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Vokietijos direk 
toratas atmestas

Stresemanas pasitrauksiąs
658 saliunai uždaryti

Stinnes taikosi su francuzais
Niekas neremia Strese- 

manno tttormio 
direktorato

Ed\vard Cecenas, 1217 South

\Valter

Vokietijai reikės jieškotis naujo 
kanclerio, kadangi Stresse- 
inannas nesutiksiąs sudaryti 
parlamentui priimtiną kabi
nėta. ►

BERLINAS, sp. 5. — Vokie
tijos demokratų (buržuazijos) 
partija reichstage šiandie prie-

Peter Stabilias, 533 E. 75 St.
Vienas lietuvis saliuninkas, 

Casper Dicketes, 8428 Vincen- 
nes Avė., liko nuteistas dviems 
mėnesiams kalėjimo ir užsimo
kėti $100 pabaudos. Keli žmo
nes, kuriuos sugauta geriant 
munšainą kitoj valgykloj, liudi
jo, kad jie pirko tą munšainą 
tame saliune.
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už rankos ir privedęs atidavė 
policistams, o šie paklausinėjo 
ir paleido; tada skebas nu
raudęs kaip vėžys bėgo toliau 
nuo šapos, Minėtas skebas J. 
K. nekuriems streikieriams 
gyrėsi, kad čia streikas tai 
niekai, jis esą matęs geresnii 
streikų ir pats esąs gavęs dvi 
kulkas, 
ta kaip 
kad jis 
buk jis
phijoj irgi 
Žinoma iš 
kaip K. negalima geresnio ir 
tikėtis, nes jis pats nežino kas 
jis yra. Streikieriai žino, kai 

nėra kapitalistas, ir gyve- 
netoli stockyardų, taip kaip 
visi biedni žmones. Jo duk- 
taipjau skebauja

395 areštuoti kovoj su 
munšainu

Septyni policijos kapitonai 
šalinti iš vietos.

pa-

uz-CJIICAGO. — Vakar ir 
vakar policija vėl padarė dau
gybės antpuolių ant munšai
ną pardavinėjančių saliunų ir 
areštavo seilini n inkus ir to
kiuose saliunuose rastus žmo
nes. 'Tose medžioklėse viso li
ko suimta 305 žmones, jų tar
pe keli desetkai saliunininkų. 
Laro suimtųjų yra ir keli lie
tuviai saliunininkai.

Užvakar taipjau tapo paša
linsi keturi policijos kapito
nai, kadangi jie neįstengę nu
sausinti savo distriktų. Vakar

Maxwell, New
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Iš Shane kompanijos 
rubsiuvių streiko

Nedidelis bure- 
rubsiuvių 

savo susi- 
svarstė 

lietuvių

325, W. 
šnipų yra 
žymiausių, 
streikieriai 

susirinki-

Jis per visą laiką 
gatvėmis, o skebams 

išeinant stovi prie 
Per tūlą laiką boseliai

Streikieriai nesupran- 
galima didžiuotis, — 
kitur skebavo. Girdėti 
streiko laiku Philadel- 

dirbęs už skobą, 
tokio žmogaus, 

geresnio

toje dirb-

J. Babravičiaus 
koncerto 

pasisekimas
ILemfno ajrįja užstelbė [Visas 

kitas dainas. — Publika iš
rodė šalta gal dėl nesuprati
mo.

Įplaukų menkumu 
rykščio J. Babravičiaus 
certo rengėjai negalės 
kušti.

Publikos buvo daug, 
buvo įvairi. Gal būt perdaug

vaka- 
kon- 

pasis-

arijos gražiau- 
buvo dainos 

no 
ant

(La

“I am
ir

“La
daina

kaipo labai plačiai

ko remti valdžią, kuri neturi 
parlamentarinio pamato. Ka
dangi didžiuma kitų partijų jau 
pirmiau tą pačią nuomonę iš
reiškė, tai Stresemannas nega
lės sudaryti savo diktatorinio 
direktoriato iš keturių ministe- 
rių, kurie nebūtų buvę atsako
mi ngi prieš reichstagą.

Manoma, kad kancleris Stre
semannas veikiausia nė neban
dys sudaryti tokį kabinetą, ku
rie turėtų paramą parlamentari
nių partijų, todėl Vokietijai 
teks j ieškoti naujo kanclerio, 
kuris tokį kabinetą sutiktų su
daryti. Vokietijai todėl bus ne
mažai vargo, nes prie dabartinės 
padėties niekas kancleriu būti 
nenori.

Gelbės Buhr industriją
Ruhr fabrikantai tarsis su 

francuzais.

DUSSELDORF, sp. 5. — Vo
kietijos fabrikantų vadovas liū
go Stinnes šiandie atvyko į Dus- 
seldorfą. Jis ir keli kiti stam
biausi Ruhr fabrikantai bandys 
tartis su Franci jos okupacijos 
spėkų komanduotoju gen. De-

Manoma, kad vokiečiai pasiū
lys atsteigti Ruhr distrikte in
dustrinį veikimą ir kartu papra
šys, kad butų kiek pakeista 
Franci jos-Belgi jos okupacija.

Jau 658 saliunai liko 
uždaryti

Militaristas išrinktas 
Chinijos prezidentu

Vakar uždaryta dar 48 galiū
nus, Glietuvių. Lietuvis sa
li unininkas nuteistas kalėji
mą n.

CHICAGO. — Mayoras De- 
ver nuo pradžios dabartinės 
savo kampanijos prieš saliu- 
nus uždarė jau 658 saliunus, 
atimdamas jiems laisnius. Va
kar liko Uždaryti dar 48 
na i, jų tarpe mažiausia 
yra lietuvių saliunai.

Me lietuvių saliunai liko va
kar uždaryti:
George Tamulunas, 4440 So.

PEKINAS, sp. 5. — Maršas 
Tsao Kun, šiaurinės Chinijos 
militaristų vadovas, liko išrink
tas Chinijos prezidentu.

Chinijos prezid. renka par
lamentą. Tsao Kun yra 60 m. 
amžiaus. 35 metai atgal jis bu
vo paprastas kareivis.

9 žmonės užmušti riaušėse
saliu-

šeši VARŠAVA, sp. 5. — Devyni 
žmonės liko užmušti ir 14 sužei
sta riaušės Hindenburge, Vokie
tijos Silezijoj, sako gautosios 
čia žinios. Riaušės ištiko polici
jai puolus protesto prieš pragy-

John Skodon, 4222 S. Ashland veninio brangumą demonstraci-

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar”

Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris neseniai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
čiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus šiose vietose:
Panedėlyj, Spalio (October) 8 d., 

(North Side), 1822 Wabansia Avė., 
Utarninke, Spalio (October) 9., 

Mildos svetainėj, 3138 So. Halsted St.
Abiejose vietose pradžia 7:30 v. v. įžanga 15c.

Kviečia KOMITETAS.

............................... . ____ -______  - —

kločių. Juos pašalinta pareika
laujant iš jų rezignacijų, kar- 

[ tu prigrumojant, kad jei jie 
nepaduos rezignacijų savu no
ru, tai prieš juos bus pastaty
ti apkaltinimai. Niekurie jų 
visai nenorėjo rezignuoti, bet 
paskui apsigalvojo ir padavė 
reikalaujamas rezignacijas. 
Tarp pašalintųjų kapitonų yra 
vienas kongresmano brolis. 
Niekurie pašalintųjų sako, kad 
juos pašalinta ne delei mirn- 
šaino, bet delei politikos.

Chicago. 
lis streikuojančių 
vakar, paprastame 
rinkime daugiausiai 

apie biaurų elgim; 
šnipų, dirbančių u 
Shane’o kompanijai 
Madison St. Tokių 
keletas. Vienas iš 
apie kurį tankiai 
kalba visuotinuose

muosc, o taipjau apie kurį kal
bėjo ir vakar, yra storas, nu
tukęs šnipas, kuris kitokio 
darbo nemoka kai]) tik siūles 
prosyti. 
bėgioja
įeinant ir 
duru.
jį buvo pašalinę už nemokėji
mą anglų kalbos ir už berei
kalingą užkabinėjimą praei
vių; bet jisai ir siūles prosyti 
yra per prastas darbininkas, 
tai ir vėl pastate lauke prie du
rų žiopsoti. Bet šį kartą ne jis 
stovi vienas; su juo stovi ir 
2 policistai. Bet jie yra tiek 
žioplus, kad net nė vieno 
streikierio nepažysta.. Jie 
stovi ten be joūkio tikslo, tur
būt mano, kad streikieriai 
pradės muštis su skebais, o jie 
tik 
riai

kad visi 
turtinges- 
visi orga-

jis 
na 
ir 
tė
tu vėjo.

Streikieriai sako, 
tie skebai nepaliks 
n i iš skebavimo, tik
nizuoti darbininkai juos panie 
kins, o be tų darbininkų jie ne 
galės 
ateis 
savo

visą amžių išgyventi; 
laikas, kada ir jie turės 
nuodėmės išpažinti.
— Toks kaip kriaučius.

Apkaltino Miniuky 
vadovą

Philadelphijos saliunai 
nepasiduoda

Nepaiso gubernatoriaus ir val
džios įsakymo užsidaryti.

PIIILADELPHIA, Pa.,'šp. 5. 
— Philadelphijos saliunai tebė
ra atdari, nežiūrint gubernato
riaus Pinchot ir federalinio j u-, 
stijos departamento įsakymo, 
kad jie užsidarytų ir iškrausty
tų visus įrengimus. Tik keli iš 
1,300 saliunų užsidarė, ir tai tik 
miesto pakraščiuose, kiti gi visi; 
varo puikiausį biznį ir nepaiso 
jokių įsakymų. Gubernatorius 
sako, kad prieš juos bus parei
kalauta injunetionų.

Apkaltino milionieriy 
Stokes.

CHICAGO. — Grand jury 
vakar išnešė apkaltinimą prieš 
New Yorko milionierių W. E. 
Stokes, jo advokatą ir penkis 
negrus. Juos kaltinama suo
kalby pažeminti ir apšmeižti 
jo pačią Helen Ehvood Stokes.

MilionierrUs jau senai bando 
atsikratyti nuo savo pačios. 
Tuo tikslu jis ir jo advokatas 
supirkę daugybę melagingų 
afidavitų, kad ji buk gyvenu
si Chicagoje ištvirkimo na
muose. Veik visi padavusieji 
afidavitus, negrai, prisipaži

no, kad jų afidavitai yra me
lagingi ir nupirkti už pinigus, 
arba kad jie patys supirkinė
jo melagingus afidavitus.

Tš apkaJUtintųįjų reikalauja
ma užsistatyti po $5,000 kau
cijos. Teisėjas įsakė tuojaus 
areštuoti ir atgabenti teisman 
tuos apkaltintuosius, kurie gy
vena Neąv Yorke.

Riaušės Lloyd George atvyku

NEW YORK, sp. 5. — šian
die į Ne,w Yorką atvyko bu
vęs Anglijos premjeras Lloyd 
George. Airės moterys tuo
jau^ surengė prieš jį demons
traciją, kuri užsibaigė riaušė
mis ir ją policija išvaikė. Ka
dangi Airijos reikalas dabar 
pasidarė nepopuliarus, tai tos 
moterys bandė pakreipti ame
rikiečius tuo, kad jdaug Angli
jos degtinės įšmugeliuojama j 
Ameriką.

r i ai

apgins skebus. Streikie- 
sako, kad jie gali ten sto- 
dięną ir naktį, streikic- 
nė vieno nemušė ir neno

ri mušti; kuris yra skebu, tai
ir gali būti skebu, streikieriai 
su skobais nedarys jokių su
tarčių ir jie jų nekviečia prisi
rašyti prie unijos, nes rubsiu- 
viai mūrininkų neturėtų kur 
padėti, ir tie skebai laikui atė
jus turės grįsti prie savo senų 
darbų. fSeni kriaušiai, kaip J. 
T. arba M. N., kurie yra svar
biausiais streiklaužiais pas 
Shaną ir kurie bėgioja po 
namus, kad tik daugiau pririn
kus skebu, kad tik prailginus 
streiką, ir tai giriasi savo kai
mynams, kad jei ne jie, tai 
Shane seniai butų turėjęs uni
ją pripažinti, bet jie girdi, 
laikėsi gerai, tai Shane vis dar 
įstengia tęsti streiką. Bet tie 
patys skebai prisipažįsta, kad 
unijinėj dirbtuvėj darbo nebe
gaus ir kada kompanija pripa- 
žinsianti uniją, tada jie turės 
išeiti iš tis šapos. Tada pirk
sią biznį, arba važiuosią kitur. 
Reiškia patys skebai žino kas 
jų laukia; jie prisipažysta, 
kad jiems vietos tarp organi
zuotų rubsiuvių nebus.

Taipgi yra vienas visiems 
gerai žinomas streiklaužis J. 
K., kuriuo biaUrisi netik strei
kieriai, bet ir pašaliniai žmo
nės. šis skobas iš pat pirmos 
streiko dienos maršuoja gat
vėmis neva kaipo detektyvas; 
nors jis juomi nėra, bet tik 
tokią rolę losią, nes mat yra 
nutukęs ir sveria daugiau 
du šimtu svarų. Jis ir 
daboja, ir prieš skebams 
dėsiant eiti iš skebšapės 
apibėga kelis blokus aplinkui' 
pažiūri ar nėra streikierių. ir 
kokį kur radęs paduoda polici
jai. Kartą šis skebas lakstė ga
tvėmis ir sutiko streikierį ne
toli skebšapės, nusitvėrė jam

WASHINGTON, sp. 5. — Pa
skelbta, kad federalinis grand 
jury Toledo, Ohio, išnešė apkal
tinimą prieš generalinį karpen- 
terių unijos organizatorių F. C. 
Plambeck.

Sulig apkaltinimo, Plambeck 
kalbėjo keliuose unijos susirin
kimuose, kuriuose jie bandė na
rius prikalbinti negelbėti val
džiai teisti A. Bentley Sons kom
paniją Columbus, O., kuri liko 
patraukta teisman už perdaug 
didelį atlupimą iš valdžios būda
vo jant Camp Sh'erman.

Penki žmonės užmušti
DETROIT, Mieli., sp. 5. — 

Penki žmonės liko užmušti už- 
mjiestir^iaįm įgatvekariui užbė
gus ant paskutinio laidotuvių 
procesijos automobilio.

Kaliniai tebėra nesuiunti.

EDDYVJLLE, Ky., sp. 5. — 
Kalėjimo valgomasis kamba
rys vis dar tebėra apsuptas 
kareivių, kurie nepaliauja šau
dyti iš kulkasvaidžių, kad už
mušus ar privertus pasiduoti 
tris ginkluotus kalinius, kurie 
bandydami pabėgti iš kalėji
mo nušovė tris sargus ir pa
skui užsidarė tame kambary. 
Spėjama, kad jie yra gerai 
uIzLsjibalrlikadavęl ir kad jų pri
eiti negalima bus iki jie turės 
šovinių. Negelbsti 
mos 
bos.

Įvairi.
Tur būt koks penkdalis pu- 

blijos susidėjo iš tokių žmo
nių, kurie atėjo koncertan tik 
todėl, kad jiems jų klebonas 
liepė eiti. Labai puiku, kad jie 
atėjo koncertan. Tik gaila, 
kad jiems taip nesuprantamas, 
taip svetimas buvo didžio artis
to pilnas interpretacijos plo- 
numybių dainavimas.

Juozas Babravičius 
irgi buvo kitoks 
pirmuose 
kaipir vengė pilnai pasirody
ti: tai dalį dainos praleido, tai 
palšai paėmė augštaja Įgaida.
Vienok įsidainavęs užsimiršo, 

įsigilino dainon, ir savo my
limąsias dainas tarytum pieš
te piešė savo garsiu skambiu 
balsu panąšiič kartais į smui
ko stygų balsą, ar į fleitos ma
lonius garsus.

Daugelį dainų ir arijų va
kar J. Babravičius sudainavo 
artistiškai, sudarydamas lyg 
riuos “Piscatori di Perle” sū
riuos “Piscotori di Perle” su
gauna... Bet visgi nei vienos 
jis taip gražiai, taip jausmin
gai ir vaizdžiai nedainavo kaip 
Lenskio arijos iš operos “Ev- 
goni Oniegin.” Čia jis nepa

šykštėjo parodyti savo balsą 
ir savo artizmą pilname tobu- 
ume... Tik reikėjo įsivaizdin
ti brėkštą dienos, apie kurią 
^enskis klausia ką ji jam 
rengia, susidumojusį jauną 
Lenskį, turintį žūti dvikovoj 
tą dieną, ir klausytis kaip Bab
ravičius savo balso stebėtino
ms moduliacijomis atvaizdi
na įsimylėjusio jaunikaičio ne
paprastą dvasios kovą... Tai 
)uvo kas tai puikaus, kas tai 
abai reto ir brangaus tas 
Babravičiaus interpretavimais 
^enskio arijos...

vakar 
kaip savo 

koncertuose. Kaikur 
pilnai

Vienok musų parapijonų ta 
arija visai nepalietė. Nežiū
rint, kad daugelis labiau pra
silavinusių žmonių karštai 
plojo už Lenskio ariją, betgi 
publikos masė pasiliko šalta.

Gal būt dalis publikos jau
tėsi, kad ji čia tik pareigą at
lieka, kaip tai jiems bUvo sa
kyta, kad reikia pasirodyti ir 
tt., bet neseinia patys sau di
džiausio estetinio malonumo.

Po Lenskio 
šia padainuotos
“Verrei Mųrrire”, 
Prophet”, “AprįĮį” 
bis padainuotoji 
loma”. Pastaroji 
Palonui),
žinoma Amerikoje, rodos kiek 
karščiau buvo publikos priim
ta. <) gal ir tas tik taip pasi
matė. Ištikro, stoka bendru
mo tarp artistobdainininko ir 
vakarykščios publikos labiau
sia metėsi į akis vakarykščia
me koncerte.

Žinoma, tai yra todėl, kad 
dainininkas J. Babravičius yra 
per tobulas artistas musų pa
prastų žmonių dabartiniems 
supratimams ir jausmams. 
Betgi {besiklausydami tobulų 
artistų ir dainininkų, su laiku 
gal ir musų paprasti žmonės 
augščiau pakils.

*

medžiagfinis 
rezultatas, 
rekliamos, 

musų 
apver-

Šri o koncerto 
pasisekimas yra 
viena, nuoširdžios 
kurią davė Naujienos
dainininkui, pirmiausia 
tinusios jo didelį talentą, ant
ra, įvairių veikėjų Babravi
čium susidomėjimas, kjilęis po 
pirmųjų koncertų, surengtų po 
Naujienų tfloba, Itrečių, nuo- 

pasidarbavimo musų 
koncerto naudai, tarp 
labiausia pasižymėfjo 
ir dabar ponios N.

I. JurgeHionienė, 
Kirienė, Micke

vičiene, Norkiene, Narmontai- 
tė ir kitos.

Po šio koncerto, kaip teko 
girdėti, 
žiuojąs 
nuosiąs 
panijai.

moterų ' 
kurių 
pirmiau 
Gi.'gienė, 
Nausiedienė,

p. J. Babravičius išva- 
Ncav Yorkan, kur dai- 
Victor rekordų kom- 

-Reporteris.

Šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:51 v., leidžiasi 
5:25 v. Mėnuo teka 1:27 v. r.

nč meto-
į kambarį gasinčs bom-

kaip 
kitus 
pra

jos

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 5 dieną, užsienio pi

nigų ne mąžiaus kąip už f 
rių bankų buvo skaitomi 
oinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $5.04
Danijos 100 markių................ $17.65
Finų 100 markių ...................   $2.69
Francijos 100 frankų ........... $5.9'7
Italijos 100 lirų ....................... $4.50
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100,000 markių...... . ........ 20c
Norvegijos 100 kronų.... . ......... $15.79
Olandų 100 kronų .................  $39.35
Šveicarų 100 kronų ........... $17.90
Švedijos 100 kronų ...............  $26.53

:os

“Karalius” Purnell 
Australijoj?

SYDNEY, Australijoj,
5. — Vietos policijos viršinin
kas Fo<wler mano, kad Dovy
do Namų kolonijos Michigane 
“karalius” Purnell1, kurio jie- 
koma Jungt. Valstijose, yra 
nedideliame miestely North 
Ryde, kur yra Dovydo1 Namų 
kolonijos skyrius. Dar nieko 
nedaryta jo suėmimui.

Vokietijos 10,000,000 markių .... 2c V

sp.

RYTOJ PASKAITA
Mokslo draugų sekamą 

paskaitą įvyksta rytoj, nedė
lioję Spalių 7 dieną, Raymond 
Institute 10:30 vai. ryto.

Skaitys K. AUGUSTINA- 
VIČIUS temoj: ŽMONIJOS 
EVOLIUCIJA IR PROGRE
SAS.

Atsilankykite!

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

i3

$

To prašo Lietuvos žmonėšir 
taip pataria Lietuvos bankai

■i

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

ChicagoIlL



NAUJIENOS, ChicBgO, III.

Pranešimas
Kas Dedasi 

Lietuvoj
Darbininkams paleng

vinimu nėra.
Pranešu gerbiamai lie
tuvių visuomenei, jogei 
atidariau dirbtuvę vyrų 
ir moterų rūbų. Taipgi 
valymo, dažymo ir pro- 
sinimo senų rūbų. Nau
joj lietuvių kolonijoj — 
Marąuette Manor. Ma
no 20 metų patyrimas 
rubsiuvystčs amate, pil
nai užtikrina jūsų užga- 
nėdinimą.

darbi- 
kad kai 
jam bu- 

palengvi- 
moketi

Stanley A. Alekna
2537 W. 63 St.

Kampas Maplewood Av.

Res. Tel. Prospect 4471

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
MUZIKALIAU INSTUMENTŲ

Lietuviškų Victor rekordų užlaikome didelį staką 
vis naujausi išeina geriausių giedotojų ir geriau
sių muzikantų. Malonėkite atsilankyti musų 
krautuvėn, kad ir nereikia pirkti, vis mes jums 
patarnausim už dyką parodydami. Kokių yra 
gerų musų lietuvių tautos dainininkų, tai suprasi
te kiek lietuvių tauta yra pakilus. Labai malonu 
pasiklausyti. Mes turime atskirų kambarių dėl 
kostumerių, pas įklausyti. Malonėkite atsilankyti 
kada tik turite laiko, mes patarnausim už dyką.

Liubavas (Mariampoles ap.) 
— Šiame valsčiuje yra Skais
čių dvaras, kifri pirmiaus nuo
mavo vienas žydelis. Pasibai
gus jo nuomai, išnuomavo tą 
dvarą vietiniai dvaro 
ninkai. Labai įdomu, 
žydelis nuomavo, tai 
vo duodama visokie 
nimai, nereikėdavo
nuomą nei už dirvonus, nei už 
durpynus, nH?i už kitą nedirba
mą žemę ir nuoma bu*vo gana 
maža. Bet kaip dabar darbi
ninkai išnuomavo, tai visai 
kiti dalykai ir kitos sąlygos. 
Nuoma tris kart didesnė rei
kia mokėti ir ne išskaitoma 
jokios nedirbamos žemes. Pe
reitais 1922 m. buvo padaryta 
sutartis su Ž. U. Ministerijos 
įgaliotiniu, kur buvo pažymė
ta, kad dvaro darbininkai gali 
naudotis ir durpynais sau ku
rui, bet šiais 1923 m., nors 
sutartis ta pati, bet u£ naudo
jimąsi durpėmis reikia dar 
pridėti 139 litus. Taigi gali
ma padaryti tokia išvada, kad 
musų krikščionys bereikalio 

taip garsiai ant žydų kalba: 
jie vis tiek geriau draugauja 
su žydų kapitalistais, negu 
lietuviais darbininkais.

—Nykštukas.

ŽMOGŽUDYSTĖ.

PIANAI — PLAYER PIANAI

su

i
II
i

i
I

Taipgi išgirsite pianų rolius, dainas ir muziką. 
Kokių yra gerų kompozicijų, kad ir svetim
taučiai nori pasiklausyti. Mes užlaikomo di 
delį steką. Kaip tik naujausi išeina visi pas 
mus randasi.. ♦

EAGLE MUŠIU 00.
323G South Halsted Street, Chicago, III.

Bevažiuojant dviračiu iš 
šakio Rudos į Valių kaimą 
šautas Antanas Sendzikas.

žmogžudžiai jį nuogai nu
rengę. pakišo po eglaitėmis.

Po trijų dienų begrybauda
mas Jonas Ką-rtfavičius nužu
dytąjį atrado. Ant nuogo la
vono buvo padėtas pasas 
račiui leidimas. Galvoje

‘dviejų kulkų skyles.
Atradus lavonas dar 

įėjo vietoj 4 dienas, belaukiant 
iš Šakių ponų atvažiuojant.

Apylinkėse taip įsigalėjo 
žmogžudžiai, kad žmonės nak
ty bijo ir iš trobos beišeiti, 
ir milicijos tuose rajonuose 
simato. (L. ž.)

nu<-

ir dvi 
rasta

nes
ne-

1 l)r. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS’
866 Milvaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Ilaymarket 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo 
i 6 iki 9 valandai vakare.

KAUNAS.

f SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKoT
Didžiausia lietuviu apd raudos ir pašalpos or

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

ji Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
i 587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri-
' imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T8-
1 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 ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, Ncw York, N. Y.

* ■ = ..... ...........==^

Lict u vi ų-lat vi u jau n i m o
■Latvių janiino sąjunga ve

danti derybas su lietuvių jau
nimo veikėjais tikslu Įkurti 
bendrą Lietuvių-latvių jauni
mo draugiją. (L. Ž.)

LATVIJA.
Juros karantinas Liepojuje.

Latvijos valdžia pareikalavo 
iš Tautų Sąjungos (>,000 svarų 
sterlingų juros karantinu4! Lie
pojuje pastatyti. Šį darbą 
pradėti Tautų Sąjungos sani
tarinė komisija nutarė dar 
praėjusiais metais, ir susipa
žinti su Liepojaus uostu buvo 
atvykęs jos tam tikras atsto
vas l)r. Panteleoni. Karantino 
pastatymo darbas Latvijos val
džios įkainuotas į 10,000 sv. 
sterlingų, tačiau T. S. sultiko 
suteikti tik 6,01)0 anglų sva
rų. (E.)

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

DEDANT SŪ RUGSĖJO 1 d. 1923 n.-. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie natijai užsirašys laikraštį “ VII6N YIJIJ” xne— 
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio l (1.1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Latvių tautinimo darbas.
Ryga. Rygos miesto taryba 

nutarė nuardyti buv. Petro D. 
paminklą piedestalą Rygoje. 
Greitu laiku manoma nuardyti 
stačiatik ių bažnytėlę 
gos gelž. stotimi, 
taip pat sumanymas 
kių katedros soborui
minklu. (E.)

ties Ry- 
Pakdltas 
stačia li- 

pertaisyti 
lybes ]>;i-

Šeštadienis, Spalis 6, 1923

Pranešimas NOREBAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PC JFS. TAS JUMS BUS J 

ANT NAUDOS. ?

S. L. FABIONAS CO.
11 ---- , ■■ i ■ i-r įį

809 W, 35th St.,
Tel. Boulcvard 0611 te SLK 

PADAROM PIRKIMO IŠ PAR- K
DAVIMO RAŠTUS. ’

Pasekmingai siunčiau? įaugus ir | 
Parduodam Laivakuftes. .

Draugystė Lietuvos Dukterų 
Rengia

ŠEIMYNIŠKĄ VAKARIENĘ
Subatoj, Spalio (October) 6 dieną, 1923

MILDOS SVEATAINĖJ
3142 S. Halsted St.

Pradžia 7 valandą vakare.
Kviečiame visus senus ir jaunus atsilankyti ant 

tos lietuviškos vakarienes. Bus gražus programas. 
Kalbės advokatai ir daktarai ir bus daugiau kitokių 
pamarginimų.

šiuomi pranešu visiems lietuviams, 
kad aš užėmiau S. A. Aleknos drapa
nų siuvimo vietą. Todėl šiuomi mel
džiu visus buvusius ir naujus kostu- 
merius atsilankyti. Aš darau drapa
nas ant užsakymo ne vien vyriškus, 
bet ir moteriškas. Priimu valymo ir 
dažymo darbą .kaip ir pirmiaus. Už
tikrinu greitą ir teisingą patarnavimą.

Su pagarba,
Vincent Briedis,

911 W. 33rd St., Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Garšinkitės Naujienose

Koncertas ir Balius
Rengia

Susivienijimas Lietuviu 
Draugijy ant Bridgeporto

Nedėlioj, Spalio-Oct.
1923 m.

Mildos svetainėj,
3142 So. Halsted St

Pradžia 7 vai. vak
Inžanga 50c. ypatai

777? ZLČM7/OA/

Chicago Lithuanian Auditorium, 3111-33-35 So. Halsted St.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ant šio Koncergo ir Baliaus paremti tą prakilnų darbą, kuriam Lie
tuvių Draugijos ir Kliubai deda visas pastangas, idant 
ypatos nepamirškite paremti kuomi kas galėdamas, nes 
lingas. Tai yra vienas ii’ didžiausias darbas Chicagos 
lietuvišką didžiausią svetainę šioj kolionijoj. Svetainė

Nepamirškite atsilankyti j šį vakarą, neš bus geri 
tainės Auditorium.

Vakaro pelnas skiriamas svetainės statymui. Kviečia KOMITETAS.

pastatyti svetainę kuogreičiausiai. Taipgi ir pavienes 
tamstų visų parėmimas šiame darbe yra labai reika- 
lietuviams, kurie turi stengtis remti, idant pastatyti 
bus pradėta statyti šiame mėnesyje.
kalbėtojai ir plačiaus paaiškins kas link statymo sve-

METINIS RUDENINIS SUKIS
Rengia

Brighton Park Lietuvių A. B. Kiiubas
Meldažio Salėje 
2244 West 23ru Place

Subatoje, Spalio-Oct. 6,1923
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 50c

TEATRAS ir BALIUS
Rengia

D. L. K. P. KEISTUČIO KLIUBAS Iš BRIGHTON PARK
Stato Scenoj veikalą

“JUOZAPAS ZELBARA ir FARAONO SAPNAS”
Dviejų aktų Bibliška meilės drama, nėra tai religiškas ar prieš- 

legiškas veikalas, tik yra grynas meilės romansas, iš senojo Egypto 
didybės ir Paraono galybės dienų gyvenimo trečio šimtmečio.

M

Nedėlioj, Spalio (October) 14 d., 1923 m.
C. S. P. S. svetainėje,

1126 W. 18th St.
Svetainė atsidarys 5 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vak.

Tikietų kainos: $1.00, 75c. ir 50c.; po perstatymui bus šokiai iki 
vėlumui, prie geros muzikos.

Kviečia KEISTUČIO KLIUBO KOMITETAS'.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Lcavitt 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 Dokumentus, 
perkant arba parduodant' Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

S. W. BANES, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted SL 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUŠTIN1M0 
IŠPARDAVIMAS

V

> 1

Juf'UJei Jus esate atidėję pirkimą 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dei It 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr>- 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną au 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L* 
$27.50 dabar _________________________ $18^75
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyru vertės nuo $30.00, $3«.uU 
$85.00. Dabar.............._........  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunu 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 'a- 
$47.50. Dabar............................. $32.50
jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $2N50 ir 
$27.50. Dabar ........................
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po *$8.F< 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Kalstą. 
Atdara kasdien nuo 8 ryf* li<r f

• Subatomis nuo 8 ryto 'O 
Nedėliomią nuo 8 ryto
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KORESPONDENCIJOS
Delroit, Mich.

šis bei tas.

Pas mus detroitiečius 
atvėsus ir atsidarius 
nėms anglu kalbos

orui 
vakari 
mokyk

loms. jas šiemet labai daug ir
lietuvių lanko už ką juos ver
ta pagirti. Jau gyvenu keletas 
metų Detroite, bet niekados 
lietuviai taip nesigriebe moks
lo kaip šiemet. Be abejo yra 
nemaža telkiu, kur praleidžia 
laiką belinėse ar smuklėse. 
Reikėtų ir tiems pagalvoti ir 
nieko nelaukiant griebtis mo-

ninku išganymas. Todėl nie
ko nelaukę turėtų mesti bo-

In s. M nik \4klose vietos užseks 
visiems ir niekas nekaštuoja. 
Pasimokinus neberikės beda
mi. kad “negaliu* susikalbėti

Orui atvėsus tai ir prarengi- 
mai prasideda — koncertai 
perstatymai. Ateities Choras 
rengia koncertą spalio 7 d. I. 
A. S. svetainėj, 24 ir Michigan. 
Koncertas įvyks vakare. Gar
sinama, kad dainuos plačiai ži
nomas lietuviams dainininkas 

Julius Krosnickas iš Clevelan- 
do. Krasnickas teko girdėti 
d:iini.‘ojant su Miku Petraus
ku praeitais metais, — turi 
malonų balsą ir jau pusėtinai 
prala vintą. Iv^i dairiems jas 
taip patiko, kad skaito geriau
siu lietuvių dainininku Ameri-I 
koj. Vienas iš dramiečių sa-| 
kė, kad šiemet didelius veika
lus nutarę lošti, ir pirmą vei

ksią “Veidmainystė iri 
Pamislinau sau, jei 

galėsite pastatyti 
busit vyrai. Bet 
užtikrino, kad 

jau trys mėnesiai

fMrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt

Rugsėjo 30 d.

susirinkime;
skundo kopija vi- 
pasiųsta A. Bim- 

kaltininkui, o to

Kadangi A. Rimbo tuo lai
ku buvo Chicagoje, kada prieš 
jį buvo paduotas skunads SLA. 
83 kuopos

Kadangi 
sai nebuvo 
bai, kaipo
musų Konstitucija reikalauja, 
žiu rėk skyrių i j XV., ir

Todėl mes SLA. 21 kuopos 
nariai, griežtai protestuojame 
prieš tokį Piki. Tarybos pail
gimą ir reikalaujame, kad A. 
Bimbo butų atgal priimtas į 
LSA. su pilno nario teisėmis. 

Į Ir jeigu jis prasikaltęs, kad 
butų teisiamas sulig nurody
mų konstitucijoj, o no pagal 
Pild. Tarybos savotiškus išro- 
kavimus.

Mes renkame Pild. Tarybų 
tam, kad ji laikytųsi konstitu
cijos, kurių mes, nariai pri-Į 
ėmėm, 
reikalus pagal ją, o ji 
Taryba, pamynė 
po savo kojomis, reiškia, 
laužė didžiumos

Komisija:

mes, 
ir vestų organizacijos

Pild.
k o n st i t tieji ją 

su
narni valia.

Dovanu IReward)
___KAZIMIERAS PAVIETAS, kuris rašydavusi CHARLES S. 
PAVIETAS, ir kurio fotografijas čion paduodame, būdamas Ban
ko Kasieriaus pagelbininku — prasišalino iš Chicagos, III., Subatos 
naktį, Rugsėjo (Sept) 8-ta, 1923 m., pasisavinęs nekuria sumą pi
nigu. Teismo įsakymas (Warrant) jį areštuoti, kur jisai nebutu, 
yra Valdžios išduotas.

AKUšERKA
) 3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
’ Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
l Tel. Yards lllf
Baigusi akušeri 
jos kolegija; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja. viso
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose veikai uo 
se moterims i 
merginoms; krei 
kitės, o rasi 
pagelbą.

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

Vardas — Kazimie- 
ras-Charles S. 

Pavietas.
Gyveno — Chicago, S

/—------ ------------*

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

W“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. 
ISth St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pi<jtų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canrd 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 953 
Boulevard 4136 

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

Illinois.
Tautybė —

Lietuvys
Užsiėmimas — Pa- 
gelbininkas Banko j

Kasieriaus
Amžis — 36 metų jį. 

Ūgis — 5 pėdų, 6 c. M 
Sveria — 155 svar.tfc

Plaukai — Juodi || 
Išvaizda — Tamsi 8
Akis — Tamsiai g 

rudos

Mcilė”. 
tą veikalą 
Detroite, tai 
iis man jau* 
‘•i u r”. nes
kaip besimoką.

Kaziukas su “Naujienų” 
• gentu? Daug detroi liečiu nu* 
jskudžia, kad negaft gauti 
i.rkti Naujienų. >—Kukulis.

P. S m a Iškiš
A. Miliauskas.

D. Partija 
Iloues of 

Apgarsinimuose bu
dėta net keli darbiečiu 
Jūs” kalbėsią. Mat pra
buvo rengtos su tikslu 

dien- 
ir 

Bet 
va r-1

Protesto rezoliucija
pasižvejot pinigų, 
rašei u i “\Vorker“ todėl 

žvaigždes, 
visu tautų, 
būtum suskaitęs 

Tai bent ma- 
patys akliausi 

vadovų sekėjai, atsidavę su 
di.'sia, su kimu vadų diktatū
rai. Ir matyt, kad šiuo sykiu 
mažai iš pašalinės publikos 
pasižvejojo, nes žmonės vis 
labiau pradeda suprasti jų ine-l 
klerystes, ir aukų nebeduoda.

Tą vakarą įvyko koncer
tas, tik kitoj svetainėj. Kon
certą rengė ADPLS. 8 kp. Ai-

garsino 
žmonių, 
gini be

nors 
gu 1 
.šimtu.

kurios patys rengėjai nc-

mas susidėjo iš dainų. Pir
miausia darbiečiu Aido Cho
ras sudainavo Internacionalą. 
Bet dainavo taip, kad buvo
sunku ir klausyti; antrą, 
turelio” daina sudainavo v įdu

programų dalis, solo ir duetai. 
Nors buvo garsinta, kad 
programas toks, koklio 
Detroite nėra buvę, bet to 
buvo. Petrašiunienė turi 
sa ir neblogą, bet dar jai

bus

ne- 
bal- 
sto-

Vienas

Prieš Pild. Taryba.v

Italijoniškos Armonikos
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių pirmos klcsos ranka dirbtų 
Italijoniškų Armonikų.

Telefonai i

Aido ('.boro mokyto- 
dainuotoj as.

Ak ro

balso eina solo 
kie dainininkai 
j am s, bet ir 
visuomenei daro
koncerto buvo šokiai. Žmonių bu-

iredamas visai 
dainuoti. To- 
netik rengė- 

visai lietuvių 
sarmatos. Po

i mada 
Taip 

.ra ir su dailės draugi- 
Nėra žinios ne kiek jų 

suskaldytos spėkos

ję j ę

joms.
yra. O
negi gali atlikti savo užduočių.
Pareitais metais buvo vienas 
choras, kuris jau iš seiliaus 

ir rodos turėjo jito pa
nti vis/i. Bet minimas 
s Choras, išmetė vieną 

už pliotkus, tai kele- 
sekėjų atskilo ir susitvė- 
:> Choras. Būt nieko, jei 
;ų organizacijas, kurie 
nesivadina susipratę, 

bendro fronto” nariais, 
įbar tą darbą atlieka 

bendro fronto“ nariai, tai jau 
Dabar man vienas 

laidavę 
vienybes 
vienybė,

pranešiu vėliau^. Bet 
galima sakyti, kad 
ne... Nes pirmiaus 

suvienyti

jau

laiška ateitiečiams 
klausimu. Ar įvyk 
apie tai 
iš kalno 
greičiaus
buvo manę Sąryšis 
dvi pašelpincs draugijas ir pa
daryti vienų, bet neįvyko, nes 
“bendro fronto“ nariai atme
tė. Gal bus ir šiuo sykiu taip.

Į Detroit, Midi.
Rugsėjo 28—23.

Mes, SLA. 21 kp. nariai, lai
kytame sav mėnesiniame susi
rinkimo 2 d. rugsėjo, 1923 m. 
paėmėm apsvarstyti Pild. Ta

pybos tarymą, kuris įvyko 17 
18 dd. liepos, kuriame atri

jome, kad Pild.
singai išmetė A. Bimbo 83 kp. 
narį iš SLA., neva tfž “šmeiži
mą” Pild. 'Tarybos, teisingiau 
•;?kant, už kritikavimą Pild. 
Tarybos praeities darbų. Iš
nešime iPro'testo Rezoliuciją 
37 balsais, prieš 10;

Taiyba neto geriausių visame pasauly. Garantija 
dešimčiai mvtų. Musų kainos yra 
žemesnės negu kitų išdirbėjų. Pirkė
jams dykai armonikų instrukcijos. Ra
šykit dėl DYKAI katalogo.

Ma Sorenelli & Go. •
817 BĮ tie Island Avė., Dept. 92, 

CHICAGO, ILL.

Lietuviams daugiau jau nėra reikalo rūpintis 
į kurį Banką geriausiai savo pinigus padėti.

Didžiausias Lietuvių Bankas 
UNIVERSAL STATE BANKAS

Visados buvo, yra ir bus
SAUGIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS
Kaipo Valstybinis Bankas po Illinois Valstijos 

ir Chicago Clearing House Association užžiurą.
Banko kapitalas ir 

perviršis

$290,000.00
Visas turtas apie

$3,000,000.00
Todėl gali būti tik vienas patarimas

• Dekite pinigus tiktai į

UNIVERSAL STATE BANKĄ —
į savo grynai Lietuvių Banką. Čion visados ir suma 
ir procentus galima gauti ant pirmo pareikalavimo.

Saugumas ir Patarnavimas — musų augimo pa
matas.

Gaukite šiandie šio Banko knygelę ir ne laiky
kite savo pinigus visur išmėtytus.

PINIGUS LIETUVON
Geriausiai siųskit per šj Banką

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

(Laikinai 814 W. 33rd St. kol užsi
baigs remontas)

___ PASTABA: Lupos storos, ausis didelės, kalba truputį užpuolančiai.
$5,000.00 dovanų yra duodama per American Bankers Indemnity AHiance 

tam kas viršminėtą asmenį suareštuos ir perduos Chicagos Policijos viršinin
kui arba bile kuriam autorizuotam Valdžios agentui.

Bile informacijos, telegrafu arba telefonu, ant musų ekspensų, reikalui 
prisiėjus, p rašome mums kuogreičiausiai suteikti žinią. Viską mes užlaiky
me slaptybėje.

TIE W1UAM j. RIMS INTERNATIONAL DETECTIVE AGENCY, Ino
1050 Otis Building, Chicago, III.

Telephone — Main 4064

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3461 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

Į DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampąs Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
r- ■ ■ ■■ -------------- ■ - .

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Bi’ighton 

Parką 
4454 So. Western Avė.

(kainp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12

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

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

nuo 5:30 iki 7:8® vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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 tiki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

DR. A. UONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 VVabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. | Kedzie 7715

DR. M, T. STRIKOL'S
Lietuvis 

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

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.
« Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yarda 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Garsinkities

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. 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 St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

“NAUJIENOSE”
t

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BAN1S 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2888

/ 1 .

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

V --------------- 4

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—S A SS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
f-.........  . ..... ....

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

Op tome tris t 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampu 47-tos gat.

2-rofl lubote

Telefonas Boulevard 1939 I
DR. S. A. BRENZA I

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. I

.................... , ■/
■ - -...................... ■ ■ Į-------------------

' -s
Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedėlioj pagal sutari j.
1510-12 N. Kobey St., Chicago



NAUJIENOS
X*h« Lithuanlaa Daily Nava 

Fuhlhhad Daily, «xcapt Sunday bj 
The Lithuanian liwi Pub. C0.1IM.

Editar P. Grigaitis
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Talephone Koosevalt 85M

Subscription Katei 1
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outiide of Chicage.
$8.01 per year in Chicago. > 

8c per copy.

Entered as Second Clasa M a t te r 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar the act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chicago, 
111. — Telefonas! Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui
< Metams........................... $8.00

Pusei metų.......................................4.00
■ .Trims mėnesiams 2.00

Dviem mėnesiam  1.50
Vienam mėnesiui__________ .... .76

Chicagoje per nešiotojus!
Viena kopija - 8c
Savaitei ..—.......     18c
Mėnesiui................ - ----- 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

Metams...... ...................  _....$7.00
Pusei metų ........................... —„r 8.50
Trims mėnesiams___________ 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams............... .......... $8.00
Pusei metų............... ....................... 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
g ! ■ ■■ ■»  !■ Į IJUI W f

Vilnius ir
Lietuvos valdžia.

Spalių 9 dieną sueis lygiai 
treji metai, kaip lenkai už
grobė senovės Lietuvos so
stinę Vilnių ir didelį plotą 

Lietuvos teritorijos. Kiek
vienas lietuvis mini tą netei
sybės ajktą su pasipiktinimu 
ir dėl jo žiuri į Lenkiją, kai
po į priešą.

Besiartinant toms liūd
noms sukaktuvėms, musų 
spaudoje bus pasakyta daug 
karčių žodžių piktojo Lietu
vos kaimyno adresu ir daug 
karštų raginimų musų liau
džiai rengtis kovon su juo 
dėl Vilniaus atvadavimo. To 
mums tečiaus neturėtų už
tekti.

Vilniaus klausimas šian
die įėjo tokion padėtin, kad 
pasikarščiavimas nedaug 
mums gelbės. Ginkluota jė
ga išvyti lenkus iš Lietuvos 
teritorijos negalima; ir joks 
rimtas žmogus Lietuvoje 
apie tai negalvoja. Tarptau
tinės diplomatijos kelias taip 
pat nežada jokių vaisių, ka
dangi tą diplomatiją šiandie 
kontroliuoja lenkų globėja, 
Franci ja.

Reikia, vadinasi, sujiesko- 
ti kitokių būdų ir dabar kaip 
tik butų laikas apie juos rim
tai pagalvoti.

Iniciatyva šitame klausi
me, žinoma, priklauso Lietu
vos žmonėms, nes jie geriaus 
mato situaciją, negu mes, 
gyvendami tolimoje Ameri
koje. Bet jie turėtų neatidė
lioti jo svarstymo, nes jisai 
turi didžiausios svarbos vi
sam Lietuvos gyvenimui.

Tenka pažymėti tą faktą, 
kad Lietuvos valdžia šiandie 
neturi jokio nusistatymo su
lig Vilniaus. Po to, kai pa
aiškėjo jai, kad nei piktuo
ju nei geruoji negalima iš
kraustyti grobikus iš Lietu
vos sostinės, ji ėmė flirtuo
ti su garsiuoju Hjymanso 
projektu, kurį priėmus, Lie
tuva butų pavirtusi lenkų 
provincija. Smarkus liaudies 
protestai ir bomba, mesta į 
Galvanausko butą, prispyrė 
valdžią atsižadėti to projek
to. Tuomet ji paliko visai 
be plano Vilniaus klausime.

Bet nors valdžia pati ne
žino, kas daryti tuo klausi
mu, ji visgi elgiasi taip, kad 
tarytum ji tvirčiausiai lai
kosi tos savo politikos, kuri 
buvo susiformulavus lenkų 
įsiveržimo laiku. Ji skaito 
save esant kare su Lenkija 
ir dėlto ji laiko karo padėty
je didelę dalį Lietuvos. Visų 
Lietuvos geležinkelių ruožu 
viešpatauja karo komendan
tų galia, taigi po karo reži
mu stovi ir visi stambesnie
ji Lietuvos miestai.

Visi žino, kaip sunkiai sle
gia Lietuvos gyvenimą tokia 
tvarka. Bet ar ji bent kiek 
padeda Lietuvai jos tiksle 
atgauti Vilnių? Nėkiek. Ne 
tik nepadeda, bet kliudo. Be
reikalingos išlaidos padidin
tos kariuomenės ir karo ko- 
mendaturų laikymui gula 
sunkia našta ant Lietuvos 
finansų ir todėl silpnina ją 
ekonominiai; įvairus karo 
metui įvestieji žmonių lais
vės varžymai ir komendantų 
savivaliavimai trukdo visuo
menei organizuotis ir šaldo 
jos norą veikti. Pagalios, bai
siai demoralizuojančią veik
mę daro pats tasai faktas, 
kad po priedanga karo su 
lenkais (su kuriais juk ne
kariaujama ir nesirengiama 
kariauti!) valdžia tarytum 
yra paskelbusi karą savo 
žmonėms!

šita anomalija turi būt 
pašalinta. Ažuot tuščiai grū
mojus lenkams karo stoviu 
Lietuvoje, dek kurio kenčia 
tiktai Lietuvos žmonės, val
džia privalo aiškiai ir atvi
rai pasakyti, ką ji ketina 
daryti, kad išsprendus Vil
niaus klausimą. Ir mes lau
kiame, kad Lietuvos visuo
menė, minėdama trečiąsias 
metines Vilniaus užgrobimo 
sukaktuves, pareikalaus to 
atsakymo iš savo valdžios.

MINYŠKŲ PRODUKCIJA 
LIETUVOJE.

Kauno “Vienybė” praneša:
“Š. m. rugpiučio 15 d. 

Marijos Dangun Ėmimo šven
tėje, Pažaislio vienudlyne, 
netoli Kauno, įvyko nepa
prastos iškilmės. Būtent, 
tapo įšventintos 'Dievo tar
naitės. švento Kazimiero 
vienuolės. Gi dešimts mer
gaičių tapo įšventintos vie- 
nuolėmis-kandidatėmis.”
Taigi “Dievo tarnaičių” ga

minimas Lietuvolje, matyt, 
eina gana sparčiai.

Gėda pasakyt, kad tą “in
dustriją’" daugiausia palaiko 
savo pinigais amerikiečiai.

“RUSIŠKO RUBLIO UNARAS”

“NeLaisve” rašo:

“Yra rimtų davinių, kad 
revoliucija pajėgs išgelbėti 
unarą rusiško rublio.”

Komunistai, vadinasi, jau 
kalba apie rublio “unarą”. O 
ar čia senai jie didžiavosi “ge
nialingu” Lenino sumanymu 
padaryti Rusijos rublius be 
vertės ir pagalios jutos visai 
panaikinti? Jie sakė, kad Ru
sijos bolševikai, panakindami 
pinigus, galutinai sugriaus pa
matą kapitallizmui, Itajip kad 
jisai daugiaus niekuomet ne- 
beatgis.

Kuomet komunistai šitaip 
kalbėjo, tai socialistai juokėsi 
iš jų ir nurodinėjo, kad jų 
“nc|klaid!inga|sai” (Leninas nie
ko neišmano apie ekonominę 
visutomenės sistemą, jeigu ji
sai perša jiems tokią žioplą 
teoriją.

Na, ir pasirodė, kad socia
listai sakė tiesą. Nes šiandie 
patys bolševikai jau ne tiktai 
nenaikina pinigų, bet kiek ga
lėdami stengiasi stabilizuoti jų 
kursą.

Ir komunistiški gramofonai, 
kurio pirma garbino bolševi
kus už- pinigų naikinimą, šian
die jau garbina juos už “rub-

įPUIi U V JUDUI y vi imi
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lio unaroM gelbėjimą. Jie, kaip 
tas ruSų generolas, ąpseina be 
smegenų.

NORI AUKŲ—BET KAM?

Lietuvos šaulių Sąjungos at
stovas Amerikoje, p. A. Že
maitis (Žmuidzinavičius) pri
siuntė mums sekamą atsišau
kimą: 1

“Pagelbos!
“Treji metai štai pasibai

gė, kaip Lietuvos gyvam 
kunui yra padaryta didžiau
sia piktadarystė. Treji me
tai tam atgal žvėriškiausi 
pasauly plėšikai sužeidė tuo 
laiku silpnesnę už save Lie
tuvą Ir suleido nagus į jos 
širdį.

“Jie iki šiol laiko tą širdį 
savo kruvinose Rankose, 
gniauždami ir kankindami 
ją, kad užslopinus jos plaki
mą. Gysldlę po gyslelės plė
šia iš jos ir lašina kraują, 
kad sunaikinus jos gyvybę.

“Lietuva sunkiai serga. 
Kiekvienas jos draskomas 
širdies krustelėjimas pada
ro jai baisų skausmą, kiek
vienas gaivinančios gyslos 
išplėšimas supurto visą jos 
jauną kūną. Visi jos svei
ki stiprus sąnariai ir rau
menys susitraukia, kad su
laikius besiveržiančią baisią 
jiegą, \ reikalingą — lemen- 
čiai valandai.

“Treji metai didelių kan
čių ir pažeminimo. Treji me
lai skriaudos ir neteisybės. 
Treji metai mirtino pasiry- 
žimoi ir darbo.

^Lietuviai! Atminkit spa
lių dĮevintą dieną.

'“Vitnius—Lfietuvos $rdis.
‘Musų rankose Lietuvos 

gyvybe!
“Lietuvai ar žūt, ar būt!” 

Paduodamas savo ir savo 
organizacijos adresus, šito at
sišaukimo autorius tikisi, kad 
visuomenė, minėdama trejų 
metų Vilniaus praradimo su
kaktuves, duos šauliams au
kų.

Bet ką Šauliai ketina daryti 
Vilniaus , atvadavimui? Vest 
partizanų k$vą ;su lenkais? 
Kurstyt žmonių sukilimus Vil
niaus krašte?..

Tokiu keliu joks rimtas žmo
gus Lietuvoje nesitiki išvaduo
ti Vilnių. Apie ginkluotą kovą 
su lenkais svajoja Lietuvoje 
tiktai tokie elementai, kurie 
patys nežino, kąz tokia kova 
reiškia.

Mokinių skaičius 
sumažėj’ęs.

Mokyklų Tarybos preziden
tas pareiškė, kad, proporcin
gai imant, mokinių skaičius 
Chicagoje šiais metais suma
žėjo'. Esą pereitais metalis- 
Chicagoje buvę daugiausia 1110 
kinių.

Samdytojų pro
paganda.

Nešlenai dienrašty “New 
York Times” psirodė stambio
mis raidėmis žinia: “'Kokso 
Kasėjai Lekia Darban Kropia
ntis; Dengti Automobiliaji 
(Sedanai) Veža Angliakasius 
Darban”.

ilštikro, žmonės, gyvenantys 
Chicagoj, New Yorke ar kita
me kokiame mieste, perskaitę 
šitokią žinią, gali nusistebėti. 
Tik reikia pamąstyti: mainie- 
riai lekia eroplanais darban! 
Ir dar jie reikalauja didesnių 
algų, ir dar jie reikalauja 
trumpesnių darbo valandų!

Tuo tarpu tyrinėjimai pa
rodė, kad eroplaną įsigijo ir 
juo lekia darban ne kas kitas, 
kaip vienos kasyklų superin
tendento pavaduotojas. Žmo
nių mintyse, ypač tų paprastų 
Kizni^rėtyų ir krautuvių nikų 
mintyse, kalbamoji žinia pa
siliks. Pranešimo gi, kad til- 
pusioji žinia btfvo melaginga, 
didžiuma jų veikiausia nė ne
pastebėjo. Pasiliks taipgi ir 
neapykantos prieš darbininkus, 
kad jie jau naudojasi orlai
viais lėkti darban, o betgi vis 
reikalauja didesnių algų.

Tai šitaip naudojama kapi
talistinių alikraščių skaitytojų 
protas.
O štai dar biskis propagandos.

Nciw Yorko laikraštis “The 
Nc!\v Republic” praneša, kad 
Harrimano Nacionalis Ban
kas, vienas stambiųjų New 
Yorko bankų, išspaudino pluoš
tą “faktų” farmerių domei. 
Sulyg J. S. Wanamakerio su- 
skaitymu, miestų darbininkų 
pajamos esančios Šiandie to
kios:

Tinkavote jo dienos uždarbis 
esąs lygute 762 kiaušiniam.

IMulrinjiriko dienos uždarbis 
esąs lyguš septyniolikai ir pu
sei bušelių kąrnų.

Dvidešimts trys vištos, sve
riančios po 3 svarus kiekviena, 
esąs malioriauš uždarbis New 
Yorke.

42 svarai sviesto tenka phiHu
bertui už dienos darbą, ir t.t. 
ir t.t.

Šitos skaitlinės tapo išspaus
dintos tikslu parodyti farme- 
riui, kaip miesto darbininkai 
skriaudžia jį, farmerį.

Bet “The New Republic” 
paduoda kitas skaitlines, ku
rios gali pasirodyti farmeriui 
dar baisesnės, negu tos, kurias 
patiekė jam p. Wanamaker.

Laikraštis sako: tokių dide
lių bankų, kaip Harrimano 
bankas, prezidentai gauna al
gos į metus apie 60,000 dole
rių kiekvienas.

60,000 dolerių yra suma, 
daug-maž lygi visoms metų į- 
plaukoms iš 30 farmų, ne iš
skaičius nė lėšų.

r

šitokis prezidentas gauna 
200 bušelių kviečių kasdien.

Iii savaitę laiko tas preziden
tas uždirba tiek kviečių, kiek 
neša metinis 80 akerių fannos 
derlius.

O tokije svarbus Standard 
Oil kompanijos viršininkai, 
kaip p. Bedford arba Teagle, 
gau’na metuose algos į 1(M),000 
dolerių.

Daleidžiant, kad pono Wa- 
namakerio suskaitymas yra 
teisingas — klausimas kįla: 
kiek sviesto, kiek bušelių kvie
čių, kiek kiaulių tokie ponai, 
kaip paminėtieji aukščiau su
valgo kasdien?

Pasak “The Ncw PŲpubtyič” 
kiekvienas jų suvalgytų dienoj: 
330 karvių sviestą. Ir, girdi, 
jei šitokios žinios pasiektų far- 
jnerių ausis, tiems ponams ge
riau butų nė nesirodyti ant 
farmų, ba farmeriai gali iduk- 
ti labiau, kaip bulis, pamatęs 
raudoną skepetą.— (“Darbas”)

Vėl masiniai areš
tai Sovdepijoį.

Žiniomis iš Berlino, rugsė
jo 18 d. Maskvoj įvykę nauji 
masiniai socialistų areštai. 
Areštai buvę daromi ypatin
gai darbininkų kvartaluose ir 
tarp inteligentų, kurie tik bu
vo įtariami kad jie simpati
zuoja socialdemokratams ar 
kitoms socialistinėms parti
joms. Tuo budu buVo areštuo
ta du šimtu žmonių, kuriems 
pareikšta, kad jie busią iš
tremti į Rusijos žiemius, grei
čiausia į Solovecko salas Bal
tosiose jūrėse.

Kalbama, kad areštai įvykę 
dėl to, kad paslku tifin'.iaisiaiis 
laikais Maskvos fabrikuose ir 
įvairiose dirbtuvėse gausiai 
pradėta skleisti socialdemok
ratų, taipjau socialistų revo
liucionierių lapeliai ir laikraš
čiai, spausdinti arba užsieny, 
arba slaptose spaustuvėse 
Maskvoj.

Nežiūrint to, kad Sovietų 
Rusuose tik komunistų laik
raščiai tegali eiti, visokia kita 
periodinė spauda (ištriai už- 
drautsa ir persekiojama, vis 
dėl to Maskvoj išeina vienas 
socialdemokratų laikraštis, ant
ras socialistų revoliucionierių. 
Išeina, žiiinoma, slapta. ,Be 
Maskvos, slaptų socialdemok
ratų spaustuvių yra taipjau 
Petrograde, Saratove, Kijeve, 
Charkove, Odesoj ir kituose 
miestuose, kur spausdinama 
soči aid em ok ratų ('laik ra šdi ai, 
lapeliai ir kitokia literatūra.
Tramvajų darbininkų streikas 

Kieve.
Kievo tramvajų darbininkų 

sąjunga paskelbė 24 valandų 
streiką ir suruošė milžinišką 
demonstraciją, tuo, budu pa
reikšdama protestą prieš areš
tavimą sąjungos vadų, kurie 

nėra komutoistrj ir todėl ko
munistų valdžios persekioja
mi.
Areštai Petrograde — suimta 

110 darbininkų vadų.
Didžiulių Pulti lovo gelžties 

fabrikų valdyba atstatė nuo 
darbo 70 geriausių darbinin
kų, kurie buvo įtariami dėl 
agitacijos prieš sovietų val
džią. Tuo pačiu laiku policija 
darė didelių kratų Putikrvo 
darbininkų gyvenamuose na
muose ir suėmė 80 darbinin
kų. Be to dar tapo areštuota 
20 raidžių rinkėjų, 10 darbi
ninkų iš centralinės elektrinės 
stoties ir žymus skaičius gurno 
fabriko “Skorochod” darbinin
kų. Visi areštuotieji kaltina
mi dėl bandymo organizuotis, 
kad bendrai gymis ekonomi
nius savo, kai]xj sanmdomųjų 
darbininkų, reikalus.

Areštai Brianske.
Brianske, Orlovo gub., areš

tuota daugelis darbininkų dir
bančių ,/gclžkelio dirbtuvėse, 
taipjau valdžios amunicijos 
fabrikuose. Areštuotųjų dalis 
ištremta į Narinsko sritį, Si
bire, kita dalis į Archangelsko 
guberniją.

JUOKAI
Kas perdaug, tai perdaug.
Didėlis, šaižus Vyras, išro- 

dąs į tikrą gramozdą, įžirglia- 
vo į policijos kambarį, k kur 
buvo laikomi egzaminai no-' 
rinčių tapti policistais.

“Renigkjis!” paliepė dakta
ras.

“Kur, pone?”
“.Nusiimk nuo savęs drapa

nas ir nehąlamutyk”.
Vyras, norom s nenorom s,

nusirėdė. Daktaras išmieravo 
jo krutinę ir pečius.

“Šok per tą virvę!” toliaus 
komandoje.

Vyras pasistengė visomis 
pajėgomis ir nulupę ant užpa
kalio.

“Suglausk kelius ir pasiek 
pirštų galais žemę!”

Besistengdamas pakrypo ir 
bumpt į aslą. Bet dantis su
kandęs kentė.

“Dabar šok į tą šaltą vande
nį!”

“ šoksiu, bet kam čia visa 
to reikia?” sumurmėjo apy
kantas.

“Dabar apibėk dešimtį kar
tų aplink kambarį. Pažiūrėsiu 
tavo greitumo ir širdies”.

To jau bu’vo perdaug.
“Nebėgsiu!” jis atkirto. 

“Verčiaus liksiu nevedęs!”
“Nevedęs? Kaip tai?” nusis

tebėjo daktaras.
'“Žinoma!” atkirto nuilsęs 

vyras. “Kokiems bfesams man 
tie visi kvaili laužymai kęsti, 
kad gavus apsivedimo popie- 
ras!”

Mat, jis ne į tą biurą buvo 
įžioplinęs.

O. V. LIUBIČ-MILAŠIUS

Ok eanui.
i- .

Aš atiduodu dūšią, Okeane, Tau1, 
Ydant vanduo, dangus grožybes troškuly 
Sutarpt už verpetus ir viesulas aukščiau 
Į didžią santarą pilnybės prieglobsty.

Nes mano dusia—atbalsis visų maldų, 
Kaip tavo balsas—koras šėlstančių bangų, 
Kuris apakina spindėjimą sapnų, 
Ir raibią šviesą smilčių, ašarom plautų.

čia tu nebgirdi, iždidžioji Vienuma, 
Žemos Idmties ir nekantros žiaurių 

juokų.
O, maino meilė, džiaugsmas tau—žmb- 

nėms rauda, 
Ir tavo liūdesys—alsavimas dievų.

Iš amžinybės atspindžio—mano erdvės 
Regiu aš šypseną liūliuojančių sapnų, 
Kur išdidumas pats išsižada savęs, 
Bekryžius trempdamas paminklus 

tuštumų.

Žinai tu, aš einu su* mano grakštu*ma, 
Kur tarpsta, skųsdamos, nuniokotoj 

širdy, 

Galėdama liuliuot lopšelio tyluma 
Miegojimą dangaus užuburtoj šaly.

žinai tu, mano norai, gailesiai, sapnai
Kaip paukščiai, laukiantys paskęstančių 

laivų,
Ir amžinos našlystės pastari garsai 
Many susijungia su atbalsiu kapų.

! i
Žinai tu, laimė man—žvaigždėti vakarai, 
Kai klastingai parduoti žmonės tremiami 
Rankas ištiesia ten, kur girdisi balsai 
Sirenų, vėl į naują klastą šaukdami.

Žinai tu, kad krante, kur( neriasi mintis, 
Gdimė išbraukia mano vardą, ir laivus, 
Nešiotojus svajonių, laimės kibirkštis, 
Kaip dulkes atmeta, nušlutodama takus.

Žinai tu*, kad mana ugnis—tik atmintis 
Paskendusioj o turtuos skausmo šypsenoj, 
Kuri bangos’ gyvena,, tartu'm pašvaistis, 
Ar laivuipasiiklydds—švyturio liepsnoj.

O, tu žinai, kadi mano meilė ateičių 
Gailestingoji—tartum vienas budesys 
Sargyboje juroj, baisybėje nakčių, 
Kai klykia marių vėjas, supa ilgesys.

■ ** ■

Bet ku*r riipės ieškotojams naujų krantų 
Mirtingas šauksmas tremtinių ir ilgesys! 
Bečiulpdams okeaną vėjas aus kartu 
Ir putų drobulę ir karstą iškaišys!

II.
Kaip skardi tavo balsas godų tolumoj, 
Žalios nakties gelmėj ties drebančiais 

skliautais!
Bangų viršūnės tviska, kaip kardai kovoj, 
Kurtais vergai galingi viešpačius sužeis!

Gyvensiu tąją dieną karštesne malda, 
Svaigimo ir stiprybės 'meilės prieglobsty; 
Ir diu'šią karžygių, pamenu nušviestą, 
Grįžimo valandą ir vėją jungs savy.

O tu, žinodamas manos širdies sapnus, 
Žinai, neatsitiko nieko tikro, pilno joj... 
Mirties tik meilė žmones sujungia laisvus 
Pačių jų gailesy ir drobulėj šaltoj.

Tą dieną kelsis marių vėjas, palankus 
Laivams—nešiotojaims linkėjimų šven

tų,—
Turėsiu aš tada stiprius dainos garsus— 
Tuos laisvės vėjiCs dėl kiaurųjų vėliavų!

Tu >gležnini granitą ūžesy bangų, 
•Bet nenutrinti joms, užuomaršos bau-

Ženklų tamsybės, mano kaktoj iškaltų— 
Nei žudymo galia, nei pergalės dainoms.

/

O, tu gali mane priimt, dainų žiny, 
Karaliau barbarų ir Saules švyturiai, 
Kaip priima nešiotojus aukų ugny, 
Nes dainiui yr puikus ir gyvi jo sapnai. 

Ir kaip jisai sujudins nerdamas stygas, 
Ir mirusie dievai sukils sklandyt bangoj, 
Tai tavo bočių siela gal pažins tada 
Audringa Čaild-Garoldobalsą jo dainoj!

1
Iš franeuzų kalbos vertė

BALYS SRUOGA

J. S. Turgenev

Draugas ir priešas.
Nuteistas amžinai kalėti kalinys iš

truko iš kalėjimo ir galvatrūkčiais pasi
leido bėgti.

Jis bėgo iš visos jėgos... Tie, kur jį 
vijos, ėmė atsilikt.

Bet štai, prieš jį upė stačiais kran
tais; siaura, bet gili upė... O jis nemoka, 
plaukt!

Nuo vieno kranto į kitą permesta plo
na supuvusi lenta. Ęėgejas jau užkėlė ant 
jos koją...

Bet atsitiko taip, kad čia prie upės 
stovėjo: geriausis jo draugas ir pats pik
čiausia jo priešas.

Priešas nieko nepasakė, tik sunėrė 
rankas ant krutinės; užtat draugas visa 
gerkle suriko:

—Del Dievo! Ką tu darai? Atsipei
kėk, beproti! Argi tu nematai, kad lenta 
visai supuvus? Ji luš nuo tavo sunkumo, 
ir tu neišvengiamai žūsi!

—'Bet kad kito perėjimo nėr... o be
sigenantieji nebetoli, — graudžiai sudeja
vo nelaimingasis ir atsistojo ant lentos.

—Neleisiu!... Ne, neleisiu, kad tu 
pražiltum! — rėkė mylintis draugas, ir 
ištraukė iš po bėgiko kojų lentą. — Tas 
akimirkoj nupuolė į siaučiančias vilnis — 
ir nuskendo.

Priešas patenkintai nusijuokė — ir 
nuėjo šalin; o draugas atsisėdo ant kran
to — ir ėmė graudžiai verkt savo varg
šo. .. vargšo draugo!

Kaltint patį save dėl žuvimo jis, ži
noma, nepamanė... nei valandėlei.

—Nepaklausė manęs! Nepaklausė! — 
murmėjo jis liūdnai.

—O antra vertus,— prabilo jis,—juk 
jis visą savo gyvenimą butų turėjęs kan
kintis tame baisiame kalėjime! Vis tik 
dabar jis nors nebekenčia. Dabar jam 
lengviau! Vadinas, taip jau jam likimas 
lėmė!

—O vis dėlto gaila žmogaus!— Ir gera 
širdis nenusiramindama vis verkė savo 
nelaimingo draugo. Vertė U n ė.

[~IMPERFECT IN ORIGINAL



Šeštadienis,

nelaimėsite laukdami.

iSutaupyki! Pinigų ant Anglių
Paukščiai ir Oro Žinovai Pranašauja Ankstybą Žiemą 

Jei jūsų anglių sandėliai dar nėra pripildyti, jus gerai padary
site jei tuoj užsisakysite nors dalį anglių žeiinai. Daug pasivė
linusių orderių ir prasti kelai, gali suvėlinti jūsų vėlesnius orde
rius.

noktu

//'

Iš Okupuotos Lietuvos
VILNIUS.

Naujienos, Chicago, m. i .....................................
tijos, Airijos, Pasaulinė ab- 
stiniečių moterų sąjungos ge
neralinė sekretore p. Slack ir 
kiti. Tą pačią dieną vakare 
blaivininkai prie paminklo žu
vusioms u'ž Lietuvos laisvę su-

*

Bukite prisirengę prie pirmuti
nio šalčio.
Pasidarykite draugais su geru 
anglių pristatytojų — dabar — 
kuris apsaugos jus vėliau.

(onsumers (ompany
Fred W. Upham, Prezidentas

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

Musų skyrius, 3808 So. Westem Avė. yra pasirengęs 
patarnauti jums.

Charles Barwood, Manageris. Telefonas Lafayette5935.
Jei yra paranku, ateikit asmeniškai dėl pažinties, 

k ■ z
65 skyriai visoje Chicagoje. Pasižiūrėkite į telefonų knygą ku

ris yra arti jūsų namų.

Lenkijos iždui.. Vilniaus len
kų spauda skelbia, jog pada
rius Vilniuj ir visame krašte 
rinkliavą, buvę surinkta 95^ 
ktiloigramai aukso Ii r sidabro 
laužo ir 234 klg. vario brutto.

Įdomu butų patirti, kiek 
skyrium aukso. Jeigu spėti iš 
“Express Wilenskį’* paskelbto 
fakto, kur lenko gydytojo 
žmona stengėsi išvežti iš Vil
niaus krašto užsienin gražią 
kasrelę auksinių pinigų , pa
slėpusi juos medžiaga apsiūto
se sagutėse ir skrybėlės pa
puošaluose, reiktų padaryti iš
vadą, kad per rinkliavą to ge
rojo aukso ne kiek tesurinkta, 
nes mat šio krašto gyventojų 
net lenkų bevelyjama ši bran
genybe išvežti užsienin, negu

1 aukoti Varšuvos dievai- 
i. (L. R.).

universi-

Lietuviai moksleivių Vilniaus 
universitete.

Pabaigoje rugsėjo prasidėjo 
mokslas ir Vilniaus Stepono 
Batoriaus universitete.

Lietuvių Vilniaus
tete labai maža, apie 15. Dau
giausia teologijos 
nes klerikai turi lenkų val
džios brandos ir lietuviai visi 
lietuviais ir užsirašę.

Vilmante Lietuvių Gimnaziją 
baigus nenori (priimti, neg 
gimnazijos Valdyba neprisiė
mė valdžios delegatų prie kvo
timų ir reikalavimų, lygių 
Lietuvių gimnazijos sulenkini- 
mui.

skyriuje,

BLAIVININKŲ KONFEREN
CIJA KAUNE.

(Blaivininkų konferencija 
prasidėjo Kaune, Liaudies na
muos. Joje dalyvauja 44 at
stovai ir užsienio svečiai: Švei
carijos, Anglijos, Latvijos, Es-

HUM8OIDT PK L
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PATOGIOJE VIETOJE
Randasi ant kryžkelių prie Milaukee Avė., North Avė. ir Robey 
St. Noel State Banka, galima gerai pasiekti iš visų dalių North- 
west Sidės.
Daug žmonių atvažiuoja labai iš toli, kad darius savo bankinius 
biznius čionai, tikėdami, kad saugumas kuris randasi čionai yra 
Verta atvažiuoti ir iš toliau.
Depozitai padėti prieš October 11 dieną gaus palūkanas nuo Oc- 
tober 1 dienos.

Moe1 g i ate D a nk
▼ MIIVVAUKEE AND NORTH AVENUFS ▼

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”
Bankas atdaras iki 8 vai. vakare, utarninkais ir subatomis.
Visomis kitoms dienomis iki 4 vai. vakare.

“Tikras narys Chicago Clearing House Association”

South West Trust &
Savings Bank

35ta Gatvė, Archer ir Hoyne Avė

A STATE BANK

TURTAS SUVIRS $4,500,000.00
Šis bankas yra po Valstijos Valdžios ir Chi- 

cagos Clearing House Priežiūra.
3% ant Taupinimo Accountų.
Apsaugos Dėžės $3.00 per metus.
Atdaras Utarninko ir Subatos vakarais nuo 

G iki 8 valandai.

Valdyba
THOMAS J. HEALY...................... Prezidentas
EDWAKD R. LITSINGER Vice-Prezidenatas
ANDREW H. WOLSKI...................... Kasierius

GEORGE A. KALSCH, Sekretorius ir 
Kasieriaus Asistentas.

Patariamoji Komisija
ABEL DAVIS

Vice-Pres. Chicago Title & Trust Company
THOMAS E. WILSON

Prezidentas Wilson & Company, Packers
• RALPH VAN VECHTEN 

Vice-Pres. Count’l & Comm’l National Banko

Siunčiame pinigus Lietuvon, parduodame 
laivakortes, apdraudžiame nuo ugnies ar audros 
namus, padorome dokumentus daviernastis, 
skoliname pinigus parduodame augštos rųšies 
pirmus morgičius ir bonus, kurie atneša nama- 
žiau kaip 6% (nuošimčio) į metus. Visais rei
kalais kreipkitės ypatiškai ar laišku JUOZAS 
KRASAWSKIS patarnaus ir laiškus atsakys vi
siems savo tautiečiams Lietuviškoje kalboj.

i
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NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

FRANCE ........ Oct. 10, Oct. 31, Dec.
LA SAVOIE Oct. 20, Nov. 24, Dec.
PAKIS ....... Oct. 24, Nov. 14, Dec.
LAFAYETTE i—Nov.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUK

Rašykite dcl žingeidžios aprašomo* 
knygutės 'jūsų vietiniui agentui arba i 
did|jį ofis» 19 State Street New York.

E. Vilnius. Bieiionys (šven
inių apskr.) Nesenai tūla 

Gicėnienė ėjo nuo Paringto 
į Švenčionius ir nešė maisto 
bei pinigų savo giminaičiams, 
kurie vargsta kalėjime. Ties 
paču Bielionių dvaru išėjo iš 
miškelio pakelėj keletas as
menų, apginkluotų šautuvais, 
revolveriais ir kardais, apsi
vilkę jie buvo uniformomis, 
panašiomis į lenkų policinin
kų. Jie atstatę revolverius 
Mmand'ag£4i” pajreikaJavo ati
duoti pinigus ir maistą. Cice- 
nienė tą išpildė.

Po to nukeliavus į Švenčio
nių policiją, pranešė apie tą 
nepaprastą įvykį ir reikalavo 
pagalbos.
valdininkai ėmė juoktis, 
sindamiesi, 
vagis gaudyti.

Tačiau policijoje 
t’ei- 

kad ne jų darbas

—Lenkų vyriausybė suteikė 
niestui tik 800 milijonų 1. m. 

crumplaikę paskolą pirmo pus
mečio deficitui padengti.

—Valdžios išleistas įsaky
mas apie registracijų prekių 
atsargos. Einant tuo įsakymu 
visi pirkliai turi pranešti apie 
jų turimas prekių atsargas, 
priešingu atveju bus baudžia
mi, o prekės konfiskuojamos.

■CUNARD
JJ AR MANOTE ATSIIMTI GI- 
n MINĖS Į AMERIKĄ
Iw 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 
ra metą
M Leisk musų raktinei Kaune pa«elbė-
■ ti Jūsų Riminėms išgauti pasportus 
H ir vizas ir tinkamai juos prirengti i

kelionę.
Nereikia laukti dėl vietos, tuiin-

■ tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- 
H naril laivas išplaukia iš Europos kas
■ kelintą dieną. Cunard laivakortės
m yra Reros kelionei ant AQUITANIA, ta 
" BERENGARIA ir MAURETANIA, U
■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- 5
■ vos ir Amerikos. “
■ Del smulkesnių informacijų, malo- H 

nėkite susižinoti su musų vietiniu H 
agentu arba musų raštinėje.

■ Cunard Line 
■340 N. Dearbom 
® Street
■ Chicago, III.

RANDASI

LIETUVIŲ RAKANOU KORP. KRAUTUVĖSE
Daug skirtingų išdirbysčių įvairių mierų, spalvų ir nubaigimų, 
tinkamų kiekvienai stubai, pakajui, ar raštinei vartojimui viso
kio kuralo, gazo, kerosino, kietųjų ar minkštųjų~anglių, ar mal
kų ir t. t.

KIEKVIENAS PEČIUS PARDUOTAS
musų krautuvėse yra pilnai užtikrintas, kaipo kuralo taupytojas 
ir duodantis pilną užsiganėdinimą.

TAMSTŲ SKUBUS ATSILANKYMAS
į musų krautuves duos smagumo Tamstai ir mums išvengti dide
lius užpludimus su pirkėjais, kuomet ateis šaltas oras.

KAINOS UŽTIKRINAMAI ŽEMOS
Parduodam- lengvais išmokėjimais. Krautuvės atdaros iki 9 
valandai vakare.

Gerai įsitėmykite korporacijos vardą ir musų krautuvių adresus.

JUMS NĖRA REIKALO
IMTI TOKĮ DARBA 
KOKS PAPUOLA

m c U 1 « « tfurnlturc, Augs, Stovės. Pianos.
lyjU-JZ o. Halsted St. Phonographs, Paints, Hairfwure. 4177-79 Archer Avė.

near placę and General Household Coods corner richmoho

J J. NAKROŠIS M. KEŽAS
^Gen. Vedėjas Vedėjas Brighton Krautuvės
“■■■■■■■■■I.H ■ E H H K ■ 19£ B H■ ■ S H■ H B ■ ■ B■ ■ ■ ■ 9■ B

jieškoti sau tinkamo

Peopies Banį

PEČIAI! PEČIAI! PEČIAI! t. t.

Pranešu
Teatrininkams, kurie norite

Teatrališkų veikalų gerų gauti, tai už
sisakykite sekančius: “Trokštu Mir
ties”, 3 veiksmų drama, 15 veikiančių 
ypatų dalyvauja; setas $3.00.

Jeigu norite įspūdingą teatrą suloš
ti ir turėti daug publikos ir publiką 
užganėdinti, tai užsisakykit “Uždusi
nęs”, 3 veiksmų vaizdas, tikras atsiti
kimas Lietuvoj. Dalyvauja 30 vei
kiančių ypatų, su giesmėmis ir daino
mis. Rengiama daryt kopijas, kas už
sisakys, tiems bus padaryta už $10.00 
setą. Užsisakant prisiųskit ir pinigus.
JAUNIMO DRAMOS KNYGYNAS’,

3856 Archer Avė., Chicago, III.

Physical Gulime Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Theater BĮ d g., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

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

Tel. Lafayette 5698.

reikia vieno dolerio kad - 
taupymo knygutę šioje

Jei jus turite susitaupę kiek nors 
pinigų. Be didelio rūpesčio jus 
galite 
darbo.

Tik
gavus
bankoje.

Tonai Grišius, Sedemka ir Ma- 
cikas bus užganėdinti, kad pa
tarnavus jums ir kad suteikus 
jums naują taupymo knygutę.

Kuomet jus ateisite į šį banką 
klauskite jų prie langelių 15, 
16 ir 17.

MUZIKOS
Nacionales Kainos?

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

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

Gulbranscn Trade Mark 
Lengvas Groti

Lengvas Mokėti

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbranscn Registruoto 
Piano yra įspausta Tint užpakalio —< $700, 
$600, $495 arba a 120. Tas tai yra pub
likos apsaugojimas — užtikrinimas teisin
go patarnavimo perkant tokį dalyką kur 
paprastas žmogus mažai apie ji nusima
no arba negali gerai nuspręsti jo vertės. 
Kiekvienas visur Suvienytose Valstijose 
moka tą pačią kainą už Gulbransen Regi
struotą Pianą. Ar jus manote, kad tos 
kainos gali surasti sau kompeticijos visur 
jei jos nebūtų teisingos?

Daugybė bąrgenų ant gramafonų ir pianų.
Didelis pasirinkimas deimantų, auksinių

Geriausių išdirbimų visiems, pigiausiomis kainomis. 
Žinomi vardai yra žinomi visiems, kaip Detroit, 
Jewel, Garland, Alcazar, Moore, Laurel ir kiti kurių 
čia nėra vietos išvardinimui. Parduodame dabar pi
giausiomis kainomis, nežiūrint kiek mums kainavo.

Ateikite tuojau. Nelaukite, kol prisigrus 
daug žmonių

Z. BASINSKI
RAKANDAI

Karpetai, kaurai, pečiai ir 1.1.
4541 So. Ashland Avė.

BULOVĄ bMMAUUUOMAM

laikrodėlių, perlų ir

Juozas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III

Ofiso Telefonas TYR U A RT7OATI Bušto Telefonas 
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

■m m* i.

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

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutavas priduoda apetitą; ) r_ x m .
2) — Salutaras vidurius išvalo; - SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą. '

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba nrie

SALUTARAS DRUG & CHEMIC L CO
1707 S. Halsted St.. Chicago/ :ois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

Chicago, ZOIS
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CHICAGOS
Busią prašalinta keturi 

policijos kapitonai.
Majoras Dover turėjo pasi

tarimą su policijos viršininku 
Collins. Pasitarimas buvo 
slaptas. Bet majoras vienok 
prisipažino, jog gandaj, kad 
keli policistai busią prašalinti, 
esą teisingi. Eina kalbos, kad 
apie ketvertas ar penketas ka
pitonų turėsią apleisti savo 
vietas.

Trio apiplėšė saldainiu 
krautuvę.

Frank Migon (533 Bickerdi- 
ke St.) pranešė policijai, kad 
jis tapo apiplėštas trijų plėši
kų. Esą Įėjo krautuvei! trys 
vyrai ir paprašę saldainių. 
Migon pasillenlkė saldainių 

imti, jam buvo paliepta nesi
judinti.

Paėmę iš registerio $50 plė
šikai sėdo į automobilių ir nu
važiavo savo keliais.

Aiškiu balsu paskutinio atsi
sveikinimo prakalbą pasakė 

daktaras A. L. Graičunas, ir 
savo kalboje nurodė nabašni- 
kės pasidarbavimą ir nuopel
nus lietuvių abelnai o ypač lie
tuvių moterų judėjime Ameri
koje.

Antras kalbėjo daktaras A. 
Zimontas. Jis atkreipė draugų 
domę į našlį M. Damijonaitį, 
kurs parodė save ištyrimo ir 
nelaimės valandoj tokiu tvirtu 
geru vyru.

Pats Damijonaitis paskui 
prabilo ir apsiliejo ašaromis.

Didžiai šusigriaudenęs, jis 
galėjo tepasakyki griaudu 

ačiū draugams ir vos beištar
damas žodžius: “Sudieu Ma
riute”, tarė savo nabašnikei 
žmonai, kuri su j irti kentėjo ir 
vargą vargo ir dabar ji vieną 
paliko. “Tau čia medžiai aš ir 
tu kas rytą čia danguj pažarą 
matysi.”

Tai buvo griaudus vaizdas.
Velionės kūnas tapo uždary

tas ir užkastas.
Draugų suneštolse puikiose 

gėlėse paskendo kapas tylarės 
Damijona)įtiien|ės — moteriši- 
kės, kitfri buvo didelio progre- 
sivių Chicagiečių būrelio vedė
ja, palink smili toj a, paraginto
jo, draugiškumo kūrėja ir vi
sų nelaimingų paguoda. —

Iš Bridgeporto
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tau

tiško Kliubo darbuotė.

Praeitą sckmadlicmį kliubas 
laikė nepaprastą susirinkimą. 
Susirinkimas buvo šaukiamas 
atvirutėmis. Kliubo pirminin
kas. S. Meškauskas visų pir
ma paaiškino kuriam tikslui 
lapo sušauktas susirinkimas. 
Esą atėjęs laikas ebieagiečiams 
sukrusti'. Palydinama}! jau 
praėjo nemažai laiko, kai pra
dėta rūpintis Chicagos Lietu
vių Auditorijos reikalu, bet 
iki šiol dar neperdaug toli te- 
pasivaryta. KliuillHečiai turį 
dar prisėdėti prie Auk! i tori j o's 
pastatymo.

Pirmininko pranešimas pa
sitikta gan entuziastingai. Na
riai tuoj nutarė paskirti $1,900 
iš iždo Šerų pirkiniui. Paskui 
buvo raginama, kad ir atskiri 
kliubo nariai neatsiliktų 
pi riktu Šerus. I^iziVerius S. 
Adomaitis ni.'pirko Šerų už 
100, o J. Stravinskas už $50. 
Viso kliubo nariai išpirko se
rų už $ 100.

Kazlauskas.'
Į kliubą įsirašė 8 nauji na- 

ria.—Narys.

Raganiaus Raportas
Tautiška Parapija.

čia irgi progresas. Pati pa
rapija taisosi — k|ick gaileda<- 
ma lenda iš skolų. Tame dar
be. labai daug dirba kun. Povy- 
las P. Zalinkevičius. Jis su ko
mi lėtų nariais eina per žmo
nes su kolektomis, apart to 
dar jis atlieka savo dvasišką 
darbą ir dar apie bažnyčią.

Parapija rengia savo vakarus 
kiekvieną subatos ir nedėlios 
vakarą.

Subatos vakaruose būna 
šokiai su žaismėmis, o nede
giomis būna su< progarmu: pra
kalbomis dainomis, muzika ir 
monologais.

Štai pereitą nedėldienį (tai 
buvo dar pirmas vakaras, nes 
buvo manoma, kad neduos pa
sekmių) prisirinko pilnutėlė 
svetainė žmonių. Programas 
susidėjo iš Dr. A. Montvido 
kalbos, dainų, muzikos ir mo
nologo.

Publika buvo begalo paten
kinta, o ypatingai dėl to, kad 
įžanga buvo prieškarinė—pigi.

šis įvykis davė komitetams 
padrąsinimo ir ant toliaus

(Tąsa ant 7-to pusi.)

PRANEŠIMAS BALTIMORIEČIŲ DOMAI!

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:

Visi kurie gavote po $10 ir 
apsiėmete dirbti prie naujo 
išradimo, malonėkite pribūti 
jau viskas yra prirengta. Taip
gi dar reikia mums selesmanų, 
apie 100, kuriems apmokėsi
me po $10 pinigais ir $5 nuo 
kiekvieno kostumerio, kuriuos 
mes prisiusime į tamstos na
mus dirbti 2 valandas vaka
rais, žiūrėk “Naujienų” 15 nu
mery. Mes išdirbinėjame Gas- 
par Air-Oil Aparatus, kurie 
sunaudoja 96 nuoš. oro, o tik 
mažytę dalelę degančios med
žiagos. Tinka pečiams kūren
ti, taip kad pečiai namuose ne
bus reikalingi. Taipgi turime 
ir daugiau naujų patentų. Tai
pgi yra proga išpirkti nuo Mr. 
Hoffmano už $6,000, jam pri
gulinčią dalį. Tokia 'laimė pasi
taiko tik kartą gyvenime.

Na, o ką pasakys lietuvai
tės. Mums reikalinga ant vi
sados suaugusi mergina arba 
našlė. Turi būt turtinga, meili, 
linksma ir daili, taipgi pažan
gi. Nepraleiskite progos, šitas 
klausimas labai svarbus.

Valandos lietuviams: suba-

Visi kurie tik įdomaujate 
skaitymu “Naujienų”, dabar ga
lite gauti kas dieną,

K. LIUTKAUS KRAUTUVĖJ
101 South Frimont Avė. 

BALTIMORE, MI).

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

__________________________ /
/————————— i

Residencijos Tel. Brunswick 4887 
Ofiso Tel. Brunswick 7692

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

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kinipas Robey ir North Avė.
—...................................................../

Jautri sąžinė.
Susinervinęs jaunas žmogus 

įėjo į detektivų biurą ir pareiš
kė, kad jį sąžinė kankinanti ir 
jis norįs grąžinti pavogtą drabu
žių eilę, bet neturįs kitų drabu
žių.

Seržantas paskolino jaunuo
liui savo drabužius. Tokios jau
trios sąžinės jaunuolis yra James 
Vernon (215 E. 22 St.) Bet jam 
visvien teks teisme aiškintis, ko
dėl jis tuos drabužius pavogė.

LDL. Draugijos darbuotė
Kytoj įvyks kuopos susirinki“

mas.

Vėliai? buvo paskelbta, kad 
spalio 21 d. kliubas rengia se
rijų balių, kuris įvyks L.iuosy- 
bės svetainėje 
av.). 
rijai.

M. M.

(3000 Union 
Visas pelnas eis Audito- 
Baliaus surengimu ru- 
koniitctus, kuriu įtino 
Ynodis, K. Kiince ir .J.

Lietuvių Rateliuose
P. Grigičio prakalbos 

apie Lietuvą
Nuo pat Naujienų Redakto

riaus d. P. Grigaičio sugrįži
mo iš Lietuvos, ebieagiečiai su 
nekantrumu laukė d. Grigai
čio prakalbų. kad išgirdus iš 
jo lupų pasakojant ką jis ma
te ir kaip jam pasirodė da
bartinė Lietuva.

Dabar chicagiečiai tos pro
gos sulaukė. Yra rengiama 
visa eilė prakalbų, kuriose d. 
P. Grigaitis ir aiškins apie da
bartinę Lietuvos padėtį, kaip 
jis ją matė pats būdamas Lie
tuvoj.

Pirmos d. Grigaičio įvyks 
pirmadieny, spalio 8 <1., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., North Side.

Antros prakalbos įvyks ant
radieny, spalio 9 d. Mildos 
svet. 3142 So. Halsted St. 
Bridgeportc. Abejos^ vf etose 
prakalbos prasidės kaip 7:30 
valandą vakare.

Reikia tikėtis kad į šias pra 
kalbas atsilankys skaitlingos 
minios, nes Lietuvos padėtis 
kiekvienam rupi, o Čia kaip tik 
klausytojaji gaus (pfirmaranlkių 
teisingų apie tai žinių. —K.

A. a. M. Damijonaitienė 
palaidota vakar

•k

Gražus būrys chicagiečių 
lietuvių susirinko vakar ati
duoti pasktrtinį patarnavimą 
nabašnikei Marei Damijonai- 
tienei.

Nabašnikės kūnas tapo išly
dėtas iš Mažeikos įstaigos ant 
Auburn gatvės po 1 vai. po 
piet. Karstinį vežimą sekė il
ga vilkotė automobilių, nusi
tiesusi per keletą blokų ir vy
ko į Lietuviškas Tautiškas ka
pines.

Ant kapinių gedulingam bū
ryj apie kapą sustojo paskuti
nį sudiek pasakyti savo myli
mai veikėjai apie dvejetas 
šimtų prakiluejuių Chioągos 
lietuviu. 1 - r \L ?;

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 19 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 7 dieną, lygiai pirmą 
vai. po pietų, Naujienų name, 
1739 S. Halsted St.

Draugai malonėkite visi pri- 
but laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų: no^minavimas 
Centro Valdybos 1924-ticms 
metams. O kurie dar nesate 
užsimokėję narinę mokestį už 
šiuos metus, tai malonėsite 
ateit susirinkimai! ir užsimo
kėti, nes pabaigoj šių metų 
gausite labai žingeidžią knygą, 
būtent, “Iš tamsios Praeities į 
Šviesią Ateitį”.

Tdigi, draugai, subruskime. 
Dirbime visi, kas tik gali, tai 
musų vienintėlei darbininkų 
apšvietus ir mokslo knygų lei
dimo draugijai.

Pirm. Jonas Vainauskas.

Ryto Mokslo Draugą 
paskaita

Rytoj įvyks antra iš eiles 
Mokslo Draugų paskaita — 
žmonijos evoliucija ir progre- 
sas. Skaitys K. Augustinavi- 
čius.

Žmogaus evoliucijos klausi
mas yra vienas įdomiausių ir 
svarbiausių. Ar žmogui tapo 
sutvertas atskirai, ar jis yra 
giminingas su kitais gyvūnais?

Kiekvienas mąstantis žmo
gus užsiduoda sau tokį klausi
mą. Arba vėl — evoliucijos 
priešininkai bando atgrąsinti 
žmones nuo to mokslo pasako
mis buk bedieviai tvirtiną, jog 
žmogus tiesioginiai paeinąs iš 
beždžionės. Evoliucijos šali
ninkus jie vadina bezdžionvai- 
kiais.
Tad kyla klausimas— ar ištik- 

rųjų evoliucijos mokslas tvir
tina, kad žmogus yra bezdžion- 
vaikis, kad jis tiesioginiai pa
eina iš beždžionės?

Rytoj bus paaiškinta, kaip 
evoliucijos mokslas atsako į tą 
klausimą, ir kas ištikrųjų yra 
evoliucija.

Bus taipgi aiškinama, kaip, 
taip sakant, iš tamsios praei
ties žmonija nuolat žengia į 
šviesią ateitį. Tai sudarys an
trą paskaitos dalį— žmonijos 
progresas.

Tad neužmirškite rytoj at
vykti į Raymond Institute 
(816 W. 31 st.) 10:30 vai. iš
ryto,* kulr ta paskaita bus skai
toma,^—Žinąs. : :

MUSIJ PRASTO MAISTO 
MOKINIMAS.

Medicinos rašytojas sako: 
“Sugadinti viduriai priklau
so daugiausiai nuo kaltės pa
čių žmonių”. Ir jis yra tei
singas, todėl, kad dabartinio- 
se laikuose, vidutinio farme- 
rio sūnūs žino daugiau, kaip 
šerti savo gyvulius, negu, 
kad jis žino kaip valgyti pa
čiam. Ir tas pritinka daugu
mai musų žmonių. Yra labai 
retas atsitikimas surasti žmo 
gų, kuris žinotų ką nors, ko
kią dalį skirtingų maisto ele
mentų žmogaus kūnas rei
kalauja. Taipgi daugumas 
nežino kiek jų reikia varto
ti ir kaipo pasekmes to bū
na, jis valgo prispirtas savo 
apetito ir tankiai padaro di
deles klaidas už kurias jis 
pats ir užmoka. Trinerio 
Kartusis Vynas yra pasiti- 
kėtinas taisytojas. Jis išvalo 
žarnas, pagelbsti virškini
mui ir sustiprina visą virš
kinimo systemą. Jei jus ken
čiate nuo pilvo nesmagumų, 
kaip tai nuo užkietiejimo, 
gasų viduriose, galvos skau
dėjimo, nemigęs arba jaučia
te abelną nusilpnėjimą, var
tokite Trinerio Kartųjų Vy
ną, kuris yra pardavimui 
kiekvienoje geroje aptiekoje 
arba pas pardavinėtojus gy
duolių. Jei jus negalite gau
ti savo apielinj<ėje, rašykit 
pas Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, 111.

Perlaidos: 18653 — K. Vytis
Tel. iš 4. VIII — K. Minakevis 186776 —- E. Stankienei
Doleriais:
385 — J. Majauskaitė
413 — S. šeštokui
424 — P. Balsiene
437 ----- NI. Gricienei
438 — B. Lazdauskienei

446 — M. Matuzai
464 — St. Rimkevičiūtė
Litais:
17492 — M. čepukenienei
18312 — K. černevičiene
18440 — J. Andruliene
18504 — A. Kaukiene
18505 — M. Arnskaitė
18520 — Z. Jankaitė
18552 — O. Pampikiene
18564 — M. Poškienė
18568 — B. Leksikaitė
18575 _ K. Kurmis
18588 — V. Žukauskienė
18598 — B. Puidokienei
18609 — M. Gudauskienei
18628 — K. Mendel
18642 — O. Vielienė
18646 — E. Zizienei
18647 — A. Razutienei

18660 — J. Pikčiunui
18661 — P. Bania
18681 — V. Stoniui
18683 — K. Stankeičienei
18(>8G -----  I’. I^ankauskini
18687 — J. Stralei

18688 — K. Slaviskienei
18689 — P. Meškauskis
18692 — J. Buvidui
18697 — J. Galkui
18700 — St. Mažonaitė
18702 — J. Bakševičius
18704 — S. Dombliauckui
18705 — P. Zalubai
18710 — U. Leščiauskienei
18713 — B. Leskauskiene

. 18717 — P. Stulpinas
18718 — J. Pluščikui
18720 — M. Vainorienei
18722 — St. Marmakevičiui
18723 — A. Valentas
18728 — R. Rajaskiene
18731 — A. Makudckaitė
18732 — J. Jokumaitis
18736 — F. Žarnas
18737 — D. Urbonienei

toje nuo 1 iki 8 vai. vakare, 
nedelioj nuo 1 iki 5 vai. vaka
re ir kasdien nuo 5 iki 9 vai. 
vakare.

Lietuviai ir Lietuvaites, visi 
a t si lankyk i t, o persitikrinsite, 
kad. Claspar aparatas yra gc-

riausias jūsų prictcliJk,

Modern Construction Mfg. Co.
3555 Milwaukee iAve.

PRANEŠIMAS

PRANEŠU SAVO PAŽIįSTA- 
MIEMS, KAD MANO 
OFISAS UŽSIDARO IKI 
TOL KOL PATAISYS 
BANKO NAMĄ, 
SU PAGARBA,

DR. ANIELĖ KAUSIIILLAS 
Chiropractor

3250 South Halsted Str.

DR. M. SHERMAN
Kvitai su paėmėjų parašais randas! 

“Naujienų” ofisą.

Specialistas motery ligų 
1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo lipa pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. BASISTA,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St. k—____________ ________ /

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmin ję-cti gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusiij ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m1. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.

30 mėty patyrimo^
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Robsevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

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

Tel. Yards 1636
Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.!!!!!VBlkTuūjauirSutauwkPlni£ų!!!!!

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namų, dary
kite tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime, . -

Tariam širdingai ačių visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse musų 
mylimo brolio kaip tai gimi
nėms, kaimynams ir draugams, 
muzikantams, vedėjui A. Sto
niui, graboriui S. Mažeikai. Už 
tokį didelį suteikimą paskutinio 
patarnavimo musų broliui. Dar 
kartą tariam širdinbiausiai ačiū 
visiems.

Atsisveikino su1 šiuomi pasauliu 
rugsėjo 28 d., 1923. Likosi pa
laidotas spalio 2 d. į šv. Kazi
miero kapines.

ZENONAS’ BANEVIČIUS

Liekame nuliūdę 

Kazimieras ir Juozapas 
Banevičiai.

Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbą ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.
Mes taipgi turime pilną 
įrengimą plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.
Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

M. Levy & Company
S iaur-rytinis Kamp. State ir22os Gatv.

Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

VANOS

A. F. GEHL & CO.,
1550 Clybourn Avenuc.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

DAVID RUTTER & CO J 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie- 
rr.'ų. Visur pristatėm.

South Slde ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.----------------------------------------------------

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus

Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

.CLAV AWAY THE VEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clau to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo’- and texture of the 
ekin 5
Guaranteed to do thesę defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
comp!exion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples.' 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth 5
You can obtain regulai sizes from your 
favorite toilet counter lt not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories^! 
Jndįanapolis, Indiana, forą trial tube^ 4



šeštadienis, Spalis 6, 1923

lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 6-to pusi.)

dirbti ir platinti apšvietą žmo
nių tarpe. Taigi ir vėl tas pats 
atsikartojai nutarta, kad šešta
dienį (subatvakarį) duoti šo
kius su žaismėmis, o septinta- 
dietiį (nedėlios vakarą) yra 
rengiamas vakaras su progra
mų. Programa dalyvauja Dr. 
A. J. Karalius, redaktorius ir 
leidėjas “Gyvenimo”. Apart 
jo dar gabalėliai muzikos, dai
nų ir juokų.

Ateinantį trečiadienį, spalio 
10 tą, parapija rengia pamo
kas iš sveikatos srities. Prele
gentas bus Dr A. J. Karalius, 
si prel'ekcija bus tik vienoms 
moterims, o trečiadieni, spalio 
17-tą, bus vieniems vyrams.

taip, kad kiekvieną trečia
dienį bus visai skirtingas pro
gramas. Rus vien aiškinama 
mokslo šakos.

—Taip, tikrai, — atsake K.
—Jei jau jie j ieškotų, tai ir 

gautų—sako J.
—Bet nesuranda — užreiš- 

kė K. —Ar žinai drauge, kad 
aš bučiau išpyilęs kailį Ambra
zevičiui, bet valgyklos savinin
kas, p. Leppa, man neleido.

* * * x
Prohibicįjos agentai esą pa

sivertę geso inspektoriais
lando po stubas ToAvn of Lake 
ir j ieško narni neles. Moterys 
tariasi užkurt jiems pirtį.

A.L.D.L.D. 187 kp. surengė 
Brooklyno panelei prakalbas. 
.Apgarsiinimuosc rašė/* Ateiki-

Jcškevičiutė visus užganė- 
Vyrai liko neužganė- 

Jie sako: “tai buvo blo- 
Jie nieko negavo, tik

ir

gĮant užkandžiauti icho-fiste 
drg. Dunduliene pareiškė, kad 
bus programas. Pirmiausiai 
Pirmyn Mišrus Choras p. P. 
Sarpaliaus vedamas sudainavo 
kelias liaudies daineles. Po to 
dar. Soę. Jaunuomenės Stygų 
Orkestro kvartetas vedamas 
drg. Juodžio gražiai suskam
bino ant mandaiinų du gaba
lėlius.

Po skanios vakarienės ir po 
programo šokiai tęsėsi iki ve
liamos. įPrisišokę, prislinks- 

minę visi draugiškai išsiskirstė.
—Chąro rėmėjas.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Liet. Moterų Draugijos “Apšvietą” 
Kiin. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 7 d., 2 vai. po p. Mark White 
Square paprastoj svet. Visos narės 
kviečiamos atvykti.

-*• Raštininkė

Pamestas vaikas.
Aną dieną prie 33čios ir Au 

burn gatvių rasta ant šalygat 
vio mažas kūdikis.

Pašaukta policija ir truks 
mo sukelta, kol neatbėgo pat 
motina, 
ėmė.

Motina vaiką pasi

Garnys.
jau paminėjęs,Buvau 

mačiau garnį sukant apie 
Diliaus pastogę. Bet aš, 
sakiai.*, nedurnas — dasiprote

p. J. 
kaip

bar jau ^esu “šiur”, kad tas 
garnys buvo p-nia Ona Kaitie- 
nė. kuri atgabeno ponams 
liains dailią dukterį vardu 
Ii ja. - Raganius.

Di
L i

Kas girdėti

PRANEŠIMAI
Mokslo Draugų paskaita “žmonijos 

evoliucija ir progresas’ įvyks rytoj 
(spalių 7 d.), 10:30 vai. išryto, Ray- 
Inond Institute, 816 W. 31 St.

Prelegentu bus inž. K. Augustina- 
vičius.

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šiandie, 8 vai. vak., Liuosybės salėj; 
1822 Wabansia Avė. Nariai ir no
rintys prisirašyti pribukite laiku.

— Kuopos raštininkas.

LAIŠKAI, KURIE RANDASI 
MUSŲ OFISE.

North Side. — Draugijų Sąryšis 
spalių 7 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svetainėje (1822 Wabansia) turės 
linksmą balių. — Komitetas.

“Girių Karaliaus” repeticija įvyks 
šiandie, spalių 6, 7:30 v. y., Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. Visi 
artistai meldžiami susirinkti laiku.

— Komitetas.

PASARGA

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJU kambarį 

dėl dviejų vyrų ar <iel vieno 
arba dėl našles kad ir su vai
ku. Kambarys didelis ir švie
sus ir šildomas; su valgiu
be valgio. J. K. 2-ros lubos iš 
priekio. 703 W. 21-st Place

REIKIA DARBININKŲ

ar

RUIMAS rendai prie mažos 
šeimynos be valgio. Vaikinui 
gera vieta geram vyrui, kreip
kitės:

Naujienų Skyrius, 3210 So.
Halsted Str. No. 38

_______ MOTERŲ_______
REIKIA-----

MOTERŲ ir merginų 16 me 
;ų amžiaus ir vyresnių leng
vam darbui į baksų dirbtuvę.

Moderniški įrengimai, malo
nios apystovos.

Atsišaukite:
RATHBORNE IIAIR and 

RIDGEWAY -CO., 
1418 West 22-nd Str.

te
dins”. 
linti. 
fas”.
prašė iš jų pinigų.

Kalbama, kad kaip tik jos 
tavorščius Bimba apsivedė, tai 
ji ir pradėjo važinėtis su pra
kalbom j ieškodama sau kava
lieriaus.

Ji turėtų pult prie kiui. Bim
bos, o jis ją aprūpinsiąs.

—Bubnis.

Draugiškas Pirmyn Miš 
raus Choro vakarėlis
Pjereitą sekmadienį, lapk.

vo surengęs “Pirmyn Mišrus 
choras” draugišką vakarėlį su' 
šaunia vakariene, dalinomės ir

Kaip devintą valandą man 
įėjus svetainėn linksmai grie- 
<ė brolių Sarpalių muzika. O 
dainininkai ir dainininkės dro
žė 'lietuviškus suktinius ir an
gliškus valelis. Kiek vėliaus, 
nustojus griežti muzikai, pa
sirodė gražiai papuoštas sta
las per visą saliukę su skaniai 
prirengtais užkandžiais ir su 
šiltais iš šaltįais gėrimais. Bai-

Adomaitis, J. 
Austis, J. 
Burogas, J. 
Budzinsky, U. 
Burzdas, J. 
Casline, J. 
Dovilas, Emma D- 
Gukauskis, J. 
Gustauskas, J. 
Kaunetis, John 
Kavvall, J. G. (2) 
Kelia, Frank A. 
Kilka, Francis 
Knatauskiene, K. 
Kushu'ls, Joe 
Laurečkis, Simonas (3) 
Lazdauskas, J. 
Tamiuliene, Ona 
Mažeika, Stephen 
Peters, John 
Pupin, A. H. 
Shimkus, J. 
Šimkus, J. 
Stadelnikas, Joseph C. 
Valinskas, J.

APDRAUSTI LAIŠKAI
šileikiuŲ J.
Vaitauckas, M.
“SPECIAL DELIVERY”

LAIŠKAI
APULIONIS, A.

“Pirmyn” choro vakarėlis — 
“•Draugas” Jamontas prade- 
deda klejoti apie žudeikas.— 
Paskelbimas—“Ateikite, Ješ- 
kevičiutė visus užganėdins 
—buvęs “blofas”.

Liuosybės svetainėj, “Pirmyn”
C. h (.irius turėjo šoimvn'išlką va- 

.1 v c
karulį. Svečiais buvo choristai 
ir jų simpatizatoriai.

Muzikantais buvo broliai

ir Žilevičiaus “Lais- 
IS ūda in uotą pui- 

Cboras 
merginų 
kvartetas 

gra-

užklaust 
mano?
ir man

buvo sustatyti stalai, sudėti 
valgiai. P-nia Dundulienė bu
vo vakaro pirmininkė. Ji pa
prašė svečius prie stalo.

Po vakarienės “Pirmyn” 
Choras, po vadovyste p. Sar- 
paliaus sudainavo: “Ant tėve
lio dvaro
vės Daina’’, 
kiai, ypač paskutinė, 
didelis, daugiausia 
Styginis mandallinų
po vadovyste p. Juodžio 
žiai paskambino porą i 
lių. Ant galo, p. Dunduliene 
pranešė, kad po prog. vėl bus 
šokiai. Ji užreiškė: “nežinia, 
ar patiko svečiams programas 
ir vakarienė, ar ne?”

Geriau butų tikę 
nors vieno: ką svečiai

Aš valgiau gardžiai,
viskas patiko; aš jaučiausi ge
rai, kadangi visi buvo links
mi, darugiški. Aš myliu to
kius baliukus.

*T’|irmyn” Choras rengiasi 
prie perstatymo, garsios komp. 
M. Petrausko piktos “Girių 
Karalius’’. Vaidinimas įvyks 
sekmadienį, spalio 21 d., Liuo
sybės svet., Cicero. 

* * *
Du senovės draugu— K. Ja- 

montas ir J. Jankus valgyda
mi pietus kalbėjosi:

—Kaip svdikaita ir biznis, 
draugas Jomon tai?

—O... gerai.— atsakė drau
gas Jamontas. — Ar žinai ką 
aš sužinojau?

—Na, o ką?—klausia Jan-
kus.

—Žinai ką, aš sužinojau nuo. 
vieno mano gero draugo, biz
nieriaus, kad “Naujienų” ve
dėjai j ieško mušeikų, kad ma
ne užmuštų.

—Ar galimas daiktas? Ar 
jie tai darytų?

No. 1722. Gražiai atrodanti ir pigi 
suknelė. Pasisiūdink ją sau tuojaus. 
Gali nusipirkti už keletą dolerių kokio 
nors šilko. Sukirptos mieros, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių, per krutinę.

36 mierai reikia 4 yardų 40 colių 
materijos ir % yardo skirtingos ma
terijos apikaklei, taipgi ‘3 yardų stu- 
gelių juostai.

No. 1772. Bliuzka iš vienos dalies. 
Pigi, graži, patogi ir lengvai pasiuva
ma. Sukirptos mieros 16 metų; 
38, 40 ir 42 colių per krutinę

No. 1701. P ‘ "
dviejų materijų suknia.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 
40 ir 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2 yardų 36 colių 
materijos ir 2 yardų skirtingos mate
rijos.

No. 8905. Mažai mergaitei apatinis; 
sejonėlis ir kelnaitės. Sukirptos mie-! 
ros 1, 2, 4, 6, 8, 10 ir 12 metų. 
4 metų reikia yardo 36 colių ma-> 
terijos ir 2 yardų karbatkų.

No. 1546. šią suknelę gali pasisiū
dinti į dvi valandas. 'Sukirptos mie
ros 36, 38, 40 ir 42 colių per krutii< 
36 mierai reikia 3 yardų 36 colių ma
terijos. |

Issiuvinėjimui pavyzdžio No. 616, 
kaina 15c extra.

36, 
oliu per krutinę.
Labai populiariška iš

38,

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
riai parašyti savo vardą, pavardę ir 
idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

’ NAUJIENOS Pattern Dept.
! 1789 S. Halsted St. Chicago, III.
siųsti man pavyzdį No...........

čia jdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.j

• /..............

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelnos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šešetadienj, spalio 6 dieną, 8 
vai. vakare, paprastoje svetainėje, 
3301 So. Morgan St.

Visi kliubiečiai malonėkite susirink
ti laiku, nes reikės išrinkti darbinin
kų kliubo baliui, kuris įvyks lapkričio 
3 dieną, Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. — A. J. Lazauskas, rašt.

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje. — Komitetas.

Liet, švietimo Draugijos prakalbos 
įvyks sekmadienį, spalio 7 d., 7:30 v. 
vak., Raymond Chapelej, 816 W. 31 
gatvė. Kalbės kun. Geniotis. Kviečia
me publiką gausiai atsilankyti.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas įvyks Mildos svet., 
Utarninke, Spalio 9tą d., 7:30 valan
dą vakare.

Meldžiami gerb. atstovų nesivėliuo- 
ti, nes randasi daug svarbių reikalų 
išsprendimui. Kviečia

— Valdyba.

North Side. — Bijūnėlio Vaikų drau
gijėlės kalbos pamokos prasidės Su- 
batoje, spalio 6 d., 2 vai. po piet, Liuo
sybės salėje, 1822 Wabansia Avė. Vi
si tėvai, kurie norite savo vaikučius 
lietuvių kalbos išmokinti, atsiųskite 
juos arba atveskite.

—r Komisija.

Draugystė Lietuvos Dukterų ren 
gia iškilmingą vakarienę spalhj 6 d. 
10 vai. vak., Mildos svetainėj, 3142 S 
Halsted.

Visi kviečiami 'atsilankyti, kurie 
buvo pasiėmę tikietus pardavinėti, ma
lonėkite juos gražinti petnyčioj šiuc 
dresu: 3347 S. Union Avė.

— Komitetas.

LDLD. 19 kp. susirinkimas bus lai 
komas sekmadienį, spalių 7, 1 vai. pc 
p. Naujienų name. Visi nariai kvie
čiami susirinkti, — Valdyba.

Lietuvių Tautos Katalikų šv. Mari
jos Bažnyčioj, 3501 S. Union Avė. ir 
35-ta g-vė, sekmadienį, spalių 7 d. 
kaip 11 vai. ryto bus iškilmingos Mi
šios, o 7 vai. vak. Mišparai. Dalyvaus 
Arcivyskupo sekretorius kun. E. J. 
Higgins. — 8 vai. ,vak. bažnyčios sve
tainėj bus pramogų vakaras su įvai
riu programų. Kviečiame visus da
lyvauti. L. T. K. B, Komitetas

Dramatiško Ratelio repeticija “Gy
vi Nabašninkai” įvyks nedėlioj, spalio 
7 d., 10 v. ryte, Meldažio svet. Visi 
dalyvaujantys lošime kviečiami atvyk
ti laiku. — Valdyba.

Roseland. — L. S. M. Ratelis ren
gia draugišką vakarėli, šeštadieni, 
spalio 6 d., Struimlo svet. Ratelie- 
čiai ir Ratelio rčnrejai kviečiami atsį- 
lankyti. Tikietus galima gauti pas 
Ratelio narius. — Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. — Suiv. Lietu
vių Amerikoj 185 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį spalio 
7 dieną, 10 vai. iš ryto Katharine 
House svet., 138 ir Deodor St.

Prašome visus narius susirinkti lai
ku, o taipgi ir naujų atsivesti.

Fin. rašt. Pranas Barzdys.

Lietuvių Tautos parapija rengia 
šeštadienį šokius su žaismėmis, sek
madienį. Kalba Dr. A. J. Karalius, 
Bus taipgi: muzika, dainos ir juokai.

Visi kvečiami dalyvauti šiuose va
karuose. — Komitetas. '

Draugystės Sal- 
Širdies Viešpaties Jėzaus

7 d., 1 vai./po pietų, svetainėje, 3301 
S. Morgan St.

Visi nariai malonėkite pribūti lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų.

Antanas Mosteiko, rašt.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų laikys savo mėne
sinį susirinkimą spalio 7 d. 1 vai. po 
pietų, svetainėje, kuri randasi prie 35 
ir Union Avė. — V. P. nut. rašt.

Bridgeport. 
džiausios f' 
susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio

“Jaunosios Birutės” nariams prane
šame, kad šiandie 2 vai. po pietų Dr. 
Karalius turės pirmą lietuvių kalbos 
pamoką. Tad visi nariai susirinkite 
į Library Room (Mark White Snuare 
Paik). — Valdyba.

North Sidės Draugijų sąryšis ren
gia draugišką vakarėlį nedėlioj, Spa
lio 7 d. Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė., pradžia 7 vai. vak. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti.

— Valdyba.

Roseland. — SLA. 139 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks subatoj, spalio 
6 d., “Aušros” kambariuose po nuom. 
10900 So. Michigąn Avė., ant antrų 
lubų. Pradžia 7:30 v. v.

Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
atsilankykite laiku.

— Valdyba.

Koncertą ir Balių Rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Brjdge- 
porto, nedėlioj, Spalio 7 d., Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7 vai. vak. Kviečiame visus at
silankyti ir išgirsti ką naujo, nes jau 

l Auditorium svetainė bus pradėta sta
tyti 7šį mėnesį* Bus geri kalbėtojai, 
tai paaiškins daugiaus apie svetaines 
reikalus. — Komitetas.
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BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
lant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda

mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
aaai, apsivedimai, asmenų jieiūkoji
nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoda

mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neii- 

lirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos dfe 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimų ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

RUIMAS vendai merginom 
ar ženotai porai. Švariai užlai
komas ir patogi vieta dėl gy
venimo. 2 lubos frontas.

658 W. 31 Str.

REIKALINGA mergina 
moteris prie namų darbo, 
mina maža, vieta randasi 
versidėj. Atsišaukite: 3251 
Halsted S t., Chciago.

ar 
šei- 
Ri-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

MOTERŲ Operatorkų paty
rusių ant moterų suknių, ge
ra alga, nuolatinis darbas. Die
ninė šviesa dirbtuvėje.

ROTU —WORSKY CO.
229 So. Market St.

REIKIA—
MERGINOS prie namų dar

bo, gali eiti namo vakarais.
1952 Humboldt Blvd.

Albany 3245
PRANEŠU kad Liberty svetainė 

ant Bridgeporto, 3000 So. Union Avė. 
išrandavoju už prieinamą kainą 
draugijų, kliubų, veseilių ir šiaip 
šokiem reikalam.

Kreipkitės pas savininką: 
3000 So. Union Avė. 
Tol. Boulevard 4239

dėl 
vi-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Igno Martišausko, 

kuris gyveno Rockford, turiu svarbu 
reikalą, nes jo brolis Kazimieras Mar
tišauskas gyvenęs Kenosha, Wis. yra 
miręs ir palikęs pusėtinai apdraudos. 
Jis pats ar kas nors kitas atsišaukite.

JOHN D. SIMANS, 
9008 Commercial Av., So. Chicago, III.

JIEŠKAU Švogerio Franciškaus 
Matelio, pirmiau gyveno Tacoma 
Wash., o dabar nežinau kur. Taipgi 
jieškau brolio Simono Lukošaičio. Jie 
patys arba kas kitas atsišaukite.

KAZIMIERAS LUKOŠAITIS 
1639 N. Paulina St., 

Chicago, III.

PAJIE^KIAU ’pus'brollio Jur
gio Suvaizdžio ir draugo Juo
zo Mažuikos Biržų apskričio, 
Papilio vaUč., Satkunų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinot praneškite. Jonas Suvai- 
zdis 10353 S. Michigąn Avė., 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Konstan
to Matulaičio, girdėjau kad jis gyve
na Kanadoj, kas žinote praneškite ar
ba pats praneškite, turiu svarbų reika
lą. Rašykite

AUGUST MATULAITIS, 
919 W. 33rd St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU dėdės Petro Meneiko pa
einančio iš Lietuvos Sedos’ valsčiaus, 
Kulsėnų kaimo anas važinėdavos per 
ilgus metus po tolimus kraštus, o da
bar iš Canados parvažiavęs Į Chicago 
ir gyvenas Town of Lake. Mielas dė
de malonėkit atsiliepti arba kas žinote 
praneškit. Al. Lenkauski, 839 W. 33rd 
PI., Chicago, III

PAJIEŠKAU brolio Konstantino 
Kniukštos, Plungės parap., Mardosų 
kaimo, Telšių apsk. Apie 3 metai at
gal gyveno arti Bostono, Mass. Jei 
kas žinot apie jį meldžiu pranešti, 
yra svarbus reikalas. Sesuo

LEONORA KNIUKKŠTAITE, 
349 E. 115th St., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON — 

GARADŠIUS 
DEL PENKIŲ 
KARŲ

1113 West 19-th Place.

ANT RENDOS 5 KAMBA
RIAI, MAUDYNĖS IR - 
ELEKTRA $35.00

Mr. BALČIŪNAS, 
3200 Lowe Avė. Blvd 9265

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos vie

nam ar 2 vaikinams ar mergi
noms. Šilto vandens apšildo
mas, modernišiki į patogumai,. 
Randasi pietvakrynėj • dalyje 
mifesto. W. Valentine, 5338 
So. Mozart St. Phone Repub- 
lic 3490. D1 . * ■

RENDON kambariai lietu
vių hotelyj. kambariai Šviesus 
ir švarus; su valgiu arba be 
valgio. Pigus kambariai dar
bininkams.

1606 So. Halsted Štr.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA patyrusių finišerkų 
prie moterų dresių, gera alga, 
nuolat darbas.. ; 'Dieninės švie
sos darbo kambarys.

ROTU — WORSKY CO.
229 So. Market Str.

VYRŲ
2 automobilių mechanikų, 70 — 75c 

i vai. Anglių pilstytojų, 50c 55c į vai. 
Pcčkurių, $130 i mėn. 8 vai. darbo. 
Vyrų pasiuntinėjimui, 60c į vai. Dar
bininkų į dirbtuves ir mašinšapius, 
50-55c j vai. Mašinistų pagelbininkų, 
60c į vai. 2 pakerių, $23 Į savaitę, 4^ 
valnados. Restaurano porterių, $18 
iki $20 į savaitę ir valgis. Garo fi- 
terių, 67 %c į vai.

MOTERŲ
2 moterų į kafeteriją, darbo valan

dos nuo 7:30 iki 4:30 vakare, $18^ 
savaitę, 6 darbo dienos savaitėje, * 
indų plovėjų, $18 iki $20 į savaitę. 
Moterų i dirbtuves 33c į vai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted St., 2 augštas

REIKALINGA mergina arba mote
ris gyventi sykiu. Kambariai garu 
šildomi, 1 blokas nuo karų 'linijos, Jcu- 
ri mylėtų gyventi taip kaip ant sa
vęs. Atsišaukit 5 vai. vakare, suba- 
toj 1 vai. nedėlioj visą dieną,

4026. S. Artesian Avė., 2 lubos

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS barberis va
karais ir subatomis po piet.

K. RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė. 

Lafayette 6907

REIKIA OARBININKŲ
MOTERŲ

50 MERGINŲ
Išsimokinimui kaip vynioti 

coil. Mes čia mokame labai ge
rą algą kol jus mokinsitės ir 
kuomiet jus turėsite patyrimo, 
jus gausite mokestį kaip už 
darbą nuo štukių didžiausią 
algą Chicagoj e. Nuolat darbas 
visą metą moderniškoj dirb
tuvėj. Gabios merginos gali 
išmokti šį darbą į trumpą lai
ką. Taipgi mums reikia paty
rusių punch press operatorkų, 
tdlefono vielų vyhiotojų, tele-^ 
fonų vielų galų nitavotojų 
vielų vyniotojų.

Kellogg Svvitchboard Co.
1066 W. Adams St.

Torch vyrų reikia.
Patyrusių prie 
karpymo geležies atkarpų. 
Nuolat darbas, 
Gera alga.

PRICE IRON AND 
STEEL CO.

52 Avė. and 16 St.

ir

PROGA DEL MOTERŲ
DIRBTI ABELNĄ KAFE- 

TERIJOS DARBĄ, 
VALANDOS NUO 11 
RYTO IKI 2 VAL.
PO PIETŲ.
ATSIŠAUKITE:

SWIFT AND CO.
Union Stock Yards, 

Generalinis Ofisas 
Samdymo Biuras

AUTOMOBILIŲ mechanikų proga. 
Galima uždirbti keturis sykius dau
giau kaip kad pas kitą dirbant. Su 
visai mažu inyestmentu. Užtektinai 
darbo dėl dviejų mechanikų.

Kreipkitės po šiuo antrašu: 
4257 So. Kedzie Avė. 
Phone Lafayette 0409

REIKIA bučerio į retail mar 
ketą. Trumpos valandos, gera

OMAHA PACKING CO., 
Underwood Market

2318 South Halsted St.

Reikia
50 gabių merginų.
Darbas prie grobų.
Nuolat darbas.
Gera alga.
Puikiausi darbo kambariai ir 

pasilsio.
Atsišaukite į superitendento 

ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1020-1026 W. 36 St., 
Chicago.

REIKIA merginos abelnam \ 
namų darbui, švarus namai ir 
gera alga.

Mrs. W. H. Mesirow 
4801 Vincennes Avė. 
Tel. Kcmvood 7483

' 7,

REIKALINGAS vargoninin
kas, kuris galėtų vesti chorą ir 
darbuotis 
šaukite

KUN.
219

Westville, III.

su jaunimu. Atsi

ŽUKAUSKAS 
Main St.

VYRŲ!!!
REIKIA vyrų prie benčiaihs 

ir molderių ant grindų dėl pro 
duktivio darbo.

MASON DAVIS and CO.
7740 So. Chicago Avė

VYRŲ Operatorių patyrusių 
ant moterų suknių. Gera alga, 
nuolat darbas, dienos šviesa 
darbe. Roth—Worsky Co. ,

229 South Market Str. J’

REIKALINGA
Tuojau reikalingas patyręs bučeris: 

darbas ant visados, didelis užmokes- 
nis ir sanitariška vieta. Pastoviem 
vyrui puiki vieta. Kuris mokate mi
nėtą amatą kreipkitės tuojau sekan
čiu adresu:

A. J. SUTKUS,
1007 — 8th St., Waukegan, III.
Telephonai: 1408M ar 497

■ ■ J" M -Ad
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REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME ' NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de
partamento. Nuolat darbas, 
gera alga ir bonus, luri turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bklg.

PARSIDUODA saliunas ir 
namas paremdavo'j imu i namas 
turi 15 kambarių tai yra liete
lis. Turiu fiarduoti savo biznį 
nes mano žmona serga ir aš 
negaliu viešuos verstis.

2468 Blue Island Avc.

GERA PROGA JAUNAI PORAI

Preserių, patyrusių prie mo 
terų su*knių. Gera alga nuola
tinis darbus. ‘Si'iiesus darbo

PARDAVIMUI kendžiu ir 
g ro šeri o storas. Riznis išdirb
tas gerai per daug metų. Gali
ma padaryti gerus pinigus.

Pardavimo priežastis, einu 
dideliu bizniu, 1971 Canalport 
Avenue.

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubi; ( 
springsų gramafoną su rekordais už 
gerą pasiūlytą kainą. Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno.

1922 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME

ROTH-WORSKY
229 So. Market

CO.,
Str.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA kietoms an
glims porcehiotas pečius. Vi
sai maž^i dėvėtas,. Parduosiu 
už teisingų pasiūlymų. Atsišau 
kito:

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
su narna ar be namo Namas naujas 
mūrinis ant kampo. Naujas stakas, 
biznis išdirbtas, gražioje kolonijoje, 
Brighton Parke. Turiu greit parduo
ti, nesutikimas partnerių.

Savininkas

4212 So. Mozart Str. 
2-ros 'lubos

PARSIDUODA kriaučių sto
ras, geroj 
gerai. Del 
džiaine

vietoj, biznis eina 
platesnių žinių mel- 
atsišaukti t laišku į

Parduodu bučernę ir grorernę 
ba mainau ant saliuno. Ruimai 
venimui. Išdirbta vieta; turi

ar-
gy-

4342 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 0551

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė 1 klesos, yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai1 pagyvenimui, 
šiitu vandeniu apšildomi. Lysas 
5 mot. Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1739 s. Halsted b. 338

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė arba mainysiu 
mažo namo ar loto. Biznis 
už cash, apgyventa vis 
tautų.

3016 Normai Avc.

BIZNIO VIETOS
Halsted St. 31 gatves, mūrinis na

mas, storas ir 2 pagyvenimai, įmokėti 
$7.000.

Halsted prie 31 gatvės, medinis na
mas, 2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
kaina $7000, įmokėti $4000.

Halsted prie 22 gatvės, mūrinis na
mas, Storas ir 3 pagyvenimai, kaina 
tiktai $9000.

Halsted, prie 55 Boulevardo, mūri
nis namas, teatras ir 2 Storai, dėl 
cainų kreipkitės į musų ofisą.

Taipgi turime daugel kitų bizniavų 
iraperčių; dėl tolesnių žinių kreipki- 
žs pas

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street 
ANT BRIDGEPORTO

Lowe Avc. mūrinis namas 3 pagyve
nimai, po 6 kambarius, tiktai $10000.

4 pagyvenimai po 4 kambarius, tik
tai $3500, įmvkėti $2000.

Lotas ant Union Avė. prie 35 gat
vės, parsiduoda pigiai.

Turime namų ir lotu kitose dalyse 
miesto; dėl tolesnių žinių kreipkitės 
pas

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street

SOUTH SIDE
Dvieju lubų aukšto muro namas 1-5 

1-6 kambarių pagyvenimai ir aukštas 
muro beisementas su vėliausios mados 
įtaisymais, kaina $15,500, $5000 įmo
kėti ir likusius savininkas paskolys be 

įcommision. Namas randasi S. Peoria 
Street.

BRIGHTON PARK
Naujas dviejų lubų aukšto muro ną^ 

mas du pagyvenimai po 6 kambarius 
sun parlerai ir kiti vėliausios mados 
įtaisymai. Kaina $14,200. Namas 
randasi 4206 S. Maplewood Avė.

BRIDGEPORT
Dviejų lubų aukšto muro namas 4 

po 4 kambarius pagyvenimai, elektros, 
maudynės, aukštas muro beisementas. 
Namas randasi 3123 Emerald Avė. 
Kaina $9,500, $4000 įmokėti likusius 
savininkas paskolys be jokio commis- 
sion.

Dviejų lubų medžio namas 2-4 kam
barius pagyvenimas, namas randasi 
3140 Emerald Avė., rendos $30.00 j 
mėnesį. Tas namas turi būti parduo
tas greitai, nes savininkas apleidžia 
miestą. Su $1000 gali nupirkti šitą 
namą.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
Improvem-ent Co.

3335 So. Halsted St. Yards 6894

5 t 
mūri- 

garadžiu's, lotas 30x125 pė- 
Tas namas yra moderniš- 
ir tik 7 metų senumo ir 
vertas $15,000. Musų kai-

ant 
v ra

BARGENAS
3 aukštų mūrinis namas su aukštu 

stogu ir beismantas. 7 i’l. po 4 kamb.
- Į gasas, elektra, maudynės, pečiais šil

domas. Rendos $178 ant mėnesio, na
mas vertas $18,000, parduosim už 
$13500. su mažu inniokėjimu. M. Ab-

- ramavice, 2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kolonijoj. Biznis geras, tik 
reikia darbininko. Priežatsis

PARDAVIMUI (Grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė, gali
ma laikyti bučernę 6 kamba
riai gyvenimu*! randasi Brigh
ton Parke. . Atsišaukite 
3932 S. California Av. Chicago

PARSIDUODA lotas Brighton 
Parke, Talman Avc. ir 40 PI. 
Pigiai $500.

Atsišaukite
3531 So- Halsted St.

pardavimo 
donore Str.

PARDAVIMUI grocsrnė, 
smulkių dalykų ir mokykloms 
reikmenų krautuvė, skersai

PARDAVIMUI kietų anglių 
pečius. Geras, kaip naujas. 
Parduosime pigiai; mums ne
reikalingas, nes turime du pe-

antros lubos iš fronto.

PARSIDUODA 
mūrinis iš fronto, 
užpakaly.

Atsišaukite: 
Savininkas 

1905 Ruble

2 namai, 
o medinis

parsi-

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda saldainių, cigarų, ciga- 

retų krautuvė, taipgi ir automobilių 
naujas, vartotas tik 6 nedelias, viskas 
parsiduoda už pusę kainos. Atsiliep
kite tuoj nes turiu gerit parduoti.

4932 \V 14th St., 
Cicero, III.

PARSIDUODA 9 kambarių reziden
cija, elektra, garadžius ir 6 lotai, kai-

■ nu <p*ivvv, Miji.i uuiiiun. mautu"
AtidllO-|vė ir 4 kambariai ir 6 lotai $1900.

JUSTI S PARK 
Klausk Ice Crearn Parlore 

KARBASEK

t 1 v» • • v« 1*1 1 Lilei, clvltlld, 11 O lOvcU, IVdl“duoda, žieminis pečius kietom’na taipgi kitas namas. Krautu
mei i mis kūrenamas.
siu pigiai kam reikalinga atsi
šaukite. 3247 So. Union Avė.

Antros lifbos.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė- Senas ir išdirbtas biz
nis. Parduosiu pigiai. Priežas
tis pardavimo 'labai svarbi, ran
dasi 4753 S. Donore St.

PARSIDUODA lietuviška duonos 
kepykla; už labai prienamą kainą, 
biznis gerai išdirbtas per 15 metų, 
tik veiną lietuviška kepykla tėra vi
sam mieste. Lietuvių ir lenkų tirštai 
apgyventa. Priežastis pardavimo ap- 
elidžiu šia šalį.

Kreipkitės
STAR BRAND 

1111 Wash. Avė.

AUBURN PARK
Pardavimui moderniška 7 kamba

rių mūrinė rezidencija, 2 po veiną ir 
2 po du miegami kambariai. Aržuolo 
trimai, lotas 30x125, furnace šildomas 
2 karų garadžius. Kaina $9,000 pi
nigais $3000.

MISS M. DEVORAK 
7748 So. May St.

BAKERY 
Racine, Wi$.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namas, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
2 augštų ir skiepas, mūri

nis, garu šildomas namas prie 
5420 So. Spaulding Avc., 
ir 6 kambarių, 2 karų 
nis 
dų. 
kas 
yra
na į 10 dienų $12,800. Atsine
škite su savim depozitą.

WEST SIDE BARGENAS.
2 augštų ir skiepas mūrinis 

namas, 2 Datai po 6 kamba
rius ir 2 flatai po 4 kambarius. 
Gasas, elektra, toiletai ir va
nos. Tas namas kainuoja 
daugiau kaip $15,000 pastaty
mas. Kaina tik $11250, tik 
reikia $4000 ar daugiau pini
gais, kitus išmokėsite su* mor- 
gičiu. Kuomet ateisite, atsine
škite savo depozitą. .

John Kuchinskas,
2221 Wost 22-nd )Str.

Ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 
iki 1 vai. dieną.

$3500. PKLiN-O i n porą me
nesių bus vėl parduodant, kas 
nupirks šitą biznio kainpin 
muro namą, 2 aukštų spaustų, 
roudonų plytų priešokis ir vi
sos šonas, Storos ir 3 pagyve
namai po 4 ir 5 ka'mb. maudy
nės, elektra beismentas po vi
su namu, rendos metams 
$1650. Namas randasi ant bi
znio gatvės pietvakarinėj daly 
Chicagos, tinkamas visokiam 
bizniui ir tikrai yra vertas 
$1500, bet iš priežasties ligos 
ir senatvės savininkas turi iš
važiuoti j šiltuos kraštus šį mė
nesį ir greitu laiku parduoda 
tik už $11500 su $5,000 įmo- 
kėjimo. Pamatyk šitą namą, o 
persitikrinsi, kad galima pa
daryt $3500 pelno į trumpą 
laiką, klausk J. ZACKER 4650 
So. Western Avė.

MARQUETTE PARK
Prie vienuolyno puikus mū

rinis namas Sun Parlors 6 ir 5 
kambariai vėliausios mados 
įtaisymai karštu vandeniu ap
šildomas visi šviesus kamba
riai. Lotas platus 30 pėdų. 
Parsiduoda visai pigiai greitu 
laiku iš priežastiies ligos savi
ninkas priverstas važiuot į šil
tą kraštą, teisingas pasiūly
mas nfcbus atmieštas ga^ma 
nupirkt ant lengvo išmokėji" 
m o.

BRIGHTON PARK.
Mūrinis namas naujas 2 — 

po 5 kambarius vėliausios ma
dos įtaisymai 7 pėdų beismen- 
tas sun parlors prekė $10,500.

CHAS ZEKAS, 
4454 So. Western Avė.

EXTRA BARGENAI

NEGIRDĖTAS BARGENAS!

PARDAVIMUI bizniavas medinis 
namas; yra storas su 5 kambariais už
pakalyje ir yra 4 kambarių namukas 
užpakalyje; visur su elektra; gera vie
ta Bile kokiam bizniui; kaina greitam 
pardavimui $3,500.

PARDAVIMUI puikus 2 pagyveni
mą medinis namas; 2 flatai po 4 kam
barius su gasu, elektra, maudynėms, 
beismentas ir 2 šantės užpakalyje; 
kaina greitam pardavimui $5,000.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas flatai po 6 ir 7 kambarius; ge
sas, elektra, maudynės, skiepas ir 
dviem automobiliams garadžius; ren- 
dos neša $99 į mėnesį; kaina $10,500.

Viršminėti namai randasi Brighton 
Parke lietuvių apgyventose vietose. 
Norėdami pamatyti atsilankykite die
na ar vakarais pas

JOSEPH YUSHKEWTTZ 
4034 Archer Av. (prie California Av.)

KAS TURITE LOTĄ ?
Aš turiu gerą mažai vartotą 6 ci- 

inderių automobilių ir noriu mainyti 
ant loto Brighton Parke ar kitur.

Atsišaukite pas
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

4034 Archer Avė., 
Chicago, III.

BRIGHTON PARK BARGENAS
3 flatų nau jas Taurinis namas po 6 

cambariųs. ElectHka ir maudynės. 
Randasi gražioj vietoj, Brighton Par
ko, 38 PI. ir Sacraniento Avė. Ver
tas $14,000. Parsiduoda už $11,800. 
rhažais įmokėjimais.

Atsišaukite
C. P. SUROMSKIS,
3346 S. Halsted St.

1 .Muro 2 flatų po 6 kambarius na
mas. Vanos, gasas ir elektra. 2 ka
rų garadžius, labai stiprus namas. 
Kaina $8,000 pusę pinigais, kitus ant 
morgičio.

2. Muro namas 2 flatų, 5 ir 6 kam
bariai, elektra, gazas ir vanos, labai 
geras namas. Kaina $12,500, dalj pi
nigais likusius ant morgičio, fumisu 
apšildomas.

3. Puikus 2 flatų namas naujos ma
dos, 2 karams garadžius, kaina tiktai 
$10,400. Nepramiegok šito namo.

4. Geras namas 3 flatų po 5 kam
bariu kožnas, užpakalyj naujas na
mas 5 gražus kambariai; ant viršaus, 
garadžius 2 kambariai. Rendos ne
ša $3,606 į metus, kaina labai žema 
ir ant lengvų išmokėjimų.

5. Bizniavas 1 augšto namas su bu- 
černe ir groserne. 7 gražus kamba
riai, jums gyventi, elektra, vana ir 
2 karam- garadžius, kaina už biznį ir 
namą, tiktai $8,000 dalj pinigais, liku
sius ant mortgičio.

Buk gudrus pirm negu pirksi namą 
ar lotą matyk mane. Taigi nepraleisk 
šitos progos, atvažiuok ir atsivežk sa
vo materj su savim taipgi pasiimk 
rankpinigius su savim, nes kas pirme
snis tas geresnis, dėl platesnių infor- 
macjjų kreipkitės pas

WALTER YURKEVIČE
2423 W. 63 St. Tel. Prospect 4345 

Nedėlioj ofisas atdaras nuo 9 ryto 
iki 4 po pietų.

BRIGHTON PARK
Perbudavotas 2 augštų frame na

mas, 2 flatai po 4 gambarius ir skie
pas. Viskas moderniška. Ateikite 
pamatyti musų planus. Kaina $7,600.

2 augštų frame, 2 ir 3 kambarių 
flatai, gasas, toiletas, elektra. Dide
lis bargenas $3,550, 2 augštų frame, 
cementiniu pamatu, 2 flatai po 4 kam
barius, viskas moderniška. Bargenas 
$6,400.

2 augštų frame, 2 flatai po 4 kam
barius ir 4 kambarių cottage iš užpa
kalio. Bafgenas $6,500.

5 kambarių cottage, aržuolo trimin
gai, karštu vandeniu šildomi, 50 pėdų 
kampinis lotas, pinigais tik $2,000 
kaina $6,800.

2 augštų mūrinis namas, 2 flatai po 
5 kambarius 4 kambariai skiepe, ar
žuolo trimingai. viskas moderniška, 
bargenas, $10,800. Mes teikiame pa
skolas musų pirkėjams. Ofisas atda
ras nedėlioj nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų.

KAZLOWSKI BROS.
2525 W. 47th St.

SUSTOKIT — SKAITYKIT
Jeigut nori pirkti saliuną, 

tai pirk ton kur niekas tavęs 
nekliudo, Wisconsino valstija 
turbūt viena iš laisviausių val
stijų Amerikoje. Wisconsino 
valstijoje turėjo ir turi dau
ginus laisves kožnaįs jyilitetis. 
Mes turim 3 saliunFs Kenosha 
Wis. ant pardavimo Kenosha 
miestas turi 45,000 gyventojų 
netoli nuo Chicagos, III. ir ge
ra proga Chicagos Lietuviam, 
atsišauk kol nevėlu, gera pro
ga dėl tavęs. Mes perkam ir 
parduodam namus, ukius, 
siunčiam pinigus ir tt.

NEPAPRASTI BARGENAI
Parsiduoda naujas bungalovv, 5 

kamb. ir sienoj budavota lova, aržuo- 
liniai trimingai ir grindis, stikliniai 
porčiai, su garu (steam-) apšildomas, 
Ir garadžius arti Marąuette Park, 
kaina $8,<500, su įnvokėjimu $1,500.

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

PARSIDUODA labai geras 
pečius kietoms anglinis kūre
namas ir pigiai. Priežastį pa
tirsite ant vietos, 10735 So. 
State St., Roseland, III.

SOUTH WEST SIDE
Kas nori tą 2 augštų frame namą, 

6 ir 6 kambarių, labai gražioje vietoje 
tarpe Kedzie ir Western Avė., 1 blo
kas nuo Archer, gatvė cerr/antuota ir 
apmokėta. Turiu parduoti pigiai. Sa
vininkas 1 flate.

3813 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 pagyvenimų po 4 kambarius. Elek

triką, augštas beisementas. Rendos 
neša $40 į mėnesį, kaina $3800. 
nysiu ant bučerne^, 
loto.

grosernės

C. P. SUROMSKIS, 
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

Mai- 
arba

2 auk. mūrinis namas po 5 kamb. 
su garu (steam) apšildomas, 
niai trimingai, 2 metų senas 
gatvės, renda $1,620, kaina 
įmokėjimas $4,000.

aržuoli- 
arti 63 

$13,000,

PARDAVIMUI čevevykn taisymo 
Visos elektros masinęs; viskasšapa.

gerai sutaisyta; išdirbta perx 14 me
tų.

AUTOMOBILIAI
Jeigu nemokale to amato, galiu 

išmokinti. Parduosiu už pusę kainos 
kiek man kainuoja, nes aš einu į kitą Šluojantis—Supiginimas

PARSIDUODA 5 kambarių 
namas netoli karų linijos, it/. 
$28.00, o taipgi atskiri lotai.

Paklauskite nuo 1 iki 6 vak. 
5124 Archer Avenue.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildomi prie Marųuette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite j James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 13G4.

A. J. B. 807 W. 19 St.

PARDAVIMUI grosernė su 6 ruimų 
(cottage) ir garadžius dėl 2 mašinų. 
Biznis išdirbtas ir arti kito tokio biz
nio nėra, arba mainysiu ant bučernės 
ar nedidelio namo, gausit bargeną.

3342 So. Parnell Avė.
Tel. Yards 0839

Del suhatos ir nedėlios tiktai, mes pa
darysime $100 Bona-fide nupiginimą 
ant kiekvieno perbūdavote ir perdirb
to karo ant musų floro.

Mes Mainysime

ALIEJAUS STOTIS PARDAVIMUI 
Puiki proga vikriam biznio žmogui. 
Alėjaus stotis jau daranti biznį, prie 
Dixie kelio, kur 1000 karų pravažiuoja 
j valandą. Žemės yra 200x250 pėdų 
su lysu dėl 20 metų. Turi būt par
duota šią savaitę.

SCHETTER & BENLINE 
6706 So. Ashland Avė., Chicago, III. 

Prospect 8466.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, gerai biznis daromas, turi būti 
parduota tuojau, negaliu vienas ap
žiūrėti, renda pigi, keturi kambariai. 
Atiduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą.

5135 So. Halsted St.
Tel. Bulevard 1S24

Musų pasiūlymas $150 ar daugiau 
jūsų vartotą karą yra dar geras 
jūsų mainai rokuosis už pirmą įmokė- 
jimą, --------------------—— kitus leng
vais išmokėjimais.

už 
ir

PARDAVIMUI medinis na
mas cimentuotas skiepas ketu
rių gyvenimų po 4 kambarius, 
maudynės elektrikos 
ir visas įtaisymas.
randasi 5323 Emerald Avenue. 
Atsišaukite pas savininką. C. 
B. 5013 So. Wells St. 2-os lu
bos.

šviesa, 
Namas

Extra gražus namai.
Nauji mūriniai namai tik baigiami 

būdavot po 6 ir 6 kambarius, viskas 
vėliausios mados intaisymai. Gražioj 
vietoj, lietuviams gerai žinoma tarpe 
65 ir 66 ir Talman ir Rockwell, katrie 
mylit pirkti gražu namą ir puikioj 
vietoj atvažiuokit ir pamatykit musų 
namus, mes parduodam už kėš ar 
mainome ant mažesnių namų ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė., Chicago,

Phone Lafayette 7674
III.

PARDAVIMUI cigarų krautu
vė ir čeverykų valymo vieta. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
1830 So- Halsted St.

Mes turime specialius pardavimus 
Ford, Chevrolet, Maxwell, Buick, 
Dodge, Chandler, Oakland visokių mo
delių ir daug kitų dėl pasirinkimo.

PARDAVIMUI grosernė ge
roj vietoj, štorų aplinkui nėra, 
renda pigi, gyvenimui ruimai, 
2 blokai nuo Jackson parko, 
1413 E 58 St. Tel. Fairfax 2619

Oakland
Motor Car Co.,

Dirbtuvės Skyrius
2426 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 5310

PARDAVIMUI namas 2 augštų, 6-6 
kambarių ir garadžius Gasas, elek
tra. Rendos į mėnesį daugiau kaip 
$50. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
į automobilių arba lotą, — $2,000 pi
nigais gali pirkti šį namą. Veikite 
greitai, nes yra tikras bargenas. A. 
M., 1913 So. Morgan St.

BARGENAS
2 FLATŲ, 5 ir 5 kambarių 

namas, kieto medžio grindįs, 
furnace šildomas, elektros 
šviesa, 2 karų garadžius, na
mas gerame, padėjime. Kaina 
$9,500, pinigais $3,000.

Atsišaukite:
SHEEHAN WITOUS and

1654 West 63-rd Str.
Phone Prospect 1910

co.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
2515 W. 38 St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
ir 6 kambarių flatas, geroj svetimtau
čių apgyventoj apielinkėj. Parduosiu 
už jūsų pasiūlytą kainą, savinikas 
leidžia miestą.

CHARLES DOMKE & SON, 
7241 So. Halsted St.

Phone Vincennes 2563

ap-

PARDAVIMUI 2 kamb. ra
kandai beveik nauji; atskirai 
ar visus kartu, taipgi galima 
paimti ir kambarius. Atsišau
kite 917 W. 18-th PI. iš užpa
kalio. šiokiom dienom nuo 7 
nedėlioj iki pietų.

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai, 
smarkiai augančioj biznio vietoj, ant 
67 St. ir Rockwell. Taippat parsiduo
da 4 lotai krūvoj ant Western Avė. 
Gera vieta dėl anikokio biznio. Gau
sit bargena. Greitai turi būti par
duota.

6550 So. Artesian Avė, 
Tel. Republic 0545 po 6 v. v.

PARDAVIMUI % akerio žemės, 
mažas 4 kambarių namas, elektra, 
miesto vanduo , 12x30 pėdų paukšti- 
ninkas, 10x12 pašiūrė. Viskas aptver
ta, 250 vištų. Viską už $2,500, išmo- 
mokėjimais.

H. RYAN, 
3936 W. 65 PI.

PARDAVIMUI 2 bizniavi lo
tai 50x125 ft. 63-rd St. netoli 
Campbell avė. Parduosiu pigti, 
tik už $13,000. Kreipkitės prie 
savininko K. Dagis. 3313 South 
Halsted St. Tel. Yards 1868.

BARGENAS. Turiu gręitai par
duoti marinį namą, 5 ir 6 kambarių 
ir garadžius delei 1 mašinos. Viskas 
luikiai įtaisyta pagal šios mados^ 
Savininką galima matyti tiktai ne
dėlioj. I

1331 •— 49th Avė.
Cicero, 111.

2 DIDELI BARGENAI.
Mūrinis namas ant 2 pagy

venimų su dideliu beisjmentu 
elektriką gesas vanios šviesus 
kambariai, 2 lotai, prekė 
$7,000 įnnokėt $1,500.

5 ruimų mūrinis namas su 
beismentu alektrikas gesas 
vanios, visi šviesus kambariai 
platus lotas 30 pėdu. Prekė 
$4000 ant išmokėjimo.

MIKE MINCE, 
4454 So. Western Avė.

MARTIN REALTY COMPANY 
Vedėjas J. Marcinkevičius

Tel. 2723 321Mi'Iwau‘kec Avc., 
Kenosha, Wisc.

PARSIDUODA muitinis na
mas 5-6 kamb. Visi įtaisymai 
pagal naujos mados, elektra, 
vanos, tik metai kai statytas. 
Savininkas gyvena ant antrų 
lubų. 1311 S. 50 Avė. Cicero.

PARDAVIMUI —
2 FLATŲ NAMAS
5 IR 6 KAMBARIŲ.
ATSIŠAUKITE
4102 W. CULLERTON St.

BARGENAS prie 51 S. Hals
ted St. Savininkas parduoda 
frame narną, cemento ir plytų 
pamatu, krautuvė. 3-3 kamb., 
2 augštas 4-6 kamb. Elektra, 
vanos, naujas porčius. Renda 
$107 Kaina $6,200, pinigais 
$3,000. 832 W. 52 St., 2 augšt.

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI medinis na
mas 4 kamb. gyventi ir krau
tuvė. Arba randavosiu. Par
duosiu pigiai, atsišaukite pas 
savininką, 4354 So. Maple-

Antrų morgicių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra konvplikuota tas taipgi užmoka 
už title ckzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

4 faltų muro namas, 2 po 4 kamb. 
1-5 ir 1-6, ant loto ir pusės žemės, ar- 
žuoliniai trimingai, ir grindis, su ga
ru (steam) apšildomas namas 4 me- wood galima matyti nedėlioj 
tų senas, ir šiaip cottage šalyj, renda .
$3,300, kaina $22,000 su $8,000 įmo- 11
kčjimu. I ------------------------------------------- —

----- PARDAVIMUI pigiai 2 flatų 
ma^Snu““nXirinkim’ mūrinis namas, karštu vande- 

Z. S. MICKEVICE & CO. niu šildomas, 50 pėdų lotas, 2 
2423 W. 63rd St., Chicago, III. | garadžius.

3592 Archer AvenuePARDAVIMUI BARGENAS
11 faltų, mūrinis, 6 f altai po 4 kam-1 . o

barius ir 6 faltai po 5 kambarius. Ga-1 PARDAVIMUI 3 AUGŠTŲ 
ru šildomi, aržuoliniai trimingai, la- Medinis namas. Pigiai. Geros 
bai gerame stovyje. Randasi ant I . . .,
kamno, netoli parko, bulvaro karų li- hpflaukos. Matykite: 
nijoš^ir elevatoriaus. Kaina $52,000, JOS J. ROZH'ON,
TCtų’Sni?; 2 faltai po 5 kam- 1930 Shelby Ct. 9 vai. iš ryto 
barius ir 6 flatai po 4 kambarius, lo-1 arba 7 vai. vakare 
tas 55x125, ant kampo, garu šildo
mas, aržuolo trimingai, gera trans- 
portacija. Kaina $33,500. Veikite 
greitai.

SCHETTER & BENLINE, 
6706 So. Ashland Avė.

Prospected8466.

PARDAVIMUI 2 lotai prie 
Talman Avė., netoli 70 gatvės. 
Gali būt budavojamas frame ar
ba mūrinis namas- T. T. SULLI- 
VAN, 6627 So. Ashland Avė.,

4721 So. Honore St., namas, gro- ĮPhone Republic 7737.
sernė ir bučernė, dabar yra daromas I —------------------------------------------ -

■”-ln®si Sutaupysit; mažiausiai DIDELIS BARGENAS. Parsi- 
na už namą ir biznį $8,750, morgi- duoda kampas 47th St. ir Albany 
čius $3,000. Parduosiu namą ar biznį Ave., lotas didumo 45x125. Visi 
skyrium. Atdara vakarais, panede-|,2 . ~ 1
y, ketverge, s 

rytmečiais. Del greito veikimo imki
me 
ir

subatoje ir nedėlioję | įtaisymai užmokėti.
Kreipkitės:

Tel. Prospect 5756savo prapertę pas mus. Ateikite 
pamtykite pasiūlomas bargenus.

PARAMOUNT REALTY CO.
2900 W. 38th St., 

Phone Lafayette 1376 GERA PROGA. Kas norite mainy
ti automobilių ant loto, aš 
lotus geroj vietoj, kuriuos 
ant automobiliaus.

DIDELIS BARGENAS BRIGHTON I Atsišaukite
PARKE I J- N.

' 2138 W. 22nd PI. 2nd

Randasi tarpe Archer Avė. ir 47 Į bato j nuo pietų?
St. 2 flatų mūrinis, 6 ir 6 kambarių I _______________________ ___
su skiepu, elektra, vanos, landre iri mnnnvAovisi įrengimai ir apmokėti. Kaina I BRIGHTON PARKO BARGENAS 
$9,500, $4,000 įmokėti, kitus kaip Parsnduoda 2 augštų naujas muro 
rendą. I namas, po 5 ir 5 kambarius, su ve-

Mes turime 200 namų pardavimui I lįausios. mados parankamais. Parduo- 
<aipo cottagių, bungalow ir flatinių i ,^u PĮ£ial> arba mainysiu ant bunga- 
žemomis kainomis ir išmokėjimais. I .Namas tun būt parduotas arba 
Taipgi dėl mainymą visokių namų. I išmainytas į trumpą laiką. KreipkitėsI pas.

J. N. ZEWERT & CO., 1 FRANK G. LUCAS 
4377 Archer Avė. 4116 Archer av. Phone Lafayette 5107

turiu du 
mainysiu

Fl.
šiokiom? dienom nuo 5 vakare, su-

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

’ McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė.

Dearborn 3173
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimą. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografiios, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos Apie Biznio Dalykus
Lietuviu restoranu 
biznis

REIKIA MOKĖTI 
SKOLAS

lietu-Nemažas skaičius 
vių Chicagoje yra pradėję 
varyti valgyklų ar restora-

Tai yra neblogas biznis ir 
mintingai vedamas gali

Lietuviai, kurie žino kaif) 
pagaminti lietuviškų skan- 
skonių, gal ypač tikti šiam 
bizniui.

Bėda tik, kad mažai kas 
iš musu restoranu savinin- c- v
ku turi užtektinai noro ir

L-

laiko padaryti iš lietuviškų 
restoranų ką nors geresnio 
negu graikų restoranai. Yra 
ir tokių, kurie lietuvišką re
storaną pastato dar žemiaus 
už graikišką.

Lietuviams būtinai yra 
reikalinga susipažinti su ge
resniais “tautiškų” restora
nų pavyzdžiais. Kaipo to
kius, galima nurodyti cechų 
ir norvegų restoranus. Ce
chai užlaiko labai patrau
kiančius restoranus, o dar 
indomesnius restoranus tu
ri norvegai. Yra gražių ir 
italų restoranų. Žydai gal 
labiausia atsižymi restora- 1 
nų bizniu ir turi geriausia 
pasisekimą tarp ameriko
nų.

Lietuvių restoranams rei
kia labiausia daugiau

Savo skolų mokėjimas į 
laiką yra labai svarbus veik
snys bizniui pagerinti ap
skritai.

Jeigu tik visi sustotų mo
kėti savo sąskaitas ir kito
kias skolas j laiką, tai urnai 
visoj šalyj įvyktų didžiau
sias bknio nupuolimas.

Taip-jau biznis susmunka 
dalinai, kada dalis žmonių 
pradeda nemokėti skolų į 
laiką.

Štai dabartiniuoju laiku, 
bemąstant, kad dabar blo
gesnis laikas atėjo, daugelis 
tikisi atsispirti savo skolų

kos veikliausią, turtingiau
sią ir progresiviausią šalį.

Lietuviams nereikia jsi- 
kimšti savo galvas vien į as
meninį biznį. Reikia pakelti 
galvas, apsidairyti ir su to
kiu atsargumu koks tik ga
limas iš gauto prityrimo vis 
daryti bandymus tverti pla
tesnį bendrovių biznį

Cukrus
Detalio Olselio

1913 m. svaras 4.9c 4.3c
1914 m. “ 4.7c 3.9c
1915 m. “ 5-2c 4.9c
1916 m. “ 6.3c 5.7c

1917 m. 44 7.4c 6.6c
1918 m. ii 9.7c 7.4c
1919 m. 44 10.1c 8.8c
1920 m. 44 17.3c 15.4c
1921 m. 44 9-0c 7.6c
1922 m. 44 5.2c 4.8c

Klausimai ir 
Atsakymai

Turi
Turi

t iesės.

svaru mo.
būti švaresni indai.
būti švaresnės staL
Jos turi būt maino

mos ne rečiau kaip pora sy-

Bet tas dar labiau priside
da prie biznio nupuldymo.

Biznio gerumas didžiai 
priklauso nuo apyvartos 
greitumo. Kuo greičiaus pi
nigas apsiverčia, tuo dau
giau matome biznio, tuo di
desnis skaičius žmonių iš to 
pasinaudoja.

Nemokėdami savo skolų 
į laiką, mes nepagreitiname 
apyvartos, bet ją sulaikome. 
Iš to niekana nėra naudos. 
Todėl kiekvienam reikia sku
binti mokėti savo skolas. Ge
naus pasiskolinti pinigų ir 
užmokėti seną skolą, negu 
tą skolą dar labiau pasen
dinti.

Mokėdami savo skolas, tu
rime priminti musų kredito
riams, kad ir jie skubintų 
užsimokėti savo skolas.

plovimas atseina pinigų, tai 
(langiaus pelnysi uždėjęs po 
penktuką ant pietų, negu 
atgrasindamas kostumerius 
purvinomis staltiesėmis.

Patarnautojai ar patar
nautojos turi būti pasiren
gę visuomet baltais švariais 
drabužiais ar priekaištėmis.

Turi būti geresnė ventilia
cija. Oras restorane visuo
met turi būt vėsus ir malo
nus.

Valgiai turi būti gražiai 
paduodami. Tas nekaštuoja 
brangiau, o patraukia ir už
ganėdina kostumerius.

Valgiai turi būti verdami 
ir kepami švariuose induo
se. Dažalai ir riebalai netu
ri būti susenę, bet palaiko
mi nuolatiniame gražume su 
maloniu šviežiu kvapsniu.

Valgiai nereikalauja būti 
perdaug įvairus, kadangi 
įvairumas brangiau atseina 
negu kas kita, bet jie turi 
būti paruošti rūpestingai, 
gardžiai, švariai, kvapsnin- 
gai, taip kad žiūrint į juos 
apetitas pas žmogų savaime

Bendroviy darbas

Jautienos flųšįs
<

Kl. Jurgelionis. ir Kainos
Reikmenų Kainų 
Palyginimas

Jautiena tai ne visa vienoda 
mėsa. Amerikos skerdyklose 

jaučias yra įvairiai su’pjausto-

mas — sulig jaučio anatomi
jos. Pavyzdingu jaučio sup- 
jaustymu galima skaityti Chi- 
cago's skerdyfklų vartojami t 
supjaiistymo būdą, kurį čia 
parodome ant paveikslėlio. 
Kožnos pažymėtos numeriu 
kūno dalies vardas žemiaus 
yra paduotas anglų ir lietuvių 
kalbom.

Apie pasidėjimą pinigų 
Ljeluvos bankus

Jeigu tai viską, išpildytų 

lietuvių restoranų vedėjai, 
tai lietuvių restoranai galė
tų pradėti plisti po visą Chi- 
cagą ir duoti lietuviams ge
ro uždarbio.

Chicagoje yra daug lietu
vių, kurie prasisiekė bizny
je kaipo pavieniai žmonės.

Bet Chicagoje beveik kaip 
ir nėra lietuvių bendrovių, 
kurios butų prasisiekusios 
biznyje kaipo bendrovės.

Tas, žinoma, blogai liudi
ja apie lietuvių mokėjimą 
bendrą biznį vesti.

Ir tas parodo, kad lietu
viams reikia mokinties ben
drą biznį vesti, o ne moti į 
jį ranka.

Bendro biznio vedimas ir 
augimas yra galimas tada, 
jei yra žmonių savitarpio 
pasitikėjimo, jei yra pasiti
kėjimą užkariaujančių žmo
nių ir jei yra žmonyse noro 
tverti didesnius dalykus, ko
kių negali ar nedrįsta su
tverti pavienių žmonių ini- 
ciativa ir pastangos. Savo 
esme bendras biznis skiria
si nuo asmeninio biznio tuo, 
kad siekdamas didesnių dar 
lykų jis dažnai esti labiau 
spekuliativis už asmeninį 
biznį, ale užtai atsiekdamas 
daugiau negu asmeninis biz- 
nis jis yra gal progresives- 
nis už asmeninį. Juk tik ben
dro korporativio biznio pa- 
jiega, kilusi iš žmonių spe- 
tuliativumo, paskutiniuoju 
šimtmečiu padarė iš Ameri-

Amerikos valdžios statistikos 
biuras (Bureau of Labor.Statis- 
ties) surinko ir paskelbė dvie
jose knygose žingeidų palygini
mą reikmenų kainų, kaip olse
lio taip ir detalio, n.i.‘o 1913 
metų iRi 1922 metų pabaigos.

Iš palyginimų matyt, kad 
daugelis reikmenų paskutiniuo
ju laiku atpigo, bet 1913 metų 
kainų dar toli gražu nematyt 
sugrįžtant. Isdomu betgi paste
bėti, kad olselio kainos labiau 
atpigo negu detalio. j

Čia sutraukoje paduodame ke
letą kainų palyginimų, imdami 
vidutinišką kiekvienų metų kai
ną be trupmenų:

Mėsa: Round Steak

Kiauliena:

Detalio Olselio
1913 m. svaras 20c 13c
1914 m. 44 \ 21c 13c
1915 m. <c 22c 13c
1916 m. 44 20c 14c
1917 m. 44 22V2c 14c
1918 m. 44 27c 17c
1919 m. •• 34c 24c
1920 m. 44 32c 23c
1921 m. 44 33c 17c
1922 m. 4< 28c 15c

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

m. 
m. 
m.
m.
m.
m.
m.
m. 
m.
m.

svaras

Pork Chops

■Detalio 
19c 
18c 
15y2c 
17c 
23c 
31c 
35c 
32c 
3oy2c

Olselio
15c
14c
11c
12c

16y2c
26c
29c
24c
22c
16 c

k

6.

10.

Pienas

Detalio
1913 m. kvorta 9c
1914 m. << 9c
1915 m. 9c
1916 m. 9c
1917 m. << 10c
1918 m. << 15c
1919 m-' «< 16c
1920 m. (< 18c
1921 m. << 17c
1922 m. <4 15c

Suris: American

Olselio 
3y2c 

4c 
4c 
4c 
5c 
8c 
9c 

sy2c 
7y2c 
7c

Shank —- šlaunis 
Round — kulšis 
Ruinp — pasturgalis 
Sirloin — strėnų jautiena 
Pin bone — kauliuko 

mėsa.
Porterhouse — (lietuviš

kas vardas nežinomas).
8, 9 Prime ribs — didieji 

šonkauliai
Short ribs — trumpieji 
šonkauliai.
Flank •— paslėpsnė.
Plate — papilvė
Brisket — krūtinė 
Chuck — Sprandas 
Shoulder elod — pečias 
Neck — kaklas.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
Žingeidi! yra, kad ne visa 

jautiena vienodai pabrango ir 
atpigo nuo 1913 metų iki 1922 
pabaigos. Taip strėnų jautiena 
—sirlodn — 1913 m. svaras 
kainavo vidutiniai 25c.; 1918

m. — 39c.; 1920 m. — 44c.; 
1922 m. — 37c. Tuo tarpu pa
pilvės jautiena — plate — 
1913 m. svaras kainavo viduti
niai 12c.; 1918 m. — 20c.;
1920 m. — 18c.; 1922 m. —
12i/2c. Iš to matyt, kad’ jautie
na nuo strėnų 1920 m. buVo 
brangiausia, o tuo pačiu laiku 
jautiena nuo papilvės jau 
pradėjo eiti pigyn; dabar jau
tiena nuo papilvės jau nųpigo 
iki prieškarinės kainos, o strė
nų jautiena tebėra labai bran
gi, tokio brangumo kaip ka
rės metu. ,

Štali palyginimas trijų mi
šių jautienos kainų už keletą 
metų: (

Sirl. (4) Round (2) Plate (12) 
12c.

20i/2c 
18c.

1913
1918
1920
1922

m.—25c. 
m.—39c. 
mj—44d. 
m.—37c.

22c.
37c.
39c.
32c.\12Į/2c.

Markele Kainos
OlselioDetalio

1913 m. svaras 25c 14c
1914 m. 44 25c 16c
1915 m. 44 22c • 14c
1916 m. 44 24c 17c
1917 m. 44 32c 22c
1918 m. 44 37c 23c
1919 m. <4 43c 36c
1920 m. 44 44c 30c
1921 m. 44 40c 23c
1922 m. ” 44 35c 20c

Olselio
2.3c
2.3c
3.5c
3.4c

4.7c
5.1c
5.2c
7.4c
4.9c
3.6c

Praėjusią savaitę olselio kai
nos įvairienls produktams Chi
cagoje buvo sekamos:

Miltai

Detalio
: .913 m. svaras 2.9c
1914 m. 2-8c
1915 m. «< 4.1c
1916 m. << 3.7c
1917 m. u 5.3c
1918 m. << 5.8c
1919 m. « 6.2c
1920 m. <» 8.5c
1921 m. k 6.1c
1922 m. a 4.7c

Sviestas, svaras 32 iki 46 Va c 
Kiaušiniai, murziieji 22 iki 24c 
Kiaušiniai, švieži 30 iki 34c 
Kiaušiniai, extra 34 iki 38c 
Suris 23 iki 27%c 
Vištds gyvos 15 iki 25c 
Pavasario vištos 22% c 
Gaidžiai gyvi 15 
Antjs 21 iki 23c 
Žąsys 19 iki 21c 
Kurkės 20c 
Pupos, navy, už 
iki $7.30.
Medus, baltas 9c 
Medus, tamsus 7c

DARŽOVĖS: 
Burokai už 1OO bunčiukij $1.00 
iki $2.00 .»
Kopūstai, kreitas 76c
Morkvos, 100 bunčių $2.00 iki $3.00 
Koliflaurai, kreitas $1.50 iki $2.25 
Celeros, kreitas 75c iki 90c 
Agurkai, gurbas $3.00 iki $3.50 
Salotos, kreitas $3.00 iki $4.00 
Svogūnai, maišas $3.00 iki $4.25 
Pipirai, gurbas $1.00 iki $1.25 
Pupos šviežios, gurbas $1.00 iki 
$1.50.

Griežčiai, amp.. $1.00 iki $1.25
• f

100 svarų $6.00 

iki 11c

ŽUVIS:
Baltoji 40c 
Trout 30 iki 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA: 
šonkauliai 30c 
Šlaunis 40c

, čoks 12, Round 18c .
VAISIAI:

Bulvės, maišas 100 svarų $1.00 iki 
$1.25.
Saldžios amp. $1.25 iki $1.75 
Obuoliai, bačka $3.50 iki $5.50 
Bananos, bunčius $2.75 iki $3.00 
Citrinos, keisas $7.50 iki $8.00 
Apelsinui, kreitas $6.00 iki $6.25 
Pyčių keisas $2.001 iki $2.25 
Grušios, gurbas $2.00 iki $4.00
Slyvų, kreitas 75c iki $1.00 
Avietės, raud. $2.00 iki $2.25 
Vynuogės, gurbas 28c iki 30c 
Melonai, kreitas $1.50 iki $3.75

JAVAI:
Kviečiai, geg. buš. $1.11 iki $1.11% 
Kviečiai, spalio 96c iki 97% c 
Kviečiai, gruodžio $1.07 iki $1.07% 
Avižos, buš. 42 %c iki 45%c 
Miežių, buž. r>O%c iki 5G%c 
Rugiai, RegT- 73% c
Rugiai, spalio 64% c
Rugiai, gruodžio 70c

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21% iki . 
21%c
Rūkyti lašiniai 21c iki 22c 
Konservuota kiauliena 12 iki 17c 
Pork loin, 22c iki 23c
Plate beef $16.50 iki $17.00 
Jaučio kulšis 47.00 iki $48.00

Klausimas.
Gerbiamas

• Biznio Apžv. Vedėjau
Pcstcbėj a u lajik rašei uose

pranešimus, jog Lietuvos kai- 
kurie bankai ketina mokėti po 
10 procentų už padėti.‘s pini
gus. Gal malonėsite išreikšti 
savo nuomonę kaslink saugu
mo pinigų indėtų į Lietuvos 
bankus ant augšto nuošimčio. 
Ar tai kartais nėra pažadai 
lygus Bisboffo pažadams?

Ar Lietuvos valdžia prižiūri 
Lietuvos bankus?

Su pagarba,
C. Jankus

Cbicago.

su jų pinigais šimtą nuošim
čių. Taip ir Lietuvos bankai 
duoda dabar pinigus menkai 
patyrusioms Lietuvos biznie
riams ir spekuliantams, ir 
laukia, kad jie su tais pinigais 
uždirbs šimtą nuošimčiu, ati
duos juos ir padarys bankic- 
rius nesvietiškais bagočiais.

Mums betgi rodos, kad toks 
dalykų stovis nelemia nieko 
gero. Jeigu Lietuvoje bankų 

imami tokie 
tai kas-nors 

nuošimčiu 
i n tempta

NU

nelemia 
Lietuvoje 

dar ir lobaus bus 
dideli nuošimčiai, 
nebeištesės tokiu c

mokėti.
Styga truks ir suges visa 
z ik a.

Dabartiniuoju laiku mes vi
siškai nepatartume dėti pini
gus į bile kokį Lietuvos banką. 
Nes visi Lietuvos bankai da
bar lošia labai nesveiką žais
mę, akstindami didžiausią spe
kuliaciją ir patįs labiausia į 
tolkią 
Musu 
tokie 
kais..

spekuliaciją 
amerikiečiu 

bankai visai

lizdam i.

ne ra bali

Atsakymas.
Esame gavę jau' koletą už

klausimų tuo pačiu reikalu ir 
iš to manome, kad daugeliui 
musų skaitytojų šis klausimas 
yra tikrai žingeidus.

Mus jau patyrimas pamoki
no būti atsargiais, ( kada kas 
siiulo labai aukštus nuošim
čius už paskolintus, pinigus. 
Nors kartais ir galima uždirb
ti labai augštą nuošimtį, bet 
tai ne visuomet, ir tai daž
niausia 'si? rizika pražudyti ir 
tą patį paskolintą pinigą.

Mes žinome,, kad Lietuvoje 
dabar sUsidarė baisi finansinė 
padėtis, kuri yra dar tuo bai
sesnė, kad nei valdžia, nei 
rimtieji žmonės -nėra kaip rei
kia ta padėtim susidomėję ir 
nesuka sau galvos apie tai, 
kad dalykus pataisius. Ko rei
kėtų Lietuvos piniginio krizio 
pataisymui, mes1 jau turėjome 
progos pažymėti šiose skiltyse. 
Pati Lietuva vienok mažai ką 
rimto ar praktiško apie tai te- 
masto. Ir todėl Lietuvoje jau 
visi šie metai litų kaip nėra 
taip nėra. Tas • davė progos ir 
pateisinimo Lietuvos bankams 
ir bankicriams pasidaryti ne
svietiškais procentų lupikais. 
Gaudami nuo visokių biznie
rių ir “gešeftniacherių” paža
dus mokėti augštus nuošim
čius, kartais siekiančius 120 

nuoš. ir (langiaus, Lietuvos 
bankai džiaugiasi darą “gerą 
biznį” ir tuTi visus savo pini
gus išskolinę be tuoj autinio 
sugrįžimo. Sako, didžiausi 
Lietuvos bankai negali ant pą- 
reikaalvimo pas save sukrapš
tyti nei tūkstančio dolerių.

Gal būt nedaug klysime pa
sakę, kad Lietuvos bankieriai 
šiandien nėra daug išmintin
gesni už tuos Chicagos lietu
vius, kurie dėjo pinigus “spe- 
šelams”. Chdcagiečiai skolin
dami pinigus Bishoffams ir 
Harringtonams ištikrųjų lau
kė iš jų stebuklų, tikėdamies, 
kad tie į trumpą laiką uždirbs

mes 
visai 

kont- 
Anaiptol, 

ir

kiekLietuvos valdžia, 
žinome, Lietuvos bankų 
neprižiūri, nedaro jokios 
rolės jų operacijų, 
išrodo, kad tarp valdžios
kaikurių bankierių yra slaptas 
sutarimas vesti taip piniginę 
politiką, kad bankieriai galėtų 
turėti pilną valią spekuliaci
joj.

Kol Lietuvos bankai nebus 
nors kiek panašus j Amerikos 
bankus, kol jie su'ksis svai
gioj spekuliacijoj be jokios 
valdžios kontrolės ir kol vald
žia pati nežinos kas daryti fi
nansų pataisymui, tol Ame
rikos lietuviai išmintingai pa
darys palaikę savo pinigus de- 
pozituotus Amerikos bankuo
se. —Kl. Jurgelionis.

Iš darbininkų judėjimo 
Lietuvoj

MENĄS:
' motiejukų 27.00 iki $28.00

„ <r , • *• , ų su dobilais 24.00 iki $26
/ Motiejukų su dobilais 21.00 iki $24 

Dobilai No. 1 22.00 iki $24.00 
Sienas papr. maiš. 16.00 iki $20.00 
Dobilai No. 2 $16.00 iki $18.00 
šiaudai ru». 11.50 iki $12.50 
Šiaudai aviž. 9.00 iki $10.00 
gaudai ?viet- 9-60 iki $10-50 
Alfalfa No. 1 18.00 iki $28.00

TRĄŠOS’:
Trintas kraujas, -vienute 
$4.75
Atmatų tonas apie 5.50 iki $6.00
trintų kaulų tonas 28.00 iki $32.00 
Virintų kaulų tonas 17.00 iki $137.00 
Trintų virintų kaulų tonas 22 iki $24

RIEBALAI:
Lajus 9%c iki 10c
Lyditi taukai val^. ll%c 
Taukai 9%c iki 9%c 
Stearinas 12c iki 12% c 
Bovelnos aliejus 14c iki 14%c

iki

Kaunas. Liepos mėn. 22 d. š- 
m. įvyko Kauno apskr. žemės 
Ūkio Darbininkų Profesinės Są
jungos skyrių atstovų susirinki
mas. Dalyvavo apie 50 darbinin
kų. Svarbiausiuoju nutarimas 
buvo prisidėti prie įsikūrusios 
Lietuvos žemės Ūkio Darbinin
kų Profesinės Sąjungos. Tuo rei
kalu priimta sekanti rezoliuci
ja: 1

Išklausę pranešimą apie ž. U. 
D. profesinį organizavimąsi ir 
apie steigimą Lietuvos žemės 
Ūkio Darbininkų Profesinės Są
jungos, t. y. sąjungos visai Lie
tuvai, matome, kad iki šiol tas 
organizavimas ėjo labai netik
sliai. Darbininkai skyrstėsi į at
skiras sąjungas, kurios neturė
damos bendro centro, neturėjo ir 
jokių tarpe savęs ryšių. Del to 
jos buvo silpnos ir negalėjo tin
kamai apginti darbininkų reika
lų-

Apsvarstę šį klausymą, mes 
randame reikalinga visoms Že
mės Ūkio Darbininkų Sąjungo
mis jungtis į vieną tokią sąjufi- ‘ 
gą, kurios veikimas apimtų vi
są Lietuvą- šiuo tikslu nutarėm: 
panaikinti Kauno apskrities ž. 
U. D. Profesinę Sąjungą kaipo 
atskyrą organizaciją ir su visu 
sąjungos turtu prisidėti prie ku
riamos visai Lietuvai ž. U. D. 
Profesines Sąjungos. Sį musų 
nutarimą pavedamę įvykdyti są
jungos valdybai.

Kviečiame ir kitas ž. U. D. P. 
Sąjungas irgi prisidėti prie mu
sų vienos visai Lietuvai žemės 
Ūkio Darbininkų Profesinės Są
jungos.
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Senųjų Chicagos Lietuvių Atsiminimai
Rašo Al. Margeris

. Specialis Naujieną Reporteris

Kunigai: Aleksandras Bur
ba, Maleušas Kraučiunas 
ir Juozas Žebrys Chicago- 

je 30 mėty atgal

KraučiunasKun.

Pirmutinis lietuvių klebonas 
Chicagoj miręs keletą metų 
atgal.

jau žinote, tai apie pir- 
Chicagos lietuvių para- 
šv. Jih’gio parapiją — ir

Kai lietuviški kunigai Chicagon 
atvažiuodavę, tai “apsistodavę 
saliune.” — Parapijos komite
tas pasirinkęs klebonu tą ku
nigų, katras daugiau “fundy- 
jęs.” — Kun. Kraučiunas ir 
parapijonai karčiamoje prie 
baro “Rūtelę” ir “žirgelį” 
drauge dainuodavę. — Kun. 
Kolesmsk<t “karštomis komi
teto maldomis” parapijonai 
prašalinę. — l’arapijos komi
teto “konstitucija”, girdi, sta
čiai “šun ant uodegos nuėjus”.

— Tuomet kun. Kraučiunas' ka
lėdodamas padarydavęs po 
$300 ar $400 į vakarą! — Pir
mame kun. Kraučiuno sušauk
tame parapijos ‘ mitinge” kun. 
Kraučiunas sakąs: “Perstatau 
Majauską, ar orait?” O para
pijonai rėkią: “Orait, orait!” 
— Lenkiškos minyškos jau ir 
tuomet lietuvių vaikus “lietu
viškai” mokę ir nemenko pa
sipiktinimo lietuviuose sukė
lę.
Kaip 

mutinę 
Pijų —
pirmąjį jos kleboną, kini. Kole- 
sinską, anuosyk gana daug pri
rašiau. T>et tiek daug viso ko 
žmonės man pripasakojo, kad! iš- 
tikrųjų reikėtų dieną ir naktį 
rašyti, kad viską surašius. Tai 
butų perdaug. Vis dėlto bandy
siu čia dar nors kelis įdomesnius 
dalykus aikštėn išvilkti. O sr. ki
tais, — ai, tegu jie sau amžinoj 
užmarštyj pasilieka.
x<un. Koiesinsko galybė sugriu
vo nuo lietuvių maldų tarytum

Jerycho sienos nuo sandąros 
skrynios ir baisaus žy

dų triubijimo.
Kini. Koiesinsko nesvietiškas 

godumas ant pinigų ir atkaklus 
užsispyrimas vesti parapijos rei
kalus savarankiškai, taip baisiai 
įpykino parapijonus, kad jie vi
sokiausių įmonių stvėrėsi, kai 
tik kunigą iš, parapijos išspyrus. 
Ir ko jie, sakysiu, neišdarė: su
sirinkimus šaukė; tonais rezo
liucijas Tašė; pas vyskupą ėjo; 
tenais per dieną ir naktį prie du
rių klūpojo ir karštai meldėsi; 
vyskupui duryse pasirodžius, 
jam į kojas puolė, •— ir vis tik, 

, kad savo klebono atsikračius.
Pagaliau, — anot tos pasakos, 
kaip žydai su sandaros skrynia 
ir triubijimu v prisiprašė Dievą, 
kad Jis Jerycho sienas išgriau

ki, — taip ir pirmutinės Chica- 
gos lietuvių parapijos komitetas 

u karštomis maldomis prisipra
šė vyskupą, kad jis jų klebonui 
Kur reikia įspirtų.

Bot tai tik jumoras. Ištikrų- 
jų, tai vyskupas tik tada lietu
vių maldavimus išklausė, kada 
šie pasakė, kad jų klebonas'net 
4 lotus ne vyskupui užrašęs —, 
kaip Dievas kad prisakė daryti 
— beti sau užsirašęs.
Net trys lietuviški kunigai ant* 

syk čia atsirado, tarytum iš 
dangaus iškrito.

Dar nespėjo Chicagos lietu
viai kun. Koiesinsko nusikraty
ti, kaip štai net trys lietuviški 
kunigai Chicagon atpyškėjo. Tai 
buvo 1893 m. Ir žmonės pasako
jo man, kad 1893 m. buvę labai 
derlingais Chicagos lietuviams 
katalikams metais. Ir kur čia 
tau nebus, kad ve net trys? kuni
gai antsyk, tartum baravykai iš 
po nakties, atsirado. Tuomet at
važiavo Chicagon šie kunigai i A. 
Burba J. žebris ir M. Kraučiu
nas.

tas

VOS

Net du iš jų “apsistoję 
saliune”.

Nors ir dabar amerikoniškas 
“saliunas,” pakrikštytas “lietu- rė.

viška užeiga,” nėra vieta, žino
ma, geram katalikui, perpras- 
čiausia, bet tuomet, sako, buvu
si kur tai kas garbingesnė. O 
tai, girdi, galima numatyti kad 
ir iš to, kad kai koks-nors lietu
viškas kunigas Chicagon atva
žiuodavęs, tai beveik išimtinai 
“apsistodavęs saliune”. Ir štai 
jums “Istorija Chicagos Lietu
vių ir Jų Parapijų” paduoda, 
kad “Kun. Žebris apsistojo “Lie
tuvos” redakcijoj, kun. Burba 
L. Ažuko saliune, o kun. Krau
čiunas F. Majausko saliune.”

Bene tik todėl tuomet saldi
nus lietuviški kunigai taip labai 
mėgo, kad ve lietuviškų bažny
čių ir klebonijų mažai buvo! O 
juk yra labai daug žmonių, ku
rie lietuvišką bažnyčią nuo “lie
tuviškos užeigos” tik vargais 
negalais atskirti tegali. Tai vie-s 
na. O antra, tai, kaip jau gata
vai žinome, patys geriausieji ka
talikai daugiausiai “lietuviškoje 
užeigoje” apie barą zulinasi. Jie- 
škančiam klebono vietos, ištie
si], keičiamoje lengviausiai ga
lima ją surasti. Ką tuometiniai 
lietuviai kunigai ir darė.
Katras daugiau “fundyjo”, 

ir klebono vietą laimėjo.
Tai aiškus daiktas, kad

tik spėjus trims kunigams Chi- 
ęagoj nutūpti, lietuviai katalikai 
stačiai iš kailio nėrėsi, kad, jų 
supratimu, už vis geriausią kle
bonauti prisiprašius. Taigi vieni 
puolė prie kun. Burbos, kiti prie 
kun. žebrio, o kiti prie kun. 
Kraučiuno. Kun. žebris, tiesa, 
akiplėša niekados nebuvo, taigi 
ir nelindo gvoltu į kun. Kole- 
sinsko parapiją. Vis dėlto jis 
atvirai prisipažino, kad vysku
pui reikalaujant, mielai sutiktų 
Chicagos lietuviams klebonauti. 
O kun. Burba, tai tuomet S. L. 
A. prezidentu būdamas, sakęs, 
su Susivienijimo reikalais čia at
važiavęs. Tik kun. Kraučiunas 
tarytum plakte prie parapijom] 
plakės, kad tik ve į parapiją įsi
skverbus. Jam ir pavyko, taip 
sakant, “ant savo pastatyti.” 
Ale kur jau čia tau nepavyks, 
kad jis geriau už visus pažino
jo lietuvio kataliko norus ir sie
kius. O tie norai ir siekiai, kaip 
žinome, juk yra niekas daugiau, 
kaip tik gerti kuodaugiausiai, c 
pragerti kuomažiausiai. Taigi ir 
gana aišku dabar, kad tik gerai 
“užfundyk” tokiam žmogui, na 
ir liksi kuone amžinu jo drau
gu. Ką. kun. Kraučiunas ir darė. 
Jis, būdavo, eina per lietuviškas 
karčiamas ir geriems katalikams 
dar geriau “užfundyja.” Tokiu 
ve budu jis ir sukaupė apie sa
ve ytin didelę karštų katalikų 
bandą. O juo tuosyk klebonu lik
ti — juk' tai niekis! Na, jis ir 
liko.' Beto, kun. Kraučiunas ir 
šiaip jau linksmas žmogus bu
vo. Jis, būdavo, alutį drauge su 
varstais katalikais prie barą be
kaukdamas, žiūrėk, kad jau už
dainuos “Rūtelę” art “žirgelį;” 
tai tartum butų visi dangaus 
angelai ant žemės nusileidę. O 
kasgi nežino, kad lietuvio siela 
yra'dainoj gimus .ir augus ? Tai
gi ir dainavimu kun. Kraučiu
nas ne maža draugučių pasida-

Parapijos komitetas padarė 
“konstituciją,” tačiaus ne
drįso pakišt naujam kle

bonui pasirašyt.
Paprastai lietuviai parapijo

nai yra tokie žmonės, kurie gy
venimo knygą skaito už vis ma
žiausiai. Vis dėlto šitas komite
tas, jau tiek daug su pirmuoju 
klebonu prisikamavęs, tiek kar
štų maldų iš savo krutinės iš
pylęs, turėjo, taip sakant, “gy
venimo lekciją.” Ir tik todėl jis 
net ant žut-but rūpinosi, kad 
kokiu nors apinasriu naują pra- 
baščių pažebojus; kad ve ir nau- 
jasai prabaščius, kaip ir tas se- 
nasai, nimtų parapijomis ligi 
gyvam kaului “bielyti.”

Taigi jie jau iš kalno pasida
rė “konstituciją”, manydami, 
kad kai tik ateis naujas kuni
gas, tai ve jie tik kyšt jam po 
nosia, — “meldžiame šlovingo 
kunigėlio čia pasirašyti.” Tik 
kai naujas kunigas atėjo, tai vi
si lyg žvirbliai išsigando, na ir 
bijojo su tokiu drąsiu žygiu pa
sirodyti. O laikas bėgo. IŠį to pa
sinaudojo ištikiųii kun. KFau- 
čiuno draugučiai: jie visas pa
rapijos komiteto slaptybes jam 
išdavė. Dabar jau kunigas rim
tai galvojo, kaip čia senam j am 
komitetui už tokį bedievišką 
žingsnį atsilyginus.
“Ar orait?” “Orait, orait!” <

Kun. Kraučiuno vis tik pusė
tinai apsukraus butą. Jis net ir 
labai puikiai mokėjo ir galėjo už 
save žioplesnius-^ ožio ragą su
varyti. Ir tik žiūrėkite, kokį 
“šposą” su parapijos-komitetu 
jis iškirto.

Susikalbėjęs su ištikimaisiais, 
niekam nieko iš komiteto nesa
kęs, vieną sekmadienį po pamok
slui — tik švilpt ir paskelbia: 
“Eikite visi į svetainę; šiandie 
turėsime parapijos mitingą.” Pa
rapijos komitetas kuone aukštyn 
kojomis apsivertė, Bet ką tu čia 
prieš šventą “asabą” išdarysi, — 
reikia eit, ir tiek. Visi suėjo kur 
liepta. Kunigas tuoj — “Vardan 
Dievo Tėvo”, o visi paskui jį. O 
paskum klausia: “Ar reikia nau
jo komiteto?” Ištikimieji staiga 
surinka, kad “reikia, reikia!” Na 
ir kunigas sako: “Perstatau Ma
jauską, ar orait?” Ištikimieji vi
si kaip vienas atsako: “Orait, 
orait.” “Antrą perstatau Gurin- 
ską, ar orait?” Ir vėl tie patys 
atsiliepia: “Orait, orait.” “Tre
čią perstatau Ežerskį, ar orait ?” 
I-r vėl tie patys gieda: “Orait; 
orait.” Tokiais budais sudaryta 
naujas parapijos komitetas. O 
ant galo kunigas’ persižegnoja, 
sukalba poterius ir, žinoma, su
sirinkimas uždarytas!

Iš tikrųjų dabar senasai komi
tetas jautėsi, kad tartum kas 
hutų šlapia mazgote tiesiog per 
burną jam užvežęs. Ale ką tu 
čia padarysi, — juk gero kata
liko sąžinė diktuoja jam: “kaip 
Dievas norėjo, taip ir išėjo.”
Paliokės minyškos lietuvių vai

kus “lietuviškai” mokė.
1898 m. “Lietuva” lyg ir stip

riau susidomėjo tautinės lietu
viui sąmonės budinimu, o kartu, 
žinoma, ir gyvesniu kultūroje ki
limu. Taigi ji ir pakėlė klausi
mą apie “įkūrimą Amerikoje ge
resnės lietuviškos mokslainės 
arba nors pagerinimą šiandieni
nių.” Tų laikų “Kardas” lyg ir 
pabarė, lyg ir papeikė ‘“Lietu
vą,” kad ve ji, nors ir visai ar
timoj kaimynystėj su 'lietuviš
ka parapija ir mokslaine gyve
nanti, o vis dėlto toj mokykloj 
mokytojų pareigas einančias len
kes minyškas pakenčiauti. Kata
likų laikraštis “Garsas” tuoj 
pastebėjo, kad “su mokytojais 
dar ne tiek bėdos butų; iš kur 
kapitalą imsi?” “Lietuva” gana 
rimtais faktais įrodė, kad tais 
pinigais, kuriuos kun. Kraučiu
nas lenkėms minyškoms sumo- 
ka> butų galima ir atatinkanihs 
mokytojas ir mokyklą užlaiky
ti. Bet.... dievulėli! kad kun.

Kun. A. Burba
Vienas iš pirmųjų Amerikos 

lietuvių kunigų.

Kraučiunas susinervavo. Ir ki'lo 
iš šitos mažos, bet, matoma, ku
nigėliui baisiai karštos kibirk
štėlės, didžiausia ugnis, — o tai 
ta garsioji “Lietuvos” su kuni
gu Kraučiunu “prova.” Tik piA 
ma ta “prova” prasidėjo, žiūrė
kite, kokį “taktingą” ir “rimtą” 
protestą parapijos komitetas ir 
patsai kun. Kraučiunas “Lietu
vai” parašė.

“Parapialno komiteto pro- 
testavojimas”.

“Komitetas parapialnas prie 
lietuwiszkos Bažniczios Szto Jur
gio ant Bridgeporth, Chicago 
III. dasižinojes no tulu lietuwiu 
tos parapijos jogiej Laikraszti 
Lietuwa isz dienos 17 Sojos sz: 
m. N 24. "buvo patalpinta, kad 
parapialna mokslainc Chicago 
ira wedema ne atsakąncziu kie
lių ir seserys kurios mokina to
je mokslai ne j e waikus ne gana 
paezios supranta lietuwiszkaj; 
Ka iszgirdes Komitetas nusiun
tė pas iszduotoja to laikraszczio 
Qlszewski pasiuntyni....

“Dėlto komitetas ano szios die
nos suszaukie susirynkima wisu 
Tewu mokmaneziusi to mokslai- 
ne waiku ant mitingo. — in pa
rapialno sale. — Juozopos Gu- 
rynskas wąrdu Komiteto Para- 
pios Szto Jurgio atidaręs susi
rynkima ir paszaukes ant Sek: 
J. Ostrowski paklausė susiryn- 
kusiu Tcwu ir motinu wajksz- 
eziojeneziu in parapialna moks- 
laine waiku; Ar esanezios (įal^ar 
Seserys arba kitaip Sakant Mi- 
niszkos, giarai ir gana mokina 
lietuwiszkoje kalboje ir ar jos 
wortos užlajkit ant toliaus ar 
jas prygulėtu praszalit isz tos 
parapios palej ineszimajaikrasz- 
czio Lietuwa. —

“Ant ko susirynkie Tewai ir 
motinos tos mokslajnes atsakie 
jogiej patalpintas N 24. Lietu- 
wos straipsnis yra su wisu me
lagingas ir tos seserys mokina 
gana giaraj ne tiktai Lietuwisz- 
kai bet ir kitose kalbose waikus, 
ne tyk tiek ka prigulėtu, bet na-

[’wet ne czedidamos sawo swei-t 
katos, storawiasy tuos wajkie-; 
liūs Joms pawierytus ne gana 
kad iszmokit lietuwiszkoje kal
boje ta ka ga'li kožnas isz mo
kintoju iszmokit, bet iszmokino 
ju waikielius ir kitose kalbose, 
skajtitie raszitie įr to visko kas 
tyk prie mokslo tokiose nioks- 
lainese pryguli o nawet ir vi
sokio pridorumo kaip bažniezio- 
se arba priesz Swieta atsirastie 
tokiems kūdikiams! prywalo. — 
Sakidami? In Mokslajnes ne 
wieny Tewai darbininku j nelaj- 
džia tokiu wajku kurie reika
lautu auksztesnio mokslo koki 
duoda wisokios katalikiszkos 
randavęs Kollegium (Co'llege) o 
ipacz lietuwej bet leidze wajkie- 
lius no 6 iki 13 metu kurie dau- 
giause reikalauja iszmokit ra- 
szit skaitit rokundu ir, kaip pry
guli Diewa garbinti, o isz tu wai- 
kieliu tokiam trumpam laike 
kaipo tos seserys ' mokina, jau 
iszmokino labai priderenezius 
waikielius ant kuriu Te-wai žiū
rėdami ar taj Bažnyczioje Na
muose ar ant Uliczios, Szirdis 
Ju dega godone dėl Seserų už 
j u darbus ir priežiūras o ipatin- 
gaj Kn: prabaszcziuj Jo procia 
ir apieka apie musu waj kėlus 
Jam paliecawotus — Del to isz- 
randa ūžia j kimo seserų neatbu- 
tinaj reikalingu dcl naudos tvai
ku ir j u Tewu. —

“Del to palei wisa augszcziau 
minėta isztarima pro testato j am 
wisy Te\vai ir Motinos tam wi- 
sam užmetinejimuj patalpintam 
N 24 Lietuwos ir jo reditojuj ar- 
b,a redaktoriuj to laikraszczio ku- 
rys be žinios iszduotojaus ta pa
talpino (??), o kuri už joki pa- 
rapiona tos Bažnyczios o ir tuom 
ne už Katalika niekas isz pava
pi onu prypažitie negali ir jo dy- 
delius darbus apie pakielima lie
tų wiste palieka jam kad sunau
dotu ant tokiu szirdingaj szir- 
dingaj milincziu lietuwiste kaip 
isaj pats.

“Warde wisu susirinkusiu pa- 
siraszau —

“Parapialnas Komitetas:
J. Gurjinskas 
J. Urba 
x k. Ažerskis 
Jurgis Polijanskas 
Sekretorius to susirynkimo 

J. Ostrowski.
Rev. M. Krawczunas”

,Į šitą “Parapialno Komiteto 
Protestavo j imą” štai kokį atsa
ką tAomet “Lietuvą” redagavęs 
Dėdė Šernas davė:

Odeles šeimynos motina
Rekomenduoja Lydia E. 

Pinkham’s Vegetable Com- 
poundą kitoms moterims.

Windcm, Minn. — “Aš buvau taip 
parsibaigus, kad aš niekam netikau.
njPyiUUiyT Laukiausi būti mo-

JI 5 tina ^avo devinto
B > l<udikio ir aš jau-

čiau, kad aš netu- 
S riu gana pajiegų jj

susilaukti. Aš pae- 
■ miau Lydia E. Fin- 

, khapi’s Vegetable 
Coinpouridą ir jis 

■g;': u tikrai man tiek pa- 
i gelbėjo, kiek aš

. g galėjau tikėtis ir 
Į aš papasakojau tai visoms save drau- 
į genis. Aš susilaukiau gražios didelės 
mergaitės ir puikiai jaučiuosi. Gali
te panaudoti šitą laišką kitoms, ser
gančioms motinoms pagelbėti.“ — 
Mrs. C. A. Moede, Bok 634, Windcm, 
Minn. '

Mano pirmutinis kūdikis.
Glen Allen, Alabama. — “Mąn la

bai pagelbėjo Lydia ( E. jpinkhan^s 
Vegetable Compound nuo traukimo 
žėmyn ir skausipų. .Aš šitaip kentė
jau mažne per kėtveris mętus po pa
gimdymui mano pirmo kūdikio ir 
kartais aš su vargu gąlėdayąu pasto
vėti ant kojų. Kaimynė patarė man 
Vegetable Compoundąj kada gydytojo 
vaistai man nieko negelbėjo. Atleido 
skausmus ir aš jaučiuosi stipri. Aš 
rekomenduoju 'jį, ir leidžiu jums pa
naudoti mano paliudijamą laišką.“ — 
Mrs. Ida Rye, Glen Allen, Alabama.

Kun. J. žebris
Vienas iš pirmųjų Amerikos

“Atsiųsta parapijos komiteto 
protestų talpiname be jokių per
taisymų, paliekame net rašybą 
be pataisymų, iš ko skaitytojai 
pats gal persitikrinti, ant kiek 
minėtas komitetas7"b drauge ir 
pasirašęs po protestu musų pra- 
baščius, gal spręsti apie užtek
tiną minyškų mokėjimą lietuviš
kos kalbos; reikia čia pridurti, 
kad komitetas išsirinko iš savo 
tarpo, neišskiriant ir kunigo, ge
riausią raštinįką. Kas gi nemo
ka sąvo prigimtos kalbos užtek
tinai ? ne gal spręsti ir apie mok- 
slainės reikalus. Asabiškus už
puolimus ant manęs palieku be

atsakymo, kadangi jie atsakymo 
ir teisinimosi ne reikalauja. Mu
sų užmėtinėjimo kaslink kaštų 
mokslainės užlaikymo komitetas 
neaiškina, o tai svarbiausias 
klausymas. Ant asabiškų užmė- 
tinėjimų neatsakome todėl, kad 
nė kunigo Kraučiuno, nė jo iš
rinkto parapijos komiteto nieks 
ne pakvietė į sudžias privatiškų 
keno nors darbų, už kokius dar
bus kiekvienas pats atsako. Kas
link budo kėlimo lietuvystės, ko
kio mes prisilaikome, apie tai gal 
spręsti tik tie, kurie teiposgi 
prie t6 kėlimo prisideda. Kuom 
prie jo prisideda kunigas Krau
čiunas arba ir jo parengtas pro
testuojantis komitetas? Todėl 
sprendimą apie musų darbus pa
liekame ne kunigui ir komite
tui, bet kitiems, geriaus ant tos 
dirvos užsipelnusiems ir savo 
darbais prie to gėlimo prisėdė
jusiems. Apie patį protestą ir jo 
vertę kitame “Lietuvos” nume- 
ryj pakalbėsime plačiaus.

I “šernas.”

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis o •dalintai

mpiasą, kuri 
i skaudėjimo,

SEVEROSGYūUOlESUŽLAIKO'
■ y?; .>■ Š įįįyEIKAT^Z,, •

gai
___ a__ , akių aptet.'^sio, nervuotis 
mo, skaudamą akių barštį, atitaina 
kreivas akis, nuima kattzaklą, atitgl* 
so trumparegystę ir Rlirvgystę. Pri
renka teisingai akinius, visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia m&šir.usiaji 
klaidas. Speciali atyua atkreipiami 
1 mokyklos vaikus.

Vai.: 1® iki 8 v. Ned. lO iki 1 p. p. , 
1545 West 47U 4

Phone Boulevard 7589

ir reutnafiško uždegimo galima 

pasekmii^ai išgydyti su

___________

G0THAI3DOL
IšBk’inas linirnentas

Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, tinimo, raumenp šfyvumo, 

skausmu^ strėnose ir šonuose-

KAINA JO IK 60 CENTAI.

Klaliskiie pas apliekoriljs.

Lengva Permainyti
MALEVOTOS KOMBINACIJOS 

Dvejos durjs vienose 
Už kainą vienų durų *

DURIS

Ū
____ Padarytos iš 

baltos pine, 
114 colie 
rumo- styhai 
pilnų 4 colių 
platumo. Au- 
droš sekcijos 

L . r.lazed (stik- 
las sudėtas su 
medžio reme- 

£|||j|Įy|g|||į| liais) Dvylik
tos rųšies juo
dos vielos sie
telių sekcijoj. 
Uždėta viena 
eile pilko da
žo. Atidary
mas iš vidaus 

7 yra pridėta

- atimamos sek
cijos 43% co-NO. D-33 Hų storumo.

ŽIEMINĖS/ IR VASARINĖS DURYS 
Sykį jos įdėtos į vietą stovi ten visados. 
Del 

durų 
mieros 

2- 8 
2- 8 
2-10 
2U0 
2-10 
3- 0 
3- 0

Speęialė pastaba: Prie kiekvienų durų yra patentuoti uždarymai. 
Audi’os sekcija gali būti lengvai nuimama, o sietelių sekcija gali būt 
įdėta be išėjimo lauk iš tarpdurio. Mes parduodame (specialj kietmedį 
d.el pakabinimo durų. Kuomet ateisite paprašykite parodyti. Mes 
rekomenduojamu stylių No. D-33 dėl užpakalinių, porčių ir šoninių 
durų. <
Mes parduodame visokį medžio materijolą, ;pęntą ir hardware. Pasi- 
mątykit su mumis kol,jus pirksite būdavojimo materijolą.

DOUGLAS PRODUCTS CO.
.“Geresnės lentos ir medžio išdirbystė pigiau“ 

2510-16 Archer Avenue, Phone Victory 6545 
Neoli Soutu Halsted Street

Kaina 
kiekvienų 
su stiklais 
..... $7.50 
.... 7.96 
.... 7.75 
.... 8.00 
.... 8.50 
.... 8.75 '■ 
.... 8.95 

pastaba: Prie kiekvienų durų yra patentuoti uždarymai. 
iKcija gali būti lengvai nuimama, o sietelių sekcija gali būt

Miera 
kombinacijos

G 
0 
8

6-
7- 
6-
6- 10 .
7- ' 0 .
6- 8 .
7- 0 .

2- 8y2 x 
2- 8t£ x 
2-10 % x 
2-10 y2 x
2- ioy2 x
3- oy2 x

9V2
1%
9%

6-
7-
6-
6-ii y2

x‘7- iy2

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, , 7 
Netoli Ashland Avė.

---------------------- j-------------- ---------------------

Gal jums reikalingi į
akiniai ;

JEI paprasto laikraščio negaliu 
skaityti su viena akla kuomet 1*L 
kote 12 colių atstu nuo akių.

t JEI skaitant išrodo, kad raides su- I 
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos: '

(JEI nuolatinis skaitymas knygų h 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

;JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos Ran
dėjimą. \

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

,JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksl- 
jimą. - 1

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Ava. į
kampas 18 gatvia I

)Ant trečio augfito viri Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 

i balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais D r. iki 12 dienos.

gBSSKOlKItfHaHaHKHBaHSBl 
“ a

Reumatizmas sausgėSė
Nesikankykite ’ savęs skaus

mais, Keumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kurto gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS“. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

tyrinėti 
nuo Te
moksiu

Sesfacliems, Spalis 6, II

reikėdavo

“bet aš buvau 
krašte, kad viš- 
lesinti ledais, 
virintų kiauši-

Del Žaliojo Kalno Vaidalo 
ir Lietuvos Vaidalų 

Aplamai
Man rodosi, kad 

vaidalus reikia pradėti 
ligijos. Sulig religijos 
žmogus yra nuolat lydimas ir 
angelų ir velnių. Jeigu* laip, 
jeigu žmogus yra (apsiaubtas 
tokių nematomų, bet galingų 
esybių, tai ar dyvai, kad koks 
ne trtoj suprantamas reginys, 
garsas arba judėjimas atsilie
pia ant jo nervų kaip ant iš
temptos smuiko' Striūnos.

Žmogus tikėdamas į visokias 
geras ir piktas dvasias, čyš- 
čius ir pragarus, negMi turėti 
tiek rimtumo, kad atsitikus 
kokiam nepaprastam įvykiui 
jis rinktų faktus, kad ištirti (į- 
vykio priežastį. Ne, jis yra 
prirengta dirva sėjimui ir au
ginimui prietarų ir ne šio svie
to baimės.

Kraštuose, kur žmonės pa-.

vaidalų daugybės, o kur žmo
nės apsviestesni, ir religijos 

ir laikosi paviršutiniai, tik 
mados, ten vaidalų ar vi- 
nėra, arba tik retai.
š pilnai sutinku su p. Kl- 

Jurgelioniu, kad vaidalą gali
ma išaiškinti tiktai ant vietos 
esant ir tai kada avaidalas į- 
vyksta ir aš labai abejoju, ar 
bent koks vaidalas galėtų bū
ti tiek mystiškas. kurio nebū
tų galima išattiškinti ant vie
tos, jeį reikalas keletui ypatų, 
ir su tokiu autoritetu kaip tar
dant kriminalines bylas, taip 
liudininkai galėtų būti tardo
mi po priesaika ir baudžiami 
už melagystę.

Iš kur vaidalai randas Lietu
voje ir kaip sunkus butų jų 
išaiškinimas, galima matyti 
kad ir iš sekančio atsitikimo.

I

Bus jau 30 su viršum metų 
kaip aš gyvenau kaime D., 
Lietuvoje. Buvau siuvėjas ir 
eidavau per butus siūdamas. 
Tame kaime gyveno ūkininkas 
vardu F., jo tėvas gyveno 
drauge, ant išimtinės, kurį pa
prastai vadindavo — senis F.., 
o aš savo pasakoje vadinsiu jį 
vien tik —senis. Tas senis, 
nors jis ir buvo pasiturintis 
ūkininkas, ir pavedė gyvenimą 
savo sunui viskuo pripildytą, 
bet jis buvo griešnas žmogus, 
— jis gerdavo, keikdavo ir nei-
davo

susi n

matąs 
M: re

ir Veikęs jau ir visai pa
būdamas. Galiausiai jis 

o, — sirgo skaudžiai, 
mirsiant bludžiojo, sakės 

visokias baisenybes, 
be kunigo, — buvo vo- 

liuteronas, dėl to jam
mirus jo nebudėjo iki laidotu
vių, kaip kad katalikų daroma. 
Su laidojimu turėjo palaukti 
keletą dienų kol toliau gyve
nantys gentys suvažiuos.. Gy
venamoji troba buvo sudegus, 
buvo įsitaisę gyventi kelnorėj, 
labai Inkštai. Gyvenamojo] 
troboj nebuvo vietos lavonui 
įVadeti, užtat išnešė į daržynę, 
padėjo ant lentos ir lentą 
kėlė aukštyn ant virvių,

pa
po

ta tokai, ir kaimynai 
J'j akvse tas lavonas

r

prieitų.
Kaip sakiau, senis ir jo šei

myna, buvo liuteronai, bet vi
sa samdytoji šeimyna buvo ka- 

katalikai. 
buvo ne

U lentų padėtas ir pakeltas, 
t ^pakartas. Sudėjus viską 

tiktan kaip senis (gerdavo, 
ikdavo, neėjo bažnyčion, 

'•gdanias mate baisybes, mi- 
be kunigo ir numirusį dar 

i k orė daržinėj, be žvakės, be
grabnyčios, be pakrapinimo— 
namas nešventintas, pilnas 
velnių — visuose kampuose, 
šmėklos rodydavos ir balado
davęs, o jau ant lubų to kam- 

ypatingai 
buvo sto- 
baladoda-

' ledą, kad reikėdavo juos, su
rankiojus, parnešti namo ir 
atšildyti, kad sužinojus apie kų 
kalbėjome”.

“Tas tai nieko”, įsikišo ki
tas buvaunas, 
taip karštame 
tas
kad nepadėtų 
nių”.

I be uodegos, ožkos didumo su
tvėrimas nebuvo galima nie
kam prilyginti. Be to, tuo me
tų laiku iri dar vidurnaktį jo
kie gyvuliai lauke. nevaikščio
ja. Ožkos netiktai tame kai- j 
me, bet ir apielinkes kaimuo
se niekas neturėjo, tą aš gerai 
žinojau. O tas navatnas, man 
nepažįstamas sutvėrimas ar 
vaidalas eina tuo pat taku, kur 
ca m'ergina ėjo, ir ateina iš 
sodno nuo tų obelių, kur tas 
vaidalas stovėjo, — eina tie
siog ant manęs. Pats vidur
naktis — gyvenimas pilnas pik
tų dvasių — velnių — vienas 
slenka artyn į mane...

Šalti baimės šiurpuliai pra-
Maniau 

stvė-
I riau už durių rankines, pravė- 
Įriau... Bet me, neeinu vidun, 
žingeidumas verčia, kad ma
tyti daugiau. Žiburys gryčioj 
tebėra, šeimininkas dar neat
sigulęs, pirmas .duris turiu at
daras, .tik vienos durys beveik Į 
atidaryti kad įsprukus 
čion, jeigu 
mane griebti. Pats buvau jau
nas, spruklus, pasitikėjau savo 
greitumu.

Taip ir stoviu, gatavas Šu
kiui, ir žiūriu į atslenkantį 
vaidalą. O vaidalas, matyt, nė 

, jis slenka sau 
nei 

nebūtų. Atslinko ir praslinko 
pro mane —taip apie 4 žings
nius nuo manęs. Ir tada aš 
pažinau tą vaidalą.

Papasakotą vaidalo įvykį aš 
stengiaus nupiešti tiek aiškiai, 
kiek mano žinojimas lietuvių 
kalbos man leidžia. Aš tikiu, 
kad skaitytojas supras, bet aš 
netikiu4, kad kas 
išaiškinti, 
—vaidalas 
nebūčiau 
mes tada 
las prisiartins ant tiek, kad 
galėjus ant vietos pažinti, tai 
tas nuotikis butų palikęs klai
kus taškas mano gyvenime, 
kurio nė aš pats, nė jokis mo
kslinčius nebūtų galėjęs išaiš
kinti, nesą toLios esybės netik
tai kad Lietuvoje nėra, bet ir 
visam sviete nėra.

Išaiškinimą to vaidalo aš 
prisiųsiu rcdacijai vėliau4. 

—Pasaulio Lietuvis.

Gerbiamiems Lietuviams Detroito, taipgi mano kostume- 
riams visoje Amerikoje, Šiuonri pranešama, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvilą apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčią — aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu.

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Jos' Campan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias perfumas ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą į visas dalis pasaulio. / v

Dr. Gedvylos Palangine Trejanka
Kaip ir seniau 50c pakelis

kartas, irgi buvo pilna vaida- 
lų. Bernai eidami naktį ark
liams šieno atnešti kai kadaį, 
matydavo senį po balkiu pa
kartų, kai. kada girdėdavo, j į 
keikiant, , kai kada senis su 
šieno ar šiaudu bunduliais mėt- 
liodavo, o kai kada su šalta 
ranka bernui per ausį kirsda
vo.. ..

žodžiu, piktos dvasios pasi; I rtėį mane perimti, 
vertusios tai į senį, tai į kokį jau Sprukti gryčion/ — 
gyvulį vaidindavos po visą gy
venimą.

Į tokį pilną vaidalų gyveni
mą pakvietė mane siūti. Buvo 
žiema, arti Kalėdų. Naktys il
gos —' vaidalams pats darby
metis.

Vieną vakarą, jau 
n i ergą ^parbėgo n Uo 
ba žado. Įsmukusi 
kuo»nc apalpo nuo

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
sutemus, 
kaimyno, 

gryčion 
išgaščio. 

Girdi, eidama namo-taku per
sodną ji mačiusi senį stovintį 
prie obelės prisišliejusį ir jai 
einant pro šalį senis siekęs su 
ranka kad pagauti ją.

gry-
vaidalas norėtų

Kadangi visi namiškiai jau nepaiso pianęs. 
buvo pripratę prie vafSalų, tai paįP» 'kaip kad manęs čia 
tas nuotikis'jokio įspūdžio ne- 
1' įdarė ir nieks n*ei nemanė ei
ti pažiūrėti, ar ■ ištikrųjų ten 
senis buvo.

Tą patį vakarą aš dirbau vė
lai, iki vidunnakties. Bė ma
nęs ir šeimininko, kur skaitė 
savo naują kalendorių, visa 
šeimyna miegojo. Keletą mi
nučių prieš baigiau ties dvylik
tai valandai vidurnakčio, prieš 
einant gult, aš išėjau laukan 
pro tas pačias duris, pro ku
rias keletą valandų atgal per
sigandusi mergina įspruko bėg
dama nuo vaidalo. Stovint 
l.ieme matėsi tas takas, ku
riuo mergina bėgo, ir tos obe
lis, prie kurių senis, vaidalas

Pirma ir paskutinė proga 
tiems, kurie mėgsta 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

KAINOS

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išlydžiau ; 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai' patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

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

HE

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

nors galėtų 
tokia esybė 
Ir jeigu aš 
gana tver-

kas ta 
buvo, 
turėjęs 
palaukti, kol vaida^

te

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų. ištesėti 
nereika-

žvaigždėta, bet be 
Po tamsy baltas snie- 
aiskumo priduoda, 
galima daiktus ma
ne pažinti. žiūrint 

kad kaž kas tuo taku

Darbininkai laimėjo 
streiką.

Sniego buvo apie pusantros 
pėdos gylio ir tik vienas takas 
per sodną sumintas. Žiūriu ir 
mąstau apie išsigandusią mer
giną ir apie vaidalą — ar tai 
tiesa, ar tai taip kas jai aky-

pasirodė ir pasibaugstė. Bet 
vis žiūriu tan daiktam

Naktis 
mėnulio, 
gas kiek 
taip kad 
tyti, bet 
pasirodė,
eina, tolokai nuo manęs, ant
ram krašte sodno. Kuom il
giau žiūriu, tuo aiškiau ma
tau eina ir eina linkui manęs, 
bet eina taip navatnai ir taip 
pamaži ir vienodai, nė greičiau 
nė valandėlei ne sustoja, nei 
r c pasisuka šonu, kad galėtum 
geriau pamatyti.

Bežiūrint ta esybė prisiarti
no prie inanęš jau ant tiek, 
kad galėjau pastebėti jo iš
vaizdą ir jo navatną eiseną. 
Jo pavidalas buvo ne žmo
gaus, bet keturkojo gyvulio, 
ožkos didumo. Galva ir snu
kis aukštyn užriestas maž
daug taip, kaip šunies kai kau
kia atsisėdęs; ilga, iki žeihės 
barzda; be ragų ir be uodegos; 
kojos labai išžargos ir nelau
ktos, taip kad ta šmėkla eida
ma 
tai 
ivo-

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe- . 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
goriausi* medikai j 
patarnavimą že
miausia kaina. To
k Į mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
Jauja užmesti savo ligą. '

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

A iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoję.
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

At^rikos Pilietis...................................... r
Barbora Ubrika...............................................
Darbas (romąnas)................... ..... ....................
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija............
Gbidi-Ludi (eiles) .......................... ...................
Kas Išganys Liaudį............................................
Kas Yra Socializacija........... ............................
Macbeth (Drama) ..............................................
Macbeth (Drama) apdaryta.............................
Maratas .. .u..........................................................

' Mįslių Knyga......... .............................................
Nuosavybės išsivystymas....... ........................
Palydovas............... .............................. ..............
Pasakojimas apie Jėzų......................................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)..........................
Skaitymai ................................
Socializmo Minties Blaivumas.......................
SocializmoMinties Blaivumas/ (apdaryta)....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose................
Namai Pragarai ............................
Pačiavimas pas įvairias tautas .............. ......
Paskendusis Varpas (drama) ........................
Aukso veršis (drama).......................................
Spąstai (komedija) .......................
Trimitas................. ...................................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas .... 
žemaitės Raštai..................................................
Apie Rusų Politines Partijas . 
Audėjki (drama) .......................................
Janonio Raštai ................. .....
Kaip žmogus mąsto......
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas..............................................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija ;.........
Lokis (lietuvių legenda) ....................
Moralybės Išsivystymas................
Mulkių Apaštalas......... ......Z'........""..'
Musų žinynai .................................................... \
Gera, Galva ....................
Gyvulių Protas ..............................
Iš širdies.........................................
Kas yra taip, o kas ne taip ............ i...........
Kelias į Socializmą.........
Kryžius (drama) .......
Kur Protas (komedija) ..................
šešiolika Kristų ............ ..
Slepemingoji žmogaus’ didybė ............. .........
Teisingos Paslaptis .. 
Tėviškė...................... . ........;....................
Bludas (romanas)
Kaip susikūrė Jungi. Am. Vaistijos Z’Z"Z

$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųsk money orderį arba čekį

Adresuok: ■ I

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

....50c 

....75c 
.... 50c 
L. 50c 
....50c 
.... 15c 
..J 75c 
$1.00 
.... 10c 
$1.00 
.... 50c 
.... 50c 
.... 20c 
.... 20c 
.... 40c 
$1.00 
$1.50 
.... 35c 
.... 10c 
.... 20c 
.... 50c 
.... 15c 
.... 15c 
.... 10c 
.... 35c 
.... 50 c 
.... 30c 
.... 50c 
.... 50c 
.... 15c 
$1.25 
....25c 
.... 10c 
.... 15c 
.... 25c 
....15c 
.... 75c 
.... 10c 
$l.Q0

15c 
..... 50c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 10c 
.... 30c 
....25c 
....25c 
....10c 
$1.00 

..... 30c

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl motenj.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
^al. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Pamedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Rementiškiai (žaliosios vai., 
Vilkaviškio apskr.). Liepos 
28 dieną Rementiškių dvaro 
daibininkai nuvyko pas dvaro 
savininkų Zdanicovskį Ir pa
reikalavo padidinti ordinarijų 
javais iki 37 centnerių 'ir al
gos po 16 litų 50 et. mėnesiui. 
Dvarininkas javų pridėti atsi
sakė sausai, o pinigais siūle 
tik po 8, 9 litus. Kai derybos 
nedavė jokių rezultatų, darbi
ninkai rugp. 6 d. mete darbų. 
Susirūpinęs dvarininkas tų pa-' 
čių dienų parsivežė dvaran 
Daro Inspektorių ir jam tar- 
pininkaujat vėl prasidėjo dery
bos. z

Netrukus taip sukalbėta: or- 
dinarijos javais 36 centneriai; 
španiokams už ankstesnį kėli- 
mos viršaus 1 .centneris kvie
čių; pinigais mėnesiui pų 12 
litų. Naujai sutarta alga ir or- 
dinarija^ bus mokama nuo š. 
m. Jurginių; javai turi būt iš
duoti iš pirmojo kūlimo, o pi
nigai sumokėti rugpjūčio 11 
dienų. Sutartis surašyta pro
tokole , po- kuriuo pasirašė 
dvaro inspektorius. Darbo in- 
spektorius Lastauskas tose de
rybose laikėsi labai teisingai. 
Streikų darbininkams laimėti 
padėjo ir Prof. Sųjupgos C. 
Valdyba, bet daugiausia nusvė
rė darbininkų vienybė ir susi
pratimas. Pūslėta ranka.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį. aš gydysiu visut 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
uuo kroniškų beslkankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimaą. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mari* 
337 W. Madison 
Chicago, 111.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausiai 
darodymas, kad a 
5 esu pasekmingi 

ir prieinamas, ,
nez tiesa? ,

EllKUrisKAS' 'GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarmsk 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug -brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam rydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius .serumus, Čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius kasdien. Ąteik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RA Y EGZAMINĄ CIJ A $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po |> 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So, Market) 
Chicago. III.

savo kūnų tai ant vieno 
ant antro šono svyravo, 
kad jos kojos butų medi- 
ir kad pakelti katro šono 

koją, jam reikėjo pasverti vi
so kimo svarumą antran šo
nan. Ėjo svyruodamas tai 
dešinėn, tai kairėn ir ėjo labai 
išlėto, bet vienodai, nesustoda
mas, visų tų laika jo galva ir, 
kaip man rodės, snukis buvo 
aukštyn užriesta ir nei akies 
mirksnio jo nenuleido nei ne
kreipė, tarsi kokia medinė sto- 
vyla palengva šliaužiau

Urnai mano mintis perskrie- 
jo visus man žinomus gyvus 
sutvėrimus, bet tas n^vatnas, 
pamaži einantis, išsižergęs, svy
ruojantis, užriesta galva, iki 
žemės ilga barzda, be ragų ir

4

Buvauni žmonės. <

buvo pa

bario, kur senis mirė, 
įoje vietoje kur lova 
vėjus, tai kas naktį 
vos.

Daržynė, kur senis

“Kų čia šnekėti!” pasakojo 
vienas buvaunas žmogus, “kur 
aš nebuvęs ir ko nematęs! Sy
kį keliavau per, tokį šaltų 
kraštų, kad net žodžiai bur
noje sušaldavo. Mus kalbos iri 
ginčai taip urnai sušaldavo į) Garsinas Naujienose
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Karščio
Užgavimas

Al. Margelis, Med. Stud.

II
Kaip karščio smūgiai atsiliepia į 

žmogaus kūną ir dvasią?
Bene tik bus pravartu čia pa

stebėti. kad nekurie daktarai su
randa netik karščio užgavimą, 
bet ir saulės užgavimą. O tai vi
sai nereikalingas išradimas. Vie
na, kad karščio užgavimas gali 
duoti tuos pačius simptomus, 
kaip ir saulės užgavimas, ir at
bulai ; o antra, tai kad karščio 
užgavimas gali paeiti netik nuo 
saulės spindulių ar karščio,- bet 
ir nuo pečiaus ar kitokio šilu
mą gaminančio šaltinio; gi tre
čia, tai kad karščio užgavimai 
pasitaiko naktį taip jau kaip ir 
dieną.

žinoma, simptomus tai reikia 
padalinti į dvi klasi. Bet nėra 
reikalo by vieną klasę priskaity- 
ti saulės karščiui, kadangi sau
lės karštis gana dažnai duoda 
tuos pačius simptomus kaip ir 
ugnies karštis. Neigi reikia ku
rią vieną klasę priskaityti sau
lės spindulių užgavimui, vadi
nasi, kad ve žmogus ant saulės 
būdamas, užgaulu tampa; ka
dangi pasitaiko, kad ir visai ant 
saulės nebūnant* reiškia, iš bi- 
le karščio smūgį gavus, simpto
mai būna kaip tik tokie, kokius 
saulės spinduliai pagamina.

O karščio užgavimą dalijant 
į dvi klasi, prisieina reikalo tu
rėti tik su dviem simptomų su
mom. Viena iš jų pasireiškia 
karštlige, vadinasi, kūno tempe
ratūra nepaprastai pakyla, o ki
ta pasireiškia, taip sakant, “šalt- 
lige”, vadinasi, kūno temperatū
ra nupuola.

Kai karščio smūgis pasireiš
kia žmogaus kūne karštlige, tai 
kūno oda būna paraudus ir kar
šta, greitas ir gilus arba sunkus 
kvėpavimas, tankus ir drebantis 
širdies mušimas, kartais konvul
sijos, o temperatūra tai pakyla 
net iki 105 — 108 — 111 laips
nių.

Bet kai karščio smūgis pasi
reiškia kūne “šaltlige”, tai tada 
kūno oda būna šalta, veidas iš
balęs, balsas silpnas, pulsas silp
nas, bet greitas, kvėpavimas tan
kus, matymas ryškumo nustoja, 
ausyse visokie balsai girdisi, to
liau žmogus tampa dalinai al
pi Inai be žado (sąmonės).

Karštligė gana dažnai, o ypač 
Amerikoj, pasitaiko, bet “šaltli- 
gė,” arba šilumos išsisėmimas, 
tai gana retai.

kurie pirmiau gana logingai pro
tavo, ir atmintį neblogiausią 
turėjo, bet štai pasitaikė, kad 
jie gavo karščio smūgį; ir kaip 
jie persimainė! Mintys iyg pa
laidi barščiai, o atmintis irgi 
gana prastoka. Vis tik reikia pa
stebėti, kad ne su visais taip 
blogai išeina. Nekurtuose karš
čio užgavimas visai jokių pėd
sakų nepalieka.

Tai tiek apie simptomus.
Kokias karščio smūgis permai

nas k u ne padaro?
Jeigu jau karščio užgavimas 

sugadina kūną, kaip girdėjome, 
ir dvasią, na, tai turi jis tonais 
kokių nors permainų padaryti. 
Taip, ištikrųjų jis tenais nemen
kų permainų padaro. Ir šitos per
mainos medicinos mokslui yra 
žinomos. Mat, šitoj srity dirbą 
mokslininkai, beabejo, turi ne
menkų norų, idant simptomų, 
kuriuos karščio smūgis pagami
na, priežastis suradus. Jie todėl 
nuo karščio mirusį piausto ir te
nais permainų jieško.

Štai kokios permainos kūne 
pasidaro, (žinoma, šitos permai
nos surandama tik numirėly j. 
Gyvame kūne jos vargiai pasie
kia tokio aukšto laipsnio. O ne
kurtos, beabejo, visai nepasiro
do.) ■— Kairėj i ir didėji širdies 
kamaraitė būna tvirtai susitrau
kusi. O dešinėj i širdies pusė, 
tai yra kupina juodo ir tarytum 
vandeni uoto kraujo. Kimo audi
niai ir organai būna tarytum 
pilte pripilti juodojo kraujo 
(kraujo, kuriam deguonio trūk
sta). Kraujas aplamai nėra kaip 
reikiant. Jis yra juodas, skys
tas, maža kiek arba ir visai ne- 
krėkęs. Į smagenas ir plaučius 
daugiau negu paprastai skysčio 
suplaukia. Taipgi ir kepenų, ir 
širdies, ir inkstų audiniai su
genda. Bet svarbiausia, tai kad 
adrenalinės liaukos, kurios ran
dasi kūne kaip tik virš inkstų, 
dalinai nustoja to, kas yra pa
matiniu daiktu kimo gyvybės 
palaikyme.

(Bus daugiau)

Valdininku savavalyhė
Rugsėjo mėnesio 1 dieną 

Radviliškio L. S. I). P. kuopa 
rengė viešą vakarą su Seimo 
nario L. Pu romėnės paskaita 
einamojo momento klausimu. 
Turėjo būti iš pradžios prane
šimas, paskiau vaidinimas ir 
pagalios šokiai. Prašymas bu
vo įteiktas prieš tris dienas. 
Rugsėjo mėnesio l dieną išry
to vienas rengėjų buvo nuėjęs 
pasiimti leidimą, bet tuomet 
milicija bi.‘vo užimta savo 
draugo, milicininko Leono 
Vengro laidotuvėmis. (Jį už
mušė plėšikas Raikauskas, kuo
met Vengras norėjo jį suimti), 
ir sakė ateiti pasiimti leidimo 
vakare.

5 valandą po piet (vakaras 
turėjo prasidėti 6 vai.) atėjo 
j salę du milicininku ir prane
šė rengiančiam sceną dr. Žu
kauskui, kad vakaras esąs už
gintas. Draugas Žukauskas 
tuojau nuvyko pas nuovados 
viršininką, kuris pranešė dr. 
Žukauskui, kad Radviliškio pi
liečių vardu ir reikalaujant 
Radviliškio šauliams, jis nž- 
draudžiąs vakarą. Šai/lių bū
rio vadas Krikštanas pasakė 
dr. Žukauskui, kad jei vakaras 
busiąs vykinamas, tai jis atei
siąs su visu savo štabu ir va
karo neįeisiąs, v

Atvykusi į paskaitą Seimo 
n o rys d r. Purėnienė nuėjo pas 
Radviilškio nuovados viršinin
ką si/žinoti, kuo jis remiasi 
neleisdamas vakaro. Nuovados 
viršininkas jai pareiškė, kad 
girdi, šauliai ir Radviliškio 
publika esanti nusistačiusi 
šiandien paskelbti traurą: esą 
negalima linksininties, kuomet 
kiti verkia ir todėl jis vakaro 
neįeisiąs. (Milicijos (nuovados 
viršininkąs užklaustas, kodėl 
jis tą traurą paskelbė tik už 
valandos prieš L. S. D. P. va
karą, kodėl nors nito ryto

apie tai nepranešė, atsakė, kad 
tik dabar to pareik alfa vę šau
liai. Jiems bekalbant šit atėjo 
ir pats šaulių vadas, kuris ir 
pasisakė, kad jis visų šaulių 
vardu prašęs nuovados virši
ninko vakarą uždaryti, nes jo 
nuomone negalima esą links- 
mities, kuomet tą dieną palai
doję užmuštą milicininką, an
kščiau jis negalėjęs prašyt, 
nes nežinojęs, kad L.S.D.P. 
k i topą rengianti vakarą. (Tuo 
tarpu jau trys dienos kaip vi
sas miestelis afišomis apie tą 
vakarą nuklijuotas).

Tokiu bildu vakaras neįvyko. 
Teįvyko tik Seimo nario dr. 
Puren ienos pranešimas “Eina
muoju momentu” LSDP, kuo
pos ir “žiežirbos” organizaci
jos nariams. Pranešėjo vaiz
džiai nupiešė tiek bendrąją po
litinę Europos situaciją, tiek ir 
Lietuvos padėtį. Gaila, kad 
lokio turtingo ir įdomaus pra
nešimo, iš vietos satrapų ma
lonės, negalėjo pasiklausyti pla
tesnė publika, o tik organiza
cijos nariai.

Sąryšyje su šiuo įvykiu sa- 
vaimi kyla eilė klausimų, bu-

tent: 1) Kuo turi vadovautis 
musų milicija, ar įstatymais ar 
jiems valia, prasilenkiant su 
įstatymais, vaduotis ir savo 
asmeniniu nusistatymu? 2) 
Ar privalo milicija klausyti 
parėdymų ir prašymų bet kie
no, nors ir Šiaulių vadų, jei 
jie eina kaip tik prieš įstaty
mus. Į tai gal malonėtų at
kreipti savo akį p. Vidaus rei
kalų Ministeris, kad milicija 
elgtųs sulig įstatymais, o ne 
sulig šaulių vadų, ar kieno ki
to nusistatymais.

šaulių centro valdyba gal 
malonėtų sudrausti įainkščiau 
savo išminties susijaudinusius 
šaulių vadus, kurie grūmoja 
net savo štabų įsikišimu ten, 
kur jiem neprivaloma nosies 
kišti.

Prie progos tenka pridurti, 
kad pamatinė priežastis tokio 
nepaprastai uolaus šaulių bū
rio vado įsikišimo gal bus ne 
tiek trauras, kiek rugsėjo mėn. 
2 dieną pačių šaulių vakaras. 
Mat nušluostę vakaryfkščias 
ašaras, šauliai rengė savo va
karą po liūdesio pasiguosti. L. 
S. D. P. vakaras 1 rugsėjo be

abejo sudaro ]l<o>njkiircncfiją 
Šiaulių vakarui 2 rugsėjo. Grei
čiausia kad tai ir bus svar
biausia priežastis^ o trauras 
tik vada. S. D.

Jam vis kas-nors netinka!
Vienas iš įnamių pasiskun

dė otelio savininkui, kad šluos
tytu Va s esąs taip biauruS, kad 
jis neturįs į ką nusišluostyti.

“Tamstai vis kas-nors netin
ka 1” suriaumojo savininkas: 
“vis ieškai visokių ijyriekabių. 
šiandien su tuo šluostytuvu 
nusišluostė šešiosdešimts vy
rų, o dar nei vienas nieko ife- 
išrado ir nerudojo.”

Barbės liežuvis.
Jurgis Bukana, pasiturįs 

ūkininkais, vedė skaisčią pa
čią.

Na, vedė — vedė, ne vienas 
Bukana veda pačią; bet tiek 
reikia pasakyti, kad jis gavo 
tokią, kokios norėjo.

Bet! Nors pati buvo graži, 
skaisti,, maloni, ir taip toliaus, 

jis buvo nelaimingas. Ir vi-

Net ir kūdikiai pastebi!

plaukus puikiais—

!»• yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Rsffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir liuffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už G5c., arba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, Spalis 6, 1923

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš .^8,000,000.00
»------------------------------------------------------- -Z

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mruzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų. ... .. t

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikali Skus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama. ’

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kūne išvažiuoja 1 
Lietuvą arba ant ūkės. >

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Aliland Avė., . Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.
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PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERJ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS 
KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KUR KITUR UŽ ANT- 

RARANKIUS ĮRENGIMUS
MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

UNITED AMERICAN LINES 
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WlTH

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

ISplaukia kiekvieną savaitę iA 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvėn, New York, bu 
musų laivais de luxe

“ReBolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I,' II ir III klesos pa- 
sažieriuB ir populiariftki laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Han- 
sa”, "Thuringla” ir "VVestphalia” 
su cabin ir III khwa.4»eras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bilo autorizuoto agento.

Kai dėl išeities, tai, žinoma, 
ji būna ir šiokia ir tokia. Dau
guma pasveiksta, bet nekurie ir 
miršta. Tik va pasveikimas la
bai retai pilnutėliu virsta. Daž
niausiai, tai sykį šitą ligą sir
gęs, labai silpnu tampa prieš ją 
ateityje atsispirti. Ir todėl ve 
sykį karščio jau užgauti, daug 
lengviau ir vėl užgautais gali bū
ti. Mat, jie karštį dabar gali kur 
tai kas mažiau pakęsti. Bet, pa
galiau, už vis blogiausia, tai 
kad jie negali dabar savo min
čių kaip reikia sukaupti bei su
koncentruoti, o jų atmintis, tai 
taip sakant, pasilieka “trumpa.” 
Šie paskutiniai efektai tai ištik
rųjų yra labai skaudus. Aš ge
rai pažįstu apie tuziną žmonių,

IMė Kudulaitė
• v
1 s \

The Stock Yards
Savings Bank

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

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

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

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.
> CLEARING HOUSE BANKAS.

llIUtlĮUĮ

ATEIKITE!
Į musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

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

Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augštos klozetines tankos 

A ir trimingai, kaip pa- C? 7 E A 
” veikalėly, specialiai po 4* ■ ■wV

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, 111. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

P®
b.hĮn ii

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

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

Parodysime jums planą apšil- 
'l dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis — 
esame expertai tame dalyke.

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS
Klozetines sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- s
duodamos po MffciBfciV

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiomis 
reikalams. Kainl 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

Pristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai. 
po pietų

J. KLEIN
■ 4544-48 Cottage Grove Avė.,

CO.
Chicago.

Phone Boulevard 0313

> Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat, 5—9, Nedčliomis 9—12 
dieną.

KHniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.
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BY LOUIS RICHARDSOUIRE EDGEGATE —- He Lcarns a Nicc Littlc Lesson That 'Never Will Be Forgotten!
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