NAUMENOSi

The First and Greatest Lithuanian Dailę tn America

NAUJIENOS

The Lithuanian Dailę Neuis

Published bę the Lithuanian News Publishing Co.t Ine.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

1739 So. Haleted Street, Chtcago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
■i1

Entead u Mcond

O«m Mattar March 7. 1914»

the Pert Offtae of ChtaųPi Illf

NAUJIENOS
The Lithuanian Dailę Neivs
Published bę the Lithuanian Neuis Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

MiauiauHuigi.

■■n" w

VOL. X,

Chicago, UI., šeštadienis, Liepoš-July 14 1923

Kaina 3c

____ ...

’

*'
f .

z

No. 165

437
w-n

A

Neklauso ir naujo dudoriaus

Francija dar dau
giau Vokietijos m.

Francija didina oro laivyną
Francija tuo rengiasi prie
“taikos”.

Nuteisė redaktorių
kalėjiman
LAS VEGA, N. M., liepos 13.
— Charles Magee, redaktorius
Albuquerque Tribūne, liko nu
teistas kalėjiman už panieki
nimą teismo dėlėj išspausdini
mo laikrašty niekurių straips
nių. Jį kaltinta keturiuose pra
sižengimuose ir už kiekvieną
jų gavo 90 dienų kalėjiman,
arba viso 360 dienų. Taipjau
turės užsimokėti $4 pabaudos.
Firma, kuri leido tą laikraš
tį, turės užsimokėti $4,050 pa
baudos.
Redaktoriui nebuvo duota
progos nė pasiteisinti.

pasigriebė
16 politikierių išteisinta
Francija didina oro laivyną
ir 71,145 žmonės liko ištrem
ti iš okupuotojo krašto. Nuo
pradžios okupacijos, sausio 11
d. iki birželio' 30 d. okupan
tai išsigabeno iš i Ruhr distrikTokį tai atsakymą duoda fran- to 478,700 tonų anglių ir 150,cuzdi | Anglijos pasiūlymus. 200 tonų kokso.

Francija užgriebė dar dau
giau Vokietijos miestu

71,000 vokiečių deportuota.
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Vokietijos finansai suįrę.

BERLIlNAS, liepos 13. —
Šiandie prieš pietus gauta ži
nią, kad Francijos kareiviai
užėmė didelį industrinį įmestą Elberfeld, pakrašty Ruhr
distrikto.
Po piet betgi atėjo žinia,
kad Elberfeld nėra tikrai už
imtas, nes franeuzų patroliai
buvo
tik priėję prie miesto,
liet paskui atsitraukė.

Vokietija per pastarąsias 10
dienų padengė savo $5,000,000
(?) dieninį deficitą išleidimu
naujų pinigų, sako finansų mi
nisterijos pranešimas.
1
Tik viena penkiasdešimta da-1 Je panašumas į pernai valsty- galinu palies Europos reika
\ .
lis valdžios išlaidų gali būti pa-1 bes se^re^or*®u^ Hughes pa lus.
..... >———L
Anglijos Južsiei^ioi
reikalų
dengta paprastomis įplauko-1 siūlymą paskirti InternacionaGlilCAGO. — 16 politikie
I
mis, kaip taksai, etc. Likusi Įhnę
komisiją nustatymui Vo- ministerija jau baigia ruošti
buvęs politinis
49/50 dalis turi būti padeng-l kietijos nuojiegumo užmokėti atsakymą Vokietijai ir galbūt rių, jų tarpe
jis bus pasiųstas talkininkams Chicagos “bosas” Fred Lunta spausdinimu naujų popieri-| kontribucują.
nių markių, kurių dabar yra I Betgi administracija vis dąr dar šią savaitę. Spėjama, kad din, keli buvusieji mokyklų ta
Žinios sako,
kad didelės apyvartoje viso 7,661,659,000,-1 nemano, kad Europa tikrai jau jis pasiūlys, kompromisą tarp rybos nariai, keli kompanijų
franeuzų spėkos iš Hasslin- 000 In
Įnori taikos
ir pasirengusi’ją Vokietijos pasyvio priešinimo i viršininkai ir kiti žymus poli
ghausen įėjo į Barmen ir už
I padaryti ir kad todėl vis dar si ir okupantų apleidimo Ruhr tikieriai, vakar liko išteisinti
ėmė viešuosius triobėsius ir
Vokiečiai apie Baldwino
Į tebėra nepatogus laikas ameri- distrikto.
dėl kaltinimo, kad jie buvo pa
geležinkelių stotį. Kitomis ži
kalbą.
Į kiečių įsimaišmui, kad pagelJei Francija ir , Belgija atsi darę suokalbį ir neteisingomis
niomis, franeuzai jau evakavo Anglijos premiero Balchvinl
-išrišti
(kontribucijos sakys prisidėti prie bendro at įmonėmis, išleido apie $1,000,Barmen,
bet pasiėmė kailio pareiškimas kontribucijos klau I
sakymo, tai Anglija apsieis ir 000 mokyklų' pinigų, kurie te
įkaitą reichsbanko vedėją ir simč Berlino laikraščių yra pri-lku, rp;ano amerikiečiai, butų be jų. Prie Anglijos vaikiau- kę teisiamiesiems.
‘
daug policistų, taipjau pasi
Jų išteisinimas buvo pada
>gumo, o ne gero, ka šia prisidės ir' Italija.
Jokių
imtas prielankiai. Nors jie ir
griebė iŠ banko 8,000,000,000
nesitikėjo,
kad Anglija pa daugi valstybės dar labiau su- tolimesnių konferencijų apie rytas jury po dviejų balsavi
markių.
tai, kokios formos nota turi mų. Pirmuoju balsavimu iš-'
skelbtų nutraukimą ryšių su sikiršintų.
teisiamuosius,
būti, veikiausia nebus,
nes teisinta visus
(Tie du miestai jau ir taip Francija, bet jie yra patenkin
Bakhvin savo kalboj pareiškė, išėmus Lundiną, o antruoju'
buvo okupantų apsupti veik iš ti, kad tokis nutrūkimas ne
jog padėtis yra taip rusti, kad išteisinta ir Lundiną.
visų pusių, taip kad juos skai įvyko, nes tada Vokietijos pa
tolimesni pasitarimai tarp tal Teismas buvo pilnas teisia
tyta įeinančiais į okupacijos dėtis žymiaii pablogėtų. Mano
Rrytį).
ma, kad kritiškiausias perio Manoma, kad neužilgo bus pa kininkų yra negalimi. Todėl mųjų šalininkų ir jie pakėlė
das bus pasiektas tada,
kad
daryta naujų Žingsnių išriši Francijai ir Belgijai lieka tik dideles ovacijas, kada perskai
92 žmonės užmušti.
apsvarstyti ir tyta išteisinimo nuosprendį.
Anglija paduos talkininkams
mui kontribucijos klausimo kelios dienos
priimti ar atmesti Anglijos pa Bylos nagrinėjimas prieš tei
Pasak užtikimų vokiečių šal savo atsakymą į Vokietijos pa
tinių, Rulir distrikte
daabr siūlymus.
LONDONAS, liepas 13. — siūlymus. Esamomis žiniomis, sėją McDonald tęsėsi apie tris
yra 80,000 Francijos ir 70,000
Anglija po premjero Bakhvin Fra neijos kabinetas jau svar mėnesius, bet valstijos proku
roro įrodymai visgi buvo ga
Belgijos kareivių
ir 97,(XX) , Franeuzai užėmė Llmburg. kalbos kontribucijos klausime, sto Bakhvino kalbą.
na silpni. Išrodė, kad viena po
Francijos
ir 17,(XX) Belgijos
DUSSELDOBF, liepos 13.— dabar tyli ir laukia ką kiti pa
litikierių šaika, kuri įsigalėjo
karefivių fcendsiose okupuoto Franeuzų kareiviai šiandie už sakys, kokį įspūdį į kitas val
paskiau,
keršija kitai šaikai,
se teritorijose. Be to į Ruhr ėmė Limburgą,
netoli Cob- stybes ta Bakhvino kalba pa
kuri pirmiau buvo pasigriebu
distriktą yra prisiųsta 10,000 lenz.
darė.
si valdžią. Liudyti buvo pa
Francijos ir 1,000 Belgijos ge
Franeuzai buvo užėmę Bar
Ikišiol vien tik laikrašiai at
šauktas
ir buvęs mayoras
ležinkeliečių.
men, bet suėmę keletą įkaitų siliepė. Francijos
laikraščiai,
Laike šešių mėnesių okupa pasitraukė.
Franeuzai sako, kaip galima buvo tikėtis, la PARYŽIUS, 1. 13. — Tikimą Thompsonas.
cijos 92 žmonės liko užmušti kad tas miestas buvo užimtas, bai neprielankiai
kalba apie si, kad Dr. Dorten ir Smeets par
kad uždėjus pabaudas UŽ pa Bakhvino pranešimą. Jie neti skelbs Coblenze laike Francijos
skiausius parubežio inciden ki, kad Bakhvino kalba du^ų nacionalinės šventės liepos 14
kokių nors pasekmių, kadan d. Pareinio respubliką.
tus.
kalėjimu

Išteisino 16 politikieriy

Anglija tik klausosi

PARYŽIUS, 1. 13. — Franci
jos 774,000,000 frankų aviacijos
biudžetas tapo padidintas dar
100,000,000 frankų. Tokiu bildu
Fancija aviacijai išleis apie $60,000 į metus/arba du syk dau
giau ,negu Jungt. Valstijos. Pa
skirus daugiau pinigų, Francijos
oro laivynas bus žymiai padidin
tas.
Aviacijos
direktorius gen.
Dumesnil prisipažįsta, kad Vo
kietija neturi didelio oro laivy
no (Francija visuomet militarizmo dalykuose
prisidengia
Vokietijos baubu), bet esą vo
kiečiai daug veikia aviacijos
srity kitose šalyse, kaip Rusi FIRPO SUMUŠĖ WILLARDĄ.
joj, Holandijoj, Ispanijoj ir Ita
JERSEY CITY, N. J., 1. 13.—
lijoj. Esą Rusijos valdžia pa
darė kontraktą su Junker kom Vakar kumštynėse argentinietis
panija apie pabudavojimą dide-f Luis Angel Firpo aštuoniuose
lių aeroplanų dirbtuvių Mask susikirtimuose (8 rounds) su
voje. O tie aeroplanai galėsią mušė buvusį pasaulinį kumšty
tekti Vokietijai atsitikime ka nių čempioną Jcss Willard. Di
ro. Tie aeroplanai galėtų at delė spėka ir jaunystė pagelbėjo
skristi iš Maskvos į Pareinį į Firpai laimėti, kadangi Willardvi dienas.
das turi jau 42 metus amžiaus.
Francija taipjau turi didinti
Žmonių tų kuštynių pažiūrėti
oro laivyną ir delei Angiljos di susirinko apie 100,000 — dar
dinimo savo oro laivyno (O An niekad negirdėtas skaičius. Fir
glija tvirtina, kad ji priversta pai pranašaujama didelė atei
didinti savo oro laivyną delei tis. Jis jau nori muštis t su
Francijos didinimo jo).
Dempsey, bet daugelis mano,
kad jis perdaug augštai šoka,
kadangi jis dar neturi reikiamo
Harringtono pati reikalauja patyrimo.
perskirų.

CHICAGO. — Garsiojo Leslie Harrington; kuris išviliojo
iš lietuvių galbūt virš miliono
dolerių “spešelams,” pati rei
kalauja perskirų.
Ji gyvena
Palm Beach, Fla„ ir sako, kad
jos vyras, kurį ji vedusi 1916
m., ją apleidęs 1920 m. Jis yra
55 m. amžiaus.
Pats Harringtonas yra Chicagoje.
Kiek laiko atgal jis
kartu su dviem lietuviais, P.
Žilvičiu ir A. Lebečkiu, liko
nuteisti nuo 1 iki 10 metų ka
lėj iman už žmonių prigaudinėjimą, bet jie padavė apieliaciją ir liko paliuosuoti už kau
ciją. Jie ir dabar tebėra liuosi.

Hamburgo uosto darbininkai
streikuoja.

HAMBUiRG, I. 13. — Visi
uosto ir prieplaukų darbininkai
sustreikavo, reikalaudami pa
kėlimo algos. Visas judėjimas
uoste apsistojo.

šiandie — giedra ir biskį
šilčiau.
Saulė teka 5:26 v., leidžiasi
8:25 v. Mėnuo teka 6:11 v. r.

Nori Pareinį atplėšti nno
Vokietijos

Baus Italijos redaktorius

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai
galvoti apie savo namą. O
rydamas, turi kasdien
“NAUJIENŲ” skiltis
“NAMAI-2EMĖ”.

reikia
tą da
sekti
vardu

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

Voh-'vvi tiltely

franeuzai

UŽ-

9(^000,000,(100 markių,
kurios
buvo siunčiamos iš
Berlino privatinėms žmonėms
Cologne apielinkėj.
įįricibė

Amerikiečiai mato jspėijmą
Francijai j
Anglija įspėjusi Franciją, kad
ji turi pakeisti savo kontri
bucijos politiką.

WASHINGTON, liepos 13.—
Premiero Baldvvin pranešimas,
atsargioj dipilomatinėij kalboj
išdėstantis Anglijos nusistaty
mą kontribucijos
klausime,
administracijos ratcflių Washingtone buvo
priimtas tyliu
neutralingumu, bent ant kiek
paliečiama oficialinės nuomo
nės išreiškimas.
Ar perki ar parduodi — nuolat
Bet, neoficialiniai, valdinin
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- kai sako, kad tarp Bakhvino
MAI-žEMĖ.
kalbos eilučių galima (išskai
tyti atsargų įspėjimą FranciYpač kad šie metai yra namų
jad, jog atėjo laikas panaikin
pirkimo metais.
ti savo politiką Ruhr okupa
cijos. Matoma Baldwin kalbo-

IMPERFECT

IN

ORIGINAL

Vo

Dr. Dorten, sau j ai 6s Pareinio

kietijai. Bet ypač jie rūstauja
ant Bakhvino už jo pasmerki
mą Ruhr okupacijos. Esą tai
aiškus užtarimas Vokietijos,
kartu nepasmerkiant Vokieti
jos pasyvio priešinimosi.
Belgai dar smarkiau smer
kia Bakhvin kalbą. Esą Francija ir Belgija niekados nesutiks nusileisti
ir atsitraukti
nuo tos politikos, kurios pra
dėjo jos laikytis užimdamos
Ruhr distriktą.
Vieni italai pritaria Baldwino kalbai.
Jie sako, kad
Anglijos nusistatymas veik pil
nai atatiųka Italijos valdžios
nusistatymui. Jie taipjau džiau
giasi, kad Anglija stengiasi iš
laikyti
talkininkų entente ir
bendrai visiems talkininkams
išrišti tą painų kontribucijos
klausimą.
Anglai irgi labai prielankiai
pasitiko savą premiero pareiš
kimą.
Visi mano,
kad Bakhvino
pareiškimas atstovų bute yra
tik pradžia vykinimo valdžios
programo ir kad neužilgo Ihls
pataryta naujų žingsnių, kurie
bus daug svarbesni ir kurie

separatistų vadovas, per du mė
nesiu tarėsi Paryžiuje sii franeuzais apie paskelbimą tos “res
publikos”. Smeets gi, kurį ne
taip senai pašauta, tariasi su
Francijos komisinierium Cob
lenze.
,
Ta “respublika” butų francuzų padaras, kad atplėšus Parei
nį nuo Vokietijos ir jį prijun
gus prie Francijos ar palikus po
Francijos “protektoratu”. Jau
kelis sykius buvo bandoma ją
paskelbti, bet vis nieko neišeik
davo, nes gyventojai tam nepri
taria.

gi

tai

I

esąs pataikavimas

PINIGŲ KURSAS
-........
Vakar, liepos 13 d., užsienio piKM ne^nažiaus kaip už 25,000 dolerių

ApgHjos 1 sv. sterlingų ...... $4.69
Austrijos, 100 kronų ........ „ .. Uc
Belgijos 100 frankų ........
$4.89
Danijos 100 markių .... $17-54
Finų 100 markių ................. .. $2.78
Francijos 100 frankų ,... . $5.87
Italijos 100 lirų .....
. $4.28
Lietuvos 100 Litų____
.... $10.00
Lenkų 100 markių .....
.... 1/1 «c
Norvegijos 100 kronų
... $18.81
Olandų 100 guldenų
. $39.17
šveicarų 100 markių
. $17.40
Švedijos 100 kronų ___ __... $28.47
T____
Vokietijos 100 markių
T/20c

Bus baudžiami už radimą neprie
lankiai apie valdžių, kapitalis
tus, papą, religines įstaigas,
valdininkus ir tt

RYMAS, 1 18. — Premierui
Mussolini reikalaujant, kabine
tas paskelbė dekretą, sulig ku
riuo atsakomieji laikraščių re
daktoriai galės būti baudžiartii
pinigine pabauda ar 6 mėn. ka
lėjimu už spausdinimą Netei
singų” žinių.
Tuo
dekretu
draudžiama
spausdinti žiniąs, karikatūras,
straipsnius ir net antgalvius,
kurie vestų prie “klesų neapy
kantos”, kurstyti neklausyti įstatymų,. ardyti valdžios darbi
ninkų discipliną, arba užtartų ki
tų šalių kompanijas nenaudai
Italijos kompanijų interesams,
taipjau pažemintų šalį, papą,
karaliaus šeimyną, valstybės re
ligines įstaigas, konstituciją,
valdžią ir visus vaidininkus,
taipjau ir draugingas šalis. .
CHICAGO. — Tikimąsi, kad
arbitracijos taryba įneš nuo
sprendį dėl gatvekarių darbi
ninkų algų apie liepos 21 d*

SIŲSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt
Chicagolll.

■

BAŽNYTINES APEIGOS
Į iš RĮygo# Amerikos įgaliotas
Pabaltės vaistyKryžiaus tautiškos parapi
Čcdbriitftv, lydimus Ėifetu- josŠvento
apeigos, suma su pamokslu, atsivds afsbdvo Latvijai* AuRMio- buna: Nedėliomis 10:30 vai. ryte.
Švento Kryžiaus Katalikų Bažnyčia
dio, Latvijos viccjministerio randasi prie 3132 S. Auburn Avė.,
įLasdtno, Estijos atstovo ^Lat tarpe 31 ir 32 gatvės—tarnauja ka
Atskiria nuo bažnyčios baiidusi už mokymą atskirą viuose
talikams ypač lietuviams per 25 mePuck, Amerikos ir An
asmenų privatiniuose jbutuoglijos laikraštininkų* ir susto Turėdami reikalą kaip tai: su krikš
Plateliai, Kretingos apskr.-—
tais, šliubis, pagrabai ir t. p. kreip
jo viešjbuty' V'Vidtorija*’. Svo kitės
Į kleboną. (Klebons yra lietuMusų klebonas faktinai atsky
vis)
8240
So. Morgan St. antros lu
čias sutiko Lietuvos Vyriau
rė nuo bažnyčios visus tuos
bos. Jei klebono nerastumėte. —
kreipkitės į zakristijoną J. Nekre
žmones, kurie balsavo už kai
sybės įgaliotinis Budrys.
šių, 634 W. 35-th St.
riąsias partijas, paskelbdamas
nepriimsiąs į kapus numiru Klaipėda. — Klaipėdoje stei
sių, neduosiąs ^|iubų, neduo giama muzikos mokykla: Mok
siąs krikšto ir t. t. IŠ tos pa slas joje prasidės rudenį. Kra
dėties pasiūlė ir išeitį, būtent, mto Direktorija tų suipanymą
Po 12 metų sunkaus darbo arherikoniškuose ir lietuviškuose ban
pasisakyti už ką balsavo per labai remta. To iniciatorius
kuose, real estate ofisuose ir prie Chičagos lietuviškų laikraščių,
kompozitorius
Stasys
Šimkus.
išpažintį ir pakutavoti, tik ku
Šių-metų liepos pirmą dieną
1
rie viešai priklausė V. liaud.
Birželio 3 d; Paleičiuose ir
BRIGHTON PARK KOLIONIJOJE
partijai, turį viešai ir pakuta
atsidariau ofisėlį savo,., tikėdamasis paramos šimtų savo draugų ir
voti. O mes manom, kad kuni birželio 4 d. Plikmosc buvo
mitingai.
Abiejuose
Žmonių
geros
valios tėvynainių, kuriems tinkamai patarnaudavau, kuomet
gėlis' nesulauks tokių avelių^
dirbau
pas kitus. Tiesa, amerikiečiai nėra pratę girdėt žodį “ma
žiausias”. nes Amerika tai — šalis tikrai didelių dalykų ir kiekvie
kurios bažnytinę “pakutą” da buvo prisirinku gana daug.
Priimta kelios rezoliucijos rei
nam žodis ”didžiausis” tai jau kasdieninis. Bet aš negalėdamas pra
rytu už pasaulinę politiką.
džioje atsidaryt afišą “didžiausi” atsidariau ofisėlį “mažiausį”.
kalaujančios galutino litų įve
Plateliškis (L Uk.)
Kodėl? Todėl, kad: pinigų Lietuvon persiunčiu tik tiek, kiek
dimo, lietuvių teisių apsaugo
žmonės atneša; laivakortes parduodu tik tiems, kurie jas perka; iš
Lietuvos Žmones atitraukiu tik tokius, kuriuos Amerika paleidžia;
jimo ir lietuvių kalbos mokydaviemastis parašau tik tiems, kurie jų reikalauja: angliškai perkal
ŽMONIŲ TAMSUMAS.
klosna įvedimo.
bu tik už tUos, kurie patįs angliškai kalbėt nemoka; ir taip pat su

DIDELIS PIKNIKAS jrfi MĖNULIO SVIESOS
rengia
VAKARINĖS
ŽVAIGŽDĖS

Justice Park, Justice, III.

Pradžia 9-tą vai. vakare
Įžanga 50c
Muzika Bukausko

rengta

T. M. D. Draugija No. 2, West Pullman, III.
SADUNO DARŽE, 13413 Indiana Avė.
Riveraale, III.

NedėUoj, Liepos-July 15,1923
Pradžia 1 vai. po piet.
įžanga vyrams 0Oo, materims dykai
širdingai kviečiame visus atsilankyti Ir praleisti laiką pilnam smagu
me. kurį užtikrina jums komitetas. Gera muzika ir visokie užkandžiai.
VA2IUJANTIEMS; Imkit State—119 Ir Morgan karus lig 110 Midiigan,

Mikuflčių kaime, Kretingos
apskr., Mosėdžio valsč.: staiga
susirgo mažas ūkininko vai
kas. Prieš tą d. buvęs iš Mo
sėdžio žydelis skarų pirkti, ku
rį tamsuoliai įtarė vaiką už
kerėjus. Nutarta, matyt, bu
vo surasti Žydą ir priversti ati
taisyti vaiką. Žydui pasiro
džius Bakščių kaime birželio
8 d. uk B. ir D. minėtą žy
delį nutempė pas sergantį Vai
ką, ir liepė “atkerėti”. Žyde
lis gynėsi, kaipo nekaltas, bet
įpykę ūkininkai, pakabinę žy
dį svilinę kadugiais kojas,
mušę ir gnaibę geležies rep
lėmis. Vaikui tas negelbėjo, žy
delis sunkiai susirgo. Kaltinin
kams gėda ir teisinas.

Rengia Bokalas 38, A. C. W. of A

NATIONAL GROVE,
Riverside, HL

Birželio 10 d.
atvyko Klaipėdos automobiliu
Klaipėda^

RIIIIIIIIIIIIVMiaill
TIKTAI VIENA RANDASI TAU*
TIŠKA BAŽNYČIA CHICAGOJ i

!

BAŽNYČIA
• po vardu

Motinos Dievo šidlavos
LIETUVIŲ TAUTOS KATALIKŲ
3501 So. Union Avė.
Chicago, itti
Mišios šv. Sekm$idieniais9 ir 11 Vai.
prieš piet
Mišparai 7:30 valandą vakari
Visus bažnytinius patarnavimus at
liekame pagal Jėzaus Kristaus įsakimus, meilę Dievo ir artymo.
KLEBONO REZIDENCIJA
3509 So. Union Avė.
Chicago, III.
Tel. Yards 1636
Su krikštais bus laukiama nedėldieniais iki 3 vai. po pietų. Visus pa
tarnavimus atliekam valog Žmonių
norą, nes esam du kunigai.

!■■■■■■■■■«■■■■■■■»■

Iš okupuotos Lietuvos
čia dabar uoliai
Varėna
lenkų organizuojama’*tkip va
dinami “strzclcai”. Jaunikai
čius lenkai įrašinėja į tą or
ganizaciją net be sutikimo. Sokoma, kad visus juos lenkai’
.gabensią Lydon.

Kviečia visus KOMITETAS.

ūmais poras

j

Rengia Gvardija D. L. K. Vytauto

Nerišlioj, Liepos (Jtrfy) 15d., 1923
}

POLONIA GROVE

4600 Archer Avė.
įžanga vyrams 50c; Moterims 35C
Muzika Venckevičiaus Orchestra. ■ [ ;

EXTRA!

EXTRA!

Prakalbos

Temoje: Nuo Žemės į Peklą, iš Peklos
į CyščiŲ, iš Cyščiaus į Roję!!!
šiose prakalbose bus išaiškinta, kas yra Pekla, yščius ir Rojus. Ar
žmonės kada nors sulauks Rojaus? Jeigu taip, i kada? Ir kur bus
tas Rojus? Kas jame gyvens ir t.t. Bus lab įdomių dalykų, dar
lietuviams negirdėtų, todėl nepraleiskite šios .progos,
_ I.
/ I-

Kalbės garsus kalbėtojas. tyrinėtojas Šv. Rašto
J. R. MUZIKANTAS iš New Yorko
C. S. P. S. SVET., 48-ta ir Honore gatv., Chicago;

Panedėlio vakare, Liepos 161., 1923

-

Pradžia 7:30 vak.
Kas tik esate gyvas, bukite ant šių prakalbų, nes nevisuomet girdSsta!
ĮŽANGA DtKAL — KOLEKTŲ NftRA!
Rengia ir kviečia T. B. S’. S.

Utarninko vakare, Liepos 17 d.
pradžia 7:30 v.

Kalbės S. J. BENECKAS.

12th STREET

licija, “rejonavo” vadovauja
ma, nuolat kimba prie lietu
vių mokyklų. Jau keletas mo
kytojų dėl to nukentėjo. Ka
dangi pačiam “rajonavui” per
toji buvo išvakaromis lanky
kis į kitą- miesčiuką pas len
kų mokytoją, tai jis, atstatęs,
nuo vietos švenčion'ėlių lietu
vių mokyklos mokytoją Steskaitę, ir jas vieton paskyręs
minimą lenkę. Naujoji moky
toja nemokanti lietuvių kalbos
ir su lietuviais nieko , bendra
a ne
neturinti, todėl ir mo
veikia, nes tėvai jon savo vai
kų nebeleidžia, bet *‘rajonąv u i” tai nerupi. Pašalintai gi
Stcskaitei policija neduodanti
ramybės. Sužinojusi, kad ji
kelis vaikus mokinanti privatiniu budu, policija sustatė jai
protokolą ir patraukė teisman.
Teismas, ISteskaitės vpsai ne;ardęs, nubaudė ją piniginę pa
bauda už tariamą mokymo
staigos atidarymą be valdžios
žiniom, šiuo atveju lenjkų' poicija ir teismas" pralenkė net
rusus ir vokiečius, nes jų viešmtąViino laikais policija rie-

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leąvitt s£
Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Petnyčioj pūo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzamihuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

^

Bronius Varašius

COMMIRCIAL

įk

SAVININKAS ir VEDĖJAS

f t 41193 Archer Avė., Chicago
Telefonas: Lafayette 7998 1
- - - ■

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS

Išpardavimas

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

S. W. BANES, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

J. P. WAFPCHES

JUOZAS F. NUDRIK
3343 S. Halsted St.,

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom St.,
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė,
Tel.: Pullman 6377.

Chicago, III

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
v
ĮTAISYMAI

DIDŽIAUSIAS KNYGŲ IR MOKSLO
IŠPARDAVIMAS

OI sėlio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY
490 Miiwaukee Av., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

Baisias galybes visokių knygų išparduodame
už pusę kainos.
Čia dedame tiktai nekurtas knygas; kurie norite daugiau, reika
laukite kataliogo, kurį gausite dykai.
LYTIES MOKSLAS' knyga, kuri užveria savyje didžiausias žmo
gaus kund ii* sveikatos slaptybės, pirmiau kalinaVo $7.00,
?
dabar
leižiame' už $3.50.
LIETUVIšKALANGLIšKAS ir ANGLIŠKAI-LIETŲVIŠKAS
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kurių nė vienas Amerikoje gy
venantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo $11.00, dabar
leidžiame už $5,50.’ Pilnais' skuros apdarais.
GEOGRAFIJOS KNYGA, kurioje ir žemė, ir žmonės yra apra
šyti taip plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po $4.00,
dtibar itteš parduodam po $2.00, ir tai puikiai apdaryta!
L. K. Mokyklos visos Aritmetikos lekcijos, iš kurių
išmoksi aritmetiką greičiau ir lengviau,
iš vadovėlio ar nw
kytojo, pirmiau kainavo $40.00, dabar leidžiame už $2.00.
L. K. MOKYKLAS’ ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS, iš kurių iš
moksto anglų kalbą riet ir tie, kurie iš niekur išmokti negalėjo
pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame už $2.00.
c^K. MOKYKLOS LIETUVIŲ RAŠTIŠKOSIOS KALBOS LĖKkurių tasyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie korespondenetijas per visą savo amžj rašė, iš visokių vadovėlių mokjnosi, ir vistiek taisai
“ ti neišmoko, pirmiau kainavo
$2^.00, dabar leidžiame

Atgimties Lietuvių Tautos Draugystė

BE VERLT HILLS MIŠKUOSE

•

Bus visokie išlaimejimai, deklamacijų, monolOgb. Pagaminti ska
niausi pietąs su gardžiausiais gėrimais. Komitetas užtikrina, kad kiek
vienas btfsit užganėdintas.

askui

eikit po dėžiniai į giraitę ant kalnelio. Ten pamatysit lietuvišką vėliavą su draugystes užrašu
Visus

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

Pianus ir Phonographus geriausių išdirbys
čių parduodam ant lengvų išmokėjimų.
Krautuvė Auksinių daiktų.

Pasarga: Važiuokite Ashland Avė karais iki 87th St,

Arti St. Louis Avė.
CHICAGO. ILL.

JOHN KUCHINSKAS

Brighton Parko lietuviai, mano draugai Ir pažįstami, meldžiu
mano oiisan atsilankyti ir ant vietos patirt teisingumą ir greitumą
mano patarnavimo. Toliau gyvenantieji privažiuokite “Archer-Cicero”
karais, išlipdami ant Sačramento Avė. Ofisas atdaras kasdien iki
8 valandai vakare, šventdieniais nuo 9 iki 12 vai.

Švenčionėliai. — Vietos po

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Koosevelt Rd

AR “DIDŽIAUSI” OFISAI PADARO
DAUGIAU?

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

N®0i, Liepos 15 d, 1923
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.,
Valandos: nuo ,6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką
ir ketvergą.
Nedėliomis nuo 9
iki 12 ryto.

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6890

Surfengė
\

K.ADVOKATAS
GUGIS

V. W. RUTKAUSKAS
«
Advokatas

METINISISVAŽIAVIMAS

bus kalbėta ta pačia tema
MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23 PI.

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

Eros Eabrikos paskirta 50 phonografų
dabar išparduoti už pusę kainos tiktai per
2 savaites. ,
Pasrinkimas lietuviškų rekordų ir rolių dėl
player piano.

šeši specialiai motor busai važinės tarpe Cicero
sigrudimo. La Grange karai daeina iki daržui.
Visokie žaidimai ir naujanybės laukia jūsų, tik
atvažiuokite.
■,
Tikietas 75c. įskaitant važinėjimų ten ir atgal
motor busais. Prie- vartų -50c.
/

809 W. 351b SI., Chicago

daugeliu kitų patarnavimų, kuriuos mano ofisėlis suteikia.

Gražus Piknikas

i i i i i i nmii i i i i i i i i i oia

S. L FABIONAS CO.

MAŽI AUSIS OFISAS CHIGAGOJ JAU ATSIBARĖ!!!

Didelis Piknikas

Pradžia 10:00 vai. ryto.

PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
F/l
^S. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

Iš Klaipėdos krašto

Sukatoj, Liepos-July 14,1923

į ’ )

NORĖDAMI

kviečia KOMITETAS.

Pinigus siųskite: money order, express order, bankos čekį, do
lerius registruotame laiške. Siunčiame ir pe'r C. O. D., vadinasi,
kai gauni pašte siuntinį, tai ten ir užsimoki.
Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau
ir laimės.

Adresuokite: MARGARIO KNYGYNAS
2023 Saint Paul Avė., Chicago, III.

.

LIEPUS
DRADUZIĮI
PATUSTINIMO
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pro
ga.
Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar
nuostolį.
Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną
vyrų vertės nuo $22.50 $25.00 ir
‘
$27.50* dabar .....................
.... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir
$35.00. Dabar ........................... $25.011
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną
vyrtj vertės nuo $37.50, $42.50 v
$47.50. Dabar.......... ..........
$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnJų
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 įr
$27.50. Dabar.................... * $18.50
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir aUgšČiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir
augščiau.

S. GORDON
739 W. 14th Str.
1-mos durys į rytus nuo Halsted Str.
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak
Subatomis nuo 8 ryto Ii p; 10 vakaro
Nedėliomis nuo 8 ryto Mg 3 po piet.

šeštadienis, Liepos 14, 1923

Dabar Geriausia Laikas
Perkelt savo pinigus nesugadinus nuošimčių, į
Lietuvių Pirmutinį Seniaušį ir Stiprinusį .Valstijinį
Banką. METROPOLITAN STATE BANK, kur gau
si geresnį patarnavimą negu kitur.
Jus galit pasidėti savo pinigus ant 3% arba gau
ti 6%.
Jūsų doleriai padėti bankoje bus jums geriausias
draugas nelaimei ištikus.
Už pinigus perkeltus arba padėtus iki Liepos 15tą dieną mokėsime procentą nuo pirmos dienos Lie
pos.

BANKOS KAPITALAS IR PERVIRŠIS

$275,000.00

DOLERIAIS arba LITAIS: Siunčiame pinigus
Lietuvon greičiausiu budu ir už žemiausią kainą;
parduodame laivakortes atvažiuojantiems iš Lietu
vos arba važiuojant į Lietuvą. Kreipkitės ypatiškai
arba laišku į

Metropolitan Stato Bank
Po Valdžios ir Clering House Priežiūra.

2201 W. 2211® ST.
CHICAGO, ILLINOIS

“SENIAUSIS BANKAS ROSELANDE”

THE WIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė.

Stovio Raportas suvedant biznio sąskaitas Birželio 30, 1923, kaip padaryta
per Illinois Valstijos Viešą Auditorių.

RESOURSAS
$2.483,495.22
4,451.58
... 156,132,92
.. 852,927.20
... 148,555.28
... 570,928.05
• 84.20

Paskolos ir Diskauntai ...... .....:...r.:...?.................
Ovedraftai .... „.............................. .............................
U. S. Government Investmentai .......................
Municipaliai ir Korporacijų Bondsai ...............
Bankos Rakandai ir Įtaisai ................................
Pinigai ant rankąi ir priklausomi iš bankų
Kiti reikmenis ir resoursai ..................... .............

$4,166,574.45

Viso Resoursų

ATSAKOMYBĖ

Bilos Mokėtinos ...................
Depozitai .................................

. $200,000.00
... 100,000.00
.... 62.208.56
........ 14.951.59
...
4,058.00
.... 51,500.00
3,733,861.30

Viso Atsakomybių

$4,166,674.45

Capital Stock .......................
Perviršis .................................
Nepadalytas pelnas .......
Rezervai ir Sąskaitos ..........
Dividendai neišmokėti .........

i Į

Įsteigta 1891

Įkorporuota 1918

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
1 **
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.
A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chįcago.

KORESPONDENCIJOS'
Lietuvių Amerikos UkČsų KHubo susirinkimas.

Liepos 6 d. Lietuvių Amerikos
Ukėsų Kliubas laikė savo pus
metinį susirinkimą. Po visų
Į raportų buvo renkama pusė
kliubo valdybos: tarimų rašti
ninkas, kasierius, vice-pirmininkas, vienas maršalka ir vienas
biznio komisijos narys. IšrinkI ta visi nauji ir niekur nieku ne
pasižymėję. Taipgi rezignavo
ir pirmininkas, į kurio vietą iš
rinkta Jurgis Karpus. Tai’ yra
sąžiningas žmogus ir pirminin
kavęs Amalgameitų Unijoj peri
5 metus; už gerą pirmininkaviĮ mą Unija davė dovaną $25.00.
I
Po rinkimų sekė laiškų skaity
mas. Svarbių laiškų nebuvo.
Vienas laiškas buvo prisiųstas
nuo buvusio “tarpsriovinio” ko
miteto, kame dabar pasilikę tik
I vi^nįkatalikai. Kartu buvo priI siųsta ir apie penkios rezoliuci
jos protestuojančios prieš ne
teisingą Santarvės Ambasadorių
Tarybos, Vilniaus išsprendimą.
Rezoliucijas reikėjo priimti, pa
sirašyti ir išsiuntinėti: Lietuvos I
[valdžiai, Ambasadorių Tarybai,
[Lietuvos Atstovybei, Tautų Lyd
gai ir Amerikos valdžiai. Delei
priėmimo rezoliucijos (jos visos
buvo vienodos) baisiai spardėsi
trys komunistai; rodos, kad tos
rezoliucijos priėmimas reikštų |
kaž kokį baisų dalyką. Tie trys
[gaivalai tiek kėlė triukšmo, kad|
Į nebuvo galima šis klausimas už-1
Į baigti per pusę valandos. Paga- j
lios pakyla vienas kliubietis ir
kai pradėjo “komunistukus” plu-11
I sti visokiais vardais, rėkti ant
jų, tuomet jie nusiramino ir re| zoliucija tapo priimta.
Į Nors rezoliucijos gali būt ir
be vertės, bet nieko bloga neda-1
|ro ir jas priėmus; bet komunis-|
tai nebūtų komunistais, kad jie II
nekeltų lermo. Ir be jokio rei-|
kalo.
Kitas laiškas buvo prisiųstas 11
nuo “darbo unijų švietimo lygos” 11
(geriau, nuo unijų ligos). Laiš- I
|ke buvo kviečiama atsilankyti į||
Į jų rengiamą pikniką;, kartu bu-[Į
vo prisiųsta ir 10 tikietų, kad I
kliubas iš savo iždo nupirktų. | ,
Tikietų pirkimo susirinkimas [ f
nei nesvarstė, tik pasijuokė ir ĮI
vienbalsiai tapo atmesta.
To- I
kius pat laiškus su tikietais ga- j
vo ir kitos draugijos, kaip tai: I į
Lietuvių Atletų kliubas, šv. Jur- j
gio dr-ja, šv. Kazimiero, bet vi- (
sos atmętė. Sako, kad šitas Ii- z
gonių pikniko rengimas tai ga
lįs būt paskutinis tos Lygos-ligos pasispardymas. Kiek teko
patirti tai ir patys komunistai
abejoja, ar beišsilaikys ligi atei
nančios žiemos; nes sako, kad
didžiuma ir komunistų nebepri
klausą ir neberemią tos ligos.
Ant galo buvo svarstoma
įvyksiančio rugpiučio mėnesy
kliubo pikniko reikalai, ir po to
susirinkimas užsibaigė.
— A. P. Serbas.

Tik Vienas Kelias
Tas kelias tai yra Tamstos paties pastangos.

Didžiausi

Chicagoj

budavotojai

ir žemės

i

sekimą.

*.

Padėdamas savo

'

auga finansiškai ir patampa dideliais depozitoriais ir vedėjais

H. LEIBOWITZ

daugelio musų {staigų.
Depozitai padėti šiądien, gaus nuošimčius nuo Liepos 1-mos
Mes laikome atdarą šj vakarą lig 8 vai.

LA SAVOIE

daug metų—mes neturėjome geresnės vietos už šitą ir ant tokių

1

PARIS July 18, , Aus. 18,
FRANCE July 25, Aug. 22,
LAFAYETTE Aug. 4, Sept. 1

lengvų išlygų, kaip šita yra proga. Arti geros transportacijos

ir visokių krautuvių, šitas kaimus yra apgyventas vidutinės
klesos darbininkų. Sunku yra aprašyti apie graužmą to kaimo:
turit- patys pamatyti, tada tik galėsite patys spręsti apie tą
kaimą. #
-e

NEW

Sept.

Sept
Sept,
Sept.

oel ^tatejjank

KUOMET JŪSŲ

KOJOS
PRAKAITUOJA

Gerbiamieji: Malonėkite prisiųsti Jūsų atstovą žemiau paduotu
adresu ir laiku.

Vartokite plačiai, žinomas ir ge1
riausiąs gyduoles

Vardas

SWED0LA

Adresas
Kada matyti
Ui

iii

Pasekmes bus tikros, tik už 50c.
Reikalaukite aptiekose.
Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų
drabužius.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir
merginoms; kreip
kitės, o rasite
pagelbą.
j
Valandos nuo 71
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v.
vakare.

—Tel. Blvd. 3138

▼ MIIVVAUKLE AND NORTU AVENUES ▼

Dr. Lewis H. Lippman
BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS

ffii M. yVoTtkewich
K BANIS
|9 AKUŠERKA

Gydytojas ir Chirurgas

ĮpĮTuriu patyrimą.
CTįPasekmingai paOptarnauju
prie
*|Kgimdymo
kiek<f*Bviename atsisiti||Pkime. Teikiu y«Apatišką prižiurėihpjimą. Duodu pa■fttarimus moterims
įjhr merginoms vėl

233 E. 115-th St.
Bušto Telefonas
OR. H. A. BROAD
Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

^Central VST

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 120'2. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

išvažiuoja aplankyti Pabaltijos
kraštą ir taipjau studijuoti specialinius kursus Viennos (Austrijoj)
medikalinėse klinikose.

Sugrįš ir vėl pradės priminėti li
gonius spalio 15, 1923.

3113 South
Halsted St.

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

Nuošimčiai Dyk

HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15

Central Manufacturing District Bankas rokuos nuošim
čius nuo Liepos 1-mos už visus depozitus padėtus Liepos
18 ar pirmiau. Tuomi jus gausite pusę mėnesio nuošim
čių DYKAI, jei depozituosit tuojau.
Jei jus turite sąskaitą šiame banke, padauginkit kiek ga
lite daugiau, kad pasinaudojus dykai mokamu nuošimčiu.
Jeigu jus dar neturit knygelės čionai, dabar laikas ją
gauti.

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas
yyn|, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
’ VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
3110 arba 0375
Telefonai
Naktį Drexel 953
Boulevard 4136
3410 S'o. Halsted St.
—10 A. M. ir 8—9 vai, vak.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

DR. CHARLES SEGAL

BANKAS, KURIS PAGELBĖS JUMS PAKILTI

1112 West 35th Street

Lietuviai Daktarai

Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.
(Specialistas džiovos i
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 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai -

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

A. L. DAVIDONIS, M. D

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DENTISTAS '
1821 So. Halsted St., Chicago, III
kampas 18-th Street.
‘Phone Canal 0257

Tel. Boulevard 0537

LIETUVIS
ENTISTAS
4712 So. Ashland Avė
arti 47-tos gatvės

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St..
CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
*
Nedėliomis ofisas yrtf
uždarytas

DR. A. L.YUSKA
Ganai 0257

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

Ned. 9—12 A. M.

Telephone Yards 5834

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

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki >2 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8
iki, 2 vai. po pietų.

Dr. A. A. Rooth

'

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškių Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų
cago.
Ofisas: 3335 S'o. Halsted St.,
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 o piet,
7—8 vak. ? Nedėliomis 10—12
: dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
A Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL

OR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•

Opteurtrte
BOU kvaH UIT
4«4» S. AahUai
47-Us ffct

Valandos: ii iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

1821 So. Halsted St,
Kampas 18 ir Halsted St.

iTel.Yards 1138

STANLEY P,
MEžEIKA

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3243 So. Halsted St.

3325 So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

. DR. MARYA
D0WIAT—SASS

Rezidencijos tel. Van Buren 0234
Ofiso tel. Boulevard 9693

PHYSIC1AN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayettp 0098

Naktinis Tel. Canal 2118

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

4631 So. Ashland Avė.
Tel.:< Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12
iki 1 vai. po pietų.

DR. C. L. VEŽELIS

Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Tel. Prospect 1980
Valandos pagal sutartį

>jas ir Chirurgas
12 pietų, 7 iki 8 \

Telephone Yards 5032

Humboldt 1098

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

Lietuvis
Ofiso vai.

CHICAGO, ILL.

1824 Wabansia Avė.

DR. M. T. STRIKOL’S

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas Boulevard 7042

Valandos: nuo 10 iki 12-ryto
Telephone Central 8066

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

DR MAURICE KAHN

Telephone Yards 1532

DR. C. K. KLIAUGA

YORK, VIGO (8PAIN),
BORDEAUX

R a tykite
dėl iinaeidžloe aprašomos
kaygutta juaą Vietiniui agentui arba j
didHI ofb« 19 SUte Street New York.

Kuponas

iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIM^

July 14, Auff.

Sugrįžo iš New Yorko
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai.
vakare kasdien.

1152 Ropsevelt Road

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 E. Washington St.
NEW YORK. PLYMOUTH
HAVRE-PARIS

Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii
gal praktakavu
si
Pennsylvani
jos ligonbučiuc
se. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prieši
gimdymą,
laike
gimdymo ir p<
gimdymo.

rimo, jog vyrai ir materjs, kurie, {pranta systenvatiškai taupyti,

DR. A. MONTVID

Paskelbia atidarymą naujos vietos South Side. kur galima
su mažu {mokėjimu įsigyti namą dviejų pagyvenimų. Vieta yra
gražiausia iš visų kaimų .kas yra South Side, mes turimo per

Tel. Yards 11191

Mes pageidaujame mažų sąskaitų, nes mes žinome, iš paty

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto
nuo ,5:80 iki 7:80 vakare.

pardavėjai.'

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

pinigus j taupymo sąskaita. Tamsta budavoji gerą kelią j pasi

Tel. Kenwood 5107

H. W. ELMORE & CO.

AKUŠERKA

Prietelis Patarėjas

Tiktai vienas tėra kelias prie bile kokio vertingo siekio.

4643 So. Michigan Avė.

CHICAGOS RENDAUNINKAI, PRADEKITE |
MOKĖTI SAU RENDAS
I

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIŪIKIENĖ

Jūsų buvęs senas

[GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

3319 Aubum
Avė., Chicago

I

Žežtadienis, Liepos 14, 162^
—...........

W............. W

lėtų prileisti, jog tų valsty ir valstybės religines insti verstas buvo rezignuoti iš sa Koks nemandagumas tokie sirinkti savivaldybę, leido ir
bių džingos sutiktų priimti tucijas.
Vadinasi, ranka vo sukurtosios partijos sekre klausimai ‘ klausti! Ir "Drau toliaus tarnauti ant gelžkelio,
milicijoj ir t.t. vietiniams gy
toriaus vietos,
kad daugiau gas” štai kaip ironizuoja:
The Lithuanian Daily News
Marshallo
planą?
ranką
mazgoja.
Nesenai
Published Daily, except Sunday by
ventojams. Vos tik spėjo .pa
nebekompromitavus Vatikano.
"Darbo
Seime
jie
[social

The Lithuanian News Pub. Co., Ine.
Bet jeigu taip, tai nėra jo Vatikanas aštriai pabarė' Kur laidas, kad ir kun. Tumas demokratai] atsisakė dirbti. justi, kad pavojaus pašonėje
Editor P. Grigaitis
kios vilties karams pašalinti. katalikų partijos vadą, kun. nebus tokiu jau budu sudraus Ir gerai padarė. Nes kaip gi nėra: bolševikai toli, lietuviai
silpni, — tuojau parodė savo
Ne, ta viltis yra. Tai darbi Luigi Struzo, už jo kovą tas, kaip ir kun. Sturzo?
1739 South Halsted Street
galėtų dąrbų dirbti tokie
Chicago, III.
prieš fašistus. Jam buvp Apie Anatole France’o raš žmones, kuHe nuolatos pa nagus iš po avinėlio kailio.
ninkų
įtakos
stiprėjimas.
Telephone Roosevelt 8500
primintą, kad jis nturįs teil tus "Draugas” štai ką turi pa klausimus duoda. Dirbant Pirmas dalykas, visom įstai
h1***1"1"”1 ■
.... * ■ ..... 1 ■" ■
Darbininkaį stengiasi pašagom buvo duotas įsakymas,
i
Subecription Ratęs;
sakyti:
reikia ne klaustų fecf žino
sės
kompromituoti
Vatika-J
į
p^ža^
kuri
karus
' 38.00 per year in Canada.
kad lietuvių jį jokių nors kiek
ti?
’
7
?
ną, kurįs fašistų politikai
$7.00 per year outside of Chicago.
"A. Franoe’o ir daugelio
atsakomybesnę Vįetą ttioboprigimdo. Jie kovoja už tokį
$8.00 per year in Chicago.
kitų
raštai,
platinantieji
ne

('•
8c per copy.
tvarką, kur slaptos sutartys pritaria. Tas Apaštališko tiesų, klaidas, arba nedory Vadinasi, klausimai klausti imti. Įsakyta — išpildyta. Vi
Sosto spaudimas nenuėjo
yra blogas dalykas. Bet "Drau sas vietas užėmė nualinti per
ir slapta diplomatija nebe
Entered as Second Class Matter
niekais: laikraščiai praneša, bę yra katalikams drau gui” kiekvienas pedagogas pa-/ karų dvarininkai, kurie visų
būtu
toleruojama,
kur
saudžiama skaityti. Taip lygiai, sakys, kad žmones, kurie nesu gyvenimų praleido su šunimis
March 17th, 1914, at the Post Office
kad
kun.
Sturzo
jau
rezig

of Chicago, UI., under the act of
kaip \dsuose padoriuose geba
jalės bankininkų ir kapitali
klausimų klausti yra bemedžiodami. Bet ir tokių
March 2nd, 1879.
navęs
iš
Katalikų
Partijos
kraštuose draudžiama pla "dumb-bellą,” iš kurių mažai valdininkų pritruko. Prisėjo
stų interesai nebebūtų skai
sekretoriaus
vietos.
Taip
tinti pornografijų.
Ar už kp tegalima tikėtis.
Turbut vežti iš Lenkijos gilumos ' tų,
toma visos šalies žmonių in
■ Naujienos eina kasdien, išskiriant
dalykams
esant,
Mussolini,
’
draudus
platinti
paleistuvysekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dėl tos tai priežasties kademai kas vietoje niekur ne tiko. At
teresais.
' < ■
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
žinoma, turėjo atidėkoti Va bę sakysime Amerika jau ir pasižymėjo savo nesųmonin- vežtais .valdininkučiais ėmė
111. — Telefonas: Roosevelt 8600.
Tik tuo keliu einant ir te tikanui ir apsaugoti -jį nuo1 nebe laisvės šalis? Pas mus. gųis darbais, Seime: jie joki# valdyti tapę valdininkais dvaryra laisvę tuose .kalinimuo klausimų nestatė, o tik rankų poįniai. t|Briąiminę gerų bau
galima tikėtis kary pašali kritikos. }‘
Užsimokėjimo kaina:
se, kurie dar neištirti. Bet pakėlimu ir staktelėjimu tvir džiavos praeitį, ėmė prisiminti
Chicagoje —* paštu:
nimo.
Visokios
Marshallų
Matams ---------------------------------$8.00
apie tokius raštus, kurie jau
ir kitų panacėjos absoliučiai Dabar kiekvienam gan. patirtų netiesų kalba, nedo tino visa tai, kų jiems paruo ir visus blogumus, kurių ka’
Pusei metų_______ ___________ 4.00
būti suprantamą, kodėl it
šė Krupavičiai, Vailokaičiai ir da nors buvo padarę jiems jų
Trims mėnesiams į._____ 2.00
nieko
nereiškia,
kol
viešpa

Dvįem mėnesiam .JXJ „n,,T-r- n .1*60
kaimynai, — i (lietuviai. Kad
lietuviškųjų klerikalų dema rų platina, pranešama visam Ambrozaičiai.
Vienam mėnesiui ..........
.76
taus toks politinis ir ekono
katalikų pasauliui, kad tiToliau “Draugas” Štai kaip nors šiek tiek surišti tuos bu
gogams
Mussolini
vaizduo

.Chicagoje per neėiotojus:
savęs nenuodintų. ppsmuoja:
*
... 8c ke pasaulinio karo Austra minis surėdymas, kuris neiš jasi kokiu tai herojum, ku • kintieji
delius, ėmė jiems ir išdalino
18c
Katalikybė
yra
didelis
indas,
vengiamai
gimdo
karus.
kdletą dvarų, už kuriuos jų
Mėnesiui
... 76c lijos žmonės balsavo prieš,
ris gali išgelbėti pasaulį kuriame sutelpa visi .tiesos
“Rašė nežinančiųjų
savininkam sumokės visi kiti
konskripciją, nežiūrint į tai,
nuo... nepakenčiamos demo- ieškotojai, bet negali būti dem. ‘N-os’, kad iš šv. Tėvo valstiečiai per Vabtytbinį Iž
Metams —_____
87.00 kad tos šalies didlapiai šau Fašistų valdžia ir
kartijos, spaudos, žodžio ir toks indas, kuriame galėtų raštų Francijai ir Vokietijai dų.
K
. Pusei metų............................. 4.... 8*60 kė gelbėti pasaulio demokra spaudos laisve.
nieko neišeis, j Ypač pasity
būti sumestas jovalas iš tiesusirinkimų
laisvės
ir
>'
nuo
Kratos ir areštai pasidarė
Trims mėnesiams _____
1.76
čiojo i» š.v. Tėvo rašto vo
sos ir melo, iš doros pa
Dviem mėnesiam________ ___ 1.25 tiją ir baugino tuo, jog vo
visokių kitų! laisvių.
kiečiams. Bet jap ant ryto- toks paprastas dalykas lietu
Vienam mėnesiui........... -........
.75
mokslų
ir
paleistuvybes
pla

kiečiai — hunai pavergs vi V. De Santo, laikraščio
■ jaus gavo paskelbti, kad vo viams, kad jau nieks ant jų
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
tinimo.
Katalikybė
yra
ląissą pasaulį ir, žinoma, Aus ‘‘Tribūne” korespondentas
(Atpiginta)
kiečiai, sutiko; su papos nuro net ncfliškundžia. Už M mažų
yė,
o
ne
pasileidimas.
”
/
niekniekį areštuoja žmogų ir
Metams . ......................
$8.00 traliją.
,
v Romoje, praneša, jog pre
dymais^ iFrąncuząi pasišiau-v
' Pusei metų...................
4.00
“Draugas” neturi nei žemai
. Trims mėnesiams.......................... 2.00
Bet savo esmėje tas planas mjeras Mussolini išleidęs pa
šė jr grųsjna pertraukti, ry-į tąso iš Dūkšto Į JBraslavą, iš
čių gėdos, nei aukštaičių sar
fcihigus reikiasiųsti pašto Money
šius su Vatikanu, jeigu Pa- Braąlavo į Scvpn&iųnis, vo iš ten
prilygsta kalinio — svajoto tvarkymą, kuriuo draudžia
Orderiu, kartu.su užsakymu.
matos lyginti France’o raštus
pa nesiliaus mėginęs tai tai jau paprastas kelias į Lu
jo
sumanymui
pasprukti
iš
ma
laikraščiams
spausdinti
V'--------------L-JJUUJm’.
'prie pornografijos'.
Mes su-, kinti susinėjusias tautas. O kiškes. Po pOros mėnesių daž
kalėjimo. Kalinys nupiešė “neteisingas ir iškraipytas LAISVfi AR NELAISVĖ?
nai paleidžia nuvargintų žmo
praiitame, kad papos parėdy
jis
nesiliauja.
Ir
jeigu
*tik
_
—
..
—
--PanaeSja karams ant kalėjimo sienos upę ir žinias.”
gų į namus kaip nieko nebumu "Draugui” negalima Fran
♦
« b i.
Francija
jausis
atiprj,
tai
laivuką ir tarė sau: "Dabar Patvarkymą priėmęs mi- "Draugas” vis dar bando ce’o raštai skaityti, bęt ta pri beabejo ims vėl katalikybę
pašalinti.
aš sėsiu į tą laivuką — ir su nisterių kabinetas ir dabar įrodyti, jog "katalikybė yra verstina ignorancija dar ne persekioti, kaip darė nese O kiek' kankinimų ir žiau
didelis indas, kuriame įvairios
rumų naguose lenkiškos žanPrieš kiek laiko Edward diev kalėjimas. Aš vėl bu kiekvieno laikraščio atsako nuomonės pątelpa.” Apie tai, duoda jam teisės rašyti tai, ko nai.”
darbftėrijos ir policijos, tai gal
masis redaktorius gali būtį jog kun. Dambrauskas pyks-- nėra. Jeigu šiepimas kunigų Po to "Draugas” pranašhti- niekur apart kiniečių to nė
W. Šok paskyrė $100,000 už siu laisvas?’
.. r
yra nedorybėj platinimas, tai
geriausį planą karams paša Tai labai puiki svajonė, nubaustas pinigine bausme tąs ant kun. Tumo, jis dar ne ir kėlimas aikštėn visokių Vai ja, kad "Naujienos” prisidė- ra. Areštuotų pirmas dalykas
linti. Žinoma, atsiras nema bet tik svajonė ir niekas dau ir šešiais mėnesiais kalėjimo. girdėjęs. Sukeiksime jam ir tą lokaičių ir Purickiu darbų ir siančios prie francuzų ir jų paguldo ant hųgaros, suriša (
žai žmonių, kurie bandys pa giau. Marshallo planas irgi Štai už kokius dalykus lai informaciją. "L. Ž.” No. 129 gi yra nedoras darbas. Kad klikos. Vadinasi, ręmsiančios į krūvų rankas, .perdeda per
sauliui patiekti panacėją yra tik svajonė. To plano kraščiai bus baudžiami: už yra juodu ant balto parašyta: katalikybė yra didelis indas, su franeuzų džingas todėl, kad kelius, po kdlių įdeda lazdų*
"Dabar ; A. Jakštas (kun. tuo galima sutikti. Juk tarną jie neklausų Vatikano. Tai la įr pavertę tada ant nugaros
nuo karų ir tuo budu laimė įvykinimui visų pirma rei spausdinimą žinių, straips-’
Dabramskaš), neminėdamas inde sutilpo inkvizicija, raga bai "mandrus” pranašavimas muša per užpentis. Kaip žan
ti $100,000. Vienas planas kalinga, kad valstybės sutik nių ir karikatūrų, kurie
ir todėl negriausime iliuzijos: darai giriasi, taip mokinu žan
nų
deginimas,
Galileo
ir
Bruno
kun.
Tumo,
atkreipė
irgi
net
jau liko paskelbtas. Jis pri tų padaryti internacionalinę skleidžia klasių neapykan
Katalikų tegul "Draugas” pasidžiaugia darų mokykla, kad žymės ne
Rymo armotą prieš jį. ‘Lais persekiojimai, etc.
klauso Thomas R. Marshal- sutartį. Kiek pas kapitalis tą, nepaklusnumą įstaty vės’ Nr. 129 A. Jakštas ra- bažnyčios nusistatymas prieš kad ir tokiu pranašavimu, ku-, būtų, o papadės sutinimas ga
01 ■
l’ui, buvusiam Jungtinių tines valdžias pasireiškia to mams, silpnina valdžios tar šo, kad Aukščiausioji
lima, sako, esą priskaityti nuo
Bažny Damvipų ir^ evoliucijos teorijų ris nesipildo.
Valstijų vice-prezidentuiff kio noro’, kųoaiškiausią pa nautojų discipliną, įžeidžia čios Valdžia (žiur. JGennar dabartiniu .laiku irgi parodo O kai dėl šv. Tėvo raštų, tai didelės kelionės.
nia’ IV. 29 d. Nr. 117) smer katalikybes “laisvę.” Bet to dar kartų galime pasakyti ir ' Vagysčių yra labai daug,
tėvynę,
karaliaus
šeimyną,
rodė
Washingtono
ginklavi

Marshall siūlo internacio
ra niekas daugiau, patvirtinti, kad iš jų nieko ge bet vietoje to, kad parinkti
kia šias katalikų publicistų kia lai
papą,
valstijos
religines
inmosi
aprubežiavin^o'
konfe

nalinę sutartį, kuria einant
p -nelaisvė. Uždrausti žmo ro neišėjo. Bet dabar juk ir į milicijų atatinkamų sąžinin
nuodėmes: gyrimas spaudųj
stitunijas,
valdininkus
ir
rencija.
\
.
gų žmonių, įsijuosę platina
joki šalis negalėtų karo
nėms laisvai tyrinėti, laisvai pats "Draugas” tatai mato.
knygų,
raštų,
paveikslų,
1
gandų, kad esą padarę Lietu
skelbti be savo žmonių suti Karai yra kapitalistinio draugingas valstybes.
dinių ir kitų meno kuriniu, reikšti savo nuomones kartais
vių šauliai (partizanai).
kimo. Kitais žodžiais sa surėdymo padaras. - Delei to Tas patvarkymas reiškia kurie: 1) yra priešingi ta reiškia uždraudimų tokio daly
Vagiam gyvenasi labai ge
tį, kuris yra svarbus visai
kant, karo skelbimo klausi dabar dviejų nuomonių ne nė daugiau nė mažiau, kaip likų mokslui, t. y. teigia
rai: pasivadina lenku, nes są
pnijai.
mas turėtų būti pavedamas gali būti. Net “pasaulio de visišką spaudos laisvės pa pašiepia šv. Raštą, Bažny
žinės pas juos nėra, o "pračią, ’jos dogmatus, kanonus,
DuRštai,
Ežer.
Apskr.
—
Vie

naikinimą.
Juk
apie
tai,
kas
mokratijos
gelbėtojai
”
da

“Draugas” nepatenkintas dar
referendumo
sprendiijiui.
vomišlnemu” viskas galima.
apeigas ir t. t.; 2) kurie už?
tiniai gyventojai — išimtinai Gerai eina ir vertelgom, nes
skaitoma
“
neteisingomis
ir
ir
tuo,
kam
Lietuvos
socialde

bar
aiškiai
pasisakė,
jog
Balsavimuose galėtų daly
gauna krikščionių jausmus mokratai varginų krikščionis- lietuviai: .po visus kaimus tik
iškraipytomis
žiniomis
”
,
Amerika
stojusi
karan
to

vauti visi šalies gyventojai
savo šlykščių bei nemoraliu demokratus įvairiomis inter ir girdi aukštaičių šnek L-“un- už kyšį viskų gali padaryti. •
—• vyrai ir moterys — nejau- dėl, kad norėjusi sunaikinti spręs fašistų valdininkai, turiniu; 3) kurie yra aiškiai peliacijomis. Laike Seimo rin duo”, "untis”, "žusiS**^ ir t.t. Lietuvių kalba net lenkų
ddnzuruotus laikraščius skai
nesni 18 metų. Sakysime, vokiečių chemikalų indus kurie neteisingumą ir krai Šv. sosto pasmerkti, taigi kimų kademai sauvaliavo kaip Tai vietai per kąrą prisėjo vh tyti draudžia ir net areštuo
i pymą galės įžiūrėti kiekvie pr<ipažlinli katalikams kenk tinkami; sukišo nepatinkamus sko pergyventi. Pradžioje bėg ja.
jeigu Jungtinių Valstijų val triją. .
džia norėtų, kuriai nors val Pakanka tik pažvelgti į noje nepatinkamoje sau ži smingais, blogais, vengti sau asmenis į kalėjimus. Ro dami rušSi stengės galimai
Didesnio p^sityčiavimo tur
nais.”
daugiau
padegti
triobų;
atėję
nioje.
Tuo
budu
valdžios
dosi,
viskas
tvarkoje.
Lietuvos
būt niekur nėra, kaip nuo to
stybei karą paskelbti, tai ji Europą, kad supratus, jog
vokiečiai
kas
tik
tiko
paėmė
"priešai
”
liko
nugalėti,
bažny

kių “brolių” — lenkų, avinė
tą klausimą turėtų pavesti Marshallo planas dabartinė darbų kritikavimas yra neį Tai vadinasi laisva mėlio
kadiuomenės
reikalams;
pate

čia išgelbėta, Vailokaičių spe
visų gyventojų referendu mis sąlygomis yra neįvyki-: manomas, nes tokioje kriti kritika! Tas faktas, kad kaip kuliacija apsaugota. Tad ko kę “tovorščiai” iš Maskvos pa- lio kaily vilkų.
—* Senis.
mui. Ir net tame atvejyje, namas. Francija su savo pa koje visuomet gali būti įžiū Dambrauskas, taip ir Tumas daugiau bereikia? Bet štai tie siste^ė "okomunit” kas PO
tebėra kunigais, "nors nuomo
kai gyventojai pritartų val lydovais — Lenkija, Rumu rėta valdžios autoriteto silp nėse ir nesutinka,” nedaug ką nelabieji socialdemokratai ėmė rankai ]>ateko, žinoma, tik
džios sumanymui, oficiali- nija, Belgija, čeko-Slovaki- ninimas.
tenusveria. Italų Katalikų Par ir paklausė: ar visa tai buvo sau. Pagalinus atsidangino neniai karas^ skelbti butų gali ja ir Jugo-Slavija — sukurė Įdomu dar yra pastebėtu tijos vadas, Luigi Sturzo, irgi daroma teisėtai? Kuriais įsta prašyti “ponai” —• lenkai.
CARSINKIT1ES
ma tik šešioms dešimtims aršiausį militarizmą. Kas ir tai, kad fašistų patvarky tebėra kunigas, bet dėl kriti tymais einant buvo kišami ka- Ptad^ioye tai jdar jie tąip'
NAUJIENOSE
varžė žmones: davė liuosai išdienų praėjus nuo referendu gali būti tiek naivus, kad ga- mas draudžia žeminti papą kavimo fašistų valdžios pri- rjįman visi būriai žmonių?

MAUttEMP?

I>IWI .................... ....

I II

. ...........

mo. Valstybes, kurios tų
patvarkymų nesilaikytų, siū
loma bausti.
Marshall sako, kad karo
klausimus turi spręsti tie
žmonės, kurie aktingai daly
vauja jame kaipo kareiviai
arba^finansuotojai, Juk ka-į
ro išlaidos yra padengiama
gyventojų mokesniais; jie
taipgi turi siųsti skerdy
nėms savo vaikus, brolius,
gimines ir draugus. Tad jų
balsas ir turi turėti nusve
riančią galią.
Tai skamba neblogai. Fak
tas yra tas, jog žmonės,
dauguma jų, neapkenčia ka
rus. Ir jeigu kiekvieną kar
tą karo skelbimo klausimas
butų pavedama gyvento
jams išspręsti, tai karai
skelbti nebebūtų taip lengva,
kaip dabar. Pavyzdžiui, lai

f.

.j

Apžvalga

<Į

•

, ...J

1

Po lenkų letena

1

Algis.

Devintas Peklos Ratas
[“Iš “Liet. Žinių”]

(Pabaiga)
f —Dirdi tu jį—pavargęs!.... Mieste
kaip strypais svaidomas eina, o kaip į te
atrų, ir dar su žmona—pavargęs... Suėdei
tu mano jaunystę, suėdei jaunystę, suėdei
jaunas dieneles!—kukčiojo Marcė.
Kas daryt? keliuosi, einu su savo ink
vizitorium į teatrų, vedžioja jų visą laikų
už rankos, krečiu su ja juokus, o širdyje
—tuzinas kačių.
-^Man būtinai reikia lekierkų ir perįšviečianių pančiakų. Be tQ> suknelės .to
su bimbiliukios, kaip Antanienė turisu
bimbiliukais, dekolte iki...
•Jr pradeda man Marcė pasakoti apie
Antanienės suknelę su įvairiais fintikliuškais, birbiliukais, kankoliukais, < cimbaliukais, dekolte ir kitais daiktais, kurių
pavadinimų nei jokioj enciklopedijoj ne-,
rasi.

—'žinoma, Marcei, suknelės reikia, bet
kur tuos pinigus rasti. Neisi gi patiltėm..
Iš gaunamos algos suknelių su fintikliu.škais nelabai...

—Ar tai svieto vyrai taip daro? Na,
ir kam aš tave, stuobrį, už vyrų ėmiau,
kam mane močiutė, vargšę našlaitę atida
vė tavo glfrbon?
Ir taip toliau, ir taip toliau...
Devintasai peklos ratas be jokių
pridėčių.
Ištisi metai klausausi Marcės čiulbėji
mų, ištisi mętai, kaip šunelis, lakstau, o
Marcei įtikti vis negaliu. Galų gale, kant
rybė truko. Nebegalėjau pakelti to jungo,
kurį prieš kelis metus ties Dievo aukuru
su didžiu džiaugsmu užsidėjau.
Anų dienų Marcė iš kaž kur parbėgo
iškaitusi, apilsusį. šypsčna nuo ausies/iki
•krūtinė — kaip kalvio
.auisies... į'kfrutinė
’ * dumtuvės...
Va—Važiuoju kurortanl—tarė ji.
žiuoja Birbilienė; Leipcikiene...
Ir priskaitė man tų laimirigų... įenių
apie porų dešimčių.
—Važiuok,—tariau aš, linktelėjęs gal
va

—Na, žinoma, važiuosiu... Manai ne?
Tu jau norėtum mane supūdyti tame drėg
name kambaryje, norėtumei subaigti spro
gti mano jaunas dienas.. ?
—Marcele, važiuok, kas tavęs neleid
žia? Važiuok dušyt, pasismagink, jau
nystėj, kurios taip verki, grąžini^.. Va
žiuok.. .
—A—a! Bepiga tau sakyti:’— va
žiuok... Man pinigų reikia!
—Sakai pinigų? Vaj ė-ė, aš maniau,
kad tu be pinigų... Su jais, dušyte, ir bė
da — nei cento neturiu.
—/Gi kas tu per vyras? Kuriems ga
lams tu mane ėmei? šimtai piršosi, galė
jau pasirinkti, kurį norėjau... o už tavęs
tekėjau, maniau aukso kalnus pelniusi...
Dievuliau tu mano, Dievulėliam..
Ir mano Marcė paleįdo vargonus.
—rSuėdei-r-girdi*-jds jaunystėj ir vi
sus gajus... '• .'V b 77
]/ /,' » ■ , i
—Oi, Deive!... važiuok, Maroėl tu nuo
mano ' galvos. Važiuok kuo greičiausiai...
Šia, parduodu paskutines/, kelnes, štai laik
rodis be rodyklės — ir tą parduodu, ir dū
šių parduodu, ir stalų, viską, viską... Tik
:bėgk, dušel, nes suėdęs tavo jaunystę, galiu
suėsti ir tave. Bėgk, dingk, prasmek...*

Ir, nusimovęs .paskutines kelnes, atidaviau tairhgitei, sykiu su paskutiniais lopytais mano 'garderobo ištekliais,* laikrod
žiu, staltiese įr dar kai kuo...
—Nešk, girdi, į talkučkę, parduok ir
atnešk pinigus. ..
♦

I' i

'w i

i m !i|y,win,||,

ir ugnis
taip, kąip jaunybėj — išsklaidysiu
kurčių šalnų žvilgsniais...
Ir atšals
ugnys tos —
jas §avo žvilgsniais užgesysiu.

*

*

. Dabar sėdžiu kampe be kelnių,
be
laikrodžio, be visa ko.. .
Sėdžiu ir manau apie svieto marnastįs. Sieloje taip linksma, lengva^., Nors
vienų kartų atlikau pavyzdingo jVyVP pa
reigas, Marcelė išvažiąvo kurortam.. Ątsisveikindama nęt apsiverkė:
—Ir kaip aš tave, įbajapjėlį be kelnių
paliksiu?..,
'
•
Minkšta, sakau, moteriška širdis...
O Dantei pavydžiu, kų|p tik galiu. Be
pigu j^m buvo su Beątriįe amzerėtis, —•
pakibintų jis mano Marcę.

|Pr. -Būdvytis.

Žaibų audra
Aš dievus dangaus nugalėsiu
jr ąudras,

Kas man dievybė ir šventovės!
Prakeikti
slibinai
po jas' klajoja tamsy skraistėm,
kaip pragaro galybės — šypsos
krauliu iliepąnojaučiom akim
ir pragaro ugnim marina
šventovių dievinus sapnus...
Prakeikti juos dangum,. griausmais
ir jųjų meilę užmarintų
užmoti, fkąip ’sapnus!... ; J , j .
Kam tos šventoves, keisinb pilnos,
kam tas nekaltas išdavimas?
Tegu nušviečia burtų žemę
atpirkimas
i
ir te išauga
sau žmogus!...
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kos formule galima visas pašau*
lio gyvenimo procesas apimti
Pavyzdžiui XVII šimtmečio pa
baigoje Jokūbas BerjiuUi iškil
mingai sakydavo Omnes disci*

Iš Mokslo Srities
Matematika ir jos praktinė reikšmė

■ plinae mathesi indigent,mathesjs
InuHa” ( t y, visi mokslai rei
kalingi matematikos, o matema
dėka, atrado tyrinėjimams sritį, tika apsieina be jų visų). Viekurioje dar ir XIX šimtmety ge-J ną šimtmetį vėliau filosofes
ko, tai Jciekvienas supratęs tą Iriausi analitikai bąndė savo pa-| Kantas matematiką dar labiau
skaičiavimą,pilnai savystoviai ga jėgas. Tačiau ypač malonaus garbina, anot jo: “Kiekviename!
lės spręsti,taip sakant,mechaniš sutikimo tikslieji mokslai randa gamtos moksle tik tiek yra tikri>kai ir labiausiai supintus užda anglų lordų tarpe, nuo kurių ne mokslo, kiek jame yra matema
vinius, kyr kartais net genijai atsilieka ir ledi. Nuo 1704 me- tikos.”
(Bus daugiau)
i
tų
ilgiau
kaip
per
šimtmety
Anj
būna bejėgiai”. O Henrikas
Hercas sako, kad panašiais me-l glijoje net damoms buvo leidžia
todais naudojantis kai kada iš mas specialiai matematikos žur
rodo, kad matematikos formulės nalas. Tada matematika buvo
DR. J. A. VELONIS
turi savo atskirą gyvybę ir pro- skaitoma karininkų auklėjimo
Chiroprata^
tų, n«p jos išitnlo protingesnfe II pagriii<lu ; tam Ije abejojimo tu-|
Naturopathaa
nei mes patys, o kartais protin Irėjo reikšmės ir tie puikus marVabano pasiektieji pasisegesnės net už savo sutvėrėjus. Išalo
I
cijų, — naujausiais budais.
žymiai padidėjusi matemati-|[kimai. ‘Tie jo pasisekimai pa-1 4225 Archer Are. —• Brighton Park.
Theater Bldg., 2-ros lubos.
kos įtaka atatinka jos pakilusiai Iįdarė tai, kad karo inžinerijos
Valandos: nuo 9 iki 12 dienų.
reikšmei. Ją gerbė, kaipo mok-[ mokslas ėmė vadovauti karais. I
Nuo 6 iki 8 vakarais.
slų karalienę, ir mokytųjų žmo-l Del to tada buvo manoma, kad
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
Tol. Lafayętte 5698.
\
nių tarpe ji, tur būt, niekados! geras karo vadas turįs sykiu ir Į
neturėjo tokios didelės simpati-Į! geras matematikas būti.
jos kaip XVHI šimtmety, kurį! Kas prie Njutono (1692-1727) I Dr. Anelė Kaushillas D. C,
CHIROPRACTOR
kai kas net matematikos am-1 buvo tik pradėję vystytis, tas! Gydau be operacijų ii be gyduolių
staigias ir kroniŠkas ligas:
žiumi vadina.
I per visą XVIII šimtmetį virto visokias
i,
reumatizmą,
jnaktinį
tvirtu organizmu. ' Broliai Ber- SUSIŠiliapinimą, dusulfparalyžių,
ir
visas
kitas
liTai buvo ‘laikotarpis, kada už nulli, Leonardas Eileris ir kiti, gas; vyrų, moterų ir vaikų. Patą-!
siėmimas aritmetika ir geomet matematiką pastūmėjo taip toli,j rimai dykai.
<' ,
'
2159
l
W.
21
St..
kampas
Leavitt
St.
rija aristokratijos buvo gero kad praktikoje jos naudojipias
Telefonas Roosevelt 8135
išauklėjimo žyme skaitoma. buvo ilgam laikui užtikrintas. Valandos: 3 vai. iki 9 p.’m. Nedėlioj
9 iki 12 a. m.
Tam laikotarpy Francijoje mar [Matematikos . analizuojamasai
kizas de l’Apital parašė pirmą plotas vis augo ir augo. Po to, j
diferencialės skaičiuotės vado 'kai paaiškėjo, kad matematikos ĮI Rezidencijos Tei. Briinswick 4887
vėli, Vokietijoje grafas fonl metodės pritaikomos žemės ir I
Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
čirnhausas žymiai pastūmėjo dangaus mechanikai, viena fizi-IĮ CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
pirmyn algebrą, Italijoje trupu kos šaka po kitos perėjo jos g*lo- I
Be gyduolių, be opefacijos
tį vėliau grafas de Faujani savo bon. Pasisekimas buvo toks di- I
Vai. 9-1; 5-8 P. M.
Šventad. 9-12
teorijos apie lemniskatą (lenkto delis, kad galų gale kai kas ma- ĮI
1579 Milwaukee Avė.,
ji linija aštuonerinkės formos) | nė, kad viena didele matemati-fi Kampas
Robey ir North Avė.
(Tęsinys)

Natūra Gura Institute

/ Užsisakykite tuoj geriausių knygų iš žemiau talpinamo knygų sąrašo — už $40.00 (pilna kataloginį vertė), o
AUŠROS KNYGYNUI prisiųskite tiktai $20.00. Tokiu budu, užsakydami knygų virš pažymėta verte gusite per pusę
pigiau Jei užsisąkysite knygų už daugiau negu $40.00, rokuojant katalogine kaina — prisiųskite puse tos sumos kiek yra
užsakomųjų knygų vertė Užsakydami viena ar keliolika knygų iš šito sąrašo prisiųskite tiktai tiek už kiekvieną kny
gą kiek tos knygos yra numažinta kaina, šitų knygų nupigi Rimas tęsis iki Rugpiučio-August 31 dienai pertai malonėkite
pasiskubinti, idant turėjus progą įsigyti sau reikalingų knygų už visai numažintą kainą.
,
. '
e. LYTIES MOKSLAS?
*
. ISTORIJA AMERIKOS.
LYTIES MOKSLAS. Tai garsi knyga, tai šaltinis sveikatos
i daktaras jaunų
fr senų, moterų ir vyrų, vedusių
ir
viengungių.
paraše lytiškų
D K. A..‘ J.

KARALIUS.

Knyięra su daugeliu paveikslų kuriuose atvaizduoja visus

lyties organus
F_____ _
knyga reikalinga netiktai sergantiems, bet ir sveikiems,

^odel-gi

patartina užsisakyti Šitą knygą yisifenvs, kurie tiktai interesuojasi lytięs reikalais. Knyga didelė; pusi. 400, su drUtaia apdarais.

Kaina $7.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik................. . $4.00

kuiJturos istorija.

.

.
KULTŪROS ISTORIJA. Trys didelės knygos su daugel paveikslų. Tai yra viso svieto kultpros istorija pradėjus Egiptu, Amerika
bangiant Lietuva ir kitais kraštais. Trys knygos gražiais apdarais,
puslapių 505«
,
i
Kaina $4.00, įki Rugpiučio-August 31 dienai ........
$3.75

ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ WYGA7~

ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA — MOTERŲ BEI MER
GINŲ. . Šitoje knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų gaminti didžiau
sių artistų sviete. Paveikslai yra gamtiški — gryni. Po paveikslais
aiškinimai anglų kąlba. GęažiaiS/ storius apdarais.
Kaina $5.00; iki Rugpjūčio-Augusi 31 dienai tik.................. $4.50

Valgių gaminimo.

7

~

VALGIŲ GAMINIMO IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMO KNYGA. Tai
yra kukorystės knyga. Mokina kepti ir virti, sutaisyti gardžiausius
valgius ir gėrimus, taipgi ir kitus šeimininkavimo dąrbus.
Drūtas
audimo apdarais, puslapių 162.
Kaina $1.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik..... ............. $1.50

KUNIGO BLVBOS BIBLlJA.
KUNIGO BIMBOS BIBLIJA. Knyga didele, su daugeliu pa
veikslų —■ vaizduoja kunigus, mįniškas ir tt. Taipgi randasi daug
pamokslų kunigo Bimbos.
Kaina1 $8.0Q; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ...........
$2.00

Barbora

ūbryka."

“

BARBORA UBRY.KA . ARBA KLIOštORIUS IR JĖZUITAI.
Su paveikslu.
---------- i. Aprašomą baisi padėtis minikęs
minikąs Barboros, kuri"
kuri’ 22 me
me-
tu išgyveno
Sgyveno klioštoriaus kalėjirrco
kalėjimo urve. Drūtais andarais.
apdarais, misi.
pusi. 118.
Kaina $1.25; iki Rugpjūčio-Aug>ust 31 dienai tik
..... $1.00

GYVENIMO MOKYKLA.

Gyvenimo MOKYKLA. šita knyga yra viena iš tų knygų ku
rią skaitant pakelia dvasią ir duoda norą siekti prie mokslo, prie
biznio, prie atsižymėjimo. Labai naudinga knyga dėl moksleivių ir
kitų, kurie) nori patapti garsiais žmonėmis. Pusi. 235, apdaryta.
Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................. $2.00

STROPI

DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVOLIUCIJA.

ŽODYNAS ANGLISKOS-LIĖTUVIšKOS KALBOS, šitą garsų
žodyną sutaisę A. LALIS. Knygą didelė, su tūkstančiais žodžių, ku
rie yra išguldomi į lietuvių kalbą. Gražiais “Half Morocco” apdaraią,
nugara ir k&irtpai drūtos, gražios morocco skurds, šonai audimo; ant
nugaros parašai aukso raidėmis. Puslapių turi 835.
Kaina $6.50;;; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik............. ?. $4.00

PILNAS LALIO ŽODYNAS.

T

RANKVEDIS ANGLŲ KAI.UOS.
RANKVEDISANGLIšKOS KALBOS. Praktiškas būdas išsimo
kinti anglų kalbos~pačiam per save be pagalbos mokytojaus. Sutai
sė J. LAUKIS. Knjuęa didelė, pusi. 310. Apdaryta drūtais apdarais.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tįk...............

$2.00

BEt>IEVIŲWENTRAšTi§r“
BEDIEVIŲ ŠVENTRAŠTIS.

šita knyga yra padaryta iš senų

“Kardų”, randasi apie 300 paveikslų-ir visi jie bedieviški, daug rašto

apie tikėjimus, dievus ir kitus dalykus.

lapių drūtais apdarais.

Knyga didelė, apie 1000 pus
x

PAMOKSLĄ! IŠMINTIES:

'

PAMOKSLAI IŠMINTIES IR TEISYBĖS. Labai žingeidus pa
mokslai apie išmintį in don
’ ’ 182
“
Puslapių
___ Kaina 75c.; iki Rugpiu
August 81 dienai tik...... ................ 60c

šios
Queen Ann1
Valgomojo kambario setas
dienos—naujanybė. — Puošia kambarį kaip zerko
Jas veidą.
Su parinktais krėslais —

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUTVERTAS.

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUTVERTAS.
Paražė
Prof. Meyer, iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. Vąizdžiąi aprašo
mo kokiu budu tvėrėsi dangiški kunigai ir kaip jnusų .žemė susitverė,
taigi kokiu budu ant jos atsirado gyvybe. Su paveikslais, pi
apdaryta.
Kaina $1.60; iki Rugpiučio-August 31 dieną! tik............... $1^5

GAMTOS ISTORIJA.

GAMTOS ISTORIJA. Pagal Bert* parašė Dr. Bacevičius
ga su daug, paveikslų, žuvių, žmonių,! medžių, ir tt. Storą su
apdarais, puslapių 209.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik —-..........

KAS YR’ TAIP, O KAS NE TAIP.

►GRAFlJA~
GEOGRAFIJĄ arb£ ŽEMĖS APRAŠYMAS. Pagal kitus para
šė ŠERNAS. Knyga nepaprastai žingeidi — aprašo apie žemę, vul
kanus, kiek yrą pusauly viešpatysčių, kur kokie žmonės gyvena, ko
kios jų ypatybės! ir tt. Knyga didelė, su daug paveikslų pusi. 409.
Kainą $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dienąi tik.................... $2.00

'

Pianai paskutinios mados—self-player
išdirbystės — Suolelis su notų kabinetu
kartu— u: šitą stebėtiną kainą

geriausios

$16.95

ETHNOLOG1JA.

ETHNOLOGIJA arba ISTORIJA APIE ŽEMĖS-TAUTAS. Pafal Haberland, parašė ŠERNAS. Su daug paveikslų viso pasaulio
monįų-tautų. Knyga turi didelę mokslinę vertę — patartina kieįvienam lietuviui ją įsigyti. Puslapių 667.
Kaina $3.90; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik.................... $2.50
Telefono stalelis. krėslas
pritai— tam
tyčia
kytas — visokios mados.
Puošnus dalykas
būtinai reikaling;

MES “VISUS APRUPINAM

KRAŪJO

Sėja;

KRAUJO SĖJA.
Vaizduojama baisus karės laikas.
Knyga
2-jouse tomuose. Mūšiai ant žemės, mūšiai ore, mūšiai vandenyse.
Per abu tomus puslapių 535.
Kaina $2.50;įkiRjugpiučio-August 81 dienai tik........................ $2.00

ben-hur
ISTORIŠKA APYSAKA Iš JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ. Pus
lapių 472.
- Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................... $1.25

______ ~

MEILĖ IR DAILĖ.

MEILĖ IR DĄILĖ
Parašė Meilės Specialistas.
veikslų. Pusi. 207, padi ,
Kaina $1.60; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik

Su daug pa-

PORTUGALŲ MINIŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI
PORTUGALŲ MINIŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI.
Parai ie pati
miniška Mariona Alcafęrado'.’ • Knyga nepaprastai žingeidi, u ; puošta
gražiais paveikslais. Pusi. 160. Gražiais apdarais.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tįk .......... ...... . $14?5

ISTORIJA CHICAIiOS LIETUVIŪ.
ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ. Knyga žingeidi,
koja laikus kada lietuviai pradėjo apsigyventi Chicagoje, ^pie tų laikų
veikėjus, draugijas ir tt. puslapių 580.
Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.....................$1.00

LAISVAMANIŲ KALENDORIUS.

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Yra tai tikriausia svieto Isto
rija nuo seniausių laikų, daug dą seniau prieš Kristaus gimimo iki
nupolimui Rymo viešpatystės. Knyga didelė, puslapių 305?
Kaina $1.75; iki Rugpiučio-August ^1 dienai tik.................. $1.50

•RIJAABELNĄ
ISTORIJA ABELNA. Tai\yra viso svieto istorija, apie visus pašaulio kraštus. Yra tai svarbiausia kn a norintiems susipažinti su
viso svieto istorija. Parašė Dr. Basevtt s. Puslapių 498, apdaryta.
Kaina $2.75; iki
no-August 31 pienai tik............... $2.00

iTŲ PROTĖVIAI.
LIETUVIŲ PROTĖVIAI. Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriška ir gana didelės svarbos. Aprašoma lietuvių padėjimas da
prieš Kristų per 800 metų. Puslapių 283, apdaryta.
Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik___ ______ $t.75

PELKĖS. Veikalas iš lietuviu darbininkų gyvenimo Amerikoje.
Parašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon vertė Kazys Puida. Pusi 468.
Kaina $l.§0; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................... $1.25

BRAN’
<262-64
J'HONE U

"T“

GYVULIŲ PROTAS.

GYVULIŲ PROTAS. Paraše Dr. T. Želi, vertė J. Laukis. Yra
grynai mokslinė knyga šią knygą skaitantis sužinosi ar gyvuliai pro
tauja ar ne ir kokie gyvuliai protauja ir kurie neprotauja,
Knyga
labai žingeidi.

Puslapių 212.

Kaina $1.25; iki Rugpiučio-Ąugust 81 dienai tik ____

. $1.00

__ \_I„NtANO ATSIMINIMŲ?
IŠ
MANO
1
..............
" ATSIMINIMŲ.
.................
Daug
žingeidžių pasakų. Parašė Dr.
Pietaris. Su autoriaus paveikslu. Pui
~ ’ * | 301
Kaina $1.25; iki Rugpiučio-August
ienai tik................. _ $1.00
TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS.
TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS. Knygelėje telpa įvairus
patarimai apsivedusiems ąrba manantiems apsivesti.
Parašė Idos
Cradock, vertė J. Laukis. Pusi. 40.
Kaina 25 centai; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik............... 20d

SAPNŲ KNYGA.
SAPNŲ KNYGA. Išguldo visokius sapnus, kokius tiktai žmo
gus gali sapnuoti. Knyga puikiais padarais. Pusi. 264.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai
, $1.40

MAGIŠKOS KAZYiRJ&

~—"

MAGIŠKOS KAZYROS su lietuvišku išguldymu ir visais naaiškinimais.
‘Kaina $1.50; iki Rugpiučio-Ąugust 31 dienai ....................... $140

BIBLIJA.
‘ BIBLIJA ARBA PILNAS ŠVENTAS RAŠTAS SENO IR NAU
JO TESTAMENTO. Knyga didelė virš 1100 puslapių, juodais au
dimo apdarais, auksinio titulo anspauda, rausvi lapų kraštai. Sykiu
su Biblija randasi ir Biblijos rodyklė su kurios pagelba lengva jieškpmi dalykai Biblijoje surasti.
Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August 81 dienai.........................& $2.50

PATARMĖS MERGINOMS.
PATARMES MERGINOMS APIE LYTIES RALYKUS. Para
še Margaret H. Sanger, į Lietuvių kalba vertė J. Stropus. Knygoje
randasi gana daug paveikslėlių išaiškinančių išsivystimą vaisiaus,
neštuipą ir tt.
»
•
Kaina $1.00; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik........................ 90c

ŠVYTURYS.

ŠVYTURYS. Almanachas už 1912 iii 1918 m«tus. Te pa raštai
geriausių lietuvos rašėjų: Liudo Giros, Lazdynų Pelėdos, Gustaičio,
Mikuckio, Vinco Krėvės Kazio Puidos Žemkalnio Grigonį > ir kitų
Vertėtų .šitą -Almanachą
----------js1—-Lt ~
aug ,žingeidžių raštų, šios abi kn •oš turi puslapių 540.
Kaina $2.00; iki Rugp: Sio-August 31 dienai tik
..... $1.50
J VA

VAOIUMIO,

11 v o

jame

r

MEILĖ IR ŠEIMYNĄ.
MEILĖ IR ŠEIMYNA. Knyga su daug paveji
dybi ų. Pusi. 260, drūtais padarais.
Kaina $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dięųąi tik

$1.25

PELKĖS.

BRIūgepcrtfurniturEC“

”

KAS YR’ TAIP, O KAS NE TAIP. Paraėė tforit, vartė Dr.
A. J. Kafalius. Puslapių 254.
’
•
•
Kainą,
Kainą 7755 centai;
centai; iki Rugpiučio-August 81 diena
dienaii tik ..........
................. 50c

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI ŠUTVĖRiMAL
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SUTVĖRIMAI. Pagal Bitnerį, sutaisė JsERNAS. Knyga žingeidi, aprašo susibudavojimą viso
kių gamtos pavidalu. Su daug paveikslų. Knyga didelė, puslapių
870 gražiuose audimo padaruose.
Kaina $2.^0; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ............... $2.00

Valgomojo ruimo lovu
tė, kuri visur tinka—
geležinė, tvirta ir gra
ži; užima labai mažai
vietos, gera dėl sėdėji
mo—minkšta dėl gulėjimo. Dabar labai pi-

$1-26

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA.

vau

MFEGRUIMIO SETAS
Dvi pilnos mieros gulyklos — lovos— pilnai atsa
kančios savo grožiu. % Geriausio materiolo C£Q
valug paskutiniosios mados. Tik
vvv

biologija;

BIOLOGIJA, ARBA MOKSLAS APIE GYVUS DAIKTUS. Pagal prof. Nusbaum sutaisė šernas, šitoje knygoje aprašoma kokiu
budu atsirado gyvi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie vystėsi pra
dėjus mažu vabalėliu iki daėjo ligi paukščių, galiaus paties žmogaus.
Su paveikslais, puslapių 147.
Kaina 60 centu; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik............... 50c

HYGIENA.

ŽODYNAS LIETUVIŠKOS ANGLIŠKOS ir ANGLIŠKOS LIE
TUVIŠKOS KALBŲ. Sutaisė A. LALIS. Abi dalis vieųoje knygoje,
puslapių 1374, drūtais gražiais apdarais, kampai ir nugara morocco
skuros, šonai audimo, aukso parašais ant nugaros.
Kaina $10,00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik
$8.00

RAKANDAI—VISIEMS

DANGUS. Pagal Flamarioną, parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Iš mokslo astranomijos. Puslapių 193.
Kaina 65 centai; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik............. . 50c

LAISVAMANIŲ KALENDORIUS.
Kalendoriuj randasi daug
paveikslų ir gana žingeidžių raštų. Sutaisė J. Mickevičius. Rusi. 60.
Kaina 50 centų; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik....... .
45c

LALIO ŽODYNAS.

pigiai-brangus-brang us pigiai

$1.75

DANGUS.

DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVOLIUCIJA. Pagal Darwino
Darvino,
Weismene, Krępotkino, Spencerio ir kitų parašė Arthur Lewis; vertė
Dr. A. J Karalius. Puslapių 187.
Kaina 50 centų; iki Rugpiučįo-August 31 dienai tik............... 45c
HYGIENA ARBA MOKSLAS apie užlaikymą sveikatos. Pagal
Bernesą, Dr. Noll ir kitus sutaisė šernas. Ras nori apsisaugoti nuo
visokių ligų tas turi perskaityti šitą knygą. Pusi. 132.
Kaina 50 centų; iki Rugpiučio-August 31 deinai tik............... 45c

ruoškitės dabar

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ ŠIAURINĖS AMERIKOS

Kuris tiktai
nuo laikų Kolumbo ir da prieš tai iki pat Iru, dienų.
<j?ida.vijus
Istorija, verta, būtinai isieryti šitą, knygų, nes
yra Amerikos veidrodis, kuriame atspindžia jos kilti praeitis.

PAVEIKSLAI — ABROZĄI.
4-^ABROZĄI — DĮDr_LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ ĄLGĮRTIS. šitįe visi paveiksKaina $2.00

Rugpiučio-August 31

(Visi 4 paveikslai $1^0

Pinigus siųskite sykiu su užsakymu. Jei siųsite grynais pinigais laišką registruokite. AUŠROS KNYGYNAS yra
didžiausias lietuvių knygynas pasauly. Visos geriausios knygos kokios tiktai yra išleistos lietuvių kalboje čia Amerikoje
aiba .Lietuvoje galiota gauti AUŠROS KNYGYNE. Katalogas siunčiamas dovanai. Knygų kainos nupigintostiktai tų
kurios čia garsinamos ir tik iki Rugpiučio-August 31 dienai. Radę sau reikalingų.knygų šitame sąraše.pasiskubinkite užsi
sakyti. Norinti agentauti mųSų knygomis apie sąlygas klau skyte laišku. Laiškus sii pinigais siųskite šituo nauju,antrašu:

------

NAUJIENOS, Chicago, m

r

CHICAGOS
ŽINIOS

G ARI AUSIS
PRIRODYMAS
Kiekvieno banko populiariškumas daugiausia
prisideda prie augimo depozitų. Musų ban
kas yra vienas iš tų, kur užsitarnavo žmonių
pasitikėjimo, kaip parodo paskutinis musų
banko statmentas. Per paskutinius 3 mene
sius musų depozitai pasidaugino virš $400,000.00.
• Jei dėl kokių nors priežasčių jus norėtu
mėt perkelti jūsų sąskaitas j musų banką
iš kitų bankų, atnešk jūsų bankine knygelę
ir mes išpildysim prekėlimą be jokio klapato dėl jūsų. Jei jus padarytumėt tatai pirm
20-tos šio mėnesio, mes skaitysim jums nuo
šimčius nuol-mos Liepos už visą perkeltą
sumą.

DIDELIS BANKAS
ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO'
Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

$200,000.00
DOVANU

C. B. Shane kompanija jau
nebelicpia Naujienoms pasis
kaityti injunetioną ir rasti ten
uždraudimą rašyti apie strei
ką.
>
»I)abar Shane kompanija at
siuntė Naujienoms pakvieti
mą, kad Naujienų redaktoriai
ir reporteriai
atsilankytų į
Shane’o dirbtuvę ir viską ten
ištirtų ir persitikrintų, kaip
kompanija užganėdina savo
darbininkus.
Savo laiške Naujienoms kom Italai nenoH, kad itale butų
panijos prezidentas sako, kad
pirma moteris Illinois val
ištyrus dalykus galima butų
stijoje pakarta.
rasti sekančius faktus:
Kad kompanijos dirbtuvė Mrs. Sabelle Nitti, itale kai
je dirbę suvirš 250 lietuvių miete, kuri buvo italo šerifo
areštuota ir italo advokato
ilgą laiką;
Kad dirbtuvės darbininką pakorimui priteista, ga'l bus
algas gavę geras, dar geres nuo kartuvių išgelbėta kitų
jos tautiečių.
nes kaip kitur;
Kad kompanija užtikri Pereitą ketvirtadienį nema
nanti savo darbininkams pa ža įtekmingų italų susiorgani
stovų darbą, ne mažiau kaip zavę tuoju tikslu, kad išgel
bėjus Mrs. Nitti nuo pakori
48 savaites į metus;
Kad kompanija duodanti mo. Sakoma, kad tai butų gė
dalį savo pelno darbinin da italams, jei italė butų pir
ma moteris pakarta Illinois val
kams.
stijoje. Jie nori, kad tą bylą
/

kompanijos prezidentas betgi
neturi parodyti vieno didžiau
sio — pripažinimo darbininkų
teisės daryti kolektyvę sutartį
ir turėti savo profesinę orgahizaciją, uniją.
Darbininkui, kaip ir kiekvienam žmogui, moralis gcras
paeinąs iš pripažinimo jo tei
sės, jo laisvės, yra dažnai, gal
visuomet,
brangesnis ir
materialę gerovę.
Jeigu p. Shane yra taip geras savo darbininkams, tai jis
juk galėtų jiems pripažinti jų
teisę būti unijistais.
Toliaus savo laiške Shane
kompanijos prezidentas ginči
jasi , su Amalgameitų Rubsiuvių unija, tvirtindamas, ka<
jo kompanija daugiau esanti
gero padariusi lietuviams atei
viams, negu Amalgameitų uni
jaŠitas C. B. Shane kompani
jos prezidento laiškas, nežiū
rint į jo matomą didelę opo
ziciją unijai, rodos, yra žings
niu prie unijos pripažinimo.
Apie streiko eiseną mes tu
rime sekančių žinių, kurias
praneša Rubsiuvys:

Ar JUS* gausite dalį tos dovanos? Jei ne, tai nu
spręskite, KAD PRADĖJUS TAUPYTI DABAR,
taip, kad jus gautumėt dalį savo sekamo palūkanų
išmokėjimo. Jus galite pradėti su vienu doleriu ar
daugiau ir accountas sykį pradėtas ir vis dadedant
reguliariai jis augs pastebėtinai greit. Visi depozi-.,,
tai pradėti pirm liepos 15 d., gaus palūkanas nuo
liepos 1 dienos.
Investuokite savo atliekamą dalį pinigų į musų 6%
Real Estate Auksinius Bonus ir Morgičius. Mes pir
miau investiname savo pinigus į tuos investmentus
kol juos išstatome pardavimui. Tas parodo, kad kai
po jūsų investmentas yra 100% saugus.

Ateikite arba rašykite mpms dėl tolimesnių infor
macijų apie tuos investmentus.
Musų bankas atdaras panedčliais iki 6 vai. vakare.
Utarninkais- iki 8 vai. vakare. Subatomis iki 9 vai.
vakare, o kitomis biznio dienomis iki 4:30 vai. po
pietų.

Milwaukee Avė. prie Division St
Trumpas blokas į rytus nuo Ashland Avė.

JOHN F. SMULSKI, PRES.
“Didžiausis Chicagos Bankas už Vidurmiesčio”

Streikieriai tvirtai laikosi ir
tikisi greit laimėti streiką.

LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS
SIETUKUS IR AGOROS DURIS
Vasarą ir žiemą durįs sujungtos į
>

Sykį įdėtos — visuomet gatavos. Jus
padarysit permainą iš vidaus.

Shane kompanijos rubsiuvių
streikas vis dar tebesitęsia.
Streikieriai gerai laikosi ir ti
kisi neužilgo laimėti streiką.
Prie’ streikicrių vis daugiau
prisideda darbininkų.
Mat
ir tie
likę
darbe darbi
ninkai istre!i'klauž|ia| pradeda
suprasti, kad jie streiklaužiaudami kovoja prieš savo rei
kalų pagerinimą. Taigi, vis
daugiau ir daugiau jų meta

Su galvanizuoto drato screen sekcija

$8.75 to aui!Miau
Mes turime kai kurias duris su juodo
drato sieteliais
Mes dirbame durų sietelius porčių sie
telius ir porčių langus ant orderio

Orderiuokite dabar ir sutaupykite
laiką ir pinigus

Douglas Products Co.
“Geresnes lentos ir medžio
išdirbystė pigiau”

2510-16 Archer Avenue

Kaip girdėt, kompanijos vir
šininkai vis dar laikosi savo,
!bet jau pradeda ^abejoti ar
toks elgimąsi išeis jų nauda;.
Sakoma, kad neužilgo darb
daviai turėtą pasiduodi dar
bininkams. Mat kada kitų
kompaniją, |ir tai dar daug
didesnių, darbininkai organi
zuoti, tai nuo unijos ir Shane
kompanijai nebusią galima iš
sisukti.
Kol kas visi streikieriai uo
liai darbuojasi streiko reika
lais. Ir tai taikiu budu.
Susirinkimai įvyksta veik
kasdien. Ir tai gana skaitlin
gi. Darbininkai yra pasirįžę
kovoti iki streikas bus pilnai
laimėtas.
— Rubsiuvys.

Atlaikų Išpardavimas
už tiek kiek kainavo
Musų didžiausias tretysis metinis išpardavimas eina prie pabaigos,
Tūkstančiai žmohiy įsigijo dėl savęs rubus iš musų ir yra geriausiai
užganėdinti.

-----------

.

,

—

,

Delei didelio parinkimų siutų, kurie yra prirengti
dėl šio metinio išpardavimo, šimtai siutų iš skirtingų
latų yra palikta naujausių stylių ir modelių, visos
mierose ir spalvose, taip gerai žinomų išdirbėjų, kaip
kaip
'
KUPPENHEIMERS, STRADFORD, FASHION
PARK, FIT FORM

Tai yra patys geriausi, kaip kad visados būdavo par
duodami didžiusiame drapanų centre ant West Side.
Visi tie modingi šutai bus išparduoti laike šio Atlai
kų išpardavmo už TIEK, KIEK KAINVAVO.

TURNER BROTHERS GLOTHING 00.
Mes esame tikri, jog jus rasite sau tarp šių kokybių
savo mierų, stylių ir spalvų, kuri jums patiks.

VYRAI! ŠTAI YRA JUSĮJ PROGA. NEPRALEISKITE JOS
Palm Beach Siutai,
SIUTAI SU DVIEM POROM KELNIŲ
Tropiškojo Worsteds,
Gaberdines ir Importuotų materijolų vienomis ir dvejomis kelnė
mis, kaina nuo

$12.50 lig $27.50
TURNER BROTHERS nuolat tei-

kia savo kostumeriams patarna
vimą krautuvėje dėl kiekvieno jų
kostumerio.

$33.50 $31.50
$42.50 $39.50
Apmainymai yra daromi dykai.
Mes garantuojame geriausi užganėdinimą ar sugrąžiname pinigus

Tarp išminėtų savo kompa pernagninetų
Supreme teis
nijos
gerumų
darbininkams mas. Tuo reikalu jie jau krei

Pradedant liepos 1, 1923, šis bankas išmokės daugiau
kaip $200,000.00 jos 30,000 taupymo depozitoridms
kaipo palūkanų už taupymus.

'‘s vieną

Tarp jos parodomų savo geru
mų trūksta tik vieno, —
o gi darbininkų tiesės orga
nizuotis pripažinimo.

strei-

Italai rengiasi gelbėti savo
tautietę moterį nuo pakori
mo

Peoples

v

Shane rubsiuviy streikas
tęsiasi

darbą ir prisideda prie
kierių.
• <■ ,

šeštadienis, Liepos 14, 1923

Phone Victory 6545

A.
Stanislovas

A.
Valaskas

persiskyrė su šiuo pasauliu
liepos 12 d., antrą .valandą
po pietų, palikęs nuliudime
seną tėvelį, Lietuvoje 2 bro
liu ir 5 seseris, sulaukęs 55
metų; gimęs 1870 m. Laidotuv.ės atsibus panedėly, lie
pos 16 d., 1923, 2-rą vai. po
pietų iš namų Kuliešių, 10734
Praįrie Avė., Roseland, III.
be jokių bažnytinių ceremo
nijų. Kūnas bus palaidotas
Lietuvių Tautiškose kapinė
se. Visus gimines, kaimynus
ir pažįstamus maloniai pra
šom dalyvauti laidotuvėse.
Laidotuves veda grab. Al.

Masalskis, 3307 Auburn Avė.
Paliekame nuliūdime
Se
nas tėvelis, broliai, seserys ir

pėsi prie advokato Jennings.
Tik jo dabar nėra iChicagoje.
Tečiaus kita italų grupė

TUHNER BROS. CLOTHING f.O
5. W. Corner Roosevelt andHalsted St

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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JŪSŲ VASARINIS

Kas gi nėra paliečiama
taip vadinamo “nuovargio
šiose vasaros dienose, kada
neatlaidus karštis verčią
mus paliauti dirbus? Ir ar
gi mes nekęnčiam nuo nustojimo apetito, kada mė
giamas mums valgis yra pa
dedamas prieš mus?, “As
manau man reikia toniko”,
daugelis iš musų pasako,
tik yra klausimas koks to
nikas yra geriausias. Gamta
žino kaip mes jaučiame ir
dykai suteikia mums viską
kas yra daržovių karalijoje
ir ko mums reikia. Visi Trinerio Karčiojo vyno veiks
niai paeina iš daržovių, tai
dėlto Trinerio Kartusis Vy
nas ir yra geriausias Vasa
rinis tonikas. Jis užlaiko
vidurius valnus, be sukietė
jimo ir uždegimo, pataiso
virškinimą ir sustiprina visą
systemą. Jei jus imsite Tri
nerio Kartųjį Vyną, jus
prašalinsit visas pilvo bė
das, galvos skaudėjimą, pras
tą apetitą, nykų jautimosi,
ir galėsit gėrėtis puikiu va
saros sezonu sveikume ir
smagume. “Kartusis Vy
nas reiškia saldžią sveika
tą”, kaip, kad sako poni
Adam B. Gostomski, 224 R57 Str., New York, bet tik
Trinerio Kartusis Vynas, ku
ris neranda sau lygaus ir didžiąvosi savo gerumu per
33 metus. Pas visus aptiekorius ir gyduolių pardavė
jus.
CLAY'AWAY THE'VEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to
your face, and ręst while it dries, then
remove and see and feel the vvonderful
.difference in the color and iextUre of the
skin
5
Guaranteed to do these defimte thingsfor
the face or money refunded. Clear the
complexion and give it color Lift out the
lines Remove blackneads and pimples.
Close enlarged pores. Rebuild facial tis«ues and museles Make the skin soft
and smooth
S
•
........ '
-You can obtain regular sizes fromyour
favorite toilet counter

If not, send this

ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories,’

gentis.

NEPAPRASTA Farmu Paroda DYKAI!

VERTA KELIAUTI DAUG MYLIŲ, KAD PAMAČIUS;
NUOSTABI PROGA PAMATYTI SVIETO LABIAUSIA ĮDOMIUS
v

jų tikroje veikmėje. Kaip eidamos per visokius laukus, dirvas ir daro daržus-rasodus tik paprastai eidamas sykį per laukus.
Tai yra didelis žingeidumas dėl kiekvieno. Del miesto žmonių, kaip ir dėl
farmeriij. Kiekviena gyva siela remiasi ant farmų, kad palaikyti gyvastį. Po
šimtmečių senoviško darbo, su žagrėmis ir su plūgais, pagalios mes veikiame au
tomatiškai su

DIDELĖMIS FARMŲ ARIMO MAŠINOMIS
Sutaupo darbo ant Farmų, sutapo laiką ant formų, sutaupo pinigus ant farmų, suteikia farmeriui tikrą malo
numą, o ypatingai — farmeriavimą padaro PELNINGIAUSIU BIZNIU PASAULYJE, kadangi mes padaro
me gerą derlių geroj dirvoj ir taip jau prastoj dirvoj išdirbame jas ir užauginame didelius derlius.

Pribukit ir pamatykit šitą įdomią mašiną
Paroda dykai: Nedėlioj ir panedėly, liepos 15 ir 16 nuo 2 lig 7po piet, prie 111
ir Crawford Avė. arti švent. Kazimiero Kapinių.
Po to, kai pamatysit šitą didžiausj amžiaus stebuklą, jus negalėsit benurimti, kol patsai neapsi* 1 J
1 įr neištruksi iš...........
kovojančio ir susilumšuslo miesto ir padarysi pats save laisgyvensi1 anORttmI
vu ir nepriguĮmingu. Vartodamas “Big Farmer” jus drąsiai galit pirkti pigias, nudžvėtas far
mas. ir užauginšit dar geresnius javus, negu far-meriai, kurie turi brangiausias faunas.
Mes prisirengę prirodyti tatai dėl jūsų!

_

Kviečia už Komitetą J. J. Lipskis, atstovas.
.,s,...—

n

Tel. Armitage 4831
Dr. C. A.»KIRKWOOD
Ištikima Dentisterija
Plorijos gydymas specialumas .
1562 Milwaukee Are.

Arti Robey gatvės J

Chicago, III.

v
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Tai Lafayetta 42W
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Kaipo lietuvis, Uetuviama visados
patarnauju kungeriauia!.

)
į

8228 W. 88th St.,

M. Yušk*,

Chlcaga. m.

Garsinkites Naujienose
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Šeštadienis,
Liepos 1’4, 1925
..-----

Chicagos Žinios

ASA J. CHANDER VEDĖ
STENOGRAFĘ.

Prapuolė agnagesis

Nuo birželio 22 dienos ne
(Tąsa nuo 6-to pusi.)
žinia (kur dfingo ugnagdsis
u- - - - - — ■ - - -padvigubinus savo pastangas, Francis O’iRourke, 35 m. am
kad Mrs. ’Nitti pilnai užmokė žiaus, 2731 N. Claremont Avė.
tų už užmušimą plaktuku sa liet apie tai jo žmona tik' da
bar policijai pranešusi. Jis pa
vo vyro. .
likęs jų ir savo tris vaikus.

Automobilių plėšikai
Pareitų ketvirtadienį polici
ja rado besąmonės žmogų gat
vėje prie 64 ir Racine. Jo vi
si drabužiai ^>uvo veik Visai
Sudraskyti. Tai buvo John
Malone, 34 m. amžiaus. Jį plė
šikai įsisodinę į savo automo
bilių (išsivežę saugion vieton
apiplėšę ir paskui apmušę iš
metę jį besąmonės gatvėn. Be
sudraskimo jo drabužių, plė
šikai dar atėmę iš jo 40 do
lerių pinigais.
Panašių apiplėšimų pasitai
ko gana daug.

į

Metinis daktarų suvažiavi
mas įvyks Chicagoje

Mergina
iššokdama
per langą užsimušė
Miss Elsie Campbell užsimušė
iššokdama per langų nuo antro
jo pagyvenimo iš Chicagos Uni
versiteto studentų gyvenamojo
namo, 5605 Drexel Avė., pereitų
ketvirtadienio vakarą. Keturi
studentai areštuoti, \Sakoma,
studentas buvęs jų į savo kam
barį nusivedęs.

Dar viena ihunšainės
auka
Nuo Naujų Metų Cook kauntčje mirė nuo munšainės 165
žmonėm. į
' ; TT7 ', ‘
..i > ąr.
t rt - ■ <i
Pereitų ketvirtadienį neži
nomas apie 45 metų amžiaus
žmogus mirė nuo munšainės
Alpine viešbuty, 27 E. Harrison gat. Felix Strzelcsvicz pa
sisakęs policijai, kad* jis tų
žmogų sutikęs girtų Grant
Park, ir jie nusitarę drauge
tame “viešbuty” nakvoti. Bet
jo “frentas” atsigulęs girtas
lovon daugiau nebekėlęs.

Atidavė paskutinius pi
nigus, kad suradus sūnų
šešetas savaičių atgal John
Brown, i!5 m. anfžiaus, iš
(Hammond, Ind., atvažiavęs
Chicagon j ieškoti laimes, kaip
kad paprastai jaunuoliai daro.
Bet jis čia atvažiavęs dingęs
ir iš saviškių niekas daugiau
apie jį nieko nebežino. Dabar
jo motina atsiuntusi Chicagon
paskutinį savo pusdolbrį, kad
jį suradus.

Dr. Lippman važiuoja
Europon
Į

£
j

*

i—*—1

----

Gerai roselandliediams žino
mas Dr. Lqwis H. Lippman,
233 E. 115th St., šiomis die
nomis išvažiuoja į Europą. Lai
ke karo jis buvo armijos gy
dytoju ir būdamas Francijos
karo laukuose jis pastebėjo,
kad Europos gydymo metodai
yra toliau pažengę ir tobules
ni už Amerikos gydymo me
todus. Nuo to laiko jis ir svajoję«

apie

aplankymą

HerlinO

dr Vienuos klinikų, |kad ge
riau ištyru# europinius gydy
mo budus, Ir jis dabar tai
padaryti ir važiuoja užjurin,
kur jis mano imti speciatinius gydymo ir chirurgijos
kursus.

Prie progos jis taipjau apir Latviją, kur
jis turi daug draugų.
Sugrįžti į Roselandų jis ti
kisi už ketverto menesių.

M

Z
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Gimimai:
Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:
Marion Vilas, 1330 Lake St.,
Evanston, III., liepos 4 d.
Ajlfan Vitas, 505 W. 32nd
St., birž. 27 d.
Iginis, 818 W. 35 St., birž.
S.

Jos. Pasaglteį 448 N. Frank

ii n St., liepos 5 <f. s
Charles 'Labas, 9308 Cottage
GrOve Avė., liepos 4 d.
Olga Pulus, 3314 Wall St
liepos 8 d.
Millie Petrauskas, 2519 W.
43rd St., liepos 1 d.
Jos. Lucas, 2618 W. ;38th
St., liepos 3 d.

Lietuvių Rateliuos
BRIDGEPORTAS
Chicagos darbiečiams vis tik

903
904
905
907
910
915
919
920
922
924
925
926
929
930
935
945
946
,947
,951

Bacėvycią D.
Bartkus Anton
v
Bersenoi. Juozui
Bradelis Peter 2
Daunoras oJnas
Getchas Joseph
Jerutui Jurgiui
Johhaitis (Jankaitis?) Jonas
Kazlauskas Joseph
Kruotkui Jonui
Kukievicienei Stello
Kuncius Domiceli
Lekavich L.
Malinskas Juozapas
Nasuitys Joe
Vitkus Peter
Wileauskaitė Julijana
Wilcianskait6 Brigita
Zauberu Nikorimu

Arą G. Cartdler 72 metų milionierius ir Coca-Cola Kompani
jos įkūrėjas apsivedė su p. May
Little Ragin, 35 metų našle su
dvcjata vaikų.
p. Ragin turėjo savo ofisą tame pačiame name kur Candler
kur ir susipažino.

Kas kunigams rupi-tikeji
mas ar kišene?
Iš Viešintų Liet, žinioms ra
šo:
Bevažinėdamas Lietuvoje, iš
girdau šį nusiskundimą. Viešintiškiuose darbininkas J. tar
navęs Lietuvos kariuomenėje,
pasiryžo žmoną vesti. Nuėjo
pas kleboną kun. Karsaką ir
šis pasakė, kad įuž užsakus
reiksią užmokėti 10 litų, o už
šliubą 40 litų. Jaunikis tetu
rėjo 2 litu, ir tiek davė kle
bonui. Pasiteisino, kad kaipo
darbininkas, daugiau neturįs.
Klebonas gi pasakė, kad atei
damas šliuban atnešu ir tuos
H
40. litų.
Girdi, kaipo Kariškis gausiąs
žemės ir liksiąs turtingas. No
rėtų šliubą paimti, bet pinigų
neturi. Kiti patarė gyventi be
šliubo, kad klebonas tiek bran
giai reikalauja už jį. Jaunoji
nesutinka.

Pereitą sekmadienį, liepos 8
dieną, neturėdamas ko veikti
nusitariau nueiti Chicagos lie
tuvių daibiečių susirinkiman,
kuris įvyko tą dieną Mildos
svetainėje. Narių susirinko vi
sai nedaug, bet ir pas tuos pa
Su šiuo klebonu buvęs dar
čius jokio ūpo nebuvo.
ir toks atsitikimas, Neturtingi
Atlikus susirinkimo “cere- žmonės norėjo palaidoti numi
monijas”, “spykeris” A. Bimu rėlį su mišiomis. Užmokėjo
ba, kaipo Centro Biuro na- klebonui ir paliko dar 5 litus
rys, išdavė savo raportą, iš skolingi. Tuos pinigus žadėję
kurio paaiškėjo, kad ir visos prieš mišias atiduoti. Susirū
darbiečių '“sosa’idęs” veikimas pino, pamiršo nunešti. Klebo
yra vis tik paįręs. Pasak jo, nas gi, 5 litų negaudamas nėir literatūros ir moterų orga jęs mišių laikyti. Visiems nunizacijų kuopos velk kai gu sibodo laukti ir kuomet nudo bitės baigią visai pakrik nešė 5 litus, tai ir mišias atti. Ir, girdi, jei laiku darbie- laikė.
čiai nesukrus jų gelbėti ir tvir
tinti, tai minimos kuopos ga Na, be mišių dar galėtų ap
linčios visai paįrti. Bet nege sciti,* bet be šliubo kaip žmo
riau esą ir su spauda. Ji irgi gui gyventi. Žemės gi ūkio dar
esanti visai nusilpnėjusį. (Mat bininkui, kaime pinigų trūk
dėl tokio spartaus “augimo” stant, , labai sunku yra 50 litų
ir vis “stiprėjimo” komunis uždirbti.
Iš viso ko matyti, kad ne
tai ir pailsę... — D. D.)
Išdavus
Bimbai
raportą, tik Viešintos Klebonui, bet ir
prasidėjo “diskusijos”, o po jų bendrai didžiai daugumai ku
“susirinkimas” išsprendė porą nigų rupi ne šliubai, bet litai
klausimų, būtent, kad Chica už juos paimti. Jei jau Vys
gos darbiečių tik ma<ža dalis kupas ’ negali klebonų apetitų
veikia, o kiti — well, tik “gar normuoti, tai bent Seimas tu
bės” nariai, ir kad reikią vi rėtų galvoti, šliubus taip su
sais galimais budais stiprinti tvarkyti, kad ir neturtingiems
ir gelbėti nuo “kaput” “Vil jie butų prieinami.
nį”. Pirmą nutarimą esą ga
ilimą įgyvendinti |tik išbudrKNYGŲ LEIDIMO AUGI
I
nant šilto ir migdančio vasa
MAS VOKIETIJOJ.
ros vėjelio užmigdytus narius.
O antrą nutarimą esą galinta
“Borsenljlatt fur d. ctentįvykinti tik renkant nuo dar shcen Buchhandlung” paminė
bininkų aukas. Suprantama, damas 125 metij Vokietijos bi

G

‘

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul

A
...............

VYRŲ

Rsikifl
—
“
Molderių, cort) makerių, jau
nų vyrų mokintis modęrystės:
Illinois Molleable Iron Co.
1760 Diverscy Parkwayx

REIKA PAPRASTŲ darbininkų
naktimis ir dienomis. Geros sąlygos.
JOS. T. RYERSON & SONS ‘
DYKAI KNYGUTfi, pasako faktus
Iflth St & Rockwell St.
apie Foley, Ala.: žieminius namus,
Dūrys 8.
daržovių auginimą, orendŽių augini
mą, sveiką klimatą, tyriausi vandeni.
Mažai Įmokėti, lengvais išmokėjimais.
Marigolia Springs Land COų Foley,
G
Ala., arba Chicago ofisas,
2835 Sheffield.

Bendrovės “Kauno Viešbučio”
draugiškas išvažiavimas įvyks Jef
REIKIA 3 lėberių į foundry
ferson miškuose už tilto po deši
ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
nei, nedėlioj, liepos 15 d.; 4 vai. šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų dėl tirpinimo geležtes, '55c. į
Bus programėlis ir užkandžių. At Visų bargenų.
(Valandą.
sitikime lietus, draugiškas pasikal
ELECTRIC APPLIANCE
bėjimas prie užkandžių įvyks LiuoEKCHANGE INC.,
Atsišaukto:
sybės svet., 1822 Wabansia avė., 4 1893 Mihvaukee Avė., Room 407-8
vai. po pietų.
—Valdyba.
144 So. Wabash Avė.,
Phone Randolph 4209*
StewaM Mfgi Corp.,
West Side. — Dr. V. Kudirkos
4535 Fullerton Avė.
D-ja rengia šeimynišką išvažiavi
mą į miškus 15 d. liepos Lyons, III.,
prie Dcsplaines upės už černausko daržo. Bus puikus programas:
ANT randos flatas, šeši kamsusidės iš įvairių žaislių ir prakal
jaujas vyras dirb
bų; pradžia 2:30 po pietų.
bariai, karšto vandens, shower ti REIKALINGAS
Kviečia visus Komitetas.
į užrtibežinį skyrių. Pageidauja
bath, bookcases and fireplace ma. kad galėtų, kalbėti' ‘ lietuvių ir
lėnkų
ka|bžiš ir galėtų
operuoti
6633 S. Camphėll Avė/
iTypewHterį. Darbas aht
visados.
Draugijos švento Antane iš PadJ
Kreipkitės
raštu
tiktai
į
vos pusmetinis susirinkimus įvyks — _:_______ ______________!
—
A. C. W. of A. lenkų lokalas 38 lie sckinadienL 1-iną vai. po pietų,
CENTRAL MANUFACTVRING
pos 15 d., National Grove darže ren liepos 15 d., Dievo Apveizdęs para
DISTRICT BANK
ANT RENDOS flatas, ,0 kamba
gia pikniką. Nuq Cicero Avė. ir 22 pijos svet.,
1112
West
85th Street,
Chieago.
riai^
apšildomi,
šu
visais
pabanku□ Yvlų
V7 11 IV 14
ClV-U*
Al
4U
So. Union
avė. ir
18
-os gatvės eis omnibusai, kurie veš gat. Visi nariai:.................................
būtinai atsilariky- tnais, 33-^įos’ ’ ir Halsted St., 2-ros
žmones J pikniką. Tikėtai galima Kau kit į susirinkimą,, nes yra- svarbių lubos. Tinka daktarui arba advo
REIKIA operuotojų
giuvahivsio^
ti dirbtuvėse ir “Naujienose”, 1739 dalykų dėl apsvarstymo.
katui. '
apava
mašinos,
ūmjistų.
Speaalės
ir
S. Halsted St
i ■ *
Atsišaukite:
•
—Vildyba.
Singerio
mašinos,
flafltms
>
naktimis.
P. Baltutis
Mes manome, kad lietuviai darbi
Gera mokestis. Atsišiekit:'
ninkai atvyks į musų pikniką, nežiū
901 W. 33rd St.
REGENSTEIN’VEEDER & CO.
rint to fakto, khd tarp lenkiškųjų ir
Draugystės Atgimtiem
Lietuvių
3440’ N. Kirilball Avė.
Jiėtuviškųjų nacionalistų eina kova. Gi Tautos Vyrų ir Moterų turės drau
visų tautų # darbininkų reikalai yra gišką išvažiavimą liepos 15 d. ne
vienodi ir jiems reikia draugingi ry dėliojo į Bevcrly Hills miškus. Bus,
REIKIA; paprastų
darbininkų
šiai palaikyti.
naktįims
ir
dienomis.
Geros
sąlyvisokių žaislių; tvirčiausia ir grei
— Stanisla\v Kblczak, sekr.
gos.
Adara
nuo
8
vdL
iš
ryto
iki,
čiausia gaus prabą; bui geri pie
RUIMAS ant, Bridgeportd dvteth ar'
vai
vale
tus pagaminti.
vienapi vaikinų!. 1 Ru'itnas šv'tt'rus ir
JOS. T. RYEftSON & SONS
gerai užlįakomas.
Kviečia visus Komitetas.
North Side. — Pirmyn Mišrus Cho
k6th St. & Rockvtfell St.
1
Kreipkitės
į.
Naujienų
Skyrių:
ras rengia draugišką išvažiavimą į L—... . .... , ■ ................. .......
Durys 3
Jefferson girias nedėlioj, liepos 15 d.
’ 3210 So. Halsted Št.
Prašome visus dailės mylėtojus ir vi
sus chicagiečius atsilankyti ir sykiu
.........
■
REIKIA BUFERIŲ
tyrame ore pasilinksminti ir pažaisti.
Programas susidės iš dainų ir žais
PIRMOS KLESOŠ:
PAJIEŠKAU AnUno* Pet
mių.—Komitetas.
Ul^il !

_ ■|lį,.R|W|,

11^.!,

,

I,.m't 1(1,11

ISRENDAVOJIMUI.,

Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.

'siūlymai kambariu

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

REIKIA DARBININKU

Valparaiso, Ind. — Lietuvių Moks
leivių Literatūros Dr-ja rengia drau
gišką išvažiavimą f Sager’s
Lake
miškus nedėlioj, liepos 15 d« Progra
mas prasidės apie 2 vai. po pietų, bet
svečiai teiksis atvažiuoti anksti, pa
sigerėti puikia vieta ir tyru oru. Iš
važiavimas atsibus paprastoj vietoj;
bet kurie atsilankysite pirmą syk, už
eikite j Lietuviu Knygyną. Ten mo
ksleiviai stengsis jus maloniai pri
imti. Visi apielįnkės lietuviai yra
kviečiami atsilankyti. Įžanga nemo
kama.—Komitetas^.,
* r0 « A
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Bridgeportas.
prailgi jų ir Kliubų
susivienijimas * šiuo skelbia, kad jis
jau yra paėmęs savo piknikui atei
nančiais metais Blihstrupo
daržą,
Justice Park, piržėlib 15 d. 1924 m. šį
paskelbimą darome tam, kad tą dieną
kitos organizacijos nerengtų savo di
desnių piknikų ir kad nepasitaikytų
taip, kaip šiemet su šv. Jurgio para
pijos pikniku. Ačiū klebonui, kad "sa
vo pikniką perkelSį liepos 15 d., 1923,
Bergman’s Grovę^ ir Susivienijimas
Draugijų nutarė tame Šv. Jurgio pa
rapijos piknike dalyvauti.—Komisija:
J. Maskaliunas
J. V. Dimša
Ant. Lazauskas.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės pusmotainis susirinkimas bus subatoj, lieEos 14 d., 7:30 vai. vak. Antano Urono svet., 3338 S. Aubum Avė. Visi
draugijos nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes turime daug reikalų ap
tarti. —Rašt. K. Jf Demereckis,

West Pullman. — bidelį pikniką ren
gia Tėvynės Mylėtojų Dr-ja No 2 ne
dėlioj, liepos 15 d.,,1 v. v. Ant Saduno
darže. 13413 Indiana Avė., Riverdale,
.111. Kviečiame visus lietuvius-es at
silankyti. Davažiuoti galima 149 ir
Mich. gatvekariais iki 119 gat., o iš
ten Riverdale karais iki daržo.
—Komitetas.

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

ŠIUOMI PRANEŠAME visoms
Melrose Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų
Kliubas iš
Melrose Park rengia pikniką augusto
13 d. 1928 Pašakinų darže, ant 5-th
avė. Maywood Todėl meldžiu kitų
draugijų tą dieną nerengti.
—Komitetas.

(L. 2.)

Atsiimkit laiškus iš Pašto

REIKIA DARBININKŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Rytinės žvaigždės Pi ir P. Kliubas
STOGDENGTYSTfl
rengia draugišką išvažiavimą į Jefferson miškus ateinantį sekmadienį, lie
pos 15 d. Išvažiavimas įvyks ant vi Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
siems žinomo kalnelio. — Komitetas. ir garantuojamas už $4. Automobilių
trokų patamavimąs Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
Išvažiavimas. — Pasaulio Pram. džiausia ir geriausia stogų dengimo
Darb. Propagandos Grupė turesrišva- įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
žiavimą į JefferSono mišką sekmadie darbihinkai samdomi.
nį, liepos 15 d.
Bus prakalbos lie
J. J. DUNNE ROOFING CO„
tuviškai ir angliškai. ' Kviečia visus
8411-13 Ogden Avė.,
atvykti į šį išvažiavimą.
Phone Lawnda!e 0114%
— P. P. D. Liet. Prop. Grupė. » —-4.------------ L.
... ,
Vaidylos Brolija rengia naktinį
išvažiavimą į Bevcrly Hill miškus
sukatoj, liepas 14 d.: pradžia 9
vai. vakare. Visus kviečiame atsi
lankyti.
—Valdyba.

Jaunų Lietuvių, Amerikos Tautiškas
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą
i miškus priešais Tautiškų Kapinių,
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir
iš šalies draugus meldžiame dalyvauk
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.
— Kviečia širdingai Kliubas.
• —------ L
D-tCs Palaimintos Lietuvos nariams.
pastarasis
būdas yra
tinka- bliografijos sukąktuVes prane- Susirgo nariai yra meldžiama tuojaus
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Danmiausias komunistams.
ša, kad 1800? buvo išleista Vo ,tą,
2653 N. Sayre Ave., Chicago, III.
Dar biskutį pasiginčijus “su kietijoj 2051' leidinys. 1810— Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
susirinkimo, bet tuojaus atsimalatsim®!sirinkimas” pasibaigė.
2855, 1830—7284,1870—10,058; tiduoti
virš minėtu antrašu.
vir§
Nepil
Nepil1890—18875, 1910—31281, 1920 dantis
— Dąrbiečių draugas.
‘ ‘ šid
šio patvarkymo* bus baudžiami
pagal draugystė niit&imą. Ig. Žilin
... ............ — ,
■ *. ..u
—32354, 1922—35859.'
skas, Rašt, 2361 Cuštbr St.'
p

dRft Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti | tas sankrovas* kurios
skelbiasi Naujienoje.

PRANEŠIMAI

Pranešimai

■

Troy St., liepos 3 dl
Bernard Krichunus, 4512 S
G en era lis daktarų kongreso
manadžeris Ar. A. D. Ballou pe Troy St., liepos 3 d.

American College of Surgeons
metinis susirinkimas įvyksiąs
Chicagoje š.* m. spalio 22-26 dd.
Sakoma, kad šiame daktarų me
tiniame suvažiavime dalyvausią
ne tik' iš visų Jungt. Valstijų
daktarai, bet taipgi ir iš Alaskos, PhilippipųL salų, Kanados,
Centrinės ir Pietinės Amerikos,
Anglijos, Kinijos ir kitų šalių. \

■?

&

Sako, suvažiuosią arydytojų iš vi 23 d.
Bernice Krichunas, 4512
sų šalių.

reitą ketvirtadienį pranešė, kad

4

nueina j vyriausjjj paštų
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio,
kur padėta iškaba “Advertised
Window” lobSj nuo Adams
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. 'Laiškus paštas laiko tik
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

Df-jos Meilės Lietuvių Amerikoje
pusmetinis susirinkimas įvyks subatoj. liepos 14 d., 7:30 v. v., Chemausko svet., 1900 So. Union gat. Malo
nėkite visi laiku atvykti, nes turime
daug svarbių reikalų, aptarti. ( Atsi
veskite ir naujų f\ariu, kurie norėtų
prie draugijos prisirašyti.
— Firt Sekr. J'. J; Vedeckis.

ronio: paeina iš Utenos ap.,
MOTERŲ
Lialiunų vals., Mačionių kai
mo. Brolis Juozapas yra REIKIA MOTERŲ prie grin
miręs. Jip paliko pinigų ir dų plovimo.
turto. Broli Antanai, atsi
CHICAGO WIND0W
šauk kaip galima greičiau ar
CLEANING CO.
kas jį žino, malonėkite pra
62 W. Washington St.
nešti:
E. BADURA,
REIKIA MATERŲ prie rin
4229 N, Mobile Avė.
kimo popierų. Gera aga, pasto
Chicago, III.
vus darbas.
—.1
..... .
s,.____ _ ___________ ___
PAJIEŠKAU busbrolio Jono Sarapino pirmiau gyveno St. Louis, Mo.
Jieškau draugo Jonp Lotuzo. Pirmiau
gyveno Chicagoj. Bukit malonus at
sišaukti. arba kas žinote, praneškit.
PETRAS JAUNIUS
3535 So. Union Avė.,
Chicago, III.

PAJIEŠKAU: 1) Yagman, girdė
jau. kad jis dirbo prie Street Car
Chicagoj. Pirmiau
jis gyveno ant
Town of Lake, Chicagoj. 2) F. Kutnevski, 3) Jonas Dunduliokas, 4) Ra
jūnas Dupdolienės;
girdėjau, kad
esanti žinoti; keli metai atgal gyvena
731 W. 16th St. Chicagoj. Meldžiu
patys atsišaukti ypatiškai ar laišku,
o pažjstančius juos, meldžiu man pra
nešti. bus atlyg-inta. Aš atvažiavauiš St. Paul, Minesbta į Chicago.
AUGUST ŠEMAITIS
2349 S. Oakley Avė.,
Chicago, III.
PAJIEŠKAU Mary Merčeliuniukės,
Susseserės Onos tf’etraičiukčs, pusbroo Jono Gataveiko, tetos Onos Eruševičienės, dėdės Antano Petraičio.
Gyveno Scranton, Pa. Jie patys ar
kas žinote meldžiu pranešti:
MARY MERCELlUNIUKfi
4608 S. Wood St, Chicago

PAJIEŠKAU savo vyro Stanislo
vo Venckaus, kuris prasišalino nuo
manęs liepos 3 dieną. Vyras švie
sių plaukų, mėlynų akių, apskrito
ir šviesaus veido. Kalba žemai
čiuodamas. Paliko mane su kūdi
kiu. Meldžiu jo sugrįžti arba kas
patėmys tokią ypatą meldžiu pra^nešti, už ką busiu labar dėkinga.
Leonora Venskiene
3352 So. Morgan St., Chfcago, III.

FRANCIS HUGHES
1405 W. 21 St.
(Netoli Loomis St.)

108 N. Jefferson St.

REIKIA duonkepio pirma
rankio prie juodos duonos.
Naktimis darbas.
NARVILAS
1013 W. 13 St.

REIKIA VYRŲ
PRIE PLOVIMO LANGĖJ
* ’ 1029 S.” Wabash Avė.
Louis

REIKIA
METAL SPINNERS
PATYRUSIŲ operatorių prie
Weber Bros. Metai Works
presų dd lengvo darbo, geros
108 N. Jefferson St.
darbo sąlygos.
Washburn Co.
6126 So. La Salio St.
Eng. 0300.
- -r --
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REIKIA VYRŲ DIRBTI SCRAP
ŠAPĖJ, kaipo viriintojo.
Atsišaukite:
1408 Bluc Island Avė.
-

—
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REIKALINGA moteris ar
mergina prie namų darbo, nė
ra skalbimo; mokestis gera,
darbas ant visados. Atsišaukit:
D., Caras, 549 W. 18-th St.,
Chicago.

Reikia —

RAKANDAI
TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
Vėliausios mados rakandai dėl 5
kambarių ir didelis dvigubų springsų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu arba dalimas už di
delį bargeną.
1922 S. Kedzie Avė.,
1 floras

EGG Candlers; patyrusių, PARSIDUODA tikro Mahagany Davenport .ir supa
ir ne patyrusių
moji kėdė labai pigiai. Taip
Nuolatinė vieta,
gi wringeris skalbiniams..
Gera mokestis,
10426-^-Wabash Avė.
Patogios darbo sąlygos
4 kambarių rakan
GREAT ATLANTIC & dai.PARDAVIMUI
Metai kaip pirkti. Po vieną ar
visus kartu. Parduosiu pigiai.
PACIFIC TEA CO.
Atsišaukite:
URŠULĖ ZADRAUSKIENĖ
I
2511 W._ 45th PI., Chicago

REIKALINGA moteris ar mergi
na
prie namų dlarbo; maža šeimy
. ......................... ...
,„„,1^;.... ah„, ,,
ną, nėra vaikų, Valgis, kambaris ir
gera" mokestis
<.
Joseph Mačukeviče
Puikus Automobilius Pardavimui
_ 1086 E. 93rd St.
t Pardavimui 5 pasažierių automobi
Tel. Cliesterfield 2822
lius; Viskas yra geram stovyje, taip
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
kaip naujas; nemokantį išmokysiu
nos ar našlės kadir su 1 dr 2 vai
REIKIA velterfcų nuo 11 A M lig 2 važinėti; kaina $450.00; vertas du
kai, be skirtumo tikėjimo. Aš esu 39
metų amžiaus. Malonėkit atsišaukti P. M.; geriausia alga. Dishwasherių syk tiek; gera priežastis pardavimo.
dėl trumpų valandų. Taipgi naktimis Atsilankykite dieną ar vakarais pas
—atsakymą duosiu kiekvienai.
J. Yushkewitz, 4034
Archer Aąe.,
veiterkų, trUmpanis valandoms.
P. SUBLIN
Chicago, III.
N. MICHALE
416 Hart St.,
Chicago, III.
4656S. Westem
W
Avė.
Lafayetbft 7594
AUTOMOBILIUS reikia. Kas
PAJIEŠKAU apsivedimtii mergi
nos. kuri mylėtų gyventi ir padėti
‘.turit automobilių mainyti ant
prie biznio. Aš esu pripratęs prie
REIKIA mašinų operuotojų mergi lotų. Turiu 5 lotus, vertes apie
biznio žmogus, taigi norėčiau, kad ir

AUTOMOBILIAI

APSIVEOIMAI.

nų patyrusių prie spSka varomų siu
ji buty srhaffi ir tinkam-a prie biznio. vamų
mašinų. Nuolatinis darbas, ge
Galima, pasidaryti gerą
gyvenimą.

Aš esu 27 metų, o mergina turi būti ra mokestis, moderniška šapa.
REGENSTEIN wEEDER CO.
ne senešnė kaip 24 metų. Prašau atsi
3440 N. Kimbal Avė.
šaukti laišku ir įdėti savo paveikslą.
Aš dubsiU atsakymą visoms ir pa
veikslus grąžinsiu. Rašykit: Box 287
1789 S. Halsted St.,
Chicago, III.
C ■:*.' i,.-'.■ to>/rttoihiiM

REIKIA DARBININKŲ

—i

RASTA-PAMESTA
UŽMIRŠAU ŠERNOLĘ su pini*nigais šv. Kazimiero kapinių ofise,
Decoration Dienoje.
Jeigu kas radote, tai malonėkite
tfranešti, gausite gerą atlyginimą.
M. (VILIS
724 W. 31st Sf.
Phone Yards 0892
,.

i
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VYRŲ
REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WIND0W
CLEANING CQ.
62 W. Wąshington St.

.

500 dol.; paimsiu automobilių.

Atsišaukto pas L. Jarusz, 4922
S. Aehhmd avė.

PARDAVIMUI automobiilujp,
Htipmobile sedan.
Viskas ge
ram stovy, išrodo kaip naujas.
Didelis bargenas. Atsišaukit:
2857 W. 39 PI.
PARDAVIMUI geras ir didelis
septynių Sėdynių
uųtomokrlhfs.
PardlioViU labai pigiai; nemokau!į
išmokysiu važiuoti. Galima maty
ti iki 5 vai. vak.
4611 So. VVhipple St

NAUJIENOS, ChlcagO, DL

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, King,
1920. Naujai pertaisytas, viskas ge
riausiame stovy. Nauji Cord tajerai. Norinti pirkti automobiliu, ma
tykite šitą, nes yra vertas $400, par
duosiu tik už $200, nes turiu išva
žiuoti iš Chicagos. šitą automobilių
garantuoju geriausiame stovyje.
Kreipkitės:
2423 W. 46 th St.

PARDAVIMUI automobilius, Buick,
1920 m., 5 pasažierių. šis karas yra
geras kai naujas, tairai visai nauji,
ką-tik malivotas. Priverstas parduoti
tesingu pasiulymu.
3020 W. 42 St
Priešais Brighton Park teatrą.
Lafayette 1355

PARDAVIMUI automobilius tik 2
savaites vartotas. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:
A. ČERNAUSKAS
4129 Sacramento Avė.
(2ros lubos iš užpakalio)

PARDAVIMUI
PUSDYKIAI BUČERNĖ parsiduo
da arba išsimaino ant namo, lėto arba
automobilio. Bučernė turi būti par
duota šią savaitę. Kreipkitės.
FRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.
Lafayette 5107

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per daug metų
ir geroj vietoj. Turi būt parduota
trumpu laiku, nes perku kitą biznį.
Atsišaukite:
2722 W. 47th St, Chieago.
Tel. Lafayette 7352
BARGENAS
PARSIDUODA laikrodėlių (jewlery
store) krautuvė. Biznis išdirbtas per
10 metų. Lietuvių ir lenkų apielinkė. Priežastis pardavimo, šeimyniš
ki nesutikimai. Atsišaukite:
C. J. K.
4641 Š. Ashland Avė.
Blvd. 8386

NAMAI-ZEME

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

šeštadienis, Liepęs 14, 1923

NAMAI-2EME
TIK NEPRALEISK SIOS
PROGOS

DIDŽIAUSIA PROGA TAVO
PARDAVIMUI visokių daiktų krau
DIDELIS BARGENAS
MUSŲ BARGENAI
K
GYVENIME!
tuvė, pencils, hardware.
groceries,
Pardavimui 1 akęris žemės 100x897
notions ir mokyklų supplies. Geras
Delicatesen ir groseris parduo pėdų su 8 kambarių namu; yra elek
biznis geram žmogui. Daug stako.
6 apartamentų mūrinis na
Randasi ant kampo pagal mokyklą. siu už pasiūlymą, nes aš už skolą tra ir cementuotas pamatas; 2 vištiParduosiu pigiai. Atsišaukite:
priėmiau. Biznis labai geras, bet ninkai; 15 vaisingų obelių; 1 vyšnia, mas, gražioj vietoj pusę bloko
4300 S. Mozart St.
turiu parduoti, nes< turiu bučer- 1 slyva; U akerio blackberių; šuli nuo Washington parko, 12 me
nys 197 pėdų gilumo, geras vanduo
Parsiduoda
bizniavas
namas
Mano klerkas yra įgaliotas visuomet; 10 minučių reikia eiti iki tų senas, rendosz $5580. Kaina
nę.
ant
Halsted
prie
35th
Street
su
PARSIDUODA karčiame su barais parduoti: 6632 S. May st. Mano 111 gatvekarių; labai
pulki vieta $24,5000,—$750ų cash.
basmentu,
2
flatai
ant
antro
ir
ir kitokiais smulkiais rakandais. Yra antrašas: A. Ancher, 5718 South Igjrvcuvi,
gyventi; vieta
vjieva. randasi
.imiMacu
*Mt. GreenŠtoras
su
flatu
ant
pirmo.
Kaina
geroj vietoj, apgyvento)
visokiomis
wood.
Iii.* ąPrie
lietuviškų Kapinių
--- aaa
aav AAVvuvąpiųiį
tik $7,500, įmokėti $3000.
tautomis. Galima daryti geras biz Kedzie avė., Tol. Prospect 5809.
azlnriero); kaina $6,000, reikia
4
flatų
namas
po
4
kamba

Mūrinis namas,
____ _ 4_ flatai
____i
po 6
nis—pardavimo priežastis — aplei
įmokėti $2,vvv,
$2,000, kitus
njvua ant Jengvių išmokamb.,
bivmta,
mauuj
uęj,
am
«2
elektra,
maudynes,
ant
džiu miestą. Daugiau informasijų.
PARDAVIMUI grosernė ir bučer kėjimų; atsišaukite ęreital, nes tokios rius, Brighton parke, $13,000,
jgbjj kaina tik $14,500, įmokėti
patirsit ant vietos.
nė gera
era vieta, pigi renda.
Turiu progos reitai pasitaiko.
— $4500 cash.
PAUL STANKUS
fiarduoti i 3 dienas; kam reikaMūrinis namas up to date, 5 me
1606 Blue Island Avė. Chieago, III. inga nepraleiskite progos. Nauji
PARDAVIMUI puikus 2 augštų
tų,
4 Ifatai, steam heat, rendos
įtaisai ir daug stakp; parduosiu muro nomas po 6 ir‘7 kambarius, su
2
augštų
mūrinis
narnąs
po
$200.00.
Kaina tik $14,500, įmokėt
elektra, gazu, maudynėmis ir kitais
PARDAVIMUI grosernė: geroj vie pigiai.
$7000.
3016 So. Normali Avė.
?arankumais; namas neša virš 12 nuo- 4 kambarius, su basmentu ir
toj visokių tautų apgyventa. Biznis
Mūrinis namas, geram stovyje, 6
ių; kaina $10,000; pusę reikia įmo- elektra, 2^ metų senas $76001 natai*
cash, lysas ant 3 nvetų, renda $17.00
"po
I
natai
po 6 f!., elektra, maudynės,
su pagyvenimu. Tik ši viena krau
I keti, kitus lengvais išmokėjimais.
DELICATISSEN
valgykla
ir
ra

19 pėdų basmentas. Rendos 200.
tuve vidurį bloko. Priežastį pardavi kandai $70 dienos biznio, geri au
—
$1500
cash.
mo, patirsit ant vietos. Parduosiu la sis pirkimas Chicagoj. Savininkas,
tik $14,500, jmokėt $6000.
PARDAVIMUI bevęik naujas 1 pa
2 augštų mūrinis moderniš II Kaina
Mūrinis namas, 5 ir 6 kambar.,
bai pigiai už $875.00. Atsišaukit nuo apleidžia miestą. Teisingas pasiū gyvenimo muyo narnas su 5 kamba
labai
augštas ir etoktra, maudynes, kieto medžio
yra gesas, elektra, maudynė ir kas namaeč .'■Oi
”
6 vai. ir ryto iki 11 v. v.
lymas nebus atsakytas. Turiu ir riais;
v
,
.
,
„Y ,
. |1 baigtas, ir medinis namas 2 fl. pi
po
parankamai; karštu
vandeniu
5137 S. Paulina St.
daugiau biznių pardavimui. Atsi- kiti
šviesus
basmentas,
gažioj
vie5
kamb.,
elektra,
maudynės,
ant
lo
Ošildomas; yra geras skiepas ir antstošąukit į elektrikos štorą:
gie;
gera
vieta
laikymui
naminių
toj
.Brighton
parke,
tiktai
į®
$150;
kaina
7241 So. Halsted Str.
PARSIDUODA pieninė. Turi bū
paukščių ir auginimui daržovių; 1 blo
Tel. Vincennes 2563
| Mūrinis namas, 3 po 6 kamb.
ti parduota greit,
todėl parduosiu
kas nuo Archer Avė.
Gatvekarių; $9500, — apie pusę cash.
pigiai. Biznis
senas ir išdirbtas;
$8000,
elektra, maudynės; kaina
kaina $5,200, apie pusę reikia turėti
priežasis pardavimo — liga.
įmokėt
$3000.
pinigais.
'
Turime visokių namų, biz
2241 —23rd PI.
Bungalaw
medinis
ant muro
RESTAURANAS ir Lunch ruipamato/
cementavotas
basmentas,
PARDAVIMUI 2 pagyvenimu medi niavų ir
ne bizniAvų, lotų,
mis. Bąrgenas. Cash ar išmokėji
heat, kieto medžio baigtas,
PARSIDUODA saliunas, ge mais. Atsišaukit j elektrikos Storą: nis namas po 4 kambarius; statytas farmų ir biznių. Mainais ir steam
lotas
30x125.
Kaina
tik $5000,
I
“
*“
"
‘ .....
........ fmo6 metai; geroj Brighton Parko lietu
roj vietoj; parduosiu pigiai.
kėt
$2000.
vių
apielinkė
j
;
kaina
$4,000.
7241 S. Halsted Str.
cash. Taipgi jei manote par- Viršininėti namai randasi South
Turime ir daugiau visokių namų,
Tel. Vincennes 2563
3357 W. 38th St.
duoti kokią prapertę, paduo- side geroj vietoj, tik pasinaudokit
atsilankykite dieną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY kitę mums, o mes tamistoms firoga, nes šie bargenai ilgai neauks.
J. Yushkewitz, vedėjas
PARSIDUODA grosernė ir
išmainysime
ant
cash.
Norė

Archer Av, (prie California Av.)
Mes esame
pilnai
prisirengę
PARDAVIMUI saliunas 4034
bučernė; daroma labai puikus
■... ............. . " *—■" ■
1 . ....... ......... <
dami gerų pirkių atsilankyki jums
patarnauti,
nes
turim
dide
cash biznis; gera vieta — prie geroj vietoj. Biznis išdirb
lį
ofisą
ir
užlaikom
savo
advokatą
PARDAVIMUI 2 aukštų te pas mus. Matykite.
ir 10 agentų su gražiom uždary
žastį pardavimo, patirsit ant vie tas per daug metų. Priežas flatas, 2 frame florai, kaina
tom
masinom/ Atsišaukit tuojau.
J. PAKALNIS
tį pardaviipo patirsit ant
■...................... -............

tos. Atsišaukit:
284.

Naujienos No.

$4,000, randasi 8838 Normai
vietos.
Atsišaukite
313 E. 115 St. Kensington Avė. 3106
Archer Avė.
DIDŽIAUSIA PROGA
PARDAVIMUI bučernė PARDAVIMUI arba mainy
Kurie norite pirkti saliuną geroj I
vietoj; parduosiu
arba
mainysiu geroj vietoj ant bizniavos
mui 2 flatų namas su saliunu;
ant lotų, automobilio ar grasernės.
[
gatvės.
Gera
proga
dėl
lie

Pardavimo priežastj sužinosite ant
barai, poolteibdis priklauso
vietos*
tuvio,
nes
savininkas
yra
prie mano rendos $75 j mene
2463 W. Roosevelt Rd. 12 St.
svetimtautis. 10802 So. Mi- sį. Kaina $7,500; mainysiu ant
PARDAVIMUI grosernė ir Repub- chigan Avė, Roseland.
didelio namo;ąrba bile kokio

4338* Archer Avė.,
j^ie Kedzie Avenue

S. L FABIONRS CO.

NAMAI-ZEME
Bizniavas kampinis namas, 3201
Auburn Avė., prie pat šv. Jurgio
bažnyčios, 3 aukštų muro namas,
5 pagyvenimai ir viena didelė
krautuvė, 3 pagyvenimai po 5
kambarius ir 2 pagyvenimai po 4
kambarius, maudynės elektra, skal
byklos, aukštas skiepas, visos vigados, ka tik šiandie biznis rei
kalauja. Inmnkėti $10,000.00, liku
sius savininkas paskolins be komišeno.
y
M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

4200 So. Maplewood Avė., par
davimui vienas iš gražiausių ir
tinkamiausių dėl biznio namas toj
apielinkėj, naujas 2 aukštų kampi
nis namas, 3 pagyvenimai ir vie
na didelė krautuvė su aukštu skie
pu ir kitais vėliausios mados įtai
symais. Kaina žema, parsiduoda
su mažu įmokėjimu.
M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.
Puikus namas ant Bridgeporto,
3 lubų aukštas mūrinis namas, 3
pagyvenimai po 6 kambarius, na
mas šviesus iš visų pusių; įmokė
ti $5,000.00, likusius ant lengvų iš
mokėjimų be komišeno.
M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

VEIK ŪMAI; 2 flatų bargenas
5—5 kambariai, cementuotas basemntas, visi įtaisymai, lotas 50x125
pėdos, arti Kedzie ir 52 str. Kaina
$5,500. —< $3,000 įmokėti balansas
1-mi morgičiai.
J. N. Zewert & Co.
4400 South Kedzie Avę.
PARDUODU namą Cicero 1337
49th avė. Keturi pagyvenimai ir
saliunas dabar tuščias nuo liepos
1 d., nes ilsas išsibaigė, o kito ne
daviau kad pirkėjas galėtu naudo
tis pats, jei norės. Rendos neša
15 nuoš.; parduosiu pigiai. Atsi
šaukit pas:
Simon Kelley
139 W. Walnut st., St. Charles, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas
ant 5242 S. Major Avė. 8 lotai ir ap
tverta dratų tvoroms; Tbarnė, garažius etc. Kaina
$4,500.00;
reikia
PARSIDUODA arba mainau mū
$1500.00. Savininkas:
rinį
namą su saliunu 6 kambariai
809 West 35th St. prie Halsted »t.,
4860 S. Hamlin Avė.
prie
saliuno, 5 kambariai ant vir
Tel. Boulevard 0774 ir 0611.
šaus, 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius ant loto galo. Mainau ant praiDlbELIS
BARGENAS.
Parsiduoda
lic
Trokas.
Vieta
išdirbta
dėl
norin

vit
namo. Kaina $8000.00. Savinin
PARSIDUODA barbernė. Vieta ap
biznio. Kreipkitės pas C. P. 6 flatų muro namas su visokiais šios
kas:
J. B.
gyventa lietuviais.
Vienas blokas čio bizni daryti. Pirmutinis laimės
mados įtaisymais gražiausioj apielin
908 W. 35-th Place
nuo lietuvių bažnyčios, bet ten yra už pigia kalną. Parduosiu ir troką
Suromskis,
3346
So.
Halsted
kėj ant South Side, arba mainysiu
PARDAVIMUI grosernė st., Chieago, III. ‘
įsimaišę ir kitų tautų. Turiu par kam reikalinga.
1918
W.
47th
St.
ant
ko nors mažesnio.
Su reikalu
duoti greit Iš priežasties ligos. Todėl —,, „ ........... ii, ' . ... , .
PARSIDUODA kampinis namas
Malt-Hops.
Biznis
išdirbtas
kreipkitės
pas
parduosiu pigiai.
su
saliunu, 3 kambariai prie biznio
AUGUST GRIGAS f
1714 W. North Avė.
ir
6
viršui. Ąžolinės grindis; karš
PARDAVIMUI šaitanai
saliun
su visu per daug mėty, atsišaukit j
TIKRAS_3ARGENAS. 2-jų flatų 4516 So. Washtenaw avė. 2 n :front
tas
vanduo;
akmeninis frontas; 33
namu ar be namo. Nairais
rendos Naujienas, Box 288
Na
mūrinis namas su visais įtaisymais
pėdų
lotas.
Atsišaukit:'
neša
$2,400
į
metus.
Kam
patinka
PARSIDUODA skilimas; vie senas biznis ir gerai išdirbtas ant di
ir garadžiue, Ęaįna tik $7,000 len
1634 W. 69-th St.
gvas
išmokėjimai-arba mainysiu ant
5 ir
PARSIDUODA
12-kos
apartmentų
Vėliausios
mados
murinsi
namas
ta apgyventa visokių tautų. delio kelio Lincoln Highway. Par
PARDAVIMUI štoras — loto, hučernės J-arba mažo nąmo. hudinkas geroj vietoj ant S. S. priim- 6 kamb. Sun Parlors, Hat Water heat.
pigiai, nes einu į kitą biznj.
Biznis senas ir išdirbtas. Prie duosiu
pas C., P. SUROMSKIS,
PARSIDUODA mūrinis namas
siu ‘ $20,000 mažesniais budlnkais ar | Kaina tik $13.500.į jmokėt $6000.
grosmė; labai gerai išdirbta Kreipkitės
2747 Chieago, Rd. So. Chieago,
3346
So.
Halsted
St
M
Chieago,
UI.
cash
kaipo
įmokėjimą.
I
Taipgi
2
flatai
po
6
kamb.
2
mašižastis pardavimo
savininkas
Heights, III.
8 aukščio, 2 flatai po 7 ruimus,
vieta. Atsišaukite:
Taipgi 5 ąprtamentai saulės kamb. nom garažius. Kaina $14.500, įmokėt
apleidžia Chieago.
apačioj štoras ir ruimai. Rendos
2858 W. Pershing Rd.
PARSIDUODA muro namas budinkai arti parkų $22.000. $8,000 J $7500, steam heat.
cash.
Labai
stebinantis
bargenas.
|
w
.
„
.
.
«
PARSIDUODA,
grosernė
isu
2535 S. Halsted St.
2 pagyvenimų po 6 kambarius? G. F. DEVINE 7021 S. Halsted St. Gražus 4 flatai po 5 kamb. 2 maši- į mėnesį $85.00. Senovės kaina.
Labai
pigiai,
iš
saldainiais,
Stew 7179
nom muriab garažius Į* lota? Sale.
438 W. 81 St. Savininkas
elektra, gasas,- garadžius ir vi Tel.:.......
PERSIDUODA RESTAURACIJA, priežasties nesveikatos,
;
;t
......
:
_
_______
I
Kama
tik
$20.600,
įmokėt
$8000.
Atsi- ANT PARDAVIMO,ar, rendos iceJAMES DOODY,
labai geroj vietoj, biznis nuo senai
<
. ,v;. i
,
Mes (turim didi pasirinkimą namu
si kiti naujosappdos pagerini i
cream
padorius
ir
cigarų
štoras,
įišdirbtas, dienos įplaukos $7$Ulręnta šaukit:
t
,
•
'li'),7"ut'<Twi'“
| visose dalyse Chicagos ir priemiesčių
818 W. 34th St.
steigtas 20 metų atghl. ' Daro gerą mai.
pigi, lysas ilgas—turi būt paluptą
PARSIDUODA
didęlis
latas,
augštaip,
kat|
pilnai
galiąs
jum
patarnauti
2857 So. Emerald Avė.
biznį. Vieta apgyvėnta((>b^uviais.
•
........... —
į trumpą laiką. Gera proga norin
4435 S. ^ashtenaAv Ave.
?ZS^ielink5- AukaUj”
8«»
35th Strtet, Chieago.
Telefonuokite: Victųry 6620
Ted. Victory / 7345
tiems uždirbti pinigų. Atsišaukit;
I
. .... ..............................................
J dėl greito pardavimo.
1614 W. 46 Str.
Atsišaukite
telefonu:
Tel. Boulvd. 0774 arba 0611.
PARSIDUODA .6 apartmental, sau-1
Tel. Boulevard 8172
PARSIDUODA saliunas .rusų ko
Vincennes 8123
.................................... ..................... —
lonijoj. Biznis išdirbtas per 15 me lėtas parteris, 2 po 6 rum., 4 po 7l
Antrų morgičių paskola — $500
saliunas,
gePARSIDUODA
tų. Parduosiu pigiai iš priežasties rum.; geriausioj. padėtyj arti Stony
PARDAVIMUI štoras, groser
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi_________
nesutikimo partnerių; 4kambariai Island ir Jackson Park, kaina $32,- . PARDAVIMŲ! namas su saliunu, I
nS ir delicatessen; geras žuvų ras senas biznis, Turiu par- gyvenimui.
Šino 1 metams už paskolą $1,000,
garažium,
8
mašinoms;
elektra,
mau

000. Cash $9,000., likusią dalį dali
mėnesiniais išmokėjimais ir jei titlo
neinąs
štorui, labai gera vieta, tikras' duoti, nes turiu du bizniu.
dynės.
Parduosiu
ir
grosernę,
kur
PARSIDUODA
didelis
Atsišaukit:
mis. Nereikia brokerių. Savininkai
nėra komplikuota tas taipgi užmoka
.,
__
_________
_
_____
_
_______
,
įSmųmit,
gerai
biznis
išdirbtas.
Viską
nupirk-1
7442
—
7450
Archer
Avė.
apleidžia miestą. Matyk savininką:
1338 So. Miller St.
Atsišaukit:
bargenas. Atsišaukite tuoj aus:
už
title
ekzaminaciją,
revenue
yra III. 5 štorai ir 21; ruimas. 4 flatai.
šit Už pigią kalną. Priežastis
F ‘
612..IMS Str.
štampas,
ir
rekordavimą.
Atneškite
2551 So. Emerald Avė.
,
Rendos į metus $3240.
Lotas
nesveikata. Kreipkitės:
2933 WaMaco St
CMatarfiekL 3123-.
PARDAVIMUI saliunas, vic- ... Tel.
4337—4843 So. Wood St.
1100x200 — reikia įmokėti
apie deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks,
.......... r ■ ?----------------- .i*
—*—
i"
$6,000, likusią savininkas priims 127 N. Dearborn St.
PARDAVIMUI grosernė, IceĮnas iš geriausių. Priežastis par GERIAUSIAS INVESTMENTAS. _ . „ . ,.T,,TTr
v. ’
j. . I paskolą. -Vieta
tinka
dėl
pėk
“
’
“korio,
PARDAVIMUI bučaroi ir grosernė
ir visokių
saldainių davimo nesutikimas partnerių, Del pardavimo nauji 2 flatų namui po PARDAVIMUI 2 augštų medinis P'es t()^0 dar nėra apielinkėjI, arsu šalčio varoma mašina. Visi rakan cream
6 kambarius, su štymu arba wandeniu namas, 5—4 kambariai. Garu apšiį ba saiiunuį su hoteliu.
dai geri. Biznis senas, geroj vietoj. krautuve.
Kieipkitės:
šildomi prie Marouette Manor arti 63 domas, cėmento pudamentas. šalę 3 Į Tnintfi
Nupirkai t pigiai, nes aš nemoku vie
Taipgi narduodu
parduodu aro
grosernę ir bugatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių lotai it garažius dėl 2 karų. Parduo černę su Feed Štoru ir su namu;
Kreipkitės:
8204 So. Halsted St.
tinių žmonių kalbos.
informacijų, kreipkitės yaptiškai arba du pigiai.
Kreipkitės:
štoras ir 7 ruimai pagyvenimui.
3220 So. Wallace St.
telefonuokite į James Kral, 2444 W.
2716 W. 39th PI.
2922 W. 43rd SL
Lotas 420x125 ant kampo Archer
67th SL Tel. Proepect 1364.
ir Stale Rd. Didelės barnės su
dėjimui. Biznis duoda apyvartos
PARSIDUODA grosernė ir
VALENTINES DRESSMAKING
PARSIDUODA galiūnas; ge
PARSIDUODA namas, 2 augštų 701u/^sįoO^TSpJ^tas^Tt”
COLLEGE
bučernė su visu namu, geroj
pėdų ilgio .tuščias lotas šalia. Iš
roj vietoj, biznis išdirbtas. Tu
2407 West Madison St
BRIGHTON PARK
šakio yra štoras visokių tayorų. Kito
Savininkas M. MORKUS
riu parduoti, nes išvažiuoju į vietoj; parduosiu pigiai.
Tel. Seeley 1643
tokio storo nėra apiehnkej per tris
7044 Arcer Ave.
6059 S. Kilder Avė.
Lietuvą.
6 Flatų mūrinis namas su 6 ruk
Užpakay 5 ruimai dėl pagy
Siuvimas, dezainav^msas, s
bėHų
2 augštų mūrinis namas, 2 fla mais rezidencijos, ant puikaus kampo, mylės.
venimo.
ši
vieta
tai
tikras
aukso
dirbimas
—
dienomis
ir
v
rais.
4435 S. Honore St.
tai po 6 kamb. ką tik pabudavoKedzie Avė, Budingas yra 6 me gabalas: kas pirmesnis, tas laimin
Specialiai nupigintos vakacijų kl^
PARDAVIMUI saliunas geroj tas. Tik $3,000 cash, balansas kaip arti
tų senas ir su garu apšildomas. Turi gesnis. Namas yra netoli lietuviško
sos dėl jauriu 1merginų nuo 8 iki’
vietoj, kur galima gerai biznį da renda.
4 flatus po 4 ruimus ir 2 po 5. Kai klioštoriaus. Kreipkitės prie savi
.ūš prie dresių siu
siu-
14 metų amžiaus
PARSIDUODA bučernė ir ryti.
Medinė
Cottage, moderniška. 6 na $35,000.—išmokėjimais.
Didžiausia bargenas šiandien ran
ninko:
vimo
ir
skrybėlių
dirbimo.
Ateiki

kamb. Vanos, toletai, elektra ir
dasi Chieagoj!
grosernė. Vieta apgyventa lie
te,
rašykite
arba
telefonuokite.
gnsas. Gera vieta. Specialiai $2,950.
5.ruimų mūrinė bungalow. arti Ke 2821 W. 69 St.. netoli Westem Ave.
Kreipkitės:
Sara Patek, pirmininkė.
2 augštų mūrinis 2 po 6 kamb. dzie Avė. karštu vandeniu apšildoma,
tuviais. Senas ir geras biznis.
3308 So. Wallace St
Parsiduoda
6
pagyvenimų,
4
me

Tel.
Repub.
6248
('<
flatai, elektra, gasas, vanos,
50 geroj padėty, kaina $7^00.
3300 Wallace St.
tų senumo mūrinis namas su sun
pėdų lotas; didelis bargenas $9,200
parloru. Lotas 45x125. Naihas ran
Mes
turime
puikiausių,
naujų,
mū

Farma 40 akerių, 6 kamb. na
-------------------------------------- - Į PARDAVIMUI kendžių ir Ice mas,
dasi tarp Wėstern ir Kedzie avė. ir
rinių
namų
į
Market
Mener.
nauja barnė, visa žemė aria
DIDELIS BARGENAS ANT NAMO tarpe 59th ir 63 St. Garu šildo
vaau-kavimiAs. Priverstas cream
parlor. Biznis geras ir ma, 20 mylių nuo Chicagos; dideJAMES A< BURKE
esu tuojau parduoti keistis, prie j duosiu lystQ ant kiek -tik norC- Hs_j>argenas — pplimsiu namą maiGražioje miesto dalyje, pietvakari mas, ąžuolo trimingai, 5 pagyveni
3106 So. Halsted St.,
763 W. 35 Štr. —3107 W. 63 Str.
nis kampinis mūrinis namas lotas Ša mai po 4 kambarius, vienas 5 kam
Attlani nedSlio'riaiet.
’
sienų, siuvamus mašinas ir ra- Bit* Nupn-ksit pigiai.
lyje- apsodintas nivadžiaia ir žole na bariu.
Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
Rendos $250.00 i mėnesį.
Kazlovvski Bros.
mas du flatai po 6 karabarius ir apa Kairia tik 28.500, ci.sh 812,000. Kas
kandus.
|
■ Kreipkitės:
čioje Štoras ir 3 ruimai pagyveni tokį namą jieškot kreipkitės pas: bu. Aritmetikos, Knygveaystės,
2525 W. 47 Str.
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Sut.
Atdaras nuo TO ryto lig 4 po
Wnv Gritienas
mais flatais. pečius šildomas, apačia
Atsišaukite:
*
’
I
^311 So. Halsted St.
Valst Istorijos, Abelnos Istorijos,
3241 Sk Halsted St.
piet nedėliomis.
fornusu šildoma, užpakaly garažius
Geografijos,
Politinės Ekonomi
dėl dviejų karų. Store yra grosernė
Tel. Bouteyard^■5066
1256 W. Hanrison St.
*----- *----- ----------------------------................. ..................... u...... . . .........
jos,
Pilietybės,
Dailrašystės, Gra
ale yra labai gera vieta atidaryti bu_____________ - - ...
4. -r I PARDAVIMUI bučernė ir groBARGENAS ANT BRIDGEPORTO čemę. Apgyventa visokių tautų ir
matikos, Literatūros, Retorikos,
EXTRA
Etimalogijos, Oratorystės.
pardavimui groeemi, truktų ir sėmė, arba mainysiu ant auto
Parsiduoda 3 aukštų po 6 kam. I lietuvių. Viskas parsiduoda labai pia
Mokiiūmo valandos vakarais:
visokių daržovių krautuvė.
Biznis Į mobiliau®, loto ar saliuno. Bugiai, nes savininkas apleidžia mies
barių
muro
narnąs,
apačioj
groKAMPINIS
bizniavas
namas
8201
vaikams
nuo 6 iki 7 valandai; su
išdirbtas ir daro gerų pelną, geroje iv
• 1 u •
• • x
x
pas savininką.
vietoje. Priežastis pardavimo -- esu |&rn6 labai ^eroJ
Pašąu- So. Aubum Avė. prie šv. Jurgio baž- sęrnė. Namas gerame stovy; elekt tą. 1 Atsišaukite
Ūkininkų
adytai,
kurie
manot
augusiems
nuo iki 9:80 vai.
5700 So. Morgan St
ra, maudynės; labai j gražioj vietoj;
fiirkti farmas, dabar yra geras
vtenas, negali apdirbti.
Parduosiu | kit Wm. Gritienas, 8241 So. Hal- nyčids.
parsideda; d£į lahaįi svarbioj prie
umai.
1 i
>
1 . _ _, • _ _ _T , ~
alkas. Viską galima ištirti, kol
PRIVATUS AUTOMOBILIU
8-jų augštų mūro
muro narnas,
namas, 5ė pagyve žasties; ; kurią' patirsit ant '■ vietos.
. 7; — ---- j—. . .,
8210 So. Halsted Št.
f sted St, Tel. Boulevaifl 5066.
viskas
tebėra ant lauko. Turime
4
'kamb,,
1
nimais
po
5;
2
po
4'katob,,
Jį
didelė
Namas
rendos
neša
$105.00
į
i
mėus $25
ant pardavimo 200 farmų, visokio
Box Now 41
NEPRALEISKIT iio .BARGENO
nosį.
Kainai
$9850.00,
apie
krautuvė.
Elektros
skalbyklos,
augšJei nori turit gerą darbą, tad ateik
________i
PARSIDUODA nanias su bizniu dydžio, su gyvuliais ir su budinTodef jieškot
jieškot ’ pirkti
pirkti
natas skiepas. Vjskas randasi šitame cash. Todėl
ir
pasimatyk su mumis. Mokiname
a ,
i
KAS
tunt
parduoti
saliuno
kais
ir
su
visokiais
įtaisymais.
Ko

PARDAVIMUI CEVERYKŲ taisy-l .e .
name, kaš tik reikalinga. Parsiduoda mą pirma pasižiūrėkit Šito. Kas Ice Cream Parior ir delicatessen. Taip kios farmos relkalausit, tokią gau važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi\
gi tafne name yra ir pekamė. Name
mo šapa. Elektra varomos mašinos. Įwan<lua (fixtures).
pirmesnis, tas laimės.
su mažu įmoksimu ir ant lengvų iš pirmesnis.
sit per mumis su mažu įmokėji- visokio išdilsimo automobiliui. LaisSavininką galima matyt kas die yra 8 Storai ir 2 flatai. Namas vertas mu. Del platesnių žinių kreipkitės nlus ir darbą užtikriname.
Biznis išdirbta per daugel metų. Par-J
Kreipkitės:
lygų. Atsišaukit:
$24,000.
Parduosim
už
labai
numa

duosiu labai pigiai. Priežastis parda-1
T
ną po 5 vakare, nedėlioj ikt
iki 12
Dienoms ir vakarais klesos.
žintą kainą. Savininkas turi parduo laišku arba ypatiškai 7 vai., vak.
" M. J. KIRAS & CO.
vimo yra labai svarbi. KreipldUm |
J- VALEVIČIUS,
vai. dieną.
And
rėkus
ar
Kazlauskas
HUNSON
SCHOOL OF MDTORING
ti,
nes
yra
reikalingi
pinigai,
arba
3335 So. Halsted St.
3247 Šo. Union Ave. 2-ros lub.
4544 So. Wood St,
|
3353 So. Union Ave.
2047 W. 23 Str.
priimsiu Bungalow mainais. Nepra
1507 W. Madison St
Chieago, III., 2 frontas
leiskite tos progos, nes labai puiki
Tel. Yards 8492.
PARDAVIMUI saliunu labai geroj
apielinkė, Brighton Parke su businPARDAVIMUI 4 kamba ėiu
vietoj. Biznis išdirbtas per daug me
bulvaru. Atsišaukit pas savininką.
PARSIDUODA 5 kambarių na
tų. Svetimtaučių apgyventa 7ir tarpe Į PARDAVIMUI grosernė ir sal- mas; elektriką, maudynės ir visas rių namas, elektros visas į8000 Pershing Road
didelių dirbtuvių. Lysas 2/metaifts. dainių krautuvė prieš angliškos ir (taisymas.
iv
taisymas
ir
2
lotai
extra
Par
Renda nebrangi. Pardavimo priešas-1 lietuviškos tnbkyIdosgera vieta
Parduosiu pigiai, jeigu atsišaukPARSIDUODA dviejų flatųj inuprirengiamoji ir Prekybos
duosiu pigiai. Atsišaukite:
tis labai svarbi.
|ir biznis išdirbtas; priežastis par- sit greitai.
parduo- Mo
rinis namas, vertas $9,500; pa
a Lietuvių ir Anglų kalbų;
2621 Ogden Avė.
įdavimo
davimo patirsit ant vietos.
PARSIDUODA
3 pagyvenimų siu už $8,300; yra maudynės, augšAtsišaukit:
5632 S. uder Avė., Chieago muro
Gra
Sehool, High School ir
S. J. Kulick ,
namas;
vanos
ir
skiepas
ce

5548 S. Kilder Avė.
tas beismentas; alėja yra įeigos; Pre
... Į
..Į ■
........... v........... .
s
dalykų.
Prirengia prie
mentuotas;
prekė
tiktai
$6500.
Na

4619
S.
Hermitage
Avė.
$75 į mėnesį; randasi ant Emerald
BARGENAS
kvotimų
i
visas
augštesniąeias
mo
mas
randas
Bridgeporte*.
PARDAVIMUI namas, 2 Parsiduoda 3 pagyvenimų mūri netoli 60th St.
PARDAVIMUI grosernė ir bučer
.PARSIDUODA 2 mėty senumo
kyklas.
Dienomis.
12:00
vaL
dien.
nė su namu arba be namo.
Ant
Atsišaukite:
PARSIDUODA bučernė ir gro muro namas, 2 — po 4 kamb. va aukštų medinis. Viso 16 rui nis namas Brighton parke, tiktai
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80.
kampo, labai gražioj vietoj. Bučer- sernė arba mainysiu ant loto, au nos, elektros
šviesa, basmentas,
I
$10300.
Mr.
Gurauskas,
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
mų.
Mainyčiau
ant
mažos
nės arti nėra. Mainysiu ant privati- tomobilio ar saliuho. Biznis turi fronto ir užpakaly porčiai, dide
Parsiduoda 4 pagyvenimų mūri
738
W.
61
St.
12:00
dieną mokina lietuvių kal
nionamo. Priežastis pardavimo, ne būt parduotas
ar išmainytas j „
lė barnė
------- 50x125
-------- pėdos*
pėdos 'totas
totas:f įto-l
lie- grosernė/ Viskas
gerame
nis
namas;
vandeniu
apšildomas;
Ehglewood
7367
bos
gramatikos
ir rašybos.
mokėjimas biznio varyti.
trumpa laiką.
tuvių apielinkė. Kaina dėl greito
A
prekė
tiktai
$11000.
3301 So. Halsted St.,
Chieago.
Parduosiu pigiai.
Atsišaukit greitai.
pardavimo tiktai $5500. Atsišaukit:
n
A* Visbaras
(kampas
83-čios
gat.,
2-ros
lubos)
2901 ,W. 38th PI.
3965 Archer Avė.
5650
— So. Tripp......
Avė.
Ii 4287. So. Well8 St ž®
3210 S. Halsted St.
..................

.......... ...

—*■*■■ »» ■■■■ ■

■

Didžiausi Bargenai ant
Marquette Manor
(pas vienuolyną)

—
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos apie Biznio v Kįaasi"iai ir alsakyaiai Marketo Kainos Biznieriams Reikia Savo Susivieni- Iš Naujienų
jimo Paramai Viens Kito
Ekskursijos
ADIP
APIE

D A DT
STANDARD PARTS
ŠĖRUS.
OTAKinADn

Klausimas.
Prašau man pranešti, ar dar
ką galėčiau gautį
už šėrus
Standard
Partę
juos tebeturiu nuo to laiko
kaip juos davė Jonesi apgavi
kas.
šėrininkas.
Chicago, III. •

Pradėjusią savaitę olselio
kainos įvairiems produktamš
Chicagoje buvo sekamos:

i

keliautų, bet eis pas savąjį.
—— ! ~ 1
keliams tiesti, o stiklo daug
. LIETUVIAI ESĄ LINKSMIAULietuviai
pas
Lietuvius
’
*
—
Sviestas, svhra$ 83 ir 39c.
Reikalingos
kclektos,
visuo

“Ne bile-kaip, bet tobulai.”
' SI ŽMONĖS ANT LAIVO
vartojama automobiliams.
Kiaušiniai, murzinieji 19 iki 20c
meniški
reikalai.
Jie
visi,
dirbs
Kiaušiniai, šviąžl
Todėl cemento ir stiklo kai. GEORGE WASH1NGTON.
Kiaušiniai, ext»a 2^c iki 26c
Chicagoje
-lietuvių
biznierių
visi
aukuos
nors
ir
po/mažai,
Mes jau pažymėjome aną nos dar nepuls. Tečiaus jau
Suris svaras 20c iki 21c
yra gal daugiaus tukštančio. bet visi, o visi sūdai dideles
ViV.os
gyvos.. 1^ iki 28c
perdaug
ęsą
pridirbto
me

Iš telegramos, kuri buvo pa
sykį, kad Amerikoje reikia “
Vištos broileYjai 28 iki 31c
Tarp
jų
visų
yra
daug
kas
ben

krūvas
nuveikia
didelius
darb

neužilgio laukti apskrito biz džio, plieno, vario ir kitų
skelbta panedėlio Naujienose, s
Gaidžiai gyvi 12c
dra:
elius.
Todėl
ir
politikoje
ir
ki

Antis
18
iki
20c
,
nio pablogėjimo, kurs gali medžiagų namams statyti.
mes žinome kad Naujienų ek
Vištos šaldytos 24c
,
tur
svarbesnėse
vietose
figū

skursija jau laimingai pribuvo
tęstis ne mažiau kaip pusę Todėl tos medžiagos turės
juos tie patįs biznio griekai
Broileriai šald.,
ruoja
žydai,
čekai
ir
kitos
tau

Pupos,
navy,
už
100
svarų
$7.65
metų, o gal ir visus metus. greit pradėt pigyn eiti.
į Kauną su visais pasajžieriais
ir vargai kamuoja;
Atsakymas
!
' iki $7.90..
tos,
tik
lietuvių
nėra.
Nes mat daugelyje biznio
i
Medus, baltas 9c iki 11c
jie sutinka panašius pasise
Šiuo laiku nemažai žmo (Standard Parts kompanijos
Medus,
tamsus
7c
sričių jau atsiranda pertek nių susilaiko nuo namų sta
kimus ir nepasisekimus;
Kad mes nesusipratime, kad
Dabar gavome nuo P. GriDARŽOVĖS:
(is'
CleveJand)
Šerai
dar
buVo
liaus, overprodukcijos.
jie ir kiekvienas iš jų kada esame viena šeimyna, mes nu- gaičio ir laišką, rašytą dar te
Asparagai, kreitjfe $2.00 iki $4.50
tymo, laukdami, kad už ke perkami Clevelando
binžoje Burokai, už 100 bųnčiukų $2.00.
Tiesa, kad didelio blogu leto mėnesių jie jau galės
nors reikalauja pagelbos ir kenčiame 'labai daug kaip mo bebūnant ant
laivo George
Kopūstai, kreitas $1.75
pereitais
metais
po
kokius
$4
mo neįvyks. Nes Amerikoje kiek pigiau pasistatyti na
negauna.
rališkai taip ir finansiškai.
Morkso, 100 bun<9ų--$2.00 iki $3.00
Washingfųn.
už Šerą. Tada dar receiveris Koliflaurai, kreitas $2.00 iki $2.30
šiandien nebėda su pinigais, mus.
jie reikalauja pamokinimo
Celeres, kreitas ,$10.00 iki $11.00
Pas lietuvius: Reikia dakta
tikėjosi kaip nors
išgelbėti .Agurkai,
yra daug aukso, ir pramo
Iš laiško patiriame, kad lie
ir padrąsinimo, ir taip-jau
baksa^ $2.0b iki $2.50.
ro?
eina
pas
“
specialistą
”
,
ku

kompaniją
nuo
pražūties.
Bet
Tas
vienok
nereiškia,
kad
švieži
žiriai,
kreitas
$4.50
iki
5.00
nės bei prekybos įstaigos be
tuvių kelionė su Naujienų ek
to negauna.
Šaltos,
kreitas
$1.50
iki
$2.00
ris
yra
tik
socialistas
tik
iš
sunkumo gauna pasiskolin namų karnos galės greitu dabar ta kompanija yra (likvi Svogūnai, maišas $3.00 iki 4.00
skursija buvo ne
tik pasekNežiūrint
į
tai,
Chicagos
apgarsinimo;
moka
šimtais
už
laiku žymiai nupulti. Dides duojama, kas reiškia, kad vi Pipirai, kreitas $3.00 iki $3.50
ti pinigų kiek tik reikia.
minga, bbet ir labai
smagi.
Pupos šviežios, amp. $2.50 iki $3.00 lietuviai biznieriai iki šiol ne ligos gydymą, kuomet ten li
niuose
miestuose
namų
pa

sos
jos
turtas
išparduodamas.
Vienok tas nereiškia, kad
Laivo George Washington ir
Tomatos. kreiįa? ’ $4.00 iki $5.00
turi
savo
susivienijimo
ar
ano

gos
nėra,
o
tik
svajojimas
apie
reikalavimas
yra
labai
dide

Receiveris
mums
praneša,
Grieščiai, amp. $1.00 iki $1.25.
nereikia susispausti.
visų jo patogumų
gerumas
tacijos.
’
>
ligą.
Daktaras
lietuvis
9
geŽUVJS:
i
lis,
ir
tas
dar
gal
ilgai
palai

kad po išpardavimui neužteks
Kol nepraeis laikinas pa
žymiai prisidėjo prie kelionės
Baltoji 40c
Tai
yra
didelė
spraga.
riau
patars
geriaus
išgydis
ne

pinigų užmokėti skolininkams, Trout 32c
blogėjimas, reikia apsižiū kys namų * brangenybę.
pasmaginimo.
*
Tiesa,
nesenai
yra
įsikūrus
gu
koks
nors
kitos
tautos
dak

Karpiai
6c
o
jau
apie
šėrininkus
tai
nėr
rėti :
*
Lietuvių Prekybos
Taryba, taras, nęs jis kaipo lietuvis, ' Laiške su data Birželio 301 d.
ko ir minėti šėrininkai negaus JAUTIENA:
šošnkauliai
26c
Reikia būtinai atidėti
Chamber of Commerce. Vie geriau žino musų gyvenimą 1923, P. Grigaitis rašo:
nieko.
Šlaunis 34c
dalį uždirbtų pinigų ar
Birželio 30 d. 1923
nok ta Taryba savo tikslu turi negu kitas vadinąs save “jūsų
Todėl Standard Parts kom čoks 10c, Round 181
į spulką ar į banką;
VAISIAI:
panijos šėrai nėra verti nei Bulvės šviežios, maišas $2.00. iki rupinties užrubežine prekyba tautietis kalbąs kalbąs lietuvi- Tcny Rypkevich
1739 So. Halsted St.
•
Reikia sparčiau dirbti;
ir lietuvių santykiais ^su Lietu škai.”
$3.00
cento.
• Obuoliai, basketa; $1.00 iki $3.00 va.
Chicago,* III.
Reikia nesiskubinti su
Bananos, bunčius $3.00 iki $3.25
Mums reikia advokato. EiDrauge!
Chjca^iečiams J biznieriams
didesniais pirkiniais;
Cukrus šiandien yra pasie APIE GUILF STATES OIL CO Citrinos, keisas $9.00 iki $9.50
name
kitur
pas
svetimtaučius,
Apelsinai, kreitas $5.50 iki $6.00
Baigiame perplaukti Atlanreikia
savo
susivienijimo
savo
Biznieriams reikia ne kęs- augščiausios kainos. Ga
Pyčių,
keisas
$1*75
iki
$2.25
vis
norėdami
“
specialisto
tas
tiką. šią nakt pasieksime Ang
kasdieniniams Chicagos biznio
kelti kainų, bet stengtis li būti, kad šiais dvejais mė Klausimas.
Slyvų, kreitas $1.50 iki $2.00
Žemuogių 16 kvortų $1.25 iki 1.50 reikalams ir viens kiot para nuo mus paima dvigubai trigu lijos krantą ir laivas sustos
daugiau parduoti, pavar nesiais cukraus kaina gali Ar yra kiek verti šėrai kom Juodosios
$1.50 ^ki $3.00
ba bi ir dar pasijuokęs
ir iš kokiai valandai ar dviem išleis
tojant tam tikslui tinka dar ir augščiaus pakilti. panijos vardu Gu’lf States Ori Mėlynės, keisas Į$5.6o iki $7.00
mai.
vadinęs “lOoganais” paleidžia ti kaikuriuos pasažierius Ply,keisasĮ$1.5b iki 1.75
mus apskelbimo budus.
Vienok čia jau turi ateiti Co.? Man keletas metų atgal Agrestai,
Tik
tokį
Susivienijimą
turė

Avietės, raud $£.50 iki $2.7Į5
*
*
dami, lietuviai biznieriais ga ^mogų tuščią. Tuo tarpu mu mouth’e. Paskui vėl staptelsipabrangimo galas. O tai dėl agentai pardavė 60 šėrų. ’ į Serbentps, keisap $2.50 ;
sų pačių advokatai
galėtų me ties Cherbourgu (Franci*
Vyšnios, kaišąs įiLOO iki $2.5,0 ’
Su pagarba,
šitų priežasčių: kad cukraus
lės
nustatyti
>
ir
tam
tikrus
u tMeJonąi, kreitas- ,$3.00 iki $3.25
daug geriau pigiau tai atlikti; jos Uėst u).' Ateinanti antradieV; C.
kaina yra kone dvigubai
įr
Arbūzai, vagonu $200.00 iki $500. principus lietuvių biznyje,
Su kitoms įstaigomis tos pat, Hįrytc tikimės būti Bremene.
. ,. • E.-Chicago, Ind
JAVAI:
augštesnė už 1921 m., kad
‘ ’ b augščiaus pdšlatyti biznio do-'
bet man nėra reikalo apie tai
Kviečiai, liejos,; buš 99%g ■
,v
Kelionė buvb /smagi. Orą
rąt
ir
kartais
pagelbėti
savo
cukraus šiuo laiku išdirba
Kviečiai, rugsėjo 99c , .
> į
kalbėti
tos
ypatos
apie
kurias
Kviečiai, gruodžio^ $1.01 ■
šiltas, nors ir lijo dvejetą die
ma labai daug, daugiau ne Atsakymas
savo nariui, ^atsilaikyti prieš
kalbame
pačids
^pasakys
savo
buš. 81c
nų/ Vėjas nedidelis. Supimo
Šią savaitę Chicagoj kvie gu kokiais kitais metais bė Nors j ieškojome gan ati- Komai,
kok^'nors nedorą
užpuolimą
Avižos, buš. 35c iki 3ą%c
Nuomonę
ir
beabejo
duos
ųiaižai. Tik nežymi dalis pasačių kainos pirmu syk nupuo gyje paskutinių devynių me džiai tos kompanijos, bet nie- Rugiai, buš. 62c iki 65c
iš svetimtaučių pusės, ir visą
mums
faktų.
—
Raganius.
*
Miežiai,
buš.
49
iki
55c
žierių truputį sirgo pradžioje
lė žemiau vieno dolerio už tų; kad nors mažiau šiais kur negalėjome surasti, Vei- MĖSOS:
lietuvišką biznį žymiai-žymiai
(išskiriant keletą tokių, kurie
bušelį. Ar kainos dar ir metais - įvežama Amerikon, kiausia tai buvo viena iš tokių Rūkyta kiauliena, ham 20 iki 22c pakelti.
Rūkyti
lašiniai
19
iki
20c
tingėjo vaikščioti ant denio, ir
toliaus eis žemyn, sunku tai už tai ir daug mažiau “aliejaus”
kompanijų, ku Konservuota kiauliane 15 iki 16c.
dėlto ilgesnį laiką jautėsi blo
zspėti. Daug yra manančių, išvežama cukraus iš Ameri rios niekad neturėjo aliejaus, Pork loin, žalia 19 iki 20 c.
kad kainų puolimas čia dar kos, taipgi ir mažiau kiek o tik aliejaus vardu išmonijo Plate beef $15.50 iki $16.00
gai).
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00
nepasibaigs. Vienok tuo tar suvartojama. Taipgi labai iš žmonių pinigus. Jūsų šėrai Kava (New Yorke) $8.00 iki $8.15
Laivas George Wasjiington
kaip
šiandien
nebėra
taip,
— 25 su puse tūkstančių tonų
ŠIENAS:
pu atpigimas atgaivino pre gali" būti, kad į šių mėtų pa kaip matyt, neverti nieko.
kada
Rinktinių
motiejukų
24.00
iki
$25.00
buvo
dešimt
metų
atgal,
kybą, ir sakoma, jog kvie baigą cukrus kiek atpigs. '
Motiejukų šienas No. 1 23.00 iki lietuviai už pinigus pirkti ei J. J. Lipskis rytoj demonstruos dydžio — yra labai patogus.
BU. Jurgelionfe;
*
*
švarus. Maistas
čiams taip atpigus, tuojaus
$24.00
tokią mašiną prie šv. Kazimiero Nepaprastai
davo
pas
žydelį,
o
pas
saviškį
*
Motiejukų
šienas
No
2
19.00
iki
jų buvo daug supirkta ve
geras; tarnautojai mandagus.
kapinių.
$22.00
ant
bargo.i
žimui užrubežin.
Motiejiukų su dobilais $17.00 iki $20
(Muzika nuo ankstyvo ryto iki
Man
to
amžiaus
vertelgai
at

Dobilai
No
1.
$17.00
iki
$19.00
Kviečių atpigimas, žino
Tūlą laiką atgal žinomas chi- vėlybo vakaro. Kai sutemsta,
Dobilai No. 2 $12.00 iki $15.00
rodo
dabar
visai
kita
gadynė
ma, yra skaudus farmeetaoshrdl taoishrdlų oin
cagietis Jonas Lipskis buvo su rodo krutamuošius paveikslus.
Dabartiniuoju laiku įvairios šiešnšasš
negu
buvo
dešimt
metų
atgal.
Šienas
papr.
maiš.
$14.00
iki
$16.00
riams. Šią žiemą farmeriAi
žmonėms
sidomėjęs vieno amerikiečio iš Dievobaimingiems
rųšies darbininkai Chicagoje kai- • iaudai rug.-$11.00 iki $12.00
Šiandien
negalima
primesti
gali vėl jausti sunkumą ir
šiudai aviž. $9.00 iki $10.00
kunigai
radimu—mašina-plugu ,kurs sy net ir mišias laiko
kur gauna sekančią mokestį į . Šiaudą!
kviet.
$10.č0
iki
$11.0Q
viengenčiams,
kad
tai
jie
ne

sumažinti savo pirkinius,
kiu aria, kapsto, akėja ir sėja. (kurių važinėja apie pustuzi
valandą:
Alfalfa No. 1 $16.00 iki $26.00
remtų
saviškių,
ir
aš
visiems
nuo ko sumažėtų įplaukos Yra laukiama, kad dėl per- Mašinistai ...............75c—$1.00 TRĄŠOS:
Šiandien pasirodo, jog iš to nis) kas rytą. Teko kalbėti su
tariu
ačiū:
esu
gausiai
lietuvių
kraujas, vienutė $4.10
daugelio biznių.
dalyko jau beišsivys£ęs geras daugeliu pasažierių, bet negir
didelio derliaus Amerikoje Specialistai............... 75c— 1.00 Trintąs
Netrintų kaulų tonas $18.00 iki $20. remiamas. Kožnaš ( vykinkime
Kartu su kviečiais jau at turės atpigti BOVELNA ir Įrąnkių dirbėjai....... 85c— 1.25 Atmatų tonas apie $5.00
biznis.’ šį nedėldienį prie Šv. dėjau, kad kuris skųstųsi. Ke
tą
principą
“
savas
pas
savą,
”
Trintų
kaulų
tonas
$24.00
iki
$30.
pigo ir kvietiniai miltai.
Kazimierd kapinių po p. Lipskio letas apgailestavo, kad apsiren
BOVELNOS MATERIJOS., Paprasti darbininkai... 50c—60c Virtuvių kaulų tonas $23.00 ikį $25
nes
vienybė
turi
didelę
galybę.
priežiūra bus rodoma, kaip tas gė visai lengvai (mat, išva
Del esamo didesnio per Obliuotojai............... 75c— 1.00 RIEBALAI:
* * *
'
—
A.
J.
Mosgers.
Lajus 7^4c
“drapakas”, angiškai vadina žiuojant Amerikoje buvo dide
tekliaus, negu pereitais me Bench mašinistai
......... 75c Lyditi
taukai valg. 14c
mas “spading machine” aparia, li karščiai), o okeane visgi vė
tai, dėl importo, padidėjimo Inspektoriai ............... 50c—60c Taukai 7Hc
-SAVAS
PAS
SAVĄ
”
Stearinas
apakėja, apkapsto ir apsėjo kad jo kartais esti daugiaus, negu
ir exporto sumažėjimo—yra Rankinės Sriubų maš. 50c—60c Bovelnos
*
aliejus 9c
laukiama, kad atpigs TA Autom. Sriubų mašin. 60c— l.fjO
Citycagos arba New Yorko gat, Lietuviai kaipo
tauta — ir prasčiausią^Jauką.
BOKA.
šeimyna turėtų atkreipti dau Daugelis žimdirbystės žinovų vėsįe.
Ugnies kūrėjai .i......... 60c—65c
UNIVERSAL BANKAS
giau domės į save, prižiūrėti liudija, kad tai esanti labai pui Laivas ne pilnas. Trečioje
Laukiama taipgi atpigi- B’lekoriai ..................... 80c—9(ic
ŽYMIAI
PADIDINS
savo šeimynos narius ir gerin ki mašina, kuri farmeriui sučė- klasėje daugiaus,
kaip pusė
Upholsteriai........... 90c— 1.25
Šiuo laiku didžiausio veik mo:
SAVO VIETĄ.
ti tobulinti kas7gero; o naikin dija daug darbo ir su kurios pa- vietų tuščių. Antrojoje da irgi
. Mergaitėms ofisuose kaikiir
odų,
lumo Amerikoje yra pasie
ti bloga, kad butų harmonija gelba galima gauti didesnį der yra vietos. Lietuvių važiuoja
Chicagoje mokama:
medžio (lumber),
kus namų statyba.
y
Tepo patirti, kad Universal lietuvių šeimynoje.
gan didelis būrys. Netoli pusė
į savaitę
vinių,
lių.
Kartu su namų
State
Bankai
dabartinę
savo
a
jų keliauja trečiąją klase, kiti
Rašytojams mašinėle $15—$22
vario,
Ką *mes dabar turime?
yra augščiausia iškilusios
vietą
ketina
greitu
laiku
dvigu

Verta
ištikro
nuvažiuot,
—
ir
—antrąja. Stambiausieji lietu
Stenografėms ........... $15—$30
bai
praplėsti.
Durįs
į
banką
kainos namų statymo mate- misingio.*
pažiūrėt
tą
mašiną
veikmėje.
*
Pas mus dabar daugybė ne
vių būriai yra iš Chicagos bei
Diktafono operatarėms ...... $25
bus
nebe
iš
kampo,
bet
ten
ikur
riolo ir darbo.
šitai
mašinai
išdirbinėti
yra
apykantos tarp sayęs didžiau
Skaitliuojam. mašin op $18—$25
apielinkų ir iš Waterbury, Ct.
dabar
yra
langas
į
Halsted
St.
Namų statybos bu jojimas
sutverta
korporacija
vardu
sio pavydo. Visur kur egonizKnygvedėms ............. $15—$25
Išrodo, kad lietuviai yra link
Įėjus
į
banką
klėtkos
bus
ir
gali dar tęstis ilgoką laiką.
“
The
Big
Farmer
Corporation
”
.
mas, kur tik nepažvelgsime
Telefonistėms ........... $18—$25
smiausi žmpnės ant šio laivo:
abiejų
pusių,
o
viduryj
bus
Vienok tas nereiškia, kad
Į
tą
korporaciją
nemažai
pinigų
mes tą rasime kiekvienoj ša
Dirbtuvėse mergaitės gauna
kur tik sueina jų keletas “į
talpsni
vieta
publikai.
Gale
bu

namų statymo kaštai turėindėjo
p.
J.
J.
Lipskis
ir
keletas
koj ar tai biznio, ar profesijos
nuo $12 iki $16 į savaitę, vidu
kupetą”, tenai skamba juokas.
• tų vis eiti augštyn.
sią
intaisyti
milžiniški
voltai.
desėtkų
kitų
iietuių.
Jįfems
ytin
tiniškai, bet kaikur gauna iki
darbuotojų, arba ar paprastų
DaugiaUs, negu lietuvių yra,
Aplink
busią
išdėta
pilku
mar

Anaiptol, iš to fakto, kad
žingeidus
i
yra
jų
kompanijos
$20.
žmonių tarpe.
vokiečių, žydų ir čecho-slovamuru su auksinėm gyslom.
namų statyba yra šiandien
mašinos
pasisekimas.
Kodėl mes negalime padary
kų. .
•
Mes jau keletą sykių pri
Dalis
dabartinės
rūbų
krautu

taip veikli ir iš visų kitų
$15.20 minimam alga mote
ti taip kaip kad kitos tautos
Iki atvyksime į Bremeną,
The Big Farmer korporacija
vės
vietos
bus
paimta
bankui.
statistikos dabartinio mo minėm, kad DABAR yra ge
rims
Californijoj.
daro?
turinti jau nemažą dirbtuvę nuspręsime, kuriais keliais ku
mento duotinių
galima ras laikas prisipirkti anglių Califomijos valstija nesenai
Pavyzdžiui paimkime
žy mieste Fort Madison, Iowa vals rie keliaus Lietuvon. Dialis ren
Home Bankas pakelia kapitalą.
spręsti, kad namų1 statybos sekančiai žiemai.
išleido įstatymą, kurs nustato
dus čekus pažvelgtame į jų tar tijoj. Korporacija gaunanti vis giasi važiuoti per Virbalį, o
kaštai nebeturėtų eiti augš
Vėliaus anglis bus
minimum algą drbininkei moLiepos 2 d. šių metų įvyko pą. Lai koks nors žmogus į daugiau užsakymų, ir dabar ant kiti per TiJdę;
kai kas gal
tyn.
brangesnė.
terei $15.20 į savitę, o maxi- specialis šėrininkų mitingas eina į jų apielinkę ir daro rankų turinti apie 50 užsakymų plauks laivu į Klaipėdą.
Iš visokįos medžiagos, ku O tai labiausia todėl, kad mum darbo valandų į savaitę Home Bank and Trust Co. Ta kokią nors apyvartą. Kaip ilgai mašinoms prie Fordsono pri- Bus dar šieŠ-tiek keblumų
ri reikalinga namų staty žiemai prisiartinus pritruks tik 40/ Jeigu moteris dirbtų me mitinge šėrįninkai nubal jis galės ten gyventi? Tol kol kinkamoms. Viena mašina kai su vizomis, nes ne visi jas gavo
mui stoka dabar jaučiama vagonų anglių atvežti į mie šventomis dienomis, tai turį davo pakelti banko įmokėtąjį jis savo pinigais galės maitin nuojanti apie $400, bet pradėjus Amerikoje, Tikimės tečiaus,
gauti ne mažiau kaip 38 centus kapitalą nuo * $800,000 iki vieno tis. Pas jį neateis nei žydas uiuesių
didesnį įsuirouiejimą
išdirbinėjimą Kaim
kaina ,ga- kad viskas išeis gerai.
tik cemento ir stiklo. Nes stus.
į
valandą.
'
‘
.
miliopo dolerių ($1,000,000).’
čekas, Jie nors ir tolimiausia Dėsianti būt sumažinta.-—B.
cemento daug vartojama
Kl. Jurgelionis.
, P. Grigaitis.

Reikia atsargumo

“Savąas pas Savą

Cukrus turėtų
atpigti

Kviečią atpigimas

Šiandien geriau

KAS DAUGIAU
ATPIGS?

Ariama, akėjama ir sėjama
mašina.

Algos Chicagoje.

NAMU STATYBOS

Pirkitės anglių
dabar
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sodžiaus lįkininkO
vįiąai aiuo mokesnių atleidžia Gaigalių
Tai buvo ne pereitą nodėl
dukteria. Mokyklų inspektoi
ma.
dienį, bet lygiai 29 metai at
riaus juodu abu iš šiqš apy
gal, liepos 8 d. 1894 m.j —
j
Dysna. — šiemet čia įsteig linkės pašalintu.
■“Lietuvos Rytai’ raėo, kad
Matyt, jau ir tada tarp lietu
vių buvo pradėję rastis bolše pastaromis dienomis žymiai ia lietuvių mokykla. Švenčio
kyla dolerių, aukso ir kitų ver nių “Rylas” atsiuntė čion darb
vikų.
Severos Gyduoles užlaiko
tybių kursas. Kai’tu su tuo pa štų mokytoją P. Gruodį, ku
šeimynom sveikata.
ris
įaiį
šiais
jnetais
pramokė'
kilę kainos ir, reikatlmgesnėnis
29 metai atgal —
prekėms. Laikraštis spįja, kad skaityki ir rašyti 40 vietos gy
Kaipo balai atatin
tai' yra 18 ir 25 Lapkr., L.
—“Tasai Jocius pastojo, tai įvykę dėl politinių priežas ventojų vaikų. Baigdamas mo
'Ažukas įrengia |didelus ba-<' Chicagoje baisiu biznierium:
karnas ir kartus
kslo
metus
jis
suruošė
moky

čių, mes pasikeitus , valdžiai,
tonikas — imk
lūs, Parkhvies puikia muzi
Azekuravoja no gyvasties, lenkų markės smukimas dar kloj ir vakarėlį. Tėvai tuo dar
ka, iszredys žala, kur galės
kad kaip ^as numirs, kad^ padidėjęs.
bingu mokytoju labai
puikei sau paszoktie ir pasiSeveha’s
daugiau nęatslkcltu; Uždedą
kinti.
linksmintie. Szirdingai už biblijoteka; mokinasi dak
prašo visus vaikinus
ir
Lenkų “diejatelis”
tarystes, kunigystes ir nihiGaigaliu sodžius. — GcrvėŠvenčionys.
— Čia labai pamerginukias, idant teiktųsi j
lystystos, o dabar parduoda sižymejęįs garsu>i\s įlenkų vei čių parap. Nežiūrint sunkių
dviejų
susirinktie
»
ant
tų
-(pirmiaub Gyvasties Balzamas).
■lotus ' Wisconsino pelkese^
Ar atsimenat kada x M. A
aplinkybių
sodžiaus
'lietuviai
kėjas
deda
Mis.,
vadinamas
subatvvakarių.
Labuy garsinusi pas lietuvius
kur vilkai vaikus veda, lo- paprastai “daktaru — sanita-t gyventojai sugebėjo šiemet iš
Rekomenduojamas
Su
guodone,
kajpo Lenkiszkas Slidžia, kurs:
tas tik po $5, o akras že- ru”. Jo specialybė tai imti vi* laikyti savo mokyklą. Greta
Ažukas
virškinimui, įprastai užkietėji
mes tenai kasztuoja net 50
sa, kas negerai paslėpta. Tar-i jos čia veikusi ir lenkų i mo
“Atlieka wisokes prowas,
mui ir nupuolusiai
centų! Žmonos tuos
lotus
Taigi apsirikote. Tai jau tik
liaudamas *“Stražoje Krcsowo- kykla. šio» mokyklos vedėjo
iszduoda yiarantus mieste
kūno padėčiai.
labai perka, nekurie nusipir
atsiminimas apie tai kas buvo
įe” jis ome iš gyventoją pro padėjėjas ypač pasižymėjo [apy
Chicago ir Cook Co. Padaro
ko jpo 3 ir'po 4 ant sykio; duktus ir pinigus, už kuriuos linkėj ' savo gražiais “darbe
apie 30 metų atgal Ghcagojc;
ir patvvirtina hypoteka, kon
Kaina 80 ir 45 'Centai.
viena nedelia pardavė in 40
žadėdavo savo užtarimą. Taip- liais”. Taip prieš Sekmines jis
traktus ir visokius doku Gal būt, kad tada būdavo daug
lotų, o po $5 dolierius, 'tai
smagiau negu dabar. Kažin?
Klauskite pas aptiekoriaus.
jis elgėsi iki visa iškilo aik drauge su kaimynės Petrikų
mentus.”—?
tuojaus turi $200. Bet sku štėn. Tada jis įstojo tarnauti lenkų mokyklos mokytoju prie
ndžiasi nabagas
kad jaU vietos seimeliu, kur jo “dar varta negražiai pasielgė su
Ar atsimenate,
kada tarp
W. F. SEVLHA CO.
Ar atsimenat kada R. SzuCEDAR RAP1DS, IOWA
liauferiai isz jo atemia tuos
bams” buvusi dar platesnė dir
dzinskis užlaikė buczernę ir
dabar
kad reikia eiti ant farmų gy pinigus — ir užtai
va. Prisilupęs visa ko, ji# tu
grosernę adresu 3327 Laurel
skundžia “Lietuva”
ant rėjo išsinešdinti ir. iš seime
venti ir buvo kolonizuojami
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
ulyčia? ir ar žinote kur buvo
$200, tikėdamasis kad isz lio. Dabar jis, yra vieno vals^
lietuviai Arkansas
valstijoj?
loni
koųlpinaoija. Tos nešvarios baltos
tada ta Laurel ulyčia?
pleiskanų lupynos sunaikina gražiai^us
czionai jam sugryž. O! tai čiaus raštininkas ir giriasi.
Kažin kiek nuo tų laikų užsili
kiekvęno plaukus.
ko lietuvių Arkansas valstijos,
“smart” vyras isz jo (?)—> ;kad niekuomet jam taip £erąj
Ar atsimenat, kada Antanas
jis moka uždirbtie; tik bed- nebuvę: Icyšįų kiek nori, o be
«
Aliszauckas (Olszovski) turėjo fanuose?
ziausei, kąd ite liauferiai to dar atradęs ir naują budi,
savo ofisą adresu 929-33-rd St.
isz jo atima. Godžias besti- pasipelnyti. Jis, mat, uždeda
Ar atsimenate, kada kun.
atidarytą iki 10 adinoą vaka
-^7I'
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelid
joms nevertėtu isz sawo gyventojams daug didesnius,
Dr. M. Juodyszius
gvildeno
re? Kada tas buvo?
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
svarbų “Klausimą susivieniji-' imtie...”
’
-pranyks pleiskouos. Palaikymui sveikos
netikrus mokesnius. Šis “dak
mo Pravoslavijos su Romos* t Tokia yra ^ėhronikos
galvos
odos
ir
gražių
žvilgančių
plaukų, Raudokit liujįles.
taras” uždėjęs didelius mokes
Ar atsimenate tą laiką, kacįa
apie vieną iš slaunių senos lic nius už žemę ir Švenčionių^
Kataliku Baznyczia.”?
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo
A. Olszevskis vertė ir drukatuviškos Chicagos herojų — dekanui. Kad galėtų geriau
tiesiai iš labaratorijos.
“Isz knygyno S. Daukan-;
vojo “Puikią Istoriją apie Kan
pasakiškos atminties.
F. AD. RICHTER' & CO. '
pasipelnyti, jis pastarojo žc;
to per menesį Sęjos tapo:
tria Alaną, Duktery karalaus
104-114 So. 4th St.
Brooklyn, N. Y.
mes plotą net keliomis de-'
perskaityta knygų 46 eg
Antoniji^sz^, Turko ciesoriaus
Tikrai, yra žingeidi! vartyti šimtinėmis padidinęs, nors su
isz Konstantinopolo (Carogra- zertfplioriai.”
lapus senos lietuviškos Chica- lig įstatymais bažnyčių žemės
do), kuri buvo tame dvare,
Tai buvo pranešta
cagos istorijos. Tiek dau jie
paskuj per 22 metus waikvos
”
laikraštyje
29
metai
at

visgi pasako.----szcziodama po swieta, xlaugybia
gal. Kažin ar dabar iš to pa
bedu ir vargu kantrei iszkenčio knygyno tiek pat knygų
Viekšniy mokyklos Rekomenduoja Lydia E muzikališkų
tėjo”? Ar atsimenat tuos se yra perskaitoma, nors tais lai
instrumentų
naujausiosirišdirbystės:
armonikų, koncerti
Kainos
gerumas
patarnavimas
paroda
nų,
skripkų,
rekordų
visokioms
kalboms,
gramafonų
ir auksinių vi
nus senus lietuviškos Chicagos kais ir tų lietuviškų knygų dąr
Pinkham’s Vegetable ComsokiųApskalbiavimą
daiktų: žiedų ir laikrodėlių,
ir sutaisom
viską,
kam kas reikia,
ir
kainas
maloniai
suteikiame
į
laikus?
poundą
kitoms
moterims.
o
ypač
’
jnuzikaliŠkus
instrumentus
ir
nrisiunčiam
į
kitus
miestus
kaip ir nebuvo.
Birželio m. 29 d. atidaroma VVindcm, Minn
Aš buvau taip
»
DYKAI.
kam ko reik.
K. PIKELIS,
1816 So. Aalsted St., Chicago, III.
larsibaigus, kad aš niekam netikau.
Viekšnių
vidurinėj
mokykloj
Ar atsimenate pirmą lietuvi-*
Kuomet atnešite iškirpę šį apskelbimą ir pirkai
“ApvaikszciojUnas liet, mo mokinių ir mokytojų dailės iš lllliyimilHIIII Laukiausi būti nlošką aptieką Chicagoje? Kieno
II
hna savo devinto
te tavoro už $10 ar daugiau gausite nuleidimo
kslai n ės atidarymo Chicago- dirbinių paroda su skyriais:
ji buvo? Bene Kazimiero Būt*
50 cenuŲ.
Lipdybos iš molio
čiau, kad aš netukevvicziaujs, '581 Milvaukeė
■B-E-' • H riu gana P^iegų(j
Specialisbargenas ;50 colių ilgio, 4 į plotį, 7 tru
n ve. kampas Will St.?
“Nedėlioję, liepos 8 d.^ mas iš natūros g$vų ir negyvų
susilaukti. Aš paekdės $6,00.
W miau Lydia E. Pintuojaus j)o miszparų bažny< daiktų; stilizuotieji gyviai, or
i
kham’s Vėgętab.le
Ar atsimenat, kada B. War^
tinčje salėje buvvd apwaik-‘l namentuotos vazos, fąntastinė
Namas tūkstančių bargenų
C°mp°undą ir jis
lipdyba.
tikrai man tiek patelsky garsino savo štorą lenszcziojimas lietukiszkos pas!
i
gelbėjo,
kiek aš
Be
to
šiame
skyriuje,
bus
kiškai lietuviškame laikraštyj ?
rupijos mokslainės atidary-.^
W Ji galeiauz tikėtis ir
Ir kur buvo tas Wartelskio
mo Chicagoje.
h mok. Braždžio pritaikoma dai aš papasakojau ,tpj visoms save drau-!
liosios keramikos išdirbiniai. gėnjs. Aš susilaukiau gražios didelės
storas.
jr puikiai jaučiuosi. Gali
“Pirmiausia vietines lieTaipgi bu£ paišybos ir rankų mergaitės
te panaudoti šitą laišką kitojns ser
Jūsų Plumingą — Apšildy
tuviszkos parapijos prabaiB- darbų. Paroda tęsis savaitę.
gančioms motinojąs pagelbėti.” —
Ar atsimenate garsią salę
Mrs. C. A. Moėdė, Box 634, Windcm,‘
zezius, kun. M. Kra\Veziumo ir elektrinius reikmenis
Ažuko ir visus svarbiuosius
Minn.
nas, pakrapyjo
busianczįa
Mano pirmutinis kūdikis.
susirinkimus įvykusius ten per
Veržimos Amerikon
mokslainc
ir
su
malda
ati-si
Glen
Allen, Alabama. — “Man la-z
Mes esame šiandien didžiausi
eilę metų? Ar atsimenate St
Kas rytas nuo bai pagelbėjo
Kauna#.
Lydią
E.
Pinkhamj
’
s
pardavinėtojai naujo ir vartoto
irnino Daukanto draugijos pra darė apvaikszcziojima.
3—4 vai. ties Amerikos konsu-v Vegetable Compound nuo. traukinio
žemyn ir skausmų. Aš Šitaip kentė
plumingo ir apšildymo reikmenų.
džią ?
\ 3. kalbai) — Antano Qlszow-{ lutu stovi eiles žmonių, norin jau
mažne per ketyeris metus po pa
Priežastis tam yra, kad mes paAr atsimenate, kaip Simano
skio. Jis nurodė kaip nekp- čių važiuoti į Ameriką. Jų dau gimdymui mano pirmo • kūdikio ir
tįs perkame didelį apštį pinigais.
aš su vargu galėdavau pasto
Daukanto draugijai atsiuntė
ric lietuviai neapkenezia įr giausia kaimiečiai. 'Kasdien pri kartais
vėti ant kojų. Kaimynė patarė man
Todėl duodame progų jums su
klerikas Antanas Kaupas iš
pameta sawo kalba, kaip imama apie 200 interesantų; Vegetable Compoundą, kada gydytojo
taupyti, nes mes patįs galime
Detroito pasveikinimo laiškų,:
mujns mokslas ir prigimta laukusieji laukia ryt dienos ir vąistai man nieko negelbėjo. Atleido,
skausmus ir aš jaučiuose stipri. Ąš
daugiau sutaupyti pirkdami už
kuriame sake:
kalbab yra reikalinga ir kad- stoja į eilę dar naktį. Dauge rekomenduoju jį ir Jejdziu jums pa
pinigus. Mes prisilaikome savo
naudoti mano paliudijamą laišką.” -*
ja
per
mokslą
galima
sus

lis
tokių
nakvoja
tiesiog
kon

“Malonus ^Vyrai:
Mrs. Ida Rye, Glen Allen, Alabama.
motto kainose.
tiprinti
ir
tt.
sulato
kieme.
“Linksma iszgirstie kiek

$ akuBOTtos Wos

Lietuviškos Chicagos
Atsiminimai

Tie laikai senai praėjo.
Geri ar blogi jie buvo
Ar atsimenat juos?

Balzol

DIDŽIAUSIAS/^

Didelės šeimyRos motina

pasirinkimas

Pirkti

vienam 'tėvynainiui,
Lietuviai kas • kart labyn
k ilsta ir pradeda suprast sair tėvynės reikalus.
vus
asz iszgirdias, • jog
uždejote
moksliszl^a
draugystią
vardan
Sim.
Daukimto, o »r iszkenczirtp
idant neiszreiksztie savo
džiaugsmo isz tokio Jusi,!
užmanymo. Miela man pfU
girtie Jus už rūpesti apie tė
vynės reikalus ir savo labą.
“Wyrai! Jus uždejote draugystia, idant drauge vieno
je krūvoje
iszbristic i$z
tamsybes purvyno, iszlavint
savo protą ir pasiektie mok
slą, be kurio žmogus yra panaszus in gyvuly.”
Tai buvo senah ir nesenai —<
o vienok kaip viskas atsimainė

nuo to laiko!
Ar atsimenat?
Trisdešimt metų atgal Chicagos lietuvių laikraštyje buvo
pranešta sekama žinia:
“P. A. Milukas, buwias redytojum “Vienyb. Liet.” pa
stojo in seminarija Phila-{
delpliijoj'.
Diewe
padek.
musų lietuwiui.” •

Tai buvo
j893 m.

rugpiučio

AteinanČias abi

men

subatas,

“9. kalbab Antano Miko
lainio.
“10. Deklamacija
uos Wincenitos Zakarewi
ežiutęs.
11. Kalba —.kleriko An
tano Ęaųpo.
“13. Deklamacija
Jonų
Bagdžiunuko. ..
‘<Bct kas arsziausei buvo<
kad Antanas Mikolainis kal-;
bėjo, nurodydamas, , kai
mes lietuviai ne vien turi
me dirbti kame po žemes
urvuose, dirbtuvėse ir kitus
sunkius darbus, bet turime
daugiausei kibtis
kio nors biznio, kaip tai už
sidėti krauves (sztorus), saliunus ir sbt., tai koks ten
senis, stovėdamas
priesz
pat kalbėtojo akis, pradėjo
szaukti: gana, gana jau tay
kalbėti apie krautuves ir
saliunus; jeigu- nori kalbėti,
tai kalbėk apje muksią, bet
jie apie biznį. Ta kąrta bi$ki ji nutildė, jjet tuųjąus
jis vėl pradėjo szaukti ir
ųeduoda kalbėti ir ,tpo kart
benutik, JĮęąjl /kunigas pra
szaukti polįcnaano*
dėjo
idant Igukąn kįzwestų. —•
nu+nas ųe sgrjiiiita,
kad mes aiU savo tąulkjzko
apvaikseziojimo
negalime
be paliemono apseiti!—”

■

“Blaivininkės”
Švėkšna, Tauragės apskr. 28.
V. — Švėkšnos “Moterų Kata-*
jjkių Blaivybės Draugijos Sve
tainėj” akčyžės kontroleris su
vietine .milicija, konfiskavo
konjako, likerio ir kitokių stip
rių gėrimų 14 bonkų, taip pat
be banderolių cigaretų ir mie
lių, nors patento tokiems par
davinėti ir laikyti neturėta.
(“Liet. Žįn.”)

Srtis & Sons

GUNARO

LIETUVON PĖR 10 DIENŲ
Vienatinis vandeniu kelias Lietu
viui per Southaniptoną ant
Milžinų laivų
AQUITANIA
MAURETANIA
BERENGARIA
Apleidžia New Ycnką kas Utarninkas. Greimas persėdimas Soufhamp-

2112-14-16-13*20 So. State St.

UNI®MERICAN LINES
JOINT SenVICE IVITH

HAMBVRMMEmNIM
Trumpiausias kelias į visas

i'

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: Vįctory 2454-43^
Musų pardavėjas kalba lietuviškai. /

Taipgi

reguliariai

išplaukimai

j*.

CunardlinęV

140 N. Derbora
St. Ghicago, IĮUok^«W

___

Lietuvis akių specialistu*

Palengvins akių įtempimą, kurie
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą
į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki^8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.
’
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
skausmo.
Traukimas dantų bi
Bridge geriausio aukso, Su musų
pleitom g; ima valgyti kiečiausią maistą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi
akiniai

JEI paprasto laikraėčio negalite
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi™KU^08, JEI nuolatinis skaitymas knygų ir
Šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės Šviesa išrodo perdaug
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.
JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mizksft-

JOHN J. SMETANA
AKINI SPECIALISTAS
1801
. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto aptiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Serganti žmonės yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymto budai nuo___

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

įf
JjL

W|
t jH

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite mle kokią ligą,
nenusiminkite.
Atvažiuokite kad
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą.

DR.

M. ROSS

35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto
Priėmimo kambarys 506,
CHICAGO, ILL
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėldieniais 10-1 po ęiet. Panedčlyj,
Seredoj ir Subatoj vakaraip 6-8 v.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
liko išgydyti, tai geriausia vietay
ligonių atsilankymui.

Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kiemų. Visur pristatėm.

tone. Lietuviai ypati&kai lydimi.

tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių.. 3-eia
3-čia kle«a
klesa (j
(i Piliau
Piliai
$106.50, j Hamburgą
a m burgą $103.50). Ka
rės taksų $5.Op.
KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan Piliavoj važiuojant į
Southamptcųią ir ten persėda
.-^Te ant
Milžinų laiy plaukia kas savaitė,
laivai ^pasaulyje.
.<
___
Informacijų dėl ?i_S3
kainų
ir rejjcaIjngų dokuijnientų
)tų atvažiuojantiems
keleiviams galite gauti nuo bile
•a ir juągęnto. Reikalauk .
sų mieste arba apielinkė.

DR. VAITUSH, O. D

Išplaukia kįekvietuj nuyaitę iš
prieplaukos 86 North Upės, pfie
galo 46 gatvės, New york, su
musų laivais de luxe
'.‘Resęlute”,
“Albert Ballin”

‘tDaUfscMajrta”
Kurie veža I, "i
II ir III klesos papopuliariški
sažieriue
laivai
“Mojnt Clinton”,
ringia” ir Vcstphąlia” su cabin
ir 111 klesa. Geras' ir mąi dagus
patarnavimai^
p.uikųs kam >ar|ai,
puikina apyaUvps

United American
Lines
171 West Randolph St.,
Chicagd/III.
Arba bile. autorizuoto agento.

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtumo ‘kokia
‘L Jiga
~
jus---sergate
ir kokį gydy
nin
1uič ’ore. bandykite gauti patarimą nuo Ir
i ’Faing, kuris pasąkys jums, kt'p gauti palengvi
ią ir pasveikai
vartoja
Bukite išegzaminuoti per specialįstą kuris
1__
mikroskopą ir -X-Ray ir dasižinokite teisybę apią save.
ligą’ odos ligą,
Jei jus turite chronišką ligą', lytišką ligą,
reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijimą, tuomet
■ jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad
tukstančiąi žmonnj
zmonitĮ turi ligas, bet jie nežino
nežįno to, todėl,
3 kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai
iipaeiną npo U^nuodinto krąųio. Apakimas, paralyžius
gal tai paeina nuo neišgydytų
aprotyi
DR. J. VAN PAING
1
Specialistas
Valandos 10 iki 8
3101 South Halsted Street

South S'ide ofisas 334)1 Normai Av
Tol. Yards 2296.

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek
yra visokių reikalavimų, kad mes
rekomenduojame
CARBONIC
ACID GAS. labiausiai ekonomiš
ką ilkesniam laikui. Duoda dau
giau stiklų statinėj ir užlaiko alų
šviežią ir gerą iki pąskutiniam lašui
ELEKRA. VANDUO III
IR CARCAR
BONIC ALAUS PUMPOS pataiso;
mos ir įvedamos per expertus me
chanikus.
2607 Wentworth Avė
Phone Victory 7760

/

t

ru
Vasaros mokytojų , kutsų'
Veik tapė dabar ir šlėgatis puskarininko kepurę, šautuvą- Buvo svarstoma
daugybė
reikalu kalbėjo
inspektorius j
Klaipėdos kalėjime perklausi- su šoviniais ir bėgo į dvi prję- įvairių klausimą, būtent:
nčtas ir jam tapė pasakyta, šingi pusi. Plėšikas Reikauskas
1) Ekonomijos reikalai. Ž) Geniušas, ragindamas necenkad jau viskas yra žinoma, kur pataikė bėgti tan kraštan, kur Mokyklų ūkis. 3) Mokyklų re zuotus mokytojus dalyvauti
ir kaip jis savo žmoną užmu stovėjo kareiviai ir pro juos montas ir jų priežiūra. 4) Vai vasariniuose mokytojų kursuo
šęs. Todėl ir jis viską išsipa- prabėgo. (Milicija jį pamačiusi kų auklėjimas, kurių tėvai ne< se Mąriampolėje ar Kėdainiuo
žino.
Bet sekantį rytą, kaip apšaudė, sužeidė, bandė vytis, dalyvauja auklėjime. 5) Mok se ir tuo budu įsigyti reikalin
Regėtoja.
jis per visų naktį apdabotas bet Raikauskis radęs netoli slo priemonės. 6) Kooperatyvų gąjį cenzą.
Prūsių lietuvių
laikraštis
buvo, pasikorė jis greitai su krūmuose besiganantį arklį ir steigimas mokyklose. 7) Blai Kas dėl kėlimosi iš vietų, tai
“'l'ilžės Keleivis” pasakoja ši
abrusu ir lovos paklodę per ant jo užsėdęs lengvai nuo mi vybės platinimo idėja. 8) Išlei inspektorius pranešė, kad rei
tokių istoriją: 8 Februarijų pas
plėšęs prie lango traigių, kaip licijos atsitolino ir krūmuose džiamieji egzaminai. 9) Vasa kalui atsitikus, galima kelti ki
Pašyšius tapė ukininjco pati
[.jis patlab prie kapijos pava dingo, nusinešdamas su savim ros mokytojų kursai. 10) Per ton vietoji; tiktai paduodant
ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė
Šlėgaitienė iš Meižlaukių už
musų
organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo,
dintas tapė.
nukautojo puskarininko amu sikėlimas mokytojų iš vietų; prašymą, (reikia (pridėti pašto
patarnavimui
musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.
mušta, kaip ji vieną rytą anks
niciją. Plėšikas Martinkus gi, 11) Mokyklų muzėjai. 42) Su Ženklas 4 litų vertės.
Ji remiasi visais turtais Šio stipraus valstijinio banko.
Dar
ką:
prie
šlėgačio
šiuži
ti podraug su savo vyru va<
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir . r
bėgdamas pataikė tan kraštan, manymai.
,
i?
jo
ir
viens
bernuks,
Fritzas*
daleiskit
jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip
žiavo į Šilutę. Būtent Šlegaitis?
Mokyklų muzėjų reikalu bu-v
kur stovėjo milicija, tapo sužeii
mes esame pasirengę patarnauti jums.
Buskys,
kurs
taipjau
patyręs;
Daugiausia buvo tartasi eko vo nutarta rinkti visokių se
pasakojo, kad jis tą rytų po
stas. Pargriuvęs patoglon vie^
buvo,
kad
ta
žiupone
iš
Kara-fr
nomijos reikalais. Atsižvelgiant nobinių daiktų su mokinių ir ’
draug su savo žmona išvažia
ton ilgai dar šaudėsi su ap
liaučiaus
sakiusi,
jog
razbai-i
į brangumą
reikalingiausių vietinių gyventojų pagalba.
vęs ir galą iki Pašyšių-Okslinsupusią jį milicija.
Pagaliau
niūks
esąs
iš
paties
buto.
To

pragyvenimui daiktų,
buvo
džių kelio važiavęs, nulipęs
pakilęs bandė bėgti, bet kelis
dėl
norėjęs
šlėgatis
ir
jo
gen-'
Galop dar buvo patiekta ke ’ 4162-72 So. Halsted Street,
nutarta reikalauti, kad butų
nuo rožinio ir ėjęs ant vienos
Chicago.
kart sužeistas vėl pargriuvo ir
lis
Naujoks
tą
berniuką
pašaletas
sumanymų.
padidinta pagrindine alga 50
dirvos už krūmyno pasitupti.
bandė gintis. Po ilgo šaudypinti,
būtent
jam
greitai
virvę*
nuoš.; kuras, sukirstas met
CLEARING HOUSE BANKAS.
Tuom tarpu atėjusiu du vy
Juozas Ūsas. (L-yą.) •
mosi su milicija,
dar kartą
ant
kaklo
užnerti
įr
jį
pakarti^
rais, pagaminti vasarą ir pri
ru, užmušusiu jo žmoną be-Į
r—
_____________ __________________________________________________ J
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....... r.-i.i'L i
bandė bėgti, bet šiuo kart nu
p
į
jo
delmoųą
įkišti
ženklą,!
statyti stuikomis ligi spalių 1
važiuojant ant vežimo ir pa
dėta jis vietoje.
ant
kurio
parašyta
buvo,
kad
dienos.
griebusiu jai vieną milijoną
jis
esąs
Šlėgatienę
užmušęs,
Mil. Vado dedama pastangos
Visi mokytojai skundėsi ne
markių iš delmono po šuršio,
Tu rtaa
labai
apgailiąs
bei
savo
gyvas

surasti Ėaikauską, ir suimta į gavę t. y. ūkio pinigų už praė
o tada tuodu razbaininku ir jį
ties atgrisęs ir todėl pasiko^- 100 asmenų, kurie mažiau ar jusius 192% m. metus. Apskri
$14,000,000
užpuolusiu ir sumušusiu.
n
rę<s.
Šita razbajystė bet neb-' daugiau įmaišyti minėtų plėši " ties savivaldybių pirmininkas
Bet žmonės pradėjo skelb- galėjo išprovyta tapti. Todiaus’
čioti, kad ^lėgaitis pats bus sa kriminalo policija ištarimo, k slėpime. Tbrpe jų yra net tęisinosik kad visur trukąta pi
vo žmonų užmušęs, kuri buvo kad šlėgatis ir Meižlaukių kal tokių, kurie padėdavo plėšti ir nigų, kadangi ūkininkai nede
našlė buvusi, o Šfėgaitis prie vį pakušinti norėjęs, vienu nurodydavo turtingus asmenis, da mokesčių dėl stokos litų. ,
Reguliariaii taupo ir
Mokyklų butai: ar nuosavus
-jos šiužijęs ir ją vedęs, nors/ji žmogų pakarti, o už tai siuly kuriuos galima apiplėšti.
investina iiišmintingai
buvo daug senesne kaip jis. i jęs jis jam savo ūkio. Nau Baikauskas, gautomis žinio- ar samdyti', nutarta atremon
Juodu nusipirko potam dides joks, o ir kiemo šaltyšius bei mis, nesąs taip žiaurus, kaip tuoti atostogų metu.
Kalbant apie mokslo prie
nį ūkį. Prie Šlęgaičio gaspado-j keli kiti žmonės esą taipjau nukautasis Martinkus.
Jis
pareikalauta,
riavo dabar ir jo gentis (Ku- apie šlėgačio darbus žinoję, žmonių žudyti nemėgstąs, ką mones, bubvo
sengis) naujoks, kuriam nepa ale jie tai užtylėjo ir todėl ta labai noriai attikdavęs nukau tad apskrities švietimo komi
tiko, kad šlėgaitis apkalbamas pė dabar suimti. Šlėgatis no tasis Martinkus. Nesenai prieš sija parūpintų ateinantiems
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės
kiekvienoj),,
ir kaltinamas tos razbajystės. rėjęs apsivesti su duktere vie-i savo nužudymą, jis nušovė ke mokslo metams
kompasą,
Chicago, Illinois.
.
Del to nukeliavo ji^ prie tos no savo gentainio ir todėl jis lyje ir Telšių ap. milic. San- mokyklon spintą,
termometrą, barometrą, sie
pažįtsafnosios regėtojos Žiupo- savo žmoną nužudė.
gailą.
ninį laikrodį ir sieninių paveik
nės Gunter-Gessert į Karaliau Tame gyvenime, kur dabar,
Kapitalas ir perviršius
Į
Tuos plėšikus sekant Telšių iučių ir prašė, kad ji parkeliautų Šlėgatis gyveno; yra jau daug
Kas dėl vaikų auklėjimo, ku
į Pašyšius ir tuos razbaininin- žmonių išgąstingų galų gavę. ir Kretingos 'apskrituose ir
Mažojoje Lietuvoje gan senai rių tėvai jame nedalyvauja, tai
kus sujėškotų. Bet ta moteriš
intensingai darbuojasi ir Kri buvo nutarta visais budais
kė jam jau Karaliaučiuje pa
minalūs milic. valdininkai.
skatinti tėvus susidomėti švie
sakė, kad razbaininks esąs iš
timo reikalais. Buvo išneštas
tų pačių namų. Tai gavo ir
pageidavimas, įkad ištvirku- Narys Federal Reserve
Šlėgaitis patirti Fl* jis rūpino
siems vaikaitis butų
įsteigta Systemos ir Chicago
užtai, kad ta moteriškė nepar Suimta apie šimtas žmonių,
apskrities cėntfe pataisymo Clearing .House Ass’n.
keliautų į Meižlaukius. O nau įtariamų dėl slėpimo plėši
mokykla.
ku,
jokui jis siulyjo pusę milijono,
Kad palengvinus verstis pre
.. .šakiai. — Birželio 12 d. ša
idant jis tik tylėtų.
Naujoks
kiuose įvyko visuotinoji pėd kyba, buvo nutarta steigti mo
berods tylėjo, bet žinai, žmo
Telšiai. — Telšių apylinkėje žios mokytojų
konferencija, kyklose vaikį kooperatyvaų
nės negal vamplos laikyti ir
jau keturi metai šiaušia plėši**
Sumažinti Jjįetuvoje girtybe
„savaites apsgarsas plėtoti vis tolyn, kol
kas Baikauskas su kompanija. srities švie’
.o misija buvo nutarta skleisti,^mokinių ipįSuŠlėgaitis suimtas ir į Klaipė
Pernaj ir šiais metais jis ir išskintus kiekvienam' mokyto^' augusių tarpe blaivybės ^idė
dos pajėškojimo kalėjimų nu
Martinkus,
dezertyras nuo jui pakvietimą su išdirbta pro jas. ’ ■
?
'
į
gabentas tapo.
Kuršėnų,
apart
žymių
apiplė

grama. Konferencijoje dalyva Kame randasi
IV skyrius,
Veik tapo ta regėtoja (BellBile ką jtis pirksite nuo
secherin) į Meižlaukius parga šimų nužudė ir daug žmonių, vo pradedamųjų mokyklų ins ten pabaigoje mokslo metų
tarp kurių ir a. a. mokytoją pektorius A. Geniušas, apskri daryti išleidžiamieji egzami
benta, kur čia save įmigdino ir
musų, yra pilnai garan
Smilingį.
Milicija
visų
laiką
nai.
Tuo
tikslu
reikia
sudaryti
ties
savivaldybių
pirmininkas
lyg sapnuodama pradėjo tų
tuota.
dėjo pastangas plėšikus suim Vlauza, vice pirmininkas Grin komisiją iš mokyklos vedėjo,
razbaininkystės vielų nujėškoti. Ji atėjo graibydamosi pir ti, bet tas nepavykdavo tik dėl as ir apie 100 mokytojų. Kon valsčiaus valdybos ir tėvų ko
i| Musų motto yra: Bile ką
Išlaikiusiems
ma iki vieno vieškelio medžio, I to, kad visoje apylinkėje minė ferencijai vesti buvo išrinktas miteto nario.
labai daug aikinasis prezidentas iš 5 as mokiniams išduoti pažymiejijus pirksite nuo musų ir
į kurį yra kryžius- įrestas, ne ti plėšikai turėjo
užeinamų
vietų,
kuriose
jie
mai.
menų.
7'^’są čia stovėjo Šlėgaičio veži-1
nebusite
užganėdintas,
nuo milicijos slapstydavosi ir
nias, ant kurio Šlėgatienė už
mes permainysime mate
■J"*"***
mušta tapo. Tada šoko ta žiu- pulkus agentų, kurie sekdavę
1
žingsnį.
rijoj ų arba sugrąžinsime
ponė per kelio grabę ir vėl su kiekvienų milicijos
grįžo bėgdama tais takais, ku Pastaruoju laiku plėšikų ieško
jums pinigus į du metu#
jimas
buvo
vedamas
kuouoriais Šlėgatis bėgęs buvo, idant
laiko.
jiems
savo vežimų panoktų, su ku liausiai ir vartojamos
pinom jo žmona tų rylų buvo susekti visos teisėtos priemo!$i i p(i nn
Duokite mums bandymų
Musų pirmi morgičiai ir pirmi Auksiniai Bonai
tolyn važiavusi, kaip jis nuo
ir persitikrinkite patįs,
Ai ’ . y
vežimo nulipęs buvo. Tada ta tys dėl daugybės miškų ir krū
uždirba
gerų
nuošimtį
ir
yra
absoliučiai
saugus.
žiupone darė taip, lyg su ak mų ir, kaip minėjau, taip xpat
kad mes taip darome kaip
EkįL
daugelio
plėšikų
priėmėjų
meniu kam smogtų ( nesą šlė
sakome.
gatienė buvo pirma su plyta jiems slapstytis yra labai pato
primušta), o tada darė ji taip,I gus, o milicijos labai maža;
Musų yra didžiausia plum»
lyg ji vežimo rungų ištrauktų! tai prisiėjo ir vietinio komen
Nei vienas kostumeris nėra praradęs nei vieno
bingo ir apšildymo įstaiga
ir pradėjo mušti, o kada ji| danto kareivių pagalbon prasyti.
dolerio.
mušėsi save su brakeliu, nėsal
mieste.
ir šlėgatis buvo sakęs, kad tuo-1 Birželio 10 d. š. m. buvo midu
razbaininku jį mušusiu.l licijai pranešta, kad
plėšikai
Depozitai taupymo departamente iki liepos 15
Tada ta Žiuponė graibėsi ing Kaikauskis ir dartinkus randienos, gaus nuošimčius nuo liepos 1 dienos.
ipo Szuršio ir kišo ing pinigus! dasi Tarvydų kaime netoli Ža
į Sopagų aulus, (nesą SzlėgatisĮ rėnų. Kadangi Ap. Mil. Vadas
buvo savo žmonų su kungu už-Į buvo aukščiau minėtų plėši
mušęs, jai pinigus iš delmono kų sekimo tikslu išvykęs Biepo Szuršio išėmęs ir į sawo tavon, tai šiuo kartif, paėmęs
Telefonai: Calumet
s
sopagus įsikišęs ir tada sawe likusius Telšiuose
milicinin
susimušęs. O taip potam žmo- kus ir apie 7 kareivius, auto
Mihvaukee & Ashland Avė.
Buk tikras žiūrėk tikro vardo
nes jam norėjo sopagus išau- mobiliais nuvyko pats apskr.
Resursai 12 Milionu įDpleriųi
Ii, tai jis šaukė, kad jis ėsąs Virš. p. Petrauskas. Buvo ap
skaudžiai sumuštas ir prašė, siausta troba-daržinė, kurioje
CLEARING HOUSE BANKAS
kad jam nors sopagus ne išau viršui šiauduose miegojo abu
tų. N ūsų už tųjų buvo jis tų du aukščiad įvardyti plėšikai.
Visa kas ap. Virš-ko buvo tin
Tada tapo ta žiupone į arti kamai suorganizuota
plėši
mųjų karčiamą* nuvešta, kur kams paimti ir užimtos geros
kiemą žmonės suvaryti
buvo, pozicijos. Gal butų visai gerai
ir jie turėjo į vieną eilę susi pasisekę, jei vienas puskarininAnt Town of Lake
MELROSE PARK, ILLINOIS
stoti. Ta žiupone dabar lyg kas Giniotis, kuris lipo aukš
(Bankas ant kampo) - ,
; G
, (>
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojamų mašinėlių
ujos naudos. Užlaikome rusiškų if prūsiškų
sapnuodama priėjo prie vieno tyn prašyti plėšikų, kad jie pa
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
ąrmonikų
ir
b;
: VlIETtNli^ BANKE'
vyro ir sako jam’: “Jus esat siduotų. Giniotį plėšikai nušo
J. Tąisėme 1 rodžius ;ir laikrodėlius bei muzikališkus Iwtrukentus. Už darbų gvarantuojcuna.
i
,
naujoka, kurs apie tą razbajy- vė, likusieji kareiviai, kurie
3% palukid mokama už padėtus pinigus
Jverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i
Parduodam revolverius
steę viską žinot“. Naujoks iš buvo užėmę atskirą pusę sau
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
Lietuvą arba ant ūkės.
blyško ir vėl paraudonavo, o goti, pamatę vienų iš saviškių
Užkvječiamė atsilankyti, o busit užganėdinti.
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
tada klausinėjant jis viską iš- nukautų, išsigando ir susispie
Bankas su Laikrodžiu. ■
Mes kalbame Lietuviškai
STEPONAS P. KAZLAWSKI,
\
sipažino, ir tai, kad Šlėgatis tė aplink pirkę, o kiti net į pi/
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant,
4632 So; Ahland Avė.,
Chicago, III,
Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vak.jam siulyjęs pusę milijoiio, kių sulindo. Plėšikai iš trobos
Tel.: Boulevard 7309.
idant jis tylėtų.
bėgdami atėmė nuo nukautojo

Piktadario
Galas

P-lė Kudulaitė
he Stock Yards
Savings Bank

Ilie Stock Yards Savisgs Bank i

A

TAUPUS ŽMOGUS

K&spar State Bank
$1,250,000.00

Kautynės su plėšikais

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Mokytojy konferencija

c

Pirkit Sau Plumbingą ir Apšildymo
{rengimus nuo Atsakančios Įstaigos

Jūsų Liepos Investmental

$100-$500-$ 1,000

r.

OME

‘ ?. '• , ’lį

(™>TRUST

M. Levy & Company
Š iaur-rytinis Kamp, State ir22os Gate.
f. iH1

CITIZENS STATE BANK

Didžiausia LieMa Krautuve

i

NAUJIENOS, Chicago; UI,

Sveikatos Dalykai
(Tęsinys)
visgi nemaža ir po to būdavo,
nes valdininkai buvo blogi,
nienkaį prižiūrėdavo, kad įsta
Keliom savaitėm ir net ke tymas butų pildomas.
liem mėnesiam praėjus ima
Gal ir Lietuvoj toksai įsta
įkastų ir jau ^enal užgijusių
vietų niežėti, somėti, dilgsėti; tymas ne vienais metais savo
visa kūno dalis ima aptirpti. gerų veikimą parodytų, bet rei
Tottiau įr visame kūne atsi kėtų jau pradėti tuomi xrupinranda karščio. Žmogus daro
Vienais šulių pririšimais,
si nuliūdęs, piktesnis, žodžiu,
antsnukiais, pasirodo, prieš tų
jo ūpas persimaino...
Paskiau paprastai darosi jam ligų kovoti nesiseka. Tad gcsunkiau
kvėpuoti,
skystimai riausias būdas
kovos: 1) Su
neš
turi,
(būti
su
(gerais antsunkiau ryjasi, karts nuo kar
to surakina žandus, sučiaupia snukiais. 2) arba pririšti, 3)
ryklę, ima seidėtekis, užeina ir palaidi — gi be antsnukių tu
kūno tampymų, pagalios po ke ri būtį naikinami, 4) visiems
leto dienų suparaližuoja vei šunims turi būti uždėta tam
dų, liemenį, kojas, rankas, tikra mokestis, 5) visi šunes
kvėpavimo intaisų... ir žmogus turi būti suregistruoti.
Be to, pasiutusių šunų ap
miršta, darniausiai {savo suIpratimų (turėdamas. Kaii-kada rieti žmonės turi būti gydo
visa ligos eiga užsibaigia ke mi savivaldybės lėšomis.
liomis dienomis, kartais gi li
12. Ar pasiutusiu gyvulių
gonis kankinasi daugiau kai
mėsa galima valgyt?
savaitę.
°
Pasiunta fcartais ka*rvės,
10. Kaip žmogui gelbėtis
avys, kiaulės net paukščiai,
nuo pasiutimo?
Tokius gyvulius užmušus gaiJoj tik įtariamas šuo kam la mėsos. Bet pasirodo^ kad
įkando, tai tuojau nei vienos pasiutimo ligos diegų yra vi
dienos nelaukiant reik šauk same gyvulio kūne. Tad nėr
tis daktaro pagalbos. — Lietu ko rizikuot. Tokio gyvulio nei
voj D-ras K. Grinius pataria mėsos, nei pieno valgyt nega
tuojau važiuot į Kaunu į Pas- lima. Net oda lupti pavojin
teur’o stotį, prie Hygicnos In ga. Dėlto tokie gyvuliai reik
stituto, Elgetyno g-je ir per užmušus užkąst, tik prieš tai
kokių 12 —14 dienų duotis skic- visų kailį peilių su rėžy t, kad
pytis. Kuo anksčiau pradėsite kas atsikasęs nenusiluptų.
Dr. K. Gr.
skiepytis, tuo tikriau bus, kad
Iš “L. Uk.” priedo “Sveikata”.
ta liga nesusirgsite.
Ypač pavojinga ir greit li(Pabaiga)
ga pasirodo, ųei Įįlkąsta arti
smagenų — į veidų, į rankas.
Mat liga eina nervų dirksniais
ir apsireiškia, kai galvos sma- Lenkų žiaurumo auka
genis pasiekia.
Alytus
jau kas matomai apsir
liga, tad išgelbėjimo ne- sario apie 3 vai. nakties Uciechos dvarų užpuolė lenkų par
skiepai negelbsti.
tizanai — banditai. Paėmę
11. Kaip apsiginti nuo
vietinį mokytojų Juozų Blozpasiutusių šunų?
nelf, lišjįivedė į lanapus llenkų
karo sargybų užtvaro, Žagelių
šuo pasiutęs, kaip ir
gyvi sutvėrimai, dingsta, krin kaimo rajonų ir šūviu į kak
ta. Tik retais atsitikimas šu tų nužudė. Viršutinius rubus
nuvilkę pasidalino, o kūnų
nes iš pasiutimo pasveiksta.
Žmonės gauna tų ligų nuo įmetė neužšh'luisiojie dietoje į
šunų. Padarykime,, kad nebū Nemunų. 11 gegužės mok. Bloztų pasiutusių šunų ir tos ligos nelio lavonas rastas ties Aly
nebus
Anglijoj jos nėr, nes taus medinio tilto lytlauža. 13
tenai išnaikinta pasiutu šieji gegužes jo kūnas ji&Milm ingai
palaidotas Alytaus II parapišunes r svetimų šunų iš kį(L-va) x
tų šalių beveik neįsileidžiama: jos kapuose
kiekvienų atveštų šunį 6 me
nesiams tenai uždaro karanti
Gyvulių ligos
ne ir tik tada atiduoda* savi
ninkui. Švedijoj irgi šunes pri šiauliai. — Gegužės mėn. š.
rišti, apdėti mokesniais, palai m. Šiaulių skerdykloje užmuš
di — gi stropiai naikinami, ir ta 8 stambieji raguočiai, ser
žmonių kandžioti negali. Vo gu tuberkpliozu arba džiova,
kietijoj taipogi pasiutimo liga kurių 7 buvo pirkti Šiaulių ap
beveik išnaikinta.
skrityje, 1 Telšių apskrityje.
Pasirodo, kad tam
Iš jų 6 buvo šėmargės olandų
visa šunes bei Rimčių apdėti karvių veislės, 2 žalos Fiunų
mokesniais, kiti reikia išnai karvių veislės.
kinti, . palaidi gi šunes • gali
Pasiutusių šunų užmušta:
Tryškių valsčiuje — 7, Papi
vaikščioti tik su antsnukiais.
Žinoma, negana išleisti įstaty lės valsč. — 3. Nuo pasiutusių
mas, reikia dar jis pildyti. Ven šunų nukentėjo keletas žmo
grijoj irgi buvo šunes apkrau nių, kurie išgabenti skiepintis
ti mokesniais, bet pasiutimų Kaunan.

9. Kaip apsireiškia pasiu
timas pas žmogų?

uostas (40 tukst, gyv.). Kalbos
viešai vaę tolumos trys: arabų,
hebrajų y anglų.

Palestinos

Likimas
Didysis karas atnešė pagaliau
atmainų ir Palestinai, ši krikš
čionims ir žydams lygiai šventa
žemė priklausė turkų-osmanų
valstybei nuo pat jos įsikūrimo
(XIV amž.).
1917 metais anglai užkariavo
Palestiną ir laikė okupavę iki
1920 m. Jau Paryžiaus konfe
rencijos metu pasaulinė žydų
sionistų organizacija darė pa
stangas gauti Palestinų kaipo
nepriklausomų žydų valstybę.
1920 m. balandžio menesi
Aukščiausioji Santarvės Taryba
atidavė Anglijai 'Palcstin
ntlatą artba protektoratą

Suprantama, kad tikri to . kra
što šeirmninkai arabai pakėlė
didžiausių' protestą prieš San
tarvės nutarimų padaryti iš
Palestinos tautinę žydų valsty
bę. Prie to protesto prisidėjo
ir krikščionys.

Anglų valdžia paruošė kons
titucijų maždaug panašių, kaip
kitų Anglijos dominijų.
Tuo
tarpu kraštų valdo anglų ko
misaras.

Palestinos plotas sudaro apie
30,000 ketvirt. kil. (sienos dar
nėra galutinai nustatytos). Ta
me plote gyvena apie milijonų
gyventojų, kurių tautinė sudė
tis labai maža duoda šansų žy
dų valstybei įkurti. Nes viso
mis statistikomis gyventojai
tautybės atžvilgiu skirstosi maž
daug šitaip: 800.000 arabų, 10,000 beduinų, 62.000 krikščionių
ir 75.000 žydų. Tuo būdu tuo
tarpu žydai nesudaro krašto gy
ventojų nei pilnų 10 nuošimčių.
Buvo tikėta, kad žydų auto
nominės valstybės paskelbimas
sutrauks iš viso pasaulio žydų
galybes Palestinon. Tačiau toks
tikėjimas nepasiteisino: iki šiol
atvyko iš viso tik apie 10,000
imigrantų, daugiausia iš Euro
pos rytų, ypač iš Rusijos, Len
kijos ir Pabaltos. Iš kitur emi
grantų atvyko labai maža. Že
mės dirbimu užsiima apie 15,000 žydų; kiti gyvena miestuo
se. Svarbiausieji miestai: Jeruzalis (60 tukst. gyv.), Jaffa,

Gerk
South Side Beverage Co’s.

“Malt lonic”

Šių metų gegužės mėnesį an
glai paskelbė konstitucijų, ku
ria einant prie anglų pastatyto
jo komisaro nužiūrėtas »yra par
lamentas iš 25 narių su teise
leisti įstatymus. 12 parlamento
narių renka gyventojai ir 12
skiria komisaras, o vienų ren
ka prekybos Rūmai. Gegužės
mėnesi jvyko rinkimai. Tačiau
arabai ir krikščionys

lyga įsteigti tenai autonominę
žydų valstybę. Vyriausiuoju ko
misaru buvo paskirtas Herbert
Samuel, anglas žydas.

Sveikatai ir Linksmumui

Plačiai pagarsėjęs 20 metų praiHlk ktikos fotografistas
Voitkevičius pagrįžo iš
dtak. <08 Lietuvos ir savo
nam« 636 w*18
St., Chicago, IH.
atidarė
Photo
Studio pagal nau' jausios mados.

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Gloak Shop
Visuomet tą daro.

nuo rin-

kimy susilaikė. Del to anglų
valdžia rinkimų rezultatus pri
pažino neteisėtais ir paskelbė
kitus rinkimus už šešių mėne
sių. Bet greičiausia, kad ir to
liau arabai rinkimuose nedaly
vaus. Žydai rodo
didžiausio
nepasitenkinimo dėl rinkimų
nepripažinimo, nes perėjo veik
visi žydų kandidatai.

Pranešimas

įsitikinkite pačios.

I’loš-

Čiai, Eilės, Dresės ir Veis
tos. Taipgi darome užsi
sisakyman.

m

Kis?< w»<; . •

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

IEDER1CK BROS.

3401 So. Halsted St.

lir moka pigiai
nupirkti.

3700-10 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.,
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

Kaip išbris Anglų valdžia iš
šios padėties — pažiūrėsimu.
Vis tik galima jau dabar numa
nyti, kad įkurti tautinę žydų
valstybę Palestinoje vargu ar
pavyks.
[Vygandas, “L.-va”]

SALUTARO
RYTAS
Sąlutaro rytas tešviečia gražus;

Pranešimas visuomenei!

Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1 \ _ RYTAIS —

Turiu už garbę pranešti ger
biamai visuomenei, kad atida
riau gražų ir patogų vasarnamį
(summer resort), kur galima
linksmai praleisti karštas vasa
ros dienas, prie gražaus ežero
kur randasi geriausios maudynės
visoj Wisconsjįno Valstijoj.

)

2) - PIETUS 3) — VAKARAS. )

TRYS DIENOS LAIKAI

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą
SVEIKATA
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą,
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SZEMET’S LONG LAKE
RESORT,
R. 4. B. 56.

Šlakai, Spogai ir Juodgalviai.
Dedervinės, paraudonavę lopai, sau
lės nudegimai ir kiti nesmagumai,
kurie atsiranda ant veido ir suga
dina kompleksiją — gali būti pra
šalinti po keletą sykių vartojimo su
fcinomu
“VERVENA BALIAM
OF
YOUTH”. Tas
puikus prirengimaa
yra vartojamas pasekmingai tūkstan
čių žmonių, tai nėra paprastas vei
do kremas. Bet GYDUOLĖ kuri gy
do odą nuo visokių ligų ir padaro
veidą gražų, dailų • ip^
. Kaina
už
slojikelj su
nurodymais 'tii O^p.
Klauskite aptiekose arba užsisakyki
te laišku nuo musų įdedant 25c. krasos ženklelių, kitus užmokėsite kaip
atveš. VERVENA LABORATORY Ine.
195 Hartford Bldg , Chicago, III.

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

Chicago, Illinois.

Campbellsport, Wis.,

F. J. Szemet vedėjas.
SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

PASARGA į važiuojantiems iš Chicagos reikia lipti traukinį nuo North
Western stoties iki Campbellsport,
Wis., o iš ten imti automobilių iki
Long Lake.' .

Per ilgą laiką aš sirgau ir
tik buvau suvargęs, nuslabęs,
kad net ir gyventi buvt) atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau,
ir buvau pristygęs ‘ vilties,
kad bepasveiksiu.
Mane kankino vidurių nedirbimas pilvalio nuslabnėjimas,
ski}vio nemalimas ir nervai;
skaudėdavo galvą, po krutinę,
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus;
abelnai buvau visai suvargęs.

Specialis Išpardavimas pirkti tiesiai iš
sąuare deal plumbing supply house

Dr. Henry M. Hunt
Antras augštas — 189 N. Clark
St. Kampas Lake St. Turi dau
giau kaip 25 mėtus patyrimo
gydyme Akių, ausų, nosies ir
gerklės ligų.
Saugokit savo akis.
Priaugimą nosies, ausų varvėji
mą apkurtimą, galvos užimą,
katarą, skaudamą gerklę, paso
dinusius tonsilus, praradimo
balso, goiterį ir visas naujas ir
užsisenėjusias ligas ausų, no
sies ir gerkles.
Prieinamos kainos.
Akiniai pritaikomi per expertus.
»
,
Valandos: 10 iki 6. Nedėliomis
9 iki 12.

Matydamas, kad niekur ne

gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise

Viena 52 colių nulenktais kraš
tais, vienų šmoto sinka, kairės
ar dešinės, dvi geležinės maliavotos kojos, kabiai ir koštuvai
tiktai už $26.00. Viena nulenk
tais kraštais, 5 pėdų enemaluota
vana su kojomis, kombinuotas
kranas ir 1 kombinuota pervir
šio nuovada visa COC C A
tik už
ZpdO.OU

ko surasti vaistus, vardu SALUTES STOMACH BITTERIS ir j 6 mėnesius palikau
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei;
taipgi yra tūkstančiai žmonių
pasveikę nuo SALUTES BITTERIO ij dėkavoja jo Geradėjystei.

4*/ž arba 5 pėdų geležinės enemeliuotos vanos, priskaitant di
delės vertės N. P. su kranu ir
china indeksu ir N. P. kombi
nuotas apsaugojimas, vandens
perviršio

<

Taipgi veliju ir jums, kurie
Dabar
Pirma
įjk norite būti sveiki ir tvirti,
tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins
vidurius ir prašalins galvos, pokrutines ir strėnų skausmą ir abelnai
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip
aptiėkose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00,
12 bonkų $9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už
12 bonkų $11.00.
Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit
>i

$26.50

Mes užlaikome pilną staką plumbingo ir apšildymo reikmenų
labai prieinamomis kainomis.

SQUARE DEAL PLBG. SUPPLY HOUSE
Chicago, III

1723-31 So. State Str.,
Tel. Calumet 3230.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

Kalbame Rusiškai ir Lenkiškai.

taip:
SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 7351

Ateik ir susipirk kol dar yra.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir
Privatiškų.
Ir visas komplikuotas ligas aš
pasekmingai išgydžiau tūkstančius
kenčiančių žmonių.
Yra teikiami dykai patarimai
jums.

DR. WHITNEY
BY LOUIS RICHARD
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Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare,
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■£

Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykit^ sąvęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėlė,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę ir
dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mostis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c per
paštą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS S’VEIKATOS”. augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis

3259 South Halsted Street,
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