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Tarybos su geležinkelių 
kompanijoms pairo
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Nesusitaikč su Vokietija

Ir Maskva turės nusiginklavimo 
konferenciją

Tarybos su geležinkeliais 
galutinai pairo.

Dabar geležinkeliečiai kovos 
iki pastaros.

NEW YORK. rugp. 25. — 
Bandymas užbaigti geležinke
lių dirbtuvių darbininkų strei
ką atskirais susitaikinimais su 
pavieniais geležinkeliais nuėjo 
niekais ir konferencija šiandie 
tapo galutinai pertraukta. Ke
lios dienos atgal tapo pertrau
kta konferencija ir su visų 
geležinkelių asociacija, betgix 
paskui bandyta tartis tik su 
dalimis geležinkelių, bet ir 
tie pasitarimai nuėjo niekais.

Dabar streikuojančių gele- 
žiokeliečiŲ unijos rengiasi prįc 

kovos iki pastaros ir išsiunti
nėjo visiems streikieriams te
legramas, raginančias juos lai
kytis tvirtai ir dar griežčiau 
iki streikierjai nebus aplaikę 
pilnos pergales. ’ —

Trūkimas tarybų įvyko po 
to, kaip geležinkeliečiai, kurie 
sako, kad streikas turi užsibai
gti, nes to reikalauja publikos 
labas, per dvi valandas šiandie 
tarėsi su niekuriomis kompani
jomis, kurios kontroliuoja apie 
30 nuoš. šalies geležinkelių ir 
prie jokio susitaikinu) nepriė
jo. Tary bos su tais geleži ake
liais buvo prasidėjilsios sere- 
doj, po to kai nutruko utar- 
ninke tarybos su visais gele
žinkeliais. •Geležinkeliečiai darė 

viską kad susitaikius, bet kom
panijos užsispirė ir susi taiki
nių padarė negalimą. Nesusi- 
taikinias įvyko <Iel sugrąžini- 
nuF streikieriams senumo dar
be (seniority) teisių.

Dabar išrodo, kad tarybos 
ne taip greit atsinaujins, bent 
iki geležinkelių kompanijos ne
sutiks geležinkeliečiams nusi
leisti ir iškalno ne. pasiūlys 
jiems geresnių sąlygų. Geležin
keliečiai sakosi dabar žinosią 
kur jie stovi ir ko nori gele
žinkeliai, taip kad kova su jais 
bus dabar lengvesnė ir • gele
žinkeliams bus sunkiau darbi
ni rokus prigauti. Tarybas už 
streikierius vedė nestreikuo- 
jančios geležinkeliečių brolijos.

Streikierių vadovas Jewell 
išleido šitokį pareiškimą:

“Mes nekaltiname išmintin- 
giuosius geležinkelių viršinin
kus, kurie, matomai, pasida
vė spaudimui. Mes tikime kad 
kelįos ateinančios savaitės leis 
jiems parodyti savo ikietagal- 
viams draugams visą geležin
kelių padėties rūstumą.’

Jevvell sako, kad geležinke
liečiai ir toliau kovos už savo 
minimam reikalavimus ir 
nacionalinę sutartį ir įstengs 
laikytis ilgiau, negu galės tai 
padalyti gelež inkelia i.

“Dabar, kada mes esame
priversti kovoti”, sako Jevvell, 
“musų pergalė duos mums
pergalę visuose tuose klausi
muose, dėl kurių streikas bu
vo paskelbtas.”

Jis sako, kad priėmimas 
mažumos geležinkelių pasiūly
mo sunaikintų streiko veik
mingu mą ir butų lig apleidi
mas tų daibininkų, kurie ir 
toliau pasiliktų streikuoti.

Tarybos tarp talkininku ir
Vokietijos nutruko.

Nepasiekta jokio susitaikimo, 
kuris butų Francijai 

priimtinas,

PARYŽIUS, rugp. 25. - Pa
sak Francijos oficialiniuose 
rateliuose gautų žinių, tarybos 
Berline tarp talkininkų kont
ribucijos komisijos ir Vokieti
jos valdžios nutruko ir paįro 
šiandie, kadangi negalima bu
vo prieiti prie tokio 
susitaikinimo, kuriuo Vo
kietijos kontribucijos klau
simas butų buvęs išrištas 
taip, kad tas išrišimas butų 
priimtinas kaip Anglijos, taip 
ir Francijos atstovams. Tiki- 
mąsi, kad kontribucijos komi
sijos nariai dar šiandie ap
leis Berliną ir ryto sugrįš į 
Paryžių.

Francijos užsienio reikalų 
ministerija patyrusi, kad Vo
kietija padavė dar naujus pa
siūlymus, bet jie nėra tiek 
svarbus, kad komisijai butų 
reikalinga pasilikti Vokietijo
je. rodei komisija apsvarsty- 
sianti tuos pasiūlymus trauki
nyje.

Manoma, kad komisija lai
kys susirinkimą panedėiy ar 
utaminke, kuriame gaju tinai 
nuspręs ar suteikti Vokietijai 
moratoriumą. Vokietijos pa
siūlymai esą nepa tenkinantis 
ir todėl anglai galbūt bandys 
vilkinti su galutinu nuosprend
žiu, kad neleidus Francijai pul 
ti Vokietiją ir tuo pačiu laiku 
bandyti rasti kokį nors priim-» 
liną abiems šalims kontribuci
jos klausimo išrišimą.

Pranašauja Vokietijos 
susmukimą.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiiin:

šiandie — giedra ir vėsiau.
Saulė teko 0:08, leidžiasi 

7:36 vai.

Vokietiją laukia industrinis 
chaosas, sako unijos.

BERL1NAS, rugp. 25. — Vo
kietijos Unijų Federacija pa
siuntė telegramą unijų kongre
sui Londone, kurioj sako, kad 
puolimas markės reiškia Vo
kietijos susmukimą ir pradžią 
industrinio chaoso. Tai, sako 
telegrama, atsilieps ant visų 
industrinių šalių, o Anglijai 
reikš padidėjimą bedarbės.
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Nusiginklavimo konferen
cija Maskvoje.

Dalyvaus Rusija ir trįs Pabal- 
tijos šaljs.

RYGA, rugp. 25. Rusijos 
valdžia paskelbė, kad Latvija, 
Estcnija ir Suomija priėmė 
Rusijos pakvietimą dalyvauti 
nusiginklavimo konferencijoje 
Maskvoje.

Lenkija priėmė pakvietimą 
principe, bet sako, kad turi 
būti palūkėta tautų sąjungos 
svarstymų pasekmių. Rumuni
ja irgi buvo kviesta, bet nieko 
neatsako.

Kelia anglių kainą.
♦ •

Bando priversti publiką užmo
kėti streiko iškaščius.

CHICAGO. - - Anglių kom
panijos aplaikė didelių nuosto
lių laike streiko. Jos pačios 
buvo kaltos, kad streikas kįlo, 
nes jos nepanorėjo tartis su 
angliakasiais iki angliakasiai 
streiku neprivertė jas tai pada
ryti. Bet dr.bar tos pačios 
kompanijos nori, kad tuos jų 
streiko nuostolius sumokėtų 
publika ir todėl pakėlė anglių 
kainą. .

Anglių kaina prie kasyklų 
tapo pakelta per pusę. Taip už 
gerus anglis prieš ’ streiką rei-
kūjo prie kasyklos mokėti po 
$4.05 už toną, o dabar irna $5 
iki $5.50, už smulkiuosius 
(screenings) buvo $3 ir $3.25, 
o dabar — $4.50 ir $4.75; 
“mine nm” buvo $3.65, dabar 
$4.75.

Pakėlus anglių kainą prie 
kasyklų, anglių peikupčiai ir
gi norėdami pasipelnyti už ne
tekimą biznio laike streiko, 
dar labiau pakėlė anglių kainą 
mvartotojams. Minkštieji an- 
glįis, kurie pirmiau buvo par
davinėjami po $8.50, dabar 
pardlavinėjami yra po $10. ir 
$10.25. Fabrikantai irgi turės
brangiau mokėti, nes “screen
mgs”, kurie pirmiau parsida- 
vinėjo nuo $6.70 iki $7.25, dh-1 
bar parsidavinėja nuo $8.50 ik i j 
$9.00.

Bet šios kainos « busiančios 
tik kokią savaitę ir jos pakils, 
jei kasyklų savininkai dar 
daugiau pakels anglių kainą, o 
tai jie mano padaryti, nes jie 
nori dar daugiau pasipelnyti.

Po audros

Užvakar siautusi CJiicagęje smauki audra išgriovė daug 
medžių, o žaibai’ padegė , daug namų ir suskaldė daug med
žių. Vaizdelis parodo vieną tokį žaibo užgavimo suskaldytą

Centralinė Amerika tarsis.
SAN SALVADOR, rugp. 24. 

— Ateinantį gruodį manoma 
sušauti penkių Centralines 
A n i eri k o s i 'e»]) db 1 i k ų—d {o nd li
ras, Guatemala, Costa Rica, 
Nicaragua ir Salvador konfe
renciją. Dienotvarkis konfe
rencijai yra labai platus. į 
jį eina taip kitko rišimas gin
čų tarp tų respublikų urbi t ra
cijos pagclba, suvienodinimas 
pinigų visoj Centralinėj Ameri 
koj, muitų unija su vienodais 
muilais ir geresnis apsimainy- 
mas (.entralinės Amerikos 
produktais.

medį.

Darys naujus puolimus 
ant komunistų.

CHICAGO. — Federaliniai 
agentai pienuoja naujus puoli
mus ant komunistų ir rengiasi 
areštuoti dar apie 40 žmonių, 
kada busią gauti varau ta i jų 
areštąvimui. Tai vis dėl Ber- 
rien, Mich., miškuose laikytos 
komunistų “konvencijos.“ Tie 
agentai dabar skelbia, kad jie 
atkasę tame miške Mdaįig rau
donosios literatūros“, kuri bu-, 
vusi paslėpta žemėse.

Panika Vokietijoje.
BERUNAS, rugp. 25. — 

Delei nuolatinio ir didelio ]>uo- 
limo Vokietijos markės Vo
kietijoje siaučia tikra panika. 
Vokietijos markės tiek nupuo
lė, kad už dolerį dhbar duoda
ma 1,950 markių. Bet tuo puo
limas neapsistos ir markės,
pranašaujama, puls tiek, kad 
neužilgo už dolerį bus duoda
ma 3,000 markių ir visi pra- 

j našauja, kad Vokietiją laukia 
1 kubai sunkus laikai.
| Valdžia delei tokio markės 
••puolimo yra stačiai pasvaigu- 

‘ ri, o žmonės nusigandę. Sank- 
1 rovos gi užsidarinėja, nes jos 

. ___ i nusigandusių
mas į Hooverio te ©gramą pa- ^monjy kurie skubinasi savo 

. popierinius pinigus paversti į 
prekes, kol tie pinigai yra kiek 

j nors verti, nes puolant markei

Nenusileidžia Hooveriui.
LANS1NG, Mich., rugp. 25. į

— Michigan kuro administra
torius Potter, kuris porą dienų 
aštriai pasmerkė federalinę 
kuro administraciją, atsaky-, yra” į "į”’

reiškė, kati “Michigano valsti-
jos žmonės nėra skolingi fede-
ralinei kuro administracijai jo
kio dėkingumo už PasilikinnU nuolatos kįla kainos. Valdžia 
be kuro ir iiž buvimą privers-j yra jjej|egg jr inežino ką dary-

> ti: ar nusileisti dideliems 
, Francijos reikalavimams, ar 
nutraukti su kontribucijos ko
misija tarybas ir paskui mal
dauti tos komisijos pasigailė
jimo. Vokietijos padėtis yra 
beviltė.

tais mokėti pelnagaudlj kai-’ 
ną už tuos anglis, kokius jie 
galėjo gauti atvirame marke
le.”

Jis
gavo 
oi jos

sako, kad Michigan ne- 
jokio kuro iš administra- 
ir jeigu kas gavo pirkti,

tai turėjo mokėti augštas kai
nas už šmugelninkų anglis. 
Jis klausia, Hooverį, ar iš Hoo- 
verio telegramos reikia spręsti, 
kad Michiganas daugiau ang-

Cholera Vengrijoje.
BUDAPEŠTAS, rugp. 25. —

Iių negaus ir gyventojai bus i Baisioji Azijos cholera pasiro- 
priversti kentėti šaltį. Potter dė Grosseinardein miesteliuose, 
sako, kad dabar neinasi apie; ant Vengrijos-Rumunijos ru-
padalinimą anglių porcijų, bet i bežiairs. Delei to
kur gauti anglių toms 
joms padalinti.

pftrci--žįų tapo įsteigtas 
‘ kardonas.

palei, rube- 
sanitarinis

Traukia unijas teisman.
SAYRE, Pa., rugp. 25, — 

Mrs. Norjnan Cannel, kurios 
vyras liko fjėreitą savaitę už
muštas gatvėje, patraukė teis
man šešių streikuojančių gele
žinkeliečių unijų prezideptus. 
Ji ivikalauja.iš tų unijų $50,- 
000 atlyginimo. Jos vyras bu
vo atvažiavęs iš Mendon, N. 
Y., į čia streiklaųžiauti Lehigh 
Valley geležinkelio dirbtuvėje. 
Jos advokatas sako, kad pa
matu bylai bus paskilbusi Co- 
ronado byla, kur augščiausias 
teismas nusprendę, kad ,unija 
atsako už jos narių elgesį lai
ke streiko, nors tikro įrodymo 
kas tą streiklaužį užmušė nė
ra ir kaltininkų nesurasta.

Tikisi tarybg atsinaujinimo
WASHINGrrON, jrugp. 25. 

—Prezidentas Hadingas ir val
džia daro spaudimų, kad pri
veikus atsinaujinimą tarybų 
tarp antracito (kietųjų ang
lių) kasyklų savininkų ir ang
liakasių. Manonui, kad nu
trauktosios tarybos veikiai at
sinaujins, tik dar nežinia ko
kioj vietoj.

Valdžia grūmoja.
« . . . į,^————

NEW YORK, rugp. 25. — 
Iš Washingtono oficialiniai 
pranešama, kad prezidentas 
Hardingas tvirtai laikosi savo 
kongresui paskelbto nusistaty
mo, jog administracija panau
dos visą valdžios galę palaiky
mui transportacijos.

Jevvell mano sušaukti visus 
streikuojančių (geležinkeliečių 

viršininkus apsvarstyti dary
mą atskirų sutarčių su tais ge
ležinkeliais, kurie sutinka tai
kintis.

žuvo audroje.

Nukapojo algas.
0TTAWA, rugp. 25. — Ka

nados darbo departamentas 
paskelbė, kad vakarinės Kana

dos kasyklų savininkai ir ang
liakasiai pasirašė sutartį, ku
rią j a algos angliakasiams bus 
nukapotos 15 ntioš. nuo 1921 
metų algų skalės. Kasyklų sa
vininkai reikalavo 20 nuoš. al
gų nukapojima.■ ♦ ____

Pavogė 8 vagonus.
CHICAGO. — Bu rys plėšikų 

tarp Chicagos ir Wocdldale 
j ties Bensonville atkabino nuo 
traukinio 8 vagonus ir užvarė 
juos ant šoninių bėgių, ikad 
juos iSkrausčinis. Traukinis 
nep«si.$ęei<lc> vugonų iki neatvy
ko Chicagon. Tuojaus polici
ja gaivežiu nuvažiavo į pieši
mo vietą ir užiklupo vagis dar 
besidarbuojant apie vagonus. 
Keli plėšikai pabėgo automo
biliais, bet du tapo sugauti, 
vienas kurių yra lenkas. — 
3'ikimąsi suimti ir likusius 6 
vagis.

Latviams sumažinta mokesnis 
T. Sąjungai.

E. RYGA. — Latvių atsto
vas praneša iš Romos, kad 
Tautų Sąjungos Taryba suma
žino Latvijos įmokėjimą Tau
tų Sąjungai iš 110796 aukso 
frankų, iki 66,478 aukso fr.

Lietuvos žinios
Iš Klaipėdos krašto.

e. Klaipėda. Klaipėdos Kra
što direktorija praneša “Vald
žios žiniose,“ kad nuo liejKirf 
14 d. š. m. leidimai bulvėms 
užsienin gabenti nebus išdub
dami Anksčiau išduotieji leidi
mai galioja tik iki liepos 25 
d. Praėjus šiam laikui išveži
mas bulvių visai draudžiamas.

Lietuvių protestas.
Lietuviai ir lietuviams pri

jaučiančios organizacijos San
tarvės Vyriausiam Komisarui 
Klaipėdoje Petisne pasiuntė šį 
raštą:

“Klaipėda, 1922 m. liepos 
27 dieną.

f‘Pone Vyriausias Komisare!
Turime garbes įteikti jums 

sekantį protestą Krašto Tary
ba savo posėdy liepos men. 22 
dieną pritarė Krašto Direktori
jos patiektam sumanymui, ku
ris vadinamojo politinio kryp
snio spaudos laisvę vienpusin- 
gai susidūrintų. Pirmiausia 
nurodoma į tai, kad Krašto Ta
ryba yra vien tik ikio klausi
mams svarstyti įstaiga, dėlto 
ji neturi teisės tokių nutarimų 
daryti. Be to, šitas nutarimas 
reiškia prispaudimą vienos 
musų krašto gyventojų dalies. 
Iš to išeis pavojingiausios pa- 
seflclne-s. Mes "prieš tai protes- 
tuojame kuo griežčiausiai.

J Pasiuntinių Tarybą ir 
Tautų Sąjungą pasiųsta ši tele
grama:

“Klaipėdos Krašto Direkci
ja ir Taryba priėmė įstatymą 
susiaurinantį lietuvių spaudos 
laisvę. Nuo tokio prispaudi 
mo prašome juo skubiausiai 
mus apsaugoti.“

LOUISVILLE, Ky., rugp.
25. — Vienas žmogus liko už-
muštas, 12 sužeista ir pridary
ta nuostolių už $200,000 smar
kioj audroj.

Atidarys vakarines mokyklas.
CHICAGO. — Mokyklų vir

šininkas Mortenson paskelbė, 
kad 29 vakarinės mokyklos 
atsidaiys rugsėjo 18 dieną.
ES?.-—. .M .. I .. .................

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpiučio 25 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant? jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų .... ..........  $7.24
Danijos 100 frankų ..............  $21.50
Finų 100 markių ..................  $2.18
Francijos 100 frankų ........... $7.61
Italijos 100 linj ................... $4.40
Lietuvos 100 auksinų ............... 6c
T/enkų 100 markių ............... lUc
Non’egijos 100 kronų ............ $17.20
Olandų 100 guldenų ........... $39.10
Švedų 100 guldertų ............... $26.82
Šveicaru 100 maikiu ........... $19.07
Vokietijos 100 markių ............. 6c
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Tikyba Ir Mokslas.
(Tęsinys)

Dažnai atsitinka, kad kurią 
nors tiesą bažnyčia, ypatingai 
katahką, paskelbia klaidingą 
esant ir visomis priemonėmis 
stengiasi jos platinimos sus
tabdyti; būdavo, ir ant laužo 
tokios netinkamos tiesos skel
bėjus sudegindavo ar 'kitaip 
žudydavo. Prie Rymo popie
žiaus ir dabar dar tebeveikia 
kardinolą kongregacija, kurios 
uždavinys yra sekti tokias 
mokslo mintis, kurios nesutin
ka su kataliką tikybos dogmo
mis, ir įtraukus jas į “indek
są” paskelbti klaidingas esant. 
Tačiau mokslas niekuomet ne
pameta kurios nors minties 
tiktai dėlto, kad bažnyčia jai 
priešinasi. Mokslas eina savais 
keliais, neatsižvelgiant į dog
mas, ir bažnyčia gauna galą 
gide, kad ir ilgiausiai spirusis, 
nusilenkti ir pripažinti moks
lui tiesą. Koperniko knygos 
apie tai, kad ne saule sukasi 
apie žemę, o žeme aplink sau
lę, išbuvo minėtame popiežių 
indekse gal tris šimtus metą ir 
vis trk nesustabdė žemės suki
lnos.

Kad ir kažin kaip kunigai 
stengtus palaikyti tikybos tu
rinį nekeitus, tačiau jiems ta
tai nevyksta. Šiuo metu var
giai kuris ortodoksas kunigas 
beišdrįstų ginčyti Koperniko 
sistemą, kurios skelbėjus ink- 
vizija savo laiku degindavo ar 
kalėjiman kišdavo. Plečiantis 
tarp žmonią mokslui, keičiasi 
ją pasaulėžvalga, ir tikybos 
gauna pamesti juo daugiau sa
vo senobinių pažiūrą, juo di
desnis žmonią skaičius yra 
mokslo pažinęs. Tokiuo budu 
žmonią kultūros ūgį sekant 
pastebiuma, kad juo tolyn, juo 
vis labyn mokslas išstumia ti
kybą iš tiesos ieškojimą sri
ties.

Jau pirmiau buvo minėta, 
kad pirmykščiais žmonią gyve
nimo laikais visas dvasios tur
tas, visa, kas dabar sudaro 
mokslą, tikybą, poeziją, tech
niką, tilpo, taip sakyti, viena
me inde seniausieji kultūros 
sikiepytojai buvo kartu ir ku
nigai, ir gydytojai, ir valdyto
jai, ir teisėjai ir t. t. Bendra 
šito dvasios 'turto suma buvo 
dar nedidelė ir ji galėjo tilpti 
vieno asmens smagenyse. Pa
žinioms įvairejant ir augant, 
nuo bendro kamūno atskilo vi
są pirma; tur būt, valdymo 
funkcijos, paskiau medicina ir 
technika. Žmonių pažinios vis 
labiau plėtėsi ir diferenciavosi. 
Taip vadinamąją pasaulinių 
pažinią sritis, nuolat gyveni
me pritaikoma ir patyrimą tai
soma bei tikrinama, augo ir 
tobuflėjo, atsikratydama nuo 
klaidingų ir netikslių pažiūrų. 
O tikybinės pažiūros likosi gy
venimo prityrimų nepaliestos. 
C.ia bet koks keitimo bandy
mas buvo baisiausiu nusižen
gimu laikomas. Tikybinių pa
žiūrų svarbumo kriterijus bu
vo kaip tik jų senumas ir ne- 
pasikeitimas. O susidėjo jos 
pačioje žmonių kūdikystėje ir, 
būdamos todėl be galo netobu
los, jos būtinai privedė prie 
priešingumo tarp mokslo ir ti
kybos. Kunigų pastangos viso
mis išgalėmis ginti tikybą nuo 
bet kurių pataisų ir •naujoviš
kumų, neatsižvelgiant į gyve
nimo prityrimus, veda prie 
vadinamos “ueformacijos.” 
Taip, žydų tikybos reformaci
ją padarė Jėzus (ar gal teisin
giau tuo vienu vardu apimama 
visa reformatorių grupė); vė
liaus kataliką tikybos reforma
ciją padarė Liuteris ir Kalvi
nas. Kad protestantizmas iki 
šiolei dar nėra pergyvenęs pa
našios reformacijos, pareina 
nuo to, kad jis, pasidavęs mok
slo įtakai, stojosi ant evoliuci
jos kelio* ir seka, kad ir iš to
lo, paskui mokslą. Protestantų 
bažnyčia yra atsisakiusi spręsti, 
kas mokslo dalykuose gali būti 
tiesa laikoma ir kas ne, bet 
pati stengiasi taikintis prie pa-

tlkrintų mokslo išVadą arba 
bent parodyti, ikad ji joms ne- 
prieŠinga.

Tat mes maitom, kati tikybų 
pretenzijos į amžinąją tiesą 
yra vėju paremtos. Ir popie
žiaus griežtos pastangos apser- 
gėti katalikų kunigus nuo 
mokslo įtakos atrodo, lyg jis 
butų aiškiausiai pažinęs nesu
taikomą priešingumą tarp ti
kybos ir mokslo apreiškimų. 
NSra nė kokios galimybės ši
tą priešingumą išlyginti; x gali 
tik ar viena, ar kita puse -per
galėti. Kaxl pergalės būtinai 
mokslas, aiškiai rodo visa kul
tūros istorija. Juo žemyn mes 
nusileiidžiame kultūros istori
joje, juo svarbesnę vietą uži
ma tikyba; juo aukščiau mes 
pakylame, juo labiau įtieksiąs 
išstumia tikybą. Ar ji kuomet 
nors bus visiškai išstumta?

Kiekviena tauta, kiekvienos 
valstybės gyventojų sąstatas 
yra sudėtas iš pavienių žmonių, 
labai įvairių savo amžiumi, ga
bumais, apšvietimu, išprusi
mu. Vienodo amžiaus, vienodo 
apšvietimo ir išprusimo žmo
nės, galima sakyti, sudaro ša
lies gyventojų sihiogsnius. šitie 
sluogsniai kultūros atžvilgiu 
gali būti vienas kitam be galo 
tolimi. Pats žemiausias sluoga
ms ne visose šalyse yra vieno
dai žemas. Yra šalių, kur anal
fabeto žmogaus ieškodamas 
nesurasi; yra ir tokių šalių, 
kur žymus, gyventojų procen
tas nemc'ka nei rašyti, nei skai
tyti. Šitų paskutiniųjų šalių ir 
aukščiausias sluogsnis bus pa
lyginamai žemas, - - žemesnis, 
negu tose šalyse, kur pats že
miausias sluoksnis yra aukš

čiau pakilęs. Kiekviena tauta 
kultūros atžvilgiu kyla tuo 
budu, kad visi jos sluoksniai 
vienu metu pakilo aukštyn. Ir 
nežiūrint į be galo didelius vie
nos tautos sąstato skirtumus, 
galima kalbėti apie bendrą 
kiekvienos tautos kultūringu
mą, apie tos tautos pasiektąjį 
.vidutinį kultūros laipsnį.

Patyrimas rodo, kad moks
lo atžvilgiu aukščiausiai paki

lusieji žmonės apskritai yra 
visai nutolę nuo bažnyčios, 
dažniausiai jie ir tikybos nėra 
reikalingi. Tatai pastebėsime 
pas aukščiausiai pakilusius as
menis istorijos bėgyje, palygin
dami senesniųjų amžių moksli
ninkus su vėlesniaisiais, arba 
tuo pačiiZmetu palygindami 
nevienodai aukštai pakilusius 
vienos kurios tautos sluoks
nius. Dar tokiam savarankiš
kam manytėj ui Leibnicui bu
vo gyvo reikalo savo pažiūras 
taikinti su bažnyčios moky
mu, ir jam rodėsi, kad jo pa
saulėžiūra su monadomis! kaip 
tik visų geriausiai tinkanti 
Dievo esimui prirodyti. Šimtą 
metų vėliau Kantas savo filo
sofiniuose raštuose visai mažai 
bekreipė domesio tikybiniams 
klausimams. Filosofijos litera
tūroje vargiai kur beminimas 
Dievas, taip jis yra patapęs fi
losofijai svetimas. O gamtos 
tyrinėtojų raštuose stačiai nu
stebtume! radęs įterptą Dievo 
sąvoką.

Tokiuo budu, juo aukščiau 
kas yra pakilęs mokslo ir pa
žangos atžvilgiu, juo, apskri
tai, jam mažiau yra reikalin
gi tikybiniai manymai ir jaus
mai. Bet ir kiti sluoksniai, ku
rie, sulyginti, maža tęst ūmia 
mokslą pirmyn, o daugiau jį 
tik pritaiko ir kitiems sklei
džia, yra visų dažniausiai nu
tolę nuo bažnyčios. Kad so
cialdemokratų įtakoje esą dar
bininkų sluoksniai taip pat be
veik visai yra atitolę nuo baž
nyčios, pareina ne liek nuo jų 
kultūrinio pakilimo, kiek nuo 
patyrimo ir įsitikinimo, kad 
bažnyčia yra jų ekonominių 
bei politinių priešų užtarytoja 
ir sąjungininkė. Taigi tose ša
lyse, kurios yra pasiekusios 
aukščiausios kultūros, šiuo me
tu yra keletas sluoksnių, ku
riems tikyba (tur būt bažny
čia? Red.) nebėra reikalinga, 
ir istorijos bėgis parodo, kad 
čia grįžimo į bažnyčią nebe
bus. Gali būti lik vingiuotas

kelias, žiūrint to, kaip kyla ar 
eina žemyn kultūra, bet griež* 
to atsimainymo atgal būti ne
gali. Žemesnėse kultūros šaly
se yra didesnis skaičius sluoks
nių, prisirišusią prie bažny
čios.

Tad galima laukti, kad il
gumui žmonią sluoksniai vie
nas po kito išsiners iš tikybi- 
nią pažiūrą ir pataps vaisinga 
mokslui dirva. Tačiau negali
ma numanyti, kada visi žmo
nės paliks nebereikalingi tiky
bos. Juk dabar dar labai dide
lė visą žmonią dalis nėra pa
kilusi nuo žemiausio mokslin
gosios k u lt liros 
sunku pranašauti, ar ji kuo
met nors aukščiausiąjį laipsnų 
pasieks. Ir lik i tolei ji, be abe
jonės laikysis tikybinių pažiū
rų. Kunigas princas Maksas 
yra pasakęs, kad katalikų baž
nyčia savo didelius nuostolius 
Europos Vakaruose galėsianti 
papildyti Rytuose, ir šitokia 
viltis, kad nekultūringosios Ry
tų tautos busiančios bažnyčios 
viešpatavimui gera dirva, yra 
aiškus pripažinimas nesuderi
namo priešingumo tarp bažny
čios ir kultūros.

L.S.S. Reikalai
DRAUGAI DARBININKAI!

Gyvename labai svarbų mo
mentą. Musų draugai, Lietu
vos Socialdemokratai, atsiun
tė laišką LSS. Pildomam Ko
mitetui ir prašo musų, kad 
mes tuojau pradetumėm kuo- 
diid'žiausią kampaniją rinkime 
aukų Lietuvos Socialdemokra
tą Partijai.

Sprendžiant apie ateitį, ne
reikia užmiršti kad bažnyčia 
visokiomis priemonėmis sten
giasi baidyti žmones nuo mok
slo, norėdama stipriau juos 
prie savęs prisirišti. Kai Gali- 
lei ir Gfordano Bruno, išplėtę 
Koperniko padarytąją astrano- 
mijos revoliuciją, sutrupino į 
sukies bažnyčios (pripažintąjį, 
Aristotelio ir Ptolomejo pa
saulio vaizdą, visumos erdvė 
ir laikas išsitiesė į begalybes: 
nebeliko “aukšto” ir “apačios,” 
dingo dangus su “pekla,” pa
laimintųjų ir prakeiktųjų būs
tinė. Kataliką bažnyčia bega
liniu žiaurumu griebėsi kovos 
su “bažnyčios griovėjais.” Gali- 
lejo ir Bruno likimas šimtams 
metų buvo atbaidę moksilavy* 
rius jei ne nuo tiesos ieškoji
mo, tai bent nuo jos skelbimo. 
Trys šimtai metų— praslinko,! 
kai Bruno buvo gyvas sudegin
tas už savo pažiūras, nesutin
kančias su bažnyčios mokymu, 
ir vis tik dėlto ta bažnyčios 
kova su mokslu vis dar skau
džiai tebejaučiama. Dar ir 
šiandien mokslas ne visur jau
čiasi novai žomas. Tiesa, val
stybės brangina mokslą dėl 
daugelio priežasčių ir padeda 
jam plėtotis, tik dažnai, kad 
ir tolyn, bet ryškiai pabrėžda- 
mos, kad jis tikybos ir jos pa
grindinių minčių neliestų. Čia 
dar tebesireiškia senobinė, dar 
neišnykusi, pažiūra į bažnyčią 
kaip į valstybinę įstaigą, kaip 
į valdomojo aparato dalį šalia 
žvalgybos, policijos ir teismo, 
kaip į vienintelį žmonėms do
ros skiepytąją. Vis tatai duoda 
bažnyčiai galimybės dar stip
riai laikytis tokiose šalyse, ku
rių kultūra gana ankštai paki
lusi. O Lietuvoje, kur viduti
nis kultūros laipsnis gali būti 
prilygintas vakarų^ Europos vi
duramžių kultūrai, 
tel>eviešpatalija v isose 
nes gyvenimo srityse, 
vienur prasidėjusios
jos dėl tikybos reikalingumo 
mokyklai, kitaip sakant, vaikų 
auklėjimui, duoda teises spėti,

kimų į Seimą kampaniją. Kle
rikalai jau senai turi prisikale- 
doję maišus pinigų kampani
jai vesti. Musų draugai 1 sietu
voj iš niekur negali gauti pi
nigą. O dabar rinkimų kampa
nijai 'jų labai daug reikia.

Jie antru sykiu prašo musų. 
Padėkime jiems! Aukaukime 
kiek tik galima daugiau !

Mes matėm kuomet buvo 
renkamos aukos klej-ikalinių, 
partijų, tai jų žmonės aukavo 
po $t00 ir <laugiau. Žinome, 
kad be pinigų šioj gadynėj nie
ko negalima padaryti.

Soc iaklemoikvata i Lietu voj 
dabar turi gaminti dešimtimis 
tūkstančių įvairios agitacinės 
literatūros. Tos literatūros iš
leidimui reikia daug pinigų. 
Bet kol-kas musą draugai, Lie
tuvos Socialdemokratai, pinigą 
neturi ir paskutiniame savo 
laiške sako: ;

“Pašalpa mums bus reikalin
ga ilgam laikui, kol įsigalėsi
me ir susiorganizuosime, kol 
piniginės katastrofos smūgiai 
išnyks iš musą gyvenimo.’

Tiesa, daugelis huisą drau
gų ir diatbar, su dideliu pasiš
ventimu renka aukas Lietuvos 
Socialdemokratams. Bet šiame 
momente kiekvienas musų 
draugas privalo, vėl iš naujo 
prisidėti su savo nauja auka ir 
nauju pasidarbavimu, kad su
rinkus 'kuodaugiausiai naujų 
aukų. : *, M

Draugai Be luusų pagalbos, 
musų draugai Lietuvoj mažai 
gaįės ką, nuveikti. Tuo tarpu
klerikalai įsjj^a'l^jo ir jau galu-

bažnyčia 
visuome-

Tačiau
diskusi-

pradėta visuomenes auklėjimo 
pagrindai! dėti ne įvairių kon
fesijų dogmos, bet mokslas.

(“Mokykla ir Gyvenimas”)

tinai nori paglemžti visą Lie^» 
tuvą po savo juodu skvernu. 
Pavojus didėlis!’Musų privalu
mas padėti Lietuvos Socialde
mokratų Partijai tą baisų pa
vojų prašalinti nuo Lietuvos 
darbininkų sprando. Privalu- j 
mas kiekvieno susipratusio 
darbininko tuojau ateiti pa- 
gelbon.

Draugai! Palįs aukaukite ir 
rinkite nuo kitų kiek tik gali
ma aukų Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai. Visas surinktas 
aukas tuojau siųskite LSS. 
Sekretoriui (A. Žymonlas, 1739 
South Halsted 
III.)

Skubėkite visi 
kaukite kiek kas
daugiausiai ir suaukaulus pini
gus tuojau siųskite LSS. Sek
retoriui. Padėkite Lietuvos So
či aide mok ra tų Partijai išrinkti 
kuodaugiausiai darbininkų at
stovų į Lietuvos Seimą.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

Phohe Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ii 
kitų instru
mentu. Mu- 

Armonikos yra 
x gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas i* 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, III.

*U

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta;
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomi«-TTCRr-9k iki 12

Chicago,

draugai! Au
ga Ii te kuo-

ŠLAM)IK PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks. 

hfba
1,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

JOHN KUCHINSKAS
LIETipns ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt SL
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a:ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

*...... . ■■■■■' i——n ..

SEVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. .

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

apturėję ^eisiinę .
pa lengvinimai per varibjim^

SEVERAS
regULATOR
Moterį p Stiprintoja Us 

e Patirsite, kad jisai yra 
veiksmingas su^ražlmiu spėky 
sūrelyliavinilu moterišką 

8 funkciją ir suteikia sistemai 
sveiku, normališkč padėjimu

i; KAINA

į : Klauskite pas apfiekorilis.

W. F. SEVERĄ CO.
C EDA R RAPIDS, IOWA j /• • • •».
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Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
••‘■‘10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullmąų 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

venimo vieta 
te.

po

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Are.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl t$s savo praktikavimą po No.

5208 W, Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6-—8 

vakare išskiriant nedeldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas:<3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagc

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53* 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tol. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas , 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Ave« 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki į 

9 vakare.

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.

LINKSMUS NAMAI, YRA 
; VISIEMS MALONUS

NIEKAS TIEK LINKSMUMO NAMAMS nesali 
priduoti, kaip muzika. PHONOGRAPHAS AR
BA FONOGRAFAS yra parankiausia namuose 
muzika, kuri Jums pagrajina visokiais instru
mentais muziką; padainuoja įvairiausias dainas, 
v isokiose kalbose!

U i . v ’

Užeikite į mano krautuvę pasižiurėti; čia gausi
te visokių fonograpų, nuo pigiausio iki brangiau
sio; mieste gyvenantiems duodu ant lengvų išino- 
hėjimų,. taip aiejutomis, galite įsigyti sau gerą 
mašiną, kuri linksmins Jūsų namus visados, kada 2 
tik panorėsi arba jausi liūdnumą.

JUOZAS F. BURIK,
3343 So. Halsted Street,

. DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

* 8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Chicago, III. :
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PRANEŠIMAS
-i’■ A ■; ■ ’

Šiuomi pranešame, kad Lietuvos Dukterų 
Draugystės išvažiavimas į Beverly, Hills 
miškelį, ned., rugp. 27 d. neįvyks. Todėl, na
rės ir publika nesirengkite ir nevažiuokite z 
tan išvaržiaviman.
\ Komitetas.

'v , • I I
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Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų. ,

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandas: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, G iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
——   ■iir i ———

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M* Yuška, ’
3228 W. 38th St., Chicago. III.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
šČiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
■ ■ .................. ,!*■«! Į- .............................    II

Bankroto
Išpardavimas

Mslžiniškas Piknikas
SU LAIMĖJIMU.

Kimball Chicago vargonų vertės $35.00
Rengia

Illinois Lietuviu Pašelpos Kliubas
Nuo Bridgeporto

Ned. 27 d. Rupiučio-August, 1922
P. ZAULIUS DARŽE,

NATIONAL GROVE,
Riverside, III.

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 35c. ypatai.

PASARGA: Tikiėtai pirkti iš kalno laimėjimui, 
geri įėjimui į daržą; tikietus laimėjimui galima gau
ti pirkti pas kliubiečius. Piknike bus skanių valgių 
ii” gėrimų; puiki muzika, ir kitokios įvairybės.

Rengimo Komitetas.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Vįįt /Ui. Hm i.' HįMuhI,

Telephone Yards 1532

M. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Ilalšlcd St., Chicago.

Pirkome visą staką ųusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrini} ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ii', vai
kinams oveikotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbines ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlio
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

SLAPTYBIŲ

Norinti parsitraukti 
talogą prisiųskite ,10 centų stam- į 
ponii.s. Taipgi parašykite savo aiš- ! 
kų antrašą. — Jūsų reikalavimas j 
bus i trumpą laiką išpildytas.

W. MISEVICH, . J
4630 So. Ashland A v., Chicago, III. t

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pinigų

Detroito žinios. ■■ MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas Yards 1119

ŠIANDIE esi sveikas ir drūtas, gerai uždirbi, 
bet klausimas ar atidedi bent kiek “JUODAI DIE
NAI”?

ATMINK, KAD NE VISADOS BUSI 
SVEIKAS, NE VISADOS GALĖSI DIRBTI.

Bet, atėjus valandai kada Sveikata ir Pajiegos 
sumažės ir jau nebeparneši “Pėdės”, tada BANKINĖ 
KNYGELĖ ateis pagelbon, jeigu iš anksto taupysi.

TAUPYK JAUNYSTĖJE, KADA SVEIKAS, 
NEBUS BAISI SENATVĖ

Universal State Bankas
— tai saugiausia, geriausia ir parankiausia vieta 
Jūsų Pinigams.

Turtas siekia virš $2,400,000.00

21 d. rugpiučio East sidės 
šv. Jurgio parapijos svetainėj 
atsibuvo vyčių prakalbos. Kal
bėjo kun. Juras, kun. Kemė
šis, teisių studentas P. Dauž- 
vardis. Kaipo kunigai kalbėjo 
kunigiškai: minčių rišimai ir 
iškalbumas taip, kaip vištos 
pakulose. P. Daužvardis kiek 
iškalbesnis. Palygino vyčius 
prie visokių upių, sutekančių 
į vienų didelį vandenyną ir 
pripažino, kad į tą vandenynų 
nubėgę pūva ir kad apstoja vi
si priešai nori tų vandenį pa
versti (panaudoti) savaip, čia 
sukeikė socialistus ir visokius 
bedievius ir tuomi baigė savo 
kalbas.

Lietuvos Gražus Žemlapis 
Duodama Kiekvienam Veltui

t

Kuomet esi musų banke, pamatyk 
p. Grisių arba Maciką pinigų tau
pymo skyriuje, .arba pp. Sedemka 
ar Radzevičių Pinigų Siuntimo į 
Lietuvą Skyriuje ir reikalauk Lie

tuvos žemlapio visai veltui.

Ils

Baigusi 
Akušeri- 

os kolep* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu 
silvanijos 
hospitalfc 

<e. Pasejfr 
dngai p* 
tarnauja

• rie gini 
tymo. Du« 
la rodą vi 
okiose li
rose ir ki- 
>kiuGse rei 
aluose mo 
erims ir
nerginoms.

Pinigus Lietuvon
Doleriais ir Auksinais
Siųskite per šį Banką

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

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame visiems, ypatingai savo draugiškiems ko- 

stumeriams, savo naują headųuaterį, savame naujame name.

3335 South Halsted Street
Galime nuo save pasakyt, kati namas yra puikiausias, moder

niškas ir geriausiai įrengtas visame Bridgeporte, su kuriuo kitas 
namas negali būt palygintas: apsaugos dėžutės už pažymėtinai 
žemą kainą; parduodame laivakortes ant geriausių linijų; Suv. 
Valst. Pašto stotis. Vėliausia, bet NE MAŽIAUSIA Real Estate 
transakcija.

Puikiausis namų pasirinkimas pardavimui arba mainymui — 
pirmas ir antras morgičius parūpinamas.

Apsilankykit musų naujame headųuateryj ir patys persitik- 
rinkit musų geriausiu patarnavimu Chicagoj.

M. J. KIRAS REAL ESTATE
IMPROVEMENT CO.,

3335 So. Halsted St. Tel. Yards 6894

* * a .
Vyčių seime delegatų atva

žiavę apie 23 ypatos. Rodos, 
apart spyčių, niaižai kas svar-* 
stoma, jei bent ne nuolatinis 
katučių plojimas, nuo ko visa 
svetainė ūžė. Viskas atsibūva 
prie “užpečėtytų” durų, ir pa
sislėpę varo agitacijų ir pro
pagandų.

Surengime seimo vietine 
kuopa, matyt, darbavosi smar
kiai. Visur bėgiota, garsinta, 
kad tik kuodairgiausiai sugau
dyti žmonių savo parengimuo
se. Gal būt kad ir su dideliais 
norais jie tų viskių atlieka, bet 
ištolo žiūrint viskas nesiseka. 
Kad parėdyti, jog seimas atsi
būva Lietuvių Svetainės name, 
uždėjo iškabą lauke su parašu: 
“Knights of Lithuania conven- 
tion,” ir užkišo amerikonišką 
vėliavą. Truputį aukščiau sto
vi saina “For rent.” Redos 
vyčiai jau taip lojailiški val
džiai ir savo įsitikinimams, o 
betgi neapsižiurėjo, kad visą 
tų biznį išrendavoja.

22 d. rugpiučio Lietuvių 
svetainės name buvo pareng
tas koncertas ir prakalbos, 
kuriose turėjo dalyvauti Čar
neckis. Koncertus surengtas 
per kun. čizauską. Žmonių 
^prisirinko pilnutė svetainė. 
Dainuota per visą vakarų įvai
riausių dainų ir dainelių, ‘ku
riose atsižymėjo labiausia šv. 
Jurgio parapijos choras, diri
guojant kun. čižauskui. Iš so
listų savo brlsu pasižymėjo J. 
Valiukus, kuriam patartina bu
tų baigti muzikos konservato
riją

Po koncerto turėjo įvykti 
prakalbos. Kalbėtojai turėjo 
Luti kun. česaitis ir Čarnec
kis, kurie visų laikų sėdėjo ant 
estrados. Bet dainos buvo tę
siamos taip ilgai, kad ir laiko 
pritruko f^rakailboms. Rodos 
čia buvo pavaitotas gudrumas, 
kad žmonės vėj suneštų po $2 
ant vakarienės, kur gal Česai
tis ir Čarneckis malonėtų šį 
bei tų pasakyti apie Lietuvos 
einamus reikalus. Žmonės at
rodė ir taip pusėtinai nuskus
ti: už paklausymų dainelių už- 
simokėijo nuo 50c. iki $1 ir 
nieko apie Lietuvą neišgirdo.

Po koncertui, vieton prakal
bų, išėjęs Česaitis paaiškino 
esąs labai sunervuotas ir nu
vargintas, tai negalįs kalbėti. 
Del įtoit iečiai, žinoma, meta 

kaltę ant chicagiečių, kam 
tiems važinėti po nervus kun. 
česaičio, kad pastarasis atvy
kęs Dctroitan neįstengia nei 
žodžio ištarti. —X. Y.

* * ♦
Fordo didžiulėm dirbtuvėm 

grasino uždarymas dėl anglių 
stokos, bet dabai’ pranešama, 
kad Fordas įvedė boilerius ir 
dirbtuves maitina aliejum 
vieton anglių. Aliejų Fordas 
gabena iš Ohio valstijos, kur 
jis turi ir savo geležinkelius, 
todėl manoma, kad aliejaus 
netruksią.

Kaip Fordas tatai pritaikė, 
pranešėjas atsisako pasakyti, 
nes tas žmogus, kurs suvedė 
boilerius esąs išvažiavęs atas- 
togų. Jis tik tikrina, kad ir pa
prastais boileriais esą galima 
naudotis.

Peoples ®«",s Bank
47th Street ir Ashland Avenue

DIDŽIA U SIS BANKAS
ANT T0WN OF LAKE - 1.

-.-C L?

——— i i m............................ . ■" ■ ■ —1 i

jįir^uR. nERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas ptn lt 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniikaa Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

. r ''Dienomis; Canal
m Į 8110 arba 857
Telefonui J

j N akt. Drexel 951
' Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
VaL; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

X’.1  ..........■=:—

Chicago, III.
MBM

BRANG

OHEM1AN
STVLČ

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Vienas iš Geriausių Naminių Gėrimu I
Bavarsko malt extrdct geriausias maltas, ką išdirba- | 
mas Suvienytose Valstijose, padaromas lengvai ir
greit; pamokinimus kaip padaryt suteikiam veltui.
Bavarsko reikalaukit pas savo bučerninką ar gro- 
serhinką, pas kurį perkat didesnius orderius; prista- 

. - tom į namus, taipgi siunčiam paštu ar expresu po vi
sas Suvienytas Valstijas.

BAVARSKO MALT HOPS
WHOLESALE IR RETAI!

3238 South Halsted Street,

Ijouis Oldoni, buvęs detek- 
yvų viršininku, kuriam buvo 

Įsakyta surasti juodtaran'kiuB, 
22 d. rugpiučio pakliuvo be- 
’angėn. Kaltinamas šniugelia- 
ime svaigalų iš Kanados*

Rugpiučio 22 d., apie 2:30 
vai. po pietų, iketuri ginkluoti 
banditai įėjo į skyrių Penin- 
uilar Lankos, (>167 MtElliot 
gatvės. Tarnautojus u-žka mau
davo į utžpaikatlį, o 
"mę tarp $6000 ar 
lo į automobilių ir

* *
Valdiški sargai,

’uoja upę tarp Kanados ir Det- 
•'oito, šiandien apie 8:30 ryte 
nučiupo laivą, kurs atplaukė iš 
Kanados į Detroitą ir atgabeno 
60 baksų alaus. Kada policija 
n radėjo artintis, tai šmugelnin- 
kai mėgino pabėgti su laivu. 
Gudrumu saugų Blaine Shaw 
ir Joseph Savirikovvski tapo 
pagauti į tinklą — du žmonės 
areštuoti.

patys pasi- 
7000, susę- 
nupiškėjo.

kurie vak-

P. Jurkšietis.
GYDYTOJO” MARŠRUTAS.

“Gydytojas” ne juokais ir 
nepaviršutiniai stvėrėsi už dar
bo skleisti sveikatos princi
pus netik spausdintu žodžiu, 
bet ir gyvu žodžiu: paskaito
mis ir pralekcijomis.

Jau rengiamam maršrutu 
Ohio ir apieflinikinėse valstijo-

«- » ■■■ ■ »»» • J**"' . ...... .  I" ■■■ -

se ir žudą prasidėti pradžioje 
spalių menesio.

Kad tinkamai surengus, 
draugystės, kliubai ir kuopos 
meldžiami yra nevėkioti ir sa
vo susirinkimuose pasvarstyti 
paskaitų ir pralėkei jų reikalin
gumą, ii* malonėkite pranešti 
š savo kolonijos apie nutari- 
ną sekamu adresu: “Gydyto
ms”, 3310 South Halsted S t., 
’liica.go, 11L

Iškaščių nėra ko bijotis, nes 
škaščiai pasidengs iš daromos 
'žangos nuo atsilankančių pa
siklausyti paskaitų ir pralėk
tų.

įžanga privalo būti nedides
nė ir nemažesnė kaip 25c. nuo 
asmens. Kas norės ateiti pasi
klausyti paskaitos ir įpralekci- 
jos ir išmokti šįdą, tam 25c. 
nepinigai. Mes nemėginsime tų 
asmenų mokyti, kurie viską 
žino, lai jie sau ilsisi ramybėj. 
Mes tik tiems laikysime paskai
tas ir pralėkcijas, kurie nori ’ 
prasilavinti, pasimokyti ypa-Į 
tingai apie sveikatos princi-; 
pus.

Tad meldžiam susidomėti, Į 
pasvarstyti ir pranešti 

“Gydytojas,”
3310 S. Halsted St

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 667>-

WM. J. STOLL CO,
J. Balchiunas pagelbininlu. 

(arba asistentas)
GRABORTUS

1029 — 25th St, 9509 Cardom 
Detroit. Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—£ vakare
Tel. Markei 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

T<dp Main 3423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

MILDA
Moving & Expressing 

Co.,
Anglis ir Malkas

Patamaujam dieną ir naktį: per- 
kraustom rakandus, pianus, safe’us, 
krautuves, važiuojam į kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro- 
kus. Pigiausiai patamaujam ir darbą

Ghicago. gvarantuojam.

’david rutter &
• Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii 

kiemų. Visur pristatėm. 
South Side ofisas 8301. Nona 

Tel. Yards 2296.

Taipgi užlaikėm vartotų rakandų 
ir pečių.

V. Bagdonas,
D. Petravičia

3227 So. Halsted St 
Tel. Yards 3408 „

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas •

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

’ DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas l)rexel 2880

gt ■■■■■■■■■ E
Telefonas: Boulevard 7042

Į DR, C. Z. VEŽELIS Š
V

Lietuvi* OentiHt«» ■
" I
• *7 soutb vahland Ava «
* aU ♦rn * *. gal vė»

*• • ■ m MĮaanaaaaaainnJ
Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
noterų ligose; rū

pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka 
3113 S.Halsted M
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
iningai patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekvienanre at
sitikime teikiu 
ypatišką ’.rižiu 
rėjimą. Jcodu 
patarimui mo
terims ir mergi 
noms veltui.

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

OptomttriM 
Tel. BOU levard 0487 
4449 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat 

2-ros luboe

------ DR7s7Wež1Š-----
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampas k

l<earitt St Tel. Canal 6222
Raridenrija 8114 W 4M Si

' Tel. Lafayette
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne* rtea
11 ■ SU a .!■■■■ ■■ ■ I ..Ii Uis    ---------- -
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NAUJIENOS
The Lithaaaiaa Daily Neva

Published Daily axcept Sunday by
T be Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1789 Soith Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephoue Boosevelt 850f

Subscription Ra t ei: 
8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outaide of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago4 

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., uudar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos, eina kasdien, iiskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams___________________ $8.00
Pusei metų 4.50
Trims mėnesiams . .................  2.26
Dviem mėnesiam....................... 1.75
Vienam mėnesiui l.Ot

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija .......   8c.
Savaitei ...........................     18c.
Mėnesiui................... — 76c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metams .........    $7.00
Pusei metų.............................. 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.U0
Dviem mėnesiam_________— 1.50
Vienam mėnesiui ...»_______ 75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams...............    $8.00
Pusei metų ............ 4.60
Trims mėnesiams ■... j, “ ‘ 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu

Naujos medžiokles 
ant Komunistų.

Šiomis dienomis policija j 
suėmė 17 menamų komunis
tų, kurie buvę susirinkę 
miške, netoli St. Joseph, 
Mich., į slaptą savo partijos 
konferenciją. Penkios de
šimtys suviršum kitų tos 
konferencijos “delegatų” esą 
pabėgę, ir policija dabar jieš
kanti jų, pasinaudodama 
tais dokumentais, kuriuos 
ji sakosi užtikusi pas suim
tuosius.

Mes nežinome, kiek yra 
tiesos tame, ką skelbia val
džios šnipai laikraščiuose. 
Suareštuotieji, matyt, ištie
sų laikė kokią tai konferen
ciją, nes jų tarpe randasi 
žmonės iš Clevelando, iš Chi- 
cagos ir iš dar tolimesnių 
vietų; bet ar jie buvo suva
žiavę į tą mišką, kaip komu
nistų partijos atstovai, sun
ku pasakyti.

Su komunistais tečiaus yra 
ta bėda, kad patirti tiesą 
apie jų veikimą yra beveik 
negalima. Nors jie peršasi 
milionams darbininkų už va
dus, bet jie organizuojasi 
slaptai ir sa^o slaptoje or
ganizacijoje daro svarbiau-

siujs savo planus. Legalė 
“darbininkų partija”, kurią 
per Kalėdas sutvėrė komu
nistai, yra tiktai priedas prie 
slaptosios komunistų parti
jos. t ,

Tuo budu nė darbininkų 
minios, nė šiaip publika ne
žino, ką komunistai daro ir 
ką planuoja. Bet tai nereiš
kia, kad nežino ir policija. 
Nuo jos akių, pasirodo, net 
miške pasislėpti negalima. 
Policija turi pakankamai 
agentų komunistų judėji
mams sekti; ir nėra abejo
nės, kad kaikurie tų agentų 
yra įsiskverbę net į pačias 
komunistų organizacijas ir 
painformuoja valdžią apie 
kiekvieną komunistų* žings
nį.

Bet kuomet komunistai 
slepia savo planus nuo visuo
menės, tai policija turi gali
mybės skelbti apie juos ką 
tik ji nori. Komunistų kon
spiracijos suteikia policijai 
lengvą būdą pasigarsinti sa
vo “darbais” ir apdumti akis 
publikai. O naudos iš tų 
konsipracijų nėra jokios.

Kam ištiesų komunistai 
slapstosi ? Į ginkluotą suki
limą ir kitas komunistiškos 
evangelijos nesąmones šian
die juk nė Mizara su Juke
liu nebetiki. Visa, ką dabar 
komunistai daro, tai šmei
žia socialistus ir gina kruvi
nus Maskvos budeliu darbus. 
Bet buržuazinė Amerikos 
valdžia to juk nedraudžia. 
Taigi ta konspirantų kaukė 
jiems šiandie yra visai berei
kalinga. Jeigu komunistų 
tikslas nėra apgaudinėt dar
bininkų minias, darant slap
tus sąmokslus už jų nugaros, 
tai tegul jie lenda lauk iš 
savo rusių ir stoja atideng
tais veidais prieš visą publi
ką: tuomet valdžios detekti- 
vams nebebus darbo!

Poroj vietų išpiešta krautu 
vės ir butai. Sinagogon su
jojo raiti kareiviai atkištais 
durtuvais ir grūmojo mušti. 
Išvestas iš sinagogos rabinas 
atsipirko nuo mušeikų dešim
čia pūdų avižų. ‘Pasidarba
vę’ ir nieko nesuėmę, karei
viai vakare pasitraukė iš Ro
dunės. Po to įvykio žydai bė
gą iš Rodunės, kur kas gali.”
Rodunės plėšimuose, kaip ma

tome, dalyvavo jau ne, paprasti 
gatvių valkatos su kunigais ir 
“'patriotiškai^” veikėjais prieša
kyje, bet kariuomenė. Vienok 
telegramos iš Varšavos skelbė, 
kad tą pogromą padarę kokie 
tai raiti “lietuviai”, atvykę iš 
sodžiaus!

MH—VURĮaai i » .<<

ŽYDŲ POGROMAI VILNIUJE.

Amerikos laikraščiuose jau 
buvo žinių apie žydų skerdynes 
lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte. Platesnių aprašymų ran
dame Lietuvos lakraščiuose. 
Kauno “Socialdemokratas” ra
šo apie du žydų pogromu: pačia
me Vilnuje ir Rodunės mieste
lyje. Sako:

“Liepos pradžioj atvažiavo 
Vilniun iš Lenkijos lenkų na
cionalistų “veikėjas’ 
miec ir suruošė 
niuje porą

” Gha-
Vil- 

paskaitų

apie lenkų-žydų santy
kius. Tai buvo jokios paskai
tos, tik paprastas minios prieš 
žydus kurstymas. Chamiec 
kvietė savo klausytojus grieb
tis kovos su žydais, o tai kovai 
jo supratimu tiko kekviena 
priemonė, nes žydai esą visuo
menės brudas, visuomenės 
blakes, kurias reikia išnaikin
ti.

“Vietos valdžia tokiose ‘pa
skaitose’ pamatė pavojaus vi
suomenės ramumui ir uždare 
Chamieco paskaitų duris. Tuo
met reakcinių nacionalistų 
agitatoriai čia pat paleido prie 
salės durų susirinkusiem mi
niom gandų, kad policija ir 
visa valdžia esanti papirkta 
žydų. Kai prie minios prisi
artino policijos būrys, prieša
kiu išėjo kunigas-jezuitas ir 
atvirais žodžiais ėmė kolioti 
pplicistus. Minioje tuojaus at
sirado plytgalių ir akmenų, ir 
po kunigo-jėzuito prakalbos 
minia ėmė svaidyti policistus. 
Pasigirdo šūviai kurių rezul
tate pasirodė vienas užmuš
tas vienas sužeistas.

“Sumanus agitatoriai vėl 
riktelėjo, kad draudimo ir ne
laimės kaltininkas esąs arti
miausios nuovados viršinin
kas, ir kad reikia jis sudoro
ti, o jo nuovada išgriauti. Mi
nia metėsi nuovadon, užėmė 
ją, apkūlė policistus ir patys 
nuovadoj įsitvirtino. Jai iš
mušti teko pasikviesti dides
nis policijos būrys.

“Po to miniai buvo pakištas 
naujas
mušt žydus. Minia metėsi į veiklumo? — klausia “Profesi- 
Vokiečių ir kitas žydų gyvena- nės žinios”, ir atsako: 
mas gatves ir pradėjo, vykdy
ti Chamieco patarimus. Po
grome dalyvavę kareiviai, vi-l 
sokie šalavalkos, net vaikai, i 
net studentai. Pats generolas i 
Konaževskis ėjęs liuosuot su-j 
imtų pogrdmščikų. Pogromo 
vaizdas buvo tiek šlykštus,! 
kad lenkų laikraštis, iš kurio, 
imu žinias, randa negalima i 
aprašinėti jo smulkmenas. Žy
dai buvo mušami ir plėšiami 
begėdiškai, neskiriant nei vai
kų, nei senų žmonių. Dau
giausia kliuvo žydų biednub- 
menei.”
Šitas pogromas įvyko liepos 
d. šešiomis dienomis vėliaus 

įvyko žydų mušimas Rodunėje, 
kur randasi garsioji žydų Tal
mudo mokykla. Apie tai “So7 
cialdemokratas” pasakoja se
kančiai:

“Liepos 8 dieną padaryta 
pogromas Rodunės žydams. 
Miestelin atvyko didokas ka
reivių būrys, neva gaudyti 
dezertirų, apstatė miesčiuką 
kulkosvaidžiais ir po to ėmė
si darbo. Pradėta gaudyti 
žydai vyriškiai, nežiūrint am
žiaus, ir grūsti jie sinagogos 
kieman. Laikraščių praneša
ma, kad ne tiek buvo gaudo
mi žydai, kiek krečiamos jų 
kišenės, imami laikrodėliai, 
žiedai, pinigai, aukso daiktai.
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PROFESINIO JUDĖJIMO SUI
RIMAS LIETUVOJE.

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys)
Tiktai aišku, kad malda negali būti 

atliekama, kaipo pareiga, malda gali būti tiktai 
dvasinė nuo nieko nepriklausoma butenybė. Pa
galiau, jeigu žmogus gyvena tokią dvasios padė
tį, kuri gali būti malda pavadinta, tai tam kiek
vieną momentą gali būti įvairių įvairiausių prie
žasčių, nieko bendro su dievybės idėja neturin
čių. Kaipo į maldos ryškiausi momentą tektų 
nurodyti į švento Pranciškaus iš Paduos eksta
zę, kada jam nuo minties vienon idejon sukau
pimo Kristaus žaizdos prasivėrė. Ir ne tik šven
to Pranciškaus, — kiekvienas stigmatizacijos 
reiškinys, kiekviena religinė ekstazė yra galingas 
maldos momentas, neatsižvelgiant į tai, kuriam 
dievui besimeldžiama. Tiktai ta malda reiškia
ma ne žodžiais, net gal ir ne mintimis, gal net ne 
sąmone, o taip vidaus nekonkretinamu pajauti
mu. Kitam maldos momentas gali būti kažkoks 
nusivalymo, pakilimo aktas, kitam—dvasinio poil
sio. kitam — vienintelė gyvenime paguoda, ki
tam — prakeikimo šalis... Kitas pažvelgia į žvai-.

vo daugiau rūpinamasi politika, 
negu ekonominiais darbininkų 
reikalais:

“Kai vyriausia prof. sąjun
gos uždavinys — kova dėl 
ekonominių darbininkų reika
lų — atsistodavo antroj vie
toj, visi mažiau susipratę dar
bininkai, visi tie, kuriems aiš
ki buvo tik ekonominė kova, 
pasitraukdavo iš prof. sąjun
gos. Likdavo sau jale parti
nių žmonių.

“Būdami neskaitlingi, jie 
nieko negalėdavo nuveikti, o 
iš kitos pusės padėdavo bur
žuazijai ir klerikalams vilio-

Kaune einančios “Profesinės 
žinios” aprašę liūdną darbinin
kų padėtį Lietuvoje ir nurodo, 
kad priežastis to yra darbininkų 
organizacijų suirimas. Profesi
nės sąjungos esančios šiandie 
“tik ant popieros”; darbininkai 
todėl nepajiegią atsispirti savo 
išnaudotojams. 8 valandų darbo 
diena jau esanti panaikinta; 
dirbtuvėse dirbama po 10 valan
dų ir dauginus, o darbininkų aL

ti darbininkus pa® save ir da
vė jiems galimybės sukurti 
savotišką prof. sąjungą 
Darbo Federaciją.”
Visi žino gerai, kas įnešė į 

Lietuvos profesinį judėjimą tą 
nešvariu partijų kovų ir mėgino 
panaudoti sąjungas politikai: 
tai buvo komunistai. Ir ant jų 
todėl puola atsakomybe dėl dar
bininkų judėjimo silpnumo Lie
tuvoje.

Lietuvoje, kaip ir kitur, ko
munistai savo idiotiška taktika 
patarnavo reakcijai ir darbinin
kų išnaudotojams.

.režimas pradėjo bausi; mirti
mi už tokius prasižengimus, 
už kuriuos caro teismai baudė 
tik keliais mėnesiais kalėjimo? 
Kaip galėjo atsitikti, kad biaii- 
riausis asmens paniekinimas, 
mušimas, moralinis ir fizinis 
kankinimas pasireiškė bolševi
kų kalėjimuose ant tokios di
deles skalės, jog prieš Lai 
blanksta visos caristinės gady
nės baisumas?

bolševikai ir 
Jie sako, kad

BOLŠEVIKŲ RAUDONASIS TERORAS.
...... ... ■ N.,.1 y.. I—

Iš CEKOS DARBUOTĖS.

Suprantama, 
čia susigaudo.* 
caro gadynės prasikaltėliai už
sitarnavo užuojautos, nes jie 
buvo nenormalus reiškinys, 
taip sakant, socialiniai pa^ 
tologinč protesto lytis prieš 
buržuazinį gyvenimo surėdy
mą. Dabar esą visai kas kita. 
Komunistiniu gyvenimu
venant, prasižengėliams jokio 
susimylėjimo negali būti: jie, 

griauna visuomenės ger- 
Tam, kuris kentėjo, ba- 
moralliniai išsigimė viso- 
lindynėse, kur neturtas

«y-

K. Sėjikas. girdi

davo, 
kiose 
ir prasižengimai turi sau susi
sukę lizdą — tam nedaro skir
tumo kaklio žodžiai auksinė
mis raidėmis negrąžintų so
cialinių namų frontoną. Jam 
irgi nesvarbu, kieno vardu ra
šoma įstatymai ir dekretai. 
Bolševikų režimu gyvenant — 
kas šiame atvėjyj nebūtų kal
tas, nedaro skirtumo — gy
ventojų nubiczl nėjimas nesu
mažėjo, bet žymiai padidėjo. 
Pats Trockis ne kartą yra pa
lakęs,-kad B u sija esanti “uba
gų respublika.” Bet kur auga 
neturtas, ten fatalingai didėja 
ir prasikaltimai. 'l ai faktas, 
dėlei kurio daugiau nebesigin- 
čijama. žinoma, 
padėtis užgauna 
žimo saumilybę.
kurta “rojus ant 
ėjo “ubagų respublika 
ką reikia pasakyti c 
bolševikų
tokiu žiaurumu keršija nepas
toviems draugijos nariams? Ką 
reikia pasakyti apie ‘budelius, 
kmie nuo savo užsiėmimo ne
beteko žmoniškumo ir, nepa
lyginti, žemiau stovi už prasi
kaltėliu!-? Kų reikia pasakyti 
apie visą bolševikų režimą, 
kuris kiekvieną guldo j savo 
prokirustinę lovą, apie režimą, 
kuris yra nuo galvos iki kojų 
aptaškytas krauju ir purvais?

Tas faktas, kad tą režimą 
sukūrė vakarykščiai socialistai, 
kurie daliar vadinasi komunis
tais, kad visi niekingiausi dar
bai atliekama raudonosios vė
liavos vardu — yra akią ve
riančiu prieštaravimu, kanki
nančia socialistinę sąžinę mįs
le... >

(Tęsinys) Bet teiks i>asiteisinimąs
Bolševikų pasiteisinimai. |!U1*. l)lasničs- Korupcijos, 

, , , . , Įkmiuno, moterų zagimmo
Bolševikai ir jų sekėjai mė-’l

gina teroro alkilus pateisinti 
tuo, kad civilinio karo metu 
balt.gva.rd iečiai irgi stvėrėsi 
griežčiausių priemonių. Kolča- 
kai, Denikinaj ir kiti caristi- 
niai generolai esą kure savo 
baudžianiasias įstaigas, kurios 

gos toli atsilikusios nuo maisto terorizavo gyventojus. Visa tai 
ir kitų gyvenimo reikmenų kai- tiGsa> Niekas juk ir nebando 
nų. Teismuose ir kitokiose vai-. leis-inti caro sėbrus. Bet ar 
džios įstaigose darbininkai ne-j monarkininkų teroristiniai žy- 
randa tiesos.I *•

i * * • jBet kame priežastis darbiniu-1 stvertis tokio jau teroro? Rei-
giai duoda bolševikams teisės

sumanymas, — eiti kų organizacijų silpnumo ir ne kiti pasakyti daugiau. Mums 
- - ‘ suprantama, mums visai natū

ralu matyli, kad caristinės 
tvarkos ramsčiai stveriasi bu- 

Tai jau jų“Viena klaida musų dclio priemonių.
sinių sąjungų praktikoj buvo naĮlir01j jj,e 8U įU(> susigyveno, 

įlaikiais jie buvo a'bsoliu- 
monarkizino pilioriai. Ir 
ko stebėtis, kad jie ipasi- 
ištikimi savo principams, 
matant, ikad monaiikinin- 

pamegdžioti tie 
kurie da tik vakar
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ta, kad joše ' buvo vykdoma; (;aro 
plačiausia partinė politika? Į-nj0 
Tikrieji sąjungų uždaviniai! 
buvo užmirštami, o stengia
masi įgyti įtakos savo parti
jos tikslams, nesiskaitant, ar 
svarios ar nešvarios tos prie
monės ,su kurių pagelba par
tijos stengėsi laimėti. j 

“Męs gerai žinome, kad 
profesinėse sąjungose bus vi- 
suomet vedama kova tarp į- 
vairių partijų dėl įtakos. Bet 
yra kova ir kova. Yra ko
va, iš kurios darbininkams 
nauda ,nes iš partijų ginčų da
lykai aiškėja. Bet yra kitos, 
kovos būdas, — tai šmeižimo 
ir melo būdas. Tas antrasis 
būdas ne tik neišaiškina daly
ko, bet jį dar labiau aptemdo. 
Tuo keliu eidamos partijos ne 
daro darbininkus labiau susi
pratusiais, labiau kultūrin
gais; jos neriša jų vienybėn, 
bet temdo ir be to tamsią dar 
darbininkų sąmonę ir ardo jų 
eiles. Tūlos partijos Lietuvo
je nešė į sąjungas tokią ne
švarią pilną intrigų partinę 
kovą ir nemaža prisidėjo prie 
jų nusilpninimo.”
Antra profesinių sąjungų silp

numo priežastis, pasak “Profesi
nių žinių”, yra ta, kad jose bu-

nėra 
lieka 
Bet 
kus pradėjo 
žmonės,
dirbo drauge su socialistais, — 
negalima tylėti. Kogi vertas 
bolševikų pasiteisinimas, kad 
esą jie buvo priversti stvertis 
teroro tik todėl, kad ballgvar- 
diečiai irgi naudojo tą terorą? 
Toks pasiteisinimas reiškia ne 
daugiau nė mažiau, kai tik pa
sirašymas po savo idėjų ban
kroto. Tai reiškia atvirą prisi
pažinimą, jog bolševikai nu
puolė taip žemai, kad ėmė 
ginti zoologinius instinktus, 
prievartą, sauvalingumą ir ne
apykantą.

Negalima bolševikų teroris
tinio režimo pateisinti ir tuo, 
kad jie buk tai darą susidėju
sių ajilinkybių verčiami. Esą 
blokados, intervencijos, suki
limai ir pasikėsinimai ant žy
mesnių bolševikų vadų priver
tė griebtis griežtų priemonių. 
Savo valdžios išlaikymui bolše
vikai noroms nenoroms 
ję pavartoti
buvęs mirties ar gyvybės klau 
simas.

ture- 
prievartą. Tai

nc- 
nie- 
jo-

‘ ‘revoliucijos laimėjimų” 
ginimas negali pateisinti. Tai
viena. Antra, skaitytojai pa
matys, kad šiandien bolševikų 
kalėjimuose pūdoma tie žmo
nės, kurie da caro laikais ko
vojo uiž laisvę ir buvo gruda- 
ni į caristinius kalėjimus. Už 
ką? Vien tik lodei, kad jie pa
siliko ištikimi savo įsitikini
mams ir atsisakė sekti paskui 
baili; ugneles naujai gimusio 
bolšcvi s t i n i o ko m u n iz m o.

Šiurpu darosi, kada skaitai, 
jog da tik vakar buvusieji so
cialistai baudžia kitus socia
listus kalėjimu, kankina juos 
ialčiu ir badu, naudoja prie- 
/artą ir inkviziciniu budu tar
to juos. Bet da šiurpiau daro
si, kuomet skaitai, kaip bol
ševikų režimas stačiog aziati- 
’.iiu žiaurumu baudžia tuos, 
kurie nieko bendro neturi su 
lolitika.

“Ubagų respublika.”
Kadaičiu sociailislai buvo 

griežtai nusistatę prieš buržu
azinę justiciją. Jie sakė, (kad 
Prasikaltėlius taukiausia pa
gimdo visos musų socialinės 
jis temos nenormalumas. Vadi
nasi, bausti nelaimingąsias tos 
sistemos aukas yra didžiausias 
'taurumas. Socialistai buvo 
humaningumo įkunijimu, ku
ris ieškojo žmoniškumo kibirk
šties ir žiauraus gyvenimo 
nukainotuose žmonėse. Socia
listai visais galimais budais 
koveijo prieš “Numirėlių Na
mus,” kuriuos taip ryškia; ap
rašė geniali ilgasis Dostojevs
kis. Caristinio režimo kalėji
mai, kurie pasižymėjo savo 
žiaurumu, sukeldavo socialis
tuose pasipiktinimo. Bet kaip 
gi galėjo atsitikti, kad tiems 
gyvenimo atskalunains bolševi
kai atnešė ne palengvinimą, 
ne “šviesos spindulį j tamsią
ją valstiją,” bei da didesnę 
tamsumą ,ir nusiminimą? Kaip 
galėjo atsilikti, kad bolševikų

toki dalykų 
naujojo re- 

Kaip tai — 
žemes,” o iš- 

i"... Bet 
rpie tuos 

darbuotojus, kurie

gždėtą dangų ir šaukia drauge, su Pascaliu him
nus dievybę, o kitam ir momento movi tėra vėjo 
gandas... Tokiu budu ir Kryžiaus kančių vaidi
nimas patsai savame nėra nei malda, nei ne mal
da. Žiūrint kas ką vaidindamas ar žiūrėdamas 
jaučia, dūmoja, gyvena: vieniems gali būti mal
da, kitiems — ne. Taip bent turėtų būti teore
tiniai principe. Ir visai tuščias darbas nustatinė
ti, kad tokia ir tokia scena sukelia maldingumo 
ūpą, o tokia ir tokia — pasaulinių linksmybių. 
Juk, pavyzdžiui, kokia nors pornografija, viena
me žmoguj iššaukia giliausio pasipiktinimo, iš ko 
jis stengias visomis paiėgomis pakilti, o kitam 
duoda, didžiausia malonumo, kad jis tik ir tesva
joja apie pilną taurę ir kaitrią lovą...

Lygiai kiekvienas vaidinimas gali sukelti 
žmoguje ir labai šventų minčų ir labai įtartinų 
—kaip kas ko nori. Pavyzdžiui, tokia “Geno
vaitė” ar “Lęgenda apie kantrią Aleną”... Bet 
mes juos telaikome tiktai tam tikra turinio pa
sauliniais veikalais! Lygiai mes neturime jokio 
pagrindo ir teatrą Oberąmmergau išskirti iš šių 
mirtinųjų skaičiaus ir priskirti prie šventųjų. Ir 
kodėl mes negalime išskirti — apie tai sekama
me laiške.

VIII KRYŽIAUS KANČIŲ PASAULINIAI 
ELEMENTAI

Pradedant antrą reginį pagedojus kotui, pa
sikelia uždanga ir pasirodo gyvas paveikslas “

tinti nuotaka verkia nustojus savo jaunavedžio” 
(Ilohel. 5, 17). Šio paveikslo metu, jauna., gra
ži, tokia grakšti mergaitė, taip gražiai, taip mei- 

besišypsodama, gieda, aš pasakytau, dainuo-liai
ja:

Wo ist er hin? Wo ist er hin, 
Der Schoenste aller Schoenen? 
Mein Augę weinet, ach! um ihn, 
Der Liebe heisse Traenen.
Ach, comme doch; ach, comme doch! 
Sieh d iese Traenen fliessen;
Geliebter, wie du zoegerst noch, 
Dich an mein Herz zu schliessen? 
Mein Augę forschet ueberajll 
Naeh dir auf allen W« 
Und mit der Sonne 
Eilt dir mein Herz 
Geliebter! ach! was 
Wie ist mein Herz 
Geliebte Freundin! troeste dich; 
Dein Freund wird wieder kommen. 
O hąrre, Freundin! bald kommt er, 
Schmiegt sich an deine Seite; 
Danu truebt keine Wolke mehr 
Dės Wiedersehens Freude.

(Kur jis yra? Kur jis yra gražiausi jų gražiau
sias ? Mano akys verkia jo karštomis meilės aša
romis! Ach, ateiki, ach, ateiki'! žvelk, tos aša- 

My-ros rieda! Meiluži, kaip tu dar lūkuriuoji prie

egen;
erstem Strahl 
entgegen.
fuehle ich?
beklommen!

mano širdies priglusti. Mano akys ieško tavęs 
visur visais keliais, ir su saulės pirmu spindu
liu mano širdis skuba tavęs pasitikti. Meiluži! 
ach; ką jaučiu aš! Kaip man širdį gelia! Nu
mylėta drauguže — nusiraminkie — ta draugas 
vėlei ateis. Palauk, drauguže, greit ateis jis, 
susigauš prie tavo šalies ir jogs tada debesis 
nebenuliudins pasimatymo džiaugsmo.)

Ši daina — viena šventų giesmių senojo iš
statymo, blogas Saliamono — “Giesmųi giesmės” 
sekimas, kuri, tariant R. Akibos žodžiais, yra 
švenčiausia visų biblijos raštų tarpe, nes, tariant, 
Max Brod’o žodžiais, joje gyviausia yra “Viešpa
ties ugnis”.

Kaip kam, bet man tokia Saliamono “Gies- 
nių giesmė” atrodo tiktai labai graži, labai grakš
ti, labai kilni, be jokio slėpiningo, simbolingo 
turinio erotinė lyrika. Saliamono lyrika, savo 
“mįslinga” vertybe man atrodo esanti tokios pat 
rųšies, kaip Anakreono, Alkejaus, Safo, nebekal
bant jau apie Simonidą, kurio lyrika yra karkas 
dievingesnė užu Saliamono, nebekalbant jau apie 
Dantę, Petrarką, Geothę, Edgar Poe, lleinrich 
Heinę, Fetą, Stefai) Georgę Maeterlincką — ar 
maža kas meilę kilniai ir išdidžiai dainavo! Ku
riais motivais vaduojanties Saliamono giesmę 
tektų priskaityti į šventą raštą, o visų kitų į 
prakeiktą?!

(Bus daugiau)

Mįslės įspėjimas.

Bolševikų režimo sukūrimas 
yra, taip sakant, pasaulinei 
žudynei epilogas. Rusijos revo- 
liuvijths nelaimė buvo ta, kad 
ją paginulč karas. Iš karo gi
musi, ji boJši'vikams vadovau
jant, panaudojo ir visus kari
nius inelcdus. Karo vaikas 
paveldėjo iš savo gimdytojo 

ailatinkamą moraliniai-psicho
loginį veidą.

Jšpradžių to visai nesupra
to tokie Europon dvasios mil
žinai, kai Anatdle France, 
Henri Barbusse, Romain Kul
iami, Bertrand Russell ir kt. 
Pirmon galvon bolševizmą jie 
suprato ta prasme, kad jis at
meta Ikarus, visai nepastebėda
mi daugelį išėmimų, kurių 
•tikroji reikšme paaiškėjo tik 
dabar...

Pasaulinio karo melu bolše
vizmas atmetė ne karą, o lik 
jo imperialistinį antvalkalą.

(Bus daugiau) .

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir ^Chirurfąe

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt*

Telephone Central 3.362
1824 Waban«ia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

L

1
Tdephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka 
re. Seredom 9 ▼. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimą

I 'm ‘o»W|ąr) **|S jftgg
_____ 1__________________ - 9

IMPERFECT IN ORIGINAL



ffV I'1 1 PI I 11Didžiausia Ekskursija
Rugsėjo-September 16, 1922

Kas Dedasi 
Lietuvoj

LIETUVAI PAGRAŽINTI 
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S.
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L. TABIONO.

turit paSportų, ma

lonėkit tuoj kreip
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Visi, dar ne- L
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Laivakortes
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Lietuvai
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$106.50
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$

EUROPEflN-XIMERICflN BUREflU
S.L.MBIONrtS CO.Męrs.

Kaunas, rugp. 5, 1922. 
Didžiai Gerb. Redaktoriau:

Šhiomi turime garbės kvies
ti Tamstą prie šio taip svar
baus kultūrinio darbo, kurį 
yra pasiėmus virlšpažymėta L. 
P. D. ant savo pečių. Supran
tamai darinis yra begalo svar
bus ir sunkus. Todėl mieli bro
liai amerikiečiai, mes be jūsų 
rimtos pagalbos ir pritarimo 
tą svarbų ir sunkų dalbą ne
galėsime savo spėkomis ište
sėti.

Pasitikėdami Tamstų malo
naus iin’itarimo šiam kultūri
niam darbui, jog Tamstos su
lig savo išgalės prisidėsite ir 
savo skaitytojais paraginsite 
remti šį taip svarbų Lietuvai

Su pagarba,
Lietuvai Pagražinti Dr-ja, 

E. Kubilius, 
už L. Pag. Dr-jos pirmininką

P. S. Nors nesu joks autori
tetas, bet sulig prašymo kalba
mosios garbingos Lietuvai Pa
gražinti Draugijos šiuo pareiš
kiu, kad kalbamoji įstaiga yra 
be galio svarbi Lietuvai ir to
dėl priderėtų kiekvienam lie
tuviui visais budais ją remti.

Pranas Rimkus.
Lietuvai Pagražinti Draugi-

809 W. 35th SL, Chicago, III
(arti Halsted Baltas Namas)

Telefonai Boulevard 0611 — Boulevard 0774
įžiūrąs yra atidaras: U tai'., Ketv. ir Sub. visą dieną iki 9 v. v. 
Ned. nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.

Taipgi malonėkit užsisakyt laivakortę iš kalno, nes už tuos pačius pi
nigus galite gauti geresnes vietas. Mes jum pagelbėsim sutvarkyti baga
žus ir taksus, kad neturėtumėt jokio klapato.

Musų pasažierius vež didžiausias laivas pasaulyje 
“MAJESTIC” 

56,000 tonų.
Mes perkeliame pinigus Lietuvon: doleriais ir markėm pagal žemiausią kainą 

Užtikriname laimingą kelionę ir teisingą patarnavimą.

ja išleido į visuomenę šį atsi- 
ša uk imą:
“Lietuvai Pagražinti Draugijos 

kvietimas.”
Lietuvos Piliečiai!

Lietuvai Pagražinti 
joe tikslas:

Draugi-

Leiskit Mums Prigelbėt 
Jumis Investavime

Daugelis musų patyrimo metų pertikrino rėmėjus 
šio banko, kad mes galime patarnaut jiems teisin
gai. Musų patarimai yra brangiais link jų investi- 
nimo pinigų.

Šiuo kartu turime labai puikų investmentą, tad mie
lai viską apie tai paaiškinsime.

1. Kelti ir tobulinti Lietuvo
je mintį ir nusimanymą, jog 
privalu ypač augalais gražinti 
įvairios tėvynės vietos, kaip 
va:

a) miestai, miesteliai, so
džiai ir (kitos gyvenamosios vie
tos;

b) isteriniais atmininiais 
brangios vietos: piliakalniai, 
griuvėsiai;

c) šiaip jau mokyklos, šven
tyklos, kapinės, keliai, pau
piai, pajūriai, kalnai ir kt.

2. Rūpintis Draugijos Sky
rių steigimu miestuose ir mies
teliuose.

3. Surasti ir steigti sveikas 
ir gražias gamtos vietas svei
katai ir poilsiui.

4. Taisyti promenadas.
Sunku šioms tikslams ne

pritarti ir pasakyti Lietuvos 
miestai ir vietos estetikos žvil
gsniu jau yra tvarkoje. Tam 
prieštarautų kitų jau kultūrin
gųjų kraštų padėtis, kur jau 
gražu ir patogu. Kaip gi ten

Patirsit musų metodą, kokia vartojame aprūpini
mui jūsų reikalų ir visišką užsiganėdinimą.

THE VVIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avenue

CHICAGO, ILL. 
Valstijinhs Taupymo Rankas.

valdžios ištelsėjimuis? Ne, pa- 
čių gyventojų rūpesčiu, ir pas
tangomis. Jie dėjosi į tam tik
rą draugiją nariais, darbu ir 
lėšomis kasmet gerino savo 
gyvenamųjų vietų išvaizdų, o 
pegerinę, jau globoję jas ir ne-

Šiais gražiais Europos pa-

C1T1ZENS STATE BANK
nemaža

miestas žada 
sumą Kauno

MELROSE P ARK, ILLINOIS 
(Bankas ant kampo) 

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tęmis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Jiyrį,

Dr. i. e. Makaras
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, Iii.

Tel. P ui 1 man 0342 ir Pullman 0349
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS
DENTISTAS ,

Ofiso Tel. Boulevard 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Pagražinti Draugija ėmės dar
bo Lietuvoje kelti ir tobulin
ti tą grąžią mintį.

Draugija jau 
pasiekusi.

Š. m. Kauno 
skirti nemažą
miestui pagražinti ir sudaryti 
prie miesto Valdybos “Kau
no Miesto Pagražinimo Komi
siją,” į kurią įeis ir Lietuvai 
Pragražinti Draugijos valdybos 
narys.

Kauno miesto burmistras p. 
Jonas Vileišis, kuris važiavo į 
tarptautinį dairžnamių ir mies
to planavimo Draugijos suva
žiavimą ir parodą Londone, 
atstovaudamas Lietuvos mies
tus, įteikė Londone Lietuvai 
Pagražinti Draugijos linkėji
mą.

Lietuvai Pagražinti Draugija 
sumanė ir veda derybas; a) dė
lei įvaisijimo Kaune gėlių ir

TURTINGAS MAISTINGUME
IR TIKRIAUSIUS KOKYBES

UNSVVEETENED

milk

Bet Kaina Šito Pieno Nėra Augštesnė, už 
Pieną su Standarduotomis Antspaudomis

Kai kada jūsų groserninkas moka truputį daugiau už Borden’o 
Garuodintą Pieną - bet jis parduoda ji jums kaina standarduo- 

svarbiausia už viską—ru- 
Jis žino, kad užvis di-

“Borden’s” yra tyras kaimo pienas su Smetona jame. Jo rie 
bumas yra tikrai toks, kokio jus pageidaujate dėl kavos ir viri 
mo. .

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 

Chicagos Ofisas: 510 N. Dearborn St 
Telefone DEARBORN 3105

Pienas yra dalimi beveik kiekvieno valgio duodamo šiame 
maiste. Ar tai nėra dvejopai svarbu, kad tas gyvingas mais
tas butų neabejojamo tyrumo ir kokybės?
Borden’o Garuodintas Pienas yra antspauda, kuria jus galite 
saugiai psitikėti. Nes “Borden’s” yra pagamintas po priežiu- 
ra'geriausios tvarkos. Borden’o pieninės yra pagarsėjusios dėl 
savo švarumo ir dėl rūpestingos inspekcijos kiekvieno proceso 
gaminime Borden’o Garuodinto Pieno. Jo tyrumas yra abso- 
liutis — užtikrintas aštrios inspekcijos ir galutinu laboratori
jos patikinimu, daromu ant kiekvieno siuntinio pirm jis pasie
kia jūsų groserninką.

Turėk šią dėžutę savo atminty ir 
buk tikras, kad jūsų grosernin- 
kas duotų jums Borden’o Ga
ruodinto Pieno.

Garuodintą Pieną
tos antspaudos. Kadangi jis yra —■ 
pestingas užganėdinti savo rėmėjus 
džiausis rūpestingumas, su kuriuo “Borden’s” yra gaminamas, 
padaro jį saugiu ir tyru pienu, kuris duoda pilnutėlį patenki-

įvairių rųšių medžių, kad už
tektų aprūpinti visai Lietuvai, 
b) su svetinių valstybių ir or
ganizacijų atstovais dėlei pa
ruošimo pavyzdingų planų 
skrajojančiai Lietuvoje paro
dai supažindinti plačią visuo
menę su kitų kraštų toje sri
tyje kultūros stoviu.

Be to, reikia dar ir ikitų mil
žinišką kultūros darbą Lietu
voje atlikti.

Atsiminkit užmirštas ir ap
leistas įvairias istorines bran
gias vietas, kaip antai: Senapi- 
lis Kaune, Piliakalnis Veliuo
noje, Zapyškio bažnyčia, Biru- 
tės kalnas Palangoje ir lt.

Atsiminkit gražias vielas 
Lietuvoje, kur galima įsteigti 
kurortai ir pritraukti daug už
sienio svečių.

Išviso reikia atkreipti domę 
į apleistą kaimų gyvenimą: 
keliai apsodinti medžiais, apie 
namus užvesti gražus darželiai 
ir 11.

Jaunuomenė — Lietmbs at

eitis — reikalauja1 sportui ir 
žaidimaiųs gražių vietų mies
tuose ir miesteliuose^

Jeigu įpri jaučiat, padėkit 
draugijai pasiekti taip svarbų 
kųlturiniaųie gyvepime tikslų, 
nes be visuomenes talkų to ne
galima pasiekti.

Todėl draugija turi garbės 
ne sau, bet Lietuvos krašto 
kultuvai prašyti: kad

a) Slolumet nariais (meti
lus nario mokesnis 25 auks.),

b) sikirtumėt subsidijas.
Draugija turi Prekybos ir, 

.Pramonės iBanke Kaune savo 
pinamąją sąskaitą 1123 Nr.» 
lai galima skiriamas draugi
jai sumas .įmokėti.

Gaunamos sumos bus skel
biamos.

Visaip raštiškais reikalais, 
prašoma kreiptis: Laisvės Alė
ja 5 N r.

Kaunąs, 1922 m. bal, 11 d.
Draugijos Lietuvai Pagražin

ti valdyba:
Pirmininkas: kanauninkas J.

Tumas, J Vice-ipirmininikas: P. 
Matulionis, Žemės ūkio ir V. 
T. M- Viee-ministcris, Kasinin
kas: Inž. J. Skripkus, ūkio ve
dėjas: E. Kubilius, Vid. Reik. 
Ministerijos Miestų Skyr. Vir
šininkas, Sekretorius J. Rau
pį s.

... ......................................................................................................II I I, ........

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Pritaikau akinius, sudužusius sti
klus ir sulaužytus rėmus sutaisau 
į trumpą laiką. ..... S_
užtikrinu
cms, kad gausi •ĮgĮĮjjį| 
te kuonogeriau^jįįįr** 
šią patarnavimą ir užganedimmą. 
Vienintelis lietuvis (Optometrist) 
akių daktaras '.aut Bridgcporto.

DR. SWNBR, (SJCRNAS) 
3315 S’o. Halsted St., Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

Mchor-donaldson
PER 12 DIENŲ I LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypatišku ekskursijos palydovu ( 
su staptelejimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARN1N- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQU1TANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per JJverpoolį ir Glasgową.
ATGERIA ........  Rugp. 25.
3CYTHIA .........  Rųgp. 31
CITY QF LQNDQN...........Rūgs. 2
LACONIA ....... :.................... Rūgs. 7

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

DR. C. K. KLIAUGA^
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, III. 
kampas 18tb St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257 

1 ■ -------------------
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Sol Ellis & Sons
Chicago, III.

Užsilaikyk vėsiai - elektro vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

JMMBn DIDŽIAUSIAS 
(^PMI^PASIRINKIMAS
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 i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.c---- ---------- ---------- ............ , : ....... ............-..... =====

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti

Garsinkities “Naujienose”

BS14-16 Rooaevell Bd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Ižth STREET 

I.L t*U2 ?<-'

BITTERIS
/ '

Šis įžymus Stomach Bitteris padarytas iš šviežhj šaknų, žievių, 
ir bumburiukų, tai yra tyra ckiržovių gyduolė, kuri tinka žmogaus 
sistemai. Turi būt imama tikra miera, kaip kad reikalaujama, ku
rie žmonės viduriais negaluoja, tad gali turėti geriausią naudą iš jo 
gerumo. Mieros nuo vieno iki dviejų stalinių šaukštų ir Piteris sma
giai veikia; 2 iki 4 arbatinių šaukštelių priduoda gerą apetitą ir pri- 
gelbės maistą sužlebčiot. Neveikianti atsakančiai viduriai, yra prie- 
žasčia visokių ligų, kaipo, galvos skaudamas, nemiegojimas, inkstų 
nesmagumai. Salutaras Bitteris apsaugos nuo visokių skausmų ir 
nustatys jausmą. Klausk savo vaistininko Salutaras Stomach Bitte- 
rio; jei jis neturi, parašyk mums.

SALUTARAS DRUG CHEMICHAL 00
Ine.

1707 So. Halsted St,

2114 iki 2120 So. State St. 
Tel.: Victory 2454

5 pėdų maudynė su kranais ir nuo pervirš bėgi
mo  .................................................................... $25.00

18x30 vieno šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais .......................................................... $12.50

Žemai klozetas, balto porcelėno tanka $24.00
17x19 porcelėno, enemeluota skalbinyčia, apnike- 

liuota P žluga ir kranai.................... ..........  $11.00
Be paipų furnasas 5 kambarių namui .... $87.50
Vandnio šildymui įtaisymas, varinės paipelės.

kaina.................................................................... $7.75
Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšildy

toj ą veltui. \
Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčiame veltui.

Pranešimas
Melrose Park ir Town of Proviso lietuviams

Gerbiamieji Lietuviai!
Žinote mane labai gerai, nes gyvenu Melrose Park virš 30 metų; 

dirbau visokį darbą ir buvau visokiam užsiėmime. Pirmiausia mano 
užsiėmimas buvo graborystė ir L. De Franco — tai bus 23 metai 
atgal. Paleidimo iš rankų biznio, buvo pinigų stoka, tad priversti 
buvome eiti dirbtuvčn, vienck neatbūtinai buvo reikalinga lietuvio 
graboriaus. Per visą tą laiką nepasitaikė kito lietuvio graboiiaus, 
kuris butu apsiėmęs lietuviams patarnaut, todėl, nusprendžiau atsi
mesti nuo savo paprasto užsiėmimo, o turėdamas šiame užsiėmime 
patyrimo, tad tas mane ir paskatino pamėgint dar kartą, pasidarbuot 
lietuviams Melrose Parke ir apielinkes miestelių.

Todėl, šiuomi įsteigiu LIETUVIŠKĄ GRABORIŲ, Melrose Parke, 
2205 Lake St., Melrose Park, Tel. 797.

Dėkoju Lietuviams
ANTANAS PRABISH.

Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 
kainas: už ketvirtainę pėdą:

Švarių aržuolo išgrindimui po ..........................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ................................ 10c.
Švarių klevo išgrindimui ....................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Lietuvos Respublikos 
Konstituciją Be

svarstant '
I

Rugpjūčio 1 d. eina tolimes
nis konstitucijos svarstymas. 
Ginčas susimeta apie du kon
stitucijos skyrių: tautinių 'ma
žumų teises ir valstybes kon
trolę. Seimo daugumos žmo
nės yra nusistatę prieš įrašy
mų konstitucijou valstybės 
kontrolės skyriaus. Opozicija 
galop įtikina netikėlius ir tas 
skyrius priimamas, tik atme
tama pasiūlymas, kad valsty
bės kontrolerį skiria Seimas

- ta pareiga k.-dem. palieka
ma prezidentui. Autonomijos 
klausimu visos s.-d. pataisos 
atmetama. Priimama, kad tik 
žymi tautinė mažuma naudo
jasi kultūrinės autonomijos 
teisėmis. Baigiasi visos disku- B 
sijos ir ginčai, pasilieka dar 1 
konstitucijos įžanga, kurių siu- H 
lo krikščionys demokratai. Tu- I 
rime dvi tos įžangos redakci- I 
ji: abi jos prasideda taip: I 
“visagialinčiojo dievo vardan 
Lietuvos žmonės... ” Krikščio- ■ 
ni'škasis prezidiumas taip u-i|j 
mai pastato tą įžangą balsa
vimui, kad nieks nei įsižioti 
neišsižic(je. Konstitucija atski
rais paragrafais trečiuoju skai
tymu skaitosi priimta. Pasi- 
ieka tik balsuoti visą konsti
tuciją bendrai. Prie balsavimo 
motyvų ima žodį liaudininkai 
ir dėstydami savus motyvus 
pareiškia, kad jie nuo balsavi- 
no susilaikysią. Prie motyvų 
balsavimo užsirašo ir s.-d. at
stovai. Užsirašo ne vienas, bot 
'rys: Kairys, Požėla ir Vens- 
auskis. Sulig statuto prie mo
tyvų balsavimo galima kalbėti 
tik 5 minutes, soc.-dem. per- 
nato, kad per tą trumpą lai- 
2ą nieko nebus galima pasa
kyti, kad, prezidiumas trukdys 
iems pareiškimą daryti, todėl 
ižsirašo tie trys žmonės. Tų 
Teapsirikta. Pirmuoju pradeda 
kaityti motivuotą pareiškimą 
kairys. Prezidiumas stabdo ir 
lindo, iš vietų k.-d. dar pa
deda, penkios minutės baigia- 
i; Kairiui atimamas žodis. 
Eina tuomet tribunon Požė- 
a, pastarasis kiek laiminges- 
tis, jį mažiau stabdo ir ma
inu kliudo, bet ir jam nepa

vyksta užbaigti s.-d. dekllaraci- 
os. Tuomet eina Venslauskis 
r laike savo 5 minutų užbai
gia dekleraciją, — frakcija 
)areiškia, kad ji nesiima at- 
akomybės už krik. dem. pri
imtąją konstituciją ir prane
ša, kad ir ji nuo balsavimo su
silaiko.

Konstitucija surenka tik 59 
balsus, skaitant žydus ir porą 
bepartyyių. Soc. dem. apleid
žia salę, krikščionys ir liaiudi- 
linkai' pasilieka ir dainuoja 
himną.

Taip užsibaigė konstitucijos 
.varstymas ir jos priėmimas. 
Tugpi učio pirmosios dienos 
konstitucija! padeda pamatus 
■sivyravimo Lietuvoje klerika- 
’iznio ir juoubs jų reakcijos. 
Jei Lietuvos darbininkai ir 
jKižangioji visuomenė nesuge
bės visam tam atsispirti, —- 
klerikalizmas Įleis gilias šak- 

iis, kurias paskui sunku bus 
:šrauti. ši konstitucija padės 
naują kovos posmą Lietuvoje, 
taigi mes čionai, o jus Ameri
koje neprivalote vaikyti iliuzi
jų, bet ruoštis sunkion kovon.Kunigas.

Paskutinės Dienos Permode- 
liavimo Išpardavimo

Musų visas rudenio stakas yra sudėtas su šiuo išpardavimu ir pinigų taupymo nuo- 
tikiu, ką mes ir norime parodyti musų apkainavimą, vieną iš svarbiausių dalykų, 
drapanų pirkime, Chicagos žmonėms, kurie jau visuomet pas mus pefka.

Puikiausios drapanos pas mus išdirbamos yra šiame išpar- 
davime.

2 Kelnių Siutai
Grynai rankų darbo, parinkto ant vietos vilnono audimo, įvairių pa
geidaujamų spalvų ir madų vyrams ir vaikinams numažinta iki 

$33.50 $37.50 $42.50
Vertės nuo $50 iki $65

Tik 8 Dienos Liko iki Atsida
rymui Mokyklos

Tad čia ir yra tėvams proga sutaupyt daug dolerių ant vaikų nau
jų mokyklos siutų, naudojantis šiuo išpardavimu.

Puikiausio išdirbinio vilnonių

2 Kelinių Siutai
Nupiginta iki

$12.50 $16.50 $18.50
Visokią Patrinu, Visokių Madų, Visokio dydžio

LIRNER BROS. CLOTHING (JO.
5. IV. Corner Roosevelt and HalstedSt.

West Side’s didžiausia drapanų krautuvė

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 
doj us

Ruffles
tą pleiskaną mirtinąjį priešą — ir jusą
galvos oda bus tai Į) tyra, kaip kūdikio -- į
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją . —
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką IlufHcs savo aplinkoje Šiandie už C5c., arba prisiąskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiui j labaratoriju.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Sveikatai ir Linksmumui
' Gerk

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

DR. VAITUSH, O. D
Lietsviv Akiu Specialistas

Paiengvins akių {tempimą, suris 
esti, mežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 

(kreivas skis nuima kataraktą, atitai- 
1 so trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
I renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos p Tzaminavimas daromas 

Į su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Kiekviena moteris, kuri 
rase atsakys.

Moteriai sugrąžino svei 
katą Lydia E. Pinkham Ve 
getable Compound, tad da 
ro šį pasiūlymą.

Cumberland, Md. — “Mano motina 
davė m-an Lydia

—f"*——yy

Namai Pragarai
Komedija 

Parašė Harry Newton 
Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23. 
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

KObTRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami
stai pirmos rąšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą. ’

3827 Archer Avė.
K a s p a r

Tel. Lafayette 0238

PUIKIOS NAMINIS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, ai 
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, I1L

DR. W. YUSZK^WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
sada vartokite, 
aptiekose ir pas 
50 centu.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Reumatizmas Sausgėla

E. Pinkham Vege- 
table Compound, 
kuomet buvau tar
pe trylikos ir ke
turiolikos metų ir 
ėjau mokyklon; 
kenčiau skausmus 
ir negalėjau pasil- 

Nuo to kart 
neturė- 
nesma- 

iki apsive-

sėt.
daugiau
jau jokių
gumų
džiau, tuomet jau
čiau strėnose skau 
dėjimą, kuomet ku

dikį nešiojau ir. negalėjau atlikti sa
vo darbo, koliai neėmiau Lydia E. 
Vegetable Compound. Dabar esu 
tvirta, padarau1 visus savo skalbinius, 
prosinimą, dirbu septyniems kūdi
kiams ir gerai jaučiuosi, Visuomet 
lengvai jaučiuosi gimdymo laike ir 
jei ta padaro man, tai gali ir kitoms 
moterims padaryti. Paaiškinsiu kiek
vienai moteriai, kuri rašys paklaus
dama, kiek man pagelbėjo.” — Mrs. 
JOHN HEIER, 53 Dilley St. 
berland, Md.

Laike mergystės ir vėliau, mmv 
motinystės, Lydia E. Pinkham atne
šė palengvinimą poniai Heier.

Cum-

laike

še palengvinimą poniai Heier. Jos 
liga skirtingesnė, nuo garsinimų, ku
riuos esame paskelbę, rekomenduoja 
musų Vegetable Compound. Ji mie
lai atsakys ant jūsų paklausimo laiš
ku, Rašykit jai.

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia

Rūgs. 13 ir Spalio 4.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam
barys. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Karve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

^Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.
„f t - , , ,• ______

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle. 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvyb# 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
štiš lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI 
KATOS”, augalais gydyti** 
kaina 50 centą

Justin Kulis
3259 So. Halsted SI. Chicago, III.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn Stn

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabaab Avė.

Tel.: Pullman 6377.

ORKESTRĄ--BENĄ
Pampina

JA reikalam*
| J. BALAKAS

/ 1432 So. 50th O.

Tel. Cicero 2537

kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. PanedSlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::
V. UNDARO REIKĄLAIS 

SUSIRINKIMAS.

Rugpjūčio 24 <1. Raymond 
Cbapelėj vėlionio Undaro dnau 
gai bei pažįstami ir šiaip geros 
valios žmonės susirinko pasi
tarti apie velionio laidotuves. 
Susirinkimą vesti išrinko 
Karalių pirmininku ir p. 
šeiką raštininku.

Pirmiausia buvo svarstyta 
ar velionį laidoti kapynėse, ar 
jį sudeginti, kaip kad Undaras 
pareiškė policijai savo laiške. 
Apkalbėjus šį klausimą visa
pusiškai, nutarta vėlionį palai
doti lietuvių tautiškose kapinė
se. Jo laidotuvės atsieis 116 
dolerių.

Kadangi velionis nepaliko pi
nigų savo palaidojimui, likosi 
išrinktas komitetas -parihkti 
aukų pas geros valios žmones 
jo palaidojimui. Taip kitų į 
komitetus įėjo Dr. Graičunas, 
Dr. Karalius ir p. Mišeika.

Pradėjiis kalbėti apie vėlio- 
kad pas 

randasi jo 
kurinių, 
sužinoti 

tokio tur-

to nariai - aukų rinkėjai pri
valo būtinai laiku susirinkti. 
Nes bus išduota atskaita kiek 
aukų vėlionio palaidojimui su
rinkta.

Butų labai pageidaujama, 
kad žmonės prisidėtų savo au
komis kiek kas išgalėdami, nes 
kaip jau kitoj vietoj šiame lai
krašty yra minėta, velionio pa 
laidojimas alsais 116 dod. Te- 
eiaus tikimąja, kati 
valios žmonės suaukos 
daugiau, tai yta ir ant 
kų.

Reikia pastebėti, kad tarp 
kilų gerų kaSbėtojų kalbės ir 
vyriausias “Naujienų“ redak
torius d. P. frrigaitis.

Laidotuvės žaiki būti iškil
mingos. Tat reikia tikėtis, kad 
vėlionio Undai*o laidotuvėse 
daug žmonių dalyvaus.

geros 
daug 

vaini-

Dr.
M i-

Dr. A. J. Karalius, 
V. Mišeika.

Kol kati, dar nieko tikro ne
galima pasakyti, koks tas 
Kliubas bus. Tik tiek galima 
pastebėti, kad randasi keliolika 
energingų ir sumanių vyrų, 
kurie pasiryžę yra lą sumany
mą įviikdinti gyvo n i man.

Didžiausia bėda yra su ga
vimu kambarių. Suprantama, 
galima gauti kambarių, bet 
tinkamų —- nėra. Nieko nelau
kiant t u ribų t prisieis savas na
mas statyti. Tuomet galima 
bus jį įrengti, kaip kiuri)ie
čių i norės.

Sekamas Kliubo susirinki
mas bus panedėly, rugpjūčio 
29, 8 vai. vak. “Naujienų” na
me. Geistina butų, kad atsi
lankytų kuodaugiaUsiai naujų 
narių. Yra manoma, kad juo 
didesnis skaitlius narių bus, 
tuo geriau ir lengviau galima 
bus įkurti Kliubą.

Geistina, kad nauji
butų inteligentiški vyrai, kurie 
suprastų greit dalykų padėtį ir 
panorėtų gyventi draugišku ir 
linkshiiu maloniu gyvenimu.

— Kliubietis.

LIUDVIKA AUSTIENĖ
(po tėvais Zikaitė)

Liko ant vietos užmušta elek
tros vielos rugpiučio 25 d., 5:50 
vai. iš ryto. Senumo buvo 37 
m. Paėjo iš Lietuvos Žeimovie- 
nų dvaro, Luokės parap., Šiau
lių apskr. Paliko Amerikoj di
deliame nuliudime vyrą Leoną, 
sūnų Juozapą 18 metų senumo 
ir dukterį Bronislavą 1 metų se
numo; dvi seseris Marijoną ir 
Magdaleną; brolius I/eoną ir 
Vincą. laetuvoj liko seni tėveliai 
ir brolis Petras. Laidotuvės at
sibus panedėlyj, rugp. 28 d. iš 
namų 124 E. Kensbigton Avė., 
Kensington, III. 8:30 vai. iš ryto 
į Visų šv. bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. Užkviečiame 
gentis, draugus ir pažįstamus 
ant paskutinio patarnavimo dėl 
Velionės. Lai būna tau lengva 
svetima šios šalies žemelė. Nu
lindęs vyras Leonas Austys, sū
nūs Juozapas ir duktė Bronisla- 
va; seserys: Marcijona ir Magda 
tena; broliai Leonaą ir Vincas, 
ir švogeris K. Rimkus.

■asm

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKįl

ŠUO IŠGELBĖJO DU VAIKU 
NUO MIRTIES.

nariai KAIP SENAS ŽMOGUS?

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Roseland. — L. S. M. Ratelis ren
gia išvažiavimą į Beverly Hill nyiškus 
nedėlioj, rugp. 27 d. Visi ratelie- 
čiai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.

OFISUI GERA VIETA
M. J. Kiro naujame name gra
žiausia 6 ruimų flatas ant Brid- 
geporto po num.

3335 So. Halsted St.
VYRŲ
REIKIA

North Sides Draugijų Sąryšis ren
gia išvažiavimą į JefferSon miškus 
nedėlioj, rugp. 27 d., toj pačioj vie
toj. Šis išvažiavimas bus paskutinis 

i šį sezoną. Visi kviečiami atsilankyti.
, — Komitetas.

Lietuviška Teatrališka Draugystė 
Šv. Martino laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rugp. 27 d., 1 vai. 
po pietų, Šv. Jurgio parapijos svetai
nėj. Visi nariai malonėkite atsilanky
ti. — M. P. Ramanauckas, sekr.

ANT RENDOS-ŠVIESUS OFISAS, 
tinkantis advokatui ar daktarui ir ki
toniškam panašiam bizniui. Gera vie
ta ant Bridgeporto. Vienas kambaris 
su visais parankumais.

3315 So. Halsted St.
, . „Antr<įs Jubpą.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ŠVARUS KAM- 

baris vienam vaikinui su valgiu ar be 
valgio tarpe 65 ir 55, Halsted ir Ash
land gatvių.

V. S.,
6105 S. Aberdeen St.
Te J. Wentworth 3655

SCRAP YARD
GERA ALGA —
NUOLATINIS 
DARBAS.

PRICE IRON & STEEL 
CO., 

67th & 48th AVĖ.

nio turtą, pasirodė, 
kai kuriuos žmones 
įvairių skulptūros 
Išrinkta komitetas 
kiek ir kur velionio 
to randasi ir apie tai trumpoj 
ateity pranešti valdybai.

Graborius Mažeika apsiėmė 
vėlionj palaidoti ir parvežti iš 
VVestern Casket Co. lavoninės 
(177 N. Michigan avė.) pas jo 
pažįstamus ]>o num. 1839 W. 
47 St., l'oAVii of I^ake. Velionio 
lavoną parvežė vakar po pietų. 
Iš čia velionis bus išlidėtas i 
lietuvių tautiškas kapines se
kamą pirmadienį rugpjūčio 28 
d., 1 vai. po pietų.

Nutaria palaidoti velionį tin
kamiausiai. Komitetui pavesta 
gauti tinkamus kalbėtojus ir 
kitais laidojimo reikaląis pasi
rūpinti "taip, kad laidotuvės* 

butų k u c iš k i 1 n i i n gi a u s i os.
Reporteris.

Albert ir Louis Vogelsbur- 
gai, 10 ir 13 metų amžiaus, 
1953 Ho\ve gat., nuėjo ežeran 
ties Oak gat. maudytis. Pap
laukę juodu kiek toliau nuo 
kranto pradėjo skęsti. Šuo ant 
kranto stovėdamas tatai paste
bėjęs pradėjo staugti — šaukti 
pagalbos. Gyvasčių gelbėtojai 
tatai išgirdę atbėgo ir abu vai
ku išgelbėjo.

DAUG KEBLUMŲ TURINT 
TVIRTĄ ŽMONĄ,

Louis Tad'lock, 1810 Indiana 
įve., gana tvirtas vyras, galin
tis 500 sparų* viena ranka kil
noti,- buvo jra'bėgęs nuo savo 
žmonos, kuri buvo už jį daug 
tvirtesnė. Tečiaus jo Žmona jį 
atsiradus <sparsitarabanijus” į 
5avo namus pasišaukė policijos 
padaryti “garantiją,” kad jis 
langiau nuo jos nebepabėgtų... 
Dabar vyras, sako, labai 
tioj padėty jaučiasi...

ke'b-

LIETUVĖ MOTERIS UŽMUŠ
TA ELEKTROS.

vai

BRIDGEPORT.

Vienui parapijom) mitingas.

bus visų šv. 
parapijom)

tikslais sau

V. UNDARO AUKŲ RINKIMO 
KOMITETO ŽINIAI.

|M> pietų, Raymond Cliapelėj 
. Ims velioniui Undarui palaido

ti aukų rinkinio komiteto na
rių susirinkimas. Visi komite-

Rugpjūčio 25 d., 5:50 
’š ryto Liudvika Austienė 
ko užmušta elektros vielos, 
nutrauktos per užpereitos nak
ties audrą. Ji tuo laiku ėjo 
i valgomųjų daiktų sankrovą. 
Gyveno i>ric 121 E. Kensing- 
:on Avė.

Pereitą antraidieitio vakarą 
išėjęs iš Juciaus valgyklos pa
tikau savo seną draugą, il’agi 
gerą parapijoną Z.

—Kur taip skubiesi?
—-Ar dar nežinai?
—Visai nieko.
— Taigi, šiandie 

Jurgio parapijos 
susirinkimas.

—Na, o kokiais 
kiama?

—Musų pralbo-štis šiame su
sirinkime išduos savo metinę 
atskaitą. Paaiškės, kiek para
pijonys atmokėjo skolų ir kie'k 
jų dar yra. Be to, bus išduo
tas pilnas raportas iš McKin
ley Parko parodos, kuri įvyko 
rugpjūčio 20 diena, žinai, da
bar tos “Navinos“ rašo, kad 
tik vieni vaiką! sų bobutėm da- 

.lyVavę parodojer bet žmones 
kalba, kad huVo ten ir 
nierių“ ir 
“vyrų...“

—Na, o

šrai-
kilokių “profesijų“,

kur tamsia daly va-

a-a-aš dalyvavau Se- 
Ar-

mano

Žmonės turi būt mokina
mi, kad jų gyvybė visiškai 
remiasi ant sistemos cirku
liavimo, kad jie yra taip se
ni, kaip jų arterijos. Saiko 
prisilaikymas turėtų būti 
pamatinė taisyklė visokiuo
se dalykuose; vienodu laiku 
valgis, mankštymas, pakan
kamai miego ir pailsio, kas 
sutveria visų veikmės eilę, 
todėl, tas turi būt godojama 
ir atydžiai pildoma. Bet 
svarbiausiu dalyku yra, tai 
atsargi atyda link žlebčioji- 
mo ir lauk ėjimo. Jei kenti 
nuo prarasto apetito, vidtu 
rių užkietėjimo, gasų žarno
se, galvos skaudėjimų arba 
abelnų nesijautimų gerai, 
tad Trinerio Kartusis Vy
nas pagelbės gerai ir greitai. 
Jis išvalys vidurius, pagel
bės žlebčiojimui, atitaisys 
apetitų ir nustatys geron 
veikmėn visų sistemų. Tri
nerio Kartusis Vynas da
bar yra priskirtas prie svar
biausių gyvenime reikmenų 
ir kiekvienas 'vaistininkas ir 
vaistu pardavėjas tūri į sta- 
kų arba galės tamstai parū
pint.' Bet, turite reikalauti 
tikro Trinerio Karčiojo Vy
no, kuris jau 33 metai, kaip 
ant Amerikos marketo ir 
laimi vis daugiau sau drau
gų kas minutų dienos ir nak
ties.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiučio 27 d., 
10 vai. ryto, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. Visi direk
toriai malonėkite laiku atsilankyti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

Lietutos Laisvės Vyrų ir Moterų P. 
ir P. Kliubas laikys savo susirinkimą 
rugpjūčio 27 d. McKinley Park svet. 
(89 ir Western Avė.), 1:30 vai. no pie
tų. Visi nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes bus daug svarbių reika- 
ų apsvarstymui. — Vadyba.

Illinois Lietuvių Pašėlpos Kliubas 
rengia milžinišką pikniką tugpiučio 
27 d. P. Baulio darge (National Gro- 
ve). Pradžia 9 vai. iš ryto. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Socialistų Partijos piknikas bus ne
dėlioj, rugsėjo 3 d., Rivervievv darže, 
Westem, Belmont ir Clybourn Avė. 
nuo 10 ryto iki vėlam vakarui. Bus 
žymus kalbėtojai, muzika, šokiai. Pik
niko tikintus galima gaut “Naujienų” 
ofise — 30c. Kviečia Komitetas.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

turiKlaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
:dant Naujienų darbininkai geriau? 
'alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

mobiliu, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
nai ii- t.t. turi būt iš kalno

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
•i lieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

PRUDE RADO ŽMOGAUS 
LAVONĄ.

PAVYDAS rado

Nauja, puiki, penkių veiksmų 
drama.

Lincoln Panko prude 
ntežmomo žmogaus lavoną. Jo 
celnių 'kišeniai buvo išpjauti, 
bet šiaip tai jotkių žymių ant 
jo lavono nerado, kas rody
tų kad jis buvo nužudytas.

Paraše M. Arcibašev;
Vertė P. K-as. DU ŽMONĖS UŽMUŠTI.

—-Žinai, 
venth Infantry Regiment 
inory svetainėje, bet 
žmona su savo kum ulėm nu
vyko į McKinley Parką. Mat 
bobos vis bobos.. .

—Tai ką, ar eini susirinki- 
man?

—Galime eiti.
Kai mudu nuivykova, svetai

nėj sukinėjosi kunigas dideliu 
ulvii ir keletas bobu-čių tūpčio

jo tai šen tai ten. Šiaip vyrų 
veik visai nebuvo.

Kunigas pamatęs, kad para
pijom) nėra, pradėjo 
ir išmetinėti kam jo 
ra]) ij onys nesi renk a. 
gana vėlus -laikas.
dar kiek praboštis atidarė susi
rinkimą. Paąškinęs susirinki
mo liksią, pranešė, kad šiemet 
jau jis atmokėjęs parapijos 
šfleolų net 2,000 dol. Tai, gir
di, didelis jo pasidarbavimas. 
Bet kai kurie ])arapijonys pra
dėjo šnibždėti, kad tai buvęs 
tik lašas vandens jūrėse... Gir
di, jie patylomis kalbėjosi, jei 
pra'boščiui butų pilnai rūpėję

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Norintieji pasigarsint į sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot sava pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RANDASI kambaris Brighton 

Parke su visais parankumais: 2 
vaikinams merginoms, arba pa
vienėms ypatoms. 4445 S. Arte- 
sian Avė. Tel. Lafayette 1133.

REIKALINGAS jenitorius, tu 
ri būti patyręs kūrenti boilerį ir 
suprantantis pataisymą namo. 
Išlygas ir alga patirsite ant vie
tos. J. P. Evaldas 840 W. 33 St.

nerimauti 
vienu pa- 
() čia jau

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbjninkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
Kaina tik 10c 

naujienų Knygynas 
1739 S. Halsted St,

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JUOZAPAS ASTRAUSKAS, VIL- 

kaviškio kaimo, Bartininkų valsčiaus, 
Vilkaviškio apskrities, turime svarbų 
reikalą iš Lietuvos malonei prašome, 
jeigu kas žinotų Apie jo gyvenimą 
pranešti, už pranešimą atlygisime.

A. DARGIS,
726 W.18th St., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU

ISRENDAVOJIMUI KAMBARIS, 
dėl vieno ai- dviejų vaikinų, be valgio 
šviesus, elektrikos šviesa, maudynė ir 
visi parankamai, J. Gritas, 3588 So. 
Halsted St. Pirmos lubos. Telefonas 
Boulevard 0882.

KAMBARIS parandavojimui 
vienam ar dviem vaikinams kam
baris gerai užlaikomas ant 2 
lubų.

Tel. Boulevard 1009

REIKALINGI 2 GERI VYRAI, 
kurie nori pardavinėti visokią ap- 
draudą (Insurance), tai yra gera pro
ga lietuviams Šioj šakoj isidirbti į ge
ra agentu, kuris gali pasidaryti gra
žų pagyvenimą. Atsišaukite:

6255 So. Ashland Avė., Room* 5 
Klauskit Mr. Hax

REIKIA SALESMANŲ KALBAN
ČIU lietuviškai ir lenkiškai pardavot 
Ford ir Lincoln automobilius. Gali
ma lengvai padaryt, abelnai $200 j 
menesį.

EVANS — SCHUSTER CO., 
3583 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6136

PARENDAVOJ1MUI kamba, 
ris vaikinams.

3240 Union Avė.

T

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA 8 MERGINŲ Mo
kintis ant noTsės . Knygos, uniforma, 
ruimas, valgis ir primokėjimas. Kur
sas ant dviejų metų, gera proga mer
ginoms. Atsišaukite tuojaus.

ST. PAULS HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA merginų virš 16 me
tų amžiaus prie punch press ir 
assembling darbo; nuo šmotų. 
Galime panaudot keletą ir ne
patyrusių. 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKALINGAS virėjas (cook) 
dirbti naktimis lietuviškoje val
gykloje. Darbas ant mažų orde
rių. Turi būti patyręs tame dar
be. New City Restaurant, 4630 
So. Ashland Avė.

REIKIA porterio nuo 11 ryto 
iki 7:30 vai.'vak. $15 į savaitę. 
Turi kalbėti angliškai.

Sea Food Restaurant 
3272 W. Madison St.

REIKIA PATYRUSIŲ KARŲ TAI- 
sytojų freight karių; kontraktinė ša- 
pa, nuolatinis dilbas, geras nuo 
šmotų užmokestis.

Kreipkitės panedėlio ryte. 
STREET CO.,

W. 48 & So. Morgan St.
• Ę .< ■ ... ..... . ......... ......... ' —•

REIKIA gray iron foundrės— 
Bench ir machine moulderių. Už 
mokestis nuo penkiasdešimts iki 
šešesdešimts centų į valandą. 
Pragyvenimas astuoni iki devy
nių dolerių į savaitę.
J. 1. TRESHING MACHINE CO.

Racine, Wis.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie daržovių farmos. Atvažiuokite 
prie Šv. Kazimiero kapinių ir klau
skite

BITINO, PRATAPO, 
Oak Park, III. 

Box 24, F. R. D.

Veikiantieji Asmenys: 
Petras Izmailovas, 
Elena, jo žmona, 
Andrius Bagdanovas, 
Vanda, 
Juozas Kaminskis, jos vyras, 
Kunigaikštis Darbeljani, 
Jonas, studentas, 
Sonė, gimnazistė, 
Ivanovas, poručikas, 
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas, 
Gruzinai muzikantai.

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už
tat ir kalba tarpe veikiančių as
menų yra graži. Netik lošimui 
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
das yra begalo žingeidi knyga. 
Patartina kiekvienam, o ypač 
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu, 
jau galėtų pradėti mokintis šir 
dramą, kad ^sezonui atėjus, ga
lėtų scenoje statyti Pavydą.

110 puslapių. Kaina 50c.
ri f

Vakar, 4 vai. ryte, du labai 
pasiturinčiu biznierių tapo už
mušta ant vietos, apvirtus su
sidūrusioms automoibiliams 
prie Cottagc Grove avė ir E. 
Marųuolte kelio. Užmuštieji; 
Emil Kuhe, 50 metų, 1189 O- 
akley avė., generalis manad- 
žieris Continental Paper 
kompanijos.

James B. Moitoav, 6829 
Michigan avė., prezidentas
to Supply kompanijos, ant 16

Bag

Au-

Lietuviu Rateliuose
KL1UBUI BESIORGANIZUO

JANT.

Naujieny Knygynas,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Daugumas chicagiečių labai 
žingeidauja apie naujai ‘orga
nizuojamą Kliubą. Vieną gir
dėjau šiaip kalbant:

“'lai labai geras dalykas; 
mums lokio Kliubo jau senai 
reikėjo.“

Kiti pradeda tą Kliubą idea
lizuoti. Sako:

“Tai bus tikras 
Universitetas.”

Liaudies

parapijos reikalai, lai skolų 
būt buvę atmokėta bent de
šimt sykių daugiau...

Pagalios praiboštis prisiminė 
apie bazarą. Jis ragino visiems 
rengtis prie bazaro, kuris pra
sidės ryloj ir tęsis iki spalio 
1 d. Bazaras busiąs parapijos 
naudai, todėl visi parapijonys 
turį dirbti. Bet, matyt, visai 
maža dalis susirinkusiu prita
rė tokiam bazarui, nes iš prak
tikos parapijonys jau yra pa
tyrę, kad tokie bazarai neša 
kam 'kitam naudos, bet ne pa
rapijai... Tdidęl jie į visą lai 
šaliai ir žiuri.

Matyt, kad musų praboštė- 
liams kas kart vis sunkiai, ir 
sunkiau darosi kirpti savo 
“avelių“ vilnas...

Benas Parap i jonas.

Pranešimai

R. J. Rischoffo kre
ditoriams

šiuomi pranešame, kad teis
mas, kuris, turėjo įvykti pereitą 
pėtnyčią, yra tidėtas iki spalio 
Oct. 16, 1922. Tie, kurie dar ne- 
apmainė savo notų, o to nori ,tad 
prailginome laiką per 15 dienų. 
Turime iš daikto dirbti su savo 
locna kompanija ir stengtis at
gauti savo nustotus pinigus. Tie 
kurie dar nėra apmainę savo no
tų, gaus 5c. ar tam panašiai nuo 
dolerio nuo trustisų, kaip kad 
jau esate laikraščiuose skaitę.

Direktoriais bus renkami iš 
tų, kurie išsimainys savo notas 
ir iš tų, kurie jau turi teisę rink
ti direktorius, tie, kurie mainys 
savo notas. 1

Kreditorių Komiteto ofisas 
randasi 4922 So. Ashland Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9 kašdįėną.

R. J. Bischoff’o kreditorių 
Komitetas.

—------ :-----------  į,
Lietuvos Dukterų Draugystės išva

žiavimas į Beverly Hills giraitę, ned. 
rugpiučio 27 d. ne įvyks.

— Komitetas.

JIEŠKAU PARTNERIO NORS SU 
$300 suprantančio rakandų taisymo 
biznį. Geriausia proga tapti bosu, to
dėl pasiskubinkit ateiti ar patelefo
nuoti.

1844 Canalport Avė., 
Tel. Canal 3514

JVAIRŲS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą drūtais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Ilogan.

OLS1CKIS savo motor troku 
perveža bile ką ir bile kur už la
bai žemą kainą. 3255 So. Union 
Avė., 3^25 So. Halsted S t., Te
lefoną <ards 4305.

________________ ;______________ —_____ —_____________

PRANEŠIMAS WEST PULLMAN 
ir apielinkčblietuMiams, jog atidarom 
naują lietuvišką bučernę, grosernę, 
vaisių ir daržovių pirmos klesos 
krautuvę, ;uii visų dalykų nupigintos 
kainos ir fnandagus patarnavimas. 
WM. OVERLING ir FR, SAVICKIS 
704 W. 120 St., W. Pullman, III.

Tel. Piilhnan 6570

1

REIKIA moterų nešimui į 
stalus valgio ir abelnam namų 
darbui nuo 8 vak. iki 4 vai. ryto. 
$14 į savaitę. Turi kalbėt ang
liškai. Sea Food Restaurant, 
3272 W. Madison St.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
skudurų sortavim’ui. Gera algą, 
nuolatinis darbas. Ateikite panedėyj 
prisirengę dirbti.

HARRY DRAY,
1447 Blue Island Avė.

REIKIA merginų prie kilnoji
mo mažų pakelių išpildymo kam 
bariu Lengvas darbas, smagios 
sąlygos. Albert Dickenson Co., 
35th St. & California Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojlm-o propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St.

REIKIA PRIE MEDŽIO DARBUI 
vyrų, patyrusių dirbti auto truck iv 
bus — bodies, taipgi taisytojų pleasu- 
re karų bodies. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis.

KASTORY MFG. CO 
La Grange, III.

Phone 647

REIKIA PATYRUSIŲ IR
NEPATYRUSIŲ STEEL 
CHIPPERS. GERA ALGA, 
NUOLATINIS DARBAS

INTERSTATE IRON AND 
STEEL COMPANY

118th Street & Calumet 
River

SOUTH CHICAGO.
Telefonas—So. Chicago 9170

REIKIA vyro į maudynę. 
Nuolatinis darbas.

3514 Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI
CHEVROLET AUTOMOBILIŲ PRI 

verstas panlųoti-, 5 sėdynių karą. 1920 
metų, taip kaip naujas mažai važi
nėtas. Turiu parduoti pirm 30-tos 
šio mėnesio. Katras pirmas gaus 
už $225. Matykit nedėlioj.

3020 W. 42nd St.

AUTOMOBILIUS
Pardavimui arba mainymui ant 
mažesnio automobliaus arba to
to, geras 7 pas. Marmon atrodo 
kaip naujas 15i)5 S. 49 Ct. Cicero
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AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

Appearson Jack Rabbit gerame 
stovyj — $275. Stanley Plarpa, 
4015 W. Van Buran St. Tel. Ke- 
dzie 3810. Tel. po 6 vai. vakaro. 
Oak Park 7300.

PARDAVIMUI 1921 metų, au
tomobilius geram stovyj, arba 
mainau ant namo, biznio, ar loto. 
Galima atsišaukti bile kokių va
landą. P. P. K. Boulevard 1346.

REIKALINGI AUTOMOBILIAI. — 
Mes mokame augščiausią kainą 
džionką ir vartotus automobilius 
važiuokit, aiba pašaukit 

BALŽEKAS BROS, 
6012 So. Kedzie Avė. 

Tel. Republic 3733

už 
at-

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt, Parduosiu ant 
syk ar atskirai. 1211 West Garfield 
Boulevard. Phone Wentworth 1017.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai ,mažai dėvėti, parduo
siu pigiai, nes noriu važiuoti į 
Lietuvą. 3614 So. Union Avė. 
2 fialas, front.

PARDUOSIU PIGIAI VELOURO 
seklyčios setą mahogany, dining room 
kaurai, ant grindų pastatoma lempą, 
misinginė lova. Parduosiu atski
rai.

4202 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai (furniture) visi randasi gera
me stovyi ir tuose pačiuose kamba
riuose galima gyventi, galite matyti 
nuo 5 vai. iki 8 vai, vakarais.

2545 So. Halsted St.
2ros lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ARBA MAINY- 

mui barber shop, lietuvių apgyventoj 
kolonijoje. Parduosiu už “cash” ar
ba mainysiu, ant loto, namo, galiūno, 
grosemės arba kitokio biznio. Kreip
kitės: Naujienų Town of Lake Sky
rius, No. 57, 1OT4 West 46 St. Phone 
Boulevard 0672.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė, taipgi sykiu parsiduoda na
mas ir tuščias lotas. Kas nori pirkti 
tam labai geras bargenas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. F. 
Cicon, 4939 So. Paulina St. Phone 
Prospect 1695.

PARDAVIMUI saliunas viso-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, PUSĖ 

ar visas, lietuvių ir žydų apgyventoj 
kolonijoj. Biznis senas ir gerai iš
dirbtas. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

8631 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj tik vienas saliunas ant 
tos kryžkelės; bizns geras, mai
šytų tautų apgyventa kolonija. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chicagą, 2551 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė ir saldainių krautuvė. 
Renda pagi, parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo liga.
3425 So. Wood St. arti 35th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatesen. Lysas ant 2 metu su 5 
kambariais; rendos $25 į mėnesį. Biz
nis daromas geras, gerai išdirbtas ir 
cash; tirštai angyventa lietuvių ir ki
tokių tautu. Parduodu pigiai, nes tu
riu apleisti miestą.

3642 So. ParnelI Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė, biznis iš
dirbtas, gera proga, nes turiu 
parduoti greitai. Priežastį parda 
vimo patirsite ant vietos, 83< 
W. 33rd St.

Už PUSE KAINOS!
Bučernė pardavimui arba mainy

mui ant namo arba loto. Biznis ran
dasi geroj vietoj, lietuviu apgyvento,! 
coloniioj. Bučernė turi būt parduota 
arba išmainyta i 3 dienas.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

TURIU parduoti savo $200 vic 
;rola, tik 2 mėnesiai vartota. 
Daug rekordų, Simon adatos, 
kaina $45. J. L. Liner, 2002 W. 
Division st. Tel. Armitage 1981.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kampų ir visokių tautų apgy
ventoj, bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė, didelė krautuvė ir geras 
biznis, gera vieta ir gerai biznis

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNĖ • IR 

Saldainių krautuvė. Lietuvių apgy
venta, labai geroj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai, dėl greito pardavimo už 
$825 cash. Priežastį pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

3128 W. 39th St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
bučrenė ir grosernė, visokių tautų ap
gyventa, gerai biznis eina, pigi renda, 
3 metų lysas; priimsiu mažą prapertę, 
arba ką turi.

Kreipkitės:
562 W. 18th St.

MYKOLAS PUPLAUSKAS, PAR- 
duoda labai pigiai naujos mados, su 
140 basų armoniką, taipgi sidabruotą 
kornetą ir mašinėlę paveikslams imti, 
arba mainysiu ant automobilio ar lo
to. Nemokanti pamokinsiu vartot 
dykai. Atsišaukit 3223 Auburn Avė., 
3 lubos, užpakalis.

PARDAVIMUI saliunas ar 
mainysiu ant namo arba kokio 
kitokio biznio.

3437 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas apie
linkė apgyventa lietuvių ir airių. 
Prięžastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3347 S. Wallace St.

PARDAVIMUI arklys ir ve
žimas, sveria 1100 svarų, 6-me
tų. Parduosiu pigiai.

Atsišaukit:
621 W. 16 St.

PARDAVIMUI daržovės labai

NAMAI-2EME NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI biznio praper- 

tė, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau.

4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
su 4riais gyvenamais kambariais. Par
duodu visai pigiai, apleidžiu miestą. 
Pasinaudokite proga, biznio gatvė, 
puiki ir pelninga vieta, bile kokiai 
krautvei, arba amatui. Reikia įmo
kėti $2,000, likusius ant morgičio. 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku. An- 
ton Stonis, 1611 So. Main Street, 
Rockford, III.

NORĖDAMAS GERO 
NAMO KREIPKIS 

PAS MUS

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
4 kambariai dėl pagyvenimo ir krau
tuvė iš priekio; geras dėl kriaučiąus 
ar kitokio biznio, — užpakalyj randa
si garadžius. Atsišaukite:

3956 S. Rockvvell St. 
Brighton, Park.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 aukštų su bizniu, 2 lotai, namas ge
ram padėjime, geroj biznio vietoj, pa
čiame lietuvių centre ant Town of 
Lake. Kaina tik $10,800.00. Kreipki
tės į Naujienų Skyrių ant Town of 
Lake, 1614 W. 46th St. No. 55.

PARDAVIMUI medinis 4 fla 
tų po 4 kambarius namas, 

gasas, vanos ir kiti paranka
mai. Kreipkitės prie savininko. 
Jacob Tomsa 1619 S.Union av.

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynes, aukš
tas cimcntuotas skiepas ir viskas 
.įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosernčs arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ RAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai,— 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

PARDUOuu aKBA MAINAU

125 akrų puikią farmą, 65 mylios nuo 
Chicagos, % mylios nuo gražaus mie
sto, bulvaras eina pro farmą, 1 blo
kas iki streekarių linijos prie gražaus 
ežero, lygus laukai, žemė prie molio, 
su žvyru maišyta, gražus 13 ruimų 
namas ir kiti budinkai geri; labai pui
kus sodas, daugybė f rūktų, 16 karvių, 
30 kiaulių, apie 200 vištų, daug ančių, 
4 geri arkliai, naujas traktorius ir vi
sos naujos mašinos, nauja sailo, geros 
tvoros, ‘prikulta 700 bušelių kviečių, 
500 bušeliu avižų, daug kornų ir bul
vių ant lauko. 20' akrų gražaus miš
ko, su ganvkla, miesto vanduo bėga, 
stuboj gražios sinkos, toiletai ir va
nos. Kas turite gerą narna ir norite 
gražios farmos. galim sutikti. Namas --------------------------- Atsi.

PARDAVIMUI 3639 Ix>we Avenue, 
nvurinė cottage; maudyne, gasas, 
elektra, garadžius. Priimsiu 
$750 cash, ir mėnesiniais išmokes- 
čiais likusius. Savininkas ant 
vietos.

PARDAVIMUI 3601 Wallace St., mū
rinė krautuve, kambariai ir ga
radžius; rendos $30 į mėnesį; par
duosiu ant išmokesčio — $750 
cash, likusius po $30 į mėnesį. 
Kreirkitės prie savininko 2603 
S. Halsted St. (ofisas).

PARDAVIMUI 5 akeriai su namais 
ir staku prie pilto kelio, kampas 
I23rd ir 90th Avė. Kaina $9,500. 
Puikiausia vieta vištų farmai. 
Priimsiu cash $4,000. likusius mė
nesiniais išmokesČiais. Matvkit 
savininką ant vietos arba kreirki
tės į ofisą, 2603 S. Halsted St.

A 111VA-/A.I T M V O ICHAIK’O. * v*,

piciai, nuo farmos, užsisakykite >nl būti nuo $25,000 iki $50,000.
’ ___ vivt r» šaukite:tomates, 70c. už bušelį. D. B. 

Pratapas, Oak Lmwn, III. Box
ANTON BRUŽAS.

3342 So. Halsted St.

Baigiame budavoti keletą mū
rinių namų po 5 kambarius ir po 

____________ 2 flatu, frontas, valgomas kam- 
PROGA JSIGYTI NAMĄ VERTĖS baris, kambariai ir skadai, aržuo 

$12,000 už $9,700, namas 5 metų se- lo baįgįmas> vjsi kambariai ‘ iš- 
nas 2 pagyvenimai po 5 kambarius,. . j .,. _ .
skiepas? antaukštis, elektros šviesa, skiriant virtuvę aržuohnes gnn- 
maudynes ir viskas pagal naujos ma
dos. Savininkas nori parduoti grei
tai, nes važiuoja į Ųietuvą. Namas 
yra prie44-tos ir Fairtield Avė. Ideal 
Real Estate Co., 3214 S. Halsted St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
90 akerių farma: 70 akeriu dirbamos, 
20 akeriu ganyklos, su budinkais, gy
vuliais. visomis farmos mašinomis ir 
apsėtais laukais; farma randasi Illi
nois valst.

Kreipkitės:
718 W. 120th St. Tel. Pullman 6344

Įmokėji-
Kaina tik

NAMAI-ZEME

dys, taip viskas įtaisyta pagal 
naujausios mados. Parduosim 
labai pigiai. Už tai, kad mes 
pradėsim budavoti daugiau nau
jų namų, už tai mums yra reika- 

Nepraleiskit pro-

PARDAVIMUI NAMAS, LOTAS, 
'ničer^ė ir grosernė; biznis varomas 
nėr 10 metu: gera proga norintiems 
turėti o-era biznį.

Atsišaukit:
5129 Archer Av.. kampas Kildare Av. 

Tel. Lafayette 0392

PARDAVIMUI gražus mūri
nis namas beveik naujas, 2 
aukštų, elektra, maudynės ir 
viškos. Kaina tik $6,200, pirmo 
mortgičio $3,000, randasi ant 
Brighton Park.

Puikus mūrinis namas vėliau
sios mados 5 ir 6 kamb. elektra, 
maudynės, skalbyklos beliznai 
beismante, apšildomas kiekvie
nam flataui atskiras, 
mas pagal sutarties.
$7,300, randasi Brighton Parke.

Geras mūrinis namas geroj 
vietoj, 6 ir 6 kamb. elektra, mau
dynės, skalbyklos beismante, 
pirmas floras hot water heat. 
Kaina tik $8,500, pirmas mort- 
gičius $4,200.

Beveik naujas mūrinis namas 
3 aukštų, elektra, maudynės ir 
viškos.
kėjimas pagal sutarties, randasi 
Brighto.n Parke.

Labai geras ir parankus mūri
nis namas 6 metų, 3 flatai po 6 
kamb. skalbyklos beismante, 
viškos, elektra, maudynės ir ki
ti parankumai. Kaina tik $12,800 
įmokėj imas pagal sutarties, ran
dasi Brighton Parke.

BUSINES mūrinis namas 2,buTvaro. 
aukštų, ant pirmo floro didelis 
storas ir pagyvenimas, ant ant
ro 2 flatai, elektra, maudynės, 
skalbyklos beismante. Kaina tik 
$8,000. Reikia įmokėti $2,500. 
Labai tinkama vieta barbernei, 
arba bekeraei, randasi South 
Side.

< PIGUS NAMAI.
Biznio mūrinis naujas namas, Sto

ras ir 4 ruimų flatas; parsiduoda na
mas su visu bizniu tik už $6,800.

Naujas mūrinis namas, 6 flatai po 
5 kambarius, vėliausios mados įtaisy
mai $14,500'.

Naujas bizniavas namas ant 47th 
St., netoli Westem Avė.; Storas ir 4 
ruimų flatas $5,500.

Naujas mūrinis namas, netoli lietu
viško klioštoriaus; 4 flatai, garu apšil
domas: narduosiu visai pigini.

UNITED LAND & INVESTMENT 
COMPANY, 

4454 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
80 akeriu farma; žemė nuolaidi, 40 
akerių dirbamos, 10 akeni miško, 30 
akerų ganvklos; ežeras, puikus sodas 
su 40 medžiu, visi budinkai geri ma- 

. _ __A • J Šinos javai dar nekulti. 15 melžiamų
Kaina tik $8,7o0, įmo-; karvių, 1 bulius, 2 telyčios, 2 metų 4

arkliai. 24 avys 20 kiaulių, žasu, an
čių. vištų, ll/j mylios nuo mokvklos, 5 
mvlios nuo geležinkelio, $5,400 mor- 
gičiauS. Mainysiu ant Chiragos ar 
emelinkės namo. Box 42, St. Cloud, 
Wis.

BARGENAS SOUTH SIDE PAR- 
davimui mūrinis namas, 2-jų aukštų, 
5 ir 6 kambarių. Elektra, gasas ir 
vanos, cimentuotas beismantas gražus 
jardas su žydinčioms gėlėms: gera 
apielinkė, tvras oras, netoli Garfield 

-- Kaina $6,600. At^-uikite 
prie savininko, 5334 So. Emerald Av. 
2-ras aukštas.

STOCKAI-SEROS

MAINYSIU ANT FARMOS NA- 
mą, arba parduosiu, mūrinis bizniavas ]įngi pinigai. ' 
namas ir prie bizniškos gatvės; ren-| ,. o-reitai(los neša $86.00 i mėnesį u? $9,500. ROS, ,les t‘e namal b,IS Klenal

BARGENAS; TURIME KELETĄ 
bargepu ant 2 flatų mūrinių namų, 
netoli 79th St. ir Racine Avė. Gera 
kaina ir išlygos.

STANDARD RE ALT Y CO., 
736 W. 35th St.

Atdara nedėliomis nuo 10 iki 12 ir 
nuo 2 iki 4

Kreipkitės pas

S. L. FABIONAS CO., 
809 West 35th St.

REIKIA pilnai išmokėtų Co- 
operative Society of America Še
rų. Mokėsiu po $12 už šėrą, L. J. 
Mather, 6807 Union Avė., Tel. 
Englewood 0187.

MOKYKLOS

Atsišaukit tuoj.
K JARUSH, 

1858 W. 47th St.

PARDAVIMUI G RUIMŲ MEDI- 
nis namas su karštu vandeniu šildo- 

i mas, elektros šviesa ir 6 lotai žemes 
eina. Svarbi pardavimo priežas- ir vaisiniai medžiai, _8 obelys, 9 ryš

kių tautų apgyventoj vietoj; ren- tis. Pašaukit. Lafayette 6177. 
dos tik $50 į mėnesį šeši kam
bariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti gi'eitąi 2444 W. 46tK Place.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BIZ- 
nis per 15 metų; lystas ant 2-jų me
tų, rend3 $35.00 į menesį; ruimai dėl 
pragvvenimo. gera proga. Parduosiu 
pigiai, nes einu į savo namą su biz
niu.

PARDAVIMUI saliunas, 
. hemenų ir vokiečių kolonijoj 
I nis geras ir 2 metų lysas. 
kiu 6 kambariai gyvenimui.

3934 W. 16 St.

bo-

nios, 2 grušios. 4 pyčės, 2 slyvos, grep- 
sų išauginama apie 15 bušelių; par
duosiu su visoms apsėtoms daržovėms 
ir rožarnė su gerais įtaisymais. 4 
Santės už $4,200. Priežastis pai’dtvi- mo ---  lijžjiv.

Atsišaukite tuoj:
12132 So. Union J\ve., 

Wcst Pullman, III.

1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI RESTORANAS, 
lietuvių ir rusų kolonijoj. Biznis per 
15 nvetu. Parduodu tuojau ir p:giai, 
nes važiuoju Lietuvon. Sykiu 5 kam
bariai gyvenimui. Ir daugiau biznių 
turiu pardavimui.

821 W. 14th St.

PARDAVIMUI grosernė, ice, 
cream, saldainių ir visokių smul
kių daiktų krautuvė. Parduosiu 
pigiai — svarbi priežastis.

3656 S. Union Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI, 
įplaukų $14,600 į metus. Parduosiu • 
už. $25,000. Pirkėjas gaus 3 namus 8 
šeimynų ir saliuną su visais įtaisy- i 
mais, barais ir pianas, registeris, Stole 
ir didelės sėdynės pirmos klesos ir ge-

(arti Halsted Baltas 
Namas).

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR Ki
tų smulkių daiktų krautuvė. 5 kam
bariai pagyvenimui. Renda pigi, ly
sas ilgas. Parduosiu pigiai. Parda
vimo prie*a«tj patiksite ant vietos.

3233 So. Halsted St.
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
semė, visokių tautų apgyventoj vie
toj. Biznis geras ir cash. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos. At
sišaukite į Brighton Park Naujienų ‘lietuviu ir lenku apgyventoj vie- 
Skyrių, 4138 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 7674.

GERAS saliunas pardavimui,

BEVEIK DYKAI
Auksinė proga, parduodu bučemę 

ir grosernę arba saliunas. Savininkas 
turi du bizniu per 4 metus. Per 4 
blokus yra tik viena bučernė, iš 6 
kampų tik vienas saliunas. Krein-1

toj.
Kreipkitės:

2649 W. 47th St.

PARDAVIMUI grosernė ir de
likatesen krautuvė; geras kam- nmupų na vicu.ia buuuiiu's. ivreiu- t . . v .

kitės. 2559 W. Pershing Road, arba! Pas; pardavimo pnežasti&—part-
39th St. neriai skiriasi. Kreipkitės nuo 6 

iki 9 vak. 2058 W. 21st St.
PARDUOSIU “Dry Good sto

rą” arba mainysiu ant loto ar au 
tomobilio, parduosiu pigiai, nes Parsiduoda visai pigiai arba mainysiu 
greit turiu išvažiuoti ant farmos! gS’

4061 Archer Avė.

KARČEMĄ

PARDAVIMUI barzdaskuty- 
kla — barber shop su visais įran 
kiais. Vieta išdirbta per 18 met. 
pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 5907 S. Racine Avė.

renda pigi, lietuvių kolonijoje, taigi, 
jeigu minai pirkt gera karčemą, tai 
nepraleisk progos, namatyk.

F. D.nBROWOLSKI, 
4454 S. Western Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuviu ir lenku angyventoi vietoj—— j 
priežastis nardavimn išvažiuoju i kitą 
miestą. Noriu narduoti greitu laiku. 
Renda Hk 30 dM. j mėnesį.

4533 So. Marshfield Avė.
PARDAVIMUI arba mainy

mui saliunas—įvairių tautų užgy 
Ventoj vetoj. Mainysiu j namą,

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė arba mainysiu ant geros 

■» j grosp’mės, aš viena moteris nedaliu 
lotą, grosernę arba ir į kitokį apsidirbti, vra keturi kambariai užpa- 
biznį. 4503 S. Ashland Avė.

PARDUODU mažą “Lunch 
Room” ir kepyklą, biznio vieta 
gera, parduosiu už $1,600 arba 
mainysiu ant loto ar bile kO kito.

918 W. 63rd St.

kalvi, ro^doc 35 dol. Turi būt par
duota į dvi dienas.

4537 So. Paulina St.

PAPDAVTMUT grosernė. sal- 
dninin “aiskrimn”. tabako, rigam ir 
v’sokin smulb-nenu krantuv?. Biz
nis geras cash. gera vieta. Renda 
pigi ir ont ilgo laiko.-

2800 S. Emerald Ava.

parduoti. Dėlto kad tuos na
mus galima triniau nupirkti 
$1,000, negu kur kitur, nes mes 
patys būdavo j ame ir parduoda
me be agentų pagelbos.

JOKANTAS BROS. 
General Contractor and 

Real Estale.
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674
DIDELIS BARGENAS

Dviejų augštų mūrinis namas SU 
bizniu groseris ir irę crenm. geroj 
lietuvių anielinkej, iš priežasties va
žiavimo Lietuvon narduosiu už 'pir
mutinį teiring.'i pasiūlymą.

3232 So. I/)we Avė.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MEDI- 
nis namas, po 4 kambarius ir kitas 
namas, 6 kambariai ir'saliunas, šalę 
to namo yra tuščias lotas. Parduo
du už pusę kainos, nes važiuoju Lie
tuvon.

PARDAVIMUI pusė akerio 
netpli Riverside—Stickney, UI. 
Netoli Zoo-logiško daržo ir Fo- 
rest Preserve, Kaina $300, verta 
du syk tiek. Turi turėt $100

5009-11 'ro<ldAAve^NAlLChta.go, ln<l. cash> l>k«s‘us Rali mokėt mėne-^ 
 siniais išmokėjimais. Suteiksime 

 i visiškai gerą titulą. Veik grei- 
PARDUOSIU ARBA MAINYSIU tai, kadangi negausi kitos pana- 

murinį namą ant 2-jų pagyvenimų su gios §iai vietos, kol gyvas busi, 
bizniu arba be biznio, taip, kaip kas 

Riznis y»’a soft drinl<s, ;
ko, cipN-try, srvv»3O« ii- -visokių ki-
tų clail tų. Randasi labai geroj vie
toj'. lietuvių apgyventa ant kampo, pa- 
.<.<al šv. Jurgio bažnvčią. Mainysiu bo 
agentu, ant nedidelio namo. 2-ju pa- 
"•yvenimų, kad ir su morgiČiu. Prie
žastis pardavimo — nesame pripratę 
orie biznio.

3222 So. Auburn Avė.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami. *
Sara Patek, pirmininke.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Naujienas, 
No. 104.

PARDAVIMUI 2 LOTAI, KAM- 
pinis ir pirmas prie kampinio — lo
tai randasi ant 69 ir Rockvvell St. Vie
ta randasi lietuviais apgyventoj kolo
nijoj. Parduodu už gana prieinamą 
kainą. Esu singelis ir važiuoju į 
Lietuvą pertai turiu parduoti. Anta
nas Blėdis, 2431 >W. 46 St.

Designing, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpa laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

PARDAVIMUI Dt NAMAI, VIE- 
1 po pen

kis kambaris, viskas up-to-date, 3362 
So. J,owe Avė. Antras namas du 
flatai po penkis kambarius ir lotas 
tinkamas, bile kokiam bizniui kampo 
f’-ontas 37*4x150 pėdu. Parduosiu už 
Rbai mažą kamn. Priežastis parda
vime labai svarbi. Ats'.šaukite po nu
merio.

3258 So. Emerald Avė.

II UlllLlvo ūC-ljAlvO MALllH/0 Akivovv XX • • O • •

ras biznis, pardavimo priežastis liga, n'}s mūrinis 3 pagyvenimai
' ■* . . . _ * - - 1— -   I-.. Iv »■» v » v Z-. 11 TA 4-ZAturiu važiuot Į šiltus vandenis; mor- 

gičių aš duosiu, priimsiu automobilių 
ar lotą ar mažą namuką, 

19^7 Canalport Avė.
Tel. Canal 7345

. BUČFRNĖ IR GROSERNĖ, ATEI- 
ties puikioj vietoj; daro gerą biznį, 
lotas 25x125 — krautuvė ir pusė na
mo 4 kambariu: krautuvė, garadžius, 
rištininkas, puikiausia vieta geram 
buferiui, $5,000 cash, morgečiaus 
$1,000.
3147 — 64th Av. Comer Belmont Av.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimu’ 4 fintų po 4 ruimus na

mas su dideliu lotu, rendos neša 
$792 į rr>'?tus ir gali dar pakelti rei
kalui esant, greitai turi būti parduo
tas už $3.800. At«išnukit prie savi
ninko. Mr. Primark, 317 W. 52nd PI. 
arti Princeton Avė.

KAM REIKIA NAMO NEPRA- 
leiskit progos. Brighton Parke, mūri
nis, 3-ių aukštų, po 5kis kambariu^) 
e*ektrika, gasas. maudynės, drūtme
džio visa dailydė. Renda $105 į mė
nesį. Pats namas statytas ant 2-ių 

. . , . . . , , lotu. 2jų metu senas, nardavimo prie-rinis mimus gera biznio vieta, du ^^gtis savininkas sužaistas, yra pui
kus barmenas. Atsišaukit tuoiaus. 
8305 S. Halsted St. į dry goods Storą.

PARDAVIMUI 4 FLATŲ PO 4 
kambarius namas — 5539 So. Justine 
St. Rendos $1.032 į meta — kaina. 
‘"5.950. rash $2.500. gasas. elektra, ga
lima eiti gyvent i nirmą flatn mio rug- 
sė’o 1-os. Savininkas 1-os lubos už- 
nakalis. 1

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 fletų po 5 ruimus su garų apšildo
mas ir su modemiškais įtaisimais, se
numo 3 metų. 
Atsišaukite:

D. 
639

Parduosiu už $6,500.

DUŽINSKI, 
W. 16th St.

PARDAVIMUI bizniavas mu-

pagyvenimu, didelis mūrinis ga- 
radžus, apielinke apgyventa lie
tuviais. Parduosiu pigiai. 2607 
W. 47th St.

FARMA — FARM A

PARDAVIMUI MŪRINIS NA 
mas su saliuno barais. Tai yra 
bizniavas namas.

Atsišaukite:
3253 Normai Avė.

2PARDAVIMUI kampinis 
aukštų namas: krautuvė priekyj 
ir 2 lotai. Kampas 51st Place 
ir Morgan St. Kaina $5,500.00. 
Tel. Boulevard 6856.

Parduosiu arba mainysiu ant nuės
to na^o. 34 akeriei, visa dirbama že
mė: 5 kambariu stuha. lahni gražus 
'-odas. visokių vaisiniu medžiu, graži 
b.-rms. v'sos fsnr,criškos mašinne, 2 
°’’kli°i. 5 melžiamos karvės. 3 kiau
les, C>n vištų, 800'viščiuku, 26 mylias 
mm ChUagos. pagal cimentuota vieš
keli, 
nyta

PARDAVTMUI 40 AKERŲ MI- 
riiip'an valstijoj, Dūktų juostoj. Ge
ra že’nė. maža ^tuha, "oteli mieeto ir 
"■•ricvklo's. 10 akeriu išvalyta, tik no 
<?Q2.50 už ake’i. Mažo carii reikia, 
’ikusius išm^ke-či^is ant Ugo laiko. 
Gera nrogr. E. C. Velt. 6629 s. Ash
land Avė. Tel. Prospect 0996.

turi būti parduota arba išmai- 
greitu laiku.

W. CHRISTION.
3?84 So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 8663

BARGENAS 2 pagyvenimų 
mūrinis namas po 4 ir 5 kam
barius neseniai statytas namas, 
vėliausios mados. Kaina $6,500. 
1505 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARDUODU ARBA MAINAU 
2 akerių žemės ir 2 kamb. naują 
namą Lombard, III. prie Aurora, 
ir Elgin linijos; geras bulvaras 
iš pat Chicagos prieina tik 4 blo
kai nuo karų linijos apie,35 min. 
nuo Chicagos vidurmiesčio, gera 
vieta, pradėti vištų farma. Par
duosiu arba mainysiu ant mažo mas. 
namo, loto arba automobiliaus. nu į bizni.

J1505 So, 49th Court, Cicero, III. |

PARDAVIMUI mūrinis namas 
su groseme ir flatas viršuj. Par
duosiu pigiai, nepraleiskite pro
gos ; biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Atsišaukite: 1739 S. Hal
sted St. Box 102.

BRIGHTON PARK BARGENAS. 5 
kambarių medinė cottage, kietmedžio 
baigimo, vandenio šiluma, elektros 
šviesa, kaina $8,700. Namas gerame 
padėjimo,

A. J. KODYKOWSKY, 
4265 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTU MURI- 
nis namas; antaukštis ir skiepas, G 
flatai, toiletai ir elektras; taipgi 2 i 
pagyvenimų namas užpakalyj. Ren- j 
įlos $1,476 į mete, prie 17-tos iv i 
Union Avė. Turiu parduot už. 
$10,000.00.

G kambariai piltu pamatu ^vedinė | 
cottago, moderniška vandenio šiluma,. 
arti 39-tos gatvės ir Califomia Avė. 
$6,200.00.

2 aukštų mūras ir skiepas 2x6 mo
derniškus kambarius flatai. Vandenio 

i šiluma, 1*4 loto, $9,500.00 (Brighton 
Parke).

7 Kambarių stucco gyvenimui na
mas, viskas naujausios mados, 1*4 lo
tas, 4 automobiliams garadžius, van
denio šiluma. 
Parke).

S. G. 
1315

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

$7,450.00. (Brighton

TUPONICH, 
W. 18th St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

PARDAVIMUI 2 LOTAI, VIENAS 
prie Kazimiero klioštoriaus 67 Camp- j 
heli Avė. Viskas sudėta; šalygatviai,1 
vanduo gasas. suros, kitas randasi 49 
Court tarpe 16 ir 18 Cicero, III. par-i

PARDAVIMUI medinis namas duoj‘u IpiKiai' ."?s !,5.'2.li20tu ' 
va. V. Laurinaitis. 3422 S. Lowe Avė. 
Phone Boulevard 3868.2 flatų po 4 ruimus senumo 8 

metų. Parduosiu gana pigiai. 
Atsišaukite tuoj

4928 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI mūrinis na- 
mas, 7 kambariai; visas įtaisy- 

Parduosiu pigiai, nes ei- 
Atsišaukite:

3604 Wallace St.

PARDUOSIU ar nvainysiu ant ma
žesnio mūrinio 3 aukštų bizniavo na
mo. Saliuno užpakalyj 4 dideli kamba
riai. Ant viršaus iš priekio 2 flatai po 
5 kambarius, iš užpakalio 2 flatai po 
4 kambarius. Cimentuotas skiepas, 
rasas, elektra. Rendos $150 į mėnesį. 
Vertės $16,500. bet dėl nesutikimo

Mokina Lietuviu ir Anglų kalbu; 
Grammar Schoof, High Schooi ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PARDAVIMUI visai nauja 
cottage 4 ruimų su visais gra
zna, veneH ą>io,ouu. net uei nesutikimoŽiaiS jtaiSimaiS, parduosiu už| partneriu, narduosiu su visu bizniu. 
$4,000, narnas randasi gražioj pianas $j.sno už «13.500. .Atsišaukit 
tu’n+r,; CU- greitai, 3212 So. Wallace St. Tel.Vietoj, o450 W. o4th St. Boulevard 8979.

PRIVATfiS' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyt su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St




