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Laikas veikimui dar neatėjęs 
ir papa galįs dabar tik melstis

Ypač kad Šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Sankrovininkaj irgi streikuo 
ja dėl įstatymų prieš palna< 
gaudas.

Hardingo lai- 
atvyko nauja- 
Coolidgje, ka- 

augščiausiojo 
, senatoriai, 
ir kiti augšti

Anglija veiksianti viena 
kontribucijos dalyke

Įsisteigė ..trijų unijų sąjunga 
• k geležinkeliečių, transpor
tu ir paprastų darbininkų.

Įsakė Kruppą išgabenti 
Francijos kalėjiman

Didelės miniom žmonių dalyva
vo laidotuvėse. Dalyvavo ir

* naujasis prezidentas.

Nubėgo nuo rėliy 
elevatorius

pranešė 
kad Riihr

Tą nutarė kabinetas, bet 
sutaria ką daryti ir kaip 
kti, Viltis susitaikinti 
su Francija išnyko.

Finansų ir ekonomijos minis 
teriai rezignuosiąs.

Francijos valdžia bijosi užpy
kinti savuosius fabrikantus, 
parduodama grobį Franci- 
joj; gal parduos Rusijai.

laikas tolimes-

MARION, rugp, 9. — Ge
neralinio prokuroro Daugher- 
ty rezignacija jau yra prireng
ta. Patirta, kad jis apie rezig
naciją kalbėjosi ir su prezi
dentu Coolidge. Savo rezigna
ciją Daugherty paduosiąs ne
užilgo po prezidento. Hardingo 
palaidojimo.

iria Cuno
Belgijos premieras nenorįs vy 

kti Paryžiun.

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III 
under the Act of March 3, 1879

Evanston express elevatorius 
nubėgo nuo rėlių prie South Wil 
son Avė. stoties. Tuo laiku daug 
žmonių jame važiavo, ypač bu
vo daug moterų. Sužeista ne- 
daugiausia, bet nemažai visi iš
sigandę, Kai kuriems stiklai tik 
supjaustė biskutj veidus ir ran-

Kareiviai sukilo Salonikuose.
Sukilimas ištiko delėi nepa

kenčiamo skurdo, bet juo va
dovaują monarchistai.

MARION, O., rugp. 10. — 
Tuoj po prezidento Hardingo 
laidotuvių, jo sekretorius 
George B. Christian įteikė sa
vo rezignaciją naująjam pre
zidentui Coolidge.

Streikai kad privertus Cu 
no valdžią rezignuoti

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis? NA- 
MAI-ŽEMĖ.

Prezidentas Warren G, 
Harding palaidotas

Premjerui Baldwin pasisekė 
palenkti kabinetą pritarti grie 
žtai ir savystoviai Anglijos 
politikai, bet dar yra nesuti
kimų dėl būdų veikimo.

Užsienio reikalų mįnisterfc 
Curzon ragina priimti jo pieną 
pįasikirti intemacionaJĮnę eks
pertų komisiją nusistatymui 
Vokietijos nuojiegumo mokėti 
kontribuciją, o lordas (Jeciį 
kuriam su laiku gali tekti "mi- 

kad Francija

VIENAS ĮDOMIAUSIŲ PAVEIKSLŲ PANCHO VILLOS 
MIRTIES.

KENDALVILLE, Ind., rugp. 
9. — James Trapp liko gal 
purtinai sužeistas, o jo žmona 
ir du maži jų vaikai liko ant 
vietos užmušti, Pennsylva- 
nijos traukiniui užbėgus ant 
jų automobiliaus.

Ftančisco (Pancho) Vilk exbanditas, kuris buvo ilgu 
laiku spyglių Meksikos ir Suv. Valstijų valdžiom. Apie Vilias 
mirtį nuolatos buvo1 kalbama, bet šiuo sykiu jisai tikrai yra nu
miręs. Jį mirtinai sužeidė, net 1* Šūvių suleido į jį jo paties žmo
nės, kurie, manoma padarė tai, iš ypatiško keršto. Vilki tapo 
užpultas, kuomet jisai važiavo automobiliuje su savo sekretorium 
Pairai mieste, Meksikoje.

Neturi kur dėti užgrieb 
tyjy uiedžiagy
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dos. Tada tos markės 
vertos $1,000, (
yra vertos tik $20.

Cuno kabinetas busiąs 
reorganizuotas

RYMAS, rugp. 10. — Iš 
Athenų pranešama, kad Grai
kijoj prasidėjo kontr-revoliu- 
cija. Sukiliipo centru yra Sa
lonikai, kur, ukstančiai darbi
ninkų užpuolė biržą, kurią 
jie apiplėšė ir sunaikino. Sa
lonikų garnizonas irgi sukilęs 
ir valdžia siunčia naujų karei-

pilię- 
šalių 

kad pepiji Leidus 
kuris tikrai iš-

LONDONAS, rugp. 10. — 
Transporto ir paprastų darbi- 
riinkų unija ir geležinkeliečiai 
vakar sudarė savo sąjunga, 
tuo; pastatant kelių, transpor
to ir geležinkelių darbininkus 
po viena vadovyste, 
sąjunga turi 100,000 narių vien 
tik Londone.

(Geležinkeliečiai, transporto 
darbininkai ir angliakasiai jau 
nuo senai turėjo savo 
gą, kuri buvo žinoma kaipo 
trilype sąjunga, Bet ta sąjun
ga suįro pernai laike anglia
kasių streiko).

BERLINAS, rugp. 10.— Re
organizavimas Cuno kabineto 
darosi nciŠvengtinas. Finansų 
miniąteris Hermes ir ekono
mijos ministeris Becker, ku
riuos kaltinama dėl dabartinio 
Vokietijos finalnsinio 
kimo, rezignuosią.

RYMA/S, rugpiuČio 10. 
Iš autoritetingų šaltinių 
tirta, kad papa, priešingai 
kraštinėms žiniomis, nieko 
veikia ir visai besirengia 
siūlyti pieną išrišimui Ruhr ir 
kontribucijos klausimų.

Jeigu laiškas, kurį papa tais 
klausimais parašė kardinolui 
Gasparri, butų padaręs įtaką, 
tai jis butų padidinęs savo vei
kimą, kad galėjus sulošti rolę 
taikos darytojo. Bet visiškas 
laiško nepasisekimas pašalino 
norą veikti ir papą įtikino, kad 
dar neatėjo 
niam veikimui iš jo pusės

Papa sako, kad šiuo 
jis tik vieną gali daryti — 
melstis, kad dievas valstybėms 
“suteiktų dvasią, šventą” ir 
kad jos kaip nors susitaikintų 
ą- atsteigtų taiką.

Reichstage jaučiamas yra 
didelis sujudimas. Nuolatos 
kilsta sumišimų, kurie dar la
biau padidės, kada komunis
tai pradės kalbėti. Koridoriuo
se svarstoma kas atsitiktų jei 
Cuno rezignuotų. yi(si sutin
ka, kad niekąs geriau nega
lėtų atlikti pareigų ųž jį, išė
mus gal fabrikantų partijos 
vadovus, bet ir jie turėtų lai
kytis Cuno pro gramo.

Valdžiai įsimaišius, maisto 
sankrovos vakar buvo atdaros, 
kuomet veik visos kitos san
krovos užsidarė, bet kainos 
per naktį pakįlo dvigubai, 
šiandie restoranai du sykiu pa
kėlė kainas. Didieji hoteliai 
šiandie padvigubino savo kai
nas, taip kad kambaris atsei- 
na 15,000,000 markių į dieną, 
pridedant dar 12,000,000 mar
kių svetimšalių taksų. Visa 
tai reiškia $6 dėl tų, kurie 
pirko markes šiandie, bet reiš
kia $25 tiems, kurie pirko 
markes savaitę atgal/
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bet jau tik kaipo pap- 
pil ietis.
į jo laidotuves atėjo 
tūkstančių žmonių, ku- 

užtVcnkde šį ne labai di
delį miestelį. Į 
dotuves taipjau 
sis prezidentas 
bineto nariai, 
teismo teisėjai 
kongresmanai 
valdininkai.

PARYŽIUS, rugp. 10. — 
Vakar duota įsakymą tuojąus 
išgabenti baroną Krupp 
Bohlen į Francijos kalėjimą 
pradėti savo ligą kalėjimo lai
ką. Tai padaryta po to, kaip 
kasacijų teismas atmetė jo ir 
kitų Kruppo direktorių ape
liaciją.

Kruppas yra nuteistas 15 
metų kalėjiman ir užsimokė
ti 100,000,000 markių pabau- 

buvo 
dabar jos

Hardingo sekretorius /padavė 
rezignaciją.

ŠIANDIE. — apsiniaukę, gal 
nepastovus; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:59 vai., leidžia
si 7:59 valandą. Menuo teka 
4:59 valandą ryte.
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Sumišimų yra taipjau Atbe- 
nuošė ir kituose miestuose. 
Sukilimų vadovaują 
cbistai.

Niekurie žymesnieji 
čiai prašą talkininkų 
lintervencdjos, 
civilinio karo 
kilsiąs, jei nebus pasiskubin
ta veikti.

Sukilimas ištikęs delei eko
nominio žmonių skurdo.' Žmo
nės sako, kad valdžia gina tik 
•kapitalistų' reikalus, darbinin
kų nenaudai.

iMARIClN, Ohio,.rugp. 10.— 
Pereitą trečiadienį Washingto- 
ne liko iškilmingai palaidotas 
miręs Jurjgt. Valstijų prezi
dentas Warren G. Harding. 
Šiandie gi čia buvo laidoja
mas tas pats prezidentas Har
di n ga s 
rastas

Bet 
šimtai 
rie

buto susirinko apie 3,000 žmo
nių ir sustojo eilėmis, kad ga
lėjus atsiimti savo pinigus. 
Per užpakalines duris popieri
niai pinigai buvo gabenami į 
banką vedimais, ir tai kaip 
tik jas spėdavo atspausdinti 12 
valdžios ir 62 privatinės spaus
tuvės. O per priekį žmonės 
glebiais nešėsi tas markes. 
Žmonės nešėsi markes krep
šiais, maišais ai* vežėsi ma
žais vežimėliais. Vienas žmo
gus, išsimainęs dolerį, gavo 
krūvą pinigų dviejų pėdų augu
čio ir sveriančią 20 svarų, ir 
tai 1,000 markių banknotais.

Sujudimas reichstage.

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

PARYŽIUS, rugpjūčio 10.— 
Francijos kabinetas nors yra 
susirūpinęs, bet vis dar lau
kia ir ineko neveikia. Anglijos 
gi kabinetas jau turėjo susi
rinkimą, o Vokietija gi sku; 
biai artinasi prie susmukimo.

Valdžios taktika vakar įs
tengė išlaikyti franką nepuo
lusį, bet tai tik iki biržos už
darymo. Biržą uždarius fran
kas vėl nupuolė.

Belgijos premieras dar ne
sutiko atvykti į Paryžių ap
svarstyti iškįlusį; krizį. Spren
džiama, kad belgai atsisako 
vykti į Paryžių, bijodamies 
užpykinti Belgijos partijas, 
kurios jau dabar Belgija vadi- 
ia Francijos vassalu.

BERiLINAS, rugp. 10. — 
Bėdinas šiandie yra apimtas 
pinigų ir politinio svaigulio.

Keisti reginiai prasidėjo va
kar, kada desėtkai tūkstančių 
Bcrlino sankrovų pradėjo už- 
sidarinėti ir tvirtai užkalė lan
gus ir duris, kad kartais pub
lika nebandytų įsiveržti į tas 
sankrovas. Tai sankrovininkų 
paskelbtas vienatinis streikas 
protestui prieš įstatymus dėl 
pelnagaudų. Policija gi ir mi
licija yra prisirengusios veik
tu ir visur prisistatė kulkas- 
vaidžių.

Sujudimo buvo ir reichsta
ge, kada grupe jaunų komu
nistų įsiveržė į reichstagą ir 
pareiškė, kad ji pasiliks ten 
iki kancleris Cuno rezignuos. 
Socialistai vienok ilgainiui pri
kalbino juos pasitraukti.

Kanclerio Cuno suga/lvotas 
būdas kovos prieš franeuzus 
— pasyvis priešinimąsis — 
dabar tapo atkreiptas prieš jį 
patį. Visoje šalyje daugelio 
dirbtuvių ir kasyklų darbinin
kai nutarė laikytis pasyvio 
priešinimosi iki Cuno rezig
nuos. Daugelio dirbtuvių dar
bininkai sustreikavo irgi rei
kalaudami Cuno rezignacijos.

Bcrlino miesto ligoninės 
slaugytojos ir virėjos pradėjo 
pasyvį priešinimąsi, kada joms 
nesuteikta algų pakėlimo.

Ties reichsbanku buvo irgi 
keistas reginys. Prie banko

tarties yra nelegalus ir kad 
tai pasakytų ir teismas.

Manoma, kad jei Francija 
atsidurtų tokioj padėty, tai ji 
nusileistų Anglijai, negu kad 
atvirai laužyti sutartį, kurios 
ji taip įsikibusi laikosi. Taip 
prispirta, Francija galbūt pa
keistų savo Ruhr politiką 
ir priimtų Cecil pieną inter
nacionalinių gvarantijų.

Cecil politikai labiausia prie 
šinasi Curžviiūs, bet manoma, 
kad ’.ui paeina daužiusia nuo 
pavydo.

NAUIIBOS
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’ PARYŽIUS, rugpiučio 10.— 
Tarp Francijos užgriebtųjų 
medžiagų Ruhr distrikte yra 
200,000 tonų bėgių ir kitokių 
geležies ir plieno medžiagų. 
Tiek daug geležies negali būti 
paleista į marketą, neužpyki
nant Francijos geležies fabri
kantų ir nepastatant juos 
prieš valdžią. Todėl ministeri- 
nė komisija svarsto apie gali
mybę pardavimo tos* geležies 
Rusijai. Tai reikėtų parduoti 
slapta, bet bolševikai yra ge
riausiais kostumeriais, kokius 
Francija dabar gali rasti Eu
ropoje, kadangi jie moka pini
gais ir jie yra reikalingi me
džiagų.

Kolonijų ministerija sutiko 
paimti 25,000 tonų bėgių pro
jektuojamam Trans-Saharos 
geležinkeliui.

Komisija nežino kur dėti 
užgriebtąsias medžiagas, nepa
kenkiant savoms industri
joms, kurios tas pačias med
žiagas išdirbinėja. Vakar ko
misija laikė slaptą susirinki
mą. Ką ji nutarė, užlaikoma 
didžiausioj paslapty. Yra ži
noma, kad yra sutarta už
griebtuosius Vokietijos mine
ralus parduoti labai pigiai Lo
taringijos Mineralų kompani
jai. . Jeigu valdžia paleistų tas 
medžiagas tiesioginiai markė- 

užpykintų 
niekuriuos fabrikantus ir val
džia netektų savo svarbiausių 
rėmėjų.

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

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

NAUJIENOS 
l739^S.HalstediSt. 

Chicagolll.

Kaip 2:20 vai. po piet Har
dingo kūną išlydėta iš namų. 
Pirmiausia paskui jo karstą 
ėjo jo buvusieji- sandarbinin- 
kai prie laikraščio, paskui se
nieji jo draugai, o jau paskui 
jų važiava automobiliai su 
naujuoju 'prezidentu, kabineto 
nariais, teisėjais, našle ir kb 
tais valdininkais.

Atvykus į kapines minia su
stojo ir kūną įlydėta į nedi
delę koplytėlę, (kur susirinko 
tik artimiausi giminės, prezi
dentas ir kabineto nariai. Kop
lytėlėj atlaikyta trumpos pa
maldos su giesmėmis, o pa
skui karstą nuleista į koply
tėlės skiepą, kur jis Ir bus iki 
nepabudavos didelio mauso- 
iejaus, į kurį bus perkeltas ne
tik prezidento Hardingo kū
nas, bet taipjau jo motinos Ir 

Prezidentą Hardingą 
palaidota kaip 3:30 vaL

Ryto Hardingienė Išvažiuo
ja į Washirigtoną, kad išsikė
lus iš Baltojo Namo ir užlei- 
dus jį prezidentui Coolidge,

lo prašo Lietuvosžmoriesir 
taippataria Lietuvos bankai

histerija, nori, kad Francija 
butų pašaukta tautų sąjungos 
internacionalinln teisman, į

Gerumas Cecil ] 
yra tame, kad Curzono pieną 
|intdmaciicĮnailinės 
Francija jau yra atmetusi, 
jei ji atmestų teismą, 
ji paniekintų tautų sąjungą, 
o per sąjungą ir Versalės su
tartį, kuriai Francija deda to
kią didelę, svarbą.
Ruhr užemirnaa

r ■ Įstatymų žinovai 
Anglijos valdžiai, 
užėmimas sulig Versalės Mi

LONDONAS, rugpiučio 10.— 
Jokio Francijbą . ir Anglijos 
susiartinimo neįvyko delei lor 
do Cecil apsilankymo Paryžiu
je. Lordas sugrįžo vakar ir 
apsilankę pas premjerą Bald- 
win, su kuriuo turėjo poros 
valandų pasitarimą. Paskui jis 
dalyvavo kabineto susirinki
me, kuris irgi tęsėsi /■ tik dvi 
valandas. c

'Kabinetas, kiek k patirta, 
svarstė tekstą atsakymų Fran- 
cijai ir Belgijai. Atsakymas 
dalinai tapo užgirtas ir jis 
galbūt bus pasiųstas sekamą 
savaitę. Kabinetas vėl susi
rinks pradžioje sekamos sa
vaites.

Tvirtinama,' kad lordas Ce
cil pranešė, jog premieras Po- 
incare yra griežtas savo nusis
tatyme ir jis nerodo nė vieno 
ženklo, kad Francija sutiktų 
nors coliu atsitolinti nuo savo 
Ruhr ir kontribucijos reikala
vimų. < • • . T

Nesitalko dėl Anglijos 
veikimo.

■^vS^



S. L FABIONftS CO.Pramonės vystymos
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Kaunas
PASIKORĖ

Sveikatai
raidės su-

<9/1 aidžiausia Lietuviška Krautuv

Dabar Yra Laikas
Pirkti TING

Company

vo« visiškai 
mui sveikos

DR. WHITNEY 
specialistas.

V. Halsted St 
:et 1018

Musų yrą didžiausia phun- 
bingo ir apšildymo įstaiga 
mieste. \

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

Bile ką jus pirksite nuo 
musų, yra pilnai garan
tuota.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Specialia Pasiūlymas 
$121

Visas Plieninis Galvanizuotas Ga 
radžius

Pirkit Sau Plumbingą ir Apšildymo 
Įrengimus nuo Apsakančios Įstaigos

inžinieris
Reikalingos au-

Jūsų Plumingą — Apšildy
mo ir elektrinius reikmenis

kad jo 
surišta su val-ir pleiskanos nėra ma- 

, To* nešvarios baltos 
_ lupynos sunaikina gražiausius 

nfcveao’plaukua

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St, 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarainki 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo i 

z iki 12 ryto.

Chicagiečlai važiuokite State-Michigan Avė. karais iki 119th SV, o ii ten paimsite 1U 
134th St. ir Indiana Avė., Rirerdale, UI.

Gal jums reikalingi 
akiniai

NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FC. į>S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Tai. Lafayetta
Plombini

Kaipo lietuvi*, !

18 — kitų mierų pasirinkimui — 18
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 Vietotu 6545,

K. ©ŪGIS
ADVOKATAS

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

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING <
SUPPLY COMP

490 Milwaukee A v.. 461 J
Telephone Haymąrii

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randoįph 5584 
Vakarais: 10736 So. nabash Avė, 

Tol.: Pullman 6377.

pų. foninės pasakoj 
mirtis esanti
diško turto l&aikvpjimu ir ko
kio tai kalėjimo sandelio už
degimu. Kai pribuvusi Kau
no ugniagesių komanda ir 
gaisrą likvidavusi, sandelis pa
sirodęs esąs tuščias. Tada tai 
kalbamasis Kupstaitis kaž kur 
iš namų išėjęs ir daugiau nesu 
grįžęs. Tačiau tikrų žinių 
trūksta, (“L-va”).

taitis. Pakaruokli* Iškaboje 
10 dienų. Apžiurėjus Kauno 
Apskrities Gydytojui Viršilai 
lavoną jokių žymių priversti
nos mirties neatrasta, Pa# 
pasikorusį atrasta užrašų kny
gelė, kurioj taip rašo: 4“td» 
jis pasikars ar nusišaus, tai 
nieko nekaltinti, “tai jo tokia 
nusistatymas yra Jau nuo ma
žų dienų”. Vaclovas Kupstai
tis palaidotas šalę katalikų ka-

BXTRAJ
Atidarau Icekrimlnę ir visokiu kitokių 

saldainiu krautuve. /
Užkyiečiu vi^us prie šaltos košės. Stongkąimėa patarnauti vi

etoms kuo goriausi:

yra mirtinu priešu pleiskaną. Tik kelia 
Kartus panaudojus jas iš 

’IJi ’ pranyks pleiskonos. Palt
galvos odos ir gražią Žvilgančią plauką, naudokit Ruffiet.

Kaina 65 centai aptiekoee, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RfCHTBą & COi
104-114 So. 4th St. Brooktyn, N. Y.

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

akinių ir mes garantojame 
užganėdinimą.

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

Prižiūrėkite gerai savo akis.

Optical Specialists
8101 So. Halsted St., Room 2. 

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

JOHN SEREIKA 
3990 Archer A ve., 

Tel. LafayeUe «010

Mes esame šiandien didžiausi 
Padavinėtoj ai naujo ir vartoto 

. plumingo ir apšildymo reikmenų.
Priežastis tam yra, kad mes pa- 

| W tįs perkame didelį apštį pinigais.
MMEMĮ Todėl duodame progų jums su- 

L. taupyti, nes mes patįs galime 
^auK>au sutaupyti pirkdami už 
pinigus. Mes prisilaikome savo 
motto kainose.

Kainos gerumas ir patarnavimas 
Apskaitliavimų ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI.
Kuomet atnešite iškirpę šį apskelbimą ir pirksi
te tavoro už $10 ar daugiau gausite nuleidimo 
50 centų.
Specialis bargenias 50 colių ilgio, 4 į plotį, 7 tru- 
belės $6.00.

Namas tūkstančių bargenų

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 pa
raudonavę ir akĮs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 8o. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 46 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Se'ptintadieniai* 9 r. iki 12 dienos.

Auksinių, deimantinių, muzfkališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prusiAni 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius Bei muzikališkus Instru
mentas. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kuriu ilvažiuoją I 
Lietuvą arba ant ūkės. . ■ .

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4032 S0. Aliliirtd Ate, Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7809.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
PrivatiŠkų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tuksiančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III. .

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

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

ROSELAND BOTTLING WORKS
251 E. 1151h St, Kensington, BĮ, Stanley Sudentae, Sav.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
■v TeT Centrą! 6390

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

Tauragė* “Rūbo” b-vės Įstei
gtoji elektros stotis duoda 
energiją visam Tauragės mie
stui. Dabar vedami laidai Į 
Tauragės dvarą. Skubotai 
baigiama taisyti tvenkinys, 
ties kuriuo bus statoma au
dyklą. Statybos bei pramo
nės darbus pasiėmė vesti už
sieniuose patyręs 
Andriušailis 
dyklai mašinoj* jau užsakyta 
Dtrezdeųe ir neužilgo bus par
gabenta J Lietuvą. Audykla 
pirmiausia imsianti gaminti 
namą reikmenis, k v. staltie
ses, rankšluosčius ir t. p.

. (L-va)

ANTANAS SADUNAS, Sav. 13413 Indiana Avė, Rivenlate, III.

NedSIfoje, Rugpiučio-August 1? dieną, 1923 m.
Prad. 10 v, r. Lšlaimėjimo tikietas taipgi geras dėl įžangos į tą iškilmingų piknikų

PASARGA: — C ; „ ~ s ' ' .................................-
verdate karą, kuria nuneš prie pat Antano Sadono Daržo tarti

PASARGA: — Tikieto galas (coupon) turi boti Įmestas;.
geras dėl išlaimėjimo gyvo OŽid. Kuris iškilmės ir ne-norės ožio ta* gaus $25.00 pinigais.

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

BOS W. 351h St, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam tfnigus ir 
Parduodam Laivatarfcs.

men. 16 d. Žaliajam

Nupirksite $121 
ruMTM-T----------------------------------- ------ ------------

Miera 10 pėdų 234 colių 
pėdų 7% colių. Tinkamas 
lo arba kito mažo karo.

paprasto '.ailcrafldo nof-alit*, 
įkaityti bu viena akla kuomet lai- 
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, ‘ ____
sjlieja į daiktą, arba rodosi dvi-

Liepos
Kalne aut žydų kapų atragta#

vyrų ir jaunų 
$22.50, $25.00 ir 

....  $18.50 
vyrų ir jaunų 
", $32.50 ir

$25.00 
jaunų 

b 
W I . V JI-___ ____ —........... $82.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 to 

...... . . $i8.5€

SILPNOS AKĮS
Turi būti gerai pritaikinti 

akiniai.

Sol-EIlis & Sons
2112-14-16-18-20 So. State St. 

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: Victory 2454-4356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

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.

Yafds 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi uVego” ir “Extra Pale” Brands.

GRANDZfOZlSKAS IŠVAŽIAVIMAS
Su programų ir žaismėmis. Parengtas

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Nanvų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS t f <

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

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

lengvomis išlygomis.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMG 
IŠPARDAVIMAS

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

Viskas yra paaukuota dėl umaua iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šiat kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl 
vyrų vertės nuo 
$27.50 dabar ...... ..... ..........
1 ir 2 kelnių siutai dėl —• 
vyrų vertės nuo $30.00", 
$35.00. Dabar .................
1 Ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 

$37-60’

siutai vertės 
$27.50. Dabar 
Palm Beach ir Mohair 2 Šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 11 
Augščiau.
f ‘ S. GORDON '

739 W. 14th Str.
1-mos durys į rytus nuo Halsted .Str 

Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 valį 
šubatomis nuo 8 ryto lig 10 vakari 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piev.

|■■■
S iaur-rytinis Kamp. State ir22os Gatv

Telefonai: Calumet f,
. ,i Buk tikras žiūrėk tikro vardo J

Linksmumui
Gerk /■’

South Side Beveragu Co’^. 

‘Malt lonic”

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
8) — VAKARAS. >

TODĖL, KAD;
Diena be ryto, žmogum bų Salutaro
negali būti
1) — Salutaran priduoda apetitą j J a m a
2) — Salutaras vidurius išvalo; t SVEIKATA
8) — Salutaras pataiso sveikatą. 1 >. i. j

Tik vienas doleris Ir kvoteris bonkai. , z į
Klauskit* aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St, Chicago, Illinois,

IMPERFECT IN ORIGINAL



Uodą

(Tęsinys)
ir ten

Emersonas

TAUPUS ŽMOGUS Telefonai

taupo ir

patyrimą.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

anufacturing Co, norėda
Telefonas Boulevard 1939

as. Ausų

ington St.

iet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Icdėliomis nuo 10 valan-

3113 South 
Halsted St.

Busto Telefonas 
Armitage 3209

Reserve
Chicago

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė,

Pranešu savo pacijentams, kad ai 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 

praktika, kaip ir pirmiau.

Lai žmonės išmoksta, kad gamtoje viskas eina 
pagal tiesas, bet ne pagal laimėjimą ir tai yra, 
ką pasėjai tą ir piausi.

reguliariai išplaukimai

B-čia klesa (f Piliau

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

Turtas 
$14,000,000

The Stock Yards 
Savings Bank

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfaz 5574.

CHICAGO, ILL

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.

Paprastos ir užsisenejusios 
krutinės, širdies, ink- 
. Apkurtu 

(osie

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

ir Chirurgas 
ietų, 7 iki 8 v

Chicago. III

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

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

ši jauna panele, 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 .j banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

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

Kansas City, Mo 
labai kritingame

o to aš net 
iuose apgars

7 West Madison Street, kamb. 1202. ]
Ofiso vaalndos; Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

buvau 
padėjime po gim
dymui ir nei vienas 
nemanė, kad aš ka
da nors bučiau ge
resnė. Atėjo “gy
venimo permaina” 
ir aš nebuvau pri
sirengusi tiek ken
tėti, kiek aš ken
tėjau. Aš turėda
vau eiti labai anks
ti gulti ir turėda
vau žiūrėt, kad vis
kas butų labai ty-

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

yra visokių reikalavimų, kad mes 
rekomenduojame CARBONIC 
ACID GAS. Labiausiai ekonomiš
ką ilkesniam laikui. Duoda daur 
ginu stiklų statinėj ir užlaiko alų 
šviežią ir gerą iki paskutiniam* lašui

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

Hilton & Sons, lite.
2607 Wentworth Avė., 

Phone Victory 7760

Siunčiame Pinigus 
Lietuvon ir 
Laivakortes 
Parduodame

ersėda ant 
...___ ;as savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems

agento. Reikalaukit. Jų yra ir ju- fi

VIETINIAME 
palukio mokama už padėtus pinigus 

APSAUGOS SPINTOS

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Tel. Boulevard 5913 • *
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

MR. LINDQUIST PASAKO 
VIDUTINIO AMŽIAUS 

MOTERIMS

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILU

PINIGŲ SIUNTIMAS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu. Mes kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto, iki 4 po piet, išskiriant, 
Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vak.

w>r b kol nesijau- 
rerah Aš rekomenduoju 
■ompound kitiems kuomet 

progą.” — Mrs. May 
Independence Avė.,

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Tik kolei senoji vieta bus moderniškai perdirbta. 
Darbas bus užbaigtas apie Spalio pabaigą.

Dėkite pinigus į šį Didžiausį Lietuvių Vaiste Banką 
ŠIO BANKO TURTAS 

$3,000.000.00

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

iki 2 vai. po pietų.

mas
Ateikite šian-

Vaistai ir apsisaugoji 
mas nuo jų.

Narys Federal
Systemos ir
Clearing House Ass’n

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

OfisHS
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po 
vakaro.

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Ką Lydia E. Pinkham’s Ve 
getable Compound 

padarė jai.

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

CanaI 0257 
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

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

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

Reguliariai 
investina išmintingai

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnjn- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.
. Taipgi reguliariai išplaukimai 

tiesiai į Hamburgą ant nūujų 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 j 
Southam ' ‘
Milžinų [aivų.’ Plaukia

Informacijų dėl kalnų i/reika- 
kcleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINEr

140 N. DearbomJ&dS{flTX 
St. Chicago, IH .

DR- H. A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS ’

Apskrita Chirurgiją ^operacijos) ir Moterų Ligos.
Kampas State gatvės.

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retai kie

mų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai A v,

Tel. Yards 2296.

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

4^0R. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

. f Dienomis: CanaI 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 956 
Boulevard 4136

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

|Tel. Blvd. 3138
M. Woltkew!ch 

Į BANIS 
! AKUŠERKA
Turiu
Pasekmingai pa
tarimus moterims 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
ikime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
ir merginoms vd

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

| Visose augščiau pažymėtose 
vietose, kame gyvenamos vietos 
yra atskirai nuo kitų, kame nė
ra aplinkui pelkių ir butų, patys 
namų savininkai yra kalti, kad 
jų namuose randasi uodų. Te- 
čiau yra vietų, kuriose už uodų 
veisimos vietas miestas yra at
sakomybėje. Ir tos vietos J^ra 
ne fontanai, reservoarai arba 
pelkės. Pakelyje atviros rynosi 
ar grabės gali išauginti kelias 
šeimynas įvairių uodų veislių, 
neišskiriant nei drugio uodų. 
Ant ganyklų, kame velėnos yra 
išimtos, duobėse prisirenka van
dens, kuriame drugio uodai ir 
veisiasi. Visos tokios vietos turi 
būti pripildant žeme panaikin-

Vienas Amerikos žymiausių rašytojų, iš
reiškė filosofiją keliais žodžiais, pasako ko žmo
gui reikia, kad turėjus pasisekimą gyvenime.

Nuo tų laikų sąlygos biskį persikeitė iš pat 
pamatų. Dabar reikia išvartoti daugiau prakai
to negu inspiracijos uždirbimui sau duonos. Ge
rai suplanuotas taupymas ir ne laimėjimas, už
tikrina kiekvienam ateitį. Ką pasėsi, tą ir piausi.

Pradėkite savo taupymą šioie bankoje tuo
jau.

Šioje vietoje visi Banko reikalai, kaip ir pir 
miau, kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 po pietųdr vaka
rais: Utarninke nuo 6 iki 8:30, o Subatomis visą die 
ną iki 8:30, bus kuogeriausiai atliekami.

Tai bus laikinoji vieta.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^'Inc.

A. BARTKUS, Pre«. •
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

BANKE

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
t 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.

1 Mane kankino vidurių nedir- 
gį bimas pilvalio nuslabnėjimas,

K skilvio nemalimas ir nervai;

A l skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti- 

|B to ir neskanius atsirūgimus;

abelnai buvau visai suvargęs.

j Matydamas, kad niekur ne- 
■ I gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė- 
ft^kl ti pats. Ir man tiek pasise- 
IL^I ke surasti vaistus, vardu SA- 
fn LUTES STOMACH BITTE- 
*1 į| RIS ir į 6 mėnesius palikau 
R.JI sveikas ir tvirtas, ir dabar čio- 
bPĮ nai aš pasirodau visuomenei; 
Į. 1 taipgi yra tūkstančiai žmonių 
Ir pasveikę nuo SALUTES BIT-

TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.1 Taipgi veliju ir jums, kurie

Dabar Pirma tik norite būti sveiki ir tvirti,
tai naudokite SALUTES BITTERI ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skausmą ir abelnai 
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 
12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam nanašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes _
rni greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES M ANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 s- Aehland Avė 
Karnpaa 47-tos gut.

2-ros luboba

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 ; 
3259 So. Halsted St.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškių, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards lllPj 
Baigusi akušeri j 
jos kolegiją; 11 | 
gai praktakavu i 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose priešl 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Serganti žmonės vyrai 
!ir moterįs

Visos paprastos ir užsisenėjusios 
ligos kurios priklauso vyrams ir 
moterims, išgydomos labai greit, su 
mažai iškaščių ir be išlikimo iš 
darbo. Kraujo ir odosl ligos. Nervų 
ligos. T - - -
ligos skilvio, 
stų ir pūslės 
varvėjimas. Ligos 
lės. Kataras ir Goijferis. Pata 
dykai. Neatidėlioki 
dien pas

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

Valandos: nuo 10 iki 6. Seredoje ir 
Subatoje nuo 10 iki 8. 
Nedėlioja nuo 9 iki 12.

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

Tel. CanaI 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Lietuviai Daktarai
'Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone CanaI 0257

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

Chicago, IHinois.

cu, jei kas nupuldavo ant žemės aš 
negalėdavau pasilenkti ir paimti. Aš 
neturėjau jokių didelių skaudėjimų, 
bet aš jaučiuosi begalo nervinga ir 
negalėdavau miegoti. Beveik per du 
metus aš buvau tokiame padėjime ir 
daktaras atvirai pasakė man, kad 
jis nieko mino sveikatai negali pa
gelbėti. Kiek laiko po to aš netikė
tai pamačiau laikrai
mą Lydia E. Pinkhams Vegetable 
Compound. Įporą dienų gyduoles jau 
buvo mano stuboje ir aš pradėjau jas 
vartoti ir vartojau tol, kol nesijau
čiau visai g 
Vegetable C 
aš tik turiu 
Lindųuist, 2814 
Kansas City, Mo.

Netikėtina, kad gerai prižiū
rėtoje rynų systemoje uodai ga 
lėtų veistis pačiose rynose. Te- 
čiau, kad jie veisiasi rynų nuo
takose, yra gerai žinoma. Rynų 
nuotakos yra dėlto, kad duot nu
sėsti smiltims ir šiukšlėms, ku
rios kitaip įeitj į rynas ir jas už
kimštų. Jos daroma taip, kad 
vanduo neišeitų ir kad tilptų ne
mažai vandens, kuris stovėtų že
miau už išėjimo ryną. Tokios 
nuotakos yra dažnai vartojamos 
gale loto ir ant gatvių kryžkelių. 
Vanduo juose persimaino tik ta
da, kad lyja arba kada gatvė ar 
daržas yra plau j amas. Sousuose 

| metų laikuose vanduo gali išsto
vėti kelias savaites, suteikiant 
progos uodams veistis. Ištikrų- 
jų vidurvasaryje uodai veisiasi 
tokiose vietose milijonais. Į jas 
reikia pilti kerosino, arba mies
to valdžia turi kartą į, savaitę iš
plauti taip, kad išmeski laukan 
kaip kiaušinius tžup^rjišperetas 
larvas. Kerosinhs tekiau yra ge
riau.

(Bus daugiau)

Voel ^įtate D«nk ;
Jk 1 v M)IWAUKtt AND NOH1H AVENUFS ▼ Ii
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Daugiau , ? 
padorumo. ; 

~ .. " r - ' rir"
J 
p:Juo tolyn, tuo labiau 
ga<’ ima kalbėti “didele bur- 
na“ ’(paprastai sakant, ku
nigiškai Voliotis. O tai, žino
ma, blogas ženklas. Jeigu pra
dedama pravardžiuoti ir koko 
ti kitus bcz«iiionvaik<iais, žy- 
dberniais, etc., tai aišku, kad 
jis rimtais argumentai^ nebe
gali savo pozicijos atlaikyti. 
Sakoma, kad vandenyje gyve
na toks gyvūnas, kuris priešui 
besiartinant skubinasi (sudru
msti vandenį, kad tuo budo* 
pasprukus nuo jo. Lygiai taip 
pat elgiasi ir “Draugas”. Štai 
ką jis rašo:

“‘Mums nuobodu be 
’N-iuf melagingų priekabių. 
Kartais nebežinai žmogus, 
apie ką čia beparašyti. ‘N-os’ 
prisikabina ir pagelbsti. Da
bar duodame progos ‘istori
kams* iš ‘N-nų’ parodyti, 
kdkidą tokiais šventud|sius 
šiandieną garbinamus yra 
kataJikybė sudeginusi. Mes 
drįstame sakyti, kad Kata
likų Bažnyčia nėra sudegi
nusi nė vieno žmogaus, ne 
tik šventojo. Ir drįstame 
sakyti, kad ‘N-nų’ istorikai 
yra ignorantai ir dar netei
singi. O iš to ir kitų tūks
tančių panašių rašymų mes 
ir žinome, kad jie kataliky
bę griauna.”

Išviso reikėtų stebėtis, kad 
Dievo duotoms ir padovaho- 

ir 
kai]: 
kiek 
krap 
toks

giją. Ir gruodžio 13 d., 1908 
metais ji liko formaliniai pri
imta į išrinktųjų skaičių.

Visa tai “Draugas” gali ras
ti aukščiau minėtoje enciklo
pedijoje.

(Bus daugiau)

toms galvoms B “Ortragt 
kartais, pasak Maksim Gor
kio, iššokinėja mintys iŠ gal
vos, kaip blusos iš ugnies, 
jie nebežino nei ką nei 
rašyti. Bet kada pažiūri, 
laiko jie praleidžia dantų 
štymui ('“Drauge” yra
skyrius ~ Dantis bėkrapš- 
tant) pasidaro aiškiau, kodėl 
tas krapštymas neina sveika
tom

Žiūrėkite tik, “Draugas” 
drįsta sakyti, kad katalikų ba
žnyčia nėra pasiuntusi į aiią 
pasaulį ndi vieno žmogaus. 
Susimaldami,, liesliikarščludkite. 
Pakalbėkime valandėlę šaltai, 
o tada pamatysime, L 
musų yra Ignorantas.
sumas yra geras daiktas 
kada Žmonės tiek įsidrąsina, 
jog ima kitus ignoruotais va
dinti, neturėdami tam jokio 
.pamato, tai išmintingesni 
žmones gali įgauti labai blogą 
įspūdį apie tos rųšies drąsu
mą. Tikrai taip, '

, Na, o dabar mes bandysi
me suteikti “Draugui” infor
macijų kai dėl to, jog katali
kybę vakar degino tai, ką šian
dien garbina. Žinoma, mes ne
privalėtume tai daryti. Mes 
pilnai galėtume atsimokėti 
“Draugui“ tokiu jau .“kompli
mentu“, ( kokį : jis suteikė 
mums. Bet mes manome, kad 
nežinantį yra daug geriat/ 
pamokyti, negu neišmintingai 
kolioti. Tegul “Draugas” ne
palaiko mums už blogą, jeigu 
mes nurodysime jam, jog yra 
išleista “Tite Encycjopaedia 
Britaimica”, kur galima sura
sti nemažai žihįų. sBeje, mes 
tikrai he^inomb,4 ar papa nėra 
įtraukęs tą enciklopedijų"’ ' į 
juodųjų knygų sąrašą. Jeigu 
taip, tai mes atsiprašome. Mes 
Misai nenorime gundyti “Drau
gą,” kad jis ragautų žinojimo 
vaisių. Ko gero, ir jį gali pa
tikti nelaimė: jis gali būti pa
šalintas iš ignoracijos rojaus...

Bet žiniai tų, kurie nemato 
reikalo užsimerkti, kuomet jie 
susiduria su faktais, mes pa
pasakosime porą istoriškų įvy 
kių, kurie parodo, jog katali
kybė ištikrųjų kitėja.

Sausio 9 d., 1431 m. pra<- 
sidejo tardymas Orleano mer
gelės. Tardymas tęsėsi šešias 
dienas. Tardė Šventoji Inkvi
zicija. Kaltinamoji liko paš
nekta sudeginimui kaipo he- 
retikę ir ragana. Geg. 24 d. 
jai buvo dovanota kaltė. Bet 
ji visvien buvo laikoma kalė
jime. Kai ji, kitų įkalbėta, 
užsivilko vyro drabužius, tai 
kaltinimas vėl atsinaujino. Jai 
buvo primesta, kad ji “nepasi
taisė” ir išnaujo užsikrėtė he- 
iTzija. Tos priežasties delei 
geg. 30 d., 1431 m. ji liko su
deginta Rouen gatvėse. Tą 
nuosprendį liepos 7 d., 1456
metais papa atšaukė kaipo ne
pamatuotą. 25 metus galvojo 
neklaidingasai pupa, kol su
galvojo, jog Orleano mergelė 
liko sudeginta nekaltai. Reikia 
manyti, kad dvasia šventa

kas iš kartą buvo minėta, kad kataiikį- 
įDrą-Įškos bavarčikų sferos nedvejo- 

betfjamai galvoja ir trokšta susi
jungti su Austrija ir priešpasta
tyti katalikišką W i e n ’ o s 

i Vokietiją protestantiškai B e r - 
1 i n ’ o Vokietijai. Bet ši ten
dencija monarkistų tarpe ne vie
nintelė.

Kaip žinoma, Vokietija susi
dėjo seniau iš daugelio valstybė
lių, kurios naudojos didesne ar 
mažesne savy valdybe; atskiros 
valstybės dalys gyveno viena ki
tai priešingais įstatymais ir 
priešinga tvarka. Jau kaizerinė 
Vokietijos Berlyno valdžia buvo 
pradėjus akciją, kad visos šalies 
įstatymus suvienodinti, visur 
įvesti vietoj savyvaldybės — 
centralizaciją. Po revoliucijai ši 
centralinės valdžios tendencija 
dar labiau sustiprėjo, ir pavienių 
kraštų savystovybė kaskartas 
darosi vis labiau ir labiau fikti- 
vinė. Visos Bavarijos politinės 
partijos, išskiriant socialistus, 
griežčiausiai kovoja su tokia val
džios tendencija. Kitos parti
jos kovodamos su centralizmu, 
vis tiktai dar nori išlaikyti Vo
kiečių valstybės vienumą, ir sa
vo idealu stato federaciją. Te- 
čiau kiti, šios kovos pagauti, 
metasi j visai priešingą polių — 
nori visai atsiskirti. Būtent at
siskirti nuo Vokietijon, susidėti 
su valstybėmis, gulinčiomis pa
lei Dunojaus upę, sudarant taip 
vadinamą Donaubundą 
— Dunojaus sąjungą. \ Tokioj 
sąjungoj pirmąją skripka grotų 
Bavarija, Austrija, Vengrija — 
toliau kitos smulkesnės slavų ir 
rumunų valstybės.

čia, vadinas, visai kitas cent
ralinės Europos sutvarkymo pla
nas, siekiąs išardyti Mažają 
Santarvę, ir priešpastatyti naują 
galią, šiaurės Vokietiją palie
kant pono Dievo geram norui 
prancūzų laukus tręšti biurgerių 
makaulėmis...

šis planas prancūzams nepa
tikti negali. Juk dabar Vengri
ja, Austrija, Jugoslavija ran
das daugiau ar mažiau prancūzų 
įtakoj. Tokios sąjungos be 
prancūzų pagalbos realizavimas 
nėra galimas. Prancūzų pagal
ba jį realizuojant laiduotų jiems 
ilgiems metams įtaką ir kontro
lę. Tuomet dėlei Vokietijos tek
tų tiktai pasakyti: Amžiną atil
sį dovanok jai Viešpatie... Tik
tai vargas, kad daugelis dar val
stybių, prilipusių Dunojaus pa

(Bus daugiau)

Iš Klaipėdos Krašto

kurios nofs priežasties defei 
pasivėlino apšviesti papos pro
tą ir dėka tam įvyko |a klai
da.

Vėliau buvo pradėtas judė
jimas, kad Orleano mergelė 
butų įrašyta į šventųjų drau-

Senųjų Chicagos Gyventojų Atsiminimai

Macius Scevola

Laiškai iš Bavarijos
(Musų speeialio korespondento)'.

H. Politinės tendencijos.
♦

Jau,berods “Naujienose” ne
krantėse, riejasi kartais tarpu
savy pikčiau, negu šunys dėl 
kaulų. Ir juos sutaikinti ne taip 
jau lengva.

šit pernai metais Prancūzų 
pasiuntinis Bavarijoj D a r d 
ilgą laiką darbavos su Bavarijos 
senos giminės bajorų grafu 
Leoprechting’u šią idėją 
berealizuodami, bet pooitingo 
nieko nepadaryta ,tiktai tas jau
nas grafas pagautaį apkaltinta 
ir pasodinta visam gyvenimui į 
kalėjimą už “tėvynės išdavi
mą”. , •

Grafas sėdi sau jaunas diene-’ 
les už keturių sienų, o jį finan
savęs, vokiečių tarpe sukėlęs di
džiausių rietenų ir nesantaikos 
pracuzų atstovas dar ir šiandie 
tebeatstovauja prancūzus Bava
rijoj...

Leopfechting’o byla, nors ir 
yra etapas bavarčikų politinės 
minties kristalizacijoj, tačiau 
yra daugiau naivumo padaras, 
negu rimtos politinės akcijos. 
Fuchs’o byla —- tolimesnis žing
snis politinės minties kristaliza
cijoj, giliai apgalvota ir prieita 
visai nebetoli nuo jo realizavimo. 
Taip ilgai užsitęsusi byla paliko 
tokio įspūdžio, kad joje buvo 
daug darbuojamos, kad paslėpti 
Vyraujančių sluogsnių santykius 
su Fuchs’u ir kitais maištinin
kais.

Rašo Al. Margeria. Med. Stud. 
ĮSipęcialis Naujienų >epo(rteri&

Lietuviški Chica
gos kunigai 31 
| met£aigal
| lenkų bažnyčią, kaip ir j 

“movles,” tiktai su tikietu 
lietuviai įeiti galėjo. O kas, 
“nežinodamas lenkų for
mos, skverbdavosi bažny
čion, gaudavo nuo kolekto
riaus kumščiu ’ krūtinėn it 
nusirisdavo nuo augštų ak
meninių trepu žemyn.” — 
“Brangus sakramentai šliu- 
bų, krikštų ir pagrabų; dide
lės kolektos; negalėjimas su 
lenkų kunigais [susikalbėti 

lietuviškai, verste vertė lie
tuvius tverti savo parapiją.” 

<—Jau 1891 m. buvoj tryp drau
gystės, šv. Kazimiero, Gedi
mino ir Apvaizdos Dievo.— 
Kazimierinė ir Apveizdinė 
varžėsi už garbę, katra turi 
būt pirmesnė parapiją su
tverti. — Apveizdinė Kazi- 

' mierinę nugalėjo ir kun.
Cižauską parsitraukė (1892 
m.) — Kun. čižauskaa ir 
kun. Zubavičia pinigus iš 
lietuvių rinko ir pas lenkų 
kunigus dėjo,• Kun. Kole- 
sinskis tuos pinigus iš lenkų 
kunigų vargais negalais at
ėmė ir šv. Jurgio parapijai 
lotus nupirko. -— Baisiausio 
strioko iškilo, kai parapijo- 
nai dažinojo, kad kun. Ko- 
lesinskis lotus vyskupui už
rašė. — Kun. Kolesinskfe ir 
ant savo vardo 4 lotus už
rašė. — “Lietuwei mirdawo 
be kunigo spawiednies.” — 
Komitetas nupirko “Deuch 
kataliku bažnitelia įmedine 
už 1100 dol. Kunigas spjo- 
we in akis komitetui ir sake 
kad jis statys murinia.” — 
Kai parapijonai kun. Kole- 
sinskį pabarę, tai jis suri
kęs: “po perkūnu, eis wis- 
kas po welniu.” — “žmogus 
guli ant simertinio patalo, 
szauikėsi kunigo, o jis sako: 
tegul stimpa kaip bestija, 
ba neduoda pinigu.” •— “Jei
gu kunigas paniekina komi
tetą,tai wisa parapija neuž- 
kenezia ir wisus už nika 
laiko.” — Kai komitetas nu
ėjo pas vyskupą skųstis, tai 
“vyskupas jų nedasileido.” 
— “Kun. Kolesinskas buvo 
tuomet parapijos kolekto
rium ir kasierium, kaip ir 
šiandien kiti kunigai yra.”
Ko jau man žmonės apie se

nuosius Chicagos kunigus ne
pripasakojo! Sakau, jeigu vis
ką surašyčiau, tai vaje, vaje, 
kas čia butų.

Klaipėda. — Liepos mėn. 15 
d. Klaipėdos uostan atplaukė 
pirmas Amerikos laivas ’“Or- 
lando.” Juo parvažiavo Lietu
von 110 lietuvių, vadovau
jant p. Bagočiui. Klaipėdos lie
tuviai laivą pasitiko labai iš
kilmingai. Laivini uoste su
stojus, karo Orkestras pagrie
žti Amerikos ir Lietuvos him
nus. Paskum visi pasitikusieji 
sulipo laivan ir pirmas grįžu
sius pasveikino p. ’ J. Budrys. 
Jam atsakė p. Bagočius. Po to 
dar kalbėjo p. p. Jankus, Iš
bartas ir žilius, kuriam primi
nus praeities vargus, Skaus
mus ir tai, kad daugelissdabar 
sugrįžusių, išvažiuodami Ame
rikon tėvynę paliko dar nė* 
laisvėje ir neturinčią savo 
uosto, visi susigraudino iki 
ašarų. Po kalbų,. pradėjus 
skirstytis, visuose matėsi kil
naus ir gilaus ūpo šviesa.

(“Pr. Liet. Balsas”).

k

Bet tie gerieji žmonės, kur 
rie tiek daug teisybės apie 
lietuviškus ’ Cliipagos1 kunigus 
mąn pasakė, jokios garbės už 
tai 'nenori. Jie todėl ir prašė 
manęs, kad jų vardų neminė
čiau. Daviau žodį, jog nemi
nėsiu, “nors čia,” sakau, “ir 
virvę man kas ant kaklo ner
tų’*.

Lenkų kunigai lietuvius 
«milžto melžė.

Kas dar nežino baisaus pa
mokų plėšimo? Jeigu ti'k jiems 
lupasi, tai jie kad lupa, tai Ju- 
pa net iki pąčiam kaului. O, 
žinoma, su savaisiais, tai da 
biskiį žmoniškiau apsieina, 
bet kai sugriebia svetimuo
sius, o jau itin lietuvius, na, 
tai sergėk viešpatie! ko su jais 
neišdaro.

Nesvietiškai lietuvius katali
kus lenkų kunigai en^dąvę 31 
metas atgal Tuomet pric Sven- 
to Stanislovo Kostuos bažny
čios kas sekmadienis stovėda
vus < goveda lenkų, kurie vie
noj saujoj, būdavo, laiko ti
ksėtus, o kitą dručiai sugniau
žę, gatavai laiko, kad movus į 
krutinę ar stačiai per silukį 
tam, kuirs drįsta be tikieto į 
bažnyčią ei(ji« žihonės pasako
ja, kaęl pasitaikydavę, kurie 
dar nežinodavę lenkų biaurip- 
iKio, i taigi, eidavę į bažnyčią 
l»e niekur nieko, vadinasi, be 
tikieto. Lenkai, girdi, tuoj 
maudavę tokiems į krutinę. Q 
kad bažnyčioj tnepųir buvb 
stambių akmenų aukštai • 4Š- 
stafyti, tai lietuviai >strima
galviais šitaip $rępaiš nusiris- 
davę.
K Už mažiaiusią tikčtjimiškų 
priedermių alikimą lenkų ku- 

, nigai iškraus^ydavę betėvių 
kišenius iki pačiam dugnui. 
Kai lietuvis nueidavęs pas len
kų kunigą su šliubo, krikšto 
ar pagrabo reikalais, tai jau 
jo kišeniuj tik trupiniai ir 
dulkės pasilakdavę, — taip gi
liai lenkį kunigai į lietuvio 
kišenių įsikasdavę ir viską, 
kas kvepia pinigu, aikštėn iš
vokdavę.
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Lietuviai pradėję sukti galvą, 
kaip čia lietuvišką parapiją 

sutverus.
Fanatiko kainitrįyb^, žmončh 

sako, yra neišpasakyta. Vis 
dėlto ateina laikas, kad ir fa
natiko kantrybė išsisemia.

Kaip tik taip buvo ir su lie
tuviais katalikais, kuriuos len
kų kunigai kad ir stačiai pri- 
simynę lupo, tai jie vistiek jų 
bažnyčion ėjo.

Bet kantrybė dingo. O tai 
reiškia, kad lietuviai spirte už
sispyrė iŠ lenkų kunigų jungo 
pasiliuosuoti. Jie, matote, pra
dėjo shvo locną parapiją tver
ti.

Tik kiek jie privargo, kiek 
:jie prisikamavo^7 tokį sunkų 
darbą priekyn bestumdami. 

Viena, jiems btfrvo žabai sun
ku darbas varyti, kad ve bai
sus pavydas beveik visus apsė
dęs buvo. Taigi visi už pirme
nybę varžėsi. Mat, čia nemen
kai garbės tikėtasi. O antra, 
tai kad ir lietuviai kunigai, nė 
biskio nemenkiau už lenkų 
kunigus, juos lupto lupo.

Kun. Čižauskas ir kun. Zu- 
bavičius šoko pinigų lietuviš
kai parapijai rinkti. Ir surin
ko, tik... lenkų, kUnigamš ati
davė. Kiti sako, kad pas len
kų kunigus padėję tuos pini
gus “palaikyti”.

Tai vis buvo 1892 Kristaus 
metais.
Pirmutinė lietuviška parapija 
Chtcagoj Ir jos klebonas kai:

> Kolesinskis.
Ištikrųjų, tai Apveizdinės 

iniciatyva šv. Jurgio parapijos 
tvėrimo darbas pradėta. Tik 
vėliau šitą darbą Kazimierinū 
iš Apveizdinės paveržusi, na, 
ir sau garbę pasisavinusi.

Kun. Ktolesinskiis atvažiavo 
Chicagon 1892 kovo 2 d. 
Jis atvažtttvo 3ia iš mainų — 
iš Ęjjįsfon’o, Pa.

jfe, girdi, bažnyčiai pinigus 
kiek galėdamas rinkęs. Netik 
rinkęs, bet ir tuos iš lenkų 
kunigų atėmęs,j ką kun. Ci- 

įžauskas ir kun. Zpbavičius su
rinkę ir lenkų kunigams ati- - 

'davę. • a:
Kai. parapija susitvėrė, tai ’ 

įšrįų^’parapijonį komitetą iš 
imoMių. O paskui, tai toj 

•vietoj, kur dabar yra Šv. Jur
gio bažnyčia, apipirko žemės 
iplotą, bene tik viso 8 lotus, už 
W00.

į Bet po dangaus stogu juk 
nesimelsi. Taigi vargais nega
lais reikėjo kokią nors bažny
tėlę įsigyti. Ant laimės, visai 
netoli vokiečių mokykla riog- 
sojus. Ją parapija nupirko ir 
ant savo žemės užstūmė.

Tai ir buvo pirmutinė Chi
cagos lietuvių locna bažnyčia.

Pasirodė, kad žemes per 
maža. Subruzdo pinigų rinkti, 
kad daugiau nupirkus. Surink
ta ir da 4 lotai nupirkta, sa
ko, už $2850.00.
Pilnutinė lietuvių parapijonų 

rezoliucija.
Bet dabar ir užėjo ant šv. 

Jurgio parapijos baisiausia 
audra, žmonės sako, “Dievu
lėli, kas ten tada buvo!”

Parapijonai bedieviais virs
ti pradėję. Tai nej uokai! Jie 
šiauštis ėmę, kam kun. Kble- 
sinskis jų 8 lotus ir bažnytėlę 
vyskupui užrašęs. Bet tai tik 
niekis, palyginus su kita aud
ra, kurią sukėlė tie “extra” 4 
(lotais kuriuos ku/n. Kosėsins- 
Lis ant savęs apsirašė.

Dabar tai jau tikra velnia
va’ iškik). Parapijonai, girdi, 
ri^tė, kad kunigas “meluoja”, 
o kunigas visa gerkle šaukia,

(Tąsa ant 6-to pusi.)

(Persispausdini uždrausta)

Padegėlis Kasmatč.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)
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tekstą”, vidaus dialogą, kuris yra vyriau
sias faktoris dvasios gyvenimui reikšti; ku
rie nori įžiūrėti ne vien pirmąjį pasaulio 
planą, bet ir tas nežinomas dausas kurias 
slepia nuo mus naivioji tikrenybė, deda 
pastangų įžvelgti anapus žmogaus budo ri
bų, ir pajautus anapus gyvenimą, pritarti 
savo balsu pasaulio orkestrui ir sukurti 
dvasios sintezių vaidybą — dvasios vai
dybą (pabr. A. S.)”

■Prašau atleisti už taip ilgai nusitęsusią 
citatą. Bet man čia svarbu, kad Antanas 
Sutkus gana tiksliai apibudina pirmųjų re- 
fęrmatopų. reikšmę teatro istorijoje o apt- 
rfe čia prasimuša ir paties Sutkaus pažiū
ros į teatro uždavinius, kurias savo ( žo
džiais atpasakoti bijojau, nes Sutkus nau
dojas vis dar ne ilteraturine forma savo 
mintims pasakyt, ir daugelis pasakymų sa
kinių ir terminų, turbut tik jam vienam tė

ra supraritaani... Ir ne tik šičia, ir kituo
se raštuose Sutkus skelbia dvasios teatro 
idėją, bet jis ją visuomet velia su metafi
zikos problemomis, ir todėl tenka palūkė
ti, kol jis ras tinkamesnės formos savo 
mintims pasakyti. Pagaliau j Sutkaus teo
riją, kaip ir į anų trijų reformatorių dar 
teks pakeliui grįžti.

Kad nepakirėti, mes tylomis pralei
sime dar dvi gana įdomias teorijas — vo
kiečio Reinhart’o ir ruso Evreinovo, savo 
laikais turėjusias žymios reikšmės, bet 
šiandie jau išblyškusias; ir keliais žodžiais 
tiktai paminėsime teoriją garsaus rusų 
poeto ir filosofo Viačeslavp Iva
novo teoriją.

Šis žmogus, kaip kadaisiai vokiečių 
poetą-filosofas Fridrich Nietsche, mokina, 
kad teatras išsirutulojęs iš Graikijos reli
ginių apeigų, kai vaidinime dalyvavo ne 
vien aktoriai, bet Visi žmonės; tuo pasi
remdamas, jis laukia tokio tėatro, kada vaL 
dybbj ‘dalyvaus vęlei visi žmonės, kada ak-" 
toriai duosžiūrėtojams tiktai toną, tiktai 
gyvą impulsą, bet vaidinime ir aktorių ir 
žįuretojų širdyą susilies į vieną įstabią me
lodiją, kaip kad susilieja širdžių plastėji
mas ekstazėje, kai minia tikinčių meldžias 
vienam Dievui viena malda. Tokį teatrą 

Ivanovas vadina Visatiniu (vsedens- 
kij) teatru. Garsus rusų muzikas Aleks
andras Skriabinas, pagautas tos Ivanovo 
idėjos visą gyvenimą gyveno ta mintimi, 
kad jis parašysiąs tokį muzikos vei'kalą- 
misteriją, kurią vykinant bus visuotina 
žmonių ekstazė ir toj ekstazėj pasaulis sa
vo dienas pabaigsiąs. Tiesa, jis tokios 
misterijos neparašė, bet vaduodamos šia 
pašėlusia idėja paraše daug įstabių dalykų, 
kurių be tos idėjos vargu bau butų galėjęs 
tokioj formoj sukurti. Muzikoj, ačiū Skria
bino genijui, ši idėja davė labai žymių 
teigiamų rezultatų. Kas liečia patį teatrą, 
tai čia idėja kiek liūdniau1 prigyja. Visų 
pirma toks teatras yra labai1 abejotinas 
jau dėl to, kad laukti istorijos pakarto
jimo ar numirusių daiktų atgaivinimo, yra 
iš esmės absurdas. Antra — musų kultū
ra ir civilizacija eina keliais, diametrali 
niai priešingais tokiam istorijos atgaivi
nimui. į Kd š i’ežšįią -per į: <|kug ąktip^as žiū
rėtojų 'dalyvavinias Vūidii)i!nie^^ gaįėtų. mus 
pamokinti kad ir šie dti gyvenimo faktai.

1830 meta Brųkel’y Monnaie teatre 
laike vieno vaidinimo pasigirdo scenoj, žo
džiai “Palaiminta šventa tėvynės meilė”“ 
-pasikėlė toks sujudimas, . prasidėjo toks 
dvaisios pakilimas, tie žodžiai taip sujungė 

dvasioje aktorius su žiūrėtojais, kad vieni 
ir kiti pagavę kedeš, suolus ir visą, ką tik 
nučiupt galėjo, išbėgo į gatvę giedodami 
revoliucijos giesmes • —1 ir ' pradėjo Belgų 
revoliuciją. Čia, be abejonės, buvo didžiau
sias laispsnis aktorių ir žiūrėtojų dvasinio 
susijungimo, —• “du skirtingu kunu ku
riamojoj energijoj susijungė”, teatras bu
vo gražiu, idealingu padegamuoju žibintu
vu, visatinio teatro apaštalai galėtų laiky
ti tą vaidinimą jų idėjos įkunijimu, bet už 
tat vaidinimas buvo nutrauktas. Revo
liucija įvyko, bet teatro kuriamasai veiks
mas—-dingo! Mes nespręsime, kas ge
riau, ar vaidinimą tęsti, ar revoliuciją 
kelti, 'bet jeigu visi vaidinimai tokiomis 
istorijomis baigtųs, tai teatro perspekti- 
vos hutų labai liūdnos*! 1

Kitas, dar ryškesnis pavyzdis —įvykęs 
pas jus Amerikoj 1909 metais Chicagos 
mieste. Buvo vaidinaiųa Shakespeare’o 
“O t heli o”. Jago rolę vaidina garsus 
Amerikos artistasW i 11 i a m B u 11 s. 
Jo jau‘ tokia rolė, kad 'jis savo vylingu 
apgaulingu elgesiu sukelia O|hello pačėlusįv 
meilės pavydą ir gundo nužudyti Dezde
moną. šiai scenai bevyjjstant, staiga par
tery pasigirsta revolverio šuvys, ir William 
Butts krinta vietoj negyvas.’ Sumišimui 

kiek nutilus pasirodo, kad užmušė artis
tą tūlas Amerikos armijos ofioeris, kuris 
buvo baisiai pasipiktinęs begėdingu Jago 
elgesiu. Kai tam oficieriui pranešė, kad 
artistas mirė, ofieteFhis vietoj patsai nu
sišovė. !

( I (Bus daugiau) <
---------------------

L. Malkus.

Liudėtys.
------------- - R--

Kam, Dięve, nuo nebaigiamybių Savo 
Atskyrei sielai liūdesio auksuoto, /' 
Jeigu ant žemės pievų siela gavo 
Įžengti j saulėtą amžių puotą?
Taip liūdna...., O iš mėly/iės aukštosios y 
Matau, — Tu liūdi žydria akimi.
Einu.... Beržuos ir eglėse ir uosiuos 1
Tu skaidrų liūdesį šlamėt imi.

štai debesys ^aprėžtą aųljsu veidą L ; j j 
Iškėlė ir klausau, kaip vėjžiį ūžia.
Girdžiu, audra mėgina savą gaidą, — 
Ir šit — žaibai griausmai uoion sudaužę....
Griaustinių ir žaibų ir džiaugsmo bangos...
Tačiau žaibai tuoj liepsną užgesys, 
Vaivorykščių nusvyro tylios angos, 
Pro jas žygiuoji Tu ir liūdesys. (L. žin.)
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos X

Žmonija nuolat keičiasi. 
Kiekvieną musų karta yra 
šiek-tiek kitoniška negu 
prieš ja buvusioji karta. Ir 
sekančios kartos ne visuo-i 
met buvo geresnės negu pra-< 
ėjusios kartos. i

Gali būti, jog dab^rtinįoji 
musų kartą (ar bent jos su
augusieji žmonės) yra daug; 
blogesnė negu karta, kuri 
gyveno prieš mus. šitos kar
tos padorumas be abejo sto
vi žemiąus negu buvusios 
kartos. Ir įąj be skirtumo 
partijų ir tikėjimų. Net ku
nigų tarpe praėjusioji karta 
turėjo daugiau padorių žmo
nių, negu kad turime dabar.

x

Štai vienas bjaurių pavyz
džių dabartinės žmonių do
ros nupuolimo ir tarp lietu
vių. Kitų .syk būti kriauge- 
riškos valdžios samdytu slap 
tu agentu skaitėsi didžiau
sia gėda. Dabar ponai Va
balai r-, Pruseikps yra sam
dytais slaptais kriaugeriš- 
kos bolševikų yaldžios agen
tais, p musų žmonės su tuo 
skandalu palengvėlią apsi
pranta!

*ta

MarkelO KaillOS:l Įsigilinimas į Obalsį l‘*rjl mltsla-.—— n n. t n »gpniaiuinę

Djdžiąusio modalių nupuo
limo dabar yrą susiląukus 
Europa. Pirmojoj vietoj ten 
dabai: stoyj žemesnysis amo
ralia žmonių elementas, kurs 
neturi savyje prakilnesnių 
žmonijos žymių. Bolševiz
mas ten įsigyvavęs varde 
pilvo ir godumo, o ne varde 
kokios-nors prakilnios? idė
jos lemiančios ką nors gero 
žmonijai. Iš antros pusės 
toks pat veikimas varde pil
vo ir godumo yra matomas 
pramonininkų tarpe. Vokie
tijos Stinnes yra gal viena
tinių tokiu tikro vampiro 
pavyzdžiu. O tą Stinnesą vi
same kame stengiasi pasek
ti vienas-kitas “milionie- 
rius” ir Lietuvoje.

i.

Mokslas atskiria įvairių 
žmonių typų, veikusių ir 
veikiančių žmonijos istori
joj. Augščiausias žmonių ty
pų esąs nordiškas. šitam ty- 
pui, atsižyminčiam šviesiais 
plaukais ir žydriom akim, 
privalios yra tokia charak
teristika: darbštumas, žva
lumas, širdingumas, atviru
mas, mokėjimas pasišvęsti, 
meilė savo krašto, meilė sa
vo žmonių, sąžinės jautru
mas. Vienas iš žemesnių Eu
ropos žmonių typų esąs taip 
vadinamas viduržeminių ju
rų typas. Šitas typas, pasi
žymįs 'juodais plaukais ir 
juodom ar rudom akim, tu
rįs kaipo savo charakteris
tiką: didelę stoką savo kraš
to meilės, sąžinės bukumą, 
kerštingumą, melagingumą, 
prietaringumą, kvailą reli
gingumą.

w Išrodo, kad dabar Europo
je atėjo gadynė, kada že
mesnysis žmonių typas keti
na paimti 
Čiausio.

viršų ant augs-

Rusai niekad 
skaitomi prie 
žmonių typo. Tai buvo pu
siau totoriškas; pusiau slą^ 
viskas typas. Gal būt todėl 
praeityj rusas turėjo valdy
ti atkviestieji variagai. Pas
kui valdė vokiškos kilmės ca
rai. O dabar valdo semitiš
kai —. totoriški “typai ”

nebuvo pri' 
augštesnio

jautrių žmonių, kurie turi 
visų reikalingų charakteris
tikų žmonijoš pakėlimui iš 
jos nuopuolio. Gąli būti, kad žuv{S: . .. , i

Trout 32c 
; Karpiai 6c 
JAUTIENA: 
į šonkauliai 27c 1
- šlaunis 37c

Čoks 101/}, Round I8V2
VAISIAI:
' Bulves šviežios, maišas 1.25 iki .1.85 

Obuoliai, bačka $3.00 iki $4.00 
Bananos, bančus $2.50 iki $3.50 \ 
Citrinos, keisas $8.00 iki $8.50 
Apelsinai, kreitas $4.50 iki $5.25 
Ryčių, keisas $2.00 iki $3.50 
Slyvų kreitas 75c iki $1.00 
Juoduosios $2.00 
Mėlynės, keisas $3.00 iki $3.25 
Agrestai, keisas $2.00 iki 3.50 
Avietės, raud. $2.00 iki $2.75 
Serbentos, keisas $3.00 iki $3.50 
Vyšnios, keisas $2.00 iki $2.25 
Melonai, kreitas1 $2.50 iki $3.00 
Arbūzai, vagonas $225 iki $500

JAVAI:
Kviečiai ,geg. buš. 97% iki $1.06% 
Kviečiai rugsėjo 96%c 
Kviečiai gruodžio $1.01% 
Avižos buš. 35 iki 41 %c 
Rugiai, buš. 64 iki 71c 
Miežių, buš. 49% iki 51%c

MĖSOMS: m n
Rūkyta kiauliena, ham 21 iki 23c 
Rūkyti lašiniai 22 iki 23c 
Konservuota kiauliena 12 iki 17% c 
Pork loin, žalia 19 iki 20 c. 
Plate beef $1&.S0’ iki $16.00 
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00 
Kava (New Yorke) $8.00 iki $8.15

ŠIENAS: ...
Rinktinių motiejukų $25.00 iki 26.00 
Motiejukų su dobilais $31 iki $23 
Motiejukai su dobilais $19 iki $21 
Dobilai No. 1. $1.00 iki $21.00 
Dobilai No. 2. $14.00 iki $16.00 
Šienas parpr. maiš $16.00 iki $18.00 
šiaudai rug. $12.00 iki $11.00. 
Šiaudai aviž. $10.00 ild $11.00 
Šiaudai kviet. $10.00 iki $11.00 
Alfalfa No. 1 $16.00 iki $23.00

TRĄŠOS:
Trintas kraujas, vienutė $3.90 iki 

$4.00 .
Netrintų kaulų tonas $15 iki $16 
Atmatų tonas apie $5.00 
Trintų kaulų tonap $26.00 iki $28.00 
Virintų kaulų tonas $17.00 iki $18.

RIEBALAI:
Lajus 7%C 
Lyditi taukai valg. 14c 
Taukai 7c 
Stearinas 9%c 
Bovelnos aliejus 8c

Amerika, šiaurinė ir pieti
nė, bus ateinančios žmonių 
civilizacijos šalim, o Euro
pa su bolševizmo pagelba pa
sidarys liguistą brolžudys
čių provincija. ; r 

x X i- \, a ” J ■ <’» . v- *
Išganymui savęs ir žmo

nijos šiandien reikia,
kad kiekvienas sąžiningai 

dirbtų;
kad kiekvienas siektų prie 

tikro pažinojimo, tikro mok
slo, ir tokiu budu išsigydy
tų iš bolševizmo nuodų, ku
rie kone į kiekvieną iš mu
sų daugiau ar mažiau yra 
įskiepyti;

kad kiekvienas apart mei
lės savęs turėtų dar ir arti
mo meilės;

kad kiekvienas stengtųsi 
stiprinti ir didinti žmonių 
civilizacijos žievę, o ne tru
pinti ją barbariškais palin-* 
kimais. ‘ -Į'.r ' iT'-lh 

Kl. Jurgelionis.

Taupumas ir Spulka
Taupumas ne visiems yra pri

gimtas. Anaiptol taupiij žmonių 
yra daug mažiau negu išlaidžių. 
Atidėti keletą dolerių kas savai
tę rodos nesunku, bet jeigu nė
ra vietos padėjimui iš kur jų 
negalima bile valandą išsimti, 
mažai jų 'lieka galų gale.

Kad įsigijus bent kokį turtą 
darbo žmogus ar žmona turi iš
mokti kas savaitę kiek nors pi
nigų taupyti, šeimininkės, jei
gu į jų rankas papuola truputis 
daugiau pinigų negu būtinai rei
kalinga šeimyniškom išlaidom, 
gali daug gero savo šeimynom 
padaryti būdamos taupios. Atei
tis jų vaikų priguli nuo to ar 
bus pinigų vaikų mokslui ar ne.

Taupumas ir indėj imas pinigų 
ten kur jie dauginus uždirbs yra 
pamatas ant kurio didžiausi 
svieto turtai stovi.

Daug didesnis yra noras tau
pyti pinigus jeigu iš anksto yra 
žinoma kiek pinigų bus sutau
pyta už kelių metų, kiek nuošim
čių tie pinigai atneš. Mokant 
pinigus į spulką kaip tik tą ir ži
no žmonės. Pats žmogus nusi- 
stato sumą pinigų, kurią jis nori 
sutaupyti ir tada pasidaro būti
nas reikalas mokėti tam tikrą 
sumą. kas savaitę. Nesant to 
reikalo. netauĮ>us žmogus turi 
progą praleisti tuos pinigus, ku
rie lengvai galėjo būti sucedytl.

Taigi raginu visas darbininkes 
merginas ir moteris, ir seiminin
kes prisidėti prie spu'lkos,. kui 
lengvai sutaupys tiek pinigų, 
kad į keletą metų galės nusi
pirkti sau namą, arba atsiginti 
nuo nelaimės kada jį užklups.

_ Agota ViščiuHute.

Praėjusią savaitę oJLseilio 
kainos įvairiems produktams 
Chicagoje buvo sekamos:

Sviestas, svaras 31 iki 43%c 
Kiaušiniai, murzinieji 20c 
Kiaušiniai, švieži 24 ir 25c 
Kiaušiniai, extra 24 iki 25c 
Suris svaras 21 iki 24c 
Vištos gyvos 22 iki 29c 
Vištos broileriai 26c 
Gaidžiai gyvi 14 L .
Antjs šaldytos 25c Iš visų iki šiol atsiliepimų
p^rinavy,'tž3100klSvl^ $6.00 mUB'J Pirofe(įona|lų ttk droš 

iki $6.25. (Karalius žemiau talpinamame
Malusi tamsua97ciki 1U straipsnyje išreiškia visišką

dakžovBSs nesutikimą su obalsiu “Savas
Burokais už 100 bunčiukų $1.00 pas Savą”. Tiesa, jis nesako' 
Kopūstai, kreitas $1.00 Į tiesiog, jog SU tuo obalsiu
Kolifiaurai, greitas $1.50 iki $1.65 | nesutinkąs. Jis Sako, kad; 
Ceieros, krekąs $1.26 iki $i.65< [principas “Savas pas Savą” 
Agurkai, baksas $1.00 iki $2.00 p f .. ,,
Švieži žirniai kreitas $5.00 iki $5.50 (reikalingas •modifikacijos”, 
Salotos, kreitas $2.00 iki $4.00. | pataisymo. Vienok iš to ką
Svogūnai, maišas 2.50 iki 4.00 If,
Pipirai, kreitas 25 iki 50c Į JIS kalba toliaUS galima SU-
Rupos, žviežms apnvp. 60c iki $1.75 [ prafst jog tą principą jis beve-
Gneščiai, amp. $1.00 iki $1.25. f*' ’ .J v / J

(lytų visai atmesti.
I Savo argumento sutvirtini- 
|mui (išlaukiniam) dras Kara- 
Įlius pirmiausia išvirkščiai per- 
| stato principą “savas pas sa- 
Įvą”. Jis sako, kad pagal to 
Į principo jis turėtų remti ir 

1 visus suskius, jei tik jie yra 
I lietuviai. Tuo tarpu kiekvie- 
Į nam yra aišku, kad principas 
(‘Savas pas savą” tokio dalyko 
[iš jo nereikalauja. Tik rasit 
štai ko: kadangi suskių ir par 

Į kvau|Slių yra visose (tautose, 
tai lietuviai turėtų pasirūpin
ti savo tautos suskiais ir pa
kvaišėliais pirma negu jie rū
pinsis kitų tautų suskiais ir 
pakvaišėliais. Juk, bėgdamas 

[nuo lietuvių suskių, dras Ka
kalius gali labai greit užbėgti 
[ant dar didesnių lenkų ar ai- 
I risiu suskių.

Lietuviai, kaipo tauta, gy
vena kartu su kitomis tauto
mis tuo pačiu laįįĮU ir ant tos 
pačios kultūros Jygmalės, ,irgi 
lietuvių tautoje randasi tų pa
čių problemą kokių Randasi 
ir kitose tautose. Nėra jo
kios abejonės, kad mes daug 
daugiau prisidėsime prie svie
to kultūros, išminties ir mo
kslo pakėlimo, jeigu kultūrą, 
išmintį ir įmoksią skiepysime 
ir gilinsime pirmiausia savo 
tarpe. Nėra reikalo bėgioti 
pas kitus ant pagarbų ir pa
maldų. Kitos tautos rūpinasi 
savim, mes rūpinkimės sa
vim, o didesniam svieto labui, 
tarp tautų vykinkime savitar
pę pagelbą, susižinojimą ir 
dvasios bei medžiagos turtų 
apsimainym<.

Kalbėdami apie principą 
“Savas pas Savą”, iki šiol mes 
ir musų korespondentai turė
jome oiųenėje pirmiausia lie
tuvių prekybą, biznį. Visi tu
rėjo tą aiškų supratimą, kad 
principo “Savas pas Savą” vy- 
kinimui siekimas tobulumo 
yra viena pirmiausių ir svar
biausių sąlygų. “Ne bile kaip, 
bet tobulai 
priedas prie obalsio “Savas pas 
Savą”. Mes ištikro nematė
me ir negirdėjome, kad kas 
butų išreiškęs nuomonę ar kad 
kas butų bandęs intikinti drą 
Karalių, buk “kas lietuviška, 
tai gera, dora, teisinga ir gerb
tina”. Mums rodos, ir mes 
tame turbut visai neklystame, 
jog daktaras Karalius pir
miausia pats pasistato vėjinius 
malūnus, o paskui šoka prieš 
juos kariauti. Pagalios, daly
kas neina tiek apie gerbimą, 
kiek apie laikymąsi išvieno. 
Mes netveriame kokių-nors 
garbintojų draugijų ir nešta- 
tome smilkstančių altorių nei 

bais ■: tokiais; *‘^arbinimai§’’ ir 
“į'ėmipiais” i užsiimti ^lyra- gan 
tuščias dalykas. Bet ’ ir gar
binimų reikale štai ant ko 
dras Karalius užklumpa: jei 
jis “gerbia” “kultūrą”, t. y., 
tik augštesnę kultūrą, tai jis 
privalėtų visai nieko bendra 
neturėti su lietuviais ir vietoj

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kęlias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę ji 
prieplaukos 88 North Upės, prie 
e*lo 46 gatvės, New York, su 
V”jsą laivais de luxe

“Rcsolute”, “Rellance” 
“Albert Ballin” 
“DautoeMaMd”

Kurto v.t. X. XX Ir XXX Klcoo. -
nažieriua ir populiari&ki laivai 
“Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa", “Thu- 
ringia” ir “Westphalia” su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandatus 
pątarn^vimas, - ( puikus kambariai, 
puikios' apystovoa. ;< ?/•_ *

United American 
Lines

171 West Randolph St^ 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

k

“Lietuviai pas Lietuvius” 
“Ne bile kaip,- bet tobulai”.

jie gali tarpti,

yra būtinas

■I «»' ..........  ' ■*

tašius straipsnius Naujienoms 
jis turėtų rašyti juos “Tribune’- 
ai”. Vienok jis rašo ir rašys 
straipsnius Naujienomis, nes 
iš to ir jam ir lietuviams yra 
naudos, o jeigu rašytų straips
nius *‘Tribune’aĮi”,i tai iš to 
naudos niekam nebūtų...)

Kas dėl genijų ir genialu
mo, tai su tais dalykais taip 
yra: jie išauga tose tautose, ku
riose jiems yra prirengtos dir
vos, kuriose
būti suprantami, parėmimui ir 
išgarsinimui. Mažesnėje .tau
tose irgi atsiranda genijų, jei
gu jose yra nors kiek tam dir
vos. (Mažesnė tauta genijui 
gali būti lyg rasodninku, kur 
augmuo įsigyja reikalingo 
tvirtumo pirma negu jis tam
pa persodintas į didelį daržą. 
Tokioj tautoj, lyg pasodninke, 
turi būti užtektinai šilumos, 
užtektinai savųjų palaikymo.

Lietuvių tauta gal nebuvo 
iki šiol nei tokiu rasodninku. 
Iš jos tik sėmenų kitos tautos 
buvo gavusios genijams išauk
lėti savo rasodninkuose. Vie
nok ir savo tarpe mes turėjo
me neabejotinų genijų. Tik 
noųioikčjome jų įvertinti. Ir 
iki šiol net kartu su daktaru 
Karalium (neįvertiname. Štai 
vyskupas Baranauskas, kurį 
lengvai mini dr. Karalius, bu
vo neabejotinai genialių ga
bumų žmogus matematikos 
srityje. Tą pripažįsta vokie
čių matematikai, kurie žino 
dalyką geriau negu mes lietu
viai. Tik vyskupo Baranaus
ko genijui išsiplėtoti nebuvo 
nei truputėlio; Šilumos musų 
tautoje. Neabejotinai genialis 
buvo ir musų didysis kalbi
ninkas kliu. K. Jaunius. Bet 
mes dar tokie mažučiai geni
jaus sprendėjai esame, kad 
net nežinome didžiųjų musų 
genijų aspiracijų...

Daktaras Karalius klausia: 
“ar negeriau remti tuos žmo
nes, kurie parėmimo verti, 
nežiūrint kurios tautos na
riais jie yra?” Tarytum dr. 
Karalius turėtų kišeniuje mi- 
lioną dolerių ir eitų j ieškoda
mas paliai visas tautas ir suk
damas galvą: ką čia parom t, 
o ką čia neparemt? Bet klau
simas visai ne taip stovi. Da
lykas eina ne apie kokį labda
ringą kokio-nors žmogaus pa- 
remią, bet apie tikslų, sude
rintą, sąmoningą SAVO tau
tos narių KOOPERAVIMĄ, sa
vitarpę pagelbą, idant iš to 
butų kuodaugiausia naudos vi
sai musų tautai, kaipo kultū
rinei pasaulio vienutei.

Labai betgi gerai, kad 
taras A. Karalius nors 
greitų!jų paraše ^emjiaus
dėtą savo straipsnį apie obalsį 
“Savas pas Savą”, nes tas da
vė mums progos nušviesti gi
lesnį to obaisio turinį. O kita 
yra gerai, kad dr. Karalius 
nenori duoti musų inteligenti
jai “kerpėmis apaugti”... Pa
žiūrėsime kas daugiau iš inte
ligentijos parodys, jog nėra 
“kerpėmis apaugęs”. —’ 
•> ■ . .

Aš pasakyčiau, kad principas 
“savas pas savą” reikalingas 
modifikacijos. Aš niekuomet ne
sutikčiau remti kiekvieną savą 
žmogų tiktai dėl to, kad jis yra 
savas, nes tada aš turėčiau rem
ti ne tik gabius žmones, bet ir 
visus suskius, visus pakvaišė
lius, kurių vieniritėlė dovana yra 
jų lietuvybė. Aš turėčiau remti 
kiekvieną lietuvišką įstaigą, net 
ir tokią, kuri, mano supratimu, 
visai nereikalinga. Aš turėčiau 
remti kiekvieną lietuvį spešel- 
ninką ir kiekvieną šundaktarių 
agentą. O tokių žmonių remti 
aš nenoriu ir niekuomet nerem- 
čiau.

Jei mes be jokios atodairos 
remtume kiekvieną lietuvį tiktai 
dėl to, kad jis gimė lietuviu, tai 
mes savo tautą, tariant prof. 
Būgos žodžiais, tikrai nususin
tume ir nualintume. Mes atim
tume visiems savo profesiona
lams ir vertelgoms norą tobulin
tis ir lavintis; mes juos ant ran
kų nešiotume, o jie, žinodami, 
kad mes juos privalome remti, 
sėdėtų ir keptus karyclius val
gytų. Padarytume skriaudos ir 
$au ir jiems.

Aš visai nenoriu agituoti už 
tai, kad pv. į mane kreiptųsi 
žmones tiktai dėl to, kad aš lie
tuvis, o ne dėl to, kad aš gydy
tojas, galįs jiems jų reikaluose 
patarnauti. Aš norėčiau, kad 
mane žmonės gerbtų ne dėl to, 
kad aš lietuvis, bet dėl to, kad ką 
nors gerą bučiau padaręs.

Aš negaliu sutikti su tais, ku
rie bando mane įtikinti, busią 
kas lietuviška, tai gera, dora, tei
singa ir gerbtina: aš gerbsiu 
tiktai kultūrą, mokslą, išmintį 
ir genialumą, o ne tautybę. Aš 
gerbiu ir gerbsiu Pasteurą, Pav- 
ovą, Ehrlichą, Nordau, Darwiną 
ir kt. mokslininkus, nors jie ne 
lietuviai. Aš jų kiekvieną la
biau gerbiu ir remčiau, jei butų 
reikalas, negu mūsiškius Kudir
ką, vysk. Baranauską, Jakštą 
ir kt.

Mano patarimas butų šioksai. 
Remkime tuos žmones, kurie 
remtini. Remkime kulturingus, 
gabius, mokslingus ir išmintin
gus žmones ne dėl to, kad jie 
savi, bet dėl to, kad jie verti mu
sų parėmimo. Bet nebūkime su
augę vaikai ir nereikalaukime: 
savas pas savą, kiekvienas lietu-

Vis pas lietuvį, tiktai pas lietuvį, 
niekur kitur... Musų inteligenti
ja ir taip jau kerpėmis apaugu
si: susimildami nors nelaistyki
te tų kerpių. Verčiau lai jos 
džiųsta.

Dar vienas žodis. Katalikai, 
mačiau, ragina remti tiktai ka
talikus, bolševikai nori, kad jų 
partijos nariai remtų tiktai bol- 
ševikuojančius profesionalus ir 
vertelgas, socialistai ir-gi, gir
dėjau, buvo pradedą statyti 
principą “draugas pas draugą”, 
o tautininkai pasididžiuodami 
giriasi, busią jie pirmutiniai iš
kėlę principą “savas pas savą” , 
Ką tu čia, žmogus, dabar supai
sysi keno teisybė. Tai-gi ar ne
geriau remti tuos žmones, kurie 
parėmimo verti, nežiūrint kurios 
tautos nariais jie yra?

Dr. A. J. Karalius.
(Skaityk įžangą į šį straipsnį 

IX) antgalviu “Savas pas savą”).

NEW YORK, PLYMOŪTH 
HAVRE-PARIS

PARIS Adg 15, 8»pt. 12, Oetobtr 1
FRANCE .... Aug. 22, Sep 19; Oct. 10 

LAFAYETTE Sept. 1,. Sept. 29, Nov. 10 
LA SAVOIE Sep 8, Oct. 20, Nov. 24

NEW YORK, VIGO (BPAIN),.
BORDBAUX

Raiykite dėl iingetdžlof aprašomo* 
knygotše Jurų vietiniai agentai arba i 
«lid|j| ofise 18 Stato Street New York.

šeimynos sveikatą.

• Kaipo balai atatin* 
’ karnas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmiau! Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai

Kaina 50 ir 88 centai*

Klaueldte pae eptiekorlaue*

W. F. SEVERĄ*Cp.
CEO AR RAPIDŠ, IOWA,7'

AR JUSI! GIMINĖMS 
LIETUVOJE REIKIA

u

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

dak- 
ant 
pa-

Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pa
šei pinis Kliubas rengia Draugišką iš
važiavimą su trokais į Lyons, III. Vi
si nariai ir pašaliniai kviečiami susi
rinkti ant 9-tos valandos iš ryto, prie 
724 W. 14th Place, nedėlioję, i2tą 
Rugpiučio (Aug.) 1928. Rengimo Ko
miteto vardu, Gust Gidait.

Natūra Gura Institute Į
DR. J. A. VELONIS \

Ogteopathas, Chiroprata^ 
Naturopathas

Gydau jvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenejusias, be vaistu ir opera

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

Theater Bldg., 2-rofl lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieni. 

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

Tel. Lafayette 5698.

Jei nori, kad jie gautų
TRUMPAME LAIKE

Siųskit per
DIDŽIAUSI VALSTIJINĮ 
BANKĄ STOCK YARDŲ 

APIELINKĖJE.
Pasiųsti pinigai dabar į Lietu

vą per šį banką, pristatomi 
GREIČIAU NEI KADA NORS 
NUO KARSS PRADŽIOS.

Jei negalite ateiti šin bankan, 
rašykite klausdami informacijų.

P-UI JOSEPH GRlšlUI

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO ,



Senyjy Chicagos Gyventojy Atsiminimai
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kad parapi jonai ‘•meluoja”,
nes jis jokių lotų nepasisavi
nęs.

O tai buvo 1893 Kristaus 
melais.

Tuomet jau “Lietuva” ėjo. 
Tik jų leido ne Ališauskas, bet 
A‘. V. Zalauckas, o redagavo 
Jonas Grinius.

Kai parapijonai įpyko ant 
kun. Kolesinsko kuobaisiau- 

siai, tai jie padavė į “Lietuvą” 
Ilgą atsišaukimą. Svarbesnes 
to atsišaukirrfo dalis čia deda
me. Tai labai tipingas tų lai
kų parapijos komiteto atsi
šaukimas.

Brangus Wiengenczej Lietu- 
wej!

Chicago, III. Wasario 21 
diena 1892 m.

. Pirm trijų miatu mažai 
mus broliu lietu wi u buvo 
Chicago'j. Buvo jau keli 
miataj užsidėjus draugyste 
S. Kazimiero Karalajczio. 
(North side) Chicagos mieš
ti. Katra rūpinosi ape sa- 
wia o suwis nepamislijs ape 
kitus žmones katrie giwia- 
no kitosia dalisia miesto. 
Ba in draugistia negalėjo 
vvisi priguletie kurie tik at- 
vvažiavia nežinojo ar yra 
namia ar ne.

Liet u wi a i Įnirdavo be ku
nigo spajyviednies. Asz pa- 
temijes kelata wyru numi
rusiu be spawįednies, pasi
gailėjau sawo broliu ir pa
siryžau pasirūpinti kunigą 
LietiiAvnyka. SUszaukeu 4 
■wyrus Iprotingus dszaiszki- 
nau padėjimą lietuwiu ka
taliku Chicago, kurie supra
tę parėmė mano ineszima. 
Nesigailėjau skatiko suszau- 
kiau mitinga per laikrašti 
ir korteles... kur susirinko 
486 ir wisi dawe paraszus 
su didela ukwata, jog nori 
kunigo, tapė iszrinktas ko
mitetas isz 4 Avyru, kurie 
nuėjo pas biskupa su pra- 
szimo daiAvimo kunigo. Ži
noma mums darbininkams 
jpus(e$in^i lkasz/tawo ! keletą 
sykiu pametus darba eitie 
pas Aviskupa ie moketie 
tlumocziu.

Dagirdo ape ta Dr. Sz. 
(Kazimjiero Karai, apemusu^i 
inieri pasiryžu mums už
bėk tu už akiu, tada jiems 
buvo sarmata, kad mes jau
nesni rūpinamės ape toki 
prakilnu darba,t ’parsi k Avie
tė kunigą ant Avelyku spa- 
wiednes ir jau r odawj jos 
Ape kunigą ir bažnyčia... 
linko pinigus K. Czyzauskas, 
fcolekta buvo diktoka, ant
ras kunįgtfs (ZubaAvjczius 
teipgi kolektawojo ir pusė
tinai surinko pinigu. Teip 
kaip nebuvvo aprinkto ka- 
sūeriaits |t;|i padėjo Ipinigus 
pas lenku kunigą. Kada 
garsas perbėgo per Chicaga, 
kad lietinviai renka pinigus 
ant bažniczios atsirado ad- 
Avokatu ir agentu lenkpa- 
lai'kiu, kurie sebrautie su 
Sataleckiu ir nušlijo mums 
pastatytie bažnyczia už Chi
cagos pustinese.

LietuAviai suprato kad ne
gerai, p. Szpokewiczius isz- 
Avijo p. Satalecki pats ap
rinko 12 lotu ir nupirko.

Po dwieju nedeliu kuni
gas aprasze 4 lotus ant sa
vęs, parapijonis greitai ita 
llatirc ir inszirdo parapijo- 
nys pradėjo protestavvoti 
priesz neteisybe.

Atėjės kunigas reke: duo
kite pinigus, duokite alga, 
parapijonis užmokėjo algą. 
Mate parapijonis kad gero 
nebus, pakol rokunda pas 
kunigą bus ir jis Aviskuo 
Maldys.

Pirmutinis A. NaAveckas 
ir Lukoszius pradėjo pro- 
testaAvotie, o ant galo Džial- 
ftuwa darode žmonėms dar
bus kunigu, preAvedė už pa- 
Aveik^la (kun. Warnagyri, 
Juodysziu, Lenarkewicziu ir 
kitus.

Neužilgo gawom randa-

wotie sena bažnyczia nuo 
lenkų kunigo, . bet lenkai 
apwerte ana ant mokslaines, 
detlo mes Avel prisiglaudem 
prie naujosios lenku bažny- 
czios ir 9 adyna ryto buda- 
avo miszios dėl lietuwiu ir 
pamokslai. (Lenkai turi 
daug skolos ant sąwo baž- 
nyczios, norėjo, kad lietu- 
Avei mokėtu skolas lenku, 
tada mums skaudu pasida
rė. Komitetas žinodamas 
Deuch kataliku bažnytelia 
medine, nuėjo ir nupirko už 
1100 dol. Kunigas spjowe 
i n akis komitetui ir sake 
kad jis statys murinta, ka
da mes užklausom kiek tu 
ri pinigu, Kolasinski, atsa
ke, kad neturi. 50 dol. daAve 
Armėnas o kunigas ir tiek. 
Kada komitetas dažinoj kad, 
4 lotos Kolasynskio užsira- 
szyta, o pas parapijonus 
buAVO rasztai tada kunigas 
suriko: “po perkūnu, eis 
Aviškas po Avelniu!.. Mato
te, kunigas nori Ayaldyti pa
rapija, atstume komitetą. 
Nedelioj kun. isz ambono 
szauke: man nereik komi
teto, asz turiu 4 szpitolnin- 
kus, ir jiems mokėsiu alga. 
Kun. nekeneze iszmintingu 
žmonių. Szpitolnykus isi- 
rynko bjaureusius naujelen- 
kius, kurie križukais pasira- 
szo kunigui. Brolei, sunku 
mums bus avisus apmokėti.

Brolai, žyno'te, kad hnes 
13 esame iszrinkti in komi
tetą per parapija tai turi
me būt per parapijonis ir 
iszmesti tegul kunigas pa
rodo už ka iszniete isz’ ko- 

frmiteto. Garsei szauįcė: asz 
ne Avagis, bet gaudau Avagis. 
Ar tokio kunigo mums rei
kia! •

Žmogus guli ant smerti- 
nio patalo, szaukesi kunigo, 
o jis sako: tegul stimpa 
kaip bestija, ba neduoda pi
nigu. Žmogus numirė be 
kunigo. Ar teip mus Wiesz- 
patis mokina, ar už pinigus 
tikėjimą skelbė, ar DieAvas 
pasakė teip darytie. Ar teip 
darė szav. Fra, Salezijuszas 
Indijose, per 5 metus 700 
bažnyczių pastate ir kelis 
sžimtus tukstanezius pada
rė katalikais, o tu Aviena bi
jai pastatyt.

Mislyji tik prikmszt ki- 
szenius bumaszkoms, tai vis
kas. Knygos kuriose už ra- 
szytos kolektos — būna isz- 
pleszti lapai. Kunigas wer- 
czia beda ant Ostrausko, 
Ostrauskas ant kunigo. Bro
liai laikykimės Avienybe, tu
rime bažnyczia jau dieAvui 
dėkui puse bėdos atlikome. 
Jeigu kunigas paniekina ko
mitetą tai ir wisa parapija 
neužkenezia ir \visus už nie
ką laiko.
Komitetas \visos parapijos: 

Armonas
A. Nmvackas 
J. Polakas 
F. ZanbaciaAviczia
J. T\verionas 
A. Kasparas
K. (Lukoszius 
P. Wodminas 
M. Peza

D. NemUnis
J. Kazlasukas Sekret.
I. Piatkus
N. Urbonas
J. lDzialtwa”.

Tai tokios tokelės buvo pir
moje Chicagos lietuvių para
pijoje 30 m. atgal. Ištikrųjų, 
tai tos pačios bėdos, tos pa
čios peštynės, kaipir šiandie. 
Ir vis tik už tuos turtus, ku
riuos, sako, gali ir kandys su
ėsti ir ugnelė sunaikinti.

Labai aišku, kad Kun. Kole- 
sinskis galvą suko, kaip čia 
daugiau pinigų padarius, o į 
parapijonus^ įtai, ^inomty jis 
tik užpakaliu žiurėjo.

Ar netaip ir šiandie kunigai 
daro?

Lietuviai sudėjo pinigus, o 
kunigas visa tai pavedė vys
kupui, na, dalį ir sau.

Ar ne taip, sakysite, ir šian
die yra?

O kai Kun. Kolesinskas 4 
lotus, ant savo vardo užsirašė 
ir kai parapijonai pradėjo 
protestuoti, tai jis juos “ereti
kais” išvadino. (Sako, kad 
tada labai dažnai šiandie ku
nigų vartojams žodis “bedie
vis” da nebuvęs išrastas).
Prie vyskupo durų lietuviai 

stypsojo kelias dienas.
Negeresni ir vyskupai tada 

buvo. Kitokių parapijos ko
miteto pasiskundimų vysku
pas visai neklausė, bet kai iš
ėjo klausimas apie lotus, ku
riuos Kun. Kolesinskis ne vys
kupui, bet sau užaršė, tai vys
kupas tuoj komiteto skundą 
išpildė, vadinasi, tuos 4 lotus 
iš Kolesinskio atėmė, na, ir 
ant savęs apsirašė. O jau 
paskui, tai visai parapijos ko
mi tto nedasileido. Tik kai pa
rapijonai surinko kelis šimtus 
parašų, tada ir vyskupas jau 
nusileido. Bet paklausykite, 
kaip buvo.

Komitetas surinkęs kelis 
šimtus parašų ėjo su jais vėl 
pas vyskupą, prie kurio du
rių turėjo prastopsyt kelias 
dienas pakol juos prileista 
jo šventenybei pasiskusti. 
Prileisti prie vyskupo puolė 
jam po kojų ir meldė su aša
romis, idant atsiimtų kuni
gą Kolesinską ir daleistų 

• jiems imti kitą kunigą, ku
rių tada Chicagoj net trys 
laukė Kolesinskio vietos. 
Paklojo po vyskupo kojų su
rinktus parašus, rodydami, 

.joge i visa parapija meldžia 
jo atsiimti kun. Kolesinską, 
o duoti jo vieton kitą.

Tai taip rašo “Istorija Chi
cagos Lietuvių”.

Stebėtina, kad vyskupas vis 
tik paklausęs ir Kun. Kolesins
ką laukan iš šv. Jurgio para
pijos išginęs. O tai buvo 1893 
m. lapkričio 23 d. •

(Vėliaus kun. Kolesinkis 
gnjžp Chicagon ir buvo vikaru 
prie kun. Kriaučiūno).

Liet. Tautos Katalikų
BAŽNYČIA

Motin. Dievo Šidlavos
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė.,

Tel. Yards 1636

DIDŽIAUSIAS^ 
PASIRINKIMAS W

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystes: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzlkališkus instrumentus ir prlsiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Patarimas Sergantiem
f1 " Nedaro skirtumo kękia liga jus sergate ir koki gydy-

‘ * i nuo I'r. 
p gauti pa lengvi-

nuį jus 1uir;ote, bandykite gauti patarimą 
Van Faing, kuris'pasakys jum-?, gauti 
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus tunte chronišką ligą, lytišką ligą, 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 

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

Specialistas
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

Perviršio Stabo

$60

išpardavimas
aesuauiems, nugp. 11,

DR. VAITU!®, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurta 
esti, priežastimi galv6s skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitah 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at> 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 ild 1 p. p. 
1545 West 47th St 

Phone Boulevard 7589

Didžiausias Rūbų 
Išpardavimas Chica- 

_ • 

gos Istorijoje
2000 siutų turi būt parduota už pusę kai- 
nos. Mes turime padaryti vietos dėl ru
deninio ir žieminio stako. Musų tikslu 
yra turėti naujus rubus kiekvienam sezo- 
nui. Štai yra vienatinė proga kuri nepa
sitaikys daugiau šį metą.

Visi Musų Siutai Pirmiau Apkainoti 
po $40 dabar numažinti iki $29.50

Pasauly geriausiai žinomu išdirbėju, kaip tai: Kuppen- A f 7 r ft 
heimer, Stradford ir Fashion Park. Seniau buvo parda- AfĮ / *11Į 
vinėjami po $70 ’ki $75 numažinti iki ▼ ■ I ■ U V

KAI KURIE TŲ SIUTŲ YRA GERI DĖVĖJIMUI IR RUDE
NINIAM SEZONE.

JURNER BROS. CLOTHING ĮO
S. W. Corner Roosevelt andHalsted St.

L '

, ■ ........ ...... ■ j į; 'T' '11 ’.'i.:.

: PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS: 
i KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KUR KITUR UŽ ANT- į 

Į RARANKIUS {RENGIMUS ;
MUSŲ STARAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!

i!l$> Įį ;l! M 
Sfe:lii'!l!

J

A

I musų krautuvę ii’ pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

III I U ■■ ■>■ (■■.,■■

Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonuokite Drexel 3407 dėl 
kainų.

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis — 
esame expertai tame dalyke.

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

Pristatome j visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo li
gų.

ištesėti 
nereika-

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

> Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St, 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedelioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Pranešimas
Paauksuota aržuoline, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankos 
ir trimingai, kaip pa- C A
veikalėly, specialiai po 9 I avU

Klozetinės sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- 
duodamos po

Atdara kasdien nedelioj iki 1 vai. 
po pietų

J. KLEIN & CO
4544-48 Cottage Grove Avė Chicago

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau-. 
jausios mados.

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEŽEIKA
GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

.......J 
: Reumatizmas sausgele ■
■ Nesikankykite savęs skAus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgele, ■ 
W Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ —raumenų sukimu; nes skau- ■ 
!■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo. ■ 
« CAPSICO COMFOUND mo- ■
* stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
® gybė žmonių siunčia padėka- ■

vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
" paštą 55c arba dvi už $1.05. *
* Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■
H KATOS”. augalais gydyties, * 
j kaina 50 centų. M

; Jusliu Kulis : 3 3259 South Halsted Street, g
■ CHICAGO, ILL. ■
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Iš Shane kompanijos 
siuvėjy streiko

Delko kilo streikas. — Lietu
viai, ypač nesenai iŠ Lietu
vos atvažiavę buvo labai iš
naudojami. —— Tik boselių 
“frentai” godavę geras al
gas. — Padėtis pasidarius 
nebepakenčiama.

C. B. Shane kompanijos 
(325 W. Madison gat.) siuvė
jai streikieriai kovojo su ke
letą desetkų streiklaužių jau 
penktų savaite. Jie tvirtai lai
kosi ir pasirįžę laikytis, kol 
laimes streiką. <

Shane rubsiuvykla yra ne
didelė. Joje dirbo tiktai apie 
225 darbininkų. Kilus strei
kui, metė darbų virš 180 dar
bininkų. Jie reikalavo pripa
žinimo unijų, nes šioje dirb
tuvėje darbo sąlygos pasidarė 
ilgiau ’ darbiu inkams inebcpa- 
kenčiamos. Kai kurie vyrai 
uždirbdavę tik $12 savaitei. O 
ką sakyti apie merginas?, Jos 
gaudavę po $8—$9 savaitei. 
Suprantama, keletas gerų lie
tuviško boselio Ž.. “f rentų” už
dirbdavo gerai. Kai kurie jų 
gaudavo ' didesnį užmokesnį 
net ir už', unijinių dirbtuvių 
darbininkus'. ‘‘Nes jnat jie pa
dūdavę jam šnipinėti kas t ką 
dirbtuvėje kalbus, bei niariįs 
Ir tokį darbininką, tai yra nu- 
temytų, kad bent kokiu budu 
dedasi prie “bunto”, tuoj aus 
pašalindavo nuo darbo.

Tuo budu bosai lengvai ap
sidirbdavo | su įiegdisitinais 
jiems darbininkais. Be to jie 
buvo jau toki žiaurus, kad 
darbininkai ilgiau pakęsti nie
ku budu nebogalejo. Jeigu 
kartais kokia mergina besku
bėdama bent kiek nekaip at
likdavo savo darbų, kaip kad 
bosai norėdavo, tai jie prinešę 
drabužį tiesiog merginai ant 
galvos įnešdavo, sfljkydamii, 
kad jeigu kitų taip padarysi, 
tai eik sau po vėl... mes ta
vęs nei matyt daugiau neno
rime. Ir tai darydavo lietu
viški boseliai! Merginos apsi
verkdavo ir vėl dirbdavo, ma
nydamos, kad visur toki žiau
rus bosai. Gi kada mergina 
gaudavo progos padirbti uni
jinėj dirbtuvėj, tai sakydavo, 
kad ji jau pas Shane nebegrį
šianti, kol ten nebus įvesta uni
ja.

Shane kompanijos1 Ibosediai 
manė, kad jie gausių tiek ir 
tiek gerų darbininkų, kada 
veik visi gerieji darbininkai iš
ėjo streikam Bet dabar jie su
silaukė daug nesmagumo. Pir
miau jie tupėjo gerų darbinin
kų. Daug Čia dirbo lietuvai
čių nesenai atvykusių iš Lietu
vos ir taip jau nemaža jauni
mo. Dabar boseliai jų jau ne
teko. Ir vėl jie pradėjo rinkti 
senas bobeles ir šiaip niekam 
tinkamus darbininkus. Nes 
juk tik geri darbiniinkai neis 
streiklaužiauti.

Kiek teko pastebėti, tai ir 
tie keli seni darbininkai likę 
streiklaužiauti dabar gailisi tai 
padarę, nes jie patys gerai ži
no, kad jie tai darydami tik 
patys sau pakenks.

Visur kitur jau yra uniji
nės dirbtuvės. Ir ankščiau, ar 
vėliau ir Shane kompanija tu
rės pripažinti unijų. O kur 
tada bus dėti akis streiklau
žiams? Juk visi juos atsimys...

Taigi visi darbininkai turė
tų susiprasta ir kol dar nevė
lu atitaisyti sako klęidas. Da
barstreikieriai jus kviečia sk/- 
ti į jų eiles ir bendrai kovoti 
už pagerinimų savo būvio.

Šių savaitę mažas boselis la
bai žiauriaį pasižymi prie dirb
tuvės. Jis pastebėjęs kiekvie
nų streikierį einant pro dirb
tuvę tuoj aus griebiasi jam už 

rankos, veda jį prie policisto 
ir liepia policistui jį areštuoti. 
Dar daugiau. Paskui jis vi
siems giriasi, kad štai tas ir 
tas streikieris jau gavęs pen- 
kiolikų metų kalėjimo. O čia 
streikierį jei ir nuveža į poli
cijos nuovadą, tai jį tuoj aus ir 
vėl paleidžia.

Streiklaužiai visur yra ne
pakenčiami. Vienas streiklau- 
žis bubo geras parapijonas. 
Septintacheniais (kunigais duo
davęs jam darbo prie bažny
čios, eiti zakristijono parei
gas. Dabar kunigas sužinojęs, 
kad jis škebauja, pašalino jį 
nuo zakristijonystes. Visi pa- 
rapijonys apie tai sužinojo ir 
dabar vyras iš gėdos turėjo ne
šintas net į kitą miesto dalį 
gyventi.

Reikia taipgi priminti, kad 
veik visi žmonės laiko streikie- 
rių pusę. Net kai kurie na
mų savininkai atsisakė ilgiau 
streiklauzftua savo namuose 
laikyti. Be’ to jei koks streik- 
laužis pasisuka kur nors gat
vėj, tai jis net žalių kiaušinių 
nuo moterėlių gauna, kai tos 
sužino kas do “misteris” gat
ve eina. Tai taip streiklau
žius visi myli...

—Teka kaip kriaučiua.

Nelaimė važiuojant 
j piknikų

Sudaužė lietuvių automobilių; 
vianam sulaužė koją.

Scptintadienį, rugpiuČ|o 5 
dieną, keturi lietuviai, būtent, 
K. Jokšas, F. Mockus, F. Bels
kis;'ir Ą. Rėkštis, nusitarė va
žiuok - į .Naujienų pikniką. 
Jiems važiuojant prie 79 ir 
State .gatvių vakare patiko 
juos nelaimė. Nežinomi žmo
nės dideliu automobiliu smar
kiai važiuodami užvažiavo ant 
jų automobiliaus ir jį veik vi
sai sudaužė. F. Mockui su
laužė koją, o kitus, tai šiaip 
tik labai sutrenkė.

F. Mockus nuvežtas ligoni
nėn.
Neatsargius automobilistus 
policija areštavo. Neužilgo 
įvyks tardymai.

Penkioliką milionų 
pabaudos už laiky

mą pamaldų

kainas Schmuel Isaac Katz, 
iš Oriol provincijos, Sovietų Ru
sijos, atvykęs Chicagon pas Ja- 
cob Cohen, 1139 S. Western Av., 
nusiskundė, kad Sovietų Rusijos 
valdžia nubaudusi jį ant pen
kiasdešimts milionų rublių už 
laikymą pamaldų.

Jis sakė, kad prie Sovietų Ru
sijos valdžios nebėra progromų, 
bet kitoki persekiojimai esą la
bai žiaurus. Drabužių ir maisto 
esą nedaug. Dėlto dabar Rusi
jos žmonės, ypač paprastieji, 
kenčiu didelį vargą.

Išsipildė jo sapnas
Del blogo sapno įšoko upėn ir 

nuskendo.

Stanley Jąnik, darbininkais, 
tarp kitko pasakė Albertui 
Ryklarchykui, 4748 S. Marsh- 
field avė., upės pakrantėj be
kalbant apie savo blogą sapną.

“Aš sapnavau pereitą nak
tį,” sakė jis, “kad man bus ne
laimė. Aš tikiu, kad aš galė
siu tai išvengti.”

Tai pasakęs šoko upėn ir 
apie 15 pėdų paplaukęs nus
kendo.

Vėl bomba
Prie Montrose netoli Crow- 

ford avė. penki vyrukai va
žiuodami automobiliu metę 
bombą. Bet tik gatvė buvo 
biskutį suardyta, o šiąįpj nie
kas. Spėjama, < kad lioniba 
pirm laiko sprogo.

Policistai pasileido vytis au
tomobilistus/ bet nelaimėn su4 
gedo jų automobiliaus “tairas” 
ir tno budu piktadariai 'pabė
go. ‘ !

t,

Bereikalingas policis-
tams trubeliš
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Vakar po pietų vienas žmo
gus važiavo Halsted gatve for- 
duku ir vežėsi neužkištą keną 
gazolino. Jo forduke gazoli
nas užsidegė ir pastebėję tatai 
kai kurie žmonės pranešė apie 
tai ugniagesiams. Ugniagesių 
atvažiavo forduko gesinti net 
keturi vogimai su "dideliais in- 
žinais. Kiek palaukus atvyko 
ir. policistų vežimas neva da
ryti tvarką^ Sustoję prie 17 
ir Halsted gatvių, kur fordu- 
kas buvo užgesintas, ėmė jie 
klausinėti kur čia randasi di
dysis gaisras, apie kurį jiems 
buvę pranešta. Tuo tarpu žmo
nės parodė jiems ką tik besi
rengiantį važiuoti forduką. 
Poliicstai nusispiovę nuvažia
vo.

Šovė kojon, bet pa
taikė rankon

Walter Reiss, 1160 >N. La 
Šalie gat., pabudęs iš miego 
pastebėjęs lig svetimą ranką 
ant savo lovos gale kojų. Pa
siėmęs revolverį jis į ją šovė, 
bet pataikė, savo rankon. Gi 
ta svetima ranka buvus jo nu-» 
tirpusi koja, kuri jam atrodė, 
kad tai “bomo” ranka. Jis nu
gabentas ligoninėj.

Neteko žvaigždės ir $70
Rosemont gatvele plėšikai 

susistabdė pravažiuojantį fede 
ralį maršalo vyriausią asisten
tą ir atėmė iš jo dviejų tūks
tančių dolerių vertės maršalo 
žvaigždę ir $70. Plėšikai nesu
imti.

’ Užėmė bravarą
Prohibicijos agentai padare 

antpuolį Mutual Brewing kom
panijoje (3324 W. 22 gat.) ir 
susekę gailinant ir pardavinė
jant tikrąjį aluų užėmė braVa- 
rą. <

lLietuvių Rateliuoser

Renkitės prie iškilmės,
kokly svietas dar 

nėra matęs
Moksleivių seimas ir priešsei- 

minis vakaras. Dainuoja 
ta puikioji ir visų mylimoji 
Birutė. —• Sako, kad Birutė 
pasirodys visame savo skai
stume, kokiame kiekviena 
graikšti mergaitė stengiasi 
vasarą pasirodyti. — Birutė 
ir jos gerb. mokytojas Kve
deras sutiko dainuoti moks
leivių vakare be jokio atly
ginimo. Moksleivių sei
mas atsidarys su puikiau
siomis iškilmėmis. ** Moks
leivių vakare ir seimo atida
ryme dalyvaus visi didžiausi 
Chicagos lietuvių protai.

Kad jau daryti ką, tai pa
daryti už vis geriausiai.

Kaip tik šitokio obalsio pa- 
žaiųJičįiL lietuvių1 mbksleiVia'i 
įsikibę laikosi.

Jie rengia dabar savo seimą 
ir priešeiminį vakarą. Rengip 
taip, kad viskas išteitų ge
riau, negu paprastai kitų pa
rengimuose būna. Vadinasi, 
moksleiviai užsispyrė pasiro
dyti už vis geriausiai.

/Taip ir reikia. Juk mokslei
viai ir mokosi, idant geriau už 
kitus padarius. Bile kaip pa
daryti ir nesimokę žmonės ga
li.;

Taigi štai pasiskaitykite, 
kas čia bus.

Pirmiausiai, labai smagu 
pasakyti, kad moksleiviai tu
rės savo vakąro programe vi
sa tai, ką Chicagos p lietuviai 
laiko netik kuoaukščiausiai, 
bet ir myli kuolabiausiai.

O tai yra tą visus žavėjąn- 
čią Birutę.

Tiesa, Birutė dabar yra la
bai užimta, nes rengiasi prie

•. ?,■/,. .. j; 
: žiemos perstatymų, vis dėlto 
moksleiviams dainuoti sutiko, 
Kažin kodėl? Vai, veikiausiai^ 
dėl to, kad Birute mokinasi; 
vadinasi, moksleivė, o ve mo
ksleiviai kvietė, na, tai moks
leiviai paprastai sų mokslei
viais yra geri prieteliai. Tai 
viena. Gi antra, tai Birute, 

j kaip ir kiekvienas gražybės 
pilnas daiktas, labai puikiai 

> pasirodyti vasarą galį, nes, ži
note, kad vasarą viskas dides
ne grožybe apsigaubęs tėra. O 
trečia, tai, žinoma, ta jautri 
Birutės širdis, neigi kitaip pa
daryti galėtų?

O jau tas gerasis Birutės 
mokytojas, gerb. Kvederas, 
tai netik sutiko moksleivėms 
Birutę vesti, bet ir iškilmin
gai pareiškė: # “Jeigu Birutė 
nori man mokėti, gali mokėti, 

bet aš visa tai atiduosiu į 
moksleivių fondą.”

Well, jeigu tokie žmonės, 
kaip p. Kvederas, šitaip kalba, 
tai, sakysiu, yra dideliu žen
klu, kad moksleiviai rėmėjų 
turi.

. Bet da ne viskas, ką aš čia 
noriu pasakyti.

Moksleivių priešseiminiam 
vakare dalyvaus geriausi Chi- 
cagos lietuviai solistai-solistės. 
Tokios žvaigždės, kaip panele 
Širvaitė’ ir šidiškaitč — su 
moksleiviais.

- Dainuos ir Lietuvių , Vyrų 
Kvartetas. ’ < .

Dalyvauja niAsų didisai pia
nistas —- ponas Jozayitas.'

Bus ir daugiau labai svar
bių programe numerių.

O visi lietuviškos Chicagos 
inteligentai, tai sako, alei vie
no —- visi šitame vakare bu
sią. »

Tai ištikrųjų bus vakaras, 
kokio lietuviškas svietas dafr 
nėra matęs. Ar neverta užtai 
pamatyti? į į > < " .

Nugi,, dar ir prakalbų bus 
Tik trumpos, > gyvos, žodžiu, 
“to the point.” Ęalbės Dr. Bie- 
žis, Margeris ir Narmontaitė. 
Jie žada pasakyti apie moks
leivius tokių dalykų, kokių 
žmonės dar girdėję. Sa
ko, kad busią* »' baisiai geros 
prakalbos. .

Taį tiek šiuomsyk, o dau
giau tai bus kitame Naujienų 
numeryje. — Aromatas.

Roselandas
Parapijos bazOras nekaip 

vyksta.

šiomis dienomis yra surengtas 
Visų šv. parap. bazaras. £uvo

ŠALINKITĖS NUO VASA- 
ROS NESMAGUMŲ.

Jūsų kunasyra kaip ir šil
dymo systemi. Dabar, kuo
met dienos yra šiltos, neduo
kite tiek daug šilumos savo 
kunui, duokite tikrą valyto
ją. Mes visuomet valgome 
perdaug riebią mėsą ir grei- 
vę, pajus ir keksus. Musų vi
sa systema yra perdaug ap
sunkinama su bereikalingais 
valgiais, reiškia tą patį, kaip 
pelenai į pečių, ir mes turi
me tą bereikalingą maistą 
prašalinti, kad jaustumėm 
smagiai ir turėtumėm pep. 
Išvalykime jusij vidurius su 
Trinerio Karčioju Vynu, ku
ris yra geriausias vasarinis 
tonikas, todėl, kad jis turi 
savyje cascara sagrada, dan- 
delion? ir 1.1. Jis yra geriau- 
sis skilvio ir kraujo valyto
jas. Jei jus vartosite Trine
rio Kartųjį Vyn^, jus neken- 
tėsite nuo vidurių užkietėji
mo, prasto apetito, galvos 
skaudėjimo ir abelno nusilp
nėjimo. Net ir labai karšta
me ore, jus nekentėsite nuo 
karščio. Pirkite jį tuojau pas 
savo aptiekorių arba gyduo
lių į pardavinėto jo irtaipgi 
atsiminkite, kad Trinerio Ųi- 
nimentas yra gera gyduolė 
nuo pavargusių kojų, susty
rimų ir sutinimų ir Trinerio 
Toothache Lašai yra reko
menduojami nuo dantų skau
dėjimo ir neuralgijos.

dedama daug pastangų, kad pa
daryti ko daugiausia “biznio”, 
bet matyt p^aboščius prastą iiu- 
kį šį syk turi, žmonių visai ne
daug bazaran susirenka, bet ir 
tie patys “biznio” veik ir neda
ro. Sako, praboščius už tai ant 
savo parapijonų labai rūstauja. 
Bet iš to niekas neišeina.

— Parapijonas.<

Town of Lake
.!■ N I Į N i

Ir vyčiai pradėjo organizuoti 
jaunuolius. '

Vietos vyčiai pastebėję, kad 
kiti organizuoja jaunuolius, tai 
ir jie nusitarė sutverti jauname- 
čių vyčių kuopą. Agitatorių ma
tyt netrūksta, bet pasekmės vis 
tik nekokios. . —- T. M.

Pranešimai
\ t . -

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po doleri-kitą, nei 
nepatčmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

SOCIALISTŲ, PARTIJOS , 
auTingas.

Cook County Socialistų Partija ren- 
f?ia didelį autingą, kuris bus nedė- 
ioj, Rugpiučio-August 12, 1923,

White City, South Park Avė. ir 6c 
Št. Kalbės Edmund T. Melms, iš Mil- 
waukee, Wis. ir Ross Brown, žino
mas kalbėtojas ir kiti. Tikietų kaina 
perkant iš anksto — 10c. Perkant pas 
vartus — 50c. Tikietus galima gau
ti Naujienų ofise. Kviečia visus,

— Komisija.

MELUOSE PARKIEČIAMS
1 .... ■ •

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

' Bridgeporfas. Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 J^al. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

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

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugystes Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirinki
mas įvyks rugp. 12 d., 2 vai. po pietų 
Zviązek Polek svet., 1315 N. Asnlanc 
Avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti, neh yra svarbiu reikalų.

— Sekr. A. Lungevič.

Liet. Teatr. Draugijos “Rutps” iš
važiavimas į Beverlį mišk$ įvyks sek
madienį, rugp. 12 d. Vieta urie 87 
ir Lincoln gaty. Visus kviečia.

— Valdyba.

North Sidės Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bo Savitarpinės Pašelpos draugiškas 
išvažiavimas į Jefiersono miškus 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 12 d. Visus 
kviečia Komitetas.

S. L. A. 139 kuopa rengia išvažiavi
mą į Washington Heights mišką, prie 
107 Racine Avė., rugp. 12 d. Visi 
kviečiami atsilankyti ir smagiai pra
leisti laiką. Bus įvairių žaismių, pui
ki muzika. — Komitetas.

L. P. M. S* 2 kp. specialia susirinki
mas įvyks rugp. 11 d., 7:00 v. v., p-Iės 
L. Narmontaitės namuose, 3223 Par- 
nell Avė. Visi nariai privalo būtinai 
laiku susirinkti, ries tai bus prieš-sei- 
minis susirinkimas. Yra daug svar
bių dalykų apkalbėti. ,

— Nut. rašt. K. J. Semaška.

L. D. L, D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugp. 12 d., 10 vai. 
ryto, Naujienų name, 1739 So. Hals
ted gat. Visi draugai malonėkite lai
ku atvykti. Taipgi pasirūpinkite už- 
simėkėti savo duokles. Atsiveskite 
naujų narių. — Valdyba.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės drau
giškas išvažiavimas į Jefferson miš
kus įvyks nedėlioj. rugpiučio 12 d., 9 
vai. ryto. Bus puikus programas, mu
zika ir įvairus žaidimai? Kviečia na
rius ir nenąrius skaitlingai atsilanky
ti. — Komitetas.

S. L. A. 176 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiučio 12 d., 1:80 vai. 
po pietų, K. Kukuraitienės svetainėje, 
3059 W. 08 .gdt.< Visi nariai būtinai 
turite ‘atšįląnkyH-' ir užsimokėti savo 

iihėnesįnes duokles. — Valdyba.

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

PRANEŠIMAI.
S. L. A. 129-tos kuopos išvažiavi

mas į Jefferson giriųs su programų 
vyks sekmadienį, rugpiučio 12 d., 12 
vai. iš ryto, Bus užkandžių ir lengvų 
gėrimų. S. L. A. 120 kuopa kviečia 
zisus narius ir visus lietuvius atsilan- 
cyti ir linksmai laiką praleisti tyrame 
ore po žaliais medžiais.

— Komitetas.

L. S. J. Lyga rytoj, 9 vai. iš ryto, 
Jackson parke, loš tennis. Nariai kvie^ 
čiami atsilankyti. Nemokantiems bus 
parodyta, kaip lošti.

— Sporto komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus Mildos svet. ant
radienį rugpiučio 14 d., 7:80 vai. vak. 
Meldžiam gerb. atstovų nesivėluoti, 
nes labai daug svarbių reikalų randasi 
aptarti. — Valdyba.

Garifield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Paš. Kliubas laikys savo mėnesi
nį susirinkimą rugp. 12 d., 1 vai. 
?o pietų, John Engels svetainėj, 3720 

Ž. Rarrison gat. Visi nąriai malo
nėkite atvykti.

— M. Medolinskas, rašt.

ASMENŲ JIESKO-IIMaT
PAJIESKAU savo pačios E- 

milijos čižauskienės, po tė
vais Janušauskaitės, kuri, už- 
bučiavimosi Su Cecil Webb, 
mano krautuvės darbininku; 
už važinėjimosi ir deitų dary
mą su Jerald Skaggs ir už 
meiliškų laiškų susirašinėjimą 
su Jonu Butėnu, buvo skaud
žiai subarta ir sugėdinta. Ne
galėdama pakelti didelės gė
dos, Liepos 26 dieną prasiša
lino pasiimdama beveik ketu
rių metų mergaitę, rakandų ir 
naujutuką Hupmobile automo
bilių. •

Jeigu kas žinot jos adresą, 
meldžiu man duot žinoti. • ,

J. J. ;1
Springfįeld, III. -
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$25 DOVANŲ kas praneš kur ran
dasi Franas I. Garbenis.

JONAS GEČIUS, 
4051 S. Campbell Avė. 
Phone Lafayette 3944

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAŲ apsivedimui merginos 

ir našlės nesenesnės kaip 35 metų. 
Aš turiu savo ūkę. Norėčiau susipa
žinti su merginom, kurios molėtų šei- 
minišką gyvenimą. Kreipkitės laišku.

Naujienų Skyrius,
8210 So. Halsted St. No. 3

“MERGINOS”. Jei randasi kuri ne
turi draugo — vaikino, dėl apsivedi- 
mo, ir tik dėl tos priežasties turite 
būti nevedusios. Tai gal mylėtumei 
susipažinti iš pajieŠkojimo. Aš esu 
vaikinas, man yra reikalinga draugė 
apsivesi, ne jaunesnė 20- ar 30 metų 
amžiaus. Davatkų ir vyrų meldžiu ne- 
rašinėti. JOHN PETERS, 1739 South 
Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS didelis Štaras. Ga

lima uždėti saliuną, icc cream parlor 
arba restauraną. Priešais didelį Ciane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į menesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phorie Boulevard 7309

PARIMDAVO J U automobi
lių taisymo dirbtuvę. Gera 
apielinkė. Apgyventa pasitu
rinčių žmonių.

8258‘Emerald Avė.
Tel. Stuart 4148

"TSOmbaSF
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REIKALINGAS kambaris vie
nam vaikinui prie mažos šeimy
nos ir geros gaspadinės ir pasto- 
vę vietą, kur nėra vartojania 
munšainė. Praneškit Naujienų ( 
Skyrių, 3210 S. Halsted, No. 5.1

JIESKO UMBimy
REIKAjLINGAS švarus ir ne 

mažas kambarys vienam vai
riniu, kad rastųsi ant Bridge- 
porto, Šouthside arba Brigh- 
;on Park. Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted St. No 6

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant lendos dėl 

merginų arba dėl ženotos po
ros be vaikų. Atsišaukite 
2042 Homar St. Cįiicago Ndr-' 
thsidčs apielinkė 2-as aukštas 
nuo 5 iki 10 vai. vąkare

RENDON KAMBARYS, 
SU VISAIS PATOGUMAIS. 
Atsišaukite:

3031 South Union Avė 
Tel. Yards 7034

RENDAI 3 ruimai ant 2 lu
bų, elektra, maudynes. Viskas 
geroj tvarkoj. Renda prieina
ma.

Kreipkitės: i
2547 So. Halsted St.

JIESKO PARTNERIŲ^ ■ ——Į—-* T—j" “‘'"I“ ~-~r~i-nrnAjr-r-u-iLJXi-Lj-

REIKALINGAS pusininkas į 
safliuną, biznis seniai išdirbtas. 
Reikalinga tuoj aus, nes esu pri
verstas išvažiuoti aut keleto me* 
nėšių. Atsišaukite laišku: 1739 
So* Halsted St. Box No. 305

■-K i. t ;. •------------------------ ----- -
PAJIEŠKAŲ PARTNERIO. Reika

lingas1 pusininkas į. restaurano biznį. 
Biznis senas i r, geras uždarbis. Atsi- 
šaukit,' kad ir tiępuvę bizny, darbą iš
mokysiu.J Norinčiam pirkti parduosiu 
visflį PrėkČ: už pusę $900.00 — visa 
$rT00.00. Michigan Avė. Restaurant, 
10822 Michigan Avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 6995 

"ĮVAIRyS skelbimaF
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO„ 
3411-13 Ogden Av% 

Phone Lawndale 0114.
. Ar.................................................     ...

KAM reikalingas yra pento- 
rius. Aš peųtoju, popieroju ir 
varnišioju medžius. Darbą atlie
ku atsakančiai ir pigiai. Kreip
kitės į Naujienų ofisą,

Box 303

DYKAI KELIONĖ Į PACI- 
FIKO PAJŪRI.

Dykai iliustruota knygutė.
12 menesių vasaros.
29 valandos važiavimo nuo Chicagos.

Mangolia Spring Land Company, 
Foley, Ala., arba 2835 Sheffield Avė.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo bekemei. Esu 

pirmarankis ant juodos duonos 
ir antrarankis ant visokio kepi
mo. Norėčiau gauti dienomis ar 
vėlai naktį.

■' Tel. Lafayette 1945

REIKIA DARBININIĮĮ
> MOTERŲ_____
REIKIA merginų prie kuk- 

nės ir kambarių valymo, vasari
niame resorte, netoli nuo Chica
gos. Gera alga.

. Atsišaukite: j
Phone Dorchester 4554

A. -K !»?.<■■■ ■IMI II E U1 .=3

REIKIA DARBININKy
VYKŲ

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

Atsišaukite:
KINNEY ROME CO. J 
3601 Sp. Racine Avė.

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

Atsišaukite:
JACOB LANSKI, į 

37th St. & Homan Avė.

REIKIA —
DARBININKŲ, ‘‘
50c į valandą.

Atsišaukite:
CHICAGO TUBE & IRON CO., 

2531 W. 48 St.

A

? x •
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REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME
______ VYRŲ
Reikia —

DARBININKŲ 
GERA MOKESTIS 
NUOLAT DARBAS 
DARBAS DIENOMIS

ARBA NAKTIMIS

PARSIDUODA Payer 
geram stovyje.

Atsišaukite
1627 S. Girard St.

1 fl. rear.

piano

ATSIšAUiKIT

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

Meldžiu atsišaukti:
1120 S. Canal St.

PARDAVIMUI karas Stearns 
Knight, limozinas, geras dėl taxi 
cab.‘Eina kaip naujas, motoras 
nesenai pertaisytas; arba mainy
siu ant nedidelio touring karo. 
Atsišaukite 5 v. po pietų. 152L 
N. Ashland A v., Brunswick 3087

WESTERiN FELT WORKS,
4115 Ogden Avenue

PARDAVIMUI automobilius Štutz, 
1918 modelio gerame stovyje, 5 dra- 
tiniai ratai, 5 nauji tajeraj. 2 dienos 
atgalios atvežtas iš paint sapės. Kai-

f j.. 2 akerų lotai, kampinis nuo* 
104tos gat. ir Springfield Avė., Į 
4 kamb. namas, tvartas vištlnih- 
kas, 130 vištą, 2 karvės, l^į 
mylios nuo Chicagos* ir gatve- 
karių linijos. Kaina $3.900.00. 
$1,500 cash, likusius ant išmo
kėjimo, Atsišaukite: John Mad- 
var, 10419 Springfield Aye., Mt. 
Greenwood, III.

NAMAI-ZEME NAMAI-2EME

PRIE karų karpenterių. Rei
kia patyrusių vyrų darbui prie 
naujų refrigerant karų. Gera 
mokestis darbui nuo štokų. 
American Car Foundry Co., 

2310 So. Paulina St.

PARSIDUODA buČernė ir gro
sernė, arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus, labai pigiai.

Atsišaukite:
3500 So. Union Avė.

na $400.00.
Atsišaukite:

2039 W. 22nd St.
Tel. Canal 2469

NAMAI-2EME

REIKIA tuoj gero bučerio. Atsi- 
šaukit jei ir darbą turit, o iš toliau 
per laiškus. Algos mokėsiu daugiau 
negu kitur. Yra geros sąlygos.

J. GRYBAS, 
219 E. 115 St 
Kensington, III.

PARSIDUODA saliunas gerame pa
dėjime, renda pigi $30 į mėnesį. Ly- 
sas 3 metams. Biznis geras nuo se
nų laikų. Svetimtaučių apgyventa. 
Priežastis 3 metai saliune biznyje. 
Vienas biznis atsibodaK noriu eiti j 
didesnį biznį. Gera proga reikalin
gam. Atsišaukite po antrašu: 3759 S. 
Wallace St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pekarnė kepam-a vi

sokia duona ir keksai. Senas biznis 
per daug metų išdirbtas ir visados 
biznį gerai galima daryti. Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos. Nu
pirksi! pigiai.

Atsišaukite:
3222 So. Ashland Avė.

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

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

Ir puikus cigarkeisis už $25.00.
Telefonuok:

Boulevard 0948

BUČERNfi už pusę kainos, arba 
priimsiu partnerį į bizn|. Biznis da
romas suviršum šimtą į dieną. Ne
mokantį išmokinsiu biznį. Priimsiu 
namą, lotus, ar saliuną į mainus.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

8346 So. Halsted St., .
Phone Blvd. 9641

MARŲUETTE MANOR BARGENAI

Pardavimui 2 flatų mūrinis namas, 
sun parloras, porčius miegojimui, bu
fetas, ugnavietė, knygoms šėpa, kie
to medžio užbaigimo, garu šildomas, 
geras plumingas, netoli nuo 67’ gat
vės, netoli šv. Kazimiero vienuolyno, 
vienų metų senumo. Viename flate 
tuojau galima gyventi. Kaina $16,200.

16 pėdų iš fronto, tuščias, šiaur- 
Rytinis kampas 64 ir Mozart St. Tu
ri morgičių apie $1,500, išmokėjimais 
po $24 į mėnesį. Kaina $1,800 už 
equity.

6 kambarių mūrinis bungalow, la
jai gerai pastatytas, extra dideli 
cambariai, iš šono įėjimas, karštu 
vandeniu šildomas, bufetas, geras 
plumingas, lotas 30 pėdų platumo, ge
roje vietoje. Kaina $9,600, $3,000 įmo- 
cėti.

6 flatų namas, prie Chicago Lawn 
, netoli 63rd ir Kedzie, frame

>. 
Kaina $35,000. Labai gera proga.

JAMES A. BURKE, 
3107 W. 63rd St.

PARDAVIMUI puikus lotai, 
6200 ir 6300 blokuose, Byron, 
Bernice, Waveland ir Walton 
Sts. Bargenas už pinigus, $500 
iki $1,000 vienas. Klauskite Mr. 
Hauck, Room 615, 139 N. Clark 
Street. Mes kalbame lietuviš
kai.

NiMAI-ZEME
EXTRA BARGENAS

Mūrinis, 3 flatų, 6 kamba
rių, taipgi frame 2 flatų, iš už 
pakalio, elektra, rendos $1,296 
| metus. Kaina tik $9,500.

Gera mūrinė cottage, neto* 
ii Halsted ir 50 St., 5 kamba
rių, vana, elektra, furnace šil

doma, kaina tik $5,000.
Geras mūrinis namas, 2 fla

tų, 6-6 kambarių, 2 furnaces, 
elektra, kieto medžio užbaigi
mo, netoli 55 St. ir 
Blvd. Kaina $11.500.

ERNIS E. FEENEY 
559 W. 31 St

Drexel

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras ir namas, 
ba parduosiu atskirai.

Atsišaukite:
2556 Blue Island Avė.

ar-

PARSIDUODA sailunas, ge- _ 
roj vietoj visokių tautų apgy- Į kampo“ 
Ventoj, biznis išdirbtas per 17 Į rezidencija yra šalę, 6 metų senumo 

, rr. . . • , I Kaina $35,000. Labai gera proga,metų. Taipgi vienas automo-| JAMES A. BURKE, 
bilius ir lotas. Parduosiu sy
kiu arba atskirai.
1342 S. Cicero avė., Cicero, III,

| VIENAS akras žemės Mt. Green- 
----- —---------------i W00(j) Hiinoia ant 108tos gatvės, pen- 

PARSIDUODA grosernė ir kių kambarių medinis puikus namas,
- 1 . . . . _ j., ,. , . I galima pasisodinti daržoves ir laiky-fruktų krautuvė, čia galima lai-| ti Vištų. Parduodama labai pigiai, 
kyti ir bučernė, nes viskas yra Kreipkitės pus: John J. Zolp, 4601 
dėl bučernės. Priežastis pardavi- Į So‘ arsh le YanisOUS 

mo, savininkas apleidžia miestą.
Atsišaukite 2547 S. Halsted St.

. PARDAVIMUI kampinis na
mas, Gera vieta dėl restaurano. 
įplaukų $350 į mėnesį. Barge
nas.

Atsišaukite:
1256 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
inurinš cottage, visi įrengimai’ir 
apmokėti, geriausiame padėjime, 
skiepas, flatas 5 kambarių, vir
šui kambarys, ir extra lotas. 
Bargenas už $8,500.

4243 S. Artesian Avė.
. A ’

PARDAVIMUI i graži 6 kam
barių rezidencija, gerai apdary
ti porčiai, augštas cementinis 
skiepas, furnace apšildomas, ga- 
radžius dėl 2 mašinų, parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4030 S, Campbell Avė.

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

6618 S. State Street

DIDELIS BARGENAS
s Pardavimui 4 pragyvenimų namus 

po 4 kambarius, vanos, elektros švie
sos ir pečių šildoma. Lotas 25x147.

PARDUOSIU ar mainysiu sa-l Randasi’ 3619 Aubum Avė.
i* j t , I -G. B. JACKSON CO.huną ant loto ar namo. | 2808 w. Van Buren st.

Atsišaukite:
444 W. 29th St.

PARDAVIMUI lotas labai pigiai, 
pusė kainos. Lotas yra tinkamas 
dėl biznio arba šiaip namo. Gražioj 
apielinkėj, Brighton Parke. Mainy
siu ant automobiliaus arba ant piano. 
Atsišaukite greitai.

4847 So. Whipple St.

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

3204 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, vie
ta išdirbta per 15 metų, biz
nis eina gerai. Apgyventa, lie
tuvių, lenkų ir airių. Savinin
ką rasit ant vietos: 4960 So. 
Princcton Avė. Ph. Yards 3560

PARDAVIMUI mūrinis namas 
South Side, visai pigiai, 2 aukščio, 
po 6 kambarius, vanos, elektriką, ga
sas ir visi kiti parankamai. Rendos 

PARDAVIMUI bpčemė, grosernė, Į j mėnesį $70. Kaina $5,500. Del įla- 
pieno stotis ir sūrių išdirbystė. Vie-|tesnhj informacijų kreipkitės pas: 
ta randasi ant Bridgeporto, biznis iš- Į J. AUGAITĮS,
dirbtas per 20 metų. Parduosiu su na-1 808 W. 33rd J*L
mu. Priežastis išvažiuoju Lietuvon. I--------------------------------- -----------------
rii^No^ Naujienų Bri(,«ePorto Sky- PARDAVIMUI naujas mūrinis na- 

ų I mas 2 flatų po 6 kambarius. KarštuTelefonas Yards 6061 Vandeniu apšildomas ir viskas pui- 
kiaušiai įtaisytas'ir 2 karu garad
žius. Parduosiu už pirmą teisingą pa
siūlymą. Kas pirmas^ tas laimės. Sa
vininkas ant pirmo flato. Jos. Kas- 
par, 1608 So. 50th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI dviejų flatų 
mūrinis namas su krautuve.

Kaina $6,000.
AtsiŠaukiįe

1707 S. Morgan St.

PARDAVIMAI 4, kambarių 
frame cottage, vana, elektra, 
priežastis, apleidžiu miestą.

Savininkas 1
2503 W. 45th Št. .

PARDAVIMUI —
SALIUNAS LIETIJVIŲ
KOLONIJOJ \

Atsišaukite
1723 South Jcfferson St.

PARSIDUODA kampinis na
mas ir saliunas sų barais, pul- 
tebelis, pianas. ( )

Atsišaukite:
1901 Canalport Avė.

PARDAVIMUI Ice cream par- 
lor, įvairių smulkmenų; cigarų 
ir tabako, prieš didelę mokyklą. 
Ant pareikalavimo parduosiu ir 
rakandus, nes turiu važiuot Lie
tuvon. 2700 So. Wallace Street.

ŠE, kur tikras bargenas South Side 
ant karų linijos. Tik į 2 dienas tu
ri būt parduotas 2 aukščio mūrinis

PARSIDUODA groseme ir flatai ir didelė alė. Karštu vandeniu 
delikatessen štoras antros du- apšildoma. Rendos į mėnesį $300. Kai- 
i is nuo teatro, biznis išdirb- j macijų kreipkitės pas: P. kursauską: 
tas i>er daug metų. Priežastį Į 808 W. 83rd PI. 
pardavimo patirsite ant vietos 

5039 So. Halsted St. PARŽIAVIMUI gražus naujas na
mas, 6 kambariai, vana, pentre, kie
to medžio dvigubbs grindįs ir trimin- 

PABDAVJMUI delikatesen, Į vielS
cigarų ir saldainiu krautuve. kas lr kiaulininkas, garadžius, 2J/2 lo- 

i v žemės greitai augančioj lietuvių
r iczastis pardavimo — hga. apielinkėj. Parduosiu pigiai, ries krau-

PARDAVIMUI grosernė. Tu- Turi būt parduota tuojau. Pį- stausi kitur. Ateįkite ir pamaty- 
ri būt parduota "tuojau iš prie- giai- Telefonas Canal 3114 Į itC‘ 
žasties ligos. Parduosiu pigiai. I ---- - -------------- ----------------- - I 12271 W. lllth PI.

Atsišaukite:
S. MOSNI, 

1915 So. Union Avė.

BARGENAS. Parsiduoda 2 
aukščių medinis namas 7 ir 7 
kambariais, maudykla, toiletai, 
elektra. Renda $50.00 į mėnesį. 
Parduosiu už $3,200.

8807 Emera'ld Avė.

BRIDGEPORTO BARGENAS
Išsimaino bizniavas namas, 

štoras su 2 pagyvenimais. Savi
ninkas parduos .už $6,500 arba 
mainys ant bučemės ar priva- 
čio

EXTRA
Parsiduoda groseme labai pigiai, 

arba maįnysių ant loto, arba auto
mobilio. Biznis labai gerai eina. Ku-

PARDAVIMUI. Marųuette Manor, 
gražus 3 flatų kampinis namas, 6 
kambarių flatai, labai dideli, garu šil- 

riė'norite ■ge^'bknirw‘ skubėkite’I !lomas’ į“03! pavietes, 
Priežastį sužinosite ant vietos. knygoms keisal, miegojimui porčius,

TURIU parduoti savo $2751 Atsišaukite: 2 Jam garadžius, namas tik dabar
..X I t 3700 Emprald Ava I pabaigtas statyti savininko, viskas

vertes viktrolą, vartotą du mė- ’ I pirmos rųšies, rendos $3,500 į metus,
nešiu, yra daug rekordų, dei- “ ' Rivil|n.| . teMte?21’“0’ “ ?8r
T502nW.8SŽšton5št., 2 flatas ' ; 680l S. R„ckweU St. -

Phone Armitage 1981

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandos; mažai 

I vartoti. Kas pirks gali gauti ir kam- 
’ | barius. • Parduosiu pigiai, nes išva-

PARDAVIMUI arba mainy- žiuoju Lietuvon.
mui bučerne ir grosernė. Mai- 1308 S. 49th Ct., Cicero 
nysiu ant namo, vieno arba dvie- , Ant antnJ lubųjų pagyvenimų, murinj arba me.| teukit9 ”ooaeyelt 8769
dinj; South ar West Sidėj. Prie- ‘ ' 1 1 111111 ''
žastis patirsit ant vietos. Atsb 
šaukite: 2612 W. 47th St.

AUTOMOBILIAI

namo. Kreipkitės pas: 
FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Aye.,

Phone Lafayette 5107

Už $2,500
Parsiduoda muro namas, 2 flatų 5 

ir 6 kambarius. $1,000 reikia įmokė
ti. Likusius ant lengvų išmokėjimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS, 

'8114 So. Halsted St.
. ■ i

BARGENAS. Nepraleiskite pr<>- 
gos. Iš priežasties išvažiavimo 
į kitą miestą turiu pusdykiai ati
duoti 2 lotus. Randasi tarp 79 ir 
Ashland Avė. Pasiskubinkite. D. 
T., 3044 So. Union Avė., 2-ros 
lubos užpakalyj.

_________________________ TIKRAS BARGENAS
AUKSO MAINOS. Saldainių,! Automobilius Mitchell, tour-K*

PARDAVIMUI prie Craw- 
ford Avė. biznio lotas, 30x125, 
netoli 63 gt. Kaina $650, ver- 
tas '$1.100, tik $275 pinigais,| 
$15 į mėnesį. Didelis bargenas 

Real Estate Assets Co.
17 North La Šalie St.

«bargenas Englewoode, $15 
000 2 flatai už $13,000. Presinių ply
tų frontas, 5-6 kambarių, garu šildo
mas, elektra, aržuolo grindįs ir tri- 
mingai, lotas 83^x123, prie elės, pu
sė pinigais, gera transportacija, baž
nyčios ir mokyklos. J. W. Barney, 229 
W. 63rd St. Phone Ndrinal 0361.

6129 So. Califomia Avė., pardavi- 
I mui 3 kambarių mūrinis namas, 30 
pėdų lotas, Mėrųuette Manor, yra su- 

| ros, vanduo, gasas, elektra, bufetas ir 
1.1. Kaina $3,250, $1,500 įmokėti. Tuo
jau galima gyventi.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Avė., Prospect 9200

PARDAVIMUI. 3601 Diversey, kam 
pas Central Park, 4 krautuvės 2-(< 
kambarių apartamentai, 3 augštų, 
presuotų plytų, garu šildoma, 6 me
tų senumo. Priežastis — apleidžiu 
Chicagą, $10,000 pinigais, kitus leng
vais išmokėjimais. Savininkas rakan
dų krautuvėje.

PARSIDUODA medinis namas 3 
flatų, štoras (grosernė) ir 3 ruimų 
namelis užpakalyj. Garadžius 2 auto
mobiliams. Parduosiu viską už $5500 
Turiu parduoti, nes susirgus moterei

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 301

BARGENAS
3 augštų mūrinis, 6 kambarių flatai 

namas, skiepas ir tuščias kampas, ga
sas, elektra, vanos, gera vieta. Kai
na tik $18,500 ,$17,000 pinigai, kitus 
mėnesiniais išmokėjimais. Pasimaty- 
kit su manim< tuojau.

DAR DAUGIAU BARGENŲ
2 augštų kampinis muro namas, 

prie 22nd St. 3 flatai ir nesvaiginamų 
gėrimų parloras, didelis biznis. Kai
na tik . $27,500, $15,000 morgičius, ki
tus pinigais.

KITAS BARGENAS.
2 flatų, 5-5 kambarių frame namas, 

3 miegamieji kambariai, gasas, elek
tra, vanos, kieto medžio grindįs. Kai
na tik $5,750. •

ŠTAI DAR VIENAS BARGENAS.
4 kambarių frame cottage, gasas, 

elektra, vanos, attic. Kaina $3,650.
ALEX S. KRATKY,

• 1650 So. Crawford Avė.

PARDAVIMUI 2 pragyvenimų me
dinis namas, cementinis pamatas. 2 
pragyvenimai po 4 kambarius, vienas 
pragyvenimas 2 kambariai. Gasas, va
nos, elektros švieha, garadžius dėl 2 
karų. Rendos į mėnesį $70.00, dide
lis bargenas $5,600.

KOZLOWSKI BROS., 
2525 W. 47th St.

PARDAVIMUI 6 ruimų na
mas, lotas 125x300, gera barnė. 
Parduosiu labai pigiai, nes ser
gu. Kreipkitės pas savininką. H. 
Hrons, 105th PI. ir Central Park 
Avė., Mt. Greenwood, 111.

PARSIDUODA 80 akerių farma į 
Wisconsin su budinkals ir mašinomis, 
beveik visa išdirbta, laukai užsėti, (i 
karves, 8 arkliai, kiaulės, antis, viš
tos, 1 mylia nuo miesto ir prie kelio. 
Aš mainysiu ant namo, loto, biznio 
ar automobiliaus. 5619 So. Lincoln 
Street, 1 flatas.

PARSIDUODA namas su Sto
ru ir automobiliu. Galima pirk
ti viską krūvoj, ar atskirai kiek
vieną.

Atsišaukite:
1817 Union Avė.

BARGENAS. Turi būt greitai par
duotas mūrinis namas ,8 metai kaip 
statytas, 2 flatų 5 ir 6 kambarių; 
gasas, elektra, vanos. Gražus 
pas, garadžius dėl 2 mašinų, 

1331 So. 49th Avė.
Savininkas gyvena

1518 — 49th Ct., 
Cicero, III. v 

J. GUSČIUS,
Galima matyti nuo 7 vakare, nedė- 

Hoj visą dieną.

•PARDAVIMUI frame na
mas su krautuve, gera vieta 
dėl‘'biznio, elektra, gasas, ga
radžius dėl vieno karo, kaina 
tik $5,200, vertas apie $8,000, 
šaukite telefonu, Stewart 0461 

2443 W. 71 St.
skle-

PARSIDUODA namas su 4 
lotais, kurie sudaro žemės 100 
pėdų pločio per 244 pėdų ilgio. 
Namas visai naujas 6 kambarių. 
Randasi Mt. Greenwood, III. 
10912 Uticka Avė., arti 109 St.

PARDAVIMUI arba mainimui far
ma 40 akrų žemes, su visais gyvuliais 
ir mašinoms, žemė gera ir gerai už
laikoma ūkis. Mainysiu ant namo ar
ba biznio.

W. RUMCHAKS,
Rou 2, Box 59, Lemont, III.

ANT pardavimo 5 ruimų na
mas ir 2Į/2 akrų žemes. Dar
žas apsėtas ir paukščių. Vis
kas parsiduoda labai pigiai iš 
didžios priežasties. Del plates
nių žinių rašykit laišku į Nau
jienų ofisą, Box No. 304.

MORTGECIAI-PASKOLOS

DIDELIS BARGENAS * 
ADAMS ST, Į RYTUS NUO 
ASHLAND BLVD. KRAUTU
VĖ IR DIDELIS NAMAS PAR- 
DAVIMUI TIK UŽ $7,EįpO. 
VIEN TIK KRAUTUVĖ GALI 
PADARYTI JUMIS TURTINGU

IMOKBKIT VIENĄ TŪKSTANTI d
Nupirksi 2 flatų mūrinį namą 6-6 

kambariai, su visais įtaisymais, auk
štas beizmentas, garadžius. Kaino 
$8,500. Mainysiu ant bučemės, 
sernės. Priimsiu lotus į mainus.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

8346 So. Halsted St,, 
Phone Blvd. 9641

gro-

PARDAVIMUI, $650,, pirmas 
morgičius 7% apsauga. South 
West Side, tuščias kampas, 120x 
125. Aprokuota kaina $1,600. 
REAL ESTATE ASSETS CO., 

17 N. La Šalie St.

BRIGHTON PARK
2 pragyvenimų mūrinis namas po 

6 kambarius. Visi įtaisymai po šios 
mados. Cash tiktai $3000, likusius 
kaip rendą.

2 pragyvenimų mūrinis namas po 
4 kambarius, beizmentas, vėliausios 
mados įtaisymai. Lotas 30 pėdų. Bar
genas $8,500.

5 kambarių cottage. Aržuolo tri- 
mingai. Karštu vandeniu šildoma.

2 pragyvenimų medinis namas, ce- 

dytojai, lotas 30x125, $4,000 pi-1 Gasas» vanos, elektros šviesa. Barge- ' I vina «« Oflll
nigais, kitus išmokėjimais.

5 flatai, nauji, Logan Souare,, , v, • Atdara nuc 2501 N. Drake Ave., karštu van- Vaį. po pietų, 
deniu šildoma, kampinis lotas, 
37x125, rendos $440 | mėnesį, 
$10,000 pinigais, kitus išmokėji
mais. F. S. Kunkel & Co., 2640 
Milwaukee Avė., Albany 6010.

111 WEST WASHINGTON ST.
TEL. FRANKLIN 1056

Antru m<orgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

2 flatai North West Sidėje
2 flatai, nauji, Logan Sųuare, 

2430-38 N. Avers Avė., 2 po 5 
kambarius flatai, sun parlorai, Į Bargenas $6,200. 
du skirtingi karštu vandeniu Šil-| mentinis'pamatas'“po*“4 kambarius.

nas $6,900.
KOZLOWSKI BROS., 

2525 W. 47th St.
‘ tdarą nuo 10 vai. iš ryto iki 4

/

MOKYKLOS

NEPRALEISKIT šio BARGENO
PARSIDUODA namas su bizniu 

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

3000 Pershjng Koad

PARSIDUODA arba mainau mū
rinį namą su saliunu 6 kambariai 
prie saliuno, 5 kambariai ant vir
šaus, 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius ant loto galo. Mainau ant prai- 
vit namo. Kaina $8000.00. Savinin
kas: J. B.

908 W. 35th Place

PARDAVIMUI du namai, vienas 
su groseme, antras dviejų aukštų mū
rinis, beismentas ir (attic) augštas, 
lotas šale namo. Galima nupirkti su 
mažu įnrokėjimu. Gera proga ge
ram žmogui. Atsišaukite pas savi
ninką. 2245 W. 22 St. Tel. Roosevelt 
8606.

CHICAGO LAWN, 2 flatai, 8 lo
tai, ant kampo. Aplinkui gražus med
žiai ir krūmai. Reikia tik $3,000, ki-

8044 West

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madlson Street, 

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

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOS IR TfiVAI 
$40 — TIK $40

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

Vietos.
DORA FURLONG SCHOOL 

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

Harrison Sts.

ZllCVl 11 Iki UI11<41« AV^llklCl Vilk. «pUjVVVj 

tus lengvais išmokėjimais. Kaina $9,- 
900. White & Powers, 3044 West 
G3rd Street.

Prospect 1617.
Sustokite prie Albany Avę.

,, | II UI... ..... ....................................... ..... II I I

PARDAVIMUI: 2 aukšto, beveik 
naujas namas ant South Sidės, 2 pa
gyvenimai, po 5 ir 6 kambarius, pir
mas pagyvenimas su furnace šildo
mas. Elektra, maudynės, skalbyklos, 
aržuolinis medis. Kaina tiktai $8500.- 
00, įmokėti $2000.00, likusius be ko- 
mišino. { ,

Pardavimui: 2 atikšto muro namas 
ant South Sidės, 2 pagyvenimai po 
5 ir 6 kambarius, garu Šildoma ir 
vėliausios vigados. Akmenio fronto 
porčiai, 30 pėdų lotas. Įmokėti tik
tai $5000.00.

M. J. KIRAS,
Real Estate Improvement Co. 

8335 So. Halsted St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St<

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

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

BRIGHTON PARK. Pardavimui mu 
rinis namas 2 flatų po 6 kambarius, 
beizmentas cementuotas, T pėdų aukš
čio- Maudynės ir visi (taisymai. Arti 
dviejų karu linių McKmley Parke ir 
dviejų bulvarų. Kaina $9,600. Savi
ninkas gyvena 2221 W. 23rd Place, 
beizmente.

NEPRALEISKITE šio bargeno. Par 
duosiu arba mainysiu namą 6 flatų, 
ant kampo. 1 blokas nuo bulvaro, ren
dos neša į metus $8,500. Arba mai
nysiu ; bučemę ar grosemę ar į ko- 
U kitą biznį. Namas tik 8 metai sta- 
ytas, vidus ištaisytas pirmos klesos, 

Pardavimo priežastis, esame du part
neriai, vienas vi

PRIVATRS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

J«f nori turit gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budo, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
UUNSON SCHOOL OP MOTORING 

IS07 W. Madison 8L

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas, gražus ir gražioje apielinkėje. 
$6,000 reikia įmokėti, likusius ant iš
mokėjimų, arba mainysiu ant mažes
nio namo. Su reikalu kreipkitės

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

pas:

cigarų, cigaretų, ice cream ir ki-Pn£» dabar pertaisytas, gera-Į 
tokių daiktų krautuvė. Visokių me mechaniškame stovyje, nau- 
tautų apgyventa apielinkė, biz- B tajerai ir gera maleva. Par- 
nis išdirbtas per 25 metus. At- duosiu greitai ir pigiai, 
sišaukite pas savininką. Parduo-r Atsišaukite: 
siu pigiai. Tel. Hyde Park 5891. 8620 s- Washtenaw
—___________________ ___ Į ; Saukite Lafayette 5307

(PARDAVIMUI BUNGAiLOW, 
6 KAMBARIŲ, KARSTU 

VANDENIU ŠILDOMA
I Atsišaukite
6436 South Maple$pvood Avė.

neriai, vienas važiuoja į Lietuvą. 
Kreipkitės* per telefoną, Pullman 6844

UŽ $2,000 nupirksite 4 kambarių 
mūrinį ir 5 kambarių frame cottage. 
Savininkas apleido nuėsta. Turi būt 
parduota šią savaitę* Abudu namai 
gerame stovyje, gera transpOrtaeija, 

Forth Sidėje, tik $6,500 už aoudu na
mu. 2986 N. Francisco Avė., Phone 
Belmont 7178.
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GERIAUSIAS INVESTMENTAS. Į 
Del pardavimo nauji 2 flatų namui po Į 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu 
šildbmi prie Marauette Manor arti 68 * 
“įtvės^fr arti bulvaro. * * *

3419 W. 61st Place
2 augštų ir skiepas, nau-. 

šildčml prie Marauette Manor arti b«| • mnrinlc matMoa 9 K Irom 
gatves & arti bulvaro. Del tolesnių Jas jnuHnis namas, 4-& Kam- 
informacijų, kreipkitės yaptiškai arba barill, gani Šildomas, lotas 

2444 W 35x125,didelisbargenas.
Kaina $12,000, pinigais tik 

$5,000. .

EXTRA BARGENAS ----------------------------—--------
Pardavimui restauranas, pid King... . .. ’F. 11920, nauji tajerai (tires). Viskas ge-

giai ir greitai. Norinti pirkti, Į riausiame stovyje. Norinti pirkti, ma- 
rPtniltyklte nes 3™ <eras ir Pigus, nes retai |pardao?1¥ už pusę kaTnoB.

Lafayette 1329. 
2423 W. 46th St.

nepraleiskite progos, i 
tokis bargenas pasitaiko.

2325 So. Leavitt St.

DADniVTUTTr * vii, PARSIDUODA kampinis na-PARDAVIMUI automobilius King . .. v . .. ........................— - mas ir saliunas su barais, pul-
’orintl pirkti, ma- tebelis. *
“iras ir pigus.

Telefonuokite po 5 vai. vak.
Atsišaukite

1902 Canalport Avė.
Matykite Mrs. K. Klausavite

....... ....... ■... .... .... ........ .........—
PARDAVIMUI pigiai 40 akrų vai

sių farma, Hart, Mich., arba mainy
siu į namą arba lotus. Farma randa
si 1U mylios nuo miesto, yra geras 
4 kambarių namas akmeniniu pama
lu, su pečiumi. Yfa apie 2000 pui
kių vyšnių medžių, obelių, grušių, Sly
vų ir pycių. Visi vaisiai bus nunuo- 
cę šį mėnesį dėl skynimo ir viskas 
priklauso prie faunos. Atsišaukite 
>rie savininko į skrybėlių dirbimo 
rrautuvę, 109 S. Halsted St., Phone 

Monroe 2250.

MAINAU
Lotą ant automobiliaus. 

Atsišaukite:
Lafayette 1921 

Po 6 vai. vakare. PARDAVIMUI mūrinis na- 
.mas 2 aukštų po 6 ruimus, 

arba mainysiu ant 
tas 6 kamb. Karštu vandeniu šildo- ane kokio biznio' Bučernes, 
mas. Lotas 50x125. Kaina tik $14,000. | 
Stan. F. Martinkus, c-o M. J.L KIRAS, | grosernes, 
Šo. Halsted St.

Tel. Yards 6894
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Real Estate Improvement C6., 38851 sai mažai
W. 42-nd

ir kitokių Cash vi- 
reikia įmokėti 3148 
Place

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimą į 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 iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3801 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-ėios gat., 2-ros lubos)


