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Vokietija konfis 
kuos auksą

Angliakasių streikas 
darosi neišvengtinas
Anglija tęs derybas su 

Francija

išvažiavę atostogoms į Franci- 
ją ir grįšdami į Angliją jie 
galės sustoti Paryžiuje ke
lioms dienoms ir pasimatyti 
su Poincare.

Tečiaus labai skubaus rei
kalo tokiam pasitarimui nesą 
ir todėl bus duota užtektinai 
laiko Anglijos ekspertams ap
svarstyti '■Jc/iek vieną Franci jos 
atsakymo Anglijai punktą. Iš 
to spėja kiti, kad Baldwinas 
veikiausia dar sugrįš į Londo
ną ir tik vyks į Paryžių, ka
da ekspertai bus paruošę sa
vo raportą ir kada visas ka
binetas bus išnaujo apsvars
tęs visą padėtį.

Pasidabokite 
netikrų pinigų

Turkija ratifikavo taikos Vr Čarneckis 
Chicagojė

Pilsudskis areštuotas

Pilsudskis areštuotas Vilniuje
Vokietija konfiskuos auksą
Bus paimta svetimų šalių va

liutą, o jos vieton bus duo
tos markės.

Valdžia neveiksianti su 
stabdymui angliakasių 

streiko

Pilsudskį esą areštuota Vil
niuje ir laikoma po sargyba 
pašalinto Varšavos policijos 
viršinnko.

valdžios skubių 
programą, kuris 
vykinamas, įeina 
konfiskavimas ar 

Šalių

Antracito angliakasių streikas 
rugsėjo 1 d. darosi tikras.

BERlUNAS, rugp. 23. — Į 
Vokietijos 
priemonių 
bus tuojaus 
priverstinas
rekvizavimas svetimų 
valiutos (pinigų), kur tik ji 
bus rasta.

Apie tai tapo paskelbta kon^ 
ferencijoj tarp kanclerio, fi
nansų ir ekonomijos ininiste- 
rių ir fabrikantų lygos. Kanc
leris atvirai pasakė fabrikan
tams, kad valdžią šiame da
lyke elgsis griežtai ir ,nelęjs 
fabrikantams' IšstsuRlU ^Jokio’ 
atsiliepimo į fabrikantų Ir 
bankierių patriotizmą 'nebus 
daroma, bet svetima valiuta 
bus paimta be didelių forma
lumų ir vieton jos bus išmo
kėta Vokietijos markėmis.

Tie pinigai bus panaudoti 
sutvarkymui Vokietijos finan
sų ir taipjau supirkimui mais
to užsieny.

Sustabdė Berlino gatvekarius.
BALINAS. rtitfp. 23. ___

Dėlto, kad miestas turi laimi 

didelių nuostoJiįiĮ cjieruoda- 
mas gatvekarius, Berlino mies
to taryba nutarė tūlam laikui 
sustabdyti visus gatvekarius. 
Visiems darbininkams bus 
pranešta, kad bus dedama di
džiausių pastangų kuogrei- 
čiausia atnaujinti gatvekarių 
vaigščiojimą.

Tavo Namas

ATLANTIC CITY, N. J., ru
gpjūčio 23. — Pusiau oficiali- 
niai pranešta, kad federalinė 
valdžia daugiau nebesimaišys 
į antracito kasyklų savininkų 
derybas su angliakasiais, kad 
tuo išvengus gręsiančio antra
cito (kietųjų anglių) angliaka
sių streiko rugsčjp 1 d.

Ta žinia Ijjcp pranešta 
abiems pusėms, kurios jau 
pirmiau nutraukė derybas ir 
tuo padarė angliakasių streiką 
sekamą savaitę veik neišveng- 
tiną. Federalinė anglių komi
sija sako, kad jis nebebandys 
daugiau sutaikanti, kadangi 

jos pirmesnės pastangos nuėjo 
niekais ir pagimdė tik dar vie
ną trūkimą derybose.

Kasyklų savininkų atstovai 
mano pasilikti čia mažiausia 
iki pabaigos savaitės parody
mui, kad buk jie norį atnau
jinti derybas. Angliakasių u- 
nijos viršininkai irgi galbūt 
pasiliks iki penktadienio. Bet 
kartu ne viena puse nenori 

daryti nusileidimų ir prašyti 
derybų atnaujinimo. Anglia
kasiai nepaliauja reikalavę 
algų pakėlimo, o savininkai 
tiek pat griežtai priešinasi vi
sokiam algos pakėlimui, taip
jau pripažinimui unijos. 1 Jie 
siūlo arbitraciją, kurią anglia
kasiai atmeta.

Unijos prezidentas Lewis 
jau keletą dienų atgal paskel
bė, kąd antracito angliakasiai 
sustreikuos rugsėjo 1 d., jei 
iki tai dienai nebus pasirašy
tas naujas kontraktas.

VARŠAVA, rugpiučio 23 (Žy
dų “Forverts” kablegrama). 
— “Roboto ik” praneša, kad 
buvęs Lenkijos prezidentas ir 
buvęs viršininkas generalinio 
štabo Juozas Pilsudskis liko 
pastatytas po policijos priežiū
ra Vilniuje. Kad geriau jį 
pridabojus, Varšavos valdžia 
išsiuntė į Vilnių slaptosios po- 
įlicvjo^s viršihinką. Įdomiausia 
tai, kad tuo slaptosios polici
jos viršininku yra buvęs Var
šavos policijos viršininkas, ku
rį pašalinta iš vietos po nužu
dymo prezidento Narutavi
čiaus.

*r

Skelbia lokautą Ruhr 
angliakasiams

Lokautas paskelbtas delel 
susitarimo dėl algų.

ne-

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-tEME”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda «ir perka ir kiek me- 

\ ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus p/ardavl- 

' m ui, tai paskelbęs tą svarbią ži- 
; nią NAUJIENOSE susirasi lietu- 
i vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
įkaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.
(Vpač kad šie metai yra namų 
irkimo metais.

Anglija tęs derybas su 
Francija

Notų daugiau betgi neberaši- 
nės, o tik pasimatys pre- 
mieraL

LONDONAS, rugp. 23. — 
Pripažindamas yeltumą toli
mesnių susirašinėjimų ilgomis 
notomis kontribucijos klausi
mu, premjeras Bakhvin nuta
rė vykti į Paryžių ir asme
niniai pasimatyti ir pasitarti 
su premieru Poincare, kada 
tasis sugrįš iŠ atostogų.

Anglijos /premjeras nepra
šys formaliniai premiero Poin- 
care paskirti laiką pasimaty
mui, bet praneš apie tai paty
lomis per kitus žmones.

Kaip Baldwinas, taip ir 
Anglijos užsienio rtjikalų mj- 
nistedis Curzonas dabai yra

Vokiečių laikraščių žiniomis, 
savininkai septynių didžiųjų 
angliij kasyklų distrikte ir 
taipjau daugelis valstybės ka
syklų paskelbė lokautą ang
liakasiams. Lokautas tapęs 

paskelbtais. (deleii negalėjimo 
susitarti apie aljąas. Apskaito
ma, kad vieuRsseno <Listrik.te 

lokautas išmetė iš darbo apie 
20,000 angliakasių.

Prancūzai tvirtiną, kad 
maisto trukumas Ruhr dištrik- 
te gimė ne delei stokos atga
benamo maisto, bet delei spe
kuliacijos. Pereitą trečiadienį 
buvę atgabenta 824 vagonai su 
maistu ir pirkliai išsiuntė 32 
vagonus kitur, kur, jie gali gaub
ti augštesnes kainas. Keliuose 
atsitikimuose pastebėta krovi- 
masis. Taip Bochumo valdžia 
užgriebė už 20,000,000,000 
markių lašinių, kurie buvo lai
komi laukiant augštesnių kai
nų.

Ruhr daibminkai tęs pasyvį 
streiką

Nedirba dėl negavimo algų.

šimtai tūkstančių vokiečių 
darbininkų okupuotame kraš
te nors ir ateina į darbą, bet 
nedirba delei negavimo rei
kalaujamos algos. Tokį pasyvį 
Streiką tęsti nutarė vakare 
Essene 356 delegatai nuo dar
bininkų tarybų. Veik visi tie 
delegatai buvo komunistai.

Užgriebė dvi kasyklas
ESSENAS, rugpy KM- Pran

cūzai užėmė dar dvi kasyįjflA 
paseno distrikte.

IM P E R F E C T IN ORIGINAL į

Valstybės iždo departamen
tas Washingtdne persergsti 
žmones nuo netikrų Chicagoj 
gau/siai pasirodžiusių poperi- 
nių pinigų —- dvldešimt-dole- 
rinių, Federal Resėrve Notės 
of Chicago. Pažymėtos litera 
B; vienoj banknoto pusėj No. 
208, antroj No. 583, su para
šais: D. F. Houston, Secreta- 
ry of the Treašury; John Bur- 
ke, Treasurer of the United 
States, ir buvusio prezidento 
Grover Clevelando paveikslė
liu. Pažinti tas netikras 20- 
dolerines galima tuo, kad Cle
velando paveikslėlis blogai pa
darytas, gerokai suteptas ir 
nekaip atrodo. Banknotas žy
mėtas numeriu G 32882532 A 
abiem pusėm apvadėliai nely
gus, tarpeliais nutraukti.

Antras tokajau falšyvas 
20-dolerinis banknotas tupi li
terą A; vienoj pusėj padėta 
No. 207, antroj No. 618, tais 
pat sekretoriaus ir iždininko 
(parašais, kaip ir pirmiau minė- 
tamte. Clevelando paveikslėlis 
irgi blogai padarytas, ir jau 
tuo galima netikras banknotas 
atskirti nuo tikrųjų. Antspau-^ 
dos netikrųjų banknotų taip
jau blo^hi padirbtos. Kai ku
rios jų pažymėtos litera K., 
vietoj G kaip kad ant tikrųjų 
yra.

Tatai priimdami kur nors 
20-dolerinę apsižiurekitę 
rai, kad nebptų falšyva.

Valdžios agentai ieško 
falšyvų pinigų dirbėjų.

Tik 20 atstovų balsavo prieš 
Lausannos sutartį.

KONSTANTINOPOLIS, rug. 
133.— Turkijos nacionalinis sei
mas Andoroje šiandie ratifika- 

Lausannos taikos sutartį 
talkininkais. Iš 235 balsų 
sutarties ratifikavimą bu- 
paduota 215 balsų.

vo 
su 
už 
ko

Iš Shane rubsiuviy streiko

ge-

tų

Suėmė lietuvius už vogimą 
automobilię

• • ' • f J •

CHICAGO. — Vakar polici
ja suėmė penkis žmones, ku
riuos kaltinama vogime au
tomobilių, Jie jau prisipažinę 
pavogę apie 30 automobilių. 
Tarp suimtųjų yra du ar trys 
lietuviai. Visi jie gyvena 18 ir 
Halsted gatvių apielinkėj.

Suimti: John Pavilis, 22 m„ 
1840 S. Morgan St., šaikos va
dovas; W. Zitjli, 4700 S. Win- 
cbester Avė,; J. Cochora, 1646 
W. 19 St.; John Guriss, 23 
m., 972 W. 18 St ir ,Walter 
Pickles, 21 jn., 950 W. 18 St. 
Pastarieji du dar tik mokino
si to “amato”, sako policija.

Pavilis su dviem “moki
niais” važiavęs automobiliu, 

kada juos užklupo policija ir 
po persišaudymo suėmė fc>rie 
35 ir Ashland gatvių. Kitus du 
suėmė jų namuose.

Negudraus plėšiko butą
Ką neką, Bet jau pavogus 

automobilių nepatartina pasi
statyti jį šaly policisto au'to- 
mobiliaus7 Bet Charles Uhler 
tai padarė. Užtat dabar ran
dasi už grotelių. Jis pasivogęs 
savo, kaimyno automobilių pri
važiavo prie policisto aUtojno- 
biliaus ir ten jį pasistatė. Poli- 
cistas tai pastebėjęs jo palau
kė ir atėjus jam važiuoti / jj* 
areštavo.

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpjūčio 23 cL, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25JM1D dole-

Anglijos 1 8v. sterlingų 
Austrijos 100,000 kremų 
Belgijos 100 frankų ....
Danijos 100 markių .......

Finų 100 markių ............
Franeijos 100 frankų ....
Italijos 400 lirų .............

Lietuvos 100 litų u-..____
Lenkų 100,600 rMurktą ........... ..
Norvegijos 1W krtmtj h....  116.87
Olandų 100 krbnų $89.37
šveicarų 100 kronų ............ $18.10

$4.66 
$1.46 
$4.46 
18.66

J. J. Elias surengė jam atsi
sveikinimo vakarienę.

na- 
vi-

at-

CHICAGO. — Streikuojan
tys C, B. Shane Co., 325 W. 
Madison St., rubsiuviai savo 
vakarykščiame susirinkime, 
kurie yra laikomi kasdię prieš 
pietus, davė pranešimus iš sa
vo veikimo. Kaip yra žinoma, 
istredkieriai 2iko paskirstyti 
poromis ir kiekviena pora tu
rėjo išduoti raportą iš savo 
veikimo." Iš tų raportų buvo 
matyti, kad streikięriai daug 
veikia ir yra pasiryžę tęsti ko
vą iki pilno laimėjimo.

Vakar taipjau tapo išrink
tas vienas komiteto narys. Se
nasis narys turėjo eiti dirbti, 
nes tos rųŠies darbininkų da
bar lagai stokuoja. • Išrinkta
sis naujasis narys yra labai 
veiklus ir* pasižymėjęs savo 
veikimu ir šiame streike; Jam 
kartu su kitais komiteto 
riais ir teks dabar rūpintis 
šais streiko reikalais.

i

Užvakar du streikierių
stovai buvo apsilankę “Teleg- 
ramo” Redakcijoje reįkalauti 
pasiaiŠjdnimp kodėl 1;as laik
raštis apšmeižė tris streikie- 
rius. Laikraščio raštinėje ant 
jų buvę taip smarkiai šokta, 
kad streikieriai buvę nusigan
dę dėl galimų peštynių. Betgi 
vėliau laikraščio vedėjai nusi
ramino ir liepė streikieriąms 
eiti į kitą to laikraščio raštinę. 
Iki jie nuvyko gatvekariais, p. 
Laukis spėjęs parašyti laišką, 
kurį jis ir įteikė. Laiške teisi- 
namąsi, kad jie nesą kalti, nes 
niekurias žinias paėmę v iš ang
lų laikraščių. Kitais dalykais 
jokių jniaaiŠkiAiriių nesutiko 
(kloti. Taip “Telegramas” i*a- 
ŠČ, kad Norkevičius norėjęs 
gavekary bosus nušauti. Tokią 
naujieną Norkevičius išgirdo 
tik iš “Telegramo”. Anglų gi 
laikraščiai rašė visai apie kitą 
dirbtuvę ir apie kitus bosus, 
bet ne apie Shane kompaniją.

Laikraštis taipjau yra įtū
žęs ąnt strdkierių reporterio 
ir visaip jį kolioja, 
mi, kad jis yra koks 
tis, nieko bendra *su 
riais neturintis.

Streikieriai sako,
‘Telegramas” butų buvęs tiek 
geras dėl streikierią, kokiu jis 
dabar nori pasirodyti, tai ne
būtų i>uodę|s Isti^ikierių atsto
vus ir nebūtų koliojęs streikie- 
rių reporterio, bet butų pa
siuntęs savo žmogų į streikie- 
rių susirinkimą patirti visą tie
są, kaip kad darė visi kiti 
laikraščiai. Dabar ir jiems pa
tiems nesmagu taip įsišokus.

—Toks kaip kriaučius.

CHICAGO. — Chicagojė da
bar lankosi Lietuvos atstovas 
V. Čarneckis su savo žmona. 
Jiedu grįšta iš Springfield, III., 
kur jie dalyvavo Vyčių seime.

Vakar p. J. J. Elias, prezi
dentas Universal State Bank, 
surengė jiems Hamilton Kliu- 
be atsisveikinimo .vakarienę, 
kurioj dalyvavo apie 20 sve
čių. V. Čarneckis sakosi jau 
senai padavęs savo rezignaci
ją ir dabar tik laukiąs rezig
nacijos priėmimo ir paskirimo 
kito atstovo, kad vėl „grįžus į 
Lietuvą.

Laike vakarienės daugelis 
svečių pasakė atstovui atsisr 
vertinimo prakalbas. J. J. 
Elias savo kalboj išsireiškė, 
kad ir jis manė grįšti Lietu
von, bet dabar matąs, kad 
jam teks jau ant visados apsi
gyventi Amerikoj. O tai vis 
dėl nelemtos padėties pačio| 
Lietuvoj. Jis apgailestavo, kad 
Lietuvoj susidarė tokia padė
tis, kuri stumia amerikiečius 
lietuvius nub grįžimo į savo 
tėvynę. Veik tokią pat mintį 
išreiškė ir keli kiti kalbėtojai.

Pats atstovas Čarneckis sa
vo kalboj pasisakė, kad jis at
vykęs Amerikon visai permai
nė savo, nuomonę apie lietu
vius amerikiečius. Jis patar
siąs, kad iš Lietuvos daugiau 
žmonių važiuotų į Ameriką su
sipažinti su j\merikos lietu
viais ir jų judėjimu, nes da 
bar Lietuvoje labai žemai žiū
rima į amerikiečius lietuvius 
ir jais niekinama.

1,000 žmuniij be pastogės 
delei potvinio

be 
siekia

FOWLER, Colo., rugp.
— Apie 1,000 žmonių liko 
pastogės ir nuostoliai
$1,000,000 dėl potvinio, kuris
pasidarė patvinus ir išsiliejus 
iš krantų Apishapa ir Arkan- 
sas upCms. Tos upes palvini) 
pratrukus dambai.

Urnai užpludęs iš didelio 
tvenkinio vanduo sugriovė 
daug namų ir nusinešė daug 
galvijų.

manyda- 
pašalie* 

streikie-

kad jei

Norėjo išgelbėti kitus 
pats tapo užmuštas
John F. Gilmartin, buvęs 

.valstijos advokato Crowe pa
dėjėjas, tapo užmuštas New-

$12.78 Yorke ant geležinkelio, kai jis
$6.58 bandė kitus šešis žtaones iš

gelbėti. Jis kiek laiko atgal 
nesijautė gerai ir metęs advo- 
katurą tižsi&ninėjo kitais dar- 

jisbais. Tuos šešis žmones

George

telegra-

Naujieny ekskur
sija šiandie atvyk 

sta New York 
\ __ ______

Vakar nuo laivo 
Washington iš okeano 
gaitis atsiuntė mums 
mą sekančio turinio:

“Naujienos, Aug. 23, 1923, 
Chicago,

Atvyksime New Yorkan rytoj.
Grigaitis.”

Taigi Naujienų ekskursija 
jau šiandien bus atvykus New- 
Yorkan. Šioj ekskursijoj su P. 
Grigaičiu atvyksta iš Lietuvos 
40 pasažierių. Daugeliui kelei
vių Kaune P. Grigaitis peržiu
rėjo dokumentus ir prašalino 
kliūtis kelionei į Ameriką. 
Daugelis jo aprūpintų pasa
žierių jau yra atvykę Ameri
kon pirm atvyksiant Naujie
nų ekskursijos laivui. Vėliaus 
kitais laibais atvyks dar dides
nis pasažierių “transportas.”

Oro paštas skersai visą 
Amerika

SAN FRANCISCO, rugp. 23. 
—- San Francisco pasidarė ar
timesnis New Yorkui beveik 
keturiomis dienomis, pasise
kus pirmam bandymui gaben
ti paštą aeroplanu iš Ne^vv 
Yorko į San Francisco. Aerop
lanas su 400 svarų pašto siun
tinių padarė tą kelione į 30 
valan<1 ų, kad^
Cisco gyventojai gavo vaka
rykščius New Yorko laikraš
čius, kuomet šiaip pristatyda
mas pašto greitaisiais trauki
niais trukdavo virš penkių die
nų.

Iš *WashįhgtolnoĮ pranešta, 
kad Chicagoj pabrangęs mais
tas penkiais nuošimčiais.

ŠIANDIE — giedra; nedide

le permaina temperatūroje.
Saule teka 6:05 valandą; 

leidžiasi 7:40 valanda. Mėnuo 
leidžiasi 4:12 valaųdą nakty.

Pinigų Badas 
Lietuvoje

Lietuvoje dabar užėjo didelė stoka pinigų, tie
siog pinigų badas. Tas matyt jau iš to, kad už 
pinigų paskolinimą Lietuvos bankai ima 60 nuo
šimčių ir daugiau; tą taipgi mes žinome iš Lie
tuvos žmonių nusiskundimų. Paskolinti pinigai 
Lietuvoje dabar gali daugiau procentų antneš- 
ti negu kur kitur sviete. Savo giminėms Lietu
voje kožnas padarys daug gero, pasiuntęs jiems 
pinigų dabar, kada ten taip sunku pasiskolin
ti.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, kaipo viena 
iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų, jums ge
riausia patarnaus pinigų siuntime ir išmokėji
me Lietuvoje. < ą
Siųskite per Naujienas pinigus Lietuvon — to 
praįšo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. z z

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, UI.



Mokslas suprantamai isdlslylas 
.... . !W» 

Sekant prof. J. Arthur Tbe$Dtionu 

Rako DR, A. J. KARALIUS

EVOLIUCIJA

Evoliucijos idėja tai raktas, 
kuris atidaro daug durių. Tai 
pasaulio įvykių aiškinimas tik 
roję, suprantamoje šviesoje. 
Kiekvienas daiktas turi savo is
toriją — natūralinę istoriją,— 
kuri suteikia galimybės bent 
dalinai suprasti iš kur jisai at
sirado. Mes sakome “dalinai”, 
nes nors evoliucijos idėja yra 
faktas, tikras dalykas, bet mes 
dar tiktai pradedame atnarplioti 
faktorius (veiksnius), kurie iš- 
sirčtulojimą padarė Ir padaro 
galimu.

Evoliucijos idėja grekų filo
sofams jau buvo šiek tiek žino
ma, bet tiktai modeminiais lai
kais ji tapo tiktu įrankiu musų 
tyrinėjimuose. Pirmiausia evo
liucijos idėja buvo taikoma at
siradimui saulės sistemos, žemės 
ii- kitų dangaus kūnų; paskui 
pritaikinta augalams ir gyvū
nams, ir pačiam žmogui; paga- 
liaus pritaikinta kalbai, įpro
čiams, institucijoms. Paskuti
niu laiku evoliucijos idėja pri
taikinta chemiškiems elemen
tams, nes patirta, kad elemen
tas uranium gali pasikeisti į ra- 
diumą, kad radium gali paga
minti heliumą, kad švinas tai 
tiktai paskutinis produktas ura- 
niumo persikeitimų. Evoliuci
jos idėja pritaikoma musų ju- 
tuiiams, pajautoms, idėjoms ir 
imaginadjai.

Organinė evoliucija reiškia, 
kad dabartis yra vaikas praei
ties, tėvas ateities. Tai ne jėga, - 
nei principas; tai yra procesas— 
procesas susidarymo, patapimo. 
Tai reiškia, kad musų dienų au
galai ir gyvūnai išsirutulojo iŠ 
pirmiau buvusių augalų ir gyvū
nų, o tie pirmiau buvusieji iš 
dar pirmiau buvusiųjų ir t.t. iki

1601

išNo. 1801. Lengvai pasiuvama 
Lile materijos. Jeigu neturi pakan
kamai vienos rųšies; sujungk dvi ru- 
šįs, arba dvi spalvas ir pasisiūdink 
šią gražią suknelę.

Sukirptos mieros 16 metų. 36, 38, 
40 tr 42 colių per krutinę. Mietai 36 
reikia 3% vardo 36 colių materijos ir 
,% yardo skirtingos materijps.

Mažesniam pavidalui reikia yar
do 36 colių vienos rūšies materijos ir 

yardo 86 colių kitos rųšies.
Norint gauti vieną ar daugiaus virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir grasau at

siųsti man pavyzdį No............

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

prieiname prie ndghj, kurios ap
dengia gyvybės atsiradimą

Kitados musų įpročiai, musų 
dora, musų valstybės buvo visai 
kitokį, negu šiandien kad turi
me. Už tat galime kalbėti apie 
išsiru tūloj imą šeimynos, įpročių, 
moralybės, valstybių ir Lt, Se
novėje žmonės garbino daug į- 
valrių dievų, dabar musų tikėji
mas jau kitokia — galime kal
bėti apie tikėjimų išsirutuloji- 
mą Visi musų naminiai gyvu
liai Išsirutulojo iš laukinių, visi 
musų vaisingi medžiai, visos gė
lės, uogos, daržovės yra <pada-

džiu sakant, kiekvienas daiktas 
turi savo išairutulojimo istoriją, 
visiems daiktams galime pritai
kinti evoliucijos idėja. Be evo
liucijos idėjos mes negalėtume 
suprasti *modernojo mokslo, 
ypatingai gamtos mokslą Kas 
atmeta evoliucijos idėją, tas at
meta visus žmogaus pritirties 
faktus, yisus mokslo faktus, vi
są mokslą.

Labai gudrus jėzuitas vieną 
kartą pavadavo musų kolegijos 
biologijos profesorių, Jis skai
tė lekciją apie evoliuciją. Jėzu
itas šitaip aiškina Jei viskas 
išsirutulojtf iš žemesnių daiktų, 
jei ir žmogus butų išsirutiilojęs 
iš gyvūnų, tai Dievo garbė dar 
didesnė, nes sukurti (sutverti) 
žmogų iš molio kur kas leng
vesnis darbas, negu leisti jam 
išsirutuloti iš gyvūnų. Esą Die
vas sutvėrė pirmutinj gyvybės 
diegą ir jam prisakė rutulotis. 
Tai taip mums kitados kalbėjo 
jėzuitas. Nežinau, ar visi dvasi
ninkai su juo sutiktų? Bet tai 
ir įrodo, kad evoliucijos idėja 
jau pradeda įsibriauti ir į dva
sininkų tarpą

kokios 
čia jau

nebulų

. NAUJIENOS,

lemt* pradžia, i
Vargiai galima kaljjčti apie 

kokią riors ^pradžią“; pradžios 
mes nežinome. ' Mes žinome, 
kad daiktai išsirutulojo iš jau 
buvusių daiktų; buvusieji iš 
Beniau buvusiųjų, šie dš dar se
niau buvusiųjų ir t.t.; pačios 
pradžios mes negalime su
prasti, nei prileisti. Mes kal- 
bčsimę apie išsirutulojimą sau
les sistemos, apie išsirutuloji
mą saulės, žemės, kitų plane
tų, kometų ir tt.; galime priei
ti prie nebūtos, bet toliaus ei
ti jau vargiai galėtume. Gal 
būt visa medžiaga išsirutulo
jo iš medžiagos, iš 
nors "dvasios” bet 
ne mokslo dalykai.

Galūnei pakartoti
teoriją: IŠ nebulų, Iš tų milži
niškų visatos debesų Išsirutu
lojo kietesni dangaus kūnai — 
saulės-Žvaigždės, planetos, mė
nuliai, komętęs, eta. Musų 
saulfr Ir žemė išsirutulojo U 
nebulų. Iš ko pasidarė tos ne- 
bulo» mes nežinome,

Pasak Chąmberlino ir Moul- 
tono iš vienos milžiniškos ne
būtos pasidarė saulė Ir visos 
mums žinomos planetos, Jų 
tarpe ir mūsiškė žemė; mūsiš
kė žemė pasidarė iš atskilu
sios nuo saulės medžiagos.

Chamberlinas skelbia, kad 
ką-tik atsidalinusi nuo saulės 
žemė buvo mažesnė, paskui ji 
pritraukusi prie savęs mažes
nių liuesai skriejančių kūnų," 
skriejusi apie saulę, kaip ir 
dabar tebeskrieja, aušusi, ėju
si kietyn, susitraukusi. Kie
tesnes medžiagos likusios vi
dury, lengvesnės kilusios pa
viršiun; amžiams bėgant susi
dariusi pluta, apie penkiasde
šimts mylių storio. Ir ilgus 
amžius musų žemu neturėjusi 
atmosferos (oro). Pirmiausia 
ant žemės paviršiaus pradėjęs 
rinktis ^vanduo, atsiradę gar 
r«i, susidariusi vadinama hid- 

v’ I’
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MMM
Penktadienis, Hugp. .24, ’23

rasteraTy. d^esyį'gafi Van
duo Išsisunkę ’Iš* žemai! tT jf 
gtfs amžius lietas 
Kai atsirado lietui,' tfiČF lėmė 
jau buvo kieta; llętųs nuplo
vė drufekas ir sunešė jas į 
duobes, kuriose vanduo pasili
ko (taip atsirado okeonal, jū
rės). Vanduo 5r jau atsiradęs 
oras ardė griovė žemės pavir
šių: susidarė akmenys, žvyras, 
smiltys, iriolis, juodžemis. Pri- 
rngta dirva gyvybei .
Prirenglma* bulę gyvybei

Plrmasal oras buvo tirš
tesnis, pilnas visokių duklių. 
Toksai oras apdengė žemę ir 
lygino temperatūrą. Tiktai ta
me ore nebūto liuoso deglo 
(okslgeno).: Vanduo ištarpino 
kietesnes medžiagai Pirmajam 
m ubų žemės ore buvo daug 

vandenilio > (hldrogeno), ang
lies /(karbono) ir deglę .(jtfn- 
^nluosci: angUarujk^is, Van
duo). Šitie trys elėrtientai tu
ri stepei 
visokiais

rimą jungtis 
r.visokiomis 

proporcijomis; iš tų elementų 
labai lengvai susidarė daugy* 
bė medžiagų, iš kurių sudary
ta visa gyvija, žodžiu sakant, 
iš negyvosios medžiagos, iš ak
menų ir uolų, pasidarė tinka
mas gyvybei butas, tinkama 
vieta gyviem? daiktams veis
tis. Pasidarė gyvoji inedžia-

' .'3 . ... .. ; . r
Ar jus žinote, kad

z Estonija uždėjo taksus ant' visų sa-
vo nevedusių vyrų nuo 25 Iki 60 me
tų amžiaus, todėl, kad Europoje yra 
25,000,000 daugiau moterų negu vy
rų? Ar jus žinote, kad Helmar Tur
kiški Cigaretai yra padaryti iš 100% 

.gryno Turkiško tabako, geriausio ta
bako dėl cigaretų? ■
r ■ ' ■*^1—'■!. i^—   i.............

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia
> Motinos Dievą šidlavos 

3501 So. Union Avę., Chicago, III.
Klebono Rezidencij*
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare. ' >-i

Visus bažnytiniteį pafarnavimus 
atliekame pagal "Afflzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo. 
—.  mn ... .. .

PRAKALBOS
Temoje:—

VISOS TAUTOS MĄRŠUOJA I ARMOGRDON’A KOVĄ
Vienok:—.. ' » ‘

“DABAR GYVENANČIŲJŲ MILIJONAI NIEKAD NEMIRS”.
Šioje temoje atsibus vajus visame pasaulyje visokiose kalbose, surengtose 

per1 Tyrinėtojus švento Rasto
ANT NEDELDIENIO, 26 DIENį RUGPIUČIO, 1923 m.

dėl apskelbimo, kad mes gyvenam svieto pabaigoje. Apie šiuos laikus Jėzus pasakė: ir įvyks ai|t žemes tokios ne
laimės ir sumišimai tautose, kad žmonių širdys sustings iš baimės žiūrint į tuos dalykus, kurie turi svietai* ateiti. 
Luk. 21:25,26.

SVIETAS’ susitiko tokias apystovas, kokių dar niekad nėraJbuvę. Baime apėmė klasių žmones, nes jie dalinai 
permato koki dalykai ateina ant žemės. Tuotos įpuolė Į rūpestį ir nerimastį.

KARAS neužtikrino svietui demokratybės. Pačius civilizacijos pamatus arda revoliucijos, darbininkų streikai, 
valdininkų sauvalė, išnaudotojai, bolševizmas ir aparkija. Ir kapitalas, ir darbas stveriasi kraštjutiniausių įmonių. 
Paprastoji liaudis neteko užsitikėjimo savo vadovais. Kunigija pametė Dievd žodį ir eina rankaranką tau didžią
ja pramone ir didžiausiais politikieriai, kad tuomi užved dyli svietą, o tam visam priešinasi radikalų iegos.

EUROPA yra galutinai nusibau kruti jusi, o jos neramioji bedarbių ir nepasitenkinančių minia kas valandą 
didinasi. Priešginaujančios organizacijos skubiai ska^tliuoja aavoi narius ir kuopia jų galę. Visos kovojančios iėgos 
skubinasi j didįjį Armageddono karą. Nėra tokių žodžių, kuriais galima butų apipasakoti tas baisenybes, kokios 
turėsi pasekmėje įvykti.

JĖZUS iš anksto pasakė apie visų svieto tautų susirinkimą Armageddonan į didįjį Viešpaties karą, (Apreiški
mai 16:13-16.) Virš to Jis dar pasakė: “Tuomet įvyks didžiausios priespaudos, kokių dar nebuvo nuo svieto pra
džios ir nebus niekad vėliau. Ir nei vienas kūnas neliktų išgelbėtų, jei nebūtų sutrumpintos Šios dienos. Bet iš
rinktųjų delei tos dienos bus sutrumpintos” (Mat. 24:21, 22). žmonių milijonai bus užlaikyti 'tų perversmų laiku 
ir gyvens. AR TAMSTA BUSI VIENU ANŲ TARPE?

TAUTOS sparčiai^ skubinasi j šį didįjį susirėmimą* Tarptautine konferencija negali jo prašalieti. (laaj. 8:9, 10.) 
Tik Viešpaties patvarkymas yra pakaktipu. Viešpats jau yra čia; dangaus karalija jau arti. Kiėkvierto padoraus 
žmogaus pareiga yra teikti pagalbos ir suraminimų savo artymui šioje nelaimių valandoje. : .

VIENOK lai žmonija nenusimanai Viešpats urnai sustapdys tą sumišimą, įvikyns tvarką, įsteigs taiką ir tei
singumą; o milijonai dabar gyvenančių žmonių taps nuolankiais, Jo teisingiems įsakymams ir gyvens amžinai svie
te pilnoje ramybėje ir laimėje. " ■ ■ ./ ‘ •

TAMSTA esi nuoširdžiai kviečiamas pasiklausyti prakalbos šioje įdomioje temoje.

Atsibus lietuviu kalboje pasekančiose vietose 26 d.
tu vi r: ~ ___Chicago, 111. 

MILDOS SVET.
8142 S. Halsted St. 

Pradžia 2:30 valandą dieną. 
Kalbės A. Steponaitis iš Gary, Ind.

Beloit, Wis.
G. A. R. HALL

E. Grand Avė.
Pradžia 4 v. po pietų

F. Zavist iš Chicago, III.Kalbės

Waterbury, Conn.
LIET. P. J. KLIUBE

48 Greęn St. '
Pradžią 7:30 y. vakare.

Kalbės J. Muzikantas iš New York.

MELDAŽIO SVET.
2244 W. 23 1*1. 

Pradžia 7:30 v. vakare. 
Kalbės A. Steponaitis.

Tolleston, Gary, Ind.
VOKIEČIU SVET.

1625 W. 15th Avė. 
Pradžia 7:30 v. vakare.

Kalbės J. Zavist iš Chicagos

Indiana Harbor, Ind.
I. 0. O. F. HALL

3420 Michigan Avė. 
Pradžia 2:80 valandą dieną.

Kalbės J. Zavist

Rockford, UI.
ODD-FELLOWS SVET

604 W. State St. 
Pradžia 12:30 dieną 

Kalbės F. Žavisi iŠ Chicagos

Brooklyn, N. Y.
SOKOLŲSVET.

190 Grand St.
Pradžia 10:80 iš ryto 

Kalbės J. Vanagas iš Chicagos

Cleveland, Ohio
WM. ABEL & SONS SV

i 7017 Shperior Avė., 
' Pradžia 2:45 v. po pietų 

Kalbės F. Diglis.

Akron, Ohio
SVET. ant 46 H0WARD 

STREET
Pradžia 7:15 vai. vakare ' 

Kalbės F. J. Diglis ;

Westvillę,III
J. KROMELIO SVET.

104 West Main St.
Pradžia, 2:00 v. fco pietų 

Kalbės š. Benėckas iš Chicagos
• v v • • . . •

Subatoj 25 d. Rigpiųčįo 
bus dviejuose miestuose: 

WESTVILLE, ILL.
J. KROMELIO SVET.

104 W. Malu St; ,• 
Pradžia 7:30 v. vakarą.

Kalbės S. Beneckas. Su kunigais

Youngstovn, Ohio
LIETU WUKL 

SVETAINĖJE
28' Ėranklyn^Ąve. > 

Pradžia 7:30 V. vakare.
Kalbės F. Diglis iš Clevelando

BO

Teisėjo Rutherford prakalbos (lekcijos) sukėlė plačiausio susidomėjimo apkalbamais Biblijoje musu dienų 
dalykais. Tų prakalbų pareikalavimas buvo toks didelis, kad kai kurios tapo išleistos knygučių fohndje, būtent: 
“Dabar gyvenančiųjų milijonai niekad nemirs!”, 128 pūsi. 25 centai: “Dievo Arpą”, 375 pusi., 65 centai. Užšaky- 

L. -dresu: I. B. S. A. I^ecturė Buteau, 18 Concord St., Brooklyn, N- Y. Litįmanian. Dept.1
Parengė 'tarptautinė.Biblijos Studentų Draugija, suorganizuoti} velionio kunlgb Russell. pirųyįninKas—Teisėjas

^ANGA DOVANAI.

mus reikia siųsti adresu: !. B. S,
Parengė Tarptau 1. L'j -----

Rutheford, New York, miesto juristais; 
RINKLIAVOS NEBUS.

Nuolat-Kas nedėlia 
čedykit-taupyl^t
Pinigus

Tik nuolatiniu sfeCematinhi atldėjt- 
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumą juodai die-

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkęs gyvuoja Amerikoje tam, 
kad. darbininkui žmogui butų pato
giau fifidyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendroves arba spuikos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 
tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai.

Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi
nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koma reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbinin
kų ištaiga bąnkiniems reikalams at- 
HKuL

Sudėti Naujienų Spuikos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ii* pž pa
skolų užstato savo namus spulkai, ar
ba kitaip sakant,, duoda pirmą morgi- 
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
metinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spuikos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus. A

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
ir saugesnio budo pinigams taupyti, 
kaip prisidėjus prie Naujienų Spul-

Kviečiame Jjis prisirašyti prie Nau
jienų Spuikos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Nąujiepų Spuikos nustatytas kapita- 
m’pbežius yra vienas milionas dole-

■ V
Prisirašyti prie Naujienų Spuikos 

ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 val?vakare. Naujienų Spuikos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, palaukdami kad kas už 
raukos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštą.

NAUJIENŲ SPULKA
17^9 So. Halsted Št Chicago, UI.

Ui...

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

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

t) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių; Knyga pagražinta šu visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2,00. .

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kurisv prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3,00, gaus šią

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus Šia 
knygą DOVANAI. .

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų ; dovanų. ' Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

r ',5 «<'
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AH MAI
NYTI VISADOS KREIPKITRS 
FZl TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.U Hunus co.
809 W. 351h SI., Chicago 

Tel. Boulevard 8611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam jaugus ir 

Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-18 

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

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

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Uor. Washington & Clark

Namų Tel.i Hyde Park 3395

v. w. Rutkauskas'
Advokatas

£9 So. La Saite St. Room 530 
Tel. Central 6390

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

S. W. BANKS, Advokatas"
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

1311 Recter Building
78 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet u vys Advokatas 

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

Tėlephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877.

»■■■*....................- ■ -...... • ■ ■ -

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI t

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garant.lojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av.„ 401 N. Halsted St.

Tai. Lafaj
Plttm

Kaipo lietuvi*, lietuvianui 
patarnauju 1 

M.Xi 
3228 W. Batu at.

DRABU2
PATUSTINIMO
IŠPARDAVIMAS «
' ’ ♦ •Ą < Vi’ Z,*')! f ’ > f ’

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

Viskas yra paaukuota dėl umaut iš
pardavimo .neatsižvelgiant į pelną ax 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šiaE kainas. t 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir ' 
$27.50 dabar ..............    $18.5ft.
1 ir 2 kelnių taiutaLdel vyrų ir jaunų 
vyru vertSs nuo $30.00, $32.50 ir
$85.00. Dabar ................. :____  $25.Of
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 t* 
$47.50. Dabar........... . .................. $32 Jin
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
Siutai vertes nuo $22.50, $25.50 kr 
$27.50^ Dabar ........................... $18^(1

Garsinkitics “Naujienose”

$47.50. Dabar

Siutai ve:
$27.50*1 , _r.T_
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augšČiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5£ K 
augščiau.

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo HalstaJ St) 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 tpM 

‘ S ubą to mis nuo 8 ryto lig 10 valur-
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po piel

i
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Penktadienis, Rugp. 24, ’23

Detroit, Mic h.
Didelė r-revoliucionieriy kova 

liežuviais.

fcugp. 19 d. m. “progresy- 
vės” draugijos turėjo išvažia
vimą arba pikniką Palmer 
Parke, kur buvo kalbama ir 
vėliau diskusuojama apie dar
bininkų reikalus ir apie darbi
ninkiškas organizacijas, jų 
principus ir taktiką. Kalbėto
jų buvo net keturi ir kiekvie
nas stengėsi nuduot esąs dides
nis kovotojas už darbininkų 
reikalus ir didesnis istorijos 
žinovas, p labiausia tai ka(į 
kiekvienas jų stengėsi pasiro
dyti esąs nuosakesnis r-revo- 
liucijonierius. Aplamai tas 
kalbas suėmus daiktai! išeina 
ta pasakaitė: “Ui, kai mes mar- 
šavom, Joškis pirma, Mauškis 
pirma ir aš pirma, nu, visi pir
ma! O kad mes karavom, nu, 
patronus ir kulkas tai iš mo
lio lipinom, prieš saulę džio- 
vinom—šaunam duodatn, šau
nam duodam — nieko nepa
daromi” Tai ir musų kalbėto
jų argumentai prieš socialistus 
iš molio lipinti, todėl verčiau 
jus, vyručiai, ir nešaudyk it, 
nes visvien nieko nepadarysit.

Diskusijos.

m. socialdemokratų par- 
suskilo 49 kartus, o pas 
dar mažai — tai matęt,

Amerikos Darbininkų Ap- 
švietos Draugijos su Amerikos 
Dlarbininkų Partija.

Diskusijose dalyvauja nuo 
A. D. Apš. 'Draugijos D. Kas
parka, Nakas. Nuo A. D. P. 
(Smailys (smart jį-revoliucio- 
nierįusi, ta/» pats kur kartą 
pareiškė: “Mes nuo” socializmo 
atsisakėm ne dėlto, kad mes 
jo nepakęstume, bet dėlto, kad 
mes jį mylim!” Tai ir gerai, 
pamaniau sau, nebus kam dar- 
kyt socializmo mokslas. P? J.) 
ir P. Jačionis.

P. Nakas rodo savo žiupjij-Į 
rną: Rusijoj nuo 1905 in. iki Į 
1917 
tija 
mus 
draugai ir draugės! Visokį iš
davikai — tai matot, draugai 
ir draugės! A. D. P. nepriklau
so IlI-čiam internacionalui, nes 
jo kongrese Maskvoj A.. D. 
P-jos delegatai dalyvavo tik 
su patariamu balsu, tai aišku, 
kad nepriklauso.

Smailys: Aš nežinau nuo ko
kio kovos lauko aš pabėgau? 
(Iš šalies: Iš mainerių streiko!). 
Aš nematau reikalo tokiam ko
vos Jauke kovot — tai refor- 
mos. ()t, jeigu butų ėjus re- i 
voliucija, tai nė velnias nebū
tų mane išnešęs iš ten. (Ot, 
tai jum ir darinėtis r-revoliu- 
cionierius! P. J.).

D. Kiuspanka: J*ųs (garsinat 
šlamštų 'ILaisvę*' ir “Vilnį”. 
Su “Laisve’* šlamštas tegul 
sau šlamščia, bet “Vilnis”, — 
ar jus žinot, kad Vilnis spauz- 
Hinama LSS. mašinomis, kur 
bedni darbininkai supirko sa- I 
vo kruvinais centais, o dabar I 
jie pardavinėja Šerus ir daro 
sau privatinį pelną. A. D. P. 
Maskvoje pasigyrė, kad jie tu
ri 420,000 narių savo partijoj, 
o A. D.P. sekretorius savo ra
porte, kuris atspauzdintas 
“Workers Voice” sako, kad jie 
turi nepilnai, 40,000 narių. Tai 
kam jus meluojant—Maskvai, I 
ar Aineifikos darjbininkams?! I 
Bet Maskva numanė, kad 
Amerikoje nėra tokio didelio 
skaičiaus A. D. P-joj ir užklau
sė darbiečių centrą kad pasi
aiškintų. Musų išdavikai (dar- 
bietiai P. J.) suprato ir aiški
nasi : “Tai įvyko klaida sudė
jimu darant: du zeru perdaug Į 
pridėjom”. Tai matot, iŠ 420,- 
OOOptimkit du zeru (00), liksi 

!! Melagiai, maklioriai!
Tai [viskas kas iš jus išeina! | 

iečiai nerimauja, viena 
mott^is, kuri kartą pasisakė 
vieš 
davatka ir kiaušinių 

 

pradjįjo šaukti, kad dabar ji

susirinkime kad ji ne 
neturi,

NAUJIENOS, Chicago, III.

Atdara subatoje iki 6 vai. vakare

Telefonai:

et. 2

svaras

Telefonas Boulevard 1939

HELMAR Turkiški Cigaretai 
duoda jums kokybę ir malonumą. 
Paprasti cigaretai duoda Jums 
tiktai kiekybę ir daugiaus nieką.

3113 South 
Halsted St.

1112 West 35 St., Chicago 

Turtas virš $8,000,000.00

BQXESo 
IO or 1C

Pastebėsit vyrus rūkančius HEL 
MAR Turkiškus Cigarėtus,

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pirkinys Vaikams 
2 jų Kelnių Siutų

MA VIS VEIDO pau- 
deris, visokių spalvų, 
baksae

Lietuvis 1
Ofiso vai.: 
8259 So. Haląted

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

Išdirbėjai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir 
Egyptiškų Ciga- 
retų pasaulyje

u. f. mtis 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfar 5574, 
CHICAGO, ILL.

nes ten (Amerikos Dar-
J.) susi

Pirmininkas 
užsiregistravusius 

Iš šalies kylp 'balsai,

Vaikų ir visi 
Ofisas: 3335 So. 
Valandos: 10—11 ryto 
7—8 vak. 27,22::__4 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

sudarė didžiumą, užtai ir LSS 
mašinos tapo atiduotos “Vil
niai 
bininkų Partijoj 
darė 1000 narių, o jūsų atska
lūnų pasiliko 108 nariai, ar tai 
jus norit kad jums tos maši
nos priklausytų?L Ne! Jus tai 
tikrai monkės! (Apšvietiečiai 
šaukia: Meluoji, meluoji! Kyla 
trukšmas ir p. J. keletą žodžių 
taręs užbaigia 
perskaito 
kalbėt.
kad uždaryt diskusijas, ir už 
daryta).

Pranešu savo pacijentanus, kad a» 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučiu-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip ir pirmiau.

“STOK
IR ŽIŪRĖK 
APLINKUI 

SAVĘS

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

Tel. Keftwood 5107
Valandos: nuo 9 fld 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:31 vakari.

štai yra pirkinys merginų mokykloms 
dresių, kur žingeidaus kiekviena motina

Tos yra šilkinės Taffeta Dresės besi
tempiančio šilko ir trimingai ir pagra
žinimai šilkiniai.- Patentuotos kišenės. 
Navy, mėlynos, raudonos ir rudos. Mie- 
ros 7 iki 14, po

Rezidencijos Te]. Brunsirick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPKACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefacijoe
Vall9-l;l 5-8 P. M. t 

ftVentad. 9-12 
1579 Mi!waukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

. II

ŠVIEŽIAI KEPTI
SŪDYTI peanutsal,

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Maloni ir užganėdinanti išraiška 
ant ją veidų, reiškia, jog jie ge
riasi 100% tyrų Turkiškų Taba
ku esančių HELMARUOSE.

GILLETE BLADES 
— tikros (parduoda
mos aptiekos dėpt), 
užklijoti pakeliai, 1 
tuzinas

ieago. 
ų 2—3 po piet, 

Nedaliomis 10—12 dieną,

■Tel. Blvd. 3138
■ M. Woltkew!di

BANIS
| AKUSERKA 
ša Turiu patyrimą. 
■Pasekmingai pa- 
■tarimus moterims 
■gimdymo kiek- 
3 viename atsisiti- 
’kime. Teikiu y- 
ipatiŠką prižiųrO- 

jjimą. Duodu pa-
■ tarnauju prie
■ ir merginoms vėl

Telephone Yards 5834

DR. P. G. fflEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iž 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris 

8315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P JI,

VatafKtoa: fftto ffd ĮtrHb 
Tefcphotfe (Mtitil 8(WB 

1824 Avė.
Homboldt 1098 

Valtthdtot iras 0 f M t 
Ruidwid»to M Kefale TY1I

juos nu- 
Parduo- 

dami žemiausiomis kainomis metuose, 
Kiekvienai siutas turi dvejas kelnes. 

Rudi, tan ir maišyti. Visi su pamuša
lais* Mieros 7 iki 14 metų, po

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

iki 2 vai.'po piėtų.

K“:,™ SJ michhievicz-vidikieiiL 
triotus. 
tuos žmonijos liuosuotojus vie
ną į vieną pusę, o antrą į ant
rą pu>ę. Tai šitaip ir užsibaigė 
“progresyvių draugijų” pikni
kas, o darbininkai taip ir pa
siliko neišliuosuoti— buržuazi
jos naguose.—P. Jurkšietis.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing

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

Ofiso vai.: 1 fln 8 ir « Iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 Se. Ueion Are.
Tel. Yards 1099

Telefonas BduJevaid 7141 ,/

DR. t, l. VEZELIS
IIETUVTS DENTE5TAS 

4712 So, Ashlahd Avt, 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

BR. P. Z. ZAlATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted

Kampas 18 ir Halsted St.

šas Bryan’ąs. O darinėtis, nors 
stovi ant vietos, tečiau kojos 
per pakinkius jam linksta, 
kupra regis siekiasi į ausį sa
kyt: traukis atgal, drauguži! 
Bet nosis irgi kumpa, panaši 
į vanago snapą, nenori nustot 
garbės, ir palaiko jį ant vietos.

iRublika nuošaliai stovėdama 
laukia didžiojo trenksmo, gal
vas sau kasosi nežinodama ką

Tel. Boulevard 6537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Dr. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4181 

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

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

NedSlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago <

HELMAR yra supakuoti kietose 
skrynutėse, kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susimanky- 
mo. Paprasti cigaretai yra su
pakuoti į pundelius.

MA tNKm
Lietsvis Gydytojas Ir Chinvi

Dr. A. A. Roth
i Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
chroniški 
alstėd St

Ofiso valandos:9 iki 12. 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 
' 4608 S. Ashland Avė.

netoli 46th St., Chicago, III,

bedaryt. Aš irgi nekantriai 
laukiu netolimos r-reVoliucijos 
manydamas, kad dabar tai jau 
“atėjo galas buržuazijai ir kar
tu džiaugiuosi, kad dar ir 
man teks pagyventi šviesesnėj, 
gražesnėje, kaulturingesnėj ir 
meilesnėj pasaulio tvarkoj...

. Bet nelaimė! Vos tik tų 
dviejų r-revoliucijonierių ran
kos pradėjo susisiekti, kaip

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Pirkinys Mergaitiems

DRESIU

ir nutraukėt AKUŠERKA
3101 So. Halsted SU kampas 81 gst 

Ofisas au Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119 Į 
Baigusi akušeri I 
jos kolegijų; ii I 
gai praktakavu I 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc ■ 
se. Sąžiniškai pa ■ 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš! 
gimdymą, laike] 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Fręe for all!

Uždarius, diskusijas tuoj ap- 
švietietis Kasparka, ir vienas 
darbietis (pavardės nežinau. 
P. J.) susirėmė. Iškarto ko
kia 30 pėdų atstumo nuo vie
nas antro, tečiau kuo giliau 
į diskusijas, tuo abu eina rau- 
donyn ir darbietis žingsnis po 
žingsnio vis artinasi prie ap- 
šviėtiečio, vis kiečiau ir kie
čiau kumščius gniauždamas. 
Velniuojasi, nesnaudžia ir ki
ti, sustoją po kelis. O apie dis- 
kusantas vis didesnis ir di
desnis būrelis renkasi jų šali
ninkų. ,

Darbiečio kaklas raudonas, 
nosis kumpa, kojom pievutę 
ardo ir vis artinasi prie apšvie- 
tiečio. Tai tikras Amerikos 
erelis, manau ,^au: ne bėreika- 
lo tą jų partiją išgyrė ir Ame
rikos vice-prezidentas p. Mar- 
shall, o taipgi evoliucijos prie-

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

/ Expresinis patarnavi
mas į Bre- rjj < 

meną. +
Reguliariai laivų .
išplaukimai sere- /yRaHylvte 
domis ir subato- 
mis. Dideli, grei- 
ti liuvai. Geriau- 
sis maistas ir vie- 
nam, dviem arba 
keturiems lovos.
Padarykite savo C *. , ” 4.
kelionę malonią 
ant

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
VALDŽIOS LAIVŲ

S. 6. Pres. Arthur Aug. 25
S. S. George Washington

Sept. 1, Oct. 6
S. S. Leviathan Sept. 8, Sept. 29 
S. S. America Šept. 11, Oct. 13 
S. S. Pres. Roosevelt Sept. 15. O. 23 
S. S. Pres. Fillmore, September 18 
S. S. Pres. Harding Sept. 22, Oc. 27 
Rašykit dėl informacijų apie iš
plaukimą, kainas ir t. t.

UNITED STATES LINES
110 S‘. Dearborn St., Chicago, I1Ų. 
Vietiniai agentai visuose miestuose 

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. SHIPPING BOARD

DR. M. T. STRtKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRLKGAS 
4691 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 1582

BR, J. mis 
ftytojss tr Chirurgas 
iki 12 pietų, 7 fld 8 v. 

ieago. Rl.

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

TeL Canal 2118

OR. A. L. YUŠKA
PHYSIOAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICII
"STO1,8** 

CHICAGO, 1LL.
.LANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto ir 

nuo I !H 8 vakaro 
Nedaliomis ofisu yra 

uždarytu

- j

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometri.t 

j/SSg&ĮįSg&tol TeL Boulevard 6487
* -4049 s< Aeh,and Ave

Kampa* 47-to* gat 
2-ro* lubob*

!AGO,3LU

8 vakaro

turinti svarbų, svarbų!’... Bet 
Kasparka tųĮ^ia toji lauk) Dar- 
biečiai ginasi kad jie neišduo
du1 darbininkų. (Ogi ikokiem 
šimtam jus susivienijot su far- 
merių darbo partijos fedeino- 
taja lyga, ką gera davė darbi
ninkams toji lyga? Ar laike 
karo ta partija nerėmė jo, ar 
nesmalavo ir plunksnom ne
barstė, nekankino tų, kurie 
priešinosi karui? Veidmainiai 
jus! Bendras frontas gali būt 
viėną valandą, vieną dieną, bet 
neilgiau, o jus susivienijot ir 
remiant vidutinius farmerius 
buržujus rinkiniuose! Kur jū
sų revoliucijoniškumas ? Įbridot 
į balą ir voliositės po purvyną 
šokinėdami tai vienur tai ki
tur, kaip monkės! (Darbie- 
čiai negali tverti, jau prade
da trypti kai indijonai karo 
šokį, ir imdami nagan pirmi
ninką kam šis perilgai leidžia 
kalbėt Kasparkai, tečiaus tuo 
kartu pastarasis užbaigia sa
vo kalbą).

Tuo tarpu tūlas R., (kiti jį 
vadina “Me-ja”) šokosi pamo
kint kaip reikia vest diskusi
jose tvarką, bet čia vienas iš 
šalies pastebi: Tu kitus moki
ni, o pats tai nežinojai kad 
nereikia skebaut! •

•P. Jačionis, nuo A. D. P.: 
Susijungę A.D.A.D. su A.D.P.

| IMPERFECT IN ORIGINAL 
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> sukuri teokritinj sistemą, 
kuria einant tikėjimo “gry
numas” buvo statoma pir- 
mon vieton.

Herezijos pašalinimui rei
kėjo atitinkamos įstaigos, 
kurios tikslas butų surasti 
užsikrėtusius herezija žmo
nes. Albigiečiai buvo su
klupdyti, bet jų doktrinas 
nepasisekė sunaikinti. Or
ganizuotą sistemą heretikų 
ieškojimui arba inkviziciją 
sukurė papa Gregorius IX 
apie 1233 m. O 1252 m. pa
pa Inocentas IV savo gro- 
mata (bulla) formaliniai į- 
steigė tą persekiojimo ma-| 
šineriją.

Vyskupai negalėjo tinka-1 
mai pildyti papos patvarky-l 
mą. Todėl j kiekvieną pro- 
vinciją buvo pasiųsti specia-Į 
liniai minykai, kurių parei
ga buvo ieškoti heretikus.l 
Tie minykai-inkvizitoriai į 
buvo atsakomingi tik papai | 
—ir niekam daugiau.

Kai inkvizicija pilnai išsi
plėtojo, “heretikui” nebuvo! 
galima pasprukti iš jos tin-| 
klo. Inkvizitoriai turėjo 

ir buvo sumanyta ir pradėta I susinėsimų ir suteikdavo 
prganizuoti inkvizicijos į- viens kitam informacijų. Eu- 

Ignorancya ar staiga, kuri j ryžosi sunaL 
nesąžiningumas? kinti heretikus. Pietų Fran- 

cijoje (Languedoc’e) gyve
no “heretikai” — albigiečiai 
(nuo miesto Albi). Jie buvo 

Jonlouse’o grafo pavaldi- 
Juo toliau į mišką, tuoĮniai. Gyveno jie sau ramiai '

taip ir šiandieną Katali
kų Bažnyčioje buvo ir te
bėra inkvizicija, arba tar
dymas, tyrinėjimas žmo
nių katalikų, nuklydusių į 
klaidas ir nuodėmes.” 
Gkjek žemiau:

“Tos dabartinės Inkvi
zicijos pareigos tebėra ly
giai tos pačios, kokios, bu
vo viduramžyje: būtent 
ištirti klystančiųjų katali
kų darbus ir raštus, ir ne
pataisomus bausti, išski
riant juos iš Bažnyčios.” 
Pažiūrėsime, kiek yra tie- 

. . d sos tame, kad “Inkvizicijos Visimokijimo kalimi I • . . *
Chicagoja — putui pareigos” nepakitėjo.

" Prof• J*Būry sako, kad
iki dvylikto amžiaus pabai- 

Vianam .7»|gos Katalikų Bažnyčia dėjo
pastangų, idant sustabdžius 

i8e Į herezijos besiplėtojimą. Bu- 
vo nemažai persekiojimų, 
bet tai nebuvo daroma siste-
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IV.

tojais, tarp kitų, buvo 
skaitomi ir tikėjimo prie
šai, heretikai. Dažnai 'jie 
tokiais ir buvo. Dauge
lis katalikų tais laiklis 
pritardavo tokiam valsty
bės pasielgirififii, taip kaip 
šiandieną daug katalikų 
pritaria baudžiant revo
liucionierius.”-

•z
Vadinasi, pasak Ostrov- 

skio, “aš ne aš, arklys ne 
mano ir*aš ne vežėjas.” Baž
nyčia nėra kalta, kad svie
tiškoji valdžia degino here- 
tikus ir daugelis katalikų 
pritarė tam. Iš kur tiems ka
talikams atėjo į galvą, kad 
reikia heretikai persekioti?! 
Juk jie ne iš oro pagavo tą 
idėją. Papos savo gromato- 
mis (bullomis) kalė žmo-| 
nėms į galvą, kad heretikai, 
raganos, etc. turi būti per
sekiojami. Tatai ir buvo, da- 
romą. Svietiškosios valdžios, 
kurios buvo niekas daugiau, 
kaip tik Romos vasalai, pil
dė papos įsakymus. Prof. 
Bury>sako:

“Principas, kuriuo in
kvizicija rėmėsi, buvo tas, 
kad geriau,* yra sudeginti 
šimtą nekaltų žmonių, ne
gu nenubausti vieno nusi
dėjėlio. Indulgencijos buvo 
suteikiamos kiekvienam, 
kuris atnešdavo malkų lau 
žui. Bet Inkvizicijos Tri
bunolas nesmerkdavo su
deginimui, nes bažnyčia j 
neprivalo kraują pralieti. 
Dvasiškiai teisėjai husprę- 
sdavo, kad kalinys yra he- 
retikas, kurio nebegalima 
pataisyti, ir atiduodavo jį 
‘atliuosuodavo’, oficialinel 
kalba tariant) svietiškai] 
valdžiai, prašydami ‘ne
bausti aštriai prasižengė
lio’. Bet civilinė valdžia

esant Ir tai buvo labai pla
čiai praktikuojama. Juoba, 
kad pasmerktojo heretiko 
visas turtas buvo konfis
kuojamas. Svietiškoji ir 
dvasiškoji valdžia pasidalin- 
daov tuo turtu. Na, o ka
dangi tai buvo labai pelnin- 

Igas užsiėmimas heretikus 
persekioti, tai heretikai au
go, kaip grybai po lietaus. 
Ant galo, tai virto tikra epi
demija. Net Romos papos 
ėmė graudenti inkvizitorius, 
kad jie mažiau konfiskuotų 
turtų.
' Heretikai buvo tardomi 
ir kankinami Kankinimą 
heretikų užgyrė papa Ino
centas IV savo gromata Ad 
extir panda. Tai buvo 1252 
m. Papa Urbonas IV pri- 
pažino kankinimų naudin
gumą išgavimui prisipažini- j 
mų iŠ heretikų. Tik kadai 

ztię kankinimai daėjo iki tik-l 
ro sadizmo, tai Viennos Ta
ryba parėdė, kad tardymuo
se butų vartojama mažiau 
žiaurumų.

Pradžioje tik heretikai 
Ibuvo persekiojami. O vė
liau inkvizicija pradėjo im
ti į savo nagą raganas, “juo- 

I dosios magijos” išpažinto- 
Įjus, etc. Inkvizitoriai, ku
pė buvo papos skiriami ir 
tik papai atsakomingi, net 
didžiavosi heretikų degini
mu. Inkvizitorįus Spenger 
(1494 m\) be jokio drovumo 
kalbėjo apie aukas ųuas in- 
cinerai fecimus (“kurios dė
ka mums [inkvizitoriams] 
buvo sudegintos”). |

Tos rųšies inkviziciją mes 
ir turėjome omenėje. Su tuo 
žodžiu ir yra surišta ta įs
taiga, kuri per keletą šimt
mečių laikė Europą savo na
guose. Inkyizįcija buvo už- 
brėžusi ratąį kurį peržengti negalėjo vaduotis tuo pra- 
niekas nedrįso. Per šimtme- šymu; ji neturėjo kitos
čius ji laikė' pavergusi žmo- išeities, įaip tik skirti mir
nių protą. Gi dabar žodis ties bausmę; jeigu ji kitaip 
inkvizicija yra tuščias, kaip pasielgdavo, — ji rėmė he-

’ * ■ reziją. Einant kanoniškais
įstatymais, visi princai ir 

inkviziciją valdininkai turėjo greit ir

davo, tai jie galų gale turė
davo nusižeminti taip, kaip 
Henrikas prieš papą Grego- 
rių VII. Henrikas žiemos lai
ku vyko į Canossą ir tris 
dienas laukė prie papos pa- 
lociaus, kol pastarasis susi
mylėjo ir įleido jį į vidų.
, Gi su tais, kurie mano, 
jog “We ought always to 
hold by the principle* that 
the whįte that I see I would 
believe to be black jf the 
Hierarchical Church were 
so to rule it” (žiur. Rickaly: 
“The Spiritual Exercises of 
St. Ignatius),
Sies žmonėmis mes ginčų ne
vešime: juos pataisys tik ka
pai.

(Bus daugiau)

su tos rų-

“Telegramo” išsišokimas

Tuojau pasipylė protestų 
prieš to draugo kalbą, visi ėmė 
šaukti, kad ne vietoj * kalbąs, 
kad čia ne vieta tokiais daly
kais užsiimti, nes tai streikie- 
rių reikalas ir jie tesižinai. 
Bet kitas draugas pasiprašo 
balso ir sako, kad tas draugas 
nieko nekalbąs neteisingai, jis 
kalbąs tą, kas spaudoj buvę. 
Tada liko išrinkta komisija iš 
trijų narių, kad tikrai sužino
tų ar Oras Graičunas kalbėjo 
taip, ar ne, nes ištikrųjų ne
sužinojus tiesos taip aklai 
nieks nedaro. Taigi ir “Tele
gramas” gali būt visai ramus, 
jokio papeikimo Drui Graiču- 
nui Simano Daukanto draugi
joj visai nebuvo balsuota. Bet 
'“Telegramoj redaktoriai ma
tyt plačiai galvoja apie Simą- 
no Daukanto Draugiją. Mat ji 
yra turtinga draugija, tai tu, 
daktare, duok /į teismą, kad 
ir neteisingai, o kai pinigų pa- 
siimsitne, tai jau ištikrųjų ga
lėsime dienraštį leisti...

Augustinas Jankauskas.
5232 Emerald av., City.

J “Telegramo” 23 num. ant
rame puslapy plačiai parašyta 

I dėl Shane kompanijos darbi
ninkų streiko. Rašo, kad p. 
A. Graičunas pasakojęs, kad 
199 darbininkai padarą tiek 

Į darbo, kiek padarydavę 220 
[darbininkų. Tai yra “Tofegra- 
mo” nesąmonės.
matyt, kad “Telegramo” admi
nistracija pasikviestų visus 
tuos Shane kompanijos skebus 
pas save ir duotų jiems savo 
laikraštį apdirbti ir išleisti,— 
tur-but patys jo redaktoriai iš 
krėslų išsivartytų pamatę ske- 
bų puikų darbą. Nejaugi 
“Telegramio1” redaktoriai ma
no, kad nuo atryto surinkti 

Įskebai, be jokio patyrimo, gar 
Ii daugiau padaryt darbo už 
tikrus amatninkus? Susimil
dami, jei “Telegramo” redak
toriai taip mano apie tą ama
tą, ir tiek teišmano, tai ver
čiau jie pasiimtų lopetą ir pi
kį ir eitų sau tinkamą darbą 
dirbti, tai nors nedemoralizuo
tų darbininkų ir .nepykintų 
lietuvių visuomenės.

Toliaus ‘Telegramas” sako: 
“kokia bus nauda Simano 
Daukanto Draugijai, kad jos 
nariai pasiskubino išnešti pa
peikimo rezoliuciją D-rpi Grai- 
čunui, nedavę jam progos pa
siteisinti? Taip nedaro joki 
civilizuoti žmonės. Žmogų 
galima apkaltinti tik 
teismui suradus, kad jis yra 
kaltas, nes pieš gyVenam ne 
protu, o valandos upu. Taip 
negerai.”

Turiu pasakyt; teisybę apie 
Simano Daukanto Draugiją, 
nes aš pats buvau tame susirin
kime. Pabaigoj mitingo vie
nas draugas atsiprašo ir sako: 
“Nežinau, ar aš kalbėsiu vie
toj ar ne kaslink Dro Grai- 
čuno, kurį buk kokia ten kom
panija kvietus kąlbėti 
streikicriilk, i „1 . 2
jis ra 
unijos ir^eiti dirbti. Jei taip, 
tai ką manot draugai apie to- 

į Dro Graičuno pasielgimą?”

JUOKAI
Norėčiau

Laiškas. •

Vieno laikraščio Redakcija 
gavo šitokį laišką:

“aš jurgis rugšeimas pasta- 
navinau parašie kelis žodelius 
in ponų redaktorį pirmiausia 
pasveikinu ponu redaktorį ži- 
čidamas no pono dzievo dzi- 
deles klocies žodzeis pono dzie
vo tegul bus pagarbintas an 
pono redaktorio acakimo ant 
amžių amžinųjų o dabar Aš 
jurgis rukšeimas prašau ponu 
redaktorį mažu ponas butai 
lockavas aciust katiliogų aš 
jurgis rukšeimas iš krajaus la
bai gramatnas moku an kpy- 
gų čitoc tai ponas redaktoris 
mani nepazgordzis o dabar 
žičinu redaktorių dzidelos klo
cies ir giliuko gudbai gudbai 
su dzidziausiu pašenavoni po
nu redaktorių

jurgis rugšeimas
” ' - gudbai

ropa buvo apsiausta tribu
nolų retežiu. • Tik Anglija 
mažiausia tenukentėjo nuo 
inkvizicijos. Iš kitos pusės, 
inkvizicija Ispanijoje siautė 
iki devyniolikto šimtmečio, 

į Vienas biauriausių daly- 
! kų buvo taip vadinamas “ti
kėjimo1 įsakymas” (ediktas). 
Tuo įsakymu einant kiek- 
vejias žmogus turėjo tar
nauti inkvizicijai; kiekvie
nas žmogus turėjo pranešti 
apie herezijos pasireiškimą. 
Laiks nuo laiko inkvizito
riai atlankydavo kurį nors

daugiau medžių. Kalvio Su- niekain blogo . nedarydami, 
nūs ilgais ir iškraipytais Bet bažnyčia iš tų anti ka- 
pasakojimais bando paslėpti talikų gaudavo labai mažai 
paties dalyko branduolį. Jis Pinigų. Papa Inocentas pa- 
primena tą kaimietį, kuris reikalavo iš Tonlouse’o gra

fo prašalinti hereziją iš sa
vo rėdybos. Kadangi gra
fas atsisakė tai padaryti, 
tai papa paskelbė kryžiaus! 
karą prieš albigiečius, pri- distriktą ir paskelbdavo į- 
žadėdamas dalyviams pil- sakymą, kad visi, kurie ką 
niausį griekų atleidimą. Pra- nors žino apie hereziją, pra
sidėjo karas, kuris su per- nęštų inkvizitoriams. Nepa- 
traukomis tęsėsi gan ilgą klausiusiems buvo grąsina- 
laiką. Namai buvo degina- ma įvairiomis bausmėmis, 
mi, o vyrai, moterys ir vai- Padarinyje, nei vienas ne- 
kai kariami. Žmonių pasi- buvo liuosas nuo nuožiurė- 
priešinimas buvo sunaikin- jimo. Niekuomet nebuvo 
tas, bet herezijos nepasise- sugalvota geresnės įmonės 
kė prašalinti. 1229 m. kova pavergimui žmonijos, ir pa- 
pasibaigė. Tonlouse’o gra- ralyžiavimtii jos proto, kaip! 
fas turėjo nusilenkti papai, inkvizicija. i
To epizodo svarbumas gludi Bet įdomiausias dalykas 
tame, kad Vatikanas ant- yra tas, kad kiekvienas tu- 
metė Europos valdonams rėdavo teisės apkaltinti, į-| 
savo valią: tie valdonai tu-Įskaitant 
rėjo kovoti su herezija ar
ba laukti tokio likimo, kaip 
Toulouse’oy grafas. Papa vi
suomet surasdavo sau tal
kininkų, kurie guldavo ne
norinčius Romai nusilenkti 
valdonus. Tuo budu papos

atvažiavusiam iš miesto 
žmogui ėmė pasakoti “isto
riją” apie^ vilką. Kaimietis 
tikrino, jog apylinkėje yra 
vilkų. Patvirtinimui to jis 
papasakojo tokį atsitikimą. 
Vieną vakarą nesugrįžusi 
jo karvė iš miško. Jis la
bai susirūpinęs ir ėmęs ieš
koti jos. Bėginėjęs šian, bė
ginėjęs ten — niekur nieko. 
Vilkas jam visą laiką taip ir 
vaizdavosi. Bet štai jis pa
reina namo — ogi,
karvė stovi prie tvoros. “Na, 
o kur vilkas?” — paklausė 

, miestelėnas. “Vilko visai 
nebuvo”, ramiai atsakė kai
mietis.

Kalvio sūnūs lyginai to
kią istoriją papasakojo apie 
inkviziciją. Tą savo pasako
jimą jis pradėjo šiaip:

“ ‘Inkvizicija’ lotynų 
kalbose reiškia ‘tardymas’, 
‘tyrinėjimas’. Kaip apaš
talų, taip viduramžyje,

v • • ziun,

vaikus ir žydus. 
Kaltinamasis turėdavo įro
dyti, jog jis yra nekaltas. 
Vardai tų žmonių, kurie da
rydavo apkaltinimą, buvo 
laikopii paslaptyje. Ačiū 
tam kiekvienas galėdavo 
skųsti savo priešą heretiką

išėstas kiaušinis: tik keva
las beliko.

Viduramžių7
'Kalvio Sūnūs bando šiaip Į atitinkamai nubausti in- 
pateisinti: kvizicijos pavestus jiems

“Viduramžyje ir dar ari- Eretikus nes kitaip jiems 
kščiau daugelio valstybių ^se . ekskumumkacųos 
įstatymai buvo tokie, kad ausme. j
nustatytos tvarkos ardy- Tie, kurie moka ir gali 
tojai, kaip dabar daugely- bent šiek tiek protauti, leng- 
je valstybių revoliupionie- vai gali padaryti išvadą, jog 
riai anrachistai i/komu- tais laikais svietiškoji vald- 
nistai, buvo baudžiami. Ir žią buvo niekas daugiau, 
bausmė nustatytos valsty- kaip tik Romos įrankis. Ri
binės tvarkos ardytojams sokie princai ir kitokie vfll- 
buvo dažnai sudeginimas, donai šokdavo pagal papos Į ta 
Valstybinės tvakos ardy- dūdelę. Jeigu jie to nedaVy- kį

" “1 prieš 
rubsiuvius ir kad 
5 juos neklausyti

o dabar aš jurgis rukšeimas 
apznaiminu ponu redaktorių 

kad nesiųstai kataliogų ba ma
no bode man davė kataliogų 
jisai Čitoj a gazietų ir turi ka- 
tilogų tai man davė tąi Dabar 
neraike prašau ponu redakto- 
ri prabdČic už tiybaciju kitų 
rozų kap man raikės tai Aš 
jurgis rugšeimas ponu redak
torių duosiu žinoc už kų aš 
ponu redaktorių ščyrai atna- 
gradzisiu o dabar jau man ne
raike gudbai mano adrisas tas 
pac norėjau mufuocis ale absi- 
buvau an seno pleiso ba *kva-w 
tėra pigįasne o dabar nieko 
daugiau neturiu kų rašie na- 
vinu pas mus kap nėra cik 
mano bodės vaikiščių ladokas 
šuva kojų pakoliečino tai jagu 
eiles tai mažu redaktoris ponas 
padrukavosit in gazietų gud- 
bai”

TEFFI Vertė J. Lapas.

Leitenantas Kasparas
(Tęsinys)

Sysoevas lėtai žingsniavo, sukliuda- 
inas tai į tvorą, tai į medžių tankumynus, 
ne už syk pažindamas gyvenamąjį namą. 
Ir už savo kambario aukšto slenksčio Sy
soevas parsinešė tą naktį džiuginančią ir 
baisią mintį: v

—Juk ta Agnė taip pat\ galėtų savo 
gąlvą prie manęs priglausti...

*
Gyvenimas priemiesty buvo palygi

namai laisvas. Kratų ir apšaudymų veik 
nebuvo. Miestas skaitė priemiestį esant 
pavojingiausia vieta* ir prie kiekvienos per
mainos gąsdino vienas kitą paskalais, buk 
priemiesčio gyventojai ginkluojasi ir ren
giasi apiplėšti miestą. Apie leitenantą Kas
parą, kuris jau antra savaitė kaip valdė 
miestą, buvo pasakojama visokių stebuk
lų. Buvo sakoma, kad degant sankrovoms 
jis aštriausia uždraudęs daryti plėšimus

ir dagi pastatęs sargybą daboti sudegusį 
turtą.

Po to buvo kalbama, kad vienai se
nelei jis davęs pinigų.

Visos tos apystovos urnai padarė jį 
didvyriu tarpe miesto gyventojų.

Vieną sykį vėlai vakare džiakonienė 
parbėgo nuo siuvėjos taip greitai ir išsi
gandusi, kokios nieks iki šiol jos nebuvo 
matęs. Jinai matė nepaprastą reginį: visu 
keliu ją sekė kaž-koks žmogus. Sekė jis ją 
tylėdamas ir neatsilikdamas. Džiakonienė 
labai nusigando, manydama kad, jis yra 
plėšikas ar piktadarys, ir ėjo vis skubiau 
ir skubiau. Bet prie pat namų jis pridėjęs 
ranką prie kepurės karišku budu ją pa
sveikino ir mandagiai pasakė:

-^-Nesibijoki t, ponia, nįeko blogo ome- 
nėj aš neturiu, bet tik lydėjau tamstą no
rėdamas apsaugot nuo galimų nelaimių. 
Laikas mat neramus. •

•—Tai veikiausia, galima sakyti, i buvo 
leitenantas Kasparas, •—■ uždususi tvirtino 
džiakonienė, dėdama delnas prie raudonų 
skruostų.

—Kaip jis buvo apsirengęs? —• rū
pestingai paklausė Sysofevas. — Kokia jo 
išvaizda? -

—Vejįdo nepažiūrėjai^ o apsirengęs

buvo paprastai —r aukšti batai, kozirka... 
Tamsu jau buvo. Tik, veikiausia, tai jis.

Atėjusiam ant rytojaus Petenkai 
Vietrovui Agnės elgęsis nepatiko. Jam tie
siai ir be jokių < abejojimų buvo pasakyta, 
kad Agnę parlydėjęs leitenantas Kasparas.

—Aš suprantu. Jeigu jis butų iškarto 
persistatęs, įėjęs į vidų, arba, abelnai.l. 
Nežinau. Man nepatinka jo apsiėjimas, — 
pasakė Vietrovas.

t—Mano supratimu, gerai jis ir pa
darė pasilikdamas inkognito! — įsimaišė 
Sysoevas.

Džiakonienė entuziastingai ir dėkin
gai į jį--pažiurėjo.

Nuo to žvilgsnio Sysoevas paraudo ir 
valandėlei užsimerkė.

—Jus nesuprantat, kad taip elgtis ne
žmoniška! — pyko Petenka. Ypatingai jį 
sujaudino žodis “inkognito”. Nemalonu 
buvo, kad • tai pasakė prasčiokas Sysoevas^ 
o ne jis pajts, Petenka, mylintis tobulus ir 
gražius žodžius.

—Ne, mes puikiai suprantame, — 
tarė džiakonienė; ir nuo to “mes” Sysoc- 
vas vėl visas -.sudrebėjo. — Mes supran
tam, kad taip tikrai inkognito ir reikėjo 
pasilikti. Toks elgęsis, nelendant pažintįn, 
yra garbingas. Ą

buvo paprastai

Petenkąi

—Jus taip sprendžiat, — nejaukiai 
kraipydamas lupas atsakė Petenka, — 
nes neturite supratimo apie tai, kaip už
silaikyti aukštoj draugijoj.

Petcnkos nosis visai išbalo.
—Suprantame kaip južsilaikyti! Su

prantame !
—Aš stebiuosi! — murmėjo Petenka 

ir pradėjo žvalgytis, ieškodamas kepurės.
Matydama kad jis išeina, džiakonienė 

dar labiau susijaudino ir supyko.
—Leitenantas Kasparas yra toks žmo

gus, dėl kurio kiekvienas mirs su noru! — 
tik nesuriko jinai. — Taip, tikrai mirs. 
Jus tačiau to nesuprantat.

Petenka surado kepurę, ir hea-tsipra- 
šęs išėjo.

Vakare džiakonienė pirmą kartą per
žengė per aukštą Sysoeyo slenkstį ir pasi
sėdusi ant sulūžusio suolelio vieninte
lio jo rakando — ilgai kalbėjo apie leite
nantą Kasparą.

Sysoevas kiltai ir jautriai atsąkįnėjo.
—Ar tokie Vietrovai gaji ką nors pa

našaus suprasti? — bailiai pareiškė jis 
tarp kit-ko, ir po to laukė — kas atsitiks.

i—Vietrovas yra aukštos kilmės žmo
gus, — šaltai atsakė džiakonienė ir tuojau 
išėjo.

‘'Bet Sysoevas nesuprato, ka<l jinai iš
ėjo delei jo išsitarimo. Visą naktį aniolai 
jam giedojo:

—Aukštos kilmes žmogus! Vietrovas 
— aukštos kilmes žmogus!

Ryto metą Sysoevas pabudo anksti, 
viską atsiminė ir mąstė: ,

—Koks aš esu žmogus ir ko trokštu?
’ Savo veido jisai senai nematė — ne

buvo namie veidrodžio. Pačiupinėjo savo 
menką barzdelę, kaktą, — nieko nesupra
to.

Sysoevas ištiesė dešiniąją ranką, at
lenkė trumpus su apkramtytais 
pirštus ir ilgai su

—Ne... mano 
sau.

Pasidarė^ jam
save mąstyti nenorėjo.

■Džiakonienė visą dieną nepasirodė, o 
vakare išėjo.
3.*' ’■ : : *

nagais 
nusistebėjimu žiurėjo, 
rankos, ištikro.. / taip

ilgu, 'neramu ir ajde

*
Mieste vėl prasidėjo kaž-kokia ne

tvarka. Girdėjosi šaudymai. Priemiesčiu 
du syk smarkiai perbėgo automobilius.

(Bus daugiau)

Klil IMPERFECT IN ORIGINAL į
’ ■ ’ *

/
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Baltgudžiy piknikas
Baltgudžii) tautinis susiprati

mas didėja.
»

Praeitu Šventadienį rugpjū
čio, 19 d., National darže įvyko 
baltgudžių piknikas, surengtas 
tuoju tikslu, kad uždirbus kiek 
pinigų atsitraukimui iš Lietu
vos (kur dabartiniu laiku jis 
randasi) Jžyinaus baltgudžių 
veikčjo, kuris Įvarys’ agitacijų 
ir rinks pinigus tarpe Ameri
kos baltgudžių kovai prieš 
Lenkus, kurie dabar turi paver
gę pusę Baltgudžių tautos. Be 
baltgudžių, nemažai piknike 
buvo lietuvių ir ukrainiečių. 
Ukrainiečiai matyt daugiau 
susipratę ir geriau organizuo
ti, negu baltgudžiai.

Apie trečių valandų po pietų 
ukrainiečių vyrai ir moterys, so 
kolų jaunimas, apsitaisęs ka
reiviškais rūbais skaitlingas 
benas visi į eilę sustoję atmar- 
šavo po komanda savo vado į 
daržų, kur buvo išreikšta už
uojauta Baltgudžių^ Ukrainų, 
ir Lietuvių tautoms, kurių 
kraštai yra dabar pavergti po 
Lenkų . šlėktos jungu. Benas 
griežė Ukraiiy^ Baltgudžių ir 
Lietuvių himnus. \

Septintų valandų prasidėjo 
programas, kurį atidarė jau
nas energingas baltgudis Zna- 
gar, pribuvęs iŠ Lietuvos, kur 
jis dirbo Baltgudžių ministe
rijoj. Jis pristatė kalbėti nuo 
lietuvių Adv. K. Gugį, kuris 
pradėjo šiais žodžiais: broliai 
baltgudžiai ir mažrusiai, aš į 
jumis kalbu ne kaipo atsiųstas 
nuo lietuvių kalbėtojas, bet 
kaipo pavienis asmuo, pakvies
tas į šį susirinkimų šį tų pa
sakyti. Šiandie Lenkijos blogi 
norai ir tikslas prievarta 
smaugti silpnesnes savo kai
mynes tautas ir praplėsti mi- 
litariškų Lenkiją od morza do 
morza. Lietuva, kuri norėtų 
rainai sau dirbti, turi laikyti 
didelę armijų, kad kaip nųrs 
apsigynus nuo lenkiškų šlėktų 
užmačių. Mano nuomone, tos 
tautos, Lietuvių, Baltgudžių, 
Ukrainų, — kurios daugiausia 
kenčia nuo Lenkų šlėktos dirb
damos bendrai ir sutartinai 
greitai galėtų 'nuveikti nepri
sotinamų Smakų, Lenkiškų ini- 
litarizmų. Gugio kalbų paly
dėjo griausmingas delnų plo
jimas. Adv. K. Gugis kalbėjo 
rusiškai.

Po Gugio kalbos buvo per
statytas ukrainietis daktaras 
kalbėti, kuris pasakė, kad 
šiandieninė Lenkija turinti pa
vergusi daug didesnį skaičių 
kitų tautų žmonių, negu pa
čių lenkų esu. Tegul Lenkijos 
ponija nemano, kad tos tau
tos, ypač ukrainiečiai jai ver
gaus, nes prislėgta siela nori 
laisvės, ir ankščiau ar vėliau 
jų turės įsigyti, nes ateis lai
kas, kada ukrainiečių tauta su
triuškins lenkiškus retežius. 
Zmagar uždarydamas progra
mų pareiškė, kad šiandien ge
riausiai Baltgudijos sūnus yra 
pūdomi^ Lenkų kalėjimuose. 
Bet Baltgudžių tauta, nors ir 
prispausta po šlėktos letena, 
sako lenkams, kad jų rube- 
žius tiktai iki Būgos ir kad 
ateis laikas kada turės jie pa
sitraukti iki jos krantų. *'

Po jo kalbos vėl benas su
griežė visų trijų tautų him
nus. žmonių buvo apie pora 
tūkstančių. Matyt, pas Balt- 
gudžius sueina įvairių nuomo
nių publika. s šiame piknike 
pasiskirstę tarpe savęs į būre
lius disktisavo bolševizmų, 
anarkizmų, sindikalizmų, ir 
ir taip pat visokios literatūros, 
daugiaulsia sindikalistiškos iir 

anakistiškos pardavinėta 
darže. Visa bėda buvo su vie
nu lietuvišku I. W. W^Jis vi
same darže negalėjo rasti sau 

vietos: bčgo nuo vieno būre
lio prie kito,- sakydamas, kad 
jis esųs ir baltgudis, ir ukrai
nietis, ir velikorusas, bet prie
temai vis jam atsako: “da ti 
boltaješ, neumieješ hovarit po 
ruski”.

Baltgudžiai matyt daug 
biednesni iii lietuvius Šioj fca.- 
lyj; jų piknike nematyt tokių 
brangių automobiliui ir darže 
nevaikščioja pasirėdžiusios 
brangiais rūbais ir išsiganiusios 
damos, kaip kad lietuvių pik, 
nikuose esti. Bet aplamai 
piknikas darė gerų Įspūdį. Balt
gudžių juėdjimas prieš Len
kus yra labai naudingas Lie
tuviams ir iš musų pusės tu
rėtų būti visados remiamas.

—Buvęs.

Cigarai eina iš “mados”
Cigarų darbininkų unija susi- 

rupinus.

Pereitų antradienį North 
Side Turner salėje įvyko Ame
rikos Cigarų Darbininkų In- 
ternacionalės unijos konvenci
ja. Konvencijoje buvo pripa- 
rodyta, kad žmonės pradeda 
daugiau rūkyti cigaretus vie
toj cigarų.

1920 metuose šioj šaly ciga
rų padaryta 8,304,618,767 j 
1922 metais padaryta jau tik 
6,621,298,886.

1902 metais cigaretų padu-, 
ryta 2,651,618,795. 1922 m. jų 
padaryta 50,068,203,132. Tas 
reiškia, kad bėgy dvidešimts 
metų cigarėtų dirbimas padi
dėjo 47,000,000,000.

Skaitlinės rodo, kad cigarai 
jau eina iš “mados’/ jų vietų 
užima cigarctai.

Tarp svarbesnių tarinių nu
tarta kai kuriuos konstituci
jos paragrafus pakeisti, kad 
luo padarius lengvesnį įstoji
mų darbininkams į unijų. Nes 
dabar iš 100,000 cigarų darbi
ninkų tik 30,000 yra unijistai. 
Norima visus cigarų darbinin
kus padaryti unijistais, bent 
kiek galint daugiau.

Neatsargiems plėšikams
prisieis ašaroti

Evanstonc matomai priviso 
tiek plėšikų, kad kai kurie gy
ventojai buvo priversti įsitai
syti namuose taip vadinamas 
ašarinęs bombas (tear bom- 
bs), kad apsisaugojus nuo plė
šikų.

Northwestern Universiteto 
profesorius W. Lee Lewis, che 
mijos departamento galva, ku
ris karo laiku išrado nuodin
gus gazus, pranešė, kad jis įsi
taisė savo namuose (715 Mon- 
ticello avė.) ašarines bombas 
dėl plėšikų. Girdi, jo namus 
jau kelintų sykį apiplėšė ir jis 
to daugiau pakęsti nebegalįs. 
Ašarines gazo bombas savo 
namuose jis taip įtaisė , kad 
plėšikas jokiu budu nebegalės 
daugiau jo namų apiplėšti.

To paties universiteto kitas 
profesorius pranešė, kad jis įsi 
taisęs vilyčių plėšikams. Girdi, 
jis nenorįs revolverio vartoti 
plėšikams, nes tuo jis išgųsdi- 
nųs savo kaimynus. Vilyčia jis 
galėsiąs tyliu budi! plėšikų 
nukauti.

Darys antpuolius 
ir toliau

Miesto majoras Dever parei
škė, kad antpuoliai ant gemb- 
lerių, munšaino ir' blogų na
mų bus daromi ir toliau. Nes 
tokios vietos geriausia veisių 
visokios rūšies'' kriminalistus. 
Tat kol tokios vietos nebusiu 
išnaikintos, tol negalima ti
kėtis sumažėjimo kriminalių 
prasižengimų Chicagoje.

.___ " z

Gynė savininką ~ 
tapo pašąutas

Juliau Drayfon, negras, 
6440 Evans avę., tapo pašau
tus kairėn rankon, kai jis 
bahdė apginti nuo plėšikų sa
vo darbdavį, Isaac Goodman, 
vaistininkų, 4135 Vincennes 
avė. ‘

Plėšikams teko $1000 PRANEŠIMAI
Du apsiginklavę revolveriais 

plėšikai įėjo į M. Salk laiva
korčių agentūros ofisų, .903 W. 
Roosevelt road, Įvarė saugion 
vieton du vyru užrakino i? iš
nešė $1.000 pinigais ir keletą 
apsaugojimo baJksų 1S saugi o- 
sios šėpos.

Pranešimai
,■ | r1 ’

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

ar kviečia.
t

i
KASDIEN tamsta gali prialralyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kite, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau'nameli.

Naujiena Spulka 
1789 S, Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parką Naujienų išnešiojimas • ir par
davinėjimas pereina j globa Melrose 
Park Neirs Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Bruadvray, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintis skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam. .

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos Įvyksta kas antra
dieni, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Orgahizatorius*

Chicagos Lietuvių Auditoriumo kor
poracijos visuotinas dalininkų susirin
kimas bus laikomas pirmadienį, rug
piučio 27, 8 vai. vak., Mildos salėj, 
3142 S. Halšted. Kviečiami visi dali
ninkai atvykti, pus aptariami svetai
nės statymo reikalai, peržiūrėti ko
misijos planai ir finansų stovis. Vi
si pasitarę pradėsime svetainę staty
ti. Rašt. J. Balchunas.

L. S. S. 4 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą į Palos parką, sekmadie
nį, rugp. 26 d.

Visi nariai malonėkite patys daly
vauti ir savo draugus pakviesti. s

Norintieji dalyvauti išvažiavime su
sirinkite i “Naujienų” ofisą 10 yal. 
ryto. Iš ten automobiliais važiuosime 
j parką.

— Komitetas.

L. S. S. Aštunto Rajono Centro Ko
miteto susirinkimas bus laikomas sek
madienį, rugpiučio 26 d., 10 vai. ry
to, M. Kasparaičio name, 3827 Ar
cher Avė., 2-os lubos, iš užpakalio. 

Visi C. K. nariai malonėkite susirink
ti, yra svarbus reikalas aptarti. Ne- 
sivėluokite.

LSS. VIII R. sekretorius
M. Kasparaitis.

—

Laisvos Jaunuomenes Vyrų choras 
laikys dainų repeticiją 24 d. rugpiu
čio, pėtnyčios vakare, Raymond Cha- 
pel, 816 W. 31 St. Pradžia 8 valandą 
vakare.

Visi dainininkai privalot būti ant 
dainų praktikos, nes mes turįme ge
rai prisirengti prie musų koncerto. 
Norinti dainuoti nauji dainininkai vi
sados galite pristoti prie choro. Mo
kytojas A. P. Kvedaras.

— Valdyba.

L. S. J. Lygos draugiškas išvažia
vimas į Jackson parką (lietuvišką sa
lą) įvyks rugp. 25 d. ‘

Bus žaislai ir kttjos pramogos. Su
sirinkite apie 3 tai. po pietų į “lietu
višką salą .

—, Komitetas.

Liet. Soc. Jaun. Lygos Orkestros 
praktika įvyks penktadienį, rugp. 24 
d., 7:30 vai. vak., Mark Whito Sąuare 
Park (Engine room) svetainėj, prie 
Halsted ir 29 gatvių. Draugai ir drau
gės malonėkite visi laiku susirinkti.

— J. A.

L. M. S. A. 2-ros kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienio vaka
re, kai 7:30 balandą, rugpiučio 25 die
ną, p. p. Shum (pas M. šileikį) na
muose po num. 318 So. Richmond St.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Taip
gi norintieji prisirašyti, meldžiami at
silankyti.

<—Komitetas.

Apšvietus Jaunų Mergaičių Choro 
pirma repeticija po atostogų įvyks 
subatoj, rugp. 25 d., 4 vai. po pie
tų, Liuosybės salėj, 3000 So. Union 
Avė. Visos senosios ir naujosios cho
ristės malonėkite laiku susirinkti, nes 
būtinai turime prisirengti vakarui, 
kuris įvyks spalio 14 dieną.

— Choro direktorius.

Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 
ruošia pikniką, rugp. 26 d., Klinkerts 
Parke. Pradžia 2 vai. po pietų, tęsis 
iki 11 vai. (nakties. Įžanga dykai! 
Klinkerts Parkas randasi mieste prie 
Douglas Avenue. Nusamdyta geriau
sia orkestrą, kuri grieŽ naujausius šo
kius. Kaip vietos lietuvius, taip ir 
kaimynus širdingai kviečiame atsilan
kyti i tą puikų parengimą.

‘ — Renginio Komitetas.

Vytauto Benas rengia išvažiavimą į 
Willow Springs girias, nedėlioj, rugp. 
26 d. Vienas blokas už tautiškų ka
pinių. Kviečiame visus atsilankyti. 
Bus graži mužiką.

— Balakas.

Draugystės Atgimties Lietuvių Tau
tus rengia gražų išvažiavimą, nedė
lioj, rugpiučio 26 d., į Beverly Hills 
miškus. Visus kviečia atsilankyti, nes 
bus gražus programas ir gardus už
kandžiai. — Komitetas.

ro valdybos hhrių susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, rugp. 24 d., Mark White 
Parko Library Hali (Knygyne), ant 
29tos ir Halsted gatve. Pradžia 8tą 
vai. vakare. t n

Todėl visi “Birutes” rfcmšjai Ir cho
ro valdybos nariai teiksitės kuoskait- 
Hngriausiai atsilankyti, nes yra daug 
svcvrLin apsvarstymui*

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks rugp. 24 d., 8 vai. rak., 
Raymond Chapely; 816 Išf. 81 St

Bus paskaita iš chemijos srities. 
— Komitetas.

Liet. Lalsvis Paš. Kliubas Vyrų 
ir Moterų laikys susirinkimą neda
lioj, rugp. 26 d., 2 v. po piet, McKin- 
ley' parko svet., 39 ir Western Av9< 
Visi nariai-ės atsilankykite, nes yra 
svarbių reikalų.

— Nttt. Rašt. A. JauzaitienS.

EXTRA! EXTRAI
Paskutinį išvažiavimą i Jeffersono 

girias rengia Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 1 kp. sekmadieni, rugpiu
čio 26 d. Kalbės įžymus kalbėtojai: 
Dr. A. J. Karalius, s tu d. Margeris, 
T. J. Kučinskas ir keli kiti. Dainuos 
Chicagos lietuvių kvartetas, bus ir 
daugiau įvairybių. Programas prasi
dės 4:30 vai. vak., baigsis su saulės 
Šviesa*

Kviečia visus Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 1-mos kuopos.

— Valdyba.
? * ? '■ | r.Ž . A . 1

Draugijos Lietuvių Tvirtybes mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj,' rugp 
26 d., 1:30 vai. po pietų, W. Lukštoę 
svet., 15 gat. ir 49th Avė. Visi na
riai malonėkite laiku atvykti. Taipgi 
,atsiveskite ir savo draugus prisira
šyti, nes dabar įstojimas visiems pri
einamas. ‘ i

— Sekretorius.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzle 8902

sviežina

Šiame skyriuje tnSs'laikM 
kino laiko gvildensime rot- 

kalas (domias Malančiame 
motinom* Ir motinoms jsu*' 
ay kMfltią/

Kūdiki y •pristatau 
ndjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
Ir mes‘jaučiame, tad tai' 

yra dalykas, kurj mes ta- * 
rime rt^uilarUkate, Jaikoj - 

tarpials atvirai Ir. laisvai 
pergvlHealLf
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KŪDIKIŲ
)Vės skYI

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS XXXIV.

Perpenėjimas karščiuose pavojingas.
Kūdikio gyvenime sukietėjimas vi

duriukų yra pavojaus ženklas. Moti
nos ekstrine rūpestis ir tinjgdma prie
žiūra parves kūdikį laimingai per šį 
pavojingą laikotarpį.

Tinkamas penėjimas regis kūdikį iš
laikys sveiką labiau negu bile kitas 
veikėjas. Jei kūdikis buvo tūlą laiką 
žindomas, o paskui pastatytas prie 
bonkutės, tai išmintinga, iki nepripras 
prie ąaujo peno, vartoti skystesnį mi
šinį, negu yra1 jo amžiui rekomenduo
ta. Po to galima stiprinti kiekį kas 
kelios dienos iki atatiks jo amžiui. Jei 
kūdikis rodo bent kuri ženklą iškry
pusio virškinimo, tai išmintinga grįž
ti prie skystesnio valgio iki iškrypi
mas atsitaiso. Jei kūdikis patenkin
tais, nevemia, auga nuo keturių iki 
šešių uncijų kas diena, normaliai vi
duriukus liuosuoja, tai galima užsiti- 
kėti, kad maistas atatinka ir kokybe 
ir kiekybe.

Mažai udikių yra alkahuojančių. 
Didžiuma motinų padaro greičiau rim
tą klaidą duodamos kūdikiui daugiau 
negu jo viduriukai sųtavalioja. Jei 
kūdikis verkia kiek tuoj atėmus bon- 
ką ir pirm davimo kitos, tai galima 
bent iek pastiprinti mišinį. Bet pa
stiprinimą reikia daryti laipsniškai: 
kas dieną no truputi.

Ypatingai vengkite perpenėjimo pa
vojų. Jei kūdikiai neramiai miega, 
maistą išvemia, turi perliuosus vidu
riukus ir skausmus, tai paprastai jam 
maisto perdaug duodama, arba per- 
dažnai, arba per stipriai. Jei kūdikis 
pailginti penėjimo tarpas. eJi ant bon- 
žinodamas tai pirmu žingsniu reikia 
kūtės, tai reikia sumažinti maistą ant 
pusės ir laukti iki iškrypimas suslu- 
gsta. Jei tas negelbsti tuoj eik pasi
tarti su gydytoju. !

Nežiūrint pažangos medicinoje ir 
apšvietoje šeši milionai musų mokyk
lų vaikų yra nedapenėti. Labiausiai 
kaltos yra motinos, nes jos nepamato 
pavojaus ženklų. Nedapenėjimas yra 
gilu’s, gręžiąs dalykas. Jis pradeda 
savo mirtiną darbą niekam nepaste
bint. Blogiausias dalykas tai, kad jis 
.užpuola visus. Nedapenėtas vaikas 
lengvai pakliūna ligoms. Pavyzdžiu, 
džiova bujoja tarpe tokių. Taip vadi
namų vaikų ligų nebūtų sunku išnai
kinti,jei prašalinti visus nedapenėji- 
mus. Kiekviena motina turėtų ap- 
s'HUgotl savo kūdikį dėl jos pačios labo 
ir labo'kitų vaikų.

Nedapenėjimas yra tiesioginė pa
sekmė negero maisto. Pridedant Bor- 
dens Eagle Pieną prie vaiko valgio 
motina gali būti tikra, kad teikia ap
saugos, kuri juos apsaugos.
puuoXa i—slgaoindlu aoin aoh^inin

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the wonderful 
difference irt the colorąndtexture of thė

Guąranteed to do theie definite things for 
thė facfe or rtioney rdunded. CIear the 
dorrh!>lėxiGh and give it color ’• Lift out the 
llnes Remove blackneads and pimpies. 
Close enlargęd pores. Rebuild facial,tis- 
8Uęs and" museles Make the skln soft 
and smooth $ •7 ■ ? •-7
You can obtainjregular sires from your 
favorite toilet counter If nčt. send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories/ 
Indianapolis, Indiana, for a trialltube./^4

North Side. — A. L. T. Sandaros 28 
kp. imimas sandariečių paveikslų |vyks 
nedėlioj, rugp. 26 d., <9:30 vai. ryto. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti prie Liuosybės salės, 1822 Waban- 
sia Avenue.

— K. J. fiemaška.

Brighton Park. — Ateities Žiedo1 
vaiku 3x^1616 rėn&la. i&važlavima 1 
Beverly Hill miškus nedalioj, rufrp- 
26 d. Užkviečiame visus i Šį iivažla- 
vimąj užkandžių turisime ant vietos,

— Komitetas.

Ar žinote, kad
Buvo surengta 200 masinių mitin

gų visoje Lietuvoje, kuriose tapo iš
reikšta pilnas pritarimas valdžiai ko
voje delei Klaipėdos ir kad Lietuva 
turėtų pilną teisę Klaipėdoje? Ar jus 
žinote, zad jei jus syki pradėjote rū
kyti Heimar Turkiškus Cigaretes, jus 
tikrai pripažinsite, kodėį Turkiškas ta
bakas yra geriausias tabakas dėl ci
garetų?

rr

Town of 
Lake

Naujienų įkyrius perkel 
tas { naują: vietą. 
Priima paskelbimus Nau
I • f !' < į • . : ;•> -i ; r

Įiępoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau** 

t. f ' »■1 ! • :£! . r I* • hį *

iienomis.
- ' /

Siunčia pinigus Lietuvon*
-V > 1 •

G. Benošius
1616 W. 47th Street

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

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

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

A. BARTKUS. Pres. 1
1619 W. 47th St., Tel. Bonlevard 7101,1892. Chicago.

M
Ofiso Telefonas 1)1? ĮT A BftOAT) 

Central 4104 .......
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndosj Nuo,3 iki 5 po pietų ir pagal sutafmą.
1 ...... ................y1 1,1 iniH ...........................      -——---------------- —

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ]
Didžiauįsia lietuviu ąpdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

f f •

Nuo susįorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta .$247,087.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. anyžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: 

LITHUANIAN ALLlANCE OF AMERICA,
i307 W. 30th Street, j T New York, N. Y.

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBfi” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dįdeles dovanas. ' Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924Tn. Tik tam laikotar- ' 
py bus duodamos davanos. x

DOVĄNOS
1. $1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
& Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite — >

K VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Yt

v

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusiap, be vaistų ir opera

cijų, naiijausiais budais.
4225 Archer Are. — Brighton Park. 

Theater Bldg^ 2-roa laboa. 
Valandos: nuo • Iki 11 dieną. 

Nuo 6 ikd S vakarais.Nfedaidiėndsd* nuo 9 iki 12. 
Tel. Laiayette 5698.

Phone Boulevard 0313
< > •. . f. IJl ''. «

Dr. Natalii Žukauskas 
' Napropath........

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat. 5—9, Nedaliomis 9—12 
diena.

Kliniko valandos: Utarnnkais 
nuo 2 iki 6, Subat<nuo 12 iki 4.
—-—L—

niežiancių de
gančių kojų?

MENTHOLATUM
Greitai praša-

Busto Telefonas 
Armitage 3209

DAKTARAS
VAN PAING 

SPECIALISTAS
Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
ciją.

- X-RAY -
3101 S. Halsted St.,

\ Chicago, I1L
• . . • ■ • • , . . ..

Valandos nuo 10 ryto iki
8 valandai vakare.

RUPTURA
IŠGYDOMA x

Be JOK Be 
Peilio ▼ L U Skausmo

Kaina pakils iki $30 nuo rugsėjo 1 
dienos.

Kiekvieną savaitę jus galite čia 
skaityti vardus ir paliudymus įvai
rių išgydytų žmonių. Aš pats galiu 
tik pasakyti jums paprastais žod
žiais, kad aš išgydau rupturą leng
vai, be skausmo, be vartojimo pei
lio. Mano išgydyti ligoniai liudija 
šimtais apie tai. šią savaitę aš pa
skyriau paliudymą Mr. Lhotah.

SKAITYKITE KA 
JIS SAKO:

“Penki metai atgal aš turėjąu rup
turą abiejose pusėse ir per paskuti
nius du metus aš kentėjau daug skau
smų, kartais negalėjau nei dirbti. 
Man buvo pasakyta, kad turėsiu ope
raciją su peiliu. Paskiau aš perskai
čiau apie gerą gydymą Dr. FliĮit ir 
atlankiau jį. Jis išgydė mane, taip 
kad aš dabar esu visai sveikas. Aš 
neturiu daugiau skausmų ‘ ir smagu 
yra dirbti darbą”.

FRANK LHOTAH, 
2303 So. Cicero Avė.

VĘRICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy- 

sląs kojų mano paties metodu. Be 
• peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo

voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketverg&ls iki 
8:80 p. p., nedaliomis, uždaryta.

> DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

8538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m. 

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

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

Roseland, III.
Nedėliomis pagal susitarimo

GYDOME SERGANČIUS 

$10X-RAY$L 
EGZAMTNACIJA

Tikras ogzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero Išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egaaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
•pinigų su nepatyrusiais daktarais, nee gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima už^gti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime i vidų savo organizmo

Jeigu mėnesius ir savaites gyddties be jo
kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, • pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabash 
Avė,

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, šiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus Intrevenaiu specifiškų 
vaistų. ,, ti

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje T Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiee 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovį jūsų sveikatos. Atsiminkite,, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nej-vuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau hor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą iŠtyritną 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

' Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. McCarthy

136 Wabash Avė.... Chicago
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėliojo nuo 
& vai. ryto iki 1 vai. po pietų.



I N1M1I-ZEME
Tikri Bargenai

(1) 3metų mūrinis namas 2 
flatai po 5 kambarius, elektra, 
maudynės ir tt. Kaina tik $10,- 
500, įmokėti $5000. Brighton 
Parke.

(2) 'BiznieriaĮ fiepraleiskite 
šios progos. Mūrinis namas su 
štortu be listo ir 4 kambariai 
užpakalėj, 2 flatai ant viršaus, 
visur elektra, maudynės, ce- 
nuent. bafscmientas, skalbyklės 
ir visi parankumai. Kaina tik 
$9.500 įmokėti $5000 Randasi 
gražioj vietoj South side.

(3) 7 metų mūrinis namas 
3' flatai po 6 kamb. elektra 
maudynės basement, lotas 40 
pėdų pločio, 1 mašinai garad
žius, ijKaina tik $14,500 įmoke- 
ti 7000 Brighton Parke.

(4) 9 metų murinįs namas
4 flatai po 4 kamb. elektra, 
lotas 40 pėdų. Kaina tik $12,- 
000, įmokėti $5000. Brighton 
Parke.

(5) Muririis namas 6 ir 6 
kambariai, ąžuolu baiktaš, Vi
si parankumai, Kaina tik $10,- 
500 įmokėti $4,000. South si
de.

(6) Mūrinis namas 6 ir 6 
kambariai visi parankumai, 
Kaina tik $9,500, įmokėti $4,- 
000. South Side.

(7) Mūrinis namas 1 flatas
5 kamb. ir 2 fl. po 6 kamb. 
elektra, maudynes. Kaina tik 
$12,500, įmokėti $6,000, South 
Side.

(8) 9 metų mūrinis namas 3 
flatai po 5 kamb. ir 1 fl. 6 
kamb. ant kampo, elektra, 
maudynė ir visi parankumai. 
Kaina tik $10,500, įmokėti 
$7,000? South Side

(9) Mūrinis namas 5 Ir 6 
kambariai, ant 36 pėdų loto, 
elektra, maudynės apšildymas 
 j* Kaina tik $9,300, 
įmokėti $4,000 South side
SUPRANTANČIAM ŽMOGUI 

DIDŽIAUSIS BARGENAS
RAKANDAI (lO) Mūrinis namas ant 2

---------J kampinių lotųj 6 flatai po 6 
tuojau sa- kamb. elektra* maudynės base- 

vo 5 kamb. f.vtiiadsLę styhaus mentas Kaina tik $15>000 
rakandus ir gražų fonografą jmokgti $f)>0oo. Ant šio namo 

lengvai galima uždirbti $4,000 
biskį pagražinus, South Side f

(11) Naujas mūrinis namas 
pas vienolyno (Marąuoette 
Manor) 2 fl. po 5 kamb. ap
šildomas atskira?, viskas 
liausios mados. Kaina 
$13,500, įmokėti $6,000.

(12) Labai gražus namas 
arti 63-rd St. (Marąuette Ma- 
nor) 2 flatai, Kaina tik $14,- 
500 įmokėti $6500.

(13) Gražus medinis namas 
5 ir 6 kambariai, ir 4 kamb. 
elektra, maudynės, basemen- 
te, basementas. Kaina tik 
$7,800 įmokėti $5,000. Randa
si Cicero.

(14) 7 metų mūrinis namas
4 flatai su miegamais porčiais, 

steam apšildomas, o kaina tik 
$14,500 įmokėti $6,000. Ran
dasi gražioj kolonijoj Roselan 

Įdo. * 
į (15) Gražus mūrinis namas
5 ir 6 kambarių ant 30 pėdų 
loto, garadžius ir viskas vė
liausios mados. Apšildomas 
kiekvięnam flatui atskiras. 
Kaina tik $12,500. {mokėjimas 
pagal sutarties.

Gerbiamieji pirkėjai, malo
nėkite kreiptis pas mus ypa- 
tiŠkai o mes užtikrinam, jog 
pririnksime jum tinkamą na
mą. Mes turime didžiausį pa
sirinkimą namų yisose ‘ dalyse 
Chicagoje. [ :

S. L FABIONAŠ 00.

NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, Rugp. 24, ’23B
GS3

ASMENŲ JIESKOJ1MAI NAMAI-2EMEPARDAVIMUIREIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
VYRŲ

tis
ką,

/

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SffOGDENGTYSTft Avė.

Reikia

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS!

SOUTH SIDE BARGENAI

MOKYKLOS

geriausios 
Įskaitant 
cash re-

saliunas vie- 
vietų, kur vi- 
gcras; parsi-

prie 
tarpe

DRATŲ FRAME 
DIRBĖJŲ

v&- 
tik

Ne- 
atsi- 
Ke-

GEO WASLOVAS 
4138 So. Western Avė. 
TeL Lafayette 7453,

644 
ant 

6 v.
po

ti iš priežasties ligos.
646 W. 14-tli St. J. Korsak

PARDAVIMUI [grosernė pi
giai. Yra dalomas geras biz 
nis.

Atsišaiikite:
2859 So. Union Avė.

BRIGHTON PARKO GERIAU
SI BARGENAI

f • ~ i' *• - T
AUKSO ĮflAINA *— tam kas mo

ka. Pardavimui pirmos klesos fiiau- 
čiškos mašinos ir įrankiai kartu su 
puikiu sandeliu čebatų arba atskirai. 
Mainysiu ir ant prapertėfc Chicagoje, 
lietuviu, lenkų apgyventoj vietoj.

Kreipkitės j
NAUJIENAS, Box No. 815

ŠIUOMI PRANEŠU, kad mano mo
teris Paulina Kraujalis, kuri gyvena 
755 So. Kolmar Avė. mane prašali
no iš namų ir dabar gyvena viena. 
Jeigu bus padarytos kokios skolos per 
ją, tai aš už jas neimu jokios atsa
komybės.

A. S. KRAUJALIS

PARDAVIMUI 
nas iš geriausių 
sados biznis yra 
duoda pigiai.

1436 South Halsted St.

lotai, 
Avė., 
kaina

. PARDAVIMUI 
South California 
72 ir 73 gatvių, 

• Apsišaukite:
153 W. Marąuette Rd.

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

J. J. DUNNE ROOFING COM 
3411-13 Ogden AveM 

Phone Lawndalo 0114.

EXTRA DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda bučernė ir grosernė vL 

šokių tautų apgyventą. Biznis išdirbė
ta per daug metų. Cash biznis. Par
davimo priežastis patirsite ant( vietos. 
Parduosiu už pirmą ir teisingą pa
siūlymą. Tai dėlto, kad savininkas

AUTOMOBILIAI

NAMAI-2EIE

t.

bile už gerą pasiūlymą, 
praleiskite šio bargeno, 
šaukite vakarais 1922 S 
dzie Avė. .

PARDAVIMUI King automobilius. 
Šitas karas yra gerame padėjime* 
Nauji tajerai. Naujas viršus. Norin
ti pirkti matykite. Yra tikrai pigus atskiras

PARSIDUODA grosernė jr 
saldainių krautuvė, biznis se
nai išdirbtas. Daugiau patirsi
te ant vietos.

5135 So. Ashland Ave„

•eras karas.
iktai $195.
Atsišaukite:

2423 W. <46th St.

PARSIDUODA labai pigiai 
grosernė ir kendžių krautuvė 
arti mokyklos kaina ‘ $550.

Atsišaukite:
3138 W. 39 Str.

m i i yp'SjyT™t ■■ •  -•"j i
. | f «*

PARDAVIMUI 6 kambarių, cemen
tinių bloksų bungalow. Yra elektra, 
pečiu šildoma. Kaina $4,500, su 83 pė
dų pločio lotu. $5,250, su 101 pėdų 
pločio kampiniu lotu. Išmokėjimais.

F. A. SHIVELY & CO., 
8414 W. 63rd St, 

v Prospęct 9059

TURIU parduoti tuojau riešuto me
džio 2 šmotų miegamjojo kambario se
tas, pilnai įrengtas. Riešuto medžio 
valgomojo kambario setįas. Taipgi kar- 
petai. Pirks kas geriau pasiūlys.

M. SIMON
5080 Evans Avė. .

Kampas 51 st

.1

PAJIEŠ'KAU savo draugų 
Jono Baranauskio, Antano Ge- 
džiuno ir Stap. Smito. Gyveno 
Montreal, Canada. Baranaus
kas gyveno Hartford, Conn. 
Turiu svarbų reikalą meldžiu 
atsišaukti.
Juozapas šakalys, Stager, III.

REIKALINGAS pirmarankis 
ir antrarankis pekorius, mokes- 

geras, darbas ant visados.
Atsišaukite:
8651 Baltimore Avė.
South Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu. Dvi didelės mitingams 
salės, iš užpakalio gyvenimui 
kambariai. Sales dabar yra 
išrenduotos. Matykite savinin- 

So. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, 
kuris supranta savo darbą at
sakančiai. Turi mokėti važiuo
ti su troku.

NEMUNO KORPORACIJA 
2256 W. 24-th St.

PARSIDUODA 
rųšies bar fixtures 
elektrikinį pianą ir 
gisterį.

Atsišaukite: 
3157 So. Racine

PARDAVIMUI saldainių ir 
notions krautuvė, Brighton 
Parke; užpakaly 6 kambariai 
gyvenimui. Atsišaukite tuojau 

3932 So. California Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS ŠIANDIEN
1650 W. Ohio St.. 5-6 kambarių flatai, 2 karų garadžius, rendos $576 i metus 
526 N. Ada St., » flatųzframe namas, 3-4-6 kambarių, rendos $1,000 į metus 
580-532 W. 26th St., 2 krautuvės, 5 flatai, rendos $1,300 į metus
1505 Wabansia AvĮB., krautuvė, 5-6 kambarių framo, rendos $1,050 ; metus 
4520 S. Laflin St., mūrinis^ 4-6 kambarių, garadžius, rendos $1,240 į metus 
2023-2025 N. Robey St., 2 krautuvės, 10 flatų, mūrinis, rendos $4,800 į 
metus.

Aš turiu tas prapertes ir parduosiu su % įmokėjus, o kitus išmokė
jimais pagal sutartį. Pamatykite juos ^>atįs ir ateikite pas mus padaryti 
pargeną, kuris jums patiks geriausiai. Turime dar daug ir kitų bargenų. 
Uždaryta nedėlioj.

J O S E P H HUSAK
1152 North Ashland Avenue,

2 floras, kampas Division Street

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir kitais forničiais. Para
duosiu pigiai, nes turiu dvi biz
nius. Netoli dirbtuvių, gera už
eiga darbininkams; biznis senas 
ir gerai išdirbtas.

1120 So. Canal St.

PARDAVIMUI labai pigiai 
grosernė ir rūkytos mėsos, ta- 
boko, cigaretų krautuve. Lie
tuvių apgyventa vieta. Biznis 
senas ir išdirbtas. Kreipkitės 
1308 Sp. 49-th Avė. Cicero. IU

REIK ALINGI augintojai 8 
metų ir 6 mėn. vaiko abu tė
vai yra mirę. Gali pasiimti 
ant /visados. Atsišaukite 
W. 18-th St. iš užpakalio 
antro augšto vakarais po 
vak. nedėlioj ir subatoj 
pietų.

MES patarnaujam Visokį 
valgį už 40c, sykiu zupė ir 
visokių keptų ir virtų mėsų, 
žalumynų, puding ir kava ir 
stengėmės' patarnauti visiems 
kuo geriausia. Duodame 21 
valgį už $7.00.
MILIJERS RESTAURANTAS, 

.‘5819 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9159

Vieno patyrusio vyro dir
bimui Rampoms šilkinių už
laidų. Mokama geriausia kk 
ga.

Ideališkos darbo apysto- 
vos. .

Nuolat darbas. Ateikite 
tuojau pasirengę darban.

ART LAMP MFG. CO., 
1433 S. Wabash Avė.

PARDAVIMUI “Kaunas” res- 
taurantas sena ir išdirbta vieta. 
Suprantančiam restauranto biz
nį, gera vieta pinigų uždirbti. 
Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. 2325 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj. Listas 3 metams. Rendos 
$30.00 į mėnesį. Rakandai pri
klauso prie pardavėjo. Nupirk
si! už teisingą pasiūlymą. Apie- 
linkė svetimtaučių. Kreipkitės:

8759 So. Wallace St.
—...—' ......- ... .
BARGENAS. Pardavimui bu 

černė ir groserne, su namu ar
ba be namo. Labai patogioj 
apielinkčj. Tokio biznio arti 
nėra. Užtai parduodu, kad ne
moku biznio varyti. Atsišaukit 
pas savininką, 2901 W. 38 PI.

PARSIDUODA 2 pečiai vie
nas šildomas kietom anglim, 
antras šildomas gasu. Abudu 
pečiai mažai vartoti. Parduo
siu už prieinamą kainą. Kreip
kitės 3301 So. Wallace St.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, kampas 35 ir Halsted St., 3 
krautuvės ir 2 augštų frame na
mas, akmeniniu pamatu, Įplau
kų $270 j mėnesį, mažus išlai
dos, pirmas morgičius, $16,000 
pinigais į 5 metus. Kaina $32,- 
000.

_ _.. i----- i m- mmmmbbe— PARSIDUODA restauranas

SIŪLYMAI KAMBARIU ir istaiga ___________________ra vieta, apiehnke apgyventa
RUIMAS rendai merginom' rusų ir lietuvių. Turiu parduo- 

ar ženotai porai.
Kreipkitės:

658 W. 31st St.
2 lubos frontas PARbAVIMUI saliunas geroj 

vietoj; ant kampo, 25 metai kaip 
RUIMAS rendon, vienam ar, biznis išdirbtas. Parduosiu pi- 

dviem vyram. Ruimas gerai už-' giai, nes išvažiuoju į kitą mie-
laikomas, elektra.

Kreipkitės:
4344 So. Hermitage Avė.

' Ant 2 lubų

REIKIA DARBMįl

stą. Atsišaukite: Charles Sunk- 
vedis, 1436 S. Morgan St.

PARDAVIMUI krautuvė ciga
rų, cigaretų, ice cream ir viso
kių smulkių daiktų. Svarbi par
davimo priežastis.

Atsišaukite:
1978 Canalport Avė.MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie namų darbo, mažos 
šeimynos, nėra skalbimo.

Atsišaukite:
P. GAČIONIS, 

5360 So. VVestern Avė.

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

Atsišaukite:
5114 So. Rockwell St.1REIKALINGA mergina arba mo

teris prie namų darbo, prižiūrėjimui 
keturių ir pusės metų mergaitę: val
gis, ruimas ir mokestis. Atsišaukite 
po 4 vai. vakare. ' •

CHAS. BARTKUS, 
2941 W. 39th Street, 

arba Pershing Rd., 2 lubos

PARDAVIMUI geras saliunas. 
Priežastis pardavimo, einu į nuo
savą namą.

Atsišaukite:
2059 W. 21st Place ' 

Chicago, III.
REIKALINGA dvi merginos, 

viena į namus prie namų dar
bo 0 antra į studio prie pavei
kslų darbo. Atsišaukite.

W. J. STANKŪNAS 
(P'hotographer)

3315 So. Halsted St.

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

Atsišaukite:
2310 So. Halsted St

ĮTEIKIA MERGINOS PRIE 
namų darbo. Maža šeimyna

Atsišaukite:

H. GOLDBERG 
1402 Independence BL

REIKIA 8ARBININKĮI

PARDAVIMUI bučernė' ir groaer- 
nė. Labai gera vieta dėl lietuvio. Par
davimo priežastis, nemoku lietuvių 
kalbos. Biznis daromas daugiausiai su 
lietuviais ir lenkais.

Atsišaukite:
1837 So. 50th Avė., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per 7 metus, pigi ren
da, 4 kambariai gyvenimui 
Atsišaukite 3300 Wallace St. 

Chicago.
VYKŲ

lilsIKAiIjINOAS automoJ>ilią 
mechanikas, kuris yra exper- 
tas ant visokių karų. Kreipki
tės: A. J. Dawson
847 W. 33 St Tel. Yairis 3036

SAOUNAS ant pardavimo 
su barais tarp fabrikų. Par
duosiu pigiai,

Atsišaukite
2600 W. 26-th Str.

BARįGENAS. Pardavimui sa
liunas. Turiu parduoti iš prie
žasties* kito biznio^ 2501 W. 
46-th St., netoli Wčstern Ave.! 
Phone Lafayette 7058

REIKIA vyrų cinos^ kalvių. 
Karų rfefrigeratorūų. Pagei
daujama patyrusių.

North American Car Co.
87-th St. and Nickle Plate R R

Tel. Ches^erfield 0026

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
?era vieta bizniui; geri rakandai; 
2 skėlos, mašina mėsai ir kavai mal
ti, mėsai pjaustyti, ir registeris. Tą.- 
voro daug. Priežastis pardavimo, sa
vininkas išvažiavo j kitą miestą, što
ras uždarytas. Parduosiu viską sykiu 
už pigią kainą, .$1,200. štoras randa
si, 2612 W. 47th St.

Pardavėjas J.' ZAKSAS,
3389 So. Emerald Avė. 

Tel. Boulevard 8032

PARDAVIMUI 2 baltų krėslų 
barbernė. Įkurta 35 metai tam 
atgal. Renda $30 su lysu, 3724 
Archer Avė., netoli Western 
Avė. Greitam pirkėjui barge- 
nas.

PARDAVIMUI delikatessen, 
kampinė krautuvė, 4 gyvenimui 
kambariai, nėra kompeticijos. 
Gera vieta dėl bučemės.

Atsišaukite: / . z
10261, Ewing Avė.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
krėslai. Puikus transferinis kam 
pas, geras biznis, lysas ilgam 
laikui. Renda $55 į mėnesį. Ge
ra vieta lietuviui barberiui, 755 
W. 35th St. ir Halsted St.

PARSIDUODA pieninė, tu
riu parduoti greitu laiku, arba 
mainysiu ant lotų ar kitokios 
nuosavybės. Biznis gerai išdir
btas; apielinkė apgyventa Lie- 
tuviais. Parduosiu pigiai už 
teisingą pasiūlymą'. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos.

2241 W.. 23-rd Place

PARSIDUODA galiūnas, ge 
roj vietoj visokiu tautų apgy
vento], biznis išdirbtas per 17 
metų. Taipgi vienas automo
bilius ir lotas. Parduosią sy- 
kiu arba atskirai.
1342 S. Cicero avė., Cicero, IU

PARDAVIMUI kendžių, san
dvičių, papso, alaus ir šiaip 
visokių gėrymų. Parduosiu pi|- 
giai, nes turiu apleisti ytą apie- 
linkę. Atsišaukite 678 Roose-I 
velt Rd. arba 12 st. arti Hals
ted gatvės.

turi greitu laiku apleisti miestą. K: 
pirmesnis, tas goresnis bus J tą bi 
r už prieinamiausią kainą. Atsiš 
tite po antrašu:

4901 W. 12th St., Cicero, IU.

PARDAVIMUI 2 saliunai, 
vienas yra arti prie ežero ir 
75 st. maudynių, kur visados 
gerai yra daromas biznis. Lis- 
tas ilgas. Parduosiu pigiai. I 

10318 So. Michigan Avė.

Mes turime keletą biznio lo
tų prie 63 gatvės, pigiai. Taipgi 
gražius bungalow ir 2 augštų 
mūrinius namus. James A. 
Burke, 3107 W. 63rd St., Tel. 
Republic 7339. I

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 flatai po 4 kambarius su ga
gu, elektra, maudynėms, augštas beiz- 
mentas ir antstogė drabužiams džiau
ti; puiki lietuvių apgyventa vieta; na
mas beveik naujas; kaina $5,200, pu
sę reikia pinigais, o kitus ant mor- 
gičio lengvais išmokėjimais.
• PARDAVIMUI 2 bugštu medinis 
namas ant cimento pamato; 2 flatai 
po 5 kambarius; yra gasas, elektra 
ir maudynės; yra ir mažas groserio 
štoras prie to; viskas parsiduos už $5.- 
200, reikia turėti pinigais apie $3,000, 
kitus savininkas duos lengvais išmo
kėjimais.
. PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 ir 7 kambarius; na
mas yra geram padėjime su gasu, 
elektra, maudynėms, augštu skiepu ir 
dviem automobiliams garadžius; kai
na $10,500, apie pusę reikia pinigais 
turėti. /o

Turime ir daugiau bargenų. Atsi
lankykite dieną ar vakarais P»» .
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Avė. (prie California av.)

C. P. Suromskis 
Real Estate

I Turim 150 namų po visą 
Chicagą. Kaina nuo $23 šimtų 
iki $150 tūkstančių, tie visi 
namai turi būt parduoti, arba 
išmainyti į trumpą laiką. Kam 
reikalinga gerų bargenų namų 
arba norinti mainyti didelį na
mą ant mažo, arba mažą ant 
didelio. Taipgi priimam ^viso
kius } biznius, lotus, farmas, 
nnainais. Parduodam jgreitai, 
pigiai ir gerąja

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

DIDjELIS BARGENAS biz
niavas mūrinis namas parsi
duoda labai pigiai ir geroj vie
toj ant W. 59-th St. W. of S. 
Halsted st., 1 štoras ir 3 flatai 
Rendos į metus $1860. Kaina 
$14,000 su pečium apšildomas 
ant Storo, listo neturi. Kas nu
pirks tas nesigailės. Gera vieta 
dėl soft drink parlor. Kreipki
tės pas GEORGE PETKUS 

3520 Lowe Avenue Cliicago

PARDAVIMUI rakandai: 3 lo
vos, 2 stalai, 6 kresės, 1 komo- 
de-, 1 šėpa dėl rūbų, 1 siuvama 
mašina ir kiti „.reikalingi daly
kai prie šeimyniško gyvenimo.

4614 S. Paulina St.
1 lubos iš fronto

EXTRA! Pardavimui mūrinis biz
niavas namas 5 šeimynų 4 po 4 — 1-2 
ruimų ir tuščiąs lotas šalę namo. Sy
kiu parduodu. Randasi ant bizniavo 
stryto. Rendos neša metams $1,440. 
Kainę. $15,000.00. Parduosiu už cash 
arba priimsiu kokį bizni kaipo pir
mą jmokėjimą. Panašu i biznį bucer- 
nę, grosemę, ar taip koki kitą. Savi
ninką galima, matyti bile kada.

3256 Šo. Morgan St.,

1 lubos

PARDAVIMUI 8 augštų mū
rinis nainas, 5 flatų, 4 flatai po 
4 kambarius, 1 flatas 7 kamba
rių. Gasas, elektra, toiletai, ga
radžius dėl 1 karo, rendų į mė
nesį atneša $95. Kaina $9,000. 
Mr. Wisland, 908 W. 19th St

DIDELIS BARGENAS GREI
TAM PIRKEjruI

2 augštų mūrinis namas, 4- 
4 kambarių, 20 karų garad- 
žiu)s, malevų krautuvė, lotas 
60x130, ir kampinis lotas įskai 
tomas į tą kainą 50x130, prie 
karų linijos. Savininkui reikia 
pinigų, $10,500. Paimsiu auto
mobilių ir dalį pinigų. Del in- 
fprmacijų klauskite:

809 West 35-th St. Chicago’ 
Tel. Boulevard 0774-0611

4377 Archer Avė.

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

612 E. 95th Street

PARDAVIMUI namp? ant 
kaippo Canąlport Avė. ir Jef- 
ferson St. galiūnas pultaibelis. 
Parduoda pigiai nepraleiskite 
progos. Atsišaukite P. Klasa- 
vitti 1900 Canalport Avenue

PARSIDUODA pigiai mūri
nis namas ant dviejų pagyv. 
karštu vandeniu šildomas, ga
radžius ant dviejų karų. Kar
tu parsiduoda ir biznis. But- 
cherni ir grosernė geroj vie
toj apgyventa maišytų tautų. 
Turiu parduoti, greitai. kam 
reikia atsišaukite:

10455 Sd. Michigan Avė.
Roselande, savininkas — A. M.

BRIGHTON PAiRK 2 flatai 
po 6 kambarius su cementuotu 
beismentu, muro namas švie
sūs ruimai. Kainh $9500. 4 fl. 
po 5 ruimus ant, 2 lotų su bei
smentu muro namas. Kaina 
$9,250. Nepraleiskite šios pro
gos.

2 augštų mūrinis ir frame namas, 
į pietus nuo Garfield Blvd., $4,250.

2 flatų mūrinis namas, 5-6 kamba
rių, garu šildomas, modemiškas, $9500

3 flatų mūrinis, prie Garfield Blvd., 
7 kambarių, kieto medžio, 2 karų ga
radžius, geros įplaukos, $14,000.

6 flatų modemiškas, 5 kambarių 4x 
sun, porčiai, penkis sykius tiek kaip 
renda, $8,000 pinigais.

LYNCH & O’MELIA, 
5509 So. Halsted St., 
Phorie Normai 1236

BARGENAS 6 flatų mūrinis 
namas, gasas, elektra, vanos 
augštas skiepas, lotas 60x125, 
įplaukų $180 į mėnesį, reikia 
įmokėt $7,000. Kaina $19,000 
vertas $26,000. Agentų nerei
kia. 1657 N, Irving Avė .

PARSIDUODA bizniavas na
mas gerame biznio distrikte, 
prie kampo gatvekariai susto
ja prie pat durų. Kaina tik 
$9.000 arba mainyčia ant fer
mos ar kitokio biznio.

818 W. 35-th Place

PARDAVIMUI vieno akerio 
Urmą, 4 kambarių nama$ 
tvartas vištinyčia, javai, šie
nas, karvė, 20 ančių 50 vištų ir 
anglių; viską parduosiu už 
2900.00 106 and Hamlin avė. 
Mt Greenwood, BĮ.

TURIU parduoti savo modernišką 
9 kambarių mūrinį namą ir garadžių, 
su 10 akrų žemes, įskaitant piknikų 
daržą. Randasi 19 mylių* nuo Chica- 
jos, prie C. B. & Q R. R. eina elek
triniai karai. Prie didžiosios gatvės 
greit augančiame miestelyje, viena? 
dokas nuo stoties. Gera vieta pada- 
Eii. pinigu tinkamam žmogui. Pi-, 

s arba išmokėjimais.
Telefonuokit Lawndale 0311.

MR. NISLEY
PARSIDUODA nrrediniai namai, pry 

šaky 3 flatai ir štoras ir užpakaly 3 
ruimų namelis. Elektra, gasas, tele
fonu garadžius 2 maširtoms. Daržine 
malkoms ir anglinis. Rendos gauna
ma $70.00 į mėnesį. Groserį (tavorų) 
randasi apie $2,000 vertės. Viską par
duosiu už $5,500. 1627 S. Morgan St.- ---- -- ■ -- - ... i ■

DVIEJŲ augštų frame rezi
dencija ir kampinis lotas, gat
vės ištaisytos, gera vieta, elek
tra. Parduosiu} pli^i, atsišau
kite tuojau.
2455 W. Pershing Rd. (39 St.)

SPECIALIAI
VALENTINES DRES8MAKING 

COLLEGE
2407 Weet Madison Street, 

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

Sara Patek, pirmininke.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

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

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabas)i 

2595, 8. W. kampas Dearborn- 
Harrison Sts.


