą laiką.

MDRTOAI-PASULDS
Antrų morgičių paskola — $500 

iki $,10,000, pigiausia kaina; 475 ko- 
mišino vieniems metams už paskolą, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzamanaciją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St-

W. P. MOKYKLOS

SU 
geras 
vimo

............................................. ........ PARDAVIMUI FARMA: 2 akeriu 
namu nnorivlrim labai žemgs, 7 kambarių namas, cemento narnu, pusdykiai, tanai fuhdamentas, didelis skiepas, gara- 
biznis. Priežastį parda-1 žius 2 automobiliam, didelis vištinin- 

patirsite ant vietos................................... p°rčiai: ŠV’ Ka’
A. ČERNAUSKAS, A. SHERY

I 106 St ir Central Park Avė. 24b2 W. 4otn PI. Mt. Greenwood> ni.
Tel. Lafayette 4536 ... .................................. ,..............

DIDELIS BARGENAS ANT NAMO. PARDAVIMUI 2 mediniai namai, po 
Gražioje miesto dalyje, pietvakari- 4 pagyvenimus. Vienas parsiduoda 

nls kampinis mūrinis namas lotas ša-1 ,$4,500, o antras už $5,500. Taipgi 
lyje, apsodintas medžiais ir žole na-1 ant mainymo ant mažesnio namo. • 
mas du flatai po 6 kambarius ir apa- Į Atsišaukite pas J. Lazdauskj ' 
čioje Storas ir trys ruimai pagyveni- I 635 W. 46th PI.,
mais flatais, pečiais šildomas, apačiai Ant antrų lubų iš užpakalio, 
fomusu šildoma, užpakaly garadžius I-------------------------------- -------
dėl dviejų karų. Store yra groserne I pytra r a RiflKiNT A Q
ale yra labai gera vieta atidaryti bu-1 EX1HA nAKCrElMAo
čemę. Apgyventa visokiu tautų ir I Pardavimui bizniavus namas 
Lietuvių viskas parsiduoda labai pi-1 .. . , .• ngiai, nes savininkas apleidžia miestą I su saliunu ir svetaine. Yra 2 
Atsišaukite pas savininką. gyvenimai po 6 kambarius. Ge-

________________ 2__________ ra vieta, tirštai apgyventa.
BARGENAS Priežastis pardavimo — savi-

v. AUJAS mūrinis namas, 3-4 kam*- cinkas važiuoja į Lietuvą, barių, skiepas ir viėkus, prie Sv. An-1 1 .. A
tano parapijos/ 2 blokai nuo Franklin I ■ 1»17 Wentworth Avė.
Parko, įplaukų $92 { mėnesj, už $9,800 Chicago Height?, III. 
savininkas ant 2 lubų, I

1525 So. Kilboum Avė., 16 gatvės I -----------------------------------------------
karais iki galui, | vakarus. | -----------
------------------------------------------------- ANT PARDAVIMO — DIDELIS

PARSIDUODA namas, mūrinis, BARGENASy-dviejų aukštų ir■ bąse- 
3-jų pagyvenimų 1 — 5 kambarių ir mentes, munnis namas, didelis što- 
2 po e kambarius. Lotas 33 p«dų ir kas,lr 4 P?4®* P° 4 kambarius, ran- 
126 pždų. Namas yra naujausios ma- d?8* ‘f tinkamoj dėl visokio Ma
dos, elektra, vanos; pečium šildomas. n<!> vl«toh.t“ri but Parduotas greitu 

A4-<.;x-nH+-A laiku ir už žemą prekę, nes savinin-
3327 So. Union Avė., I ^as prasišalina iš miesto. Atsišauki- 

savininkas ant 1 floro |to: rr i 4. j o*.
___ . ______r I 6146 S. Halsted St.

PARSIDUODA medinis 2 aug- ------- ------- -----------------------
Štų, '8 pagyvenimai po 5 ir 6 rui- -----------------
mus. Didelis beizmentas. . PARDAVIMUI i gera pravertė, 2 

l/foo__, zim-h Ava | augštų mūrinis namas. Krautuvė su4433 4ytn Avė. kambariais ir vana iš užpakalio. Kar-
Cicero, III. štu vandeniu šildoma, elektra, cemen-

_________________________ I tinis skiepas, 2 augštų mūrinis ga- 
_ a _ _________ _ | radžius su kambariais augštai.NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI. I kas naujos mados. w>dvx<*,

Turime keletą ūkių mainyti ir par-1 gera vieta bučemėj ir grosemėj, be-
Vis-

Krautuvė tuščia,NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.

duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, | kemėj ir ice cream/Parenduosiu krau
tuvę ir bandykite uždėti biznį. Mrs. 
A. Leon, 3751 ParnelI Avė. Įėjimas iš 

Chicago, III. I šono, 5 blokai j rytus nuo Halsted St.

kurie norite turėti gerą ukj.
P. A, Mažeika .

1877 E. 57th St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING

, COLLEGE
2407 West Mądison Street, 

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

Sara Patek, pirmininkE.
* H—— |.M M—BMBB—

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halsted St^ 

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

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

PRIVATB8 AUTOMOMLIŲ 
ttl l>l

Ir pasimatyt ta mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktildausfu bu<hą 
visokio išdirbtam aatemobiliua. Laia- 
nius ir darbą ultflninataa.

Dienoms ir vakartis IdfeMto.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI!

1W7 W. Madton St

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglą kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų | visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais; nuo 10 ryto ild 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

>«■■■■■■■■■■■■■■■■bmbmmmaaaaaMmm
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos apie Biznio 

Eigą

pramonės: juk Lietuva galėtų 
ir savo audinių daugiau ga
mintis ir savo cukrų iš savo 
cukrinių burokų išdirbti.

Lietuvos lity kursas
Lietuviai pas 
lietuvius

Kada šiandien Amerikos lie
tuviams laikas — tiesiog savo 
išsigelbėjimui — nuosekliai lai
kytis principo “Savas pas Sa
vą,” “Lietuviai pas Lietuvius” 
— su tuo rods vienbalsiai su
tinka visi žymesni lietuviai.

Vykinant šį principą gyveni- 
man reikia turėti omenėje jo 
tikslumą ir jo teisingą supra
timą.

To principo vykinimui daug 
bus pagelbėta, jeigu visi sieks 
tobulumo — jeigu biznierius 
stengsis patarnauti neprasčiau, 
o gal geriau už kitų tautų biz
nierius; jei daktaras stengsis 
išmanyti mediciną ne pras
čiau, bet gal geriau už kitų 
tautų daktarus; jeigu atvoka- 
tas stengsis nuolat sekti teises 
ir prilygti ir perviršyti savo 
žinojimu kitų tautų advokatus.

Chicagoje ilietu^iaa negali 
nusiskųsti nei savo biznieriais, 
nei savo daktarais, nei savo 
advokatais. Ir biznieriai ir ad
vokatai ir daktarai Chicagos 
lietuviuose yra ne prastesni, o 
dažnai geresni už kitų tautų 
biznierius, advokatus, dakta
rus. ----

Tečiaus tas nereiškia,.. kad 
musų biznieriai, daktarai, ad
vokatai negalėtų pasidaryti dar 
tobulesniais, jeigu juos savie
ji daugiau remtų ir jeigu jie 
patys viens kitą daugiau rem
tų.

Didesnio tobulumo iš savo 
biznierių, profesionalų ir pa
čių savęs galėsime reikalauti ir 
išre|ikalau|sime Įir atsieksime, 
jeigu juos remsime ir viens ki
tą daugiau remsime, eidami 
kaipo lietuviai pas lietuvius.

Beje, kai kurie profesio
nalai ir biznieriai, kiek prasi
siekę, išsipučia į fanaberiją.

Tas negerai.
Tas rodo tokiuose asmenyse 

stoką apšvietos, išsilavinimo.
Ant laimės betgi tokių fa- 

nabernų žmonių savo tarpe 
mes kadir turime tai labai ne
daug. Su laiku ir tie patys pa
matys savo klaidą.

Lietuvių gabumas 
biznyje '

r„ i

Lietuviai, kaipo ūkininkų 
tauta, bizniu, prekyba, vertel- 
gyste per amžius neužsiėmė.

Atvažiavę Amerikon, lietu
viai čia irgi nekibo į biznį.

Pirmutinis lietuvių , biznis 
buvo saliunas.

Vėliaus imtasi grosernės, bu- 
černės ir privatinio banko biz
nio.

Tik paskutiniuoju laiku A- 
merikoje — ypač Chicagoje — 
lietuviai pradėjo užsiimti dau
gybe dar kitokių biznių.

Tarp naujai bandomų lietu
vių biznių yra:

real estate,
restauranai,
automobilių taisymas, 
garažai.
Visi šie keturi bizniai yra 

indomųs ir daugiau ar mažiau 
pelningi. ,

Restauranų biznyje Chicago
je lietuviai yra davę gerų pa
vydžių. KJitiemis ifestauranų 
savininkams reiktų geresniais

pavyzdžiais ir sekti. Lietuviai 
turi gerų valgių ir gerą val
giams skonį. Jie su laiku tik
rai galėtų viršyti grekus >res- 
taiiranų biznyje. Tik daugeliui 
mi|siŠkių {reikia pasimokyti 
daugiau tvarkos ir švarumo.

Real estate srityje šiandien 
gal lietuviai jau ir perdaug tu
ri biznierių. Ne visi gal čia ir 
bėsutih^ jei Vien llietuvtiams 
namus pardavinės. Supratime 
apie namus ir žemę lietuviai 
parodė prigimtą gabumą ir 
ne vienas namų pirkimo ir 
pardavimo biznyje uždirbo ne
mažai pinigo.

Automobilių Jtalisymo Ihizny- 
je daugelis lietuvių pasirodė 
gerais mechanikais. Žinoma, 
yra ir prastų, o tai gal tik to
dėl, kad “prastieji” ėmėsi me
chanikos visai nesimokinę. 
Prastu mechaniku neapsimoka 
būti. Todėl imanties mechani
kos reikia pasimokinti.

Taip visur, kur reikia atski
ro žmogaus techniško gabu
mo, lietuviai pasirodė stovį 
biznyje ant augšto laipsnio.

Menkas lietusių gabumas 
pasirodė tik ten, kur jie ban
dė veikti biznyje organizativiu 
budu. Daugumoj lietuvių biz
nierių bendrovių arba nieko 
geresnio nebuvo atsiekta arba 
įvyko ir pasitaiko daugybė ki
vi rčių.

Tas gal būt paeina iš to, 
kad lietuviai savo dvasioj te
bėra ūkininkaus su pabrėžtu 
individuailizmu.

Tečiaus tas nereiškia, kad 
lietuviai negalėtų su laiku iš
plėsti pas save didelių bendro
vių, kur savo kapitalą turėtų 
sudėję tūkstančiai lietuvių.

Pats gyvenimas spiria, kad 
biznyje butų daugiau kapitalo 
koncentracijos, kas galima at
siekti tik tverianties į bendro
ves. \

Lietuvos prekyba 
su užrubežiu

Šiais metais Lietuvos preky
ba su užrubežiu, kaip tai rodo 
Lietuvos muitinių skaitlinės, 
sudaro žymų balansą Lietuvos 
nenaudai. Lietuvon daug dau
giau yra įvežama negu iš jos 
išvežama.

Paskelbtos “Lietuvos Ūkyje” 
skaitlinės parodo, jog atvežtų
jų Lietuvon ir išvežtųjų iš Lie
tuvos prekių vertė šių metų 
sausio ir vasario mėnesyje 
1923 m. buvo sekama:

Įvežtų Lietuvon:
Sausio mėn. 10,625,876 litų 
Vasario mėn. 9,471,519 litų 

Išvežtų iš Lietuvos
Sausio/nėn... 7,490,372 litų 
Vasafio mėn. 6,842,616 litų 
Tarp išvežamųjų iš Lietuvos 

prekių pirmą vietą užima se
kančios: sėmenįs, medžiai, pa
šaras, javai ir miltai, linai, kai
liai.

Tarp įvežamųjų Lietuvon 
prekių pirmą vietą užima se
kančios: audiniai, cukrus, sil
kės, mašinos.

Užrubežinės prekybos skait
linės rodo, kad Lietuva, kaipo 
grynai ūkininkų šalis, turi vi
sus pramonės padarus pirkties 
iš užrubežio už brangią kainą, 
o savo ūkiškus produktus par
duotą užrubežin pigiai. Iš to 
taipjau aišku, kad Lietuvai 
ypačiai reikia daugiau savo

Nežiūrint į neprielankų Lie
tuvai užrubežinės prekyboj ba
lansą, Lietuvos lito kursas lai
kosi iki šiol pastebėtinai tvir
tai. Tai yra, žinoma, labiausia 
todėl, kad Lietuvos bankas ne 
tik neleidžia perdaug popieri
nių litų, bet gal būt leidžia 
permažai.

Iš Lietuvos Banko paskuti
nes apyskaitos matome, jdg į 
pustrečio mėnesio, nuo sausio 
1 d. iki balandžio 15, 1923, fi
nansinis banko stovis pagerėjo 
sekančiu budu:

Bendro aukso fondo pasi
daugino litų .............. 632,787

Sidabro fondo pasidauginimo 
litų ............................. 102,794

Dolerių ir kitos tvirtos va
liutos pasidaug. lit. 10,767,190

Kitos svetimos valiutos su
mažėjo litais ............/ 97,127

Diskonto ir paskolų pasidau
gino litais .............. 5,067,368

Kitų “aktivų” pasidaugino 
litais......................... 1,925,823

O tuo tarpu: akcinis banko 
kapitalas pasiliko tas pats 
(12,000,000 litų).

Banknotų (papierinių pini
gų) apyvartoje pasidaugino li
tais ..................... 12,893,646

Depozitų ir indėlių pasidau
gino* ......................... 4,288,168

Kitų “pasivų’1* pasidaugi
no .........  1,217,021

Išviso balandžio 15 d. 1923 
m. popierinių litų apyvartoje 
buvę 43,270,710.

Šery padėtis
Almerikos didžiųjų kompanijų 
šėrai New Yorko biržoje šiais 
keliais mėnesiais yra nupuolę 
žemai ir nesiskubina kilti.

Kata kurie mano,z kad tai yra 
ženklas ateinančio biznio pa
blogėjimo. Ar tai yra tokiu 
ženklu, šiandien dar sunku pa
sakyti. Iš pamatinių statistikos 
duotinių betgi negalima daleis- 
ti, kad biznis galėtų urnai pa
blogėti. Gal didžiai nepagerė
damas, biznis ilgoką dar laiką 
turėtų būti maždaug dabarti

niame padėjime.
Vienok kas dėl šėrų, tai jie 

kokiam laikui gali pasilaiky
ti ant žemo laipsnio, o gal dar 
labiau nupulti. Dtidesnįis Nu
puolimas gali padaryti- ar 
laikino nesmagumo ar nuosto1 
lio tiems, kurie laikys pas sa- , 
*ve šėrus. Todėl šiandie dauge
lis parduoda šėrus, idant po 
didesnio jų nupuolimo paskui 
vėl jų prisipirkus.

Po laikinų puldinėjimų ir pa
kilimų, kurių nįekas negali at
spėti, Šerai vėl turės eiti augš- 
tyų iki šio laikotarpio, biznio 
pasitaisymas atsieks augščiau- 
sio laipsnio, kas gal įvyks ne 
anksčiau kaip už dvejeto me
tų. .
• ....... ....... ■■

Kas pirktina dabar'
Pirkliui dažnai reikia atspėti 

ko jam šiandien -prisipirkti 
daugiau, ko mažiau, ar su ko
kiu pirkimu palaukti. Taigi 
klausimas: kas eis pigyn, o kas 
brangyn? Kas eis pigyn, to ne
reikia skubinties pirkti, kas 

eis brangyn, to verta nusipirk
ti ilgai nelaukiant.

Atspėti kas eis pigyn ar 
brangyn galima maždaug pa
gal tavoro tuolaikinės apšties

turguje, jo ''sandėlių stovio ir 
pareikalavimo didėjimo ar ma
žėjimo. '

Remiantis žiniomis apie kož- 
ną tavorą atskirai, šiaip yra 
spėjama kas gali; eiti brangyn 
ir pirktina dabar:
Lašiniai — nepinga, galima 

pirktis kokiems trims me
nesiams.

Konservai — maistas kenuose 
— gali neužilgo pabrangti; 
reikia piįisiiiiirkti vaisiems 
šiems metams, o net ir pra
džiai 1924 metų.

Galvijai — eina brangyn ir dar 
eis.

Kakao — labai pigi, verta 
prisipirkti.

Serbentas —• pigios, verta pri
sipirkti visiems metams.

Kiaušiniai —- pigys, galima
pirkti kelioms savaitėms.

Molasai — gana brangus, bet 
tuo tarpu dar neatpigs.

Anglis — antracito ir minkšto
ji anglis nebus pjgesnė; rei
kia prisipirkti dabar anglių 
iki 1924 metų pavasariui.

Medžias —- laikinai medžias— 
lumberis — gali atpigti, bet 
vėliaus ir vėl pabrangs.
Gali dar labiau atpigti svies

tas, bulvės, šilkas; galima taip
jau nesiskubinti su pirkimu 
visų javų, cemento, karbolio, 
sodos, vilnų.

t Kl. Jurgelionis.
---- ..................... ......

H /

Geležinkely pajamy 
padidėjimas

Amerikos, geležinkeliai šiais 
metais, beveik be skirto, turi 
daugiau pajamų už važmą ir 
už pasažierių važinėjimą, ne
gu turėjo pareitais metais.

Pavyzd;ju)l • ir palyginimui 
čia paduodame, keleto geležin
kelių skaitlines, parodančias 
tų geležinkelių visas pajamas 
už keturius pirmuosius mė
nesius 1922 metų ir šių 1923 
metų:
Atchison, Topeka & S. Fe

1922 m.............. $61,548,625
1923 m............. $73,198,630

Baltimore & Ohio
1922 m. ........ $64,236,892
1923 m. ...... 83,672,101

Canadian Pacific
1922 m............. $48,820,665
1923 m.............  51,546,036

Chicago & Alton
1922 m................. $9,689,807
1923 m.................. 10,881,008

Chicago, Rock Island & Pac.
1922 m.............. $35,686,968
1923 m................. 39,240,700

Detroit, Toledo Ironton
1922 m.............. $2^83,788
1923 m. .............. 3,239,550

llinois Central
1922 m..............$45,335,698
1923 m............ .  57,540,725

New York Central
1922 m............. $107,110,800
1923 m. ...... 137,347,222 

Pennsylvania
1922 m............. $195,169,464
1923 Įm.............. 226,276,895

St. Louis—San Francisco
1922 m................. 24,625,288
1923 m. .............. 27,529,292

Union Pacific ,• *
1922 im .......... $48,060,081
1923 m.............. 53,622,576

Studebaker kompanija trim 
pirmais mėnesiais pereitų 1922 
pietų savo automobilių parda
vė už $127,816,817, o trims 
pirmais mėnesiais šių 1923 m. 
už $43,278,454,

Sears-Roebųck & Co. 1922 
m. penkiais pirmais mėnesiais 
pardavė tavorų už $71,593,117, 
o penkiais pirmai? mėnesiais 
šių 1923 metų už $93,443,908.

Obalsis “Savas pas Savą” Pakeltas 
Tinkamu Laiku

J. J. Elias nurodo čechų pavyzdį. 
— J. J. čižauskas laukia eko
nominio ir kulturinįo lietuvių 
pakįlimb. — Dr. A. L. Graiču- 
nas paduoda gyvus pavyzd
žius, kodėl reikia remti musų 
profesionalus.

“Savas pas Savą — 
Lietuviai "ras Lietuvius”

Mes užklausėme daugelio lie
tuvių ką jie mano apie praeitos 
subatos Naujienų numeryje til
pusi straipsnį “Savas pas Savą” 
ir patiestą tame straipsnyje 
klausimą.
KGavome gana daug atsiliepimų
— vienbalsiai pritariančių to o- 
balsio vykinimui. Indomesnius 
atsiliepimus paduosime šiose 
Naujienų skiltyse, idant tuo bu
du davus progos lietuviams įsi
gilinti į šį klausimą ir tinkamai 
suprasti tą svarbų musų išliki
mui principą — savas pas savą
— Lietuviai pas 'lietuvius.

Šiandien skaitytojai su žingei
dumu perskaitys nuomonę J. J. 
Elias, Universal State Banko 
prezidento, J. J. čižausko, aptie- 
kininko iš Springfieldo, ir Dak
taro A. L. Graičuno.

J. J. Elias atsiliepimas.

Birželis 25-tą, 1923
Apie pakeltąjį obalsį p. J. J, 

Elias, Universal State Banko 
prezidentas, atsiliepė sekamai:

“Tilpęs Naujienų 148 numery 
straipsnis “Savas pas Savą” yra 
labai; rimtas ir svarbus.

Kąipo Bankininkas, galiu pa
sakyti, kad didesnis . rėmimas 
Lietuvių Įstaigų, biznio;kitaip sa
kanti ėimas “Savų pas savuosius 
daug stipriau ir augščjau, pasta
tytų Lietuvių išeiviją čion Ame
rikoje. ,

“Akyvas pasekmes šio princi
po “Savas pas Savą” rėmimo ga
lime matyti iš Cechų, kuris 
šiandie Chicagoje užima žymią 
finansiniame gyvenime vietą, tu
ri desėtką tvirtų Valstijinių 
Bankų, savus fabrikus, milžiniš
kas krautuves ir užima aukštas, n |
vietas Miesto ir Valstijos Įstai
gose.

“Tą patį lengvai atsieks ir 
musų tauta — lietuviai, jeigu 
laikysis principo “Lietuviai pas 
lietuvius”.

Joseph J. Elias.”

OLD GUARD PARODA.

Old Guard—senoji gvardija—susideda iš visų kanų veteranų, 
šiais metais apvaikščiojo savo 97-tas sukaktuves.

J. J. Čižausko nuomonė

“Savas pas Savą” motto jau 
senai tarpe lietuvių turėjo gy
vuoti kaipo sargybos bokštas.

Mano nuomonė — tai yra 
labai svarbus sumanymas ir to
li siekiantis kakinys, būtinai 
reikaUlingafc įvykinti lietuviuo
se. Jeigu jis pridygtų ir išbu
jotų (nematau priežasties prie
šingai, jeigu vertdlgos ir pro- 
fesiOnala’i įsąžliniiškumo prisi
laikytų), tai lietuviai pakiltų 
augščįau ekonomiškai ir kul
tūriškai, nes kuti tauta mate
riališkai geriau pribrendus, ta 
prolpor^’onališkai įir kultūroje 
augščiau pasirodo, žodžiu — 
visi ir visame kame tvirčiau 
stovėtume ir pasirodytume 
svetimtaučiams, kad mokame 
vienybę palaikyti. Pasilieku 
“Savas pas Savą.”

J. J. čižauskas.

Pad i sku suokime pro ir 
contra.

Jei paimsime į rankas “Liau
dies Universiteto” dar 1916 
metais išleistą platformas lakš
telį, tai tarp kitko rasime įdė
tą principan mintį, kad tautos 
čielybė priklauso nuo to, kaip 
jos nariai rems idėją . ^šavas 
jpas sąvą”. ,; 4 J .

Šiandien ines.su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu skaitome 
“Naujienose1’ p. Kl. Jurgelipnio 
straipsnį, kur jis patvirtina tą 
pačią idėją.

Taip, ne kitaip eidami mels 
prieisime prie ekonominio; ger
būvio; priversinle kitataučius 
skaitytis ir gerbti mus. Ir (neil
gai truks, kad mes susilabksi- 
me aukštai pakilusių profesio
nalų, prasisiekusių pramoninin
kų, ir abejonės nėra, kad rei
kale musų pramonininkai savo 
tautos reikalus rems nuo šir
dies. Nes pavyzdžių turime ir 
šiandien, kuriais galima džiaug
tis. — ;

■ Štąi nors profesionalai nėra 
remiami taip, kaip turėtų būti, 
ir kaip galėtų x būti paremti, 
vienok tautos reikalui atsiti
kus profesionalas dalinai ap
leidžia savo profesiją ir eina 
plaČiąjai liaudžiai tarnauti ar 
tai apšvietos ar kultūros, ar 
labdarybės darbo dirbti. To-gi 
nedaro svetimtautis. Lyginai 

tą patį galima pasakyti, nors 
ne apie visus, musų pramoni
ninkus, kad jie mielai priside
da pinigiškai. Kiek gi prisidėjo 
svetimtautis?

. Žiūrint šalta ir bešališka 
akim į principą “Savas pas sa
vą” mes nelabai toli nuo jo 
atsitraukę. Reikia tik, kad 
musų laikraštija plačiau ir nuo
sekliau išaiškintų delko turi
me eiti “savas pas savą”.

Ir štai delko lietuvis reikale 
turi eiti pas savąjį, pas savo 
tautos advokatą, inžinierių, 
daktarą, architektą, ir t. t. 
Lietuvis profesionalas turėjo 
baigti tuos pačius mokslus ir 
išlaikyti tuos pačius kvotimus 
kaip ir svetimtautis. Čia ne
buvo pasigalėjimo. Nemoki —* 
neturi pakankamai savo pasi
rinktoje profesijoje žinių ir 
unoksllo—kvtotfimu nefšlafikysi. 
Ir užbaigta. Bet sykį pribren- 
dai, išmokai ir užbaigei kvo
timus, tapai “ecce homo”! 
Dartes tik reikia, kad lietuvis 
pas tave reikale kreiptųsi. 'Del
ko? / į

Lietuvis profesionalas žino 
tavo būdą gyvenimo, žino ta
vo papročius, žino tavo silpny
bes, žino tavo palinkimus, žino 
tavo fizinį ir medžiaginį sto
vį, žino tavo šeimos apystovą 
ir t.'t. Tat prie jo mokslo pri
dėk dar tą plušą, ką jis žino 
iš patyrimo, nes jis p^its lietu
vis; Tai aišku, kad lietuvis 
eidamas pas savąjį profesiona
lų Šimtąsyk daugiau naudos 
gauna, negu eidamas pas sve
timtautį, kuris iš tavęs jau kai
po “foreignerio” nieko neda
ro, — tu jo akyse tik išdirbi- 
niui jam turto esi įrankis, ku
rio pagelba jis sau, o ne tau 
pagerina sąlygas gyvenimo.

Yra dar daug ir kitų prie
žasčių, delei kurių turi kreipi 
tis reikale pas savąjį, bet kad 
neužimti laikraštyje perdaug 
vietos, dedu tuo tarpu tašką. 
Lauksiu, ką kiti pasakys.

—Dr. A. L. Graičunas.

Negrų bėgimas iš pietų.
Negrai vis dauginus traukias 

iš pietų į šiaurę. Daugelis far- 
mų pietinėse valstijose nebe
turi darbininkų, štai iš vienos 
South Carolinos į pusę metų 
išsikraustė 49,896 negrų į ki
tas valstijas, o 9324 farmos 
ten liko be darbininkų.

Vilnų išdirbystė.
Vilnų audimo fabrikai iki 

šiol turėjo labai daug darbo. 
Šiuo laiku betgi nauji orderiai 
sumažėjo.

Pinigų kursas.
Beveik visų Europos šalių 

pinigai nupuolė, neišskiriant 
skandinavų. Vokiečių markių 
už vieną dolerį Vokietijoj da
bar galima gauti 114,000.

Plieno dirbtuvės neapsidirba.
Visą laiką šiais metais plie

no liejyklos dirbo visu greitu
mu. Tūlą laiką buvo pradėję 
mažėti orderių. Bet dabar vėl 
jų perdaug. Šiuo syk daugiau
sia orderių gauta iš geležinke
lių. - i

Geležis paskutiniuoju laiku 
Atpigo. t

Montgomery Ward & Co. 
šiais metais parduoda tavorų 
kone dvigubai daugiau kaip 
pereitais metais, štai, gegužės, 
mėnesyje 1922 m. parduota už 
6,377,076, o tą patį mėnesį 1913 
m. — už $10,796,431. Tas liu
dija, «kad farmeriai šiemet 
daug daugiau įperka.

ines.su
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Pagal tikrus davadus ir aplinkybes parašė
JUOZAS PUPA

$495.00

sušuko kuni-

pamatysi

paantrino ku

M. KEŽAS, Vedėjas Brighton KrautuvėsJ. A. NAKROšIS, Gen. Vedėjau

Dabar Yra Laikas
Pirkti

■—>

Sveikatai ir Linksmumui

Namas tūkstančių bargenų

nige , - 
howskis

4177-79 Archer Avė
CORNER RICHMOND ST.

raktai, žiuri prie
Kieno

negriešyk — 
”, o ketvirti 
laisvamaniai:

Mes esame šiandien didžiausi 
pardavinėtojai itattjo ir vartoto 
pliimingo ir apšildymo reikmenų. 
Priežastis tam yra, kadmes pa
tįs perkame didelį ąpštį pinigais. 
Todėl duodame progų jums su
taupyti, nes mes patįs galime 
daugiau sutaupyti pirkdami už 
pinigus. Mes pirišilaikome savo 
motto kainose. •

Kuomet atnešite iškirpę šį apskelbimą ir pirkai
te tavoro už $10 ar daugiau gaubite nuleidimo 
50 centų.
Specialia bargenas 50 ėoliū ilgio, 4 į plotį, 7 tro
belės. $6.00.

nycia.
pakilusiu upu atprovinė- 
reikiamas bažnytines apeigas. 
Viskas tą diėną jam t sekėsi ne
paprastai gerai, kad net ir seną 
vargonininką apėmė žingeidu
mas, kas galėjo atsitikti, kad 
pas jo kleboną, toks pakilęs ūpas, 
kokio jis niekuomet pirmiau ne*^ 
buvo matęs pas Jį.

“Evangelija šventa sako”, — 
pradėjo kunigas pamokslą, — 
“kad ponas Jėzus Kristus labai

dešimkę reikia mokėti, padejuo
ja, apsiverkia ir išeina. Veltui 
kunigėlis būdavo gązdins tokius 
Dievo rūstybe, pragaru, velniais 
— nieko negelbsti, žmonės gy
vena nuodėmėse, arba rūpinasi 
nusikratyti’jų kur nors kitur, 
daug pigesne kaina.

Ateina sykį pas jį jo brolėnas 
aptiekorius Bukanowskis, kuris 
kitam jo parapijos šone laikė 
“Polska — Litewska Aptieka”. 
Bukanowskis buvo jau senyvas 
ir daug prityręs žmogus ir Sna- 
pavičius visuomet atvirai pasisa
kydavo jam savo sumanymus, 
pasisekimus ir bėdas ir labai 
tankiai klausdavo jo patarimo 
netik kaipo giminaičio, ale ir 
kaipo vienihtėlio mokyto žmo
gaus jo parapijoje.

— “Pasakysiu tau atvirai ku- 
pradėjo ripitai Buka- 
- “kad tu pats daug 

esi kaltas savo nepasisekimuose. 
Tu nesirupini pasakyti nė vieno 
tinkamo pamokslo, kuris su
graudintų tų avinų širdis. Da
bar yra patogiausias tam lal-

vGerk
South Side Beverage Co’s

‘Malt 1 anie9

Jūsų Plumingą — Apšildy
mą ir elektrinius reikmenis

simazgojęs 
resniais 
daktaro parvesti.

Bėgdamas Motiejus pas dak
tarą, čiupteli kišenėn, ar neras 
smulkių,, kad užbėgus į saliuną 
bilrnclę išgerti. - Ogi kas ?! Ki
šenėje gniuštas pinigų. Jam 
pasirodė tiek daug, kiek jis nie
kuomet nebuvo turėjęs, čiupt į 
kitą kišenę 

ne jo kelnės 
” galvoja sau Motiejus.

knygutė.

Kainos gerumas ir patarnavimas ■■ 
Apskaitliavimę ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI.

bet čia yra 
žmonių prieina pilna 

bažnyčia, pinigų jie visi turi pa
kankamai, tik Dievui ir jam la
bai skupiai teduoda.

Tuo taipu, jo kaimynai saliu- 
ninkai, gyvendami daug laisviau 
ir laisviau ir didesniam pertek
liuje, tarpsta, kaip ant mielių. 
Delko jie tarpsta? Snapavi
čius nebuvo toks kvailas, kad 
nesuprastu. Bet agituoti prieš 
saliuninkus jis negali: jie visi 
geriausi jo draugai geradariai ir 
prieteliai — jie daugiausia jam 
duoda, jie jo parapijos ramščiai, 
jo komitėčiai. Jie, vadinas, visi 
nekalti, kad tie avinai labiau 
myli pinigus pragerti, nekaip 
Dievui atiduoti. Čia reikia su- 
galovti kitokį būdą, kaip daug 
iriausia pinigų butų galima nuo 
žmonių išgauti.

Artinosi Velykos. Visi para- 
pijonys turės dabar pasisakyti 
jam savo nuodėmes ir gauti Die
vo atleidimą už jas. Tai čia, 
kaip tik gera proga pasinaudoti. 
Sumanę tad Snapavičius, kad už 
išklausymą nuodėmių pareika
lauti nuo kožno tiek, kiek jis no
ri, o ne tiek, kiek nusidėjėlio 
malonė. Apskaitė, kad $10 nuo 
kožno, prie dabartinių aplinky
bių bus pakankamai ir parapijos 
reikalams apmokėti, ir savo nau
dai pasidėti. Ir vėl jis paskendo 
svajonėse apie 'laimę ir puikią 
ateitį.

Bet... netaip stojos.
Ateina būdavo parapijonas ar 

pavapi j onka prašyti kortelės ve
lykinei atlikti, o patyrę, kad

Daug prisidirbęs, prisibėgio
jęs, prisikamavęs beorganizuo- 
jant naują lietuvių parapiją, 
kun. Snapavičius rmąstė, jog 
pabaigus budavoti bažnyčią ir 
kleboniją, jis galėsiąs tinkamai 
pasilsėti ir po to visiškai ramiai 
gyventi. Vieta jo papapijai 
buvo labai tinkama, tirštai lie
tuvių y apgyventa, su daugybe 
visokių dirbtuvių aplink, kuriose 
lietuviai dirbo ir, nors ne dau
giausia uždirbdami, visgi galėjo 
ištesėti dešimkę — kitą paau
koti Dievo garbei, o iš to džiaug
smo ir kun. Snapavičiui butų. Ir 
jisai tankiai, tankiai galvodavo 
apie savo ateitį, apie busiančius 
malonumus, kuriais jis galės 
naudotis beklebonaudamas Die
vo Akies parapijoj. Suskaitys 
jis būdavo mėnesius, savaites ir 
dienas, kiek užims jam sutaupy
ti vieną tūkstantį, kiek kitą; 
kur pagalios tuos pinigus padės, 
kur investuos ir kiek pelno iš to 
investmento imš. Svajojo kun. 
Snapavičius, kaipo tikras biznie
rius ir, taip besvajodamas, nė 
nepajuto, kaip Dievo Akies baž
nyčia ir klebonija tapo visiškai 
pabaigtos, ir prasidėjo jo lauk
tosios dienos.

Kun. Snapavičius, žinoma, nė į 
galvą neatėjo mintis, jog žmo
gaus laimė ir nelaimė tankiai 
paeina nuo susidėjusių aplinky
bių. Apie tai jis nežinojo ir ne
mąstė. Jis buvo geriausia įsiti- 
krinęs, jog viskas eis ir turi eiti 
sulig jo planais ir pageidavimais 
ir, tame laike, buvo laimingiau
sios jo gyvenimo dienos.

Vos trumpą laiką pagyvenęs 
savo veiksnį. Pasinaudojant 
žmonių dvasios pakilimu, ar gal 
Dievo įkvėpimu, sukurti naują 
parapiją tuo laiku buvo daug 
lengviau, negu palaikyti parapi
joms kiek ilgesnį laiką ištiki
mais kunigui ir bažnyčiai.

Vos trubpą laiką pagyvenęs 
Snapavičius naujoj klebonijoj, 
įsitikino, jog dalykai neina ge
rai — daug blogiau, kaip jis bu
vo planavęs ir nei ištolo netaip, 
kaip jis buvo geidęs. Sutau
pyti pirmutinį tūkstantį jam 
ėmė keturis kartus ilgesnį laiką, 
negu jis buvo išskaitęs. O tolyn 
jo įplaukos vis mažėjo ir ma
žėjo.

Nebūtų taip pikta, kad para
pija butų menka, ar kad žmonės 
pinigų neturėtų 
atbulai
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Taisome Ii
mentus. Už <

“Tai kaip 
gas.

“Dhbar artinasi Velykos”, — 
tarė aptiekorius. “Tu žinai: 
greit bus nukryžiavotas Kristus, 
čia medegos yra tiek daug ir to
kios geišos, kąd. galima sugrau
dinti ir lafciadsia užkietėjusį nu
sidėjėlį. Pradėk tik apie Kris
taus kančias, apie jo pasiauka- 
vimą už žmonių nuodėmes; prie 
to, primink Dievo bausmę, šė
toną ir pragarą 
kaip žmones ims eiti išpažinties, 
kad ir kitą tiek už ją rokuo
tom.” ’

“Tai akip?1 
nigas.

“Daleiskim”, — išlengvo pra
dėjo aptiekorius, “sakyk, kadir 
šitaip: žmogau! Ar tu rūpi
nies atsimokėti Dievui už jo ge- 
radėjystes, kurias jis yra sutei
kęs dėl tavęs? Atsimink, jog. 
Viešpats Dievas būdamas kara
lium dangaus ir žemės, begelbė
damas svietą nuo šėtono, net 
savo vienatinį sūnų siuntė ant 
žemės, kuris savo krauju, kan
čiomis ir mirtimi atpirko mus 
nuo pragaro ir visiems paklus- 
niemsiems suteikė dangaus ka
ralystę... Žvėrys ir paukščiai 
gailėjosi mirštančio sunaus Die
vo ;,uolos skeldėjo, saulė temo ir 
žemė drebėjo — o jus?... Nejau
gi jūsų širdįs ir už akmenis kie
tesnės butų, kad nedreba, tokioj 
rūsčioj valandoj!...”

“Tai maž daug taip. Galima 
žinoma daug ^geriau pasakyti, 
tik reikia tinkamai prisirengti.”

Kunigui tas patarimas davė 
naują mintį. Jo galvoje žybte
rėjo naujos dvasios kibirkštis, 
krutinėję smarkiau ėmė plakti 
širdis, o jo vaidintuvėje stojosi' 
nesuskaitoma minįa jo nepak
lusnių parapijonų, ir visi jie už
verktomis akimis, nulenktomis 
galvomis nešė jam dešimkes ir 
dvidešimkes ir krovė po jo kojų, 
. Išlydėjęs aptiekorių, kun. ėmė 
rengtis prie pamokslo sekamam 
nedėldieniui. Dėjo ,visas pas
tangas, kad pamokslas pavyktų 
kuogęriausia. Skaitė, užsiraši- 
nėjo, o kaikuriuos sakinius sten
gės išmokti (atmintinai. Ir pa
galios jautė, jog jau Žino viską 
ko reikia ir sekamas pamokslas 
išeis labai šaunus. ( /

Verbų nedėldieny žmogių pri
sirinko pilna Dievo Akies baž-

Kun. Snapavičius (labai
visas

Kuomet jus pasirengę pertaisyti 
savo namą ir norite ką nors plurn*- 
bingo, gaukite musų kainas pirma 
negu pirksite naujus ir vartotus.

S. GREENFIBLD PLUMBING 
SUPPLY HOUSE.

1808 S. State Str. Victory 0508 J.

.reikę. Preke 50c per 
arba dvi už $1.05.

“ŠALTINIS SVEL 
aagalais gydyties,

sviesos, 
jos butų 
čiupt į trečia kišenę 
Skaito “Rev. P. Snapavičius” — 
(banko knygelė.. Dabar Motiejus 
pilnai suprato kieno tokios tur
tingos kelnės, ir kodėl jo Agnė 
taip urnai apsirgo. ■

Ant rytojaus Motiejus nuėjo 
pas kun. Snapavičių, ir Už ge
ras radybas sugražino jam kel
nes, prižadėdamas niekam apie 
tai nesakyti.^ Vienok neišken
tęs papasakojo vienam geriau
siam savo draugui, o jau už po
ros mėnesių, visa parapija kal
bėjo apie tas nelemtas kelnes.

Nebeapsikęsdamas plepalais, 
ir kas mėnuo* netekdamas >vis di
desnio skaitliaus pasekėjų, kun. 
Snapavičius, kreipėsi į vyskupą, 
kad duotų jam kitą parapiją. Ir 
neilgai trukus Snapavičius tapo 
išsiųstas į mainas, kalnėnams 
Dievo žodžioHskelbti.

KUOMET JŪSŲ 
KOJOS 

PRAKAITUOJA 
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausius gyduoles
♦ SWEDOLA

Pasekmes bus tikros, tik už 50c. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per: 
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Kunigas Snapavičius 
ir Jo Bėdos

J Justin Kulis S
■ 3259 So. Halstod SI. Chicago, III. §

2112-14-16-18-20 So. State St 
Vakarinėj pusėj gatvės.

Telefonai: Victory 2454-4856
Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

Už pilnis 4riy kambariŲ įrengimą su 
Augštos ryšius Rakandais.

■ Į
Susidedanti iš sekančių dalykų:

• . į \

Del Seklyčios: 3jų šmotų Veiour setas 9x12 ver
tės karpe tas ir šilkinė ant grindų pastatoma 
lempa. . ■
Del Valgomo Kambario: Qeen Ann mados Wal- 
nut medžio pailgainis stalas, 6 krėslai su tik
ros odos sėdynėms. ;
Del Miegamo Kambario: Walnut medžio Queen 
Ann mados, lova su apvalainiais kampais, didc- 
lios mieros Dreseris ir šeforetas, gvarantuoti 
springsai ir Fclt Matrasas.
Del Virtuvės: Alcazar Crown didelės mieros Mė
sinis pečius, virtuves Kabinet, Enemeluotas sta
las ir 4 krėslai ir 9x12 Linolium Rug.
Kiekvienas vfršminėtas šmotas yra pilnai užtik
rintas, kaipo yėliausios mados, labai saugiai su- 
budavotj ir geriausios rųšies matcrijolo. Tai 
yra autfitas vertas 800 dolerių, dabar Lietuvių 
Korporacijos Krautuvėse galima pirkti visus 
25kis šmotus tiktai už .... S495.00

Parduodame ant dalinių išmokėjimų

Įsitėmykite musų Krautuvių adresus ir 
Korporacijoj vardą

w Peopįes Jmnittue
iFurnfture. ftug s. Stovės. Pianos.

1930-32 S. Halsted St. Phono^raphs. Paints. Hardvvare.
NEAR lota PLAce and General Household Goods

mingi žmones it geri Dievo 
Akies parapijonįs. Motiejus bu
vo darbštus, ir kad daugiau už
dirbus, dirbo cukemėj nakti
mis.

Vieną vakarą, Sugedus maši
noms dirbtuvėje, Motiejus apie 
vienuoliktą valandą pagryžo iš 
darbo . Jo buto duris buvo už
darytos. Barškina sykį — nieks 
neatsiliepia. Barškina #antrą — 
nieks. Barškina tretį — vis nie
ko. Persigandęs Motiejus ėmė 
(aušti duris. Tho tarpu Agnieš^ 
ka ėmė šaukti, kad sustotų ir 
pribėgusi atrakino duris, šauk
dama, bardamos: “Ar pasiutai 
ar ką!... Aš šit sergu, negaliu 
iš lovos atsikelti, o jis čia duris 
lauži...”

“Nagi kas tau širdel, A&nieš-i 
kel? Mrslijau, kad tu jau gyva 
nebėsi... net, por^igandau.”

“Bėk Motiejel, parvesk dak
tarą — aš baisiai apsirgau.” —- 
Ir tai pasakius Agnieška įvirto į> 
lovą, ėmusi dejuoti ir dūsauti.

Motiejus greit nusimetęs dar
binius, krakmolais apdulkėju
sius drabužius, apsiprausęs, ap- 

apsivilkęs’ savo ge- 
drabužiais ir išbėgo

garbingai ant asilo įjojo į Jetu- 
zolimo miestą... Taigi ponas Jė
zus Kristus už kelių dienų bus 
nukryžiavotas ant kryžiaus... 
Ar žinai tu, paleistuvi tu, panie, 
kad ponas Jėzus Kristus, tas sū
nūs pono Dievo, tas karalius 
dangaus ir žemės, jnizeriokas 
tas, už tavo grieklis numirė ant 
to sunkaus medžio, nuobliuoto, 
o netašyto kryžiaus ?•! Saulė ir 
mėnuo užtemo, žvaigždės ant že
mės nupuolė, uolos persprogo ir 
numirę paukščiai po medžius šo
kinėjo! O tu, paleistuvi tu, pa
nie, ar tavo širdis nepcrs- 
progs ?..” ,

Nors tai buvo pasakyta labai 
karštai, bet mažai kas iš klausy
tojų teverkė, o daug buvo ir to
kių, kurie lupas nosinėmis už- 
spaudę, susilenkę, susikūprinę, 
lyg kad juokės ar norėjo juoktis.

Po pamokslo buvo mišparai ir 
laike mišparų įvyko nepaprasta 
rinkliava, kuri Nusisekė geriau 
negu kitos buvusios rinkliavos. 
Kunigas nors jautė, kad pamoks
las nelabai nusisekė, vis dėlto 
buvo patenkintas.

Po Verbų pirkimas velykinių 
kortelių žymiai pasidaugino, o 
lig Sekminių, didesnė pusė para
pijonų jau buvo atlikę velykinę. 
Iš likusiųjų, vieni j ieškojo bar- 
genų pas kitus kunigus, kiti pa
siliko užkietėję nusidėjėliai, 
laukdami progos kada-norš at- 
pakutavoti, treti priėmė laisva
manių obalsį — “ 
pereiks Npakutavoti 
visiškai patapo 
Kun. Snapavičius, nors ir nete
kęs dalies parapijonų, visgi dėl
to matė sau geresnę ateitį ir di
desnį pasisekimą. Dėlto tai, kas 
šventadienį < sakydavo karštus 
pamokslus ir graudendavo liku
sius parapi jonus.

Ilgainiui ^apavičiaus padėtis 
žymiai pasitaisė visais atžvil
giais. Gyvenimas pasidarė daug 
jaukesnis ir malonesnis. Gal
būt, kad čia jo bėdos butų vi
siškai pasibaigusios, jei ne tas 
nelemtas nuotikis su jo kelnė
mis, kurios galutinai išvijo lai
mę iš jo gyvenimo.

Ant ketvirtosios gatves į ry
tus nuo Dievo Akies bažnyčios 
gyveno jo ištikimas parapijonas 
Motiejus šliaužys. Per keletą 
metų Motiejus su savo pačiute 
Agne labai laimingai vienu-du 
gyveno. Abu buvo dievobai-

Nesfkaukykite »»vęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgile, 
Kaulų Gėlimu, arba Meilunghi 
— raumenų sukimu; nefc skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina virlml- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gyba- žmonių siunčia padgfra- 
vonšs pas 
pačtą 55c

Knyga: 
KATOS”, 
kaina 50 centų.

i Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

J FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Ėxtra Pale” Brands.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

✓

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drUkuoja- 
nabjos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
Jalaikų.
dkrodžius ir laikrodšlius bei muzikališkus Instru- 
larbą gvarantuojama. /

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant' ūkis.

Užkviečlame atsilankyti, o busit užganidinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Ave^ \ Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.
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Klaipėdos darbininkai
Lietuvoje.

ir pati palikti. Tirtos moters 
labai pasigedo savo vyrų, ku-i 
rie iš dalies išdūmė boboms ne- AĮC IjC gRIg tflf 
žinant. Verkšlendamos guo- ‘ H “
dės, kad norinčios drauge va- |)B||lOjU KVOtlIIKIS 
žiuoti, girdi, vyrai, tai pamil- Į * _______
šią kitų. Paaiškinau, kad nėral 
ko baimytis, grįš su pinigais ir | 
tad bus didesnė ir meilė. O 
taip ir buvo.

i Sekminėms parvažiavo dau
guma apsilankyti. Gelžkelių 
valdyba leido veltui keliauti. 
Ir ką tie nupasakojo, džiaugs
mas girdėti. Visi kaip vienas I 
džiautas ir turi pinigų. Už
dirbti gali ligi 20 litų į dieną, 
normalinis uždarbis esąs 12— 
15 litų. Turi savo virtuves ir 
kantynas, už valgį į dieną teiš- 
leidžia 3 litus, o valgis geras. 

I Gyvena po 20 vyrų į vagoną ir 
jaučiasi kaip namie. Už gydy
toją ir mediciną nutraukiama 
mip algos 1 procentas, susir
gus mokama į dieną 3 litai. 
Išgirdus tokias sąlygas pano
rėjo daugybė ligšiol abejojan
čių ir tokio pelno ir kas tik | 
Spėjo ir galėjo su grįžtančiais 
nuvažiavo drauge. O kiti va
žiuos neužilgo, nes dar reikia 
kitose vietose su viršum* 400 
vyrų. Išvažiuodamas jų vadas 
griežtai man įsakė, nesiųsti ne-

“Prūsų Lietuvių Balse” tūlas 
M. Gi. rašo:

l'rancuzams musų krašte be* 
šeimininkaujant, buvo bedar
bė Klaipėdos kraštė gana didi 
ir daugybė darbininkų vaikio-1 
josi be darbo *arba maitinosi 
iš dirbančiųjų grašių, taip va
dinamos “Arbei'tslosenunter- 
stutzung.” Užsibaigus franeuzų 
viešpatijai ir Klaipėdos kraštą 
paeinąs lietuviams darbininkų 
padėjimas nepagerėjo, nors 
naujoji valdžia ir gana sten
gės pagerinti. Jau iš pirmųjų 
dienų pradėjo plūsti į Gelbėji-j 
ino Komitetą visokių darbinin
kų prašančių darbo. Iš karto 
darbų nebuvo. Man tuo laiku 
blesidarbuojfcint Gi^b. Komite
to įsteigtame Informacijų Biu
re ypač parupo darbininkų 
klausimas, parūpinti jiems 
darbo, nes kitko darbininkai 
nereikalauja. Kur numaniau 
Lietuvoje darbų, siūliau musų 
darbininkų. Tuo pat dalyku 
rūpinos ir naujieji valdžios vy
ruk Buvo pasekmės. I

Gana greit rados parcikala-
Vilnų. Pasiimtus keletą P»yied tfe'niėkam I P°liciJ?s tarnaut®ffl vietomis, ,ir
nių amatninkų, Gelžkelių Vai- 1 - - -4
dyba pareikalavo gelžkelių sta
tybai 300 darbininkų ir atsiun
tę darbininkams priimti ir iš
dėstyti jiems sąlygas savo at- vo Lietuvos miestuose Mariam- 
stovą. |Grditu įlankų sukviesti, polėj ir Kalvarijoj, girdėti ir 
išvažiavo pirmas nedidelis bu- iš to, kad jiems Klaipėdoje ne
belįs, 16 vyrų. Šiems pirmie- patinka. Klaipėda esanti kaip 
įhiems drąsuoliams vos išvažia- išmirusi, prieš anuos miestus. 
ęruss prapilito žinia kttip lieps- I Ten esama. <Iaiij» daugiau įty- 
la jr urnai praliejo plūsti pri-Į vvunio. Kitsai išsipažtfno, !kad 

kirašyti daugybė darbininkų, Klaipėdoje buvęs nuskaręs ir 
^orinčių važiuoti Lietuvon. Tik nubadėjęs, bet keturias nedė- 
j-etąsis teklausinėjYTsąlygų. Bet les Lietuvoje dirbęs netik pian
ine visį buvo darbininkai, buvo dagiai apsirėdė ir dar pinigų 
tarp jų ir kolėkų ir tinginių, palaikė, bet ir sveikas ir rau- 
kuricnis tinginiauti ir vangsty- donas išrodė. Keturi Jų įsi- 
įbis jau prigimta. Gerai išpaži- kvatieravę pas ūkininką, • moka 
fiau kiekvieną, bet visus prį- po 4 litus į dieną ir turį ge- 
ęmiau, visiems daviau progos riausį valgį ir esą su visakuo- 
dirbti, pelnytis. Padieniui pen- ini labai užganėdinti. Sulygino 
kiliose transportuose išvažia- Lietuvos litų pelną su Vokiečių 
vo arti 300 darbininkų ne tik markėmis, pasirodė, kad Lietu- 
iš miesto, bet iš viso krašto, vojc užpelnė keliose valando
je kokių tarp jų buvo? Puspli- se tiek, kiek Višvilėj savaitėj.
Kiai, nuskarę, be grašio delmo- () taip bus ir kitose vietose, 
ne, be duonos plutos, taip nu
sigyvenę išvažiavo Lietuvon, Ligšiol per Informacijų Biu- 
bet visgi linksmi, džiaugsimu- ro tarpininkavimą gavo Lietu
mi. Berods, nedaug tokių tebu- v°je darbo su viršum 400 žnK); 
yo; dauguma rimti vyrai dar- visokių profesijų.. Ir visi 
Liniukai, rosiantis Lietuvoje ^ra Pdnai užganėdinti. O dar 

•įuonos ir pelno ir laimės. Kož- 1^“^ 4v00 vyrii’ , ’kurie 
ną transportą paly<|ėdams iš- nctrukus išvažiuos. Taip tai 
iiškinau, koki bus padėtis nll- PainiI<> musų darbininkai trum- 
įažiavus, kad reikės pirma įsi- P^1110 Jaike Lietuvos naujosios 
taisyti, kad nestoktų kantru- tėvynės, kurią dar Už neilgo 

nepažino. —M. GI.

netinka. Žinoma, ne visi bus 
jį -taip įapmaudiję.

Kokį darbininkai įspūdį ga-

(no, nes be ištvermės nieko ne
pasieks.
buvo — o
{urna —

Kas šiek tiek vyrs 
jų buvo didi dau- 

mane gerai suprato 
pasitikėti, kad jie 

sietuvoje gana greit įsigyvens 
įr jų (larbdavėjai bus jais už
ganėdinti. Bet ir gerai išrin
kau tuosius, kurie pirmiausiai 
sugrįš. Jr neapsirikau. Netru
kus pasigirdo gandas, kad jau 
lugrįžę. Bet prie manęs Besi
maldavo, nors buvau visų pra- 
įęs sugrįžus užeiti ir papasa
koti, kaip ten dėsis, idant ga
lėjus kitiems duoti nurodymų. 
Supratau, kad čia kas netvar
koje, kad sugrįžusieji bus pava
ryti tinginiai nenaudėliai. O 
(adp ir buvo. Potam prašyti

pasakojo negirdėtus daiktus. 
Uždarbis menkas. Valgis bran
dus, gulinę prasta ir 11. Tie
sa, tų nenaudėlių tegrįžo ma
tas nuošimtis ir jie visi potam 
labai gailėjosi.

Transportui (išvažiavus, at
pūtė rytmetė apskurusią bobą 
klausti, ar išvažiavo ir jos 
vyras. Išgirdusi, kad jau Lie
tuvoje, pasakė, kad “’der nieder- 
traechtige versopene Kerdel hat 
in sinem Laewe nicht georbiedetj 
der koemmt bold torueg”. Vis 
gi ištrivojo 2 savaites. Pa
klaustas, kodėl sugrįžo, sukinė
jos šen ir ten, bet priežasties 
nepasakė. Kita bobutė atvedė 
savo vaikučius ir norėjo juos 
būtinai man palikti, vyrs ne- 
siunčiąs pinigų. Nuramdžiau 
yisus. Gerai, kad ji nenorėjo

-------------- -------------------- r-

i mažiausia 70 
įmojo dalyko.

o viri Platto Mp- 
« 14, 15, 16 ir 17. 
‘ ryto iki 9 vakare.

NAUJIENOS, Chicago, III.
t*

J. J. Auryla

k

TAUPUS ŽMOGUS

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

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

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

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

Narys Federal Reserve
Systemos ir Chicago
CIearing Hbuse Ass’n.

PAGALVOK ĄPIE TAI 
karnos vietos dėl jūsų namo.

Kodėl turi mokėti rendą kitam? Dabar yra ge
riausias ir patogiausias laikas dėl suradimo tiiv

Sustok mokėjęs kitiems rendas, o mokėk sau ir buk savininku savo namo. Su $150.00 gali įsi
gyti namą. Rašyk šiandie neatidėk iki rytojaus, nes bus per vėlu. Paženklink su kryžiuku tas 

» vietas, kuriose norite vietose apsigyventi ir prisiųskite mums, o mes duosime visus patari
mus ir pagelbčsime įsigyti jums namą. '

□ Suburbau
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Dažnai matyt laikraščiuose 
skelbimų, (ypač angliškuose), 
kad reikalaujama įvairios rųšies 
pašto etc. tarnautojų. Tenjau 
raginama prasilavinusią jaunuo 
menę laikyti kvotimus laiškane
šių, pašto klerkų, ginkluotų paš
to sargų, šoferių ir kitoms vie
toms. , Bet apart, to, patariama 
dėl platesnių informacijų kreip
tis į tam tikras privatines pri
rengiamąsias,mokyklas, arba tie
siog į Dlstrikto Sekretorių. Plar 
čiau apie minimus kvotimus 
lietuvių laikraščiuose neteko 
pastebėti1,

Visų pirma reikia žinoti, kad 
norint įsigauti į"vbet kokią val
dišką tarnystę, — išskyrus pa
prasto “leiberio”, arba tas vie
tas, į kurias tiesiog miesto vi
suomenė išbalsuoja, — reikia 
išlaikyt tam tikri “Civil Service” 
kvotimai. Kadaise ir tos vietos 
daugiau ar mažiau priklausė nuo 
politikierių išrinktų miesto val
džion. Bet šiAis laikais pasta*- 
rieji nieko bendra neturi su pašu
to tarnautojais, ugniagesiais,

kaltė mokykla už tai neatsa
ko.

Man regis, kad menko pradi
nio mokslo žmogui išmokti ko
kią noifs mokslo šaką, ar prisi
rengti tam tikriems kvotimams 
vien tik iš rašto, be jokios mo
kytoj aus pagalbos, be išaiškini
mo sunkesnių dalykų, reikia tu
rėt nepaprastų gabumų. Bet tu
rinčiam tokių gabumų, vietoj to, 
kad mokėti po kelias dešimtis 
dolerių korespondentinėms mo
kykloms tiktai už keletą brošiū
rėlių, galima daug daugiau ir- 
lengviau išmokti studijuojant iš 
paprastų mokyklų vadovėlių, ku
rie yra parašyti daug aiškesnio] 
formoj, ir kainuoji vos kelis do
lerius. Bet kadangi tokių geni
jų 'labai retai tepasitaiko, ir pa
prastai kiekvienam yra būtinai 
daugiau ar mažiau reikalingas 
ypatiškasi mokytojaus aiškjnims 
Įiesuprantamų dalykų, tai tokios 
r panašios korespondentinių ; 
nokyklų mokinimo sistemos yra 
visai netinkamos, ir pačios mo-

kyklos yra tik dolerių pasišiena- 
vimo ištaigos.

Kiek teko patirti iš lietuvių, 
ypač jaunuomenės, tai daugelis 
norėtų laikyti kvotimus į bet 
kurią valdišką tarnystę, jeigu 
iš anksto gerai žinotų, ko reika
laujama ir kur reikia kreiptis.

Visų pirma, norint laikyti kvo
timus į valdiškas vietas, turi bu 
ti pilnas Amerikos pilietis; mofe 
slo atžvilgiu, turi būti baigęs 
bent pradžios mokyklą,< arba 
bent maždaug tiek turėti moks
lo. žihoma, laikant kvotimus 
kiek gabesniems, baigimas Ame
rikoj pradinės mokyklos nėra 
taip svarbu. '

Tiems Chicagos lietuvių, kur 
norėtų laikyti kvotimus ku
riam nors pašto įstaigos darbui, 
patartina visų pirma nuvykti 
pas Seventh Civil Service Dist- 
riet Secretary, Post Office Bldg., 
Main Floor, Window 2, bet-kurį

pirmadienį po 9-tos vai. ryto, ir 
ten paprašęs kiekvienas gali 
gauti reikalingas aplikacijos 
blankas ir pilnas < raštiškas in
strukcijas ko ir kiek reikalauja^ 
ina, kad išlaikius kvotimus ku
kai nors pašto tarnybai.
? Aplamai, kvotimai pašto tar
nautojų vietoms toki: keletas 
aritmetikos uždavinių; “spelini- 
mas” j .laiškų rašymas j kurs pa
bodo aplik&nto žinojimą anglų 
kalbos ir gramatikos, dailyraštis 
h* kopijavimas. Kvotimams iš
laikyti reikia 
puošimtį iŠ k
Tarkavusieji Jttngt. Valstijų ka
riuomenėj ]pi’aleidž|iamii ir su 
ro nuošimčiu.

? Jei kas norėtų laikyti kvoti
mus į kitokius civilinės tarnybos 
departamentus,- dėl informacijų 
turi kreiptis į atatinkamų de- 
partmentų viršininkus.

DRi VAITUSH, Di
Lietuvis akių specialistas

Palėfigvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mO, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
kreivas akte, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose • egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
| mokyklos vaikus.

Vėl.: lt iki 8 v. Nsd. 10 iki 1 p. p. . 
1545 West 47th St 

Phone Boulevard 7589

n*

P-fe Kudulaite
•r

*

Lietuvių Dentistas patar
le naus geriau

' Trauktinas dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
Žemas musų kalnas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1645 West 47th Street, 
' Netoli Ashland AvB.
r—------------------- -—
»"■" *....... 11 ' ......."

Aklu, Ausu, Nosies Gerkles
kuutis

visokios rųties sydiiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės. ’ 

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 

» greitai' savo specialiu 
. budu: tonsilus iSimu 

IK prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau ui 15 ir daugiau.

Parafiyk dykos kny- sr«14a.
________.IN O. CA.RTER 

120 S’o. State St.
Valandos: 9 iki 6 Septintai 10 iki U

The Stock Yards 
Savings Bank

SU VARGU GALĖJO ' 
DIRBTI SAVO DARBį

I

.............. .. ........................ I
I

bydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound pagelbėjo 
jai ir ji pradėjo valgyt, 
miegot ir šiaip genaus jau 
stis.

lt. p., ir negali nieko aplijran- 
tams padėti, nei senesniuosius 
nuo tarnystės pašalinti be svar
bios priežasties.

Tą pašto tarnautojų trukumą 
daugiausia garsina, kartu pa
čios save garsindamos, įvairios 
privatines - bizniškos korespon
dentinės mokyklos, kurios už 
keletu dešimčių dolerių apsiima 
kad ir bemokslį į trumpų luiktį 
prirengti, kvotimams į visokias 
valdiškas įstaigas, dagi garan
tuodamos neva sugrąžinti už 
kursą pinigus, jeigu kvotimai 

I nepasisektų išlaikyti. Del šito
kios ar panagios korespondenti
nės “mokymo” sistemos tenka 
pasakyti, kad tai yra vienas iš 
bizniškų “skyipu? pasipinigauti 
iš mažiau apsipazmusių su mo
kymosi sistema ir norinčių ne
paprastai greitai užbaigti moks
lą ateivių.^ Nes korespondenti
nių mokyklų mokymo sistema 
tokia: užmokėjai pinigus (pa
prastai keletą dešimčių dolerių), 
prisiuntė keletą knygučių vertės 
dolerio, antro; pagalinus “moks
lo užbaigimo” diplomą, jeigu rei
kalaujama, ir viskas pabaigta. 
Jokio ypatiško išaiškinimo nesu
prantamų dalykų nėra, Q kas 
tą jų dildomą pri ‘ " TXk 
galima vien iš knygučių išmokti 
be yjiatiško išaiškinimo moki
niui neaiškių dalykų?
į Ir jei mokinys teišlaiko kvo
timų dėl to, kad neišmoko vis
ko, kas neaiškioj ir trumpoj for
moj parašyta prisiųstoj knygų- 

j, tai jau čia nebe mokyklos

Chicago, III. — “Aš l^uvau silpna ir 
jarsibaigusi ir. tokia nervuota, kad aš 

su vargu galėjau 
savo darbą dirbti. 
Visuomet jaučiaus 
pailsusi apkvai
tusi, negalėj a.u mie- 
goti ir neturėjau 
apetito. Ilgus me
tus bandžiau viso
kius vaistus, bet 
jie man nepagel
bėjo. Po to man 
teko perskaityti 

__ laikraščiuose apie 
_<ydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound ir kaip jis pagelbėjo kitoms 
noterims ir aš pamėginau jį. Aš pra
liejau geriau valgyti ir miegoti ir 
skaitau jį stebuklingu. Aš patariu j J 
savo draugėms ir niekuomet be jo 
nebusiu.” — Mrs. M. Ohlen, 3640 S. 
Marshfield Avė., Chicago, Illinois.

Šitokie laiškai kaip šitas paliudija 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
poundo vertę, šita moteris kalba iš 
;ikros širdies. Ji, kaip mokėdama ap
rašo savo stovį, pirmutinius simpto
mus, kurie labiausią jai įkyrėjo ir pa
skui tų simptomų pranykimą. Tai yra 
širdingos padėkos išreiškimas.

Mažne per penkiasdešimt metų Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound buvo taip garbinamas moterų.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.
t \ ■ i

CITIZENS STATE BANK
h MELROSE PARK, ILLINOIS •

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS -r APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien puo 8 r^to iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki I po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakhre.

z ...... —
----------------------------------------------------------------- ---------------------- ---------- f-------------------- U---------------------------------------- —

, Turtas 
$14,099,000

Gal Jums reikalingi |
akiniai

J,

A '

□ South Side □ North Side □ Northwest Side
Atkirpk šitų .kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.

H. W. Elmone & Go., 29 So. La Šalie St.

■ .

Reguliariai taupo . ir 
investina išmintingai

Ponia Myrtlė B. Hayes; kuri 
suklastavo ant' notų plieno kara
liaus Charles M. Scwab vardą ir 
tuo budu sukolektavo $325,000. 
Ji tapo apkaltinta ir padėta po 
$10,000 kaucija.

' Neužmiršk karts nito karto 
nuvalyti efektuos lempeles; tele
fono trubelę; veidrodžius, durų 
rankenas ir icfe box’į. Viską ši
tą galima lengvai padaryti su 
skuduru, vandeniu ir muilu-pri
dėjus truputį — darbo.

iUNITEOAMERICAN LINES
L JOINT SERVICE WrTM 
HAMBVRGAMERICANIINE 
Trumpiausias kelias į visas 

dalis i
. LIETUVOS,

Išplaukia kiekvienų savaitę iš 
prieplaukos 86 Ndrtli Upės, prie 
Halo 46 gatvės, Ncw York, .su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Keliancc” 
“Albert Ballin” 
•‘Deutschland”

Kurie veža I. II k ni klesos pa- 
sazieriua ir populiarlški ■ laivai

Mount Clay”, Mount Carroll,” 
Mount Clinton”, "Ilansa”, “Thu- 

jr “Westphalia” su cafrin 
ir < III > k les a. Geras* ir mandagus 
pųtarhavimao, puikus kambariai, 
puikios apystovoe.

United American 
Lines

; 171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

/■ . . 1 
t.-. • - f

V

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas19-tos gatvės 

Chicago,, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės «u- 
silieja į daiktą, arba rodosi dvi-

< gubos.
JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 

šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra par 
raudonavę ir akįs raudonos.

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

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
. kampas 18 gatvės

Ant trečio au 
tiekoe,
Valandos nuo ---------,
Septhitadieniais 9 r. iki 12 dieno*. Į
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NEW CITY PHARMACY

ukaprosavrmn

Valandos 10 iki 8

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

Chicago, Illinois

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMfi

PirmaDabar

audiniai nuo 18 iki

kuris yrą 
priklausė

bile kokią ligą, 
Atvažiuorite kad

ji yra 
priel 

Halsted

Mes mokam gerai nupirk 
ti ir gerai parduoti/

vei* 
gy- 

padaro 
Kaina 
$2 00. 

Užsisakyk i- 
kra-

80 ha žemės

NO
- 
£££&>&> 
HUStSVib

/S HoasE.
fįHD >

IH TIME n>

palie- 
nenusavi- 
normą ir 
pramonės

ČOSH- / CĄmE

INTO THOD3L.Z.

16 §, kelbia, kad jos 
yra paimta žemės 
reikalams sekantieji

Gaston kuriam pavelyta buvo kasinėti Grovesand bažnytkiemyje, 
Mat jam parupo Pocohantų kaulai. Su juo ant paveikslo nuim
tos antropo logistos Anglijos muzėjaus W. P. Pyecroft.

klausė Juozo Zubavičiaus įpė
diniams, paliekant jiems 106

14) Kataučiznos dvaras, ku
ris yra Žaliosios vai. ir pri
klausė Leonijai Paplauskienei, 
paliekant buv. savin. 80 ha;

15) Gutkaimio dvaras, ku
ris yra Kybartu valsčiuje ir 
priklausė 'Dovydui ir Beiliai —• 
Ester šatenšteinams, paliekant 
buv. savin. 80 ha;

10) Liubiškių dvaras, kuris 
yra Pajavonio vai. ir buvo val
domas majorato teisėmis.

Šeiny apskrityje:
1) Aštrosios Kirsnos dv., 

Resurso ir Bogateliaus pal. ir 
Šešupės pieva, kurie yra Bu-

111 'TuKįH O* 
GET C*)*? ĄH

e> 77 M ON
-THĄ-r

ne dvarai
dalinami

Lietuvoj

P. Mlinarskiui, paliekant buv. 
savininkui 80 ha. to dvaro 
centre;

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be r 
nekali būt

ital
828 Wesf 35th PL

... ... t

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose

3) Bielazariškio dvaro žemė, 
kuri yra Siesikų ir priklausė 
Vladui Misevičiui, paliekant 
buv. savin. 80 ha Bielazariškio 
dvaro centre;

4) Pagirėlių dvaro žemė, ku
ri yra Pagirių valsčiuje ir pri
klausė Marijai Magdalenai Ru- 
dominaitei.

|L ir tvirti, 
tai naudokite SALUTES BITTERl ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skausmą ir abelnai 
visuH nesmagumus. prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant i kitus 
12 bonkų $11.00.

ti, tąi reikalauk tiesiai iš Salutes

ma jus iuič'ote, bandykite gauti pala-'imą 
Vąn Faing, kuris pasakys jums ■ ----- x-
ni/hą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per s]
idikroskopą ir X-Ray ir dasiži

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai U retai! 

kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

klausė Sofi 
paliekant b 
savinamą 80 ha žemės normų 
Malkčstų paliyarke;

9) Liaužadiškio ir Veseluv- 
kos dvarai, kurie yra Skiemo- 
nų vai. ir priklausė Vladui Ma- 
ledkiui, paliekant buv. savinin
kui Liaužadiškių dvaro centre 
nenusavinamą 
normą;

10) Alkunų dvaro ir Raštiš- 
kių, Kumaičių, Tioniškių, Sos- 
nuvkos ir Smelinkbs palivarkų 
žemė, kuri yra Malėtų vals
čiuje ir priklausė Jono Tiške
vičiaus įpėdiniams.

(Bus daugiau)

s, navy $7.90 už 
. mėdus "baltas nuo 9 iki 11c, 
•ulvės apskritos baltos nuo 

įvarų bulvės Šviežios 
ą, arba $2.75 iki

Raseinių apskrityje:

1) Kliučikų dvaras, kuris yra 
Raudonės vai. ir priklausė M. 
O. Burkaitei, paliekant buv. 
savininkei 80 ha;

2) Bagdonavos dvaro ir esa
ma Rimkiškių kaime ūkių že
mė, kuri yra Viduklės ir Kel
mės valsč. ir priklausė Karo
liui Bagdanavos dvaro centre;

3) Instrukcinis Skirsnemu
nės dvaras su visomis jam pri
klausančiomis žemėmis, kuris 
yra Jurbarko valsčiuje ir pri
klausė Aleksendrūi Savinskiui;

4) Cigelnės palivaržo, Brid- 
vaišio — Varlynės ir esantis 
prie Tytavėnų miestelio skly
pų bažnytinė žemė, kuri yra 
Tytavėnų valsčiuje jĮr buvo 
valstybės žinioje, grąžinant Ty
tavėnų bažnyčiai ligi 36 ha 
žemės;

5) Skerbų dvaro žemė, kuri 
yra Raseinių vai. ir buvo val
stybės žinioj. -

Vilkaviškio apskrityje:
1) Budavonės dvaras, kuris 

yra Bartnikų vai. ir priklausė 
G. Kaganskiui, paliekant buv. 
savininkui 80 ha;

2) Vilkupių dvaras, kuris 
yra Kybartų vai. ir priklausė 
K. Legnikui, paliekant buv. sa
vininkui 80 ha;

. <■

3) Klampučių* dv., kuri yra 
Laufce^iškjių v^l. Jir pniklause

7) Rulkiškio dv., kuris yra 
Alvito vai. ir priklausė Onai 
Jadv. Galleraitei-Paskevičienei, 
paliekant b. savininkei 80 ha 
to dvaro centre;

8) 'Beržinio dv 
Kaupiškio vai. 
Suchazanet;

9) Rastkauščiznos dv., kuris 
yra Alvito vai. ir priklausė G. 
Bergui;

10) Pusitapedžių, Juodvario 
ir Karolių palivarkai, kurie yra 
Vilkaviškio valsč. ir priklausė 
M. Minkevičaitei;

11) Bartnykų dv., kuris yra
Bartnykų vai. ir priklausė G. 
Nestico; ' .

12) Vladislavo dv., kuris yra 
Bartnykų vai. ir priklausė Ka
ziui Anšlagui, paliekant buv. 
savininkui to dvaro nenusavi
namą 80 ha žemės normą.

13) Paražinių dvaras, kuris 
yra Kybartų vai. ir priklausė 
Eduardui — Augustui — Zig
fridui Lengnikui, paliekant b. 
savininkui to dvaro centre ne
nusavinamą 80 ha žemės nor-

pal. Raistadalio vienk., Grobas- 
tos malūno žemė ir Raistadalio 
pal., kurie yra Malėtų vai. ir 
priklausė B. Pęskinui, 
kant b., savininkui 
namą 80 ha žemės 
žemę, kuri užima 
. * jiįmone;

6) Lenkeliškių vienk., kuris 
yra Utenos valsč. ir priklausė 
K. čižikovui;

7) Kirklių III dvar., Balalių 
I Balalių II ir Kerų dvarai, ku
rie yra Skiemonių vai. ir prik
lausė Klementinai Mackevičie
nei, paliekant t. savininkei ne
nusavinamą 80 ha žemės nor
mą Kurklių m dvaro centre;

8) Liliškių dv., Paviliškių ir 
Malkėstų palivarkai, kurie pri-

1 Kopanskienei, 
savininkei nenu-

Alytaus apskrityje:

1) Stepanavos pal., kuris yra 
Butrimainių vai. ir priklausė 
ž. Ramanauskienei-Barisaus- 
kaitei;

2) Stačkiškių dvaro atskirą 
sjklypą i/'SIkynimaį”’ Sudvariš- 
kių kaime esamą žemę, kurie 
yra Pivošiunų valsč. ir priklau
sė Chelstauskio įpėdiniams:

3) Geištarų dvaras, kuris yra 
Miraslavo vai. ir priklausė H. 
Seniauskui, paliekant buv. sa
vininkui nenusavinima 80 ha. 
žemės normą; .

4) Trezanpolio davro žemė, 
kuri yra Jėzno valsčiuje ir 
prikalusė Emiljai Ribickaitei- 
Kučinskienei, paliekant buv. 
savininkui 80 ha.

5) Bendriljf palivarko, Geišta- 
riškių pal., atskirų žemės skly
pų Miroslavo kaime ir malū
nų sadybos, žemė, kurie yra 
Miroslavo valsčiuje ir priklau
sė Flodijc|nUi Skaržinskiui; 
paliekant buv. savininkui 80 
ha Bendrių dvaro centrę.

Ukmergės apskrityje.

1) Deltuvos II dvaras, Auk
štadvario dvaras, ViUukių, Juo
dupiu, Saraseičio ir Podbariš- 
kio palivarkai, kurie priklau
sė Jono Tiškevičiaus įpėdi
niams, paliekant b. savinin
kams 110 ha Viliukių pal. su 
jo sodyba;

2) Jonapolio dvaro žemė, ku
ri yra Traupio valsčiuje ir pri-|

Kaikurių daiktų olselio kainos Chi 
cagoje šią savaitę buvo sekančios:

Sviestas 39c ‘
24c. swis nuo 20 iki 24c. Gyvos vištos 
19c. svaras; broiders 44c. šaldyta viš
tiena 22c. svaras
100 s va: 
svaras.
40 iki 55c. 100 s-’ 
$5.25 iki $6.00 už 
$8.15 už maišą.

Obuoliai už skalinę $1.00 iki $1.50. 
Citrinos, keisas $11.00 orindžiai, krei- 
tas $5.00 iki $6,50 žemuoges, keisas. 
16 kv. — $2.00 iki $2.75; kantalupai, 
kreitas $3.00 iki $3.50 ari 
goną $400 iki $700. agurkai už baksą 
$2.25 iki $2.50

šakių apskrityje:
1) Naudvario dvaras, Var- 

kuliškės, Pajetijo, Morlišiškės 
ir Zarambiškės pal., kurie yra 
Plokščių vai. ir priklausė Jus
tinui Strumilui;

2) Zupių dvaro žemė su De
gučių ir Meškinių žemėmis, 
kurios yra Lukšių valsčiuje ir 
priklausė 1Pela(gejoše,P6f4cikie- 
nės įpėdiniams, paliekant Zup- 
lių dvare Pelagejai Potookienei 
80 ha.

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu. t

Mane kankino vidurių nedir
bamas pilvajio nuslabnejimas, 
skilvio hemalimas h nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to jr neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA
LUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir j 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei. \

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti,

o, žmogus be Salutaro

1) f.— Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
81 — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
JLamm * Klauskite aptiekose ari>a prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St

Bšiaa. I)IO2IAUSIAS^\ 
^■IMI^pasirinkimas wl 
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų Ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam { kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvos Žemės Reformos 
Valdyba eidama žemės refor
mos įstatymui vykdinti in
strukcijos 
nutarimas 
reformos 
dvarai:

4) Kaukakalnio dv. 
lerionavo pal., kurie 
vito vai. ir priklausė 
narskiui, paliekant b. 
kui 80 ha Kaukakalnio dvaro 
centre;

5) 'Rasių dvaras, kuris yra 
Bartykų vai. ir priklausė J. 
Galleriui, paliekant Įbuv. savi
ninkui 80 ha to dvaro centre;

6) šiaudiniškių dv. ir Kara- 
ilnavos pal., kurie yra Kybar
tų vai. ir prikalusė J. Gallerie- 
nei, paliekant b. savininkui 80

Patarimas Sergantiemf... '^| Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy-
‘ ‘ k nuo l'r. 

gauti palengvi-

dominos valf ir priklausė Me- 
čislavo Balinskio įpėdiniams, 
paliekant savininkams 320 ha;

2) Jasemauskos dv. ir Bula- 
kovo II pal., kurie yra Rudo- 
minos vėl. ir priklausė Albinui 
—Kaziui Bončevskiui, palie
kant buv. savininkui nenusavi
namą normą 80 ha;

3) Straigių'dv., kuris yra 
šventažerės vai. ir priklausė 
Sakalausko įpėdiniams, palie
kant b. savininkams nenusa
vinamą normą 160 ha to dva-< 
ro centre.

Utenos apskrityje:

1) Čulų dv., Paromių ir Stir
nelių vienkiem., kurie yra Ma
lėtų vai. ir priklausė L. Pov- 
stanskiui, paliekant buv. savi
ninkui nenusavinamą žemės 
normą 80 ha;

2) Ubagų kaimo ūkis, kuris 
yra Užpalių vai. ir priklausė 
M. Teodoravičiaus įpėdiniams; 
* 3) Aluntos *ir Rasakalnių 
dvarai, kigeliškių, Juodiškfy I 
ir II pal., Zigeliškių, Sabališ- 
kių, Pakryžės, šimęniškių, U- 
zajlijos ir Ko|iniii|išk1}i|, kui*ie 
yra Aluntos vai. ir priklausė 
Tadui Pac—iPomernackiui, pa
liekant b. savininkui nenusa
vinamą žemės normą 80 ha;

4) Anomislio dv., kuris yra 
Malėtų vai. ir priklauso K. Bu- 
raitei^Mackevičienei pal. b. sa
vininkei nenusavinamą nortną 
80 ha;

5) žižmaukos dvaras, Bend
rų, Batanavoš ir Stepanuvkos

Dar nelabai se 
nai kaip 
atidaryta 
3327 So. 
St. Mes turime 
šviežų ataką ir 
maišų kainos yrafgg^ĮįgagEį^' 
žemesnės negu
kur nors kitur. Mes išpildome visus 
receptus teisingai ir atsargiai. Ir 
užtikriname publikai pirmos klesos 
patarnavimą.

New Cįty Pharmacy 
LIETUVIŠKA APTIEKA 
John Malakauskas, R. Ph. 

8327 So. Halsted St., Chicago, III.

Eežerėnų apskrityje:

1) Avilių dvaro dalis Bo- 
gėnų kaime ir Avilių m. esa
mos žemės, 'kurios yra Anta
zavės vai. ir priklausė Mečis- 
lavui Kontautui;

2) Liudvinavos pal., kiltis 
yra Salako vai. ir priklausė J. 
Minskienei;

3) Vasaknų dvaro, Jurkiš- 
kių viensėdžio ir Syratavos pal. 
žemė, Vasaknų žuvininkystes 
prūdai. Vasaknų ežeras, Sniu- 
čių ežeras, Vyko ežeras ir Vy- 
kežerėlis, kuris yra Antaliep
tės valsčiuje ir priklausė Vla
do Grabausko įpėdiniams, pa
liekant Vasaknų dvaro centre 
160 ha;

4) (Neigofo ir Joannesgofo) 
(Jansovas) palivarkų ir Pove
dinio viensėdžio žemė, kuri yra 
Papinės valsč. ir priklausė Va
dimui Felkerzambui.

Tauragės apskrityje: Į

1) Labardižių dvaras, kuris 
yra Kaltinėnų vai. ir priklau
sė gen. Žiurkevičiui, paliekant 
buv. savininkui 80 ha;

2) Vilkėnų dvaras, Ūtos, Rė
žių, Ringes, Armolinės, Serbe- 
tinojaus, Labatmedžių, Inkak- 
iių, OžtVių, Bliudsiiikių, ’Būd- 
vičių jr Šiadlėtaų Rievių |La- 
batmedžių ir Raudiškių kor
donai, Pailių, Razmų, Vilkakau 
pio, Nikelių, Šaulių bendros ga
nyklos, esami prie Bliudsukių, 
Pusdrovičių, Maizelių, Varniš-| 
kių, Pelkupių, Birbalų, Pam- 
piškių, Labatmedžių ir Kaka- 
liškių, Raudiškių, Budvičių, 
Ūtos, Šaudėnų, Inkaklių, Oželių 
Nikelių, šaulių, Paičių, Vilku- 
kaupio ir Razmų kaimų bend
ros ganyklos kurie yra Švėkš
nos vai. ir priklausė Aleksand
ru i-Kostu i-Mykolui Pleteriu i, 
paliekant b. savininkui Vilke
nų dvaro centre nesusavinamą 
80 ha žemės normą. *

3) Paplių, Jagminiškės ir 
Vozgirdų palivarkų, Bitlaukių, 
Lapkalnių, Replių (Paižnės) ir 
Platuštėlių vienkiemių ir Ged- 
miniškės ir Bernatiskės 'kai
muose esama žemė, kuri yra 
Kaltinėnų valsč. ir priklausė 
Eustachui Volmerui.

tą kuris vartoja 
teisybę apie save.

, _. . _.i lig^, odos ligą,
reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 
1 tąi paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.

DR. J. VAN PAING 
Specialistas

3101 South Halsted Street

Visuomet tą daro. 
t X

Įsitikinkite pačios. Plos- 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis- 
tės. Taipgi darome užsi 

sisakyman.
3401 So. Halsted St.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

ir nuo kitų lij

12 bonkų $9.00

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tąi reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl lamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuoki! 
taip į SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. Šlst St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
4jh| ^0Id kombinacija. Tos nešvarios baltos 

pte^kanų lupynos sunaikina gražiausius 
ir kiekveno plaukus.

i’ln yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 

‘,r J . ' pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffl.es.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

P. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

■BY LOU1S RKHARD 
....... ..........

you -rtįKntG.

y—air—------ 1 tvMOTt*

Pranešimas
Plačiai pagarsė- 

jęs 20 metų pra- 
ktikos fotografi- 
s^as Voitkevi-

% ■ Lietuvos ir savo
name G36 W. 18 įEBĮU St., Chicago, Ilf.
atidarė Photo 
Studio pagal nau- 
jausios mados.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo badai nao

Chroni&ko
Nervingumo ff
Kraujo
Slapumo W x

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
Ir Ii toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS |
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dėarborn St.) I 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priimimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyjj 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METU TOJU 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai imenią 
liko iigydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui. I

eau« 
nesmagumai, 

ir suga- 
buti pra- 

vartojimo bu 
_:.„i OF 
prirengimas

papras tąb

‘ : )• 
nurodymais 

arba “ _—_ —
kra- 

užmokfesite kaip

Chicago,

Sporai ir Juodgalviai. 
, paraudonavę lopai, 

' ' ‘ kiti 
ant veido 
— gali 

sykių 
BALSAM 

puikus 
vartojamas pasekmingai tukstan

kremas, 
nuo visokių

............
slojikelj 

aptiekose

kitus

Bldg

Šlakai,
Dedervinės, 

lės nudegimai ir 
kurie atsiranda i 
dina kompleksiją • 
šalinti po keletą 
fcinomu ’VERVENA 
YOUTH”. Tas 
yra 
čių žmonių, tai nėra . ,

Bet GYDUOLE kurt
do odą , _
veidą gražų, dailų ir jauną, 
už slojikelį su i___2____ ‘
Klauskite 
te laišku nuo musų (dedant 25c. 
sos ženklelių. ‘ 
atveš. VERVENA LABORATORY Ine. 
195 Hartford

IMPERFECT IN ORIGINAL

Ruffl.es

