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Poincare jau nori 
konferencijos

Nori privačiai pasitarti su Bald- 
winu, bijodamas viešo svarsty
mo kontribucijos klausimo.

PARYŽIUS, 1. 20. — Fran
cijos užsienio reikalų ministeri
ja paduoda sumanymą, kad pre
mjerai Poincare ir Baldwin as
meninėj konferencijoj apsvars
tytų visą kontribucijos klausi
mą, pirm negu Ąnglijos atsto
vų butas svarstys tą klausimą 
viešai sekamą ketvirtadienį. .

Premieras Poincare mielai su
tiktų laikyti tokią konferenciją, 
kadangi jis labai bijosi pasek
mių viešo svarstymo atstovų 
bute. Bet ministerija dar ne
žino kokio nusistatymo 'linkui 
tokios konferencijos laikosi An
glija.

Pageidavimas šitokios konfe
rencijoj rodo, kaip Anglijos, 
Belgijos ir Francijos opozicijos 
spaudimas nuolatos silpnina Po
incare nusistatymą. Dar tik 
mėnesį atgal Poincare griežtai 
atmetė Bakhvino pasiūlymą lai
kyti tokią konferenciją, o da
bar pats ją siūlo. „

Poincare dar šiandie paprašys 
padaryti tokią konferenciją ir 
pasiūlymo atmetimas gali sunai
kinti entente.

Anglijos kontribucijos nota 
paruošta

Gal ji jau išsiųsta, jei nedary
ta naujų permainų.

LONDONAS, liepos 20. — 
Anglijos nota kontribucijos 
klausimu jau liko paruošta 
ir šiandie ją svarstė kabine
tas. Svarstant padaryta nieku- 
rias permainas tekste ir jeigu 
nebus sumanyta padaryti dar 
daugiau permainų paskutinėj 
mnutėj, tai ta nota gal dar 
šiandie bus išsiųsta talkinin-

Kas turit 
pardavimui 

automobilių?
Gal kas iš tamstų turite var
totų automobilių, o neranda
te kupriaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupcių laukia nusipirkt toki 
automobilių /kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamų kai
ną. y

Praneškit apie šayo bargeną 
per NAUJIENA^ Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

kams ir Jungt. Valstijoms. 
Nota yra Anglijos atsakymas 
į paskiausius Vokietijos kon
tribucijos pasiūlymus. Angli
ja tą atsakymą nori padaryti 
bendru' vjsių .tailikliriinkų apsa
kymu ir todėl jį siunčia pir
miausia talkininkams, kad jie 
galėtų apsvarstyti ir nuspręs
ti ar jie prisideda prie to at
sakymo.

Sprendžiama, kad tas siū
lomasis atsakymas susideda iŠ 
14,000 žodžių. Jis'esąs labai 
nuolaidaus tono.

Francija patenkinta.
PARYŽIUS, liepos* 20. — 

Ilgas ruošimas Anglijos kon
tribucijos notos daro gerą įs
pūdi Francijos užsienio reika
lų ministerijoje, kadangi tai 
rodo, kad nota yra ruošiama 
dideliu rūpestingumu ir gerai 
apgalvojus. Tas leidžia tikė
tis, kad nota padarys didelį 
žingsnį prie išrišimo kontri
bucijos kalusimo.

įPremiero Boti n^Vire atsaky
mas tuojau bus apsvarstytas 
labai rūpestingai ir todėl gal 
keletą dienų laiko ims jį pri
rengti, po to kaip bus gauta 
Anglijos nota.

Francisco Vilią užmuštas
Nušovė jį jo paties sekreto

rius. Mušis vis dar tebesiau- 
čia.

CHlHUAiHUA CITY, Meksi
koj, liepos 20. — Gen. Fran
cisco (Pancho) Vilią, per de
šimtį metų komandavęs plėši
kų ir maištininkų armijas, li
ko šiandie nušautas savo di 
deliam ūky Canutillo, Duran- 
go. Nušovė jį jo paties sekre
torius pulk. Miguel Trillo.

Ištikusiame po to mūšyje 
su ištikimaisiais Vilios šali
ninkais, užmušėjas Trillo liko 
irgi nušautas.

Vėliausiomis žiniomis, mu
šis tarp Vilios sekėjų ir jo 
priešininkų vis dar siaučia ir 
tame mūšyje krito daugiau 
kaip 100 žmonių. Į mūšio vie
tą siunčiama yra valstijos ka
riuomenė.

Kiek žinoma, Trillo labai 
supyko ant Vilios ir paleido į 
jį kelius šuvius, nuo kurių Vil
ią veik tuojaus pasimirė. Ta
da Trillo šalininkai stojo mu- 
šin su Vilios šalininkais. Mū
šyje iš abiejų pusių dalyvavo 
apie 800 žmonių ir jie žinojo 
kaip vartoti ginklą, nes vis 
tai buvę Vilios kareiviai.

Sakoma, kad nepasitenkini
mas Vilią kįlo cle'Ie-i neišmokč- 

jimo laiku algų ir delei dėl 
.sausmečio įvykusio neužderė- 
jimo javų.

. Vilią paeina iš peonų. Jo tik
roji pavardė yra Doreteo Drau
go. Gimė jis Las Nievas ka
syklų miestely 1868 m. Tėvui 
mirus jis persikėlė į Chihuahua 
valstiją ir patapo gyvulių ga
nytoju. Sakoma, kad jis pata
po banditu kada jis užmušė 

prezidento Diazo kapitoną. 
Tada jis ir pavardę permainė 
į Vilią. Jis susirinko būrį se
kėjų ir pradėjo plėšti turtin 
gus žemės savininkus ir fab
rikantus ir grobiu dalintis su 
peonaiš. Jis veikė kalnuose, 
kur sugauti jį galimybės ne- 

fbuvo.
Brazdėjus sifkilimui prieš 

Diazą, jis prisidėjo prie suki
lėlių. Gen. H nerta buvo jį su
gavęs ir nuteisęs sušaudymui, 
bet jį išgelbėjo Madcro. Po to 
jis pabėgo į Jungt. Valstijas. 
Modero nužudžius, Huerta pa
tapo diktatorium. Prieš Huer- 
tą sukjlo Carranza. Vilią tadė 
surinko iš peonų apie 35,000 
kareivių ir nusiskubino Car- 
ranzai pagelbon. Jis aplaikė 
keletą svarbių laimėjimų, nu
veikdamas Huertos kareivius. 
Betgi paskui susipyko su Car- 
ranza ir kada tasis įėjo į Mexi- 
co City ir pasiskelbė preziden
tu, ViUa jam paskelbs karą. 
Jis susidėjo su Zapata ir buvo 
net Mexico City ‘ užėmęs, pri
versdamas Carranzą bėgti į 
Vera Cruz. Bet neužilgo dabar
tinis prezidentas, gen. Obre- 
gon, Vilią sumušė. Tame mū
šy gen. Obregon neteko ran
kos, bet ir Vilios prestižas, kai
po karvedžio, liko sunaikin
tas. Jo sekėjai pradėjo jį ap
leisti ir maldauti Carranzos 
amnestijos. Vilią, netekęs įta
kos, vėl sugrįžo prie savo se
nojo amato — banditizmo. Jis 
vėliau, manoma, už amerikie
čių pinigus, padarė užpuolimą 
ant Columbus, N. M., kas iš
šaukė Jungt. Valstijų interven
ciją. Vilios amerikiečiai nepa- 
gavo, bet užtai išgavo iš Mek
sikos svarbių koncesijų.

Ištikus sukilimui prieš Car
ranzą ir prezidentu patapus 
Obregonui, Vilią su apie 800 
sekėjų pasidavė valdžiai. Už 
tą jis ir jo kareiviai gavo že
mės ir visi jie apsigyveno ant 
ūkės ir jokiais plėšimais dau
giau nebeužsiėmė.

Anglija budavoja naujų 
laivyno bazę

Sprendžiama, kad ji ginkluo
jasi prieš Japoniją.

LONDONAS, ilcpos 20. — 
Atstovų buto priėmimas 217 
balsų prieš 130 paskirimus 
laivynui, , atnaujino atvirus 
svarstymbs apie galimybę 
Anglijos karo su Japonija. O 
tai delei to, kad tie paskyri
mai laivynui paskiria didelę 
sumą pinigų sutvirtinimui se
nųjų fortifikacijų ir pabuda- 
vojimui naujų Singapore, kad 
ten padarius didėlę Anglijos 
laivyno bazę.

Paskyrimui pinigų labiau
sia priešinosi darbiečiai ir nie- 
kunie liberalų, kurie įrodinėjo, 
kad budavojimas naujos ba- 
?ės Pacifiko vandenyne visai 
neatitinka Washingtono su
tarties dvasiai, kadangi buda
vojimas tos bazės prives prie 
atsinaujinimo | lenktyniavimo 
jurų ginkląvimęsi ir todėl prie 
naujo karo.

Niekurie atvirai pareiškė, 
kad delei tokio ginklavimosi 
tikrai sekamą gentkartę iškils 
karas tarp Anglijos ir Japoni
jos.

Admiraltija visaip teisinosi, 
kad Washingiono konferenci
ja visai neturėjusi omenėje 
uždrausti 'Anglijai jbudavotis 
Sangapore bazę, kad panašias 
bazes f budavojasi ir drutina 
Japonija ir Jungt. Valstijos, 
kad ir Holandija didina savo 
laivyną ir drutina fortifikaci
jas Vakarų Indijoje, kad Sin
gapore yra labai tolį nuo Ja

ponijos ir kad ta bazė visai 
netiks daryti užpuolimus, o 
tik gintis. Betgi administraci
ja prisipažino, kad Anglija ir 
neužminė Washingtono konfe
rencijoje ąpie būdavo j imą tos 
bazės.

Lenkijai gręsia goneralis 
streikas

Riaušės ir streikas Lenkijoje 
delei pabrangimo pragyveni
mo.

VARŠAVA, liepos 20. — 
Riaušes, kuriose vienas darbi
ninkas liko užmuštas ir 26 
žmones sužeisti, sekė daugelį 
streikų, kurie iškįlo delei 
brangumo pragyvenimo. Tvar
ka liko atsteigta, bet yra di
delės galimybės, kad bus 
paskelbtas generalinis streikas 
visoje salyje, už kurį agituoja 
komunistai.

Smarkiausios riaušės buvo 
Lodziuję, kut komunistai su
rengė masinį susirinkimą, ku
rį policija paskaitė priešval- 
dišku ir įsakė išardyti. Pa
sak valdžios, ginkluoti darbi
ninkai puolė policiją ir 17 po- 
lioistų ir viršininko pagelbi- 
ninką sužeidė. Policija pradė
jo šaudyti į žmones, vieną 
darbininką nušaudama, o tris 
sunkiai sužeisdama.

Susirėmimų ištiko ir čen- 
stochbve, kur streikuojantys 
darbininkai buvo įsiveržę į 
dar dirbančią dirbtuvę,

1 * j/,.

fašistai smaugia 
laikraščius

Redaktoriai bus sodinami ka
lėjimam o miestų mayorai 
galės laikraščius uždarinėti.

PARYŽIUS, liepos 20. — 
Italijos permiero Mussolini įs
tatymų apie laikraščius teks
tą gauta kurjeru ir tie įstaty
mai iššaukė nusistebėjiimą 
net ir valdžios organų.

Francijos spauda toli nėra 
laisva, bet fašistų įstatymai, 
kuriuos patvirtino ir karalius, 
(pilnai atitinka 18-to šimtme
čio įstatymams.

Už menkiausį dalyką, už 
menkiausią kritiką valdžios, 
rediglijos, papos, kapitalistų, 
valdininkų, tvarkos jr net sve
timų valstybių ar net ir pa
vienių asmenų, / atsakomieji 
redaktoriai galės būti sodina
mi kalėjimam

Kiekvienas miesto mayoras 
( o jais yra tik fašistai) gali 
uždaryti kiekvieną laikraštį, 
kuris, jam nepatinka.

Kiekvienas laikraštis turi 
turėti atsakomąjį redaktorių, 
kuris atsakytų už viską laik
rašty. Tokiu redaktorių turi 
jbuti paprastas pilietis, o ne 
parlamento narys, kurio nega
lima areštuoti.

Valdžia be to kontroliuos ir 
cenzuruos visas siunčiamas iš 
Italijos žinias į užsienį.

PINIGŲ KURSAS
•' 1,1 .......— -... .

. Vakar, liepos 20 d., užsienio pi- 
ne ĮinatUn, Jcalp ui 26,000 dolerių 

buvo nkaiioma Amarlkoa 
ratoiitaipi

Angliįoe 1 sv. sterlingų '.......  $4.59
Austrijos, 100 kronų................
Belgijos 100 frankų.................$4.88
Danijos 100 markių ...........  $17.48

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.89
Italijos 100 litų ................... $4.34

Lietuvos 100 Litų ----------------$10.00
Lenkų 100 markių................ l/12c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.20
Olandų 100 guldenų ........... $89.25
šveicarų 100 kronų ........... $17.81
Švedijos 100 kronų.................$26.54
Vokietijos 100 markių l/30c

Rusija pasirašys Dardane 
ly sutartį

Turkai nenori, kad armėnu 
grįštų Turkijon.

LAUSANINE, liepos .20. — 
Rusija šiandie pranešė arti
mųjų rytų taikos konferenci
jai, kad ji priima padarytąją 
sutartį apie Dardanelų ir kitų 
Turkijos pertakų kontrolę ir 
kad Rusija pasirašys po proto
kolu bėgyje trijų savaičių 
Konstantinopoly.

Šveicarijos laikraščiai rašo, 
kad vienas iš žymiausių Tur
kijos delegatų, Dr. Riza Nour 
Bei pareiškęs, jog Turkijos 
interesams geriausia bus pasi
tarnautą, (jei tarihenoji niekad 
nesugrįš gyventi į Turkijos te
ritoriją, Antagonizmas prieš 
armėnus yra ne tiek religinis, 
kiek politinis. Angoros val
džia nori, kad Turkija butų 
turkams, kurie gali tada tikė
tis' išsilaikyti vienybėje ir iš
laikyti nepriklausomybę.

Daug bedarbių Airijoj
DUBLINAS, 1. 20. — Airijos 

valstijoje yra 62,000 bedarbių. 
Valdžia deda pastangų surasti 
jiems darbą, bet neįstengia. Par 
liuosavimas 12,000 politinių 
politinių prasikaltėlių irgi daro 
valdžiai didelio rūpesčio, kadan
gi ji nežino ką su tais kaliniais 
padaryti.

Airijos armija dabar suside
da iš 49,000 kareivių. Apsaugos 
ministeris mano sumažinti armi
ją iki 29,000 kareivių. Betį 
valdžia nežino ką daryti su 20,- 
000 kareivių, kada jie bus de
mobilizuoti.

Apkaltino sausųjų vadovų , .. ... ..
NEW YORK, liepos 20. — 

Grand jury apkaltino prohibi- 
cidnistųt organizacijos Anti- 
Saloon League of 'Neiw York 
superintendentą William H. 
Anderson už klastavimus ir 
pasisavinimą pinigų. Kartu 
tapo pareikalauta iš valstijos 
legislaturos, kad ji ištirtų vi
są tos organizacijos veikimą 
nuo 1913 m., t. y. nuo to lai
ko, kaip Anderson patapo jos 
superintendentu. Iš Anderso

no reikalaujama $5,000 kau
cijos.

Reikalauja $15,000,000 atly
ginimo.

ST. LOUIS, liepos 19. — 
James L Huber iš Londono, 
patraukė (teisman 'Londono 
kapitalistą M. G. Martin, rei
kalaudamas $15,000,000 atly
ginimo. Tai yra didžiausia su
ma, kokios dar nebuvo reika
lauta per teismą asmeniniam 
atlyginimui.

Kaltinimas sako, kad Mar
tin Londone pereitą rudenį 
peiliu supjaustė Huberį, pa
skui rūgščia apdegino veidą ir 
nupjovė ausį. Delei sužeidimo 
Huber nebegalįs uždirbti pir
mesnių $500,000 į metus. Tos 
peštynės įvykę garniuose už 
kokią tai moterį.

Generolas —- Paryžiaus 
gubernatorius

PARYŽIUS, liepos 20. - 
Kabinetas šiandie nutarė gen. 
Gouraud, komahduotoją 4-tos 
Francijos armijos, kuris da
bar lankosi Amerikoje, paskir
ti Paryžiaus |miilitairiniu gu
bernatorium. Jis užims vietą 
gen. Berdoulat.

Anglai rengiasi evakuoti 
Konstantinopolį

Jau įsakyta kareiviams rengtis 
grįšti najmo. (Apleis miestą 
už 6 savaičių sutartį ratifi
kavus.

LONDONAS, liepos 20. — 
Atsakymas į paklausimą, pre
mjeras Baldwin pranešė atsto
vų butui, kad Lausannos su
tarti m|i, .Anglija pradės 'eva
kuoti Turkijos teritoriją tuo
jaus po Turkijos ratifikavi
mui taikos sutarties, taip kad 
evakuacija užsibaigtų ne vė
liau kaip už šešių savaičių po 
ratifikacijai.

Patirta, kad jau duota ka
reiviams įsakymus rengtis 
prie evakuocijos. čanake ir 
Konstantinopoly dabar yra 
lOjOOO-AngJijos kareivių ir vi
si tie kareiviai iki vienam tu
rės pasitraukti iš Turkijos.

Prancūzai pražudė 840 ka- 
reiviy Morokkoje

PARYŽIUS, liepos 20. — 
Karo ministerija šiandie pa
skelbė, kad Francijos armija 
neteku 21 oficieriaus ir 232 
kareivių užmuštais ir 35 ofi- 
cierių ir 553 kareivių sužeis
tais, Morokkoje kampanijoje 
už jnumaflšiinimą sukilusių 
maurų, kuri buvo pradėta pe
reito kovo mėn., bet kuri da
bar praktiškai užsibaigė.

8,000,000 frankų.
• i

DjETROIT, Mich., liepos 19. 
— Patirtą, kad liepos 11 d. 
padaryta 8,000,000 Fordo au
tomobilių nuo pradžios jų iš- 
djrbinėjimo. Paskutinį /l,000,- 
00 fordukų padaryta į ma
žiau kaip 6 mėnesius laiko. 
Priešpaskutinį imiįloną fordu
kų padaryti ėmė 8 mėn. lai
ko. Dabar į dieną išvaroma 
vidutiniškai 6,711 fordukų, 
arba po 166,670 fordukų į mė
nesį.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo LietuvoS’žmonėsir 
taip'pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
l739KS;Halsted’St. 

Chicagolll.

Amerika pripažins 
Meksiką

WASHINGTON, liepos 20. 
— Patikėtinomis žiniomis, 
Jungt. Valstijos neužilgo pri
pažins Meksikos valdžią. Gali
ma manyti, kad Obregono 
valdžia bujs pripažinta seka
mą savaitę, ar už dešimties 
dienų.

Iš Meksikos gautosios žinios 
sako, kad abiejų šalių komi
sijos pripažinimo konferenci
joje susitaikė visais klausi
mais ir išrišė visus buvusius 
tarp tų dviejų šalių nesutiki
mus.

Pakars 5 egyptiečius
CAIiRO, liepos 20. — Karo 

teismo nuosprendžiu, iš 13 nu
teistųjų egyptiečių, penki bus 
pakarti, o likusieji liko nu
teisti kalėjiman nuo 3 metų 
iki gyvos galvos. Juos kaltin
ta suokalby užmušinėti Angli
jos valdininkus.

Byla sekė po šimtų žmonių 
areštavimų dėl užmušinėjinio 
Anglijos valdininkų. Vienas 
buvusių bendrų viską išdavė 
ir tik jo liudijimais pasire
miant tik ir nuteista kaltina
muosius. I

Maurai nori respublikos
MELILLA, Ispanijoj, liepos 

20.— Sukįlusių maurų vado
vas Abdel, Krim pasiūlė ki
tiems maurų ąulkilėjlių vado
vams pagelbėti jam nuorgani
zuoti Riff respubliką. Jis siū
lo, kad respublika išleistų sa
vo pinigus.

šiandie veikiausia giedra; 
nedidelė permaina temperatū
roje.

Saulė teka 5:32 v., leidžiasi 
8:20 v. Mėnuo leidžiasi 12:24 
vai. nak.



Kas Dedas Lietuvoj
Iš Vilniaus. Kauno “sportai”
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ŠeŠfadiems, Liepos 21, 1923

Birželio 20 d. atvažiavo Vil
niun iš Varšuvos valdininkas E. 
Starčevskis. Jis pasiųstas vy
riausybės susipažinti su miesto 
ir provincijos administracijos 
padėtimi. Tai daroma sąryšy su 
laukiama administracijos refor
ma.

Ėjusio Vilniui dienraščio 
*‘Litwa” redaktoriui p. Sipavi
čiui įteikta kaltinamasis aktas. 
Prokuratūra jį traukia atsako
mybėn už įdėtus laikraštyj kai 
kuriuos straipsnius.

Iš Kalvarijos bažnyčios pavog
ta monstrancija 10 milijonų 
markių vertės. Ji esant taip 
pat brangi, kaipo senovės pa
minklas.

Varšavčiko byla
Kauno III Nuovados Taikos 

Teisėjas, birželio m. 18 d. š. 
m. nagrinėjo pil. Varšavčiko 
bylą, kurs Vytauto pr. Nr. 3 
laiko aludę. Be alaus aludėje ji
sai dar pardavinėjo kitus “karš
tus” gėrimus, be leidimo. Vie
ną kartą akeyzės kontrolieriai, 
darydami reviziją, pas pil. Var- 
šavčiką rado kelius valdinin
kus, geriančius koniaką ir like
rį. Tie valdininkai pasisakė esą 
“labai aukšti valdininkai... ” ir 
nepanorėjo Yodyti savo doku
mentų. Pašauktas milicininkas 
Bortkevičius Nr. 136, nepano
rėjo paklausti tų valdininkų 
pavardžių, nepažymėjo jų do
kumentų, nepaprašė į nuovadą.

Pil. Varšavčikas už pardavi- 
' nėjimą, be patento, svaigina

mų gėrimų pateko kaltinamųjų 
suolan.

Įdomu, kad tą bylą nagrinė
jant, akeyzės kontrolierius Am- 
bajev’as, kaipo kaltintojau 'sa
vo parodymu nekaltino, bet 

/gynė ir teisino kaltininką. Mi
licininkas Bortkevičius, kaipo 
liudytojas, taipgi labai ir labai 
apgailestavo kaltininko. Pub
likai tas ryškiai metėsi į akis 
ir ji tik šypsojosi. Buvo net 
abejonių, ar neišeis pil. Var- 
šavčikui visai sklandžiai... Bet 
p. teisėjo galutinas sprendimas 
nuramino publiką. “Tamsta tur 
būt esate geras draugas ir prie- 
tclis Varšavčiko... ” p. teisėjas 
kreipėsi į milicininką.

Nuspręsta: pil. Varšavčiką 
250 litų pabaudos ir išreika
lauti iš jo trigubą kainą paten
to, t. y. 15,000 litų. (L. Ž.) -

Kiek dienraštis “Lietu
va” duoda valstybei 

nuostolių?
Seimo finansų ir biudžeto 

komisija besvarslydama 1923 
n . sąmatą atrado, kad dienraš
tis “Lietuva” kas mėnuo duo
da 30,000 litų nuostolių, t. y. 
360,000 litų per metus.

Kitas nepelningas biznis, tai 
“Kita,“ kuri vakarais nedirbda
ma neduoda laikraščiams pa
skutinių žinių ir toli gražu ne- 
atatinka savo uždaviniui, kar
tais darydama valstybei meš
kos patarnavimą. Ir ši įstaiga 
nebenaudos valstybei galėtų 
turbut pareiti į privačias ar 
pusiau privačia* rankas. “Lie
tuva” ir “Elta”, atskirtos nuo 
valstybės, turbut sutaupytų žy
mią litų sumą. (L. Ž.)

“Liet, žinios” rašo:
Einant j Mickevičiaus slėn 

apie naujai apsodintą alėją tose 
vietose, kur daugiausia publi
kos vaikštinėja, VI. 29 d. popiet 
galima buvo regėt, kaip vienas 
raudonomis kelinėmis apsimo
vęs inteligentas jaunikaitis jo
damas, matyt, labai išdresiruo
tu arkliu tyčiomis tarpe publi
kos skraidė, neišpasakytai vik
riai ratu apsukdamas ypač pa
nelių būrelius. Visgi musų inte
ligentams, kad ir įkaušusiems, 
priderėtų mandagiau edgtis ir 
negąsdinti arkliais publikos.

Kitas jaunikaitis mėlynomis 
kelinėmis apsitaisęs iš A. Pane
munės “kurorto” VI. 29 d. nusi
leidęs į Nemuno maudykles be- 
šlitinėdamas įėjo į žąsyčių pulką 
ir ėmė juos spardyti, vieną net

(Seka ant 3-čio pusi.)

Pranešimas visuomenei!
Turiu už garbę pranešti ger

biamai visuomenei, kad atida
riau gražų ir patogų vasarnam 
(summer resort), kur galima 
linksmai praleisti karštas vasa
ros dienas, prie gražaus ežero 
kur randasi geriausios maudynės 
visoj Wisconsino valstijoj.

SZEMETS LONG LAKE 
RESORT,

Campbellsport, Wis.,
F. J. Szemet vedėjas.

PASARGA: Važiuojantiems iš Chi- 
cagos reikia imti traukinį nuo North 
Western stoties iki Campbell&port, 
Wis., o iš ten imti automobilių ik 
Long Lake. •
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IŠKILMINGAS PIKNIKAS
s , rengia
i Aukso Rykštės Merginų Kliubas 

CHURCH DARŽE
»■ 44-tos ir Fairfield Avė.

Subatos vakare, Liepos 21 d., 1923
Pradžia 8 vai. vakare, Įžanga 50 centų
Chamano muzika Įskaitant karės taksus

Ir Antras

įvyks šią vasarą

Rugpjūčio 5to d., Nedelioj
GARDNERS

, Prie 123-čios
DARŽE

Avė.

Lietuvos Pripažinimo Celebracija
C .i '

Šiame Naujienų Piknike Lietuvos pripažinimo metinėms sukaktu-
K? ' ' •

vėms paminėti bus

Šaudymai ir UgįnĮs
GRAŽIAUSIAS PYROTECHNIKOS PROGRAMAS 

‘ BENGAIJŠKOS UGNIS

Tarp “fire work’y”
Raudona ugnis 
žalia ugnis 
Bengalija trijų spalvų ugnis 
Romaniškos žvakės 
Aukso lietaus žvakės 
Elektros žvakės 
Parodos žvakės 
Spalvuotų žvaigždžių raketos (12) 
Parodos Įvairios Raketos (6) 
Spenialės raketos 
Trjs didelės raketos 
žvaigždžių Para raketos 
Pakibusio lenciūgo raketos (4 svarų) 
Pavos raketos (4 svarų) 
Aukso turbilionai

bus sekami pastebėtini numeriai:
Jack-in-a-Box

* Ugninės kobros 
Spalvuotos žvaigždės 
Sidabriniai berželiai 
Kvietkų fontanai 
Indioniškas žaidimas 
Alladino deimantiniai medžiai 
Magnepijos) liepsna 
Sarpentinos
Bombų sproginyis' I
Bombos su šimtais žvaigždžių 
Japoniška vėduoklė
Trikampis ratas su sidabro ugnimis 
žvaigždžių lietus
Spindinti spulė

Kviečiame visus Chicagiečius ir Chicagietes būtinai ateiti i šį puikų 
Naujienų Pikniką, pasilinksminti, pasišokti, pasidžiaugti, paminėti Lietu* 
vos pripažinimą Suvienytųjų Amerikos Valstijų valdžios ir pasigrožėti

3 NAUJIENOS. 7puikiaisiais fainvorkais.
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verčia ma-Ar Kristus tikinčiuosius
MANDAGUS IR

turtingesniųjų tėvų

grotelių

NELAIMĖ

moki Telefonai

Didelės Dovanos
Pinigai

BrightonlPark

LIETUVĄme

Jėzaus tarnas.

Klebono teroras
Daktarų Draugijos Nariai

as ir Chirurgas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Garsinkitės NaujienoseJnspek- 
prašant,

Ir saulė nušvito, kad 
krikščionys laimėjo

3113 South 
Halsted St.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Busto Telefonas 
Armitage 3209

GREITAS PATARNAVIMA
LIETUVIŠKOJE KALBOJE

Tel. Yards 1I3S 

STANLEY P.
I MEžEIKA

Ofiso vai 
ir 7 iki 9 v.

Š. m. birželio mėn. 28 dieną, 
2 vai. p. p., apie kilomentrą nuo 
Mauručių stoties, ravėdama ant 
gelžkelio žoles, ir nespėjus pa
bėgti nuo dviejais bėgiais, prieš 
vienas kitą, bėgančių traukinių, 
suvažinėta Agota Kastantaitytė.

12th STREET
Tel. Kediie 8902

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674,

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

K as Dedasi 
Lietuvoj

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boūlevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL

Darbo inspektorius 
buožių tarnas

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kain* 
prieinama.
3319 Aubum

| Avė., Chic&go

ir vietos klebonas Juo 
“krikš- 
pasekė

kadangi darbi- 
pareiškė jam nepaklus
tai jisai, darbo inspek- 
jokių skundų iš darbi- 
nepr i imsiąs ir paliko

įkūrėjas Krikščio- 
geraj žinodamas, 

žvalgybininkas” 
pardavė jį farizė- 
sidabrinių, neatstu- 
beudro stalo, ne- 
keršto ir savo iš- 

draugams
neišdavė to niekšo!..

įinpny<iz'uoti Kris1 
įpėdiniai1

jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms vėl

Davatkos 
žmones bekalbant 

Ką čia Die-

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boūlevard 9693

Medicinos pagalba 
Lietuvoje

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

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

metų tam metine prenumerata TIK $3.50.
— Adresuojate —

Šouthamptoną Jr ten

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
I nuo btle 

agento. KeiKaiauiui. uų yra ir ju-

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

Tel. Boūlevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

rezultatai, oras 
malonesnis. Pra- 
sakyklos paskel- 
laimėjo krikšč.

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00. \

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ’* 
Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., 
Valandos: 1(K—11 ryto; 2—3 
7—-8 vak. Nedeliomis 1C 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
ei.: Yards 994
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 

nedėldieniais nuo 12 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

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

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

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boūlevard 1401

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

VIENYBĖ
193 Grand Street,

kuris padarė šią banką taip populia- 
rišką tarp Lietuvių Chicagoje ir už 
Chicagos, ir kas didelėj d'alyj prisidė
jo prie jo greito augimo.

Apie 50,0b9 žmonių atlieka savo 
bankinius reikalus šiam senam ir 
stipriam banke; taipgi daugybė kitų 
ateina pas mumis klausti patarimų 
daugybėmis dalykų.

Pinigai padėti čia ant taupymo kny
gelės, gali būt atsiimti ant pareikala
vimo. Tie, kurie gyvena per toli nuo 
šio banko, gali pradėti taupymo są
skaitą per paštą. Tai yra labai lengva 
padaryti.

Taigi, kur jus turite jūsų taupymo 
sąskaitas?

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte jki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEZIS
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

primušė. Kam to reikėtų mu
sų nors ir sudėtiems inteligen
tams? Be to miškely prie to 
“kurorto” matyt buvo nemaža 
musų įvairiomis siūlėmis pasi
puošusių vyrukų - inteligentų 
begirtuokliaujant pakrūmėmis, 
tuom tarpu jų arkliai po kelias 
valandas su bekeikiančiais savo 
ponus tarnais laukia, iki lėbavi
mas pasibaigs. Ta pačia diena 
tame gi garsiame “kurorte” du 
vyrukai susipešė ir savo atvai- 
dus susikruvino. Turėjo milici
ja įsikišti.

Taip pas mus apvaikštinėja 
blaivybės savaitę!

Tel. Boūlevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. A. MONTVID
Lietuvis ...... 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Dobilės kaini., iPakubuonio 
valsČ. Gegužės m. i28 dc N. 
šaulys per neatsargumą iš šau
tuvo sprogstančia kulka peršo
vė sau loją su peria užimu kau
lo. Jo kaimynas kreipėsi sku
bios pagalbos. Nuvyko pas bu
vusį kuopos felčerį, sanitarijos 
puskarininką, bet šis atsisakė 
neturįs teisės ir tuom neužsii
ma. Tada kreipėsi į valsčiaus 
felšerį, bet ir šis atsisakė. Ne
laimingasis be jokios pagalbos, 
be perrišimo kraujuose išgulė
jo kelias valandas. Vėliap, iš- 
ve^as į Kauną, Karo ligoninėn. 
Be perrišimo ligonis išbuvo 
daugiau kaip vieną parą. Tai 
tokią** turime greitąją sanitari
nę pagalbą. (L-^a).

CONARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Šouthamptoną ant ‘ 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utamin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
res taksų $5.00.

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Šouthamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika- 

‘ ......
keleiviams galite gauti 
agento. Reikalaukit. Jų ’ 
sų mieste arba apielinkėj
CUNARD LINE j- 

140 N. Dearborn
St. Chicago, lĮLAi&by*

Lietuviai Daktarai
Lietuvių

man: klausinėja; 
seni, išpažintin 
tuoj atsako, kad 
eiti, kadangi jus, 
priimate, išrišimo 
vien tik už , “aštuntą1

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3813 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

m^dr. herzman^ 
—iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis. ,

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boūlevard 4136 

3410 S’o. Halsted St.
9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Kristus, 
n,ių Kulto 
jog farizėjų 
Judošdus 
jams už 30 
mė jo nuo 
reiškė jam 
tikimiems 
niams 

šiandie 
taus “įpėdiniai”, vien tik ki
taip mąstančių tėvų vaikus, 
kuriems Kristus teikė tiek pa
laiminimų, stumia nuo bendro 
stalo...

Iš psichologijos žinome, jog 
vaikai, ypač pirmos komuni
jos metų 
įspūdžiais gyvena 
čia

Telefonas Boūlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

cago. 
!—3 po piet, 

Nedaliomis 10—12 dieną,

Taip kunigai visus bedieviais 
ir daro. (L. Ž.)

Tikras. Krikščionis.

iTel. Blvd. 3138
M. Woltkewlch 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju ✓ prie 
[gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo suslorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,* 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, '' New York, N. Y.

Aguopolio dvaras, (Lapių 
valse., Kauno apskr.). (— Š. 
m. gegužės 15 dieną, čia bu
vo atvykęs darbo inspekto
rius, dvaro savininko 
cavičiaus pakvjiestajs. 
torius, savininkui

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro '
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas

"StSurn DR- H- A- BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

(8—10), vien tik 
Kokius gi 

įspūdžius turės tie vaikai, 
kurie Kruonio bažnyčioje iš
mesti buvo iuž -“demarkadijos 
linijos”? Kodėl nesiplatins be
dievybė, kad kunigai jau vai
tams, pirmos komunijos

tu, įskiepija ją 
nyti, jog Kristaus mokslas yra 

bažnyčia 
tik mitingams vieta ir tarnau
ja turtuoliams, bet ne bied- 

huomenei.
Nereiklia imti vaikų; paim

sime senius 60—70 metų Am
žiaus; atvažiuoja kunigėlis kai- 

kodel, girdi, 
necini; senis 
nėr kur be- 
kunigai, ne

neduodate, 
Igrie-

Dusetos, Ežerėnų apskrities. 
Dusetų valsčius per rinkimus 
į Antrą Seimą, kaip ir per 
ankščiau buvusius rinkimus, 
valstiečiams Naudininkams 

daugiau davė balsų, negu vi
sam “krikščionių” blokui. Su
sirgo nuo to Dusetų klebo
nas, ir, priėjus rinkimams, 
pradėjo kuonevei'klĮi ’^savo pa- 
rapijonius per pamokslus. Ba
rė tuos žmones, kurie neblo
giau už jį tiki Dievui, eina 
bažnyčion, meldžiasi, barė už 
tai tik, kad jie ba'lsavo už val
stiečius! Toks klebono elgęsis 
tai tikrai jau ne katalikiškas. 
Maža pamokslų, klebonas pra
dėjo neduoti per išpažintį iš
rišimo balsavusiems už vals
tiečius. įsibauginęs iš sakyk
los, klebonas pradėjo reikalau
ti einančių išpažinties pasisa
kyti, už ką balsavo. Sužino
jęs (bailesnieji ir mažiau su- 
sipratusieji, (kurie ■ nesupran
ta, kad balsavimas su išpažin- 
čia nieko bendra neturi pasi
sakė), kad einantis išpažin
ties balsavo už valstiečius: pa
varo nuo klausyklos neduoda
mas išrišimo. Tai tikras tero
ras, tikinčių žmonių kankini
mas! (L. Ž.)

Mrs. A. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike' 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Kruonis, Trakų ap. Geg. 30 
d. š. m. Kruonio bažnyčioje 
abiejų lyčių vaikai buvo, pri
leidžiami prie pirmois komu
nijos.
zas Vaitiekūnas, uolus 
čioniškosios laisvės” 
jas, parodė ją tikrą tikintiems 
žmonėms 
vaikai, geriau apsirėdę, kun 
pakvietė juos
— netoli “Dievo stalo”. Čia 
jiems ilgus pamokinimus skai
tė, šv. Komuniją dalino, bet 
vaikus bėdnesniųjų tėvų — 
miestellio proletariato — bei 
kaimų kampininkų, nepriėmė 
už tos “demarkacijos linijos”, 
t. y. už “grotelių”, ir skubiai 
padalino jiems šv. komuniją. 
Kodėl? Aiškus dalykas, kad 
turtingesnieji tėvukai, turbut, 
balsavo už Nr. Nr. 1, 2, 3, bet 
anų atstumtų, nelaimingų vai
kų tėvai gal būt balsavo už.,. 
Nr. 6.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

griežtai nustatė darbininkams 
niekam ne žinomas, savinin
ko su p. inspektorių sufabri- 
kuotas sutartis. Kadangi dar
bininkai tokias sutartis pasi
rašyti atsisakė, nes jos nusta
tytos neatatinkamai darbinin
kams ir be pačių darbininkų, 
tai p. inspektorius, 
parodė darbininkams špygą 
pareiškė, , kad, 
ninkai 
numą, 
torius, 
ninku 
dvarininkui elgtis su darbinin
kais sauvališkai.

Tuo parodė p. inspektorius, 
kad jisai gina ne darbininkų 
— bet dvarininkų reikalus.

Acernlis.

oi i akimis, pasiteirauk
R, BLUfaENTHAL

Optometrlat 
Tel. Boūlevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat.

~ 2-ros lubobe

Plateliai (Kretingos* aps.). 
—• Musų apylinkėj vis tenka 
išgirsti ar pašventorėj, ar ant 
rinkos, žmonės savo kalboj 
nusiskundžia, kad blogas pa
vasaris. Davatkos, nugirsda- 
mos taip 
pradeda sakyti 
vas ir beduos tą šilumą ir me
tus gerus, kad žmonės visai 
ištvirko: nebeklauso kai kuni
gėliai sako į Seimą reikia bal
suoti tik už krikščionis demo
kratus ir dar sako pasityčio
ja”. Kitą sekmadienį, kuomet 
jau buvo galima sužinoti Sei
mo rinkimų 
tą dieną buvo 
baštėliui iš 
bus, kad jau 
deni., davatkos džiaugėsi sa
kydamos: -“matai, kad gerą 
Seimą išMsavom, ikaip jau 
šilta ir malonu pasidarė!” Mat 
kai kurie mano, kad Seimas 
ir saulei įstatymus leidžia.

Kaimo Jonukas.

Sept. 19
4, 8ept. 1, Bept. 29 
JU. S«pt. 8, Oet. 20 
Sept. 12. Octobcr 3

VIGO (BPA1N).

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

v 2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098;

Tai “Kristaus mokslo 
skelbėjai!

fe.

■

M 
■Ii

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis ‘ 

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

Vai. 2 Iki 4 ir 6 iki 8. NedllO iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartį

Alytus. — Vieną šventadie
nį, būdamas bažnyčioje, pama
čiau, kaip vienas apysenis 
žmogelis, dūlindamas nuo spa- 
viednyčios, kažin ką sau po 
nosia murmėjo, nugirdau tik 
šiuos žodžius: “Kad ne už juos 
balsuoji, tai nėra tau išriši
mo”. Alytaus kunigai, apskri
tai imant, pasižymi savo nepa
prastu kairiųjų partijų burno
jimu. Čia paminėsiu kelis žo
džius, kurie klausytojus labai 
nusteibdno. Kartą kunigėlis, 
keikdamas socialistus, tarp 
kitko pradėjo bauginti žmo
nes aštuntąja didžiąja nuodė
me ir pasakė, kad, girdi, daug 
esą mažesnis griekas žmogų 
užmušti, negu balsuoti už soci
alistus. Žmonės, nustebę, pra
dėjo dairytis po bažnyčią, bene 
pradės vienas kitą mušti, bent 
jau nors tuos, kuriuos 
kunigas varo nuo išpažinties 
be išrišimo. — Bažnyčiose Die
vo tarnų nebėra, tik beliko 
krikščionių demokratų parti
jos apakę agitatoriai.
(S-d.)

NBW YORK, PLYMOUTH 
HAVBE-FARI8

FRANCE, July 25, Au».
LAFAYETTE Aug.
LA SAVOJE Aog.
PARIS Aug 15,

NEW YORK.
BORDEAUK

RaJyklte dėl žingeidžios apraiomoa 
knygutes Juau vietiniui agentui arba i 
dldlil ofhg 19 Stato Street New York.
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Fašizmas
Lenkijoje.

Naujoji lenkų valdžia pa
rodė daug daugiau toleran- 
tingumo link kairiųjų ir tau
tinu mažumų, negu buvo ga
lima tikėtis iš ultra-reakcin- 
gos valdžios. Buvo davinių 
manyti, jog valdžia stversis 
represijų. Bet tax baimė iki 
šiol dar nepasitvirtino. Vie
nok butų klaidinga manyti, 
kad dabartinė tolerafltiflgu- 
mo politika bus ir toliau 
.praktikuojama. “The Man- 
cheter Guardiano” paskelbti 
dokumentai rodo, jog lenkų 
valdžia rengiasi išleisti neį
manomai žiaurius įstaty
mus, kurių pagelba ji ban
dys slopinti opozicinį judėji
mų, o ypač komunistus.

Jeigu senoji lenkų val
džia buvo labiau anti-rusinė, 
negu anti-komunistinė, tai 
dabartinės valdžios nusista
tymas yra griežtai anti-ko- 
munistinis.

Kalbamieji dokumentai 
buvo pagaminti vidaus rei
kalų ministerio Kierniko ir 
išsiuntinėti provincijų gu
bernatoriams arba vojevo- 
doms su pažymėjimu, kad 
jie butų užlaikomi slaptybė
je. Pirmas dokumentas ar
ba čirkuliaras datuotas bir
želio 5 d., 1923 m. Jis prasi
deda šiais žodžiais:

“Viena vyriausiųjų val
džios ir tautos pareigų 
yra palaikymas vidujinės 
tvarkos. Dabartinis mo
mentas, kada musų valsty
bės gyvenime prasideda 
naujas periodas, reikalau
ja aiškios programos tuo 
klausimu, kad valdžios at
stovai žinotų savo prie
dermes ir autoritetinę ga
lių. Artimoje . ateityje 
valdžia žada įstatymda- 
viškais keliais pradėti ko
vų prieš antivalstybinį ju
dėjimų, bet šiandien aš 

į skaitau reikalingu, p. ve* 
jevoda, atkreipti jūsų d^ 
mesi į tų atsakomybę, ku
ri krinta ant jūsų už pa
laikymų tvarkos jums pa
vestoje provincijoje. Su-

palaikoma, bus sprendžia
ma, apie jūsų tinkamumų 
būti administratorium.”
Toliau ministeris Kiernik 

sako, jog jis stato valstybės 
saugumą aukščiau visokių 
partijų. Kadangi susirėmi
mas tarp valdžios ir opozici
jos esąs neišvengiamas, tai 
ministeris duoda teisės vo
jevodoms naudoti kareivius 
ir policiją palaikymui tvar
kos laike demonstracijų fr 
procesijų, o taipgi areštavi
mui nužiūrimų asmenų.

Kitas ministerio slaptas 
memorandumas vojevodoms, 
datuotas balandžio 11 į d., 
1923 m., kalba daug atvi
riau. Štai jo tekstas:

“Akyvaizdoje nepapras
to svarbumo įstatymų 
projekto, kuris siekiasi ap
saugoti teritoriją, kon
stituciją, atstovų garbę ir 
Lenkijos respublikos kai- 
mynirfius santykius, aš 
skaitau reikalingu, kad 
įstatymdaviškos įstaigos 
svarstytų ir priimtų tą 
projektą (kurio vyriausias 
tikslas yra kovoti su drau
gijos priešais). Svarbu 
yra taipgi gauti tuo klau
simu jūsų nuomones, ku
riomis pasiremiant val
džia galėtų patiekti pro
jektą Seimo juridinei ko
misijai. / j A

’ S: ' * 'v

“Kadangi aš stoviu už 
besąlyginį to projekto pri
ėmimą, kaipo pagrindą 
tvarkos palaikymui, aš FORDO GELEŽINKELIS
noriu pastebėti, kad reikš-1 ----------
darni savo nuomones jus Prieš kiek laiko Fordas paė- 
atkreiptute savo domės į I”1® savo kontroleri <vicną gele- 
reikalingumą kovoti su kuris Cina lšR?^roį^

i i v « i h Toledo ir Irmtoną. Begu! tik netvaiką keliančiais ole-l vjenų metų padaryta tiek pel- 
mentais —- tai yra su bol- Įno> jog pakako užmokėti 
ševikais. Aš netikiu į ide-1 už visą geležinkelį. Ir visa tai 
alistinius to judėjimo rno-1 padaryta imant daug mažiau 
tyvus, nes jis yra Maskvos Įuž vežimą prekių ir mokant 
remiamas ir vadovauja-Į^bininkam8 minnnum algą

. . . . . I šešis dolerius dienai. Kiti gimas, o taipgi tarnauja Leležinkelial 1M()ka darbi. 
įnagiu priešingoms mums ninkams miniroum algą du 
jėgoms užsieniuose. To- dolerius dienai.
dėl aš norėčiau, kad jusi Nėra mažiausios vilties, kad 
remtute tą pažiūrą, kad geležinkelių kompanijos ga- 

. asmenys, priklausantys Ikatla nors taip ^tvarkyti 
komunistams arba tar-hclezink.ell.us’ kad 

jfaujantys komunistų pur-Įmas «r demokratinė kontrolė 
. tijai, skaitytus! įstaty- Į gali pašalinti nedateklius gele- 

•' hiais išdavikais, —- išdavi-1 žinkelių tvarkyme.
kais, kurie organizuojasi ---------------
esamos tvarkos nuverti- Į NAUJOS ŽUDYMO ĮMONES, 
mui, ir kurie butų bau-Į T . . 7“ . . x
dziami mirtimi. . I kis karui. Tas sofistinis posa-

“AŠ taipgi skaitau rei-Įkis buvo kartojamas per šim- 
kalingu, kad jus išreikštu-1 tmečius. Ir to. posakio negin
to tą'nuomonę ,jog komu-pijama tiesa yra ta, .kad kas 
nistai butų pašalinti iš|tik ruošėsi karui, tas jo ir su

silaukė.
Amerikoje dalbar ir gi veda- 

dama prisirengimo propagan
da. Esą tik tokiu budu gali
ma tikėtis taikos, nes niekas 
nedrįsiąs Amerikai karo skel
bti. Tdo pačiu laiku skelbia
ma visa eilė išradimų žudymo 
tikslams. Amerika jau galinti 
pasidaryti 4,000 svarų bombą 
ir įvairių kanuolių orlaiviams 
šaudyti. Kaikuriuos tų ka
nuolių galinčios iššauti 120 
kartų į minutę ir pasiekti or
laivius, esančius 21,000 pėdų 
aukštume.

Kitos valstybės, žinoma, ne
atsilieka ir gaminasi naujų 
pabūklų karui. Tai rodo, kiek 
pas kapitalistines valdžias yra 
nuoširdumo, kada jos kalba 
apie taiką.

[ jiems suprasti, kad tos nuo
monės turi būti prielankios 
projektui. Jis liepia jiems 
rekomenduoti mirties baus
mę ne tik už naudojimą prie
vartos prieš valdžią, bet ir 
už prekiausimą komunistų 
partijai.

Iš tų cirkuliarų galima pa
daryti tą išvadą, jog vojeyo- 
dos turi duoti prielankų at
sakymą, nes kitaip jie nebus 
[kvalifikuoti savo pareigoms 
eiti. Kitaip sakant, jie buą 
pašalinti nuo užimamos vie
tos. Atrodo taipgi, kad įsta
tymų projektas yra kreipia
mas netik prieš komunistus, 
bet ir prieš kiekvieną “prie- 

l" Į šingą valstybei judėjimą”. 
Tas posakis yra tiek elasti
nis, jog jį galima tempti 
kiek tinkama. Juo remian
tis prie “priešingo valstybei 
judėjimo” galima priskai- 
tyti socialistus, tautines ma
žumas, ir4šviso, kiekvieną 
šiek tiek pažangesnį judėji
mą.

Lenkija, kaip ir kaiku- 
rios kitos Europos valstybės, 
pradeda užsikrėsti savo rų- 
šies fašizmu, i Asmeniniai 
nuo Italijos fašizmo jis ski
riasi tik tiek, kiek yra skir
tumo tarpių šalių gyvenimo 
sąlygų.

Apžvalga

geležinkelius, kaip kad For
das padarė. Tik jų nusavini-

įstatymdaviškų įstaigų, 
savivaldybių ir socialinių 
institucijų.

“Kai projektas bus dis- 
kusuojamas, valdžia daug 
svarbos dės vojevodų su
gestijoms, ir pareikalaus, 
kad komunistų puolimas 
butų pradėta tuoj, kaip tik 
bus nustatytas laikas.

“Jūsų nuomonės projek
to klausimu turi, būti pri
siųstos pirm birželio 25 d.” 
Memorandumas baigiama 

instrukcijomis vojevodoms 
'pranešti valdžiai sąrašą j 
priešingų valdžiai organiza
cijų, kurios yra numatomas 
įstatymų projekte. I

Perskaičius tuos cirkulia
rus negali būti mažiausio 
abejojimo,^ kad lenkų valdžia 
ruošiasi baltojo teroro vyki- 
nimui. Ministeris Kiernik. 
formalumo delei prašo voje-l 
vodų išreikšti savo nuomo
nes projekto klausimu. Bet’

ANTIMIUTAiRISTINIS JUDĖ
JIMAS JAPONIJOJ,

Japonijos Lkąrd , 1 nįinisterija 
planuoja įvesta y militarizmą į 
vidurines mokyklas ir univer
sitetus. Mokiniai ir studentai 
busią prievarta mokomi karei
viško “mušti’o”. Kad palenkite? 

’ lig to, kaip ta tvarka bus tuo pačiu laiku jis duoda studentus prie naifjų : “refor

li •

mų”, militarinės organizaci-j 
jos rengia prakalbas ir aiški
na, kodėl Japonijai reikalinga 
įvesti mili turizmas moikykloi- 
se. Prieš kiek laiko tokios pra* 
kalbos buvo surengtos Wase- 
dos universitete. Kad padarius 
studentams didesnio įspūdžio, 
pakviesta generolai, admirolai 
ir 30 kitų aukštų valdininkų. 
Bet iš tų prakalbų nieko neiš
ėjo, “The Japan Chroniclc” 
rašo:

^Profesorius Aoyagi, mili
tarinės draugijos preziden
tas, užėjo ant estrados ir 
pradėjo kalbėti: ‘Aš..’ Vie
nas studentų užbaigė saki
nį/—’esu miflitaristas*. Pub

likoje pasigirdo juokas ir 
pastabos: ‘Gėdykis, Aoyagi!’ 
‘Jis jau praradę gedą; jis 
pardavė savo sielą militari- 
stams.’ ”
Aoyagi dar bandęs teisintis, 

bet studentai nušvilpė jį. Ne 
geresnio pasisekimo turėjo ir 
kiti aukštieji generolai ir val
dininkai. Kai studentai ėmė 
dainuoti, mitingas turėjo už
sidaryti.

Ant rytojaus studentai su
rengė savo mitingą, kurį mili- 
taristai suardė, šeši studentai 
liko sužeisti. Po to studentai ir 
keli jaunesnieji profesoriai iš
nešė protesto rezoliuciją prieš 
universiteto prezidentą už rė
mimą militaristinės draugijos

Kadangi ir kituose universi
tetuose studentai esą nusistatę 
prieš mihtarizmą {tai valdžia 
žadanti stvertis griežtų prie
monių antimilitaristinio f judė
jimo likvidavimui ■ studentų 
tarpe. r s.

<CTl 1 ........  .IĮ—
taŽais

TERORAS SIAUČIA.

ne

vė

Re- 
skelbfa- 

tele-

Dalykų pądętis Rusijoje 
simaino. Prieš opoziciją bol
ševikai po senovės, stveriasi 
teroro. Štai kas pranešama 
laikraščiui “Socialističeskij 
Viestnik” iš Maskvos:

“Teroras1’ siaučia visu 
smarkumui > Areštai, • areš
tai areštai.! Griebia iš deši
nės ir iš kairės.

“Bolševikai atvirai kalba, 
kad pasistatė sau uždaviniu 
sunaikinti aktinguosius ele
mentus iki paskutinio žmo
gaus, o'į pasyvųjų ir mažiau 
patvarią tarpą įnešti mora
linį susmukimą,

“Didžiausiu maštabu
dama melų kampanija, pa
didėjo siūlymai tapti provo
katoriais (ypač jaunimui) ir 
be išimties visi kankinami 
reikalavimais duoti raštiš
ką ipasižadėjimų nedalyvau
ti politikos darbe.

“Daugelis tų, kurie suim
ti senaisiais sąrašais pasi
remiant ir kurie per metų 
eilę (kaikurie nuo 1917) ne
turėjo jokių santykių su 
partija, tokie duoda pasiža
dėjimus kad tik išsigelbėjus 
nuo kalėjimo, ištrėmimo ir 
pašalinimo nuo vietos, 
zu'ltate ‘Pravdoje’ 
ma triumfuojančios
gramos apie ‘masinį menše
vikų išstojimą iš Partijos’!

“Eina skubotas ruošos 
darbas “buvusiųjų* suvažia
vimui. Kalbama, kad kuris 
tai tų artistų važiavo j Char
kovą ir nėt /apsijovijo* Mas
kvoje.

“O tuo tarpu kalėjimuose 
eina nepaliaujamas badavi
mas: tai dėl kalėjimo reži
mo, tai reikalaujama atmai
nyti išsiuntimo vietą. Dvi 
merginos, kurios buvo are
štuotos gatvėje laike kovo 
14 d. ablavos, išviso badavo 
17 dienų! Dabar jos išsiųs
tos į Pertaminską.

“Eina gandai, kad ten 
jau žadama siųsti dar 80 
žmonių. Viena po kitai gru
pių rengiasi prie to.17 žnio- 
nių • / išsiimta. Laukia
savo eilės i® charkoviečių 
grupė (Raf. Grigorjev ir ki
ti).

“Čekistai 
lei to, kad 
sekiojimus,

ypač dūksta de- 
nežiurint į per- 
musų lapeliai ir v.

• > -4 i

Šeštadienis, Liepos 21, 1923

(Laiškas iš Lietuvos)
Biauru matyt, kai žmogus 

žmogij engia, kankina, žudo, 
kraują lieja, ir matydamas kito 
kančias džiaugiasi, širdyj ir už
ganėdintų veidą rodo. Piktino
si ir spiauĮdėsi anais dar prieš 
lietuviams spaudos leidimų lai
kais, kilnesnieji Lietuvos 
žmonės, kai kunigų laikraštis 
“Tėvynės Sargas” skelbė “Mes 
caro valdžią ligi kaulų smegenų 
pripažįstame,” o ta valdžia kaip 
koks nepasotinamas smakas ri
jo šviesesniąsias Lietuvos sie
las, suiminėjo budinančius iš 
miego Lietuvą ir skleidžiančius 
šviesos spindulėlius. ,

Slinko metai. Spauda iško
vota. Prasidėjo darbas — sie
kimas pilietinių teisių. Ir vėl, 
suėmimai, vėl kratos, vėl perse
kiojimai, vėl cenzūros sauvalia
vimas ir kova nepabaigiama.

Bet Lietuvos žmonių sąmonė 
kilo, plėtėsi, darbas tęsėsi ir dar
bo vaisiai augo.

Prigyvenom šių dienų laiką. 
Ir kas? Tas pats! Stipres
nieji silpnuosius engia dar at
kakliau, kaip anais laikais caro 
valdžia.

Kaip čia šenai kovojome už 
spaudos laisvę. Per kareivių 
šūvius ir Šešupės bangas gyvas
tį pavojun statydami vilkome lie
tuviškas knygas ir 'laikraščius. 
Kaip čia senai Lietuvos žmonės 
dienas ir naktis keikdavo mas
kolių caro pastatytus cenzorius,, 
kai gaudavo balomis vietomis 
arba derva užteptus laikraš
čius.

O dabar!? Dabar turime sa
vo, lietuvišką valdžių, savus “či- 
nauninkus,” savus cenzorius, 
savus ministerius ir visokius 
“kukmisterius”, reiktų tik 
džiaugtis ir “Dievui dėkavoti.”

Bet vietoj “dėkavojimo” Lie
tuvos žmonės keikia, — keikia 
susiriesdami. Kodėl? Todėl, 
kad tuose žmonėse, kurie caro 
valdžią iki kaulu smegenų pri
pažino, smegens ir, kraujas suca-; 
rėjo, jie stoję Lietuvos žmones 
valdyti eina caro valdininkų pė
domis.

Kas jie toki? Ugi Lietuvos 
klerikalai, arba kaip jie save 
mėgsta vadinti — krikščionys 
demokratai. i

Jie dabar Lietuvoje caras, jie 
valdžia, jie galinčiai, jų pieva ir 
dirva...

šį straipsnelį rašydamas turiu 
prieš akis 1923 m. birželio mėn. 
pabaigoje išėjusį Kaune “Social
demokrato” No., kurio antra
me puslapyje ištisa skiltis bal
tos vietos.

Mane pagavo pašėlęs žingei
dumas ir pradėjau tyrinėti, gy
vų ir net — atsiprašau — ne
gyvų*) žmonių klausinėti, kas 
ten buvo parašyta? Ir aš, kaip 
anasai šventmikis, kuris parašė 
“Pragaro gelmes”, vargais nega
lais, pasiekiau lietuviškojo pra
garo dugną... Tai yra, sužino
jau maždaug tiek, kiek buvo pa
rašyta. Straipsnis buvęs šiap 
užvardintas: “Kruvinoji Rasei
nių miesto ir apskrities komen
danto štencelio byla”, (štence- 
lis — pavardė vokiška; ar tik 
nebus koks nors iš vokiečių Lie
tuvos torturavimo laikų užsili
kę okupantas).

Kad skaitytojams nebūt nuo
bodu, aš tą bylą nors trumpai 
papasakosiu, nes skaitantieji 
Amerikos laikraščius gal atme
na, kaip 1920 metais Raudo
nės valsčiuje už reikalavimą 
iš dvarininkų iš protėvių atim
tos žemės, žmones šaudė, plakė, 
daužė ir torturayo, kaip iiiviair 
cija.

Tai buvo prieš 3 metus. Daug 
Nemuno vandens, žmonių ašarų

*) Negyvais vadinu tokius žmones, 
kurie nusipenėję Lietuvos valdžioje 
sėdi ir klausinėjami nieko neatsako, 
tik akimis mirksi.

f

žmones pas komendantą. Ko
mendantas visus išrykiavo į eilę 
a|r sustatė, kad susidurtų pečiais 

vienas su kitu, reiškia, kad 
vienns kito nematyt ir 
negalėtų kalbėtis. Paskui iš 
eiles po vieną šaukė vi
dun. Viduje už stalo sėdėjo 
komendantas štencelis', laikinai 
einąs Milicijos vado pareigas 
Ivanauskas ir III-čios Jurbarko 
nuovados milicijos viršininkas 
Miklius. Vidury aslos gulėjo 
plati kaladė, o iš kaladės šalių— 
milicijantai ir kareiviai su ne
gailiomis. Kiti kareiviai ir mi
licijantai stovėjo priemenėje ir 
kieme ir kiekviną įšaukiamą pi
lietį lydėjo su nagaikomis. At- 
Hydėjus patį komendantą stabdė 
ir ekzekutoriai — budeliai, sto
vintieji prie kaladės, tuoj vienas 
už kojų, kitas už sprando, ir, pa
siguldę ant kaladės plakė, kiek 
tik jie pajėgė.

Patys nukentėjusieji — nu
plaktieji — pasakojo, kad tas 
plakimas tęsės iki' apalpstant. t 
Atsigavusio iš apalpimo komen
dantas ruščiu balsu klausė.

— Ar buvai kapČių kasti, kuo
lų tašyti ir dvarų lauko žymė
ti ?...

Jei sakė kas: “nebuvau,” ko
mendantas sakė: “meluoji, neno
ri prisipažint”, guldo ir vėl pla
ka iki apalpstant. Jei sakys 
“buvau!” — guldo ir plaka: “ko
dėl buvai ?”

Kaikuriuos net po, tris sykius 
plakė, o kaikuriems ir sykio už
teko, žiūrint, kiek, štencelio su- 

, pratimu, kas buvo “griešnas”, ir 
kiek budeliams buvo jėgų ir ge
ro noro į piliečių kailius savo są
narius pasmagibti.

Nuplaktieji nagaikomis lydi
mi buvo suvaryti į sodą, kur bu- 

‘vo “verksmas ir dantų grieži
mas”. Nuplaktieji ilgai sirgo, 
kaikurie sveikatos neteko ir ke
letas pasimirė.

Kariuomenės teismas išspren
dęs bylą paskelbė šitokį nutari
mą: Komendantą Štencelįir lai
kinai einantį milicijos vado pa
reigas Ivanauską pripažinti kal
tais ir nubausti abu 6 mėne
siais kalėjimo^ bet einant amne 
stijos įstatymu bausmė dovano
jama. Civilį ieškinį nukentėju
sieji gali pareikšti ir ieškoti at
skirai. Nuovados viršininką Mi
klių, milicijantą Budrį ir kareivį 
Stankų — išteisino. ’ < -

organai reguliariniai išeina 
ir platinasi tarp darbininkų. 
Ypač sėkmingai ’ buvo išpla
tinta tarp Maskvos rajonų 
darbininkų musų atsišauki
mas sąryšyje su anglo-rusų 

konfliktu”. -

nuplovusių, nutekėjo. Daug gi
mė, daug mirė. Trys metai tai 
ne viena diena. Tris metus Lie
tuvos teismai bylas tęsia, kol iš
nagrinėja bei išsprendžia!

Dabar, š. m. birželio mėn. 6 
ir 7 dieną Kariuomenės Teismas 
Raseinių Piliečių jKliubo salėje 
prie uždarytų durų na
grinėjo buvusio, Karo Komen
danto Štencelio, laikinai einan
čio Milicijos Vado pareigas Iva
nausko, milicijanto Budrio ir 
kareivio Stankaus bylą dėl kru
vinų, Raudonė^ valsčiuje žmo
nėms padarytų, darbų.

Kaltinamasis aktas ir liudinin
kai parodė, kad 1920 metais, ge
gužės mėn. 7 dieną, Raudonės 
valsčiuose: Kaniūkų, Venslaviš- 
kės ir Pupkaimio kaimų gyven
tojai ūkininkai ir mažažemiai, 
paskatinti “Darbo Federacijos” 
(klierikalų) atstovo Kazio Am
brazaičio, kuris sprausdamasis į 
Seimą varė 'laike rinkimų agita
ciją žadėdamas, kaip tik pateks 
į Seimą, tuoj aus visiems žemės 
duoti, — pradėjo jau išanksto, 
netoli esančiame dvare, sau že
mės žymėti, kaldami kuolus ir 
kasdami kapčius, nelaukdami 
žemės reformos. Tą žemę mat 
buvo iš minėtų kaimų protėvių 
dvarininkai užgrobę ir kaikurie 
tos žemės sklypai, buvo dar prieš 
karą ginčyjami teismuose.
' Dvarininkai pajutę, kad su 
jais, už senovėje atimtąją žemę, 
dabar gal jau “chamų” vaikų 
vaikai nor atsiteisti, puolė į ap
skrities viršininką ir karo ko- 
męndantą, — nors tuosyk ten 
karos stovio nebuvo, -r- jieškoti 
užtarimo. f'

Neužilgo karo komendantas, 
kaip poks Klingenbergis ar Mu
ravjovas, su kareiviais ir mili- 
cijantais atvyko į Klapatynės 
dvarą buntaučikų raminti (“us- 
mirit”). Pirmiausiai suėmė 
dvaro 'lauke ganomus gyvulius ir 
piemenis ir suvarė į dvarą; pie
menis išgąsdinę paleido namo ir 
liepė pasakyti, kad gyvulių sa
vininkai kuogreičiau ateitų į 
dvarą gyvulių atsiimti.

Kai gyventojai nesiskubino, 
tai kareiviai ir milicijantai ąp- 
siputoję raiti jodinėjo po kai
mus ir varinėjo kur* sugriebda
mi žmones į dvarą. Vienus jau 
beeinant sutikdami ginė į dvarą, 

f o kitus kratas darydami jieško- 
jo ir kaip didžiausius prasikal
tėlius gabeno dvaran.

Taip gyventojus begaudant, 
'milicijautas Budris su kareiviu 
Stankum dviem piliečiam peršo
vė kojas.

Netyčia pasipynė į tą ambara- 
są visai nieko nežinąs ir nekal
tas amerikonas (nesenai iš 
Amerikos parvykęs lietuvis); 
jis išgirdęs, kad atvyko “bun
taučikų” nuraminti Lietuvos ka
reiviai, pasižingeidavo jų pama
tyt — ir gavo kulką į koją. Jo 
žaiždą gydytojas B. Sipavičius 
•teisme pripažino sunkiu sužeidi
mu. Apie tai Amerikos 'laikraš
čiuose buvo platokai rašyta...

Atjojo milicininkai su karei
vius pas vieno kaimo seniūną 
Karpių ir klausia:

— Ar tamsta seniūnas ?
— Aš; — atsiliepė žmogelis, 

ir pfSgriuvo ant žemės milicisto 
kumščia pasveikintas.

Nuovados milicijos viršinin
kas Miklius įėjęs grinčios ir 
pradėjo kančiuih švaistytis.

— Tik, tamsta, ne taip smar
kiai. Pas mus ligonis — motina 
jau daugiau kai pusė metų nesi
kelia iš lovos. Gal išsigandus 
nuiųirti, — prašė namiškiai.

— Išnešt 'laukan greičiau 
tą... — užkeikė maskoliškai vir
šininkas.

Ligonę išnešus prasidėjo krik- 
čioniškai demokratiškas “tegul- 
ibifspaigarbiiiimas” (keikimas, 

plūdimas)' ir “sveikinimas”: 
kančiai, nagaikos paleista į dar
bą. į

Toliau, kaip teisme liudinin
kai Ipasakdj(j, Ibalisu [klausytis tį'r 
koktu pakartoti. Milicijantai 
ir kareiviai, nagaikomis mušda-Jželiio 20 d. gauti tokie protes- 
mi ir arkliais jodami keletą ver- tai iš visų Salako valsčiaus kai
stų gindami atvijo uždususius mų. (L. ž.)

* *
žodžių nereik. Faktai kalba. 

Tai ne pirmutinis ir įie paskuti
nis atsitikimas. Budeliai, jei 
tik jie krikščionių demokratų 
tarnai, toleruojami ir jų bjau
riausi darbai nebaudžiami, o jei 
ir patenka teisman, tai tik nu
kentėjusiųjų pasityčiojimui. 
Trejus metus nagrinėjo, trejus 
metus teisė, ir... išteisino. Pir
muosius du neva po 6 mėn. ka
lėjimo pasmerkė, bet tuoj am
nestavo — dovanojo. Tokiems 
budeliams 6-šių metų permaža! 
Na, bet jeigu kas papeiks viešai 
kokį valdžioje sėdintį purickį, 
tuoj gaus bolševiko vardą ir su
die duonele...

Dar vienas Lietuvos gyveni
mo -bruoželis, tai cenzūra. Sėdi 
gerai apmokamas koks juodasis 
klerikalas ir kapstosi kai kati
nas smėlyje korektūrose ir 
braukia lauk, kas jo nuomone 
krik. dem. valdžiai nepageidau
jama.

Taip dalykams gftovint, nebe- 
reikalo tūkstančiai Lietuvos 
Žmonių skundžias, kad prie mas
kolių caro ir jo valdžios buvę 
daug geriau. P. B.

Okupuotos Lietuvos 
protestai

•Lietuvos Vyriausybe be pa
liovos gauna iš Lenkų okupuo
tosios Lietuvos gyventojų pro
testus prie Ambasadorių Kon
ferencijos kovo 14 d. nutarimą 
ir pareiškimus, kad jie, būda
mi tikri Lietuvos sūnus, nie
kuomet nepripažins Lenkijos 
viešpatavimo Lietuvoje ir ne
atsisakys' nuo savo pasiryžimo 
sudaryti su visa lietuvių tauta 
vieną Lietuvos Valstybę. Bir-



Persekiojimas
S. L. FABIONAS CO.

valdžios var-

linksmą

tuves.

mas

5,833.61

,985,734.50

ačiū tDieviii

per krutinęMieros

Joseph J. Elias(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

nesą
kitas

913,620.54
. 90,323.00
. 25,068.00

pastarai
karinin kad

‘bet
yra

Kazimir P. Gugis 
Matthew Keže s 
M. A. Meldazis 
A. H. Nowak 
Anthony A. Slakis

susitraukęs, prie sienos priglu 
dęs, kai kokia išsigandusi pe 
liuke...

tai grei
tų daug

l-mos durys j rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 
Sukatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedėlionris nuo 8 ryto lig 3 po piet.

2,551,221.26 
.....  7,203.42 
... 46,013.16 
.... 30,495.74

— Negir-
Von lau-

krasos ženkleliais kartu su užsakymu 
Laiškus reikia adresuoti:

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

Kepėjas žydas 
milicininką 
i atsitiko.

BanK
Chicago, Illinois.

varo
ėjo paskui visą 

ašaras šluostydami.
sužinojo apie tai

žcntasi, 'inžinierius
— taipjau

Kauno

Ypatin- 
tie, kur 

ar ūkį, ar daržą

Visi žydai, kurie tatai 
ėmė garsiai rėkti “bra-

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
RC. TAS JUMS BU$ 

ANT NAUDOS.

savo pusęs- 
pasakojimų

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted Si.
Telephone Haymarket 1018

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards .1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago. 

Tel. Yards 4681

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

siųsti man pavyzdį No............

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ąnt pirmo morgičiaus 

lengvomis ižlygromis.

Bet tos Tarybos pir
Kozenbaunias, j(
Finkelšteinas ii

nereikėsią mo

Įtūžimas dėl “biuleteno”.
tik Lietuvoj atsižinota 
“žydų Delegacijos Komi- 
ialcistą Paryžiuje fran- 

kalba Biuleteną, tuojau

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

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

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

Viena gražiausių suknių, kurią gali 
lengvai pasisiūdinti kiekviena mer
gaitė arba moteris. Galima vartoti 
vienos arba kelių rusių, spalvų, iš
dirbinių materijos. Galima suraukti, 
sudėti Į kvoldas; padaryti su arba be 
kalnierių. Mada yra taip sukirpta, 
kad ją lengvai galima pamainyti.

Sukirptos mados 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Mierai 36 reikia 2U yardo 40 colių 
margos materijas, 2Ū yardo 36 colių 
baltos materijos ir -% yardo 17 cq- 
lių tamsios materijos.

Vienos spalvos sukniai 36 mierai 
reikia 3% yardo 44 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
>entų. Galima prisiųsti pinigais arba

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergę. Nedėliotais nuo 9 

iki 12 ryto.

Atvažiavęs (vieton 
užsimokėti kaip sude- 

rei-

POPULIARIŠKUMO ir TVIRTUMO BANKO 
YRA NUOLATINIS AUGIMAS

Musų UNIVERSAL STATE BANKAS, kaip matyąite iš žemiaus 
talpinamos atskaitos, priduotos State Auditoriui Birželio 30 d., 1923 m. 
labai sparčiai auga ir yra stipriausiu Lietuvių Valstijiniu Banku 
Amerikoj. i

RESURSAI
$1,458,983.81
..... 32,479.28

ATSAKOMYBĖ
Kapitalas....................................$200,000
Perviršis................................... 90,000.00
Nepadalintas grynas pelnas .. 54,967.31
Neatskirtas nuošimtis

Depozitai:
Individualiai...... .-r,....'..
Lietuvos Bankų.........
Rezervas......................
Apmok. Bilų ...............

autoriais 
atsiskaityti 

Lietuvos 
pamatė, 

reikalo ne su 
namiškiais 
gulėtu “at-

šiuomi pranešu savo draugams,— 
kostumeriams, kad savo bizni per
kėliau po No. 3043 W. Fullerton 
Avė. arti Milvvaukee Avė. Meldžiu 
neužmiršti atsilankyti visus savo 
kostumerius. /

Draugiškai Chas. McKay.

Kaip jį aprašo kauniškis žydų 
dienraščio “Forverts“ nuo
latinis (korespondentas M.

G 1 a z e r m a n.

banko Valdyba
J. J. Elias, PreB
James P. Doody, vice-Pres.,
A. IĮ. Novvak. Vice-Pres., 
Wm., M. Antonisen, , Cashier,
S. V. Valanchauakas, Ąss’t.' Cashier,
C. B. Pavietas, Ass’t. Cashier, 
Aanthony A. Slakis. Attorney,

—O tu ką, negirdėjai!?... 
sušuko karininkas stverdamas 
žydelį už apykaklės 
dėjai, ką sakiau?... 
kan, tu, žyde!...

—Tamsta, — sako nusigan
dęs, visas drebėdamas žydelis, 
lietuviškai, — tamsta, aš ne 
toks žydas kaip, kad kiti žy
dai, aš vadinuos Bernardas 809 W. 35th«!., Chicago 

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam snigus ir 

Parduodam Laivakortes.
steris! Manęs negalima iš čia 
varyti, ponas oficierai...

—Šitaip! — sušuko karinin
kas žiūrėdamas išsigandusio 
žydelio veidan. — Vadinas, 
tu Žydų Ministeris! Vadinas, 
tu ne tik žydas, bet dar žydų 
žydas, o todėl — laukan!

Ir karininkas pastvėręs 
rankos Žydų Ministerį, 
valdžia prievarta" užkorė 
dams ant kaklo ne dėl to, 
jis bųtų toks geras žydas, 
dėl to, kad jis, kaip žinia, 
ištikimas lietuviams, tai yra, 
ištikimas )įr J nuolankiausiais 
lietuvių klerikalų vadų tarnas, 
— tai ve tą ištikimiausį lie
tuvių vergą su žydiška nosia 
Lietuvos karininkas pastvėręs 
už rankos išvelka stoty lau
kan. . 
matė,

dalykas, kad 
pranašavimai 

vertės, betgi 
tiki tuo ir jau 

galės 
žydų tvirtų, 

metais—

Chicagos (žydų dienraštis 
“Forverts” savo 858 num. įdė
jo ilgą korespondenciją iš 
Kauno, kurios autorius , M. 
(i 1 a z e r m a n • rašo apie 
persekiojimą žynių (Lietuvoje, 
čia kai ką iš jo korespondenci-i 
jos paduodame, . nespręsdami, 
kiek tiesos ar melo yra jo pa
sakoj i m uose-faktuose. Jis ra-

kantrumu tos dienos, tos lie
pos 1, kuomet vėl atsidarys 
nauja “kvota” ir bus galima 
keliauti į tą brangiąją Ameri
ką... Tie, kur jau yta įsigiję 
sau laivakortes, afidėvitus ir 
reikalingas (vizas, ėmė išpar- 

[ davinėti savo mantą, 
Įgai nori išsiparduoti 
Į turi namus,

• bet čia netikėtai teko susi- 
Į tikti su nemažomis kliūtimis. 
Miažuolse miesteliuose žydai 

[nebenori pirkti jokios “nekru
tamosios nuosavybės,” kaip 

| antai namų, žemės, nes ne
žinia, kas bus rytoj... žinoma, 
atsirastų nemaža krikščionių, 
kur norėtų pirktis namus 
miesteliuose, nes dabar dauge
lis kaimiečių traukia apsigy- 

Iventi miesteliuose; be to pa-, 
^staraisiais metais daug Ameri
kos lietuvių grįžo Lietuvon ir 
jie norėtų įsitaisyti miestuose 
ir verstis bizniu. Bet kunigai | 
atkalbinėj 
jie nemėtytų veltui pinigų, ne
pirktų iš žydų namų, nes, gir
di, šiaip ar taip neužilgo žydai 
busią išvyti iš Lietuvos, o 
jų nuosavybe busianti Lietu
vos žmonėms dykai išdalinta 
— nė skatiko 
keti...

f' Suprantamas 
___ i kunigų 
neturi jokios 
tamsus žmonės 
laukia dienos, kada jie

I pavekleti išvytųjų 
I lygiai taip kaip karo 
| kaip Nikolai Nikolajevičo lai 
{kais... Valdžia 
| šitokių kunigų
neužgina; atpeiič, savo darbais 
ji lyg patvirtina, kad taip ir 

[busią...
Istorija su d-ru Datnovskiu ir jo 

žentu Fnunkmu.
Čia priminsiu porą faktų, 

Įkas šiomis dienomis atsitiko 
[pas mus Kaune. Tie faktai įti- 
[kins kiekvieną, kad žydas Lie
tuvoj yra visiškas beteisis.

Kaune jau metų metus gy
vena gnomas jžydų daktaras 
Datnovskis. Jau senas ir visų 
geilbiainas žmogus. Staiga 
šaukia y į greitai atvykti pas 
vieną pavojingai sergantį ligo
nį. Jis išbėga gatvėn, pasišau
kia vežėjį, susidera su juo ir 
važiiuo(j a 
jis nori 
reta, bet vežėjas, lietuvis 
kalauja jau dvigubai. Dakta
rui atsisakius mokėti daugiau 
negu sulygta, vežėjas ėmė jį 
mušti. Gatvėj kilo riksmas. 
Atbėgo milicininkas, taipjau 
lietuvis, ir nieko nelaukdamas 
areštuoja seną daktarą ir veda 
jį pas milicijos viršininką, 
kuriam jis įskundžia, kad dak-» 
taras Datnovskiu pikžodžiavęs 
valdžią ir įžeidęs Lietuvos val
stybę. šitokios rųšies melagin
gi įskundimai šiandie Lietuvoj 
nuolatos 
žydus, kai tik kas nori su jais 
“apsidirbti.” Ir seną daktarą 
Dutnovskį bematant sulkaustė 
grandiniais ir nuvarė kalėji- 
man kaip baisiausi nusikaltė
lį. Visi žydų krautuvininkai ir 
krautuvfininkūs pamatę, kaip 
jų mylimą daktarą, jau visai 
žilą žmogų, varo sukaustytą 
grandiniais, 
kelią sau 
Tuo tarpu 
daktaro 
Frumkinas — taipjau vienas 
žymesniųjų Kauno žmonių. 
Nubėgo jis pas milicijos virši
ninką prašyti pasigailėjimo, 
bet milicijos viršininkas įsake 
•areštuoti ir jį. Sėdi jie dabar 
abudu

Miesto žydai tečiaus negalė
jo nurimti. Žymiausieji pilie
čiai ėjo pas visus ministerius 
'prašydami ir įrodinėdami, kad 
su sehu daktaru ir jo žentu 
padaryta baisi neteisybė, nes 
jie yra visai nekalti žmonės. 
Bet teisybės ieškantiems duo
ta suprasti, kad daug geriau 

(busią, jėi jie į tą reikalą vi
sai nesikišią. Ir be jokio tari 
dymo, be niekur nieko, senas 
daktaras Datnovskis ir jo 
žentas tapo ^išsiųsti į koncen
tracijos punktą, kurs yra ne

mažiau baisus už buvusias ki
tados rusų katorgas...
Sumušimas ir areštas mažų vai

kų dėl... komunizmo.
Nespėjus dėl tos istorijos 

nurimti žmonių susijąudimui 
Kaune, štai atsitinka nauja 
istorija. Vienos beturčių žydų 

[mokyklos maži vaikai — mo^ 
kyklos, kurią šelpia amerikie
čių “Jointi” organizacija — 
kartu su savo mokytojais ir 
mokytojomis daro garlaivėliu 
ekskursiją per Nemuną į Ko- 

I lotavą. Tai savo rųšies “da- 
ča” su mišku, ketvertas varstų 
nuo Kauno. Staiga užpuola 
vaikus ir jų mokytojus gink
luoti raiti milicininkai, kal
tindami tuos mažus vaikučius 
ir jų mokytojus, kad jie; esą 
komunistai. Milicininkai su
mušė vaikus ir areštavo juos 
visai dienai; tik vakare," kai 
tėvai atvyko su liudijimais ir 

lqr|ikščaonis, kad f įrodymais, kad . jų septynerių- 
Įaštuonerių metų vaikučiai vi- 
[sai neprilrtauso Maskvos inter- 
| nacionalui/ juos paleido. Tik 
Į jų mokytojai tuojau buvo iš
siųsti — be jokios kalbos!...
Užnuodyta duona kareiviams 

L , dėl keršto žydams.
Kaime dabar daug kalbama 

apie įvykį, kurs šiomis dieho- 
| mis atsitiko A I y t u j. Ta
me miestely tebėra dar iš ca
ro laikų užsilikusios didelės 
kareivinės, kur kitados gyveno 
rusų kareiviui. Daliai- ten gy- 

vena Lietuvos kareiviai. Aly
tuj yra viena duonos kepykla, 
kurios savininkas yra žydas. 
Jis iš* tos savo kepyklos pris
tato duoną ir kareivinėms.

Vieną rytą kepėjo vaikas, 
besirengdamas eiti mokyklon, 
nętyčia pastebėjo, kad darbi
ninkė, kuri buvo krikščionė, 
minkydama, duofią, išsitraukė 
iš kišenės kažin kokiu milte
lių ir įbarste tašlon. Pama
čius, kad vaikas pastebėjo jos 
darbą, tarnaitė labai susimai
šė. Vaikas tuojau nubėgo pas 
tėvą ir pasakė jam ką matęs. 
Kai duona buvo iškepta, tėvas 
paėmė pirmutinį kepalą, at
riekė riekę, ir išsinešęs kieman 
numėto šuniui. Neužilgio tas

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are.

Tel.: Pullman 6377.

nepaiso, 
tatai
paryŽiškiams

i nieko
turė-

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

sekretoTis Gjarjfuink^Iisr tuotfau 
viešai vietos laikraščiuose pa
reiškė, kad Žydų Tautos Ta
ryba jokių ryšių neturi su tuo 
Paryžiaus komiteto biuletenu 
ir kad apie Lietuvos valdžios 
elgesį su žydais paryžiškis ko
mitetas turi pakankamai Ži
nių iš visų pasauly* žydų laik
raščių.

M

. Kaltininkai nelengva paimti 
nagan. |

Toksai ‘'Eltos' 
[du pareiškimas sujudino dagi 
i lietuvius advokatus. Prof. 
Voldemaras, pats toli gražu 
nebūdamas žydų prietelis, sa
vo “Krašto Balse“ rašė, kad 
tai butų beprotybė ir kad ne 
joks teismas, dagi Lietuvos 
teismas, nieko iš tokio proce
so negalėtų padaryti. Be to, j 
beveik visi svarbiausieji Tau
tos Tarybos nariai, kaip Ro 
zenbaumas, Finkelšteinas ir 
kiti, kuriems valdžia ypatin
gai norėjo tuo budu atsiker
šyti, dabar buvo išrinkti vėl 
atstovais į naująjį Seimą, o 
užvesti bylą prieš atstovus tai Į 
ne taip lengvas daiktas — da-[ 
gi ir Lietuvoj.

Bet valdžia vis tik neatsi-| 
Ižada nuo savo užgaidų atsi-Į 
keršyti žydų Tautos Tarybai | 
dėl to Paryžiškio komiteto iš-Įstoki 
leisto biuleteno. Kaip ji tatai 

I padarys, dabar dar nežinia. 
Tuo tarpu per savo .oficiaiinę 
ajgentiir^ “E51t;Q” ji i&siunttinejo 
visiems lietuvių laikraščiams 
pranešimą, kad Lietuvos žydai 
nusidėję valstybei, ardydami 

‘Lietuvos nepriklausomybės 
pamatus.

Toksai visuotinais antisemi
tinis judėjimas ir piudymas 
prieš žydus rknda sau stipraus 
atbalsio, o kmiigai tatai moka 
išnaudoti savo fanatiškuose 
pamoksluose.

Kunigai skelbią gujimą žydų 
iš Lietuvos.

Del tokio antisemitinio ju- 
del ekonominio su

spaudimo Lietuvos žydi joj kilo 
vėl didis veržimos, didis troš
kimas apleisti kraštą ir emi
gruoti kur akys neša. šimtai 
šeimynų laukia su dideliu ne-

Kai 
apie 
teto” 
euzų 
Lietuvos valdžia per savo ofi- 
cialinę telegramų agentūrą 
“Elta” davė žydams suprasti, 
kad ji laikanti tai, kas biulete- 
ne skelbiama, kaipo išdavystę 
ir kad su biuleteno 
pasirūpinsianti i 

kaip pridera. Bet 
valdžia veikiai vėl 
kad čia ji turi 
savaisiais, ne su 
žydais, su kuriais 

siskaityti” kaip tinkama, — 
bet su tokiais žydais, kurie 
sėdi sau Paryžiuje ir Lietuvos 
“poricų“ visai nepaiso..,. Ant 
rytojaus “Elta” tatai šugido 
naują Jgfasmę: į 
savo priešams valdžia . 
negali daryti, deltogi ji 
sianti rokundą padaryti 
vietos žydais, nes juk 
abejonės, kad ne kas 
kaip tik Lietuvos žydai, 
riausiai gi Lietuvos Žydų 
tos Taryba, supiudę paryžiškį 
“Žydų Delegacijos Komitetą” 
prieš Lietuvą. Valdžia norėjo] dėjimo 
tiesiai apkaltinti Žydų Tautos 
Tarybos vadus už valstybės iš
davimą, 
mininkas 
padėjėjas

UEPOS , i 
DRABUZiy j
PATUSTINIMŪ :
IŠPARDAVIMAS 1

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

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ..............................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.00
1 ir 2 kelnių^ siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.56 t>. 
$47.50. Dabar '...............................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 it 
$27.50. Dabar ...................   $1850
Palm Beach ir, Mphair 2 šmotų siu
tai -už; $12.50 ir aukščiau. - ?
Yaikafas 2 kelnių siutai1 po $8.50 if 
ąugščiau. , ‘4

S. GORDON
739 W. 14th Str.

s į rytus nuo Halsted Str.
____  - -

Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro
Universal State
3252 S. Halsted Street.

SIUSKITE
PINISUS LIETUVON 

PRR ŠĮ BANKĄ 
PIGIAI GREITAI ATSAKOMINGAI

DIREKTORIAI
Wm. M. Antonisen 
John Į. Bagdžiunas 
Otto H. Beutler

Paskolos................
Užaugęs nuošimtis
Kostumer. kreditas (overdrafts) 113.22
S. V. Valdžios ir kiti bonai
Banko namas ir žeme ......
Rakandai, Vaultas ir t.t..
Pinigų ant rankų ir Bankose 465,146.65

VISO RESURSAI $2,985,734.50

Jau Tris Milijonai Dolerių!
Jei visi Lietuviai vaduosis obalsiu “LIETUVIAI PAS LIETUVIUS”, 

tu laiku MUSŲ Bankas pralenks senesnius svetimtaučių bankus. Ir daba 
yra pralenkęs!

Padėk ir Tamsta nors keletą dolerių į šį Lietuvių Banką. Gaukite knygelę šian

šuo pastipo, 
tuojau pasišaukė 
ir papasakojo, ! 
Milicininkas liepė tarnaitei pa
čiai suvalgyti tos duonos, bet 
ji jokiu budu nenorėjo valgyti. 
Kai milicininkas ėmė ją vers
ti, grūmodamas areštu, tarnai
te galų gale prisipažino, kad ji 
įmaišius į duoną nuodų (arse
niko). Pasisakė, kad taip pa
daryti liepęs jai kunigas, tai 
ji ir padarius, — mat kai ke
liolika kareivių nusinuodins 
žydo duona, tada bus gero pa
mato keršyti ne tik tam kepė
jui žydui, bet jau visiems Aly
taus žydams, pagalios ir visos 
Lietuvos žydams!...

Istorija su žydu Ministeriu.
Pereitą savaitę Kauno žydai 

gavo atsižinoti iš vieno anti
semitų šnipo šitokią 
istoriją.

Reikia žinoti, kad 
siais laikais lietuvių 
kuosc — dažnai dagi ir papra
stuose kareiMiuo'se—įjslivyravo 
mada, kad važiuojant trauki
niu, vagonuose, kuriuose jie 
sėdi, nebūtų nė vieno žydo, 
štai eina traukinys iš Panevė
žio į Kauną. Važiuoja, žino
ma, daug žydų. Vienan antros 
klasės vagonai! įeina lietuvių 
karininkas, gerokai įkaušęs,- 
ir tuojau sukaipandųoja,. kad 
ant tų pėdų visi žydai išsinė
šintų iš to vagono laukan, o 

■jei ne, jis imsiąs juos šaudyti. 
‘ILioLui'vos žydi žini> jnu , i» 
tyrimo, kad su lietuvių kari
ninkais juokų negal * būti — 
savo grūmojimą šaudyti jie iš
pildys, ’— o toddl paskuboms 
ėmė kraustytis į kitą vagoną, 
dar karininko biauriais rusiš
kais keiksjYiais palydimi. Pas
kui apsidairęs karininkas pas
tebi, kad vagone vis tik dar 
pasilikęs vienas žydelis; jis ty
liai sėdėjo kampe, siisirietęs,



PATS PASIDAVĖ POLICIJAIAR ATSIMENAT? AR ATSIMENAT?

kietos

Gazas išdavęs munšainą

Viso uz

LIETUVIŲ KRAUTUVE

Po. No. 1949 S. Halsfed StPLĖŠIKAMS PIUTIS

PINIGAI

ROCKFORDODABAR JUS GALITE SUTAUPYTI PINIGUS!
Lietuvon

10c

$1.00

809 So. Main St

Rockford, III

Chica* 
No. 16 
Frank-

siame 
u visa

gazo kompanijos in
italai užatakavo ii

PASINAUDOJANT MUSŲ DIDELIU 
PATUŠTINIMO IŠPARDAVIMU

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir ^geresnės 
įstaigos kaip

žydas, 
netik ka c 
su savim 
pinigais,

Ateikite ir persitikrin
kite, kad mes parduodame 
už pigiausią kainą.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

MURINĘ CO.,9 Eait Ohio Street, Chlcato

220 Milwaukee Avė 
Kenosha. Wis.

Didelis $10,000 Čeverykų 
ponj išpardavimas

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

APIPLĖŠĖ LIETUVIŲ TAU 
TIŠKĄ BAŽNYČIĄ.

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

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

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

$1.00 
$1.50 
.... 35c 
.... 10c

Kenosha 
Lietuviai

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

užpakaly 
Avė. 

kiekviena 
po 100 galionų rau-

CHICfcGOS 
ŽINiUS

15,000 porų, gražių, vėliausios mados debatų 
ir čeverykų ir Oxfordų, geriausių, kokie tik yra žino
mi marketui, tik už labai numažintų kainą.

Didelis pasirinkimas įvai 
riaušių, naudingiausių ii 

geriausių knygų.

Taipgi parduodame laiva 
kortes į Lietuvą ir iš Lietu 
vos 
patarnavimai

Apie Shane rubsiuvių 
streiką

A. J. PIERZYNSKI
1720 W. 47th Street

Tarp Paulina ir Hermitage Avė.
Didžiausias išimtinai šiušių štoras ant Town of 

Lake. -'
Atsilankykite dabar, koliai musų stakas dar te

bėra pilnas, pamatykit musų langus ir palyginkit 
kainas!

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS

Amerikos Pilietis................................................
Barbora Ubrika............................ .....................
Darbas (romanas) ................. ............................
Draugijų ir Organižacijų Eveliucija.............
Gludi-Ludi (eilės) ...............................................
Kas Išganys Liaudį....................................... ...
Kas Yra Socializadja................... .................
Macbeth (Drama) ...į..........................................
Macbėth (Drama) apdaryta....................
Maratas...... ............. ...........................................
Mįslių Knyga.............................................. .........
Nuosavybės išsivystymas............................... J
Palydovas.................. ............................. .....
Pasakojimas apie Jėzų.......................  L
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)........................ /.
Skaitymai......................... .............................
Socializmo Minties Blaivumas.........................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta)....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose................
Namai Pragarai ................................................. 
Pačiavimas pas įvairias tautas........ ..............
Paskendusis Varpas (drama) .........................
Aukso veršis (drama)...................................
Spąstai (komedija)............................................
Trimitas...... .................................. *......................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas............
žemaitės Raštai..................................................
Apie Rusų Politines Partijas..........................
Audėjai (drama).... ............................................
Janonio Raštai............ ..................... ..................
Kaip žmogus mąsto............ j.............................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas.................................. ,..........
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija ........................
Lokis (lietuvių legenda) ................ v................
Moralybės Išsivystymas........ ......... ...... ..........
Mulkių Apaštalas ..................................... ..........
Musų žinynas ..............................................,.....
Gera Galva....................................... ■..................
Gyvulių Protas...... ...................................... ......
Iš širdies................... ......................... .................
Kas yra taip, o kas ne taip.... ........................... .
Kėlias į Socializmą.............................................
Kryžius (drama) ................    .
Kur Protas (komedija).............. ............. ........
šešiolika Kristų................................................. .
Slepemingoji žmogaus didybė.........................
Teisingos Paslaptis .......... ............................ 
Tėviškė............................. ..............................
Bludas (romanas)...................... .........................
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos................

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųsk money orderį arba čekį

Adresuok: *

Dingo žydas su pinigais 
ir automobiliu

ne
visi 

j iems

Pirma ir paskutinė proga 
tiems, kurie mėgsta 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

t KAINOS'

Trys gal mirtinai 
sužeisti

Mes siunčiame r pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Įeinant 
spėk toriu i 
vieną ją sužeidė. Tečiaus nieko 
negelbėta. Kiek vėliau apie tai 
buvo pranešta policijai ir ke
letas italų areštuota.

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 paskutiniam* lašui

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

Hilton & Sons, Ine.
2607 Wentworth Avė., 

Phone Victory 7760

Kai kurie žmones pajutę ga
zo kvapų pranešė apie tai gazo 
kompanijai. Iš kompanijos ofi
so atvykęs inspektorius su sa
vo padėjėjais surado dvi italų 
munšaino varykli, 
namo prie 1611 Grant 
Rasta trys statinės 
talpinanti

Chicagos lietuvių tautiškos 
bažnyčios (3509 So. Union Avė.) 
klebonas kun. X. M. Žukauskas 
pranešė Naujienų reporteriui, 
kad pereitą ketvirtadienio naktį 
plėšikai išplėšę jo bažnyčią. Iš
nešta parapijos turto už apie 
$300.

Apie pusę po dešimtos vaka
ro, sakė jis, jis pastebėjęs šviesą 
bažnyčioje. Bet jis vienas bijo
jęs eiti pažiūrėti. Jis pasišaukė 
kai kurius savo pai*apijonus ir 
paskui nuėję apžiūrėti. Bet bo- 
mai išpiškėję savais keliais.

Piktadariai įėję per langą. Vi
ską išvartę ir daug dalykų, kaip 
tai žvakių, drapanų ir kitokių 
brangenybių išnešę, 
apie $300.

Paskiau pašaukti detektivai 
viską surašę ir pasižadėję plėši
kus surastiJr parapijos turtą su 
grąžinti. V

Sako, kad plėšikai yra nužiu- 
riami. Rep.

NORĖJO jPfRIEVAKTA AP-/ 
SIVESTI.

Spaustuvių darbininku 
unija gavo pasiūlymą 

arbitruoti

Mokiniai brangiai alsi 
eina miestui

Tai. Lafayatta 4228
Plnmbing, Heating

Kaipo liotuvia, lietuviams visada* 
patarnauju kuogariauiaL

M. Yiiška,
8228 W. |8tk Chlcsgo, FU.

Vyras pasiilgęs savo 
žmonos

(GAISRAS (PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Diek and Traegcr'kompani
jos dirbtuvėj, prie 2248 Kiužio 
gat., kilęs gaisras anksti vakar 
rytą padare nuostolių virš 
$40,000.

Pereitą ketvirtadienį 
go Typografical unija 
gavo pakvietimą nuo 
lin Association spaustuvių sa
vininkų išrišti algų klausimą 
arbitracijos budu.

Joseph Sotlis, 5145 So. Win- 
chester avė., įtartas užmuši
me Roibert Anderson, Internal 
Revenue kolektoriaus, Ham- 
monde, Ind., pabaigoj kovo š. 
m., po ilgo slapstymosi dabar 
pasidavė pats policijai. Jis tu
rįs smuklę Joliete.

Tai buvo pasikutiniausios 
mados suknia, kurią ponia 
NARMONTIENĖ buvo tada 
užsivilkus, kaip ėjo nusiimti 
šito pikčeriaus. Tai buvo apie 
30 metų atgal. Kaip tais lai
kais visi kiti dalykai ponia 
NarjmontiĮenė yra papasakojus 
Naujienų Specialiam reporte
riui Al. Margeriui. žiūrėk 
straipsnį šiame Naujienų nu
meryje antros dalies antrame 
puslapyje.

Vakar buvo “Naujienoms” 
pranešta, kad Shane kompani
jos streikieriai laimėjo bylą, 
bet pasirodo, kad ta byla tik 
likosi atiduota į Master of 
Chancery teismą tolimesniam 
nagrinėjimui. Tatai padare 
teisėjas Sullivan.

Rubsiuvių streikas vis dar 
tęsiasi.

šeši metai atgal Konstanci
ja Stoškienė apleido savo vy
rą, Stanislovą Stoškų. Buvo tai 
mažas nesusipratimas. Ji kar
tu su savim buvo pasiėmusi 
ir savo \a.ikličius: Konstandi- 
ją ir Benį. Ji su savo vaiku
čiais gyveno visą laiką Auro-

Mrs. Amanda Kunsclman, 
2658 W. Wasbington blvd. 
yra (nekokios inuomonės apie 
apsivedimą. Keletą dienų po 
apsivedimui jos vyras, 
Jacob €. Kunzelman 
apleidęs ją, bet dar 
pasiėmęs jos $300 
$1,700 vertės žiedų ir gražų 
automobilių.

Chicago Association of Com 
merce komiteto nariai 
še, kad kiekvienas 
mokyklų mokinys 
miestui $51.35 
mokyklų

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Nata Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprata*, 
Naturopathas

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

ciją — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros luboa.
Valandos: nuo 9 iki 12 dien*. 

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

Tel. Lafayette 5698.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135

Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedčlioj 
9 iki 12 a. m.

prane- 
pradžios 
atseinąs 

vidurinių 
$117.5^ į metus.

L. Narmonta
Tai ir vyriškos mados su 

laiku atsimaino. Kadaisia 
Amerfikonas nebuvo Ameriko
nu jeigu jis nedevėjo 
skrybėlės—Derby. Ta
LOUIS NARMONTA 
paveikslėlyj nusiėmęs 
paroda: su anų laikų surdutu, 
su lietsargiii ir Derby. Skaity
kite žingeidžius Narmontų at
siminimus apie Chicagos 
Northsidę 30 metų atgal šia
me Naujienų numeryje antroj 
dalyj.

Mrs. Mary Marsse, 21 m. 
amžiaus, 462 West 28 pi., nusi
skundė policijai, kad jos vai
kinas, Salvatore Jestelis, 31 
m. amžiaus, 255 W. 22 pi., 
po tai kai ji atsisakiusi su juo 
apsivesti, jis norėjęs ją išsivež
ti ir prievarta apsivesti. S. 
jlestelis areštuota. .

Vakar nelaimėse su auto
mobiliais tapo trys asmenys 
gal mirtinai sužeisti.

For BeautlSul^^ 
IV Eyes
Make the Ūse J
Marine a Daily Habit.« / 
This Relreshing Eye Nt 
Lotion soon makes 
Eyea Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmlesa, Enjoyable.

Keletas dienų atgal Stanis
lovas Stoškus susilaukė savo 
vaikučius. Sako, kad jo žmo
na, K. Stoškuvicne, būdama 
geros širdies moteris, atsiun
tus juos pas jų tėvą. Nuo savo 
vaikučių Stanislovas sužinojęs, 
kad jo moteris padoriai visą 
laiką gyvenusi ir gražiai auk
lėjo savo vaikučius.

Apleisdama savo vyrą, ji ne
reikalavus nuo jo jokio turto 
bei alimonijos. Todėl, sako, 
Stanislovas nieko neturįs prieš 
ją ir mielai sutiktų ją pas sa
ve parsikviesti, jei tik ji su
tiktų tatai daryti.

— Samsonas.

Vakar plėšikai padarė 
maža “holdupų” ir veik 
išliko nesugauti. Sako 
tekę keliolikos tūkstančių do 
lerių pinigais ir grazna.

(Tąsa ant 7-to pusi.)



Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

VIS TIK PASIGAILĖJIMO 
DARBAS.

Miss Mary McDowell, visuo
menės gerovės komisijonierė, 
suorganizavo komitetą ir naujo 
atidaryti municipalinius bendra
bučius Chicagoje, taip vadina
miems, “hoboes” žmonėms, ku
rie neturi nė darbo, nė iš ko gy
venti.

“Chicagai”, sakė Miss Mc- 
Dowell, “reikia būtinai įsigyti 
“clearing house”, kur be darbo 
ir neturintys iš ko gyventi žmo
nės galėtų užeiti ir gauti nemo
kamą valgį ir nakvynę. Toks 
planas, be abejo, butų geradėjin- 
gas tiems žmonėms, kurie nori 
dirbti, bet negali gauti darbo. 
Miestui tas nuostolių nepadary
tų, nes toks bendrabutis butų 
paremta biznio pamatais. Tokia
me bendrabuty valgį ir nakvynę 
pirmą dieną butų galima gauti 
dykai.”

Bet tie žmonės, kurie gavę 
dykai valgį, nakvynę, maudynę, 
ir informacijų apie darbą, jei po 
tinkamo pasilsėjimo pasirodytų 
sekamą vakarą nenorį dirbti, tai 
tokių “hobų” “rojus” tuose ben
drabučiuose tuo ir baigtųsi.

Roseland
A. Narbutas sugrįžo iš Lie- 

i tuvos.
Senas Roselando darbuoto

jas A. Narbutas vėl Roselan- 
de. Sugrįžo jis su savo rami
na į Roselandą užvakar (š Lie
tuvos, į kurią jis išvažiavo 
metai atgal. Radęs patogesnių 
sąlygų, jis ketino Lietuvoje ir 
apsigyventi. Bet, matyt, nera
do, kad vėl sugrįžo į tarpą' sa
vo senų draugų Roselande, su 
kuriais jis veikė per kelioliką 
metų. Jis buvo išvažiavęs į 
Lietuvą kartu su “Naujienų” 
ekskursija, vadovaujama d. A. 
Lalio, pereitą vasarą.

A. Narbutas dalyvaus LSS. 
137 kp. išvažiavime ateinantį 
septintadienį Beverly Hill mi
škuose, .kur susirinkusiems jis 
papasakosiąs ką jis matė ir 
patyrė gyvendamas metus lai
ko Lietuvoje. —- X.

Iš valparaisįečiy darbuotės
Valparaiso Universiteto lietu

vių moksleivių draugiškas 
išvažiavimas.

liepos

Lietuviu Rateliuose
suruošė

į Sa-

Iš “Jaunosios Birutės” 
darbuotės

Trečiadienį, Jįepos 18 dieną, 
Mark White scĮuare didžioje 
svetainėje 7:30 valandą vak., 
“Jaunoji Birutė”, po vieno 
mėnesio poilsio (vakacijų), ir 
vėl pradėjo laikyti muzikos, 
dainų ir šokių bei žaismių pa
mokas.

P. Sarpalius jau pagamino 
keletą naujų muzikos gabalė
lių, ir, kaip girdot, ketina jau 
mokinti jaunuosius birutie- 
iius operetės.

J. Uktveris irgi nepasilieka. 
Nors liepos 18 dieną buvo

‘ karšta, bet Uktveriui nėra
skirtumo. Mat klimatas jam 
nekenkia. Prakaitą nuo kak
tos nubraukęs jis ir vėl šokdi
na Jaunuosius birutiečius, bei 
žaidžia su jais.

“Jaunoji Birutė” rengia iš
važiavimą i Dės Plahies miš
kus sekmadienį, liepos 22 
dieną. Lygiai 12 vai. dienos 
visi važiuos automobiliais. Bu
tų gerai, kad visi pasiimtų su 
savim ir maudymosi drabu
žius, sAvimming siutus. Bus 
plaukimo kontestas ir kitokio 
sporto. —Juozas Pipkius.

Iš Cicero padangės
Daug buvo rašyta “Naujie

nose” apie Lietuvių Liuosybes 
svetainę, bet dar prisieina ir 
man keletas žodžių tarti.

Dm u g progresyvių lietuvių 
padėjo jėgų ir vargo kol įsigi
jo savo svetainę. Suprantama, 
netiek butų buvę vargo, jei 
nebūtų buvę tiek pasipriešini
mų. O opozicija visuomet pa
kenkia, nežiūrint ar ji butų 
silpna, ar ne.

Nežiūrint to, kad namas jau 
pastatytas, bet darbas vis dar 
šuoliais eina pirmyn. Ir jau 
priešams -gerokai ragad aplau
žyti, tik jų klapčiukai vis dar 
zurza. Ir tai nebūtus dalykui 
būtent, kad tas namas greit 
grkisiąs, tai jį “resyveris” pa
ims, tai vėl, kad jį žydai nu
pirksiu ir tt. Suprantama, to 
namo dailininkai, ypač -kurie 
yra toliau nuo Cicero ir daly
kų nežinodami, gal ir pama
nyti, kad jau kas nors negerai, 
jei jau toki gandai vaikšto. 
Bet reikia pasakyti, kad nieko 
panašaus nėra, 
daug lietuvių 
serų. Ir tai 
šėrų net ir iš 
kad bendrovė 
vyje.

Atpenč, dabar 
perkasi daugiau 

atvažiuoja pirkt 
toliau. Tas rodo, 
yra gerame sto-

L. N. B. Koresp.^aizdai.

Pereitą sekmadienį, 
15 dieną, Valparaiso Universi
teto Lietuvių Moksleivių Lite
ratūros Draugija 
draugišką išvažiavimą 
ger’s Lake miškus.

Kaip jau žinoma, Šis išva
žiavimas buvo plačiai skelbia
mas '‘Naujienose” ir kituose 
lietuvių laikrašdiu,ose. Ex-val- 
paraisiečiai ir šiaip mokslei
viams pritarianti publika bu
vo kviečiama dalyvauti šiame 
išvažiavfrne. Tat ir ikeletas L. 
S. J. Lygos narių tatai paste
bėję ir asmeniškai pasitarę 
nusitarė atlankyti valparaisie- 
čius {lietuvius moksleivius.

Sekmadienio rytą susirinko
me pas vieną lygietį, kuris pa 
sižadėjo mus savo automobi
liu nuvežti Valparaisan. Nors 
rytas buvo apsiniaukęs ir at
rodė į lytų, bet mes vis 'tik 
•išsirengėm kelionėn apie de
vintą valandą ryto. Tiesa, iš
važiuojant iš Cliicagos gerokai 
lyjo, bet pavažiavus kiek to
liau už Chicagos lytaus visai 
nebuvo ir mes visu keliu link
smai nuvykome Valparaisan.

Apie dvyliktą valandą die
nos atvykome Valparaisan ir 
apsistojome pas lietuvių mok
sleivių knygyną, kur mokslei
viai mus labai nuoširdžiai pri
ėmė, kaip geriausius savo 
draugus, čia visi susipažino
me su moksleiviais, nes kai 
kurie musų dar tik pirmu sy
kiu atvykome Valparaisan.

Kiek palaukus pradėjo rink
tis ir aplinkiniai lietuviai, kaip 
tai iš Gary, Ind., iš kitur. Su
sirinkus daugiau lietuvių, vie
ni pasilikome knygyne drau
giškai ‘ pasikalbėti, kiti išėjo
me pasivaikščioti po gražias 
Valparaiso apylinkes, o dar ki
ti ėjome su moksleiviais pa
matyti universiteto ruimų. 
Nors pačios, mokyklos įsaigos 
sekmadieniais (uždarytos, vife 
tik buvo žingeidu pamatyti 
nors iš lauko pusės garsius šio 
universiteto rumus, kuriuose 
didelė lietuvių dalis, ypač be
turčių, yra gavus mokslo, Ir 
reikia pasakyti, kad ši mokslo 
įstaiga yra pastačiusi į profe
sionalų bei inteligentų eiles 
nemaža\ lietuvių, jau nebekal
bant apie oratorius ir šiaip vi
suomenės darbuotojus.

Apie Valparaiiso^Universite- 
to rumus galima pasakyti 
tiek, kad jie, kaipo labai senai 
ptatyti (rodos, dar 1850 m.), 
sulyginant su šių dieiity did
miesčių bei valstijų aristo
kratiškais universitetais, (tai, 
bent architektūros {žvilgsniu, 
atrodo neperpuikiausiai. Ta
riaus jie, kaip ir visas Valpa
raiso miestukas, stovi gražioje 
vietoje, ir vis tik puikiai atro
do. Veik visi universiteto 
namai, žymesnieji, stovi ant 
gražaus kalniuko, apaugusio 
dideliais, žaliais medžiais, nuo- 
kurio matosi gražus aphnkui

Beje, valparaisiečiai aprodė 
ir savo gyvenamus butus bei 
bendrabučius. Jie papasakojo 
gana žingeidžių dalykų iš mo
ksleivių gyvenimo sąlygų. Pa
sak jų, kitados Valparaise bu
vę labai pigu mokintis, nes ir 
už mokslį ir už pragyvenimą 
nereikėdavę daug mokėti. Bet, 
girdi, laikui bėgant, kaip ir 
visur kitur, viskas pradėję lai
psniškai eiti lirangyn ir dabar 
jau ir čia nebesą daug pi
giau mokintis už kitus žymes
nius universitetus bei kolegi
jas. Ir su laiku, esą, nebeliks 
išrokavimo važiuoti iš did
miesčių Valparaisan mokintis. 
Nes didmiesčiuose dažnai esti 
daugiau progų užsidarbiauti 
atliekamomis nuo mokslo va
landomis. Gi mažučiame mie- 
stukę, kaip kad Valparaise, ta
tai padaryti esą sunkiau.

Taip bešnekučiuodami su
grįžome knygynan, iš kur visi 
susibūrę drauge traukėme į 
mišką, į pažymėtą išvažiavi- 

. mui vietą. Čia radome keletą 
kiek anksčiau atvažiavusiu 
svečių. Nors iš ryto ir Vatpa- 
raise buvo oras kiek apsiniau
kęs ir atrodė lig norintis lyti, 
bet apie pirmą valandą dienos 

Įddbesys prarišalano ir šilta sau
lutė tuojaus išdžiovino žolę. 
Ir bematant susirinko gerokas 
lietuviu ir lietuvaičių būrelis. 
Vieni žaidė įvairius žaismius, 
o kiti draugiškai šnekučiavo, 
daugiausia apie progresą ir 
mokslo dalykus.

Apie penktą valandą išva
žiavimo rengėjai pakvietė sve
čius prie skanių užkandžių. 
Po skanių užkandžių mokslei- 
vys Jovaišas, programėlio ve
dėjas. pasveikino keliais žo
džiais svečius vardu’ Valp. Mo
ksleivių Literatūros Draugi
jos ir paskui pristatinėjo paei
liui kiekvieną ką nors pasaky
ti. Vieni pasakė gana rimtų 
dalykų, kiti tik taip sau pa
juokavo, pasakydami po kokį 
nors “džioką”. Bet viri linkė
jo moksleiviams ko geriausio 
pasisekimo jų pasirįžime at
siekti savo tikslą;’

Saulutei leidžiantis užsibai
gė programėlis ir visi vėl grį
žome knygynam Čia dar kiek 
pašnekučiavę mes 
atsisveikinome su 
viais sėdome savo
lin” ir leidomės Chicagoš link.

Vis tik reikia pasakyti, kad 
visi turėjome daug pasigėrėji
mo ir linksmai praleidome 
laiką. — Auryla.

Ne visi Chicagos lietu
viai daktarai lankė a. a. 
Valparaiso universitetą.

A. A. Valparaiso Universi
tetas buvo gana žemos rūšies 
diplomų fabrikas. Ne Uiesa, 
kad Valpo. Univ. pagamino di
desnę dalį daktarų. Šie dakta
rai chicagiečiai 
suolų netrynė: Dfr. Karalius, 
Montvidas, Dudonis, Juozai
tis, Kasputis, Šimkus, Zymon- 
tas.

PRANEŠIMAI
Liet. Teatr, Dr-jos šv. Martino, 

pusmetinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, liepos 21 d., 7:80 v. vak. parap. 
svet,. 82 PI. ir Auburn Avė. Visi na
riai pribukime laiku, nes yra daug rei- 
calų aptarimui. Bus raportas iš pu
ses metų ir knygų pervierimas.

— P. Kilevičia, nut. rašt

REIKIA DARBININKŲ J
REIKIA DARBININKŲ 

ir MOLDERIŲ
Illinois Malleable Iron Co.

1760 Diversey Parkway

PARDAVIMUI

Valparaiso

Ne-Valparaisietis.

Roseland. — LSS. 187 kp. rengia iš
važiavimą į Beverly Hill mišką nedė
toj, liepos 22 d. Išvažiavime dalyvaus 
ir Antanas Narbutas, kuris su savo 
šeimyną tik ką sugrįžo iš Lietuvos. 
Norintieji sužinoti apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje, kviečiami atsilankyti. 
A. Narbutas sakosi patyręs daug į- 
domių dalykų ir žada papasakoti su
sirinkusiems.—Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ dienomis 
ir naktimis. Geros darbo sąlygos. At
sišaukite nuo 8 vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak.

JOSEPH T. RYERSON & SONS 
16th & Rockwell St.

* Durys 3.

PARSIDUODA delikatessen ir 
grosernė, sfera vieta dėl bučemės, pui
ki apielinkė South Sidčj, su kamba
riais pagyvenimui, renda $75. Daug 
tavoro ir geri įtaisai, į dieną par
duodama už $75. ir daugiaus, ką ga
lėsit patys patirti. Priežastis — einu 
į kitą biznį. Priimsiu $2,000 cash. 11- 
Kusią dalimis. Taipgi duosiu ant op- 
šiną ant savasties.

Atsišaukit
516 E. 67 th St. '

lygiečiai 
mokslei- 

“makabi-

PADARYK, KAD JŪSŲ 
VASARINIS SMAGUMAS 

BUTĄ TIKRAS.

P. Miller Paliuosuotas
Vakar “Naujienose” buvo įdė

ta žinutė apie areštavimą lietu
vio P. Millerio, turinčio gražnų 
krautuvę 2128 W. 22nd St. Buvo 
suimtas dėl įtdriipo, kad užsi- 
mąs gydymu, neturėdamas tam 
teisės. x '•

P. Milleris mums telefonu va* 
kar pranešė, kąd paimtas i po
licijos stotį jis buvęs į pusę va
landos laiko Vėl paleistas.

Bridgeport.—Sv. Domininko Drau
gystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
įtoštadieny, liepos 21 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio parapijos salėj 32 PI ir 
Auburn Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti. Norintjs įsto
ti kviečiami atsilankyti. Nariai pri
imami visi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 
metų amžiaus.

—Nut. Rašt. A. Bugailiškis.

REIKIA vyrų padėjėjų ba- 
ternėje; 55 ir 60c. per valan- 
dq.

Atsišaukit nedėlioję.
5324 Fedoral St.

PARSIDUODA grosernė Icc 
Crcam ir saldainių 'krautuvė. 
Gera vieta dėl biznio. Meldžiu 
agentų neatsišaukti.
3232 So. Ixrwe Avė., Tel. Blvd* 
0619.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus: Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujiem 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėt 
galima kas dien Naujienų ofise, 173( 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidčti. ' i

Sekretorius V. MiŠeika.

Lietuvių Neprigulmingas Klhibas 
rengia šeimynišką išvažiavimą liepos 
22 d., į Beverly Mills miškus. Bus 
lietuviškos žaismės. • Kviečiame vi
sus kliujjječius atsilankyti ir atsivež
ti draugus.

—Rengimo Komisija.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 
į miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš Šalies draugus meldžiame dalyvaut, 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.

— Kviečią Širdingai Kliubas.
■—

Lietuvių Stygų'iDrkesaras rengia 
išvažiavimą į Bevarly miškus sekma
dienį, liepos 22 dieną, 9 v. ryto.

Ui Vaidyba. . <
-—•įfjh---

ŠIUOMI ĘRAfiTEšAME visoms 
Melrosė Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iii 
Melrose Park rengįa pikniką augusto 
13 d; 1923 Pašakmų darže, ant 5-th 
avė. Maywood Todlel meldžiu kiti 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.
„■,i>

East Chicago,' Inu. — Tėvynės My- 
totojų Paš. Dr-ja įrengia pikniką ne-t 
deltoj, liepos 22 d., 1 v. po p. Gru- 
ners darže, prie Wolf Lake, neto! 
Hąmmond, Ind. Bus visokių įvairumų 
grieš K. Pociaus orkestrą. Kviečia vi
sus apielinkės lietuvius atsilankyti.

—Komitetas.

Amerikos Lietuvių Dukterų ruošia 
“beach party” sekmadienį, liepos 22 
d., 1 v. dienos, prie 78 gat. ir ežero, 
lietuvių vietoje. Visi kviečiami at
vykti. —Komitetas.

____ u,_ — i

REIKALINGAS bučeris, mo
kantis savo darbų ■ 
kalbėti angliškai, 
prisirengę dirbti. Joe Poviliū
nas, 6194 Si State St.

- turi susi-
4 Atsišauk it

Brighton Park Ateities žiedo Vaikų 
draugijėlė rengia išvažiavimą į Vever- 
ly Hills 10 v. r. liepos 22 d. Prašomi 
vaikučiai ir jų .tėvai išvažiavime da
lyvauti. Taipgi prašomi atvykti ir 
tie, kurie prie draugijėlės nepriguli. 
Rus gražus pasilinksminimas, bus de- 
klemacijų, manalogų, dainų ir kito
kių pasigerėjimų. 

x — Komitetas.

ASMENĮIJIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU ALEKSO ir POVILO 

Kvietkauskų. Atsišaukite kaip greL 
tai galima. Jūsų brolis yra labai 
slabnas County Hospital ir nori pasi
matyt kol, gyvas.

KAROLIUS PETROŠIUS 
2514 W. 45 PI.,' Chicago, III.

PAJIEŠKAU V. Borausko. Jis gy
veno Chicagoj ant S. Halsted St., bet 
aš pamečiau numerį. Meldžiu para
šyt laišką man, turiu svarbų reikalą.

T. PACK
317 S. 5th St. Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU Adolfo Kedžio, paei
na Vamukių viensėdžio. Utenos apsk., 
hpie 14 metų gyveno Baltimorėje. 
Malonėkit atsiliepti ar jei kas žinote 
apie j| pranešti:

EMILIJA'BARANAUSKAITĖ
125 E. 104 PI., Chicago. III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYST®

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

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
. 3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

GENERALIS KONTROKTORIUS. 
Budavoju naujus ir taisau senus na
mus. Turiu savo karpenterių gengę. 
Galit matyti musų darbą, naujus na
mus. Ką tik baigiamus budavoti.

C. B. CZEPUKAS 
1648 W. Divlsion St.

Tel. Armitage 1433.

ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų.

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE INC., 

1893 Milwaukee Avė., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randoloh 4209

RAKANDAI
PARSIDUODA RAKANDAI 4 

kambarių; visi rankandai yra geri, 
kas pirks rakandus galės ir kamba
rius gauti tuos pačius. Parsiduoda pi
giai, nes apleidžiu Suvienytas Valsti
jas. Atsišaukite nuo 12 dieną iki 3 
po pietų.

1955 Canalport Avė.
2-ros lubos iš priekio

TURIU TUOJ parduoti visai 
mažai vartotą odinį, seklyčios 
setą, valgomo kambario setą, 
kombinacijos pečių, lovą ir ka- 
modą. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą.

> ■ • . I

.Atsišaukite nedėlioj nuo 9 iki
12 vai. ryto tiktai, ■... ; rj

. -C f !* ■
3944 & RockweĮl St. it>. 

Antros lubos. «

AUTOMOBILIAI v
PARDAVIMUI Automobilius, 

Buick 1920, 5 sėdynių, nauji visi ta- 
jerai.' Atrodo kaip naujas, kaina 
$285. Matykit savininką vakarais. 

3020 W. 42 St.
Priešais Brighton Park Teatrą, užpa
kalinis namas.

PARSIDUODA krautuve, 
Ice creamo, cigarų, lengvo 
groserliaifB minkštų gėrtmų 
įsteigta 21 metai, nėra opozi
cijos. 2850 So. Canal St.
------------ ---------------------------

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernč. Biznio daroma į 
savaitę. Parduosiu pigiai*

Kreipkitės k.'.

1056 W* 32-nd Str.
< • - ’ ■—t, —

PARSIDUODA
GROSERNĖ,

3729 *So. Morgan Str. 
įėjimas nuo 37 Placc

’John Juščius

; PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Vieta ir biznis atsakantis. Ncw 
rinčiajn pirkti tokį bižhį, patartina pa
matyti. Sąvįrįinką galima matyti nuo 
2'iki 8 vai. vakare.

Kreipkitės į Naujienas
. / 4 ’ 1739 So. Halsted St., 

Box No. 290.

PARDAVIMUI bučernė ir grosęrrtŽ 
fruktų štoras. ant bizniavęs gatvės 
nepraleiskit progos. Renda 'pigi 4 
ruimai gyvenimui. Turi būt greit 
parduota iš priežasties nesutimo par
tnerių.

Kreipkitės
3210 So. Halsted St., No. 44.

PARDAVIMUI automobilius Stude- 
baker, naujai pertaisytas, viskas ge
riausiame stovy, naujai numaliavotas., 
atrodo kaip naujas, 7 pasažierių, ne- 
kantj išmokysiu važinėt. Matykit tą, 
nes yra vertas daug dauginus kaip 
reikalaujama. Atsišaukit dienoms ar 
vakarais. 3407 *So. Wallace St., ant 
antrų lubų iš užpakalio.

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
cream ir visokių saldainių krau
tuve. Kur galima daryti gerą 
biznį. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
834 W. 33rdSL

PARDAVIMUI automobilius Che- 
vorllet 1923, visai mažai naudotas, 5 
sėdynių 2 bomperiai ir daug extra 
įrankių. Parduosiu už pusę kainos, 
nors yra tikrai geras. Norintis pirkti 
matykite šį, parduosiu už bile teisin
gą pasiūlymą. Matykit vakarais: 

2H2KW. 46 St.

Del pardavimo arba mainymo 
kendžių štoras ant automobi- 
liaus. štoras tarpe 3 mokyklų, 
darau gerą biznį. Už eash arba 
ant išmainymo.

1805 W. 46 St.

Liepos ir Rugpiutis, tai 
yra mėnesiniai, kuriuose 
jus turite atsišviežinti ir 
įgauti naujas pajiegas dėl 
kovos už jūsų gyvenimą, per 
sekančius dešimtį mėnesių. 
Ar jus galite praleisti visą 
vasarą, tokioj vietoj, kur 
svietas butų ramus, kur va
karai butų vėsus, kur oras 
butų persisunkęs pušų kve
pėjimų, ar jeigu jus galite 
praleisti tiktai paprastas dvi 
savaites, ar, kafip tankiai bū
na vieną savaite, ar gal sa
vaitės galą, svarbiausiu da
lyku turi būt tas, kad atsi
gaivinimas neturi1 būt su
trukdytas nė per jokias va
saros ligas. Trinerio Kartu
sis Vynas yra geriausia gy
duolė, kuria jus visados pri
valote turėti ant rankų. 
Apačioje daugelio vasaros 
priepuoliu yra viduriu suiri
mai. Bet, Trinerio Kartusis 
Vynas paliuosuos jumis nuo 
to. Jis išvalys jūsų vidų, už
laikys vidurius liuosais, tai
sys suvirškinimą, skatins 
apetitą ir sustiprins visą sis
temą. Trinerio7 Kartusis 
Vynas padarys jūsų vasari
nį smagumą tikru. , ‘Kiėkvie-^ 
nas aptiekorius ąr medici
nos pardavėjas turi jo. Pa
mėgink taipgi Trinerio Gal
vos Skaudėjimo miltelius, 
Trinerio^ 
Trinerio Dantims Krymas!

Dr-ja šv. Vincento dalyvaus drau
gijos šv. Stanislove 20 m. apvaikš- 
čiojim-e sekmadienį, liepos 22 d. Vi
si nariai malonėkite susirinkti i Šv. 
Kryžiaus parap. svet. 9 v. ryto. 

' — Valdyba.

Dr-ja švį Kazimiero Karalaičio ruo
šia basket pikniką sekmadieni, liepos 
22 d., 10 v. ryto. Malonėkite visi su
sirinkti minėtu laiku prie 46 ir Wooc 
gatvių, nes iš Čia visi drauge važiuo
sime į mišką. Pasivėlavę galės atva
žiuoti Ashland 87 gatvekariais. Rei
kia važiuoti kol, sustos gatvekariai ir 
paskui išlipus dar eiti J vakarus iki 
Dubllee hills. — Nut. rašt. K. V.

West Side. -rDtaUgijos Pr- v* Ku
dirkos išvažiavimas į piiškus Lyons. 
III., prie Desplaines upės už černauš- 
ko daržo, įvyks nedėlioj, liepos 22 d. 
Bus puikus programas.

— Komitetas.

3id< 
iva:

Liet. PaŽang. Moksleivių susivieni
jimo 2-ros kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, liepos 21 d. 
8 vai. vak. pas p. Aldoną Rugiutę, 
1614 North Winchester avė. Visi na
riai nusirinkite laiku. Bus pasikal
bėjimas dėl moksleivių seime.

— Rašt. P. J. Semaška.

LS'S. 4-tos kuopos mitingas bus lai
komas trečiadienį, liepos 25, lygiai 8 
v. vak. Raymond Chapel salėj, 816 
W. 31-ma gatvė.' Visi nariai kvie
čiami susirinkt laiku ir pasirūpinti 
naujų kandidatų „kuopai.

Valdyba.

Lietuvos Dukterų Dr-ios šemyniškas 
išvažiavimas bus nedėlioj, liepos 22 
d., į Beverly Hill mišką. Kviečia me- 
visus atsilankyti, nės į?us žaismių ir 
kitokių ’ pasilinksmįnitrių* Važiuoti 
reikia Ashland Avė. gatvekąriai ?įki 
87 'gatvės, o iš ten paiėti du bloku^ i 
vakarus, kur rasite įsmeigtą Lietuvos 
vėliavą. Ten ir bus šios draugijos iš
važiavimo vieta. —Komitetas.

Išvažiavimą' j Jeffei-son girias ne
Užtrinu gyduole ir Aieiws 22 d:, i^ngia Noris $idSs -p. t? V . Draugijų Sąryšis./ Visk kviečiami atsi-Draugijų Sąryšis,-1 Vii 

lankyti. —Komitetas

>.i

NEVEDĘ VYRAI ir MOTERYS 
Jums labai apsimokės parašyti ir par 
siusti 10c dėl informacijų vedančių 
prie apsivedimo. Didžiai gerbtinas pa 
tarnavimas.
Chicago Matrimonial Bureau, Room 
517. 108 N. Dearbom St. Chicago, III.

{PARDAVIMUI automobilius 
Willys Knight 1919 modelio, 
naujai apipentuotaš gerame 
stovyje. Atsišaukite 2722 W. 
39-th St. Chicago.

PARDAVIMUI TROKAS Atlas. Vi- 
sas kaip tik naujas. Visai mažai 
vartotas Tinkamas ane kokiam bizniui* 
Vieno tono sunkumo, šaukit vakarais 
po 6 vai. arba rytmečiais.

P. M. SMITH. 1 lubos 
4453 So. Honore St. 

Tel. Lafayette 4427.

PARDAVIMUI saliunas Vokiečių 
ir Airių apgyventa, kur galima geras 
biznis. Renda pigi. Listas ilgas. Nėra 
indžionkšeno. Parduosiu pigiai prie
žastis patirsit ant vietos.

444 W. 29th St.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė. 
Biznis daromu labai geras, gražioj 
vietoj ir labai pigiai, nes savininkas 
eina į kitą biznį, nuo Augusto 1-mos 
ir iki to laiko turi būt parduota.

Kreipkitės antrašu:
4642 So. Westem Avė. 

Chicago, 1111.

ISRENDAVOJIMU1
ANT RENDOS AR parsi

duoda namas kuriajne randas: 
pikčernė įrengta pagal pasku
tines mados gera bizniui.

1411 So. 49 Ct. Cicero, III

PARSIDU.OŲA Peerless 7 pasažie
rių touring karas. Geriausiam stovy j, 
geri visi tajerai įskaitai^ liuosąjį. 
Karas buvo labai mažai vartotas ir 
buvo laikytas privatinės šeimynos. Ga
lima nupirkti už mažą kainą.

2542 Michigan Avė.
Calumet 7300.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS jaunas vyras arba, 
jauna mergaitė dirbti j užrubežin 
skyrių. Pageidaujama, kad galėti 
kalbėti lietuvių ir lenkų kalbas ir ga ' 
lėtų operuoti Typewriterį. Darbas ant 
visados. Kreipkitės raštu tiktai į 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street. Chicago

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui automobilius WestcoU; 

dėl 7 pasažierių geriausiame 
stovyje, parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Nepraleiskit geros progos. At
sišaukit:

, 800 Kensingtan Avė.
Tel. Pullman 0574.
W».!W. Ii. i U.I» '■■■■■■J

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Reikia -
LfiBERIŲ į foundry 
NUOLATINIS darbas, 
GERA PROGA jsidirbt: 
ATSIŠAUKIT j

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Listas ant 3 metų. Renda pigi. Par
duosiu už pusę kainos, kiek yra ver
ta. Arbai mainysiu ant mažo Stale
lio, mažo namo. Tiktai nemainysiu 
ant ūkės ir loto. Kreipkitės.

2922 W. 43rd St.
PARDAVIMUI bučernė su namu, 

arba atskirai. Tur būt parduota Šią 
savaitę. Veikit greitai, nupirksit pi
giai. Priežastis pardavimo jpatirsit ant 
vietos. Randasi Brighton Pdrke.

2462 W. 46th PI.

DARBO SKYRIŲ t 
link BĖjĮt: coM|i| 
329 W. 39th St.

PARDAVIMUI Saliunas vie
nas iš geriausių labai pigiai.

Kreipkitės po 6 valandų va
karais

4660 Went\vorth Avė.

PARSIDUODA barbernė iš priežas
ties, kad savininkas nėra barberis, 
biznis išdirbtas per ilgą laiką. Kas 
pasiskubins, tas bus laimingesnis.

4600 S. Wood St 
Lafayette 6256.

PARDAVIMUI saliunas, 
lietuvių apgyventoj vietoj. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
639 W. 18th Street

PARSIDUODA Restauruotas 
kur galima daryti gerai biznį. 
Nupirksit pigiai.

ĮUauskitj Telef. lloulevard 
6^74

PARSIDUODA minkštų gė
rimų saliunas. Užpakalyj kam
bariai pagyvenimui. Daroma 
geras biznis. Pardavimo prie
žastis — nesutikimai partne
rių. 6618 S. State St.

PARDAVIMUI 
geroj vietoj, biznis 
$900.00 ant mėnesio 
Priežastis—turiu kitą

Atsišaukifte: 11225 įMichį- 
gan Avenue

bučernė, 
išdirbtas 
įplaukų.

PARSIDUODA repair šapą 
su visais įrankiais ir karas už 
mažą kainą. Gera pro£a lietu
viui mekanikui padaryti pini
gą. Biznis išdirbtas p:/r 4 me
tus — Naujienų ofise Box 283
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
BARGENAS

PARSIDUODA laikrodėlių (jewlery 
store) krautuvė. Biznis išdirbtas per 
10 metų. Lietuvių ir lenkų apielin
kė. Priežastis pardavimo, šeimyniš
ki nesutikimai. Atsišaukite:

C. J. K.
4641 S. Ashland Avė.

Blvd. 3386

DELECACIES IR GROSERIS

PARSIDUODA LIETUVIŠKĄ ke
pykla juodos ir baltos duonos: didelis 
biznis, senas ir išdirbtas.. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. Gera 
proga tinkamam žmogui.

Naujienos 1739 S. Halsted St.
Box 289.

PARDAVIMUI saliunas 
su piknikam daržu, geroj 
vietoj, atsišaukit

658 W. 123rd St.
West Pullman.

Senai įsteigta didelė, gerai ap
simokanti krautuvė, North West 
Sidėj, daug tavoro, • augštos pu
šies įtaisais įskaitant mėsos piau- 
tuvą, elektros meinyčią, cash re- 
gisterį, surokuojančias varstyk- 
les etc. Geriausia ir gražiausia 
rezidencija apielinkėje. Pigiausia 
renda su puikiu flatų užpakaly. 
Reta proga dėl pirkėjo. Turi būt 
parduota dėl svarbių priežasčių. 
$1,800 pakakas nupirkti to viso. 
Jei norima dalimis. Galima at
sišaukti Nedėlioję.

4265 Montrose 
Arti Kildare Avė.

PARSIDUODA didelis 
7442—7450 Archer Avė. 
III. 5 Storai ir 21 ruimas. 
Rendos Į metus 
10031200 —* l ...... 
$6,000, likusią savininkas priims 
paskolą. Vieta tinka dėl -pėkorio, 
nes tokio dar nėra vapielinkėj, ar
ba saliunui su hotelin.

Taipgi parduddu grosemę ir bu- 
černę su Feed Storu ir su namu; 
štoras ir 7 ruimai pagyvenimui. 
Lotas 120x125 ant kampo Archer 
ir Stale Rd. Didelės barnės su
dėjimui. Biznis duoda apyvartos 
apie $120 į dieną. Viską parduo
siu už $13,000. Taipgi lotas 31 St. 
ir Halsted $1,500.

Savininkas M. MORKUS' 
7044 Arcer Avė.

reikia mokėti

namas 
Summit, 
4 flatai.

Lotas 
apie

NORS MklAl, BET TURĖK Nsprataisk šio maino!

PARSIDUODA saliunas. 
Vieta yra apgyventa viso
kių tautų. Gera vieta ir ge
ras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos, par
duosiu už teisingą pasiūly
mą. 2114 So. Halsted St.

Su $200. galite nupirkti puikų biz
ni Ice Cream ir minkštų gėrimų par
terį. Cigaretų, kendžių, lengvo lun- 
čiaus—gera vieta, didelis štoras, pri
einama kaina, tiktai $800. Cash ar iš
mokėjimais. Veik urnai.

1007 W. 19 St.

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

908 W. 35-th Place

PARSIDUODA Bučemė ir groser
nė ir automobilis, lordas. Priežastis 
pardavimo, turiu dvi biznis. Priimčiau 
partnerius. Parduočiai labai pigiai tik 
už $500.00.

1822 Canalport Avė.
Savininkas

549 Liberty St.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė labai geroj vietoj biznis. Su namu 
ar be namo. Kas nupirks, tas laimės. 
Pardavimo priežastį—patirsit ant vie
tos.

10507 Edbrooke Avė.
Phone Pullman 4097.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu 
šildomi prie Marauette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės yaptiškai Arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

SAVO
REIKIA TEK $800.

! Nupirksi 6 kambarių cotta- 
! ge (vienam gyvenimui) vana, 
basementas, naujas fundamen 
tas, 150 pėdų lotas, Kaina tik 
$1800. Randasi ant Bridgeport 

$700.
nupirksi cottage 5 kambarių 
elektra, vana, 
Kaina tik $2300.

$3,000 
nupirks mūrinį namą 4 flatus| • 
po 4 kambarius ir vieną 5 
kambarių, 2 karų garažius, 
elektra, rendos $100 j mėnesį. 
Kaina tik $6,800. Randasi ant 
Bridgeporto. ’

$2,000 
nupirks gražų mutinį namą 4 
ir 5'kambarių hot water heat, 
2 nfašinom garadžius. Kaina 
tik $9,000, Randasi gražiausioj 
vietoj South Side. (Auburn 
Park).

basementas,

i
store su namu an

Mainys turtingą butcher 
grooery 
loto arba mažo namo. Namas 
randasi ant Brighton Park ge
roj vietoj ir renda yra $126 
mėnesį. Kada pamatysit per- 
sitikrinsit, kad tavęras yra 
tikrai geras.

SOUTH SIDE BARGENAS
Parsiduoda 4 flatų muro namas 

gražiausioj apielinkėi, namo paranka
mai vėliausios mados. Savininkas 
parduos pigiai arba mainys ant biz
niavo namo ,arba 2-jų pagyvenimų. 
Krdipkitės pas FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

JŪSŲ

PARSIDUODA Bučerne ir groser
nė ant Corin St. Biznis cash ir tarp 
visokių tautų apgyventa. Aš parduo
siu už pusę kainos, arba mainysiu. 
Ateikit ir pamatykit kokia vieta ir

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU
Didelis bargenas ant garažiaus.

Aj^ielinkė tirštai apgyventa, Chicagoj.
50 karų ir visas išrendavotas.

duoti arba gauti pusininką, kuris 
lėtų valdyti biznį. Atsišaukite:

NOVAK & CO.
10805 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 0019.
Roseland, III.

Apielmke tirštai apgyventa, unicagoj. 
Pilnai įrengtas mašinšapis, vietos dėl 

”*-----’-------------Savi
ninkas turi du bizniu, užtai nori par- 

ga-

Ateikit ir pamatykit kokia vieta 
biznis yra.

Pardiavimo priežastis svarbi.
2437 Clyboum Avė.

PARDAVIMUI 4 kamba
rių namas, elektros visas į- 
taisymas ir 2 lotai extra Par 

Igiai. Atsišaukite:duosiu pi^
5632 S. Kilder Avė., Chicago

PARSIDUODA gesinis pečius kep
ti ir virti, gerame stovyj ir vargonai 
Kimbal dirbtuvės, taip kaip nauji, ga
lima pirkti sykiu ar pavieniai. Par
duosiu labai pigiai. Galima matyti 
po 556 vakare.

2140 W. 22nd PI. 2nd fl., rear.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŠIAN
DIEN RANDASI CHICAGOJJ

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė nepraleiskit šios pro
gos patepti nepngulmingu. Patyri
mas nereikalingas. Atsišaukit ar ra
šykit dėl platesnių žinių.

K KUTU LIS
1549 N. Wood Str. Chicago I1L

PARDAVIMUI saliunas.
Kreipkitės.

3204 So. Halsted St.

grosernė, 
cigarų ir 

dėl.
PARSIDUODA labai pigiai kostu- 

meriška kriaučių šapa su visais įtai
symais, naujausios mados. Renda pi
gi. Priežastis pardavimo yra labai 
svarbi—patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
4503 S. Wood St.

PARSIDUODA 
minkštų gėrymų, 
kcndžių šeši kambariai 
gyvenimo. $25.00 renda lysas 
yra ant 2 metų. Atsišaukite 

W. Ohio St Chicago.

S. L. Fabionas Co.
809 W. 35 .St., Chicago

Geriausia bargenas iš 2 flatų 
Mūrinis namas 6 ir 6 kamba
riai, steam /heat, 1 karo gara
džius

J gatvės. . Kaina tik $10,500; 
įmokėti tik $5,000.

3 flatai po 6 karmabius an ; 
pusantro loto su augštu ir ce
mentuotu basmentu; gara

džius 1 mašinai. Randasi ant 
Brighton Park.
14,500. Įnešti
$7,000.
Mūrinis namas 5 ir 6 kamba
riai elektra, maudynės, base-> 
mentas. Kaina tik $10,500. 
Įmokėti reikia $4,000. Bandasi 
ant Brighton Park,

BARGENAS. Parsiduoda tetas ant 
Archer Avė. apie Brighton Park Te
atrą. Parankus visokiems bizniams. 
Teisingas pasiulimas nebus atmestas, 
nes man reikalinga pinigų. Turi bū
ti parduotas iki 30 dienai liejos. Sa
vininkas V. Vaišvilas, 1802 N. llth 
Avė., Melrose Park, III.

arti Halsted ir 76-tos

PARSIDUODA 
namas ir soft drink 

Atsišaukite: .
4810 Wentworth

—---------------f------ — —

bizniavai
Parlor

Avė.

•PARDAVIMUI kampinis 
muro namas, saliunas ir 8 
flatai. Išlygos pagal sutarties

Atsišaukite.
3200 Wallace 524 W. 32 St.

Kaina tik 
reikia apie

PARSIDUODA Delikatesen ir gro- 
sernė, geriausia vieta north sidėj, 
daug šviežaus tavoro, mėsos piausty- 
tojas. elektrinis kavos maltuvas, išro- 
kuojančios svarstyklės, labai geri j- 
taisai. Viskas už $2500. Dalimis, jei 
reikėtų, arba mainysiu ant namo. 3 
dideli kambariai užpakaly gyvenimui, 
renda $50.

Atsišaukite:
1959 Wilson Avė.

PARDAVIMUI visokių daiktų krau
tuvė, paint hardware, grocery, no- 
tions ant school supply. Geras biznis 
geram žmogui, daug stako ant, kam
po pagal mokyklą. Parduosiu pigiai.

4300 So. Morgan St.

PARSIDUODA Dray goods Storas 
ant Bridgeporto. Parduosiu cash arba 
mainysiu ant namo. Norintis gero 
biznio, kreipkitės tuojaus. Priežastis 
pardavimo, važiuoju i Lietuvą.

Klauskit. Tel. Boulevard 1601.

PARDAVIMUI grosernė. Geras biz
nis. tinkama vieta dėl seno žmogaus 
vyro ar moters. Biznis vertas $800., 
parduosiu už $375.00 Kreipkitės nedė- 
liomis iki pietų.

J. MIKŠIS
2515 W. 38th St

NAMAI-2EME
PARSIDUODA labai pigiai gara

žiaus biznis su visais įrankiais ir ma
šinomis. Garažius daro gerą biznį 
ir galima padaryti dauk pinigų. Kurie 
jieškote tokio biznio, nepraleiskit šios 
progos. Ateikit ir pamatykit.

J. VILIMAS
1543 W. 46 St., Chicago. III.

Phone Boulevard 2282

CIGARŲ IR KENDŽIŲ krautuvė 
bus parduota bile kada nedėlioj, vie
na iš geriausių apielinkių North Side. 
Gražus įtaisai ir daug tavoro, prieina
ma renda su kambariais pagyveni
mui. Reta proga uždirbti didelius 
pinigus ir gauti pilną krautuvę, už 
jūsų pačių pasiūlytą kainą. Žmonės, 
norintis daryti biznį greitai, atsišau
kit nedėlioj, nuo 10 vai ryto lig 5 j 
krautuvę.

4733 Robey St.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis su 
groseme namas. 6 ruimai viršui. 
Apačioj biznis su pragyvenimo rui
mais. Garadžius dėl 2 mašinų. Namas 
statytas po naujos mados. Aržuoli- 
niai trimingai, elektra, maudynės. Lo
tas 25x125. Parduosiu su bizniu a;ba 
be biznio.

Kreipkitės:
5752 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 7363.

PARSIDUODA mūrinis namas 4 po 
5 kambarius pagyvenimų su beiz- 
mantu. Tuščias lotas šalia. Mūri
nis garažius 3 automobiliams. Viduj 
viskas aržuola medžio. Namas 4 me
tų senas. Eelektra, kasas, vanos ir 
kiti paskutinės mados įtaisymai.

1535 S. 50th Avė.. Cicero.

PARSIDUODA Ice cream 
parlor vėliausios mados įren
gimai. Taipgi Elektros pianas 
parsiduoda visai pigiai atsišau
kite nuo 8 ligi 10 vakaro.

2906 So. Union Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių kampi
nis namas garu apšildomas geras 
basementas, 1 akras žemės, bamės 
dėl mašinų, 1 karvė, kiaulės ir smul
kių gyvulių.

A f diSmilcitp*
112 Spaulding Av. Mt. Greenwood, III.

•PARSIDUODA saliunas su 
namu, vieta apgyventa lietu
viais airišiais ir kitomis tau
tomis.

Atsišaukite:
5701 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis biz- 
nevas namas ir biznis, grosernė ir bu
čemė. Brighton Parke. Turi par
duoti, nes partneriai nesutinka, arba 
mainysiu ant namo, saliuno, kendžių 
Storo arba mažesnio biznio. Turiu 
greitai parduoti. Atsišaukit pas savi
ninkų.

4359 S. Campbell Avė.

Parduodu 2 pag. namuką, 
5—3 kamb., 2 kar. garažius, 
renda $46 mėn. Prekė $4500.

M. K. PAULUITIS

Parsiduoda 6 pagyvenimų, 4 metų 
senumo mūrinis namas su sun par- 
loru. Lotas 45x125. Namas ran
dasi tarp Westem ir Kedzie avė. ir 
tarpe 59th ir 63. St. Garu šildomas, 
ąžuolą trimingai, 5 pagyvenimai po 
4 kambarius, vienas 5 kambarių. Ren
dos 350.00 j mėnesj. Kaina tik $28,- 
500, cash $12,000. Kas tokį namą 
jieškot, kreipkitės pas:

WM. GRITIENAS 1 , 
3241 So. Halsted S t.

Tel. Boulevard 5066.

1 $3,000
nupirks mūrinį namą 5 ir 6 
kambarių su tuščiu lotu prie 
salės Kaina tty $9,§00. Randa
si prie jGage Park.

$2;300
nupirks mūrinį namą 2 flatų I ’ O I Pa
po 4 kambarius, basementas, va Li luUlUlldu UUi
4 karų garadžius. Kaina tik OAQ III QEfk Of PhinOffn 
$4,500. Randasi ant Bridge-1 OUiĮ W.« UUlll Olij UlIlbdgU 
porto, prie 32 gatvės.

Stebėtinai gerai 
$1,000

nupirks mūrinį namą 2 flatų Į Parsiduoida

GERA PROGA parduoti namus ar
ba biznius. Mes perkame namus ir 
biznius. Mokame cash, o parduodam 
ant lengvų išmokėjimų. Turime namų 
mainyti ant biznių: bučemių, groser- 
nių. Kas norite mainyti biznį ant namo 
atsišaukite pas

BALCHUNAS ir ŽAKAS 
828 W. 81 St.

Tel. Boulevard 9265

PARDUODU NAMĄ: 2 flatų po 5 
ir 6 kambarius, garu šildomas, neša 
rendos $150 į mėnesį. Kaina $11,500. 
Cash $4,700. 6 flatų mūrinis, po 6 
kambarius, neša rendos į mėnesį $390. 
Kaina $28,000. Cash $8000. Nepraleis
kite bargeno, ba retai atsitinka.

ŽAKAS ir BALCHUNAS
828 W. 31 St. Tel. Boulevard 9265

GYVENIME!
PARDAVIMUI* 2 augštų muro na

mas ,2 flatai po 6 kambarius; visas 
kieto medžio ištrimuotas; karštu van
deniu šildomas su 2 boileriais, staty
tas 5 metai atgal pagal naujos ma
dos; 80 pėdų lotas; dabartiniam laike 
kaštuoja toks namas $15.000 l savinin
kas parduos pigiai už $11,500; nepra
leiskite retai atsitinkančois progos.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas po 6 ir 7 kambarius su gazu, 
elektra, maudynėms ir kitais naujos 
mados parankumais; yra augštas 
skiepas ir dviem automobiliams ga- 
ražius; savininkas nori greitai par- 
duoti todėl yra numažinęs kainą; par- 
siduos už $10,000; yra tikrai vertas 
$12,000.

PARDAVIMUI už nužemintą kainą 
grosernė ir bučemė sykiu su namu, 
biznis, yra geras; gali atstoti ištyri
mo; yra tai labai gera vieta padaryti 
didelius pinigus; yra svarbi priežastis 
pardavimo; savininkas turi parduoti 
greitai ir pigiai; kaina $8,000 su vis- 
kuom; turėdamas apie $3.000 gali 
pirkti.

Viršminėti namai yra dideli garge- 
nai ir yra tikrai verti kiekvieno pa
matymo, nes juos galima pirkti nors 
ir visų pinigų neturintis, atsilankyki
te pas mus dienomis ar vakarais se- 
IcRnčisii •

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkiewitz, vedėjas 

4034 Archer Avė.
(Prie Califomia Avė.)

PARSIDUODA 2 lotai ant 
62 gatvės, vienas blokas nuo 
Archer Avė. su didelia barnia, 
kurioj galima gyventi. Atsi
šaukite. 4730 W. 13 St. 2 fl.

BARGENAS BARGENAS 
CICEROJ 

medinis

PARSIDUODA (kampinis 
namas, krautuvė ir 7 flatai, 
taipgi 3 karams garažus, gera 
vieta, 'įeigų $220 per menesį. 
Svininkas Anton Prazsky 
2901 Parnell Avė. už štoro.

namas
nuiprks mūrinį namą 2 flatuĮant dviejų pagyvenimų 4 ir 5 

kambariais; vanos ir elektri-

PARSIDUODA kampinis namas 
su saliunu. 3 kambariai prie biznio 
ir 6 viršui. Ąžolinės grindis; karš
tas vanduo; akmeninis frontas; 33 
pėdų lotas. Atsišaukit:

1634 W. 69-th St.

PARSIDUODA 2 metų senumo 
muro namas, 2 — i|m>i 4 kamb. va
nos, elektros šviesa, * basmehtas, 
fronto ir užpakaly porčiai, dide
lė barnė 50x125 pėdos lotas; lie
tuvių apielinkė. Kaina dėl greito 
pardavimo tiktai $5500. Atsišaukit:

5650 So. Tripp Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių na
mas; elektriką, maudynės ir visas 
įtaisymas.

Parduosiu pigiai, jeigu atsišauk- 
sit greitai.

Atsišaukit:
5548 S. Kilder Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas be
veik naujas, su bizniu, bučerne ir gro- 
serne, 4 kambariai viršui dėl gyveni
mo. Kas norit pasidaryti greitai pi
nigų pirkit šį namą. Randasi Brigh
ton Parke. aKina $9,800. Dviejų pa
gyvenimų 5—6 kambariai, gani apšil
domas, netoli 63 ir Westem Avė. Tu
ri būt parduota į trumpą laiką. Klau
skit:

Tel.

J. J. TAMOSHUNAS, 
3234 S. Halsted St

Boul. 8663

NORTH SIDE.

Tikras Bargenas. puikus 6 flatų 
mūrinis namas su visais įtaisymais. 
Puikus aukštas ir cementuotas skler 
pas. Visi švarus kambariai, namas 
randasi arti Lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos. Tą namą galima pirkti su 
$6,000, kainą $15,000. Priežastis par
davimo—savininkas apleidžia miestą. 
Jzam toks namas yra reikalingas, 
kr-pkitės kuogreičiausiai pas/

JOHN A. WA1SULIS,
1852 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis namas 6 ir 6 kamba
riai, elektra, maudiynės, aukštas ba- 
sementas, garavus, Parsiduoda pi
giai, arba mainysiu’ ant btičemės. Lo
tus priimsiu už bitiną įntekėjimą.

C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Boul. 9641

šitas tai yra Bargenas:
Kriaučių šapa ir Dry Goods gu 

smulkmenų Storu. Darbo užtektinai. 
Pardavimo priežastis—einu į didesnį 
biznį. Renda pigi. Kreipkitės:

5223 So. Laflin St., Chicago. III.

PARDAVKMUtį grosernė; au
tomobilius ir pianai. Viską ant 
syk ar atskirai daiktus galit 
pirkti. Arba mainysiu ant ‘bi
le kokio kito dalyko. Kreipki
tės: 737 W. 34-th St.

Tel. Prospect 1070,

PARSIDUODA 3 pagyvenimų mu- 
ro nanvas; vanos It* skiepas cemctntuo- 
tas; kaina tiktai $6500. Namas ran
dasi Bridgeporte.

Parsiduoda 3 pagyvenimų mūrinis 
namas Brighton Parke, kaina tiktai 
$10,300.

Parddx>da 4 pagyvenimų mūrinis 
namai; vandeniu apšildomas; 
tiktai $11,000.

A. VISBARAS, 
mO So. Halsted St.

kainA

'įį '.j

po 5 kambarius, su basmentu. kambariais; vanos ir
Kaina tik $3,000: Randasi ant p08 šviesos, visas namas yra 
Ęridgeporto; geras. Rendos neša $50,00 į

2,000 J mėnesį.
nupirks 2 flatufc po 4 ir vieną Parsiduoda medinis namas su 
5 kambarių ritimą. Renda $65 bizniu ir 4 pagyvenimais ir 
Kaina tik $5,000’ ant Bridge- garažius. Kas nori pirkti su 
portto. J ' bizniu galima (tuojaus atida-

$2r0OO ryti biznį, taipgi mainysiu ant
nupirks 2 flatp po 4 kamba^ arba automobiliaus.
rius su baseirięntu> Kaina tik Parsiduoda mūrinis namas, 
$3,000 ant Bį$geporto. naujas po 5 ir 6 kambarius, 

$^5f)0 , karštu Vandeniu apšildomas,
visas įtaisyiriMš ^feliausios ma
dos, namas randasi gražiau
sioj vietoj Parkholme.
Taipgi turime lotų ant parda
vimo Grant Works ir Park
holme.
Norintis pirkti arba parduoti 
kreipkities:

Grant Works Real Estate
4917 W. 14th St., Cicerb.
Phone Cicero 6723.
Res. Phone Cicero 6272.

Klausk Shvegzda.

Tikrai geras, ^iiįkimas mūri
nis namaą, ką^tų oru apšildo
mas, 2 augŠčįų, 30 pėdų lo
tas, Kaina tiję $6,000. Ran
dasi South Sidpj,. ,
4, 6 ir 7 kambarių medinis 
namas prie-Attbhrn Avė. Ren
da $65 į mėnefeį: 1 Kaina $5,500

$i;ooo
nupirks 2 augštų namą, 4 ir 
6 kambarius, į basementas, 
elektra, vanos.' Kaina tik $4,- 
500. Randasi ant 79-th St.

$2,000 
nupirks mūrinį namą 3 flatai 
po 4. kambarius ir vienas 5, 
basemeintas. Kalina $4,700. 
Randasi 18 gatvės apylinkėje.

$2,000
nupirks mūrinį namą 6 ir 6 
kambariai; - elektra, /maudynes 
Kaina tik $6,500. Rafidasi prie 
Humboldt Park. (North Side)

Kreipkitęs dėl platesnių žinių! 
pas mus ir bukite gatavai pri-l 
sirengę nupirkti vieną ar dau
giau iš viršminėtų properčių, 
nes tai yra stebėtiinai lengvos 
išlygos ir žemos kainos.

5. L. FABIONAS 00.

809 W. 3S St.,i Chicago 
Tel. Blvd, 0774 arba 0611.

III.

PARDUODU bizniavą namą, štoras, 
4 dideli kambariai gyvenimui ant 
viršaus po5 ir 4 ruimus, štoras neiš- 
rendavotas. galima užsidėti bile kokį 
biznį. Mainyčiau ant kitokio arba 
Parduočiau, nes aš neturiu pinigų 

izniųi pradėti,
504 W. 43rd St.

— ..... ..... .. .. ..........  .......... . '—i m ................... .

PARDAVIMUI 9 ruimų medinė re
zidencija. Gi 
maudynėsL/g8 
sas namas geras 
Kreipkitės:

5219 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1894.

šildoma^šildoma, elektra, 
.rąžius, 3 mašinoms. Vi- 

$4,900.00tiktai

... *... .  11111 ....r
PARDAVIMUI 2 lotai. Parduosiu 

arba mainysiu ant namo, automobi- 
liaus, grosernė, saliuno, arba kitokio 
biznio. Lotai randasi labai geroj 
vietoj. South Sidėj.

Parsiduoda arba mainau 2 aukštų 
mūrinis • namas, 2 flatai, štoras. ir 
garažius dėl 2 karų. Namas randasi 
geroj vietoj, North Sidėj.

Kreipkitės:
J. LEPA

/722 W. 35th St.
Tel. Bouįevard 8249. .

labai geroj

Parsiduoda arba mainau 2 aukštų 
hiumiio namas, 4 novai, ovvion, 
garažius dėl 2 karų. Namas randasi

-) !

NEGIRDĖTAS BARGENAS
4 flptų mūrinis namas su visais Į- 

talsymais, parsiduoda labai pigiai, ar
ba mainau ant bučemės, saliuno, ar
ba mažo namo. Priežastis pardavimo 
yra labai ^svarbi.

3346 So. Halsted Ši, 
Phone Boulvd. 9641

C. P. suromSkis
Chicago, III.

m ii ii MiiiMUIV- Y

MARŲUETT MANOR flatai po 6 
kambarius, gasu apšildoma, saulės 
spindulių parlor, nuo ugnies apsauga, 
įmurinta^ maudynė. toiletai, ledaunė, 

kėti $4,000, atlikusi dalis pagi 
tį. Bus tuščias Augusto lt 

ST. PRE 
Jordan & Baum

Pros 0715

arti šv.^ Kazimiero Klioštoriaus. Įmo- 
‘ ■ • • -ai gutar-

NAŪSKfS, d‘ 
1682 W. 63rd St.

Bergenas ant Bridgeporto
PARSIDUODA namas su Storu. 3 

fl. po 6 kambarius. Rendos neša $105. 
Kama $9,800.00.

Kas pirmas, tas laimės. 
3247 So. Union Avė.

Extra Bargenas ant Archer Avė.
Puraiduoda bizniavus kampinis muro namas, ant Archer avė., 5 metai kaip 

statytas. Savininkas parduos daug 
pigiau, negu vertas iš priežasties li
gos. Galima pirkt su bizniu, ar vien 
tik namą. Atsišaukit tuoj, nes namas 
turi būt parduotas šią savaitę, kas 
pirmesnis, tas laimės. Kreipkitės pas,

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Ate.

PARDAVIMUI arba mainymui far- 
ma 40 akrų žentSs netoli Chfcagos, 18 
melžiamų karvių, visos mašinos, pora 
arklių. Traktorius, Fordo trokas. Mai
nyčiau ant namo ar kokio 
Kreipkitės: . . :
I: V. RUMCHAKAS

R. 2 Bok 59 
1 Lemont, Illinois

MADJAU grosemę ant loto, mažo 
namo, saliuno, vieta ant biznevos 
gatvės. Grosernė pilna visokių, daik
tų: Ice cream, kendžių, tabako, ciga
rų, 5 ruimai gyvenimui. Rendos tik 
$30.00. Nepraleiskit tokio bargeno.

3721 So. Halsted St.

. * . . .

nyčiau ant namo ar kokio biznio.
(beitas ir teįsingas pątamavimas.
Parduodu ir mainau namus, lotus, 

faunas, grrosemes. bučemes, saliunus 
ir kitokius biznius. Pas mane greitas 
ir teisingas patarnavimas. Reikale 
kreipkitės pas X Lepą 

722 W. SBth
Tel, Boulevard 3249

St

K

huJJL. 'i': <. Jifej.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
augštų 6—6 kambariai ir medinis ga
ražius. Namas geram stovyj, kieto 
medžio grindis, baltos sinkos, rendos 
neša $50 i mėnesį—pardavimo prie
žastis—pirkau biznį— tai turiu greit 
parduoti kad ir pigiai—nes pinigai 
reikalingi bizniui. Kaina $3.800.

P. M.
1918 So. Morgan St.

2 lubos, frontas

BARGENAI! BARGENAI!
BARGENAI!

flatų 5—6 kambarių Chicago 
su pagyvenimui kambariais

DIDELI BARGENAI FĄRMŲ
850 akerių derlingos žemės parsi

duoda už $4,800, įmokėt $800, o ki
tus po $100 į metus kol išmokėsi. 180 
akerių dirbamos žemės, o kita miško 
ir ganyklos. 2% mylios į miestą.

40 akerių geros žemes ir budinkai, 
2 mylios į mieste, 8 arkliai. 4 kar
vės, 5 kiaulės, 160 vištų, užsėti lau
kai ir visi įrankiai. Parduodu labai 
pigiai, $2,700, įmokėk kiek gali.

Taip-pat turime 200 farmų parda
vimui. gali išsirinkti per mus tinka
mų.

Kreipkitės laišku ar ypatiškai nuo 
7 vai. vakare lig vėlumai.

ANDREJUS ir KAZLAUSĘAS 
2047 W. 28rd St., Chicago, III.

2—frontas

2
Lown, su pagyvenimui kambariais 
basemente, tetas 50x125 pėdas. Įtaisy
ta ir išmokėta. Savininkas paaukuos 
dėl greito pardavimo. Kaina $7.500., 
$2,500 įmokėti ir $50. per mėnesį.

Moderniškas, 2 flatų mūrinis, 5—6 
kambarių namas, ąžuolo trimingai ir 
grinįs. Įtaisymai ir visi išmokėti. Ge- 
roj padėty. Garažas. Randasi arti 
Archerzir Kedzie Avė.. Brighton Park. 
kaina $8,500., $4,000 cash, balansas 
bus

5 
ke, 
sas

morgičius. Veik urnai!
kambarių ęottage. Brighton Par- 
kaina $3,350. $750 cash, balan
so. per mėnesj.

J. N. ZĘWERT & CO. 
4400 S. Kedzie Avė.

MORTGEOIAI-PASKOIOS

DIDŽIAUSIAS BARGENAS: Kurie 
yra pirmi musų biznyje.

1. Akmenų frontas, 3 flatų, 6 ir 2 
po 7 kamb. kitmedžio grindys, elktra, 
gažas. maudynės, garo šiluma, lotas 
30 per 213 pėdų/apie 15 labai storų 
medžių ant loto. Morgečius $6,000., 
antrus duos patsai savininkas, rendos 
$210 per mėnesį. Prekė $14,500. Už
teks $5,000 įnešti. Randas South 
Side labai puikioj vietoj, tikrai yra 
vertes $17,000.

2: Biznio plytų namas, Storas ir pa
gyvenimas, ant antrų lubų 2 po 6 
kamb. elektra, gazas, vanos. Rendos 
neša apie $200 per mėnesį. įtaisymai 
ir konstrukcija vėliausio modelio, tik 
5 metų senas. Galima nupirkti už 
$16,500. Nedaug reikia įnešti. Ran
das tarp 60 ir 70 ir So. Ashland Avė.

Ir 8. trijų flatų mūras 5 fr 2 po 6 
kamb. Naujausi intaisymai, pirksite 
už $13,500. Taip pat South Side prie 
Garfield Bulvaro.

Turime Cotaęe ir Bungalows kaip 
lygiai ir kitokių pigių namų visose 
dalyse Chicagos ir su maža suma gali
ma pirkti.

A. BRUŽAS
Farm Agency

3122 So. Halsted St.
Tel. Boulverad 0948

Antrų morgičių paskola — $500 
:ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzam-inaciją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dedrbom St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

s

M

PARSIDUODA nauji mūriniai na
mai po 6 ir 4 kambarius, 2 flatų, ge
rai budavoti; pigiai parduodami. Vis
kas Įrengta pagal paskutinės mados. 
Atsišaukite pamatytu patks kiekvie
nam.

B. H. Wingeliauskis 
Home builder

>4 S. Turner Avė. 3 blokai į vakarus 
nuo Kedzie Avė.

PARDAVIMUI x2 augštų namas su 
otų šalę ir gfoseme ir bučerne. La- 
>ai gera vieta, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
5129 Archer Avė.

Kampas Kilder Avė. Tel, Lafayette 
0392.

Turiu greitu laiku parduoti 5 kam
barių bungalow medinė su visais įtai
symais ir vienam* auto, garažius, lo- 
;as 50x125, įmokėti $3000. likusius pa
gal sutarti. Taipgi randasi 5 kamb. 
vailcų vežimėlis. Parduosiu pig-iai ----
važiuoju Kalifomijon. • 
149 So. 19th Avė, Maywood, III.

DYKAI KNYGA RE; FOLEY, Ala. 
žieminiai namai, orančm daržai, tro- 
cu važinėjimas, generalė ukininkys- 

i ganymas—sveikas klimatas, tyras 
oras, gera žemė, lengvi išmokėjimai. 
' lagnolia Springs Land Co., Foley, Ala 
arba Chicago, 2885 Sheffield Ąve.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St<

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

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:80 vai.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukrijus $25

Jei nori turėt gerą darbų, tad ateik 
rpasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr, 
risokio išdirbimo automobilius. Lais- 
dus ir darbų užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesoa. 
vfUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1M7 W, Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuviu ii* Aušriu kalbu; 
Gmmmar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų f visag augštesniąsias mo
kyklas. Dienomte. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos * gramatikos ir rašybos.
8301 So, Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

12:00 dieną mokina lietuvių kal-

8301 Sv, Halsted St

9.iFJf .
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*

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
*

Pastabos apie Biznio

Nepamirškit
atsargumo

mas, tai automobilių pramo
nė Amerikoje gal dar labiau 
išbujos negu yra išbujojus 
šiandien. > * ♦

♦

ta parduoti kviečius tuoj.
Kada užrubežis, o ypač 

Vokietija, negali šiuo lai
ku daug susipirkti Ameri
kos kviečių, tai greito padė
ties pasigerinimo negalima 
laukti. 'Todėl ir valdžia ir 
biznieriai yra susiruupinę. 
Yra raginama, kad žmonės 
daugiau kvietinės duonos 
valgytų, o tie, kurie turi pi
nigų, kad pirktųsi kviečių 
kad ir spekuliacijai. Tas, 
žinoma, galėtų kiek pakelti 
kviečių kainas, bet visgi la
bai nežymiai.*

v •

\ __________

INVESTMENTAI

Apskritai Amerikos biz
nio stovis ir eiga vis dar ro
do tokių apsireiškimų, kurie 
nelemia biznio tolesnio bujo- 
jimo, bet lemia greičiaus 
slinkimą žemyn.

Štai kviečių atpigimas: 
jau tas vienas apsireiškimas 
liepia laukti blogesnės far- 
merių padėties, o; su tuo ir 
darbų pablogėjimo ten, kur 
išdirbama farmeriški įran
kiai, taipgi biznio pablogėji
mo “mail order” firmose.

Antras svarbus apsireiš
kimas: — štai pasirodo per
teklius automobilių pramo
nėje. Sumažėjus automobi
lių pareikalavimui, turės su
mažėti jų išdirbystė ir su
mažėti toje pramonėje dar- Amerikoj^ dar niekad taip 
bai. Tas gali įvykti šių me- nebuvo iškilus, f ’ 
tų pabaigoje.. rfietais.

Del pertekliaus kai kurie Pasažierinių automobilių 
kitose pramonėse fabrikam hr trokų pirmais šešiais mė
tai tur-but bandys kai-kur nesiais šių metų pagaminta 
numažinti darbininkams ai- 70% daugiau negu tuo pa- 
gas arba dalį darbininkų at- čiu laiku pereitais metais, 
leisti. Tas gali iššaukti strei-Į Automobilių pirkimas ėjo 
kų. . dideliais šuoliais augštyn, ir

Nuo didesnio susmukimo šiais metais tiek jau pirkta 
Amerikoje apsaugo biznį la- automobilių, kaip 
bai geras šioj šalyj finansi-1 ' 
nis stovis, o taipjau biznie
rių konservativumas. ________________

Lietuviai bizhieriai ir dar-Įnių, kiek nebuvo išimta vi- 
bininkai visgi gerai padarys, sais pereitais metais.
jei bus ant atsargos. I Tiesa, kad iš visokių spė- 

Atsargumas šiame atvė- jimų apie biznį gal būt už- 
juje reiškia —- tą, kad . . vis sunkiausia atspėti ant 
reikia nepraleisti visų pini- kiek daugiau dar gali pirk- 

gų, kuriuos uždirbi, bet ties automobilių Amerikos 
dalį atidėti į spulką ar į I publika. Vienok aišku, kad 
banką ; . . . 1 su šių metų sparčiu pirkimu

reikia nesiskubinti su didės- jau prieita arčiaus augščiau- 
niais pirkiniais; . šio laipsnio, negu pereitafs 

reikia biznyje nekelti kainų, metais. Yra taip-jau žino- 
bet stengtis daugiau ma iš statistikos, jog šiais 
parduoti savo tavoro, metais žmonės perkasi dau- 
panaudojant geresnius giau automobilių, negu pa- 
apskelbimo budus; Įjiegia. Nors amerikiečiai 

dėl pirkinių reikia sekti kad pagatavi būti perpus neval
iu šią biznio apžvalgą ir gę bile tik turėti automobi- 
tėmyti kas gali eiti pi-1 lių, dabar, užeinant truputį 
gyn, kad neprisipirkus sunkesniam laikui, turės 
dabar daug tokių tavo- Į liauties bet-gi naujus auto

mobilius pirkę. Jau ir da
bar labai didelis skaičius 
perkamų automobilių yra 
senų modelių automobiliai.

Taigi iš to kas čia paste
bėta galima spręsti bent 
tiek:

kad laikinai naujų auto
mobilių pardavinėjimas ir 
išdirbimas turės nusilpnė
ti;
kad ateinančiu pusmečiu 
šiais metais automobilių 
biznis bus žymiai menkes
nis negu buvo pirmuoju 
pusmečiu; kad dėl aštrios 
konkurencijos (apart kitų 
priežasčių) automobilių 

•kainos turės bent laikinai 
nupulti;
kad automobilių pardavė
jai šiandien neprivalėtų 
prisipirkti daug automo
bilių ir taip jau neprivalė
tų prisipirkti daug auto
mobilių dalių;
kad pardavinėjiams auto
mobilių ant išmokesčio 
pasidarys pavojingu biz
niu.
Taigi tokią galima per

matyti netolimą ateitį auto
mobilių biznyje. Kada per
eis laikinas nupuolimas ir 
vėl pasidės laikų pasigerini-

rų, kurie neužilgo at
pigs;

reikia sparčiai dirbti.
Kas prisitaikys šių nuro

dymų, tam nebaisus bus blo
gesni laikai, kada jie ateis.* *

♦

Kviečiai tebėra 
labai pigys

Kviečių pigimas dar nepa
sibaigė.. Pereitą savtię Chi- 
cagos rinkoje kviečiai buvo 
nupuolę iki 96 centų u£ bu
šelį, o Kansas City iki 87 
centų už bušelį. Nors į sa
vaitės pabaigą kviečių kai
nos kiek pasitaisė ir Chica- 
goje vėl kone pasiekė $1.00 
už bušelį, tečiaus nematyti, 
kad pasitaisymas greitu lai
ku daug žymesnis pasida
rytų. Taip-jau ir kvietinių 
miltų kainos neina ir dar 
neis augštyn.

Galima sakyti, kad šian
dien supirkimas kviečių tu
rėtų pasirodyti pelningas, o 
pardavimas nuostolingas. 
Daugelis farmerių veikiau
sia lauks geresnių kainų, te- 
čiaus didžiuma yra privers-

pramonės išbujojimas
pramonė

kaip šiais

automobilių

niekad
pirma.

Kai kuriose valstijose j šį 
pasmetj jau išimta tiek lais-

Atsargumo delei šiandien 
nepatariama pirkti ar laiky
ti įvairius New Yorko bir
žos parduodamus spekulia- 
tivius šėrus.

Vienok daugelis bonų 
šiandien kaip tik yra pirkti
ni, nes yra žymiai atpigę.

Iš spekuliativesnių bonų, 
pavyzdžiui, iki šiol labai ger. 
yra St< Louis St. Francisco 
Adjustment 6% bonai. Pagal 
savo dabartinės kainos ne
ša apie 9%.

Iš pastovių tvirtų bonų 
pigiai, parsiduoda ir gerą 
nuošimtį nešą:

Missouri—Kansas—-Texas 
Prior Lien 5%, 1962. Parsi
duoda po apie $76.

International-Great North 
ern Ist 6%, 1952. Parsiduo
da apie $88.

Chesapeake & Ohio Con- 
vertable 5%, 1946, Parsi
duoda po apie $88.

Dar labiau patariama yra 
U. S. Government Treasury 
certifikatus, kurie neša 4*4 
iki 41/2 procentų į metus.

Pinigai laikomi gerai ve
damose spulkose taip jau 
yra tikrai saugomi ir gali 
atnešti dar didesnį nuošimtį 
negu kur kitur.

Kl, <JurgeHoips.

mi žmonės siūlė nuo $30 iki 
$48.00 už šimtinį boną. Lietu
vos valdžia, žinoma, lengvai 
galėtų čia Amerikoje savo bo- 
nams parūpinti tinkamą mar- 
ketą, jeigU tik norėtų tą daly
ką pavesti žmonęms,, kurie to
kį biznį supranta. Tečiaus Lie
tuvos valdžia tuo, nesirūpina.

3. Kiek yra šiandien verti 
Atstatymo Bendrovės Šerai, 
sunku pasakyti; nes nuo perei
tų metų pradžios nematėme 
jokios atskaitos. Pati bendro
vė Šerų heatpęrka. Pereitais 
metais kaikurie žmones siūlė 
už bendrovės Šerus po 50 cen
tų už šėrą, bet šiais metais 
pasiūlymų nebuvo girdėti.

4. Baltic States Banko Šerų 
vertė šiandien galėtų būti apie 
$130. (Nes sulig paskutiniomis 
musų žiniomis Baltic States 
Bankas turėjo su virš $67,000 
perviršio “surįjlus”). Ar tiek 
už to banko sėtus yra duoda
ma ir ar jie iiz tiek atiduoda, 
mes nežinome. Tas priguli 
nuo susiderėjimo tarp pirkėjo 
ir pardavėjo.

5. Lietuvos garlaivių aklinės 
bendrovės šėrai vargiai ką- 
nors yra verti, nes ir pati ben
drovė kažin ar bėrą gyva. Ta\ 
bendrovei, sako, buvę susko- 
linti ir tie pinigai, kuriuos čia 
kunigai rinkę vienam bankui, 
bet ir tų pinigų ženklo nebeli
kę. Kaip ten nebūtų, nei Lie
tuvos garlaivių1 akc. bendrovės 
organizatoriai, ((nei Banko or-i 
ganizatoriai nenori amerikie
čiams nei akių beparodyti, ne
kalbant jau apie kokias-nors 
atskaitas ar pasiaiškinimus.

— KLJurgelioųis?

daug geresnis kai bankoje. 
Bankai kartais skolina pinigus 
ant labai abejotinos vertės notų 
ar kitokių nesaugių užstatų ir 
pinigai gali žūti. Spulka skoli
na pinįgus tiktai ant pirmo 
mortgečiaus ir tik savo nariams.

Bankų išlaidos yra gana dide
lės. Vienas prezidentas gauna 
algos į vieną savaitę tiek, kiek 
spulkos sekretorius per visus 
metus.

O kiek banke dirba darbinin
kų. Visiems reikia algas mokė
ti. Spu'lkoje vienas sekretorius 
atlieka visą darbą. Tad ir visas 
spulkos pelnas liekti jos na
riams.

, Tad visai nenuostabu, kodėl 
nekurios įstaigos, stengiasi pa
kenkti Naujienų spulkai. Vieni 
iš pavydo, kiti mato sau pavojų.

Todėl taipjau nenuostabu ko
dėl darbininkai žmonės vis dau
giau ir daugiau rašosi į Naujie
nų Spulką.—Spulkos Narys.

Marketo Kainos:
Pradėjusią savaitę olseiio 

kainos įvairiems produktams 
Chioagoje buvo sekamos:

Atsakymai į klausimus
Apie Lietuvos Litus 

ir tt.
Bonus

Klausimas
I

Gerbiamieji:
(Majlončlkite |duoti atsaky

mą ant žemiau minėtų klau
simų:

1. Delko Lietuva pinigų litų 
lėra ant biržos pagarsinta 
New Yorko laikraščiuose?

Kokia Lietuvos pinigų ver
tybė?

2. Kokia vertybė Lietuvos 
Jiisvės Bonų šiandien, ir ar 
galima perduoti kokiai įstai
gai ir už kokią kainą?

3.
vos Atstatymo Bendrovės Še
rai?
dai
grąžinti L. A. Bendrovei ir už 
tokią kainą?

4. Kaip dabar stovi Baltic 
States Banko šėrai? Kiek jų 
kaina dabar?

5. Kaip šiandien stovi Lietu? 
vos Garlaivių Akcinės Bendro
vės šėrai, ar pakįlę *ar nupuo-

ar šėrininkai gauna kok| 
procentą arba pelną Lietuvoj, 

Su pagarba,
Pranas Pikšris.

Atsakymas.
1. Lietuvos pinigų kurso ne

skelbia New Yorko laikraščiai 
;odel, kad čia Lietuvos pinigų 
jiržoje beveik neparduodama. 
Yra dvi ar trįs firmos, kurios 
parduoda Lietuvos pinigus, 
jet jo|S paduoda »jų kainą tik 
;ada, kada yra klausiamos.

Lietuvos pinigų vertybė yra 
10c. už 1 litą, bet čia Ameri
koje reikia mokėti apie 11 
už 1 litą. Lietuvoje-gi yra at
žagariai: ten už vieną litą te
duoda 9 centus.

2. Lietuvos laisvės bonų pa- 
yginamoji vertybė galėtų bū

ti apie $55 už šimto dolerių 
joną, tečiaus tiek niekas ne
duoda. Kaikurie mums žino

ę,

Musi| Biznieriai Neturi Laiko
Gyvas reikalas biznieriams 
turėti savo susivienijimu

“Savas pas Savą”
“Lietuviai pas Lietuvius” 
“Ne bile kaip, 
' bet tobulai.” »

Kada rnc^s dabar turime pro
gos iš Senos Lietuviškos Chi- 
cagos Atsiminimų patirti kas 
buvo musų senovėje ir paly
ginti tą su dabartiniais lai
kais, tai galime pasidaryti sau 
ne vieną naudingą įšvedimą.

Štai pastebėtina, kad anais 
laikais visi lietuviai kalbėjo 
apie MOKSLĄ.

Ir jie iškarto sieke to moks
lo kaip kas mokėjo.

savo pačių komisijas galėtų 
surasti, budus savo buviui pa
gerinti ir savo bizniui pakelti.

Klausime “Savas pas Savą” 
šiandien talpiname du trum
pi!, bet labai žingeidžių atsi
liepimu.

Vienas yra parašytas angliš
kai, kurį angliškai ir talpina
me. Jis atėjęs net iš Boston, 
Mass., nuo žinomo ten real 
estą te vedėjo Vincento A. Jėn- 
kips, 6 Beacon str., Boston, 
Mass. *

Antras atėjo iš Chicagos ir 
parašytas p. Baltraus, kurs 
kaip matyt yra gerai prityręs 
ir žino ką kalba.

Naujienų Spulka 
Progresuoja

Ar dar verti kiek Lietu-

ar galima parduoti ko- 
įstaigai arba gal galima

Dar tik ketvirtas mėnuo kaip 
tapo įkurta prie Nuajienų Tau- 
pinimo ir Skolinimo Bendrovė, 
o jau prie jos susispietė gana 
didelis būrys žmonių, užsirašy
dami apie $100,000.00 kapitalo, 
ir jau spulka spėjo padaryti dvi 
paskolas.

Dagirdę Naujienų priešai apie 
;okį Naujienų Spulkos sekimasi, 
puolėsi kenkti ir net mėgino 
skusti valdžiai už kokius tai ne
būtus daiktus. Bet tas jų pasi
kėsinimas nuėjo niekais, ir kas
dien vis naujų narių prisirašo, 
prisižadėdami kas savaite sumo- 
cėti pa keletą dolerių, kad ,su
rūpinus šiek tiek senatvei.

Spulka yra daug parankesnis 
ir saugesnis būdas ir įstaiga pi
nigams taupyti, ne kaip bankas, 

banką žmogus dėdamas nesi? 
, aučia, kad jis turi tai atlikti 
privalomai. Neša pasidėti tada, 
kada jau susitaupo pas jį dides
nė suma. O į spulką prisirašius, 
ir prisižadėjus mokėti ant sa
vaitės po tam tikrą dalį, žmogus 
jaučiasi skolingas esąs ir atsiti
kus kad kuria savaite neužsimo
ka, jam ir stovi mintyje, kad jis 
neatliko vieno dalyko, būtent 
nesumokėjo savo skolos ir ar- 
tymiąusioje ateityj stengiasi tai 
atlikti.

Į banką nešant pinigus reikia 
tėmyti banko valandas, kurios 
taip yra neparankios dėl darbi
ninkų ; kartais reikia net iš dar
bo išlikti. * Naujienų Spulkoj 
galima atlikti reikalus visada, o 
vakarais iki 8 valandai. Taip po 
biskį žmogus mokėdamas, už 
keleto :.i..tų sudeda gražią sumą 
pinigų, o pridėjus tuos nuošim
čius, kuriuos spirlka išmoka, 
gauna ant syk keletą tūkstan
čių.

Saugumas spulkoje taipgi yra

Sviestas, svaras 27 ir 88% c 
Kiaušiniai, murzinieji 19 iki 20c 
Kiaušiniai švieži 22 iki 22% c 
Kiaušiniai, extra 23c iki 25%c 
Suris svaras 20c iki 21c 
Vištos gyvos 19 iki 23c 
Vištos broileriai 28 iki 31c 
Gaidžiai gyvi 13c 
Anijs 18 iki 20c 
Vištos šaldytos 25c 
Broileriai šald. 36 iki 37c.
Pupos, navy, už 100 svarų $5.85 

iki $6.25.
Medus, baltas 9c iki 11c 
Medus, tamsus 7c

DARŽOVES: <
Burokai,1 ui 100 bunžiukų $1.50 

“ ' Kopūstai, kreitas $1.25.
Morkvos, 100 bunčių $1.00 iki $2.00 
Koliflaurai, kreitas $1.00 iki $1.50 
Celeręs. kreitas $1.25 iki $1.50 
Agurkai, baksas $2.00 iki $2.50. 
švieži žirniai, kreitas $6.00 
Šaltos, kreitas $1.50 iki $2.00 
Svogūnai, maišas $2.50 iki 3.50 
Pipirai, kreitas $2.50 iki $3.50 
Pupo,s šviežios amp. $1.00 iki $1.50 
Griežčiai, amp. $1.00 iki $1.25.

ŽUVIS:
Baltoji 40c 
Trout 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA: 
šonkauliai 25c 
Šlaunis 35c 
čoks 10%, Round IS1/^.

VAISIAI:
Bulvės šviežios, maišas $2.00. iki 

$2.50.
Obuoliai, basketa $1.00 iki $3.00 
Bananos, bunčius $2.75 iki $3.25 
Citrinos, keisas $8.00 iki $9.00 
Apelsinai, kreitas $5.50 iki $5.75 
Pyčių, keisas $2.00 iki $2.40 

tSlyvų kreitas $1.25 iki $1.40
Žemuogių 16 kvortų $1.25 iki 1.50 
Juodosios $1.50 iki $1.75 
Mėlynės, keisas $4.00 iki $6.50 
Agrestai, keisas $2.00 iki $2.50 
Avietės, raud. $2.0(f iki $2.50 
Serbentos, keisas $2.50 
Vyšnios, keisas $1.50 iki $2.50 
Melonai, kreitai $3.00 iki $3.25 
Arbūzai, vagonas $225 iki $450 .

JAVAI:
Kviečiai, liepos, buš. 98c
Kviečiai, rugsėjo 97% c 
Kviečiai, gruodžio $1.00. 
Komai, buš. 86% c 
Avižos, buš. 89 iki 45 c.
Rugiai, buš. 62c iki 66c
Miežiai, buš. 65 iki 71c

MfiSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 20% iki 21% 
Rūkyti lašiniai 19 iki 20c.
Konservuota kiauliena 15% iki 16c 
Pork loin, žalia 19 iki 20 c.
Plate beef $15.50 iki $16.00 
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00 
Kava (New Yorke) $8.00 iki $8.1&

ŠIENAS:
Rinktinių.motiejukų 24.00 iki $25.00 
Motiejukų šienas No/i 28.00 iki 

$24.00
Motiejukų šienas No 2 19.00 iki 

$22.00
Motįejiukų su dobilais $17.00 iki 

$19.00
Dobilai No 1. $17.00 iki $19.00 
Dobilai No. 2 $12.00 iki $15.00 
šienas papr. maiš. $14.00 iki $16.00 
Šiaudai rug. $11.00 iki $12.00 
šiaudai aviž. $9.00 iki $10.00 
Šiaudai kviet. $10.00 iki $11.00
Alfalfa No. 1 $16.00 iki $25.00

TRASOS: \
Trintas kraujas, vienutė $4.10 
Neturinti kaulų tonas $16.00 iki 

$18.00
Atmatų tonas apie $5.00
Trintų kaulų tonas $24.00 iki $28.
Virtuvių kaulų tonas' $23.00 iki $25

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

Dabar niekas nebekalba apie 
mokslą.

O vienok • visi jaučiasi be 
galo “razumnais.”

Vieni dėlto, kad jiems pagal 
Markso teorijos visoks moks
las esąs buržuazijos išmislu.

Kiti dėlto, kad jiems pasi
rodyti nemokytais rodosji sar
mata.

Tarp šių pastarųjų skaičiaus 
turime didelę didžiumą musų 
biznierių.

O jiems kaip tik kuolabiau- 
sia yra reikalingas pasimoki- 
nimas, ir ne dėlto kad jie ne
būtų mokinęsi, bet dėlto, kad 
biznieriui žinių reikia kuo- 
daugiausia, jam (ištikro rei
kia mokintis visą gyvenimą, 
jeigu jis nori tikro pasiseki
mo savo biznyje.

* ♦ *
Ant nelaimės betgi musų 

biznieriai gal būt ne tiek dėl 
neteisingos sarmatos, kiek dėl 
laiko stokos yra visai užmetę 
mokslą ir nedaro jokių pastan
gų savo žinių padauginimui. 
Laiko stolia yra musų biznio; 
rių botagas.

Ar tai bučernės ar groser- 
nės savininkas, ar tai laikro
dininkas, ar tai aptiekorius, 
ar tai real estate agentas vi
suomet dirba ilgas (valandas, 
ir džiaugias jeigu gali užbaig
ti savo darbą apie 10 valandą 
vakare. Tą patį rejkia pasaky
ti apie daugelį profesionalų.

Tik dėl laiko stokos musų 
biznieriai neatsiliepia nork į 
opiausius ^avo būties {klausi
mus. Tik dėl laiko stokos jie 
štai ir į Naujienas#neatspėja 
parašyti apie taip svarbiį vi
siems lietuviams koop^ravi- 
mo ir viens1 kito paramos 
klausimą, kurs reiškiasi pa
skelbtame obalsyje “Savas pas< 
Savą.”

Kas .^stebėtiniausia — tik 
dėl laiko stokos lietuviai biz
nieriai iki šiol nėra sutverę 
savo susivienijimo, kurs taip 
labai jiems visiems yra reika- 
ilngas. Toks jų susivienijimas 
gal pagalios jiems galėtų ras
ti ir to laiko daugiau.

Biznieriams verktinai reikia, 
atbusti, atsitraukti nuo savo 
biznio nors vaizdai kitai ir 
visiems sykiu sueiti ir pakai-, 
bėti apie abelnus biznio daly
kus.

Biznierių susivienijimas bu
tų didžiausia biznierių mo
kyklą, kaip kad yra amerikie
čių asociacijos biznio mokyk
lomis savo sąnariams.

Biznierių susivienijimas į 
savo susirinkimus galėtų pa- 
dikviesti {vĮairiųi fizinio išlakų 
žinoVi/,) kad įjĮie išguldytų 
trumpoj prakalboj viską, kas 
žingendžiausia kiekvieno jų 
šakoje. •

Biznio susivienijimas per

Vsi apie tai manš 
tik to neišreiškė

I received your circular let- 
ter in referenco to an artiele 
contained in your daily pub- 
lication which I read with 
great interest and admiration 
of the type of people that are 
behind it.

Your “Savas Pas Savą” plan 
is very geod and it is only 
with co-cperation and ambi
tum of that kind that some 
day, we may be able to achieve 
the success that we are so 

enthusiastically looking for- 
warcF'to. I do įope thąt this 
lętter strikes tne Lithuanian 
element throughdut this coun- 
try as a keynote in arousing 
their ambition ant that eaoh 
and cvery city will begin to 
push your “Savas Pas Savą” 
plan.,

Permit me to congratulate 
you coming out in the open 
with the spirit that perhaps 
many a Lithuanian have 
thought of būt never tpok the 
interest deep enough to come 
out publicallZ xvith his 
thoughts. I

I, personally\ for onc will 
be only too &Jad to spread 
with great cnčrgy, which 
spirit I hope will never die 
bpt will be a success through- 
out the /to’lony which I am in- 
terested in and trust that it 
will be a benefit to the Lith
uanian element throughout.

Trusting that you will for- 
gjve me for answering this 
letter in En^lish for, unfor- 

tuhately, my stenographer 
could not typevvrite in Lith
uanian and with wishes of 
great success and cooperation, 
I remain

Very truly your,
Vincent A. Jenkins.

Kaip anglikas “lajeris” at
ėmė nuo “liauferio” 

dolerį
Naujienų patarimai “Savas 

pas Savą” yra tikras darody- 
mas, kad tik tokiu budu gali 
susidaryti turtai musų tautie
čių tarpe. Bet, kodėl kiti eina 
pirkai pas svetimtaučius, tai 
tam yra daugiau kaip pora de- 
sėtkų priežasčių, kurių aš Čia 
nenoriu aprašyti. Jeigu kas 
norėtų žinoti, tai galėčiau 
ypatiškai pasakyti.

Čia aš aprašysiu vieną tik
rą atsitikimą apie lietuvį, ku
ris nuėjo pas svetimtautį tei-

(Tąsa ant 10 pusi., špalta 4)
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(Tąsa nuo 9-to pusi.)

North Side 33 metai atgal
Rašo Al. Margeris, Med. Stud. 
Specialia Naujienų reporteris.

Paliokas lietuviškam žydui nosį 
nukandąs. — Nojrthsaidiškė lie
tuvė kun. Dembskiui už gaspa
dinę buvusi. — Dr. Graičiunas 
žydų pinigais Chicagon atvažia
vęs ir prie kriaučių dirbęs. — 
čia ir vištos lenkiškai šnekėję. 
Paliokai baisiai lietuvių neap
kentę. — Pirmoji lietuvių baž
nyčia Chicagoj — tik būda. — 
Del spektaklio pėsti ėję iš North
saidės į Bridgeportę repeticijų 
daryti, 
saliuną 
Rodžio 
kalbas
Pirmuoju 
Krivių - Krivaičių buvęs north- 
saidietis. — Porčapo svarui tik 
5c. mokėję. — Pirmasai lietuvis 
barzdaskutis žmones skutęs, 
‘*kaip kiaulių skuras”. — Dr. B. 
toniką daręs ir visiems “stipry
bę siūlęs”. — Northsaidej net du
lietuviški daktarai ir du lietuvis- 1 
ki kunigai tuomet buvę, etc. etc. k

— Pirmąjį “lietuvišką” 
žydas uždėjęs. — Dr. 

žmona socialistines pra
šilk i u si 1893 metais. —

Chicagos lietuvių

Atsiminimai, sako, nelygus 
atsiminimams. Juo atsimini
mai yra senesni, juo jie, tary
tum vynas, yra geresni ir bran
gesni.

Ir kaip tik šitokių atsiminimų 
j ieškojau Northsaidėjc — toj 
seniausioj Chicagos lietuvių nau- 
jokynej. Sakau seniausioj, nes 
kaip “Istorija Chicagos Lietu
vių” paduoda, tai net 1881 m., 
vadinasi 42 metai atgalios, “pra
dėjo po kelis lietuvius atsirasti 
šiaurinėj miesto dalyj, apie 
Noble gatvę, prie lenkiškos Šv. 
Stanislovo Kostkos bažnyčios, 
kurios prabašcium buvo savo 
turtingumu pagarsėjęs 
Vincas Baržynskis, miięs 1899 
m.”

Šitokių senų atsiminimų jieš- 
koti nuėjau į pp. Narmontus. Ir 
neapsirikau. Narmontai gyve
nę Northsaidej jau 1890 m., tai
gi 33 metai atgal. Jie išgyvenę 
čionai apie 26 metus; paskiau 
Bridgeportėn nusikėlę, kur ir 
dabar tebegyvena. Ir ištiesų jie 
man labai daug įdomių atsimini
mų davė.

Už vis geriausiai, tai kad p. 
Narmonta neskupėjo pasakyti, 
kad kai pirmas lietuviškas spek
taklis — “Kova po Gruenvaldu” 
— Chicagos lietuviuose gyvu ku
liu stojęs, tai p. Narmonta Kri
vių - Krivaičio vaidmenį suvai
dinęs . O tai ir dingtelėjo man į 
galvą, kad čia ne su bile kuo, bet 
ot su Krivių - Krivaičių reikalą 
tunu. Gi ir ponia Narmontie
nė, matoma, lituviškas tradici
jas mėgdama, no ir Krivių-Kri- 
vaitį, pagaliau ir Naujienų re
porterį atatinkamai įveitinda- 

< ma,—po stiklinę gyvai lietuviško 
midaus pastatė. O visa tai, su
prantama, padarė musų pasikal
bėjimą sklandžiu ir itin smagiu.

Apart daugelio įdomių dalykų 
p. Narmonta teikėsi papasakoti 
ir apie vieną lietuvišką žydą, ku
ris “lietuvišką” saliuną atidaręs, 
rodos, ant Division st. Į šitą 
karčiamą netik lietuviai, bet ir 
paliokai eidavę. Bet vienas pa
liokas itin smarkiai su šituo žy
du susipykęs. Ažuot paprastai 
žydo kailį išdirbęs, jis jam visą 
nosį, tarytum britva, nukan
dąs.

“Del dievo švento! Nejaugi 
tada’ paliokai žydams nosis kan
džiojo ir iš ji| polskas dešras da
rė?” — nustebęs paklausiau.

“Lenkai viską suėsdavo”, — 
net su pakeltu balsu p. Narmon
ta atsakė.

Toliau p. Narmonta išpasako
jo, kaip lenkai lietuvių neapkęs- 
davę ir visados bandydavę iš jų 
pasinaudoti. x

O ponia Narmontienė tai ir 
visai' gyvų dalykų apie kun. 
Pembskį, garsųjį laisvamanį, pa
pasakojo. Mat, kai kun. Demb- 
skis neprigu'lmingą parapiją

kun.

Hazelton’e, Pa., turėjęs, tai ji 
buvus už gaspadinę. Kaip ten 
buvę nebuvę, bet ji turėjus ne
kaltą kunigui pasakyti: “Aš no
riu būti taip neprigulminga, 
kaip ir kunigo parapija, o kitaip 
tai tuoj išeinu!”

Ponia Narmontienė ir apie Dr. 
Graičiuną užsiminė ir šį bei tą 
papasakojo. Tai buvęs vienas 
iš senesniųjų Northšaidės inte
ligentų. Bet iš pradžios, tai 
šitaip buvę: “Dr. Graičiunas 
gyveno kitame meste. Kai iš 
Lietuvos atvažiavo, tai neblogai 
žydiškai kalbėjo. Rodos, kad 
žydams žydu persistatė. Kai 
porėjo Chicagon atvažiuoti, na 
tai žydai savo pinigais atsiuntė. 
O toliau, tai čia ir prie kriaučių 
dirbo”. ,

Gal tik todėl Dr. Graičiunas 
taip smarkiai dabar su žydais ir 
kriaučiais ginčijasi, mat jau nuo 
'senai juos pažįsta.

Northsaidė tais laikais, o jau 
ypač apie Noble St., taip tirštai 
enkais apgyventa buvus, kad, 
?irdi, “net ir vištos lenkiškai 

[įkalbėję”. Beveik ir kiekvienas 
(lietuvis tada lenkiškai kalbėjęs. 
Ir šiaip jail lietuviai buvę prie 
lenkų palinkę. Bene tai bus to- 
įdel, kad lenkai bažnyčią jau tu
rėjo, taigi dievobaimingiems lie
tuviams buvo kur nuodėmes pa
likti.

Pirmąją 'lietuviai bažnyčią ne 
Northsaidej, bet ant Bridgepor- 
tės įsigiję. Tai buvusi paliokų 
būda. Mat buvusi paliokams 
perprasta, tai jie naują pasista
tę, o šitą seną būdą lietuviams 
parendavoję.

O kai northsaidiečiai lietuviai 
darę pirmutinį spektaklį, tai net 

j ant Bridgepbrtės ėję repeticijų 
laikyti. Čia, sako, visai nebuvę 
kur susirinkti.

Važiavimas tada prastas bu
vęs, nes strytkarius arkliai trau
kę.

Politikoj, tai nekurie lietuviai 
čia gyvai dirbę. Ponas Nar
monta buvęs lietuvių republiko- 
nų kliubo pirmininku. O pre
zidento MeKilney kampanijoj, 
i kai šitas lietuvių republikonų 
kliubas parodavęs, tai p. Nar- 
monta kapitonu pryšakyj ėjęs. 
Toliau, kai iškilęs • blaivybės 
klausimas, tai p. Narmonta už 
savo principus taip smarkiai dir
bęs, kad net j E. St. Louis važia
vęs prakalbų sakyti. Julius 
Mickevičia pasakojo man, kad, 
kiek jis pamenąs, tai p. Narmon
ta buvęs geras kalbėtojas.

Apie politiką kalbant, reikia ir 
ponios Kodienės, vadinasi, Dr. 
Rodžio žmonos, neužmiršti. Sa
ko, kad ji socialistines prakal
bas sakydavus.

Ir apie biznį teko gan plačiai j 
išsikalbėti* . Povilas Ažukas tu
rėjęs čia saliuną, o Raidas Ažu
kas turėjęs barzdaskutyklą. 
Anot- pono Narmonto, tai šitas 
pirmasai Chicagos lietuvių barz- 
daskutis “taip žmonėms barzdas 
skusdavęs, kaip kiaulėms sku- 
ras”.

Pirmutinė bučernė atsidarius 
čia tik 1904 m. O paskui tai 
pradėję lietuviškos kriaučių ša- 
pos dygti.

Počios pirmosios draugijos čia 
buvę.-'šv. Kazimiero Draugystė 
ir Gedimino Neprigulminga 
Drąugystė.

Ponia Narmontienė papąsako- 
[jo, kad namų mažai buvę, lietu
viai labai susikimšę gyvenę; po 
keturis ar šešis burdingicrius 
viename kambary miegoję. Dar

ji juokais pridūrė, kad ir tada 
burdingieriai tokie jau bobiai 
buvę kaip ir šiandie.

Ęendos buvę čia gana žemos: 
geri kambariai $8 mėnesiui. 
Aplamai gyvenimas buvęs pi
gus; ana ve porčapo svaras tik 
5c kaštavęs. ’ Gerus čeverykus 
už $1 buvo galima gauti, o jau 
už $3, tai buvę geriausi, ką gali 
gauti.

Lietuviai baisiai gcrdavę. Už
dirbdavę tik $6 savaitei, bet 
gerdavę pašėlusiai. Tada, sako, 
ir alus ir degtinė labai pigu bu
vę: už 5c alaus net kelis stiklus 
gaudavę, o už dešimtuką, tai 
puspantę degtinės bile kur galė
davę nusipirkti.

Northsaidė tada buvus garsi 
lietuviškais daktarais ir kuni
gais. Iš daktarų buvę Dr. Ka- 
zakauskas ir Dr. Kodis. Sako, 
kad Dr. Kazakauskas baisiai ne- 
apkęsdavęs proglesisčių mJteriį. 
O iš kunigų, tai buvę kun. Stuč- 
ka ir kun. Staškfevičius. Abudu 
paliokams tarnavę. Sako, kad 
kun. Srtučka esąs dar gyvas, ir 
{gatavas bile kada galvą už Len
kiją paguldyti.

Iš daktarų reikia dar ir Dr. 
B.* paminėti. Jisai buk Bitter 
Wine dirbęs ir kaipo toniką par
davinėjęs.

Kai dėl šarlatanų, tai čia, esą, 
jų nebuvę, Bet už tai čia labai 
daug visokių agentų su paten
tuotomis gyduolėmis landžioję. 
Matoma, kad šitie nuodai jau 
nebe pirmas metas yra brukte 
žmonėms brukami. Tai ameri
koniškos kultūros produktas.

šitais laikais lietuvius čia nie
kas lietuviais nevadinęs ir nie
kas čia jų kaipoJituvių nežino
jęs. Visi sakydavo “polak”, ir 
tiek.

j Ponia Narmontienė nupasa
kojo, kad Smulskis, šiandie labai 
turtingas Northsaidės lenkas, 
'lietuviu esąs. Jis-paeinąs nuo 
iMarijompolės. Sako, kad jo tė
vą Marijampolės kunigas čėsna 
krikštijęs.

1 Panašių spešelams elementų 
INortgandėje nebuvę; tiesa, kiek 
{vėliau du atsiradę, abudu ban- 
< krutinę ir žmonių pinigus nune-

Į Apie 20 metų atgal Northsai- 
dėje ir bomų atsiradę. Jie du 

‘lietuviu — Berčaitį ir Jesinskį 
I— užmušę.

Ir panelė Narmontaitė ką-ne- 
ką papasakojo, bet tai vis jau 

Į naujesnių laikų žinios. Tiek 
Hdomu, kad ir tada, o vis dar Me- 
| tuviai mokslo baidėsi. Ir jos tė
vus, ir ją pačią dažnai pajuok
davę, kam ji aukštojon mokyk- 
llon einanti. Matoma, tų laikų 
j lietuviai, — ir dabar da tokių 
yra, — nebuvo mokslo draugais.

šių patarėją, kaip 
kinti vadina, lajcrį.

Dalykas dėjosi
metų atgal.

čia nemo-

nepamenu 
Buvo dar

įgrinorių atvažiuędavo.
So. Canal St. ir 17-tos

kiek
prieš didelį Machomą, kaip 
daug 
Ant
gatvės (dabar ten yra fteight-
liouse) atėjo du lietuviai į sa
liuną išsigerti. Vienas padėjęs 
sidabrinį dorelį ant baro pa
prašė išsigerti. Sailuninkui 
nepasiskubinus paimti pinigų, 
ilauferis, kurs prie baro sto
vėjo, pastvėrė dorelį ir pabė-vėjo, pastvėrė dorelį ir 
go iš saliuno.

Ir kas dabar daryti?
Reikia eit apskųst už 

girną dolerio. Abudu 
pas lietuvį lajerį ir apipasako
jo dalyką. Lajeris paklausė jų 
ar jie pažįsta vagį ir ar žino 
kur jis gyvena. Ne, jie nepaži
no vagies ir nežinojo kur jis 
gyvena. ' Tai lajeris pasakė, 
kad jeigu nepažįsta ir nežino 
kyr vagis gyvena, tai jo nega
lima apskųsti.

į Išeidami sako: “Tai, brolau, 
■kaip tik lietuvis, tai ir dūr
inas. Einam pas angliką.”

Atėjo' pas angilką lajerį. 
į.WI apipasakojo visą dalyką. 
’Anglikas lajeris taipgi pa
klausė ar nežino kur ilaufe
ris gyvena. Ne, nežino. Tai 
vis niekas, jis prižadėjo su
rasti ir suareštuoti vagį, bet 
jam reikalinga dešimts dole
rių, Lietuvis išėmęs ir davęs

pavo- 
nučjo

ir i doleris sugrą-

ir atėjo abu lietu

ijie.m pasakė, ka'd

klausė koks buv.o doleris, ir ga
vęs atsakymą, kad tai buvo 

į sidabrinis, paliepė jiem atei
ti ant rytojaus, kada jis už
tikrino, kad vagis busiąs su- 

■ areštuotas 
žintas.

Ant ryt 
viai.

• Lajerijs
kaip tik jis paketino suareš
tuoti už poros minučių por jų 
j išėjimo, liauferis išsigandęs 
Į atbėgo ir atnešė dolerį. Ir la- 
Įjeris atidavė dplerį. Žmogus 
paėmęs dolerį sako savo drau- 

iąu anglikas vis

Vokietijoj. — Pereitą me-, 
nesį darbai visoj Vokietijoj 
ėjo neblogai, -nors daugelis 
pramonių skundėsi dėl stokos 
anglių. Bedarbe didesnė negu 
pereitais metais, bet birželio 
mėnesį šiek tiek sumažėjo. 
iMarkė neišpasakytai puola že
myn. Valdžios pastangos su
valdyti spekuliaciją nueina 
niekais. Darbininkai reikalau
ja “pastovios vertės algų” — 
“wcrtbestaending1.ff’

Francijoj. — Francijos pi
nigams nupuolus, biznis Ęran- 
cijoj pablogėjo. Odos ir batų 
pramones perpus sumažėjo. 
Mažai darbų ir audimo fabri
kuose. Bedarbės vienok Fran
cijoj beveik kaip ir nebūtų. 
Pereitą mėnesį ofiiialiai buvo 
suskaityta tik 11,000 bedar
bių.
f Austrijoj. — Dalykai Aust
rijoj palengvelia taisosi. Tau
tos Banko gerų pinigų rezer^ 
vas pasidaugino iki 46 nuo
šimčių išleistų popierinių pi
nigų. Bedarbė mažinusi. Pasi
daugino eksportas į Ameriką.

Į. Japonijoj. — Japonijos pre- 
Įkyba su Amerika birželio mė
nesyj žymiai nupuolė. Gegužės 
mėnesy Japonijon buvo atvež
ta iš Amjrrikos tavorų liž 45,- 
000,000 yenų.

Anglijoj. — Pramonės padė
tis Anglijoj tebėra gana blo- 
Iga. Birželio 18 d. Anglijoj\re- 
igistrantų bedarbių buvo 1,- 
*200,000. Per savaitę bedarbių 
! pasidaugino 3000. Bet nuo 
Naujų Metų jų sumažėjo ant 
285,000. Kainos eina mažyn. 
Valdžios išlaidos yra virš biu- 
'džeto. Deficitas siekia 23,348,- 
548 svarų sterlingų.

ilt^ijot). — Itallijos biznis 
taipgi didžiai nukentėjo dėl 

į smarkaus Italijos pinigų puo- 
ilimo. Daugelyj pramonių’ dar
bai menkai eina, tik automo
bilių dirbtuvės gerai dirba. 
JBanikuose žymiai sumažėjo de- 
>pozitai. Bankriitį skaičius pa-

gui: “Tai s 
razumnėsms už, lietuvį.”

Mat lietuvis lajeris nenorė
jo lietuvį apgauti ant jdevynių 
'dolerių. Už tai Jį durnu palai-

O apie biznierius, tai žinau 
daug faktų, nes ne vakar at
ėjau į Cliicagą.

Mr. Baltrus,
Chicago, III.

Tel. Armltage 4831
Dr. C. A. KIRKW00D 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumaa 

1562 MilWaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

Čecho-Slovakijoj. — Suma
žėjo geležies ir anglių pramo
nė. Apskritai betgi biznis Če- 
choslovakijoj stovi gal geriau 
kaip kitur. Pinigų netrūksta.

Pragyvenimo brangumas ne
atsimainęs. Del lietų susivėli
no rugiapjūtė.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinorrvas ir ge- 

riausiąs gyduoles 
SWEDOLA

Pasekmes bus tikros, tik už 50c. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos -per:
" POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Pranešimas
Plačiai pagarsė

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

UNITED AMERICAN U N ES
JOINT S6R.VICE WITM

H AM BURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į Visas 

dalis
LIETUVOS-

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, bu 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Rellance” 
“Albert Ballih” 
“Dcutschland”

Kurie veža I, II ir III kleaos pa- 
sažieriue ir populiariški laivai 
“Mount Clny”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa”, “Thu- 
ringia” ir “We»tphalia” bu cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavitnas, puikus kambariai, 
puikios apystovos.

United American 
Lines

v/171 West Randolph St., 
Chicago, III.

“Arba bile autorizuoto agento.

ĮBtOgL, DIDŽIAUSIAS^ 
PASIRINKIMAS W

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

Dabar Yra Laikas
Pirkti
Jūsų Plumingą — Apšildy
mo ir elektrinius reikmenis

11 ,■ 11 'T? .............   111...............
Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

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

Subat.
dieną.

Kliniko
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

—9, Nedėliomis 9—12 

valandos: Utarnnkais

. DIDŽIAUSIAS KNYGŲ IR MOKSLU 
IŠPARDAVIMAS

I ' . '' J

Baisias galybes visokiųi knygų išparduodame
Į už pusę kainos.
| čia dedame tiktai nekurias knygas; kurie norite daugiau, reika- 
i laukite katajiogo, kurį gausite dykai.

LYTIES MOKSLAS' knyga, kuri užveria savyje didžiausias žmo- 
F gaus kūno ir sveikatos slaptybes, pTrmiau kainavo $7.00, dabar 

leižiame už $3.50.
LIETUVJŠKAI-ANGLIŠKAS ir ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kurių nė viekas Amerikoje gy
venantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo $11.00, dabąr 
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, 

, dtabar mes parduodam po $2.00, ir tai puikiai apdaryta!
L. K. MOKYKLOS visos ARITMETIKOS LEKCIJOS, iš kurių 

. išmoksi aritmetiką greičiau ir lengviau, negu iŠ vadovėlio ar mo
kytojo, pirmiau kainavo $40.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. MOKYKLOS' ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS, iŠ kurių iš
moksta anglų kalbą net ir tie, ktirie iš niekur išmokti negalėjo, 
pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. MOKYKLOS LIETUVIŲ RAŠTIŠKOSIOS KALBOS LĖK- 
CIJOS, iš kurių tasyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie ko
respondencijas per visa savo amž| rašė, iš visokių vadovėlių 
klnosi, ir vistiek taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kai 
$20.00, dabar leidžiame u: Z??

Pinigus siųskite: money order, expresfi order, bankos čekį, du 
lerius registruotame laiške. Siunčiame ir per C. O. D., vadinas", 
kai gauni pašte siuntini, tai ten ir užsfmbki. . ’

Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau 
ir laimės. —

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

pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame už $2.00.
L. K. MOKYKLOS LIETUVIŲ RAŠTIŠKOSIOS KALBOS LĖK- 

CIJOS, iš kurią tasyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie ko
respondencijas per visa savo amž| rašė, iš visokių vadovėlių mo
kinosi, ir vistiek taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo 
$20.00, dabar leidžiame už $1.00.

,į do- 
nasi,igistruotame laiške. Siunčiame ir nei 

ii pašte siuntini, tai ten ir Užsimoki.

I
Mes esame šiandien didžiausi 
pardavinėtojai naujo ir vartoto 
plumingo ir apšildymo reikmenų. 
Priežastis tam yra, kad mes pa- 
tis perkame didelį apštį pinigais. 
Todėl duodame progų jums su
taupyti, nės mes patįs galime 
daugiau sutaupyti pirkdami už 
pinigus. Mes prisilaikome savo 
motto kainose.

Kainos gerumas ir patarnavimas <
Apskaitliavimų ir kainąą maloniai suteikiame 

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

Nąmas tūkstančių bargenų

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

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: Victory 2454-4356

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą.

DR. R. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augjito

Priėmimo kambarys 506,
■ CHICAGO, ILL.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dienidis 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatbj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, III.

Ofiso valandos: x
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile koki^ negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtume!, pilną kąiną $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėnjimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausj gydymą 
žinomų medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison St 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 mt 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a., 
5 esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar k TiA f irusiu V

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam* rydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
/visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterines ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plauki# j mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk Hg paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise/nega
lėtumėt pasikalbėti su manim*. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižądėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p., 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 Hg 1. 
DR. H. G. MARTIN .
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.



Šliubas P-lė Kudulaitė

TAUPUS ŽMOGUS

taupo ir

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

va

SENIAUSIS BANKAS ROSELANDE

11106-08 Michigan Avė

RESOURSAS

$4,166,574.45Viso Resoursų

ATSAKOMYBĖ

bet tokių kaip šitos, Viso Atsakomybių
Sovietu biudžetas

Tremia profesorius.

atsakė Anta

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

Stebuklingas 
Automobilius

Turtas 
$14,006,000

— APSAUGOS SPINTOS 
UGNIUS IR VIESULOS

Mes kalbame LietuviškaiIš Kijevo universiteto ištremta 11 profesorių, daugiausia medikų. - ;

nas “Argi neatsimeni praeitą ne- dėldienį, kad daviau penkinę?““Aš turiu persitikrinti“ — atsakė kunigas ir išėjo iš bažnyčios. Po valandėliai sugrįžo ir pranešė, kad viskas gerai, penkinė našlaičiams esanti užmokė-

Musų yra didžiausia plum- 
bingo ir apšildymo Įstaiga 
mieste. . \ r

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing Hpuse Ass’n.

“Gerai. Kada buvai išpažinties?” garsiai paklausė klebo-

Vėl visi suburbėjom pas altorių, o vargonininkas ėmė dūduoti vargonus. Jau buvo pradėjęs kunigas skaityti, tūlas maldas, kaip vėl susimislijo kažkokį šposą ir ėmė mosikuoti rankomis vargonininkui, kad tas sustotų, o kada sustojo, kun. paklausė jaunojo ir jaunosios ar jie esą atlikę velykinę išpažintį. Į Jaunasis atsakė, kad jis jau la- 1 bai -senai kaip paliovė griešyti ir todėl išpažinties nebeatlikinė- ja. O jaunoji tyli. i“Sakau jums, kad turit atlikti išpažintį, kitaip neduosiu šliu- bo!“ — Pasakė gana ruščiai ir nuėjęs į klausinyčia atsisėdo.Jaunieji, tuo tarpu kaž-ką tarp savęs pasitarė ir nuėjo pas kunigų vienas paskui kitą.Pirmutinis priėjo jaunasis.“Persižegnok I” sušuko kuni-

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

Reguliariai 
investina išmintingai

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

Pirkit Sau Plumbingą ir Apšildymo 
Įrengimus* nuo Atsakančios Įstaigos

A STATE SAVINGS BANK 
įsteigta 1891 i Įkorporuota 1918

nas.“Nepamenu”.“Ką sugricšijai?““Nieko”.“Ar gulėjai su savo mergi

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

[raukšlėtą smokingą, pasitaisė apikaklę ir inžiną paleido. Susidėjo visą partiją į savo stebuklingą* automobilių v ir kad paleis vežti, net visi vaikai pagaliais ėmė mėtyti, o pusė tuzino lietuviškos veislės šunų [kaip bematant kojų neteko. [ Važiavo jHudsono išdirbystės Į automobiliu j e visa» ką tik gili muši lietuvių politinė partija, [kuriai lemta Amerikos lietu- [vius iš dabartinio chaoso iš- Į vesti. Dundėjo automobilius,truko Rockefellerjo aliejau# du- tmai, o iš visų- skylių ir plyšių lėkė ir krito visokių fondų atskaitos, Visokių organizacijų išlaidos ir išlaidos, įvairių įvai riaušių lietuviškų bendrovįių (dar neparduoti šėrai...
— Vienas iš musų.

ot gera min- tik lei- Mums sukurti partija,

Mano geras draugas, Antanas rengiasi vesti ir .pakvietė mane 
į pajaunius. Aš apsiėmiau ir nuvykau pas jį.Be mano draugo ir jo sužic- do tinęs dar radau vieną mergelę, kuri kaip ir aš turėjo dalyvauti vestuvių iškilmėse, ir gas-| padinę su vaikais. IAntanas buvo labai geras, padorus ir simpatingas žmogus, bet labai didelis laisvamanis. O dabar jis ketino eiti bažynčion, pas kunigą prašyti šliubo. Toks jo pasielgimas man atrodė ne- getas ir nepateisinama^ Aš galvojau, kad jei žmogus yra laisvamanis, tai tokiu ir turi būt visą laiką, o labiausia, kada rengiasi vesti! Aš nežinojau, ar jo mylimęji žino, kad jis yra toks laisvamanis, ar tik sužinos po šliubo, kada atras, jog Antanas nepoferiauja,. neina bažnyčion ir škaplėrių su rožančiais nedė-

Company
22os Gatv.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Dar dideles daryta, alinga nauja politinė partijaGirdėjau, kad

$200,000.00
. 100,000.00

62.208.56
14.951.59

. 4,053.00 

... 51,590.00 
3,733,861.30

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

Chicago, Illinois. \

Rusų biudžetas 1923 metams siekiąs 1,400,000,000 aukso rublių. Ta suma labai siaurai ir tik svarbiausius reikalus patenkinsianti. Prieš karą biudžetas buvo apie 3,400,000,000, bet Rusija buvo didesnė ir nenualsinta. ’ .* <■
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Savings Bank

Į “Ar vaikščiojai su ja?”I “Vaikščiojau”.| “Ar ilgai vaikščiojai?”“Ilgai“.“Tai kiek ilgai?““Apie porą metų”.“Ar žmonės nepasipiktino?“ “Nežinau*.“Ar gailies už griekus?”I “Kad aš neturiu griekų“.| “Ne tavo biznis! klaupkis duosiu išrišimą.| Pabaigęs vieną, kunigas ėmėklausinėti kitą tik netaip jaugarsiai, o kada pabaigė klausyti išėjo iš klausinyčios ir sako:“Matote, aš dar pirmą tokį keisą užtikau. Šitą keisą aš turiu perduoti vyskupui, o tas žinoma kaštuoja ,todėl malonėsi jaunikis užmokėti dar penkis dolerius našlaičiams, kitaip šliubo nebus“.Jaunasis visai nesiginčijo, paėmė ir padavė kunigui penkinę, sakydamas, kad jam visai nerupi ką su juo padarys.“Dabar duosiu šliubą“ — pasakė kunigas — “po šliubo eikit gražiai namo, nepersivalgykit ir nepasigerkit, rytoj ryte ateikit į bažnyčią duosiu švenčiausį sakramentą“.Ir pagalios davė šliubą. Lai-J ke šliubo vargonininkas minjf^j vargonus — dūdavo iš visų/pa- jiegų, už tai aš numečiau jam dolerinę, tą patį padarė ir mano draugas. iTik jau išėjus iš bažnyčios aš galutinai atsipeikėjau. Pirmiau, man vis rodės, kad kunigas bi- le laiku susimislys ir ims mosikuoti rankomis ir pasakys, kad šliubo jisai neduoda dėl tokių ir tokių priežasčių ir tokia mintis mane labai nervavo. j“Tai šliubas!...” — pažvelgęs į užpakalį ir persitikrinęs, kad niekas nesivėja, — tikrai džiaugdamas sušukau aš, ii’ iš to džiaugsmo abiem rankom apkabinau savo pamergę taip spūsterėjau, kad ji* net suriko.Daug buvau matęs šliubų ir vestuvių taį tik vieną.
— Juozas Pupa.

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudųlaite ir 

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

nebeužsiėmė. Turėjo, kitados mažą suru- k tiria m bet tasai

Capital Stock :.............
Perviršis .4.....................

Nepadalytas pelnas 
Rezervai ir Sąskaitos . 
Dividendai neišmokėti 
Bilos Mokėtinos .........
Depozitai .......................

tona apveltą barzdą ii* tarė:—Gerbiamieji, aš nupirkau automobilių, nors ne' naują, j bet po plynių gerą automobilių: tokį ruimingą, tokį tvirtą, tokį greitą/ tokį kurį labai lengvai galimu kamuFližuoti į didžiausią svetainę: aptepsi !me sukibę, o tuojaus iš ma no automobiliatis pasidarys į didelė ir imponuojanti/ svetainė. Vietos turiu kiek reikia, i galėsime visokių sūrų prisikrauti, galėsime visas atskaitas po pasostėmis sitffikišti, galėsime už savo darbą kiek [pridera pasiimti. Tiktai mumsl reikia kas nors pradėti. Katalikai tvirti, socialistai nesnaudžia, o musų partija plynia žino kokia liga sergą. Aš nors tiktai burnos chirurgas, bet jaučiu, kad: ir jos viduriuose [ne viskas tvarkoj...Dar didesnis veikėjas, tasai žmogus,' kuris savo laiku Lietuvą atstatė, prasidžiugo ir žaibo greitumu pratarė: Į—Gerbiamieji tis man į galvą atėjo, skite man pasakyti, visiems reikalinga * nauja partija, tokia kurioje mes visi galėtume be jokių kivirčių ' viršininkauti. Ant greitųjų štai .propozicija: tu, gerbiamasis, busi prezidentu, aš kasierium, gerbiamasai —sekretorium, nenuilstamas sekėjas galės vice prezidentu būti. Ką jus sakote, ar ne gera mintis?Ir ' pašoko automobiliaus savininkas ir suriko:—Labai puikus sumanymas. Aš apsiimu būti prezidentu, tiktai reikalauju vieno dalyko: kad mane niekas negalėtų pašalinti. Aš savo automobilių šitokiems musų tautai be galo svarbiems tikslams visuomet paskolinsiu. O jeigu Čarneckio viefa man jau negalima gauti, tai, gerbiamieji, užtikrinkite nors konsulio vie-
daug kalbėta ir daug svarbos nutarimų pa- Parašyta plati ir ide- platforma. Sukurta Chica- goje. Girdėjau, kad tai bus stipriausia lietuvių politinė partija, jei tiktai įsikūnys visi pienai.Ir nesvietiškai greitu- laiku šita liauja partija pradėjo augti/7 kai ant mielių. Apsišluostė tasai musų veikėjas savo automobilių, nusidulkino savo

$2.433,495.22
4,451.58 

... 156,132,92 

... 852,927.20 

... 148,555.28 
.... 570,928.05

84.20

ir suse- dešinei ir Aš buvau nežinojęs kur sėstis, kai mano draugas su savo mergina atsisėdo, jei mano pamergę nebūtų įstūmusi mane į sėdynę po kairei.Bažnyčia buvo tuščia. Apart musų keturių nieko daugiau joje nebuvo.Valandėlę palaukus mano draugas pasakė, jog/reikia eiti klebonijon ir j ieškoti kunigo. Ir mudu palikę vienas merginas nuėjo va.Kunigas tuo tarpu miegojo. Gaspadinė atidarė duris, įvedė mudu į kunigo kabinetą, o pati išbėgo jo prikelti. Palaukus mums kokia penkiolika minučių atėjo ir kunigas ir išklausęs musų reikalo liepė gaspadinci pašaukti vargonininką, o kai Vargonininkas pribuvo, surašėme kas reikia, užmokėjo Antanas už šliubą ir nuėjome į bažnyčią.Jau kunigas ir mes buvome prie altoriaus, o vargonininkas dūdavo vargonus, kaip štai ima kunigas mosikuoti rankomis vargonininkui, o kada tas sustojo dūdavęs, klausia jis Antano ar jis užmokėjęs penkis dolerius “našlaičiams“.“Užmokėjau
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U. S. Government Investmentai .......................
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Pinigai ant rankų, ir priklausomi iš bankų, 
Kiti reikmenis ir resoursai ...................................

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

- (Bankas ant kamp 
PADĖK SAVO SUTAUPYS

VIETINIAME Bj
3% palakto mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS
APDRAUDA NUO

Bankas su Laikrodžiu.
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant. 
Sųbatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vak.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

M. Levy
S iaur-rytinis Kamp, State ir

« . Telefonai: Calumet

Buk tikras žiūrėk tikro vardo

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius Ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą frvarantuojama. 1 ' '

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ukčs.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

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

Tek: Boulevard 7309.'

“Ir tamsta nori pasakyti, kad tai gerai sulaužyti šitaip visas vestuvių tradicijas, visas taisykles!?““Man Vistiek.’ fIš lo trumpo pasikalbėjimo aš supratau, kad ji nenori kritikuoti savo draugų, tokioj svarbioj gyvenimo valandoj, todėl ir (savo “Man vistiek’. Aš irgi priėjau prie to išvedimo, kad jau pervėlu daryti tokias svarbias pastabas ir nusiraminau.Suėjome į bažnyčią dome du pc du po kairei

šeštadienis, Liepos 21, 1923
. . — ■ - - - ----- ------------------- -----------------------------------—

Neva feljetonėlis.Ilgą valandą musų . gerbiamas veikėjas neturėjo prezidento vietos, il^ą valandą jisai J pėsčias vaikščiojo, ilgą valan- ] dą jisai nerašinejo apie savo įgimtų smagenų gabumus. Ir ilgą valandą jisai jau savo profesija tiesa, jisai dijusį automobiliuką, vandens nereikėjo, jau senai Waršavskio kluone.į Ilgą valandą tasai pats vei- Įkėjas neturėjo progų ką nors parengti, kokius nors savo sumanymus pervaryti draugijų mitinguose: visose draugijose jisai jau įtakos neteko. Visose partijose jisai jau eiliniu nariu paliko...Ir Dievai jam davė protelio ir jisai su visokiais bizniais Į.ini^elio pasidarė. Pasidarė getų pinigų, grynų pinigų, nei Ikokių ten rublinių rublių, bet p.nieri'koniškų dolerių. Bet jo sielą graužti pradėjo, jj širdo [le susirupiuo: kam jisai ne prezidentas, kam, jisai ne ka- sierius, kodėl su juomi dabar niekas nesiskaito, kodėl jisai negauna konsulio džiabo... Graužė jo *sielą šitie ir panašus dalykai; džiovino jo mažą galvelę nebuvimas armijos, kurią jisai galėtų valdyti. Susirūpino jisai ir pradėjo galvoti ir teirautis. Atkeliavo į Chicago kelioms dienoms paviešėti dar didesnis už jį žmogus, toksai veikėjas, kuris keli metai atgal nieko neturėjo, p dabai’ jau turi visako ir visur, tiktai tos prakeiktos garbės dar ir šitam žmogui pritruko... O čia mūsiškė Chicaga turtinga gerbiamais veikėjais, kurie išsižioję laukia geresnių laikų. Čia yra didelė krūva inteligentų, kurie ir-gi jau ąrmijos neturi, kurie lęit^^ęj.tųjrįejo sa- vo dienraštį, o dabar nė sa-; vaitraštį negali palaikyti.(Paleido šitas atsjęaifi| spedia- [ listas krivulę ir susirinko si musų visuomenės šulai, visi, bet tie šulai, kuriuos saros ir žiemos sniegas pusėtinai aplamzdė. Susirinko visi, pasivalgė pietus "ir pradėjo darbą dirbti, didelį tautos darbą. Tasai vyras nusišluostė savo lietuviška sme-

Norėjau paklausti Antano — ir perspėti jį ir jo merginą kol dar nėra vėlu, *bet vis nebuvo kaip: jie abu skubino, rengės, kepė ir čirškino pyragus ip kepsnius ir taisės eiti bažnyčion. Aš daugiausia sėdėjau vienas ir kramčiau riešučius, kuriuos jaunoji su čielu bliudu man padavė. Dėlto mano lipas buvo nekoks...Buvo tai šubatos popietis. Atsimenu gerai, kada išėjome iš namų buvo lygiai keturios. Iki bažnyčios buvo bent 5 blokai, tai dabar,* maniau bus galima perspėti merginą ir pagalios jį patį, idant viskas butų gerai. Bet, kur tau! Jis ir čia sulaužė visas vestuvių iškilmių taisykles! Vieton pavesti sav^ busiančią pačią man, o pats imti pamergę, kaip visuomet vestuvėse daroma, jis įkibo jai į alkūnę ir nukurė palikdamas mane su pamerge bekrenkčiojant prie namo vartelių. \“Makal.’ssušukau ant jo supykęs ir jau ketinau grįsti atgal stubon, bet pamergė griebė man už alkūnes ir taip-pat greitai nutempė paskui juos., | “Na, ir kaip tau patinka?“ — nuėjęs bent bloką paklausiau pamergės.“Kas?““Tokios vestuvės!“
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Iš Lietuvos Seimo.
NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Liepos 21, 1923

Posėdis birželio 15 d. — 
Šiandien pirmuoju punktu ei
na komisijų papildymo klausi
mas. Pereitame posėdy So
cialdemokratų frakcija į ko
misijas savo atstovo nebuvo 
pasiuntusi. Frakcija pasidali
no darbą komisijose tokiu bū
du: Darbo ir Soc. Apsaugos ko
misija — Galinis, Užsienio 
Reikalų — Kairys, Skundų ir 
Peticijų — Purėnienė, Teisių 
ir Redakcijos — Markauskas, 
Finansų ir Riudžeto — Bieli
nis, žemės ir Miškų Ūkio — 
Plečkaitis, Mandatų ir asmeni
nės Sudėties — Markelis, Sta
tuto — Markauskas, Ekonomi
nė — Kairys. Administracijos 
ir Savivaldybių komisijon ko
deinai musų atstovo neįsileido. 
Taip pat užbalsavo musų a' 
stovą dr. Daukštį į Krašto Ap
saugos komisiją tik todėl, kad 
jisai yra darbininkas. Tie po
nai neįsileidžia į komisijas 
darbininkų atstovų, o paskiau 
skelbs, kad socialdemokratai 
nedirbo seimo darbo.

Antruoju punktu ėjo musų 
frakcijos įneštos' interpeliaci

jos dėl rinkimų laisvės varžy
mo. Interpeliacijoj plačiai 
kalbama apie sauvalingus ir 
neteisėtus pasielgimus valdžios 
agentų seimo rinkimo metu 
(žiūrėk “N-nų” 160 nr.). In
terpeliacija adresuota ministe- 
rių kabinetui. I>clei interpclia- 

cijos skubotumo kalbėjo dr. 
Kairys, čia pat kabineto pir
mininkas p. Galvanauskas da
vė trumpą paaiškinimą. Girdi, 
valdžia nežinanti jokių ypatin
gų apsilenkimų su įstatymais, 
jeigu kas yra nuskriaustas, ga
lįs skųstis teisman, pagaliau ir 
ministerių kabinetas laikinai 
beeinąs pareigas, todėl galės 
neatsakyti į iškeltus priekaiš
tus. Bet ypatingo linksmo 
ūpo sukėlė vidaus reikalų mi- 
nisteris p. Oleka, |X)draug ir 
krikščionių demdkraitų frakci
jos atstovas. Pasirodo, kad fak
tai (pav. milicijos mušimai, 
kaip Klovainiuose), kurie yra 
žinomi plačioj apylinkėj, mi- 
nisteriui nežinomi, bet jis pasi
stengė ištraukti iš savo port
felio žvalgybos surinktų žinių, 
kurių tikslas buvo sukompro
mituoti interpeliantus. Tarp 
kita ko p. Oleka pareiškė, kad 
musų frakcijos narys dr. Mar
kelis Raseiniuose gegužės 1 d. 
dideliame darbininkų mitin
ge raginęs “nuplėšti valstybės 
vėliavą.”

Už interpeliacijos priėmimą 
kalbėjo dr. Plečkaitis. Jo kalba 
buvo, ilga ir įdomi. Ironizuoda
mas dėl. pp. ministerių pasiaiš
kinimo jisai iškėlė reikalą, ko
dėl kraštas turi išgirsti teisy
bę, apie tai, kokiose sąlygose 
ėjo seimo rinkimai. Prieš in
terpeliacijos priėmimą niekas 
nekalbėjo, bet balsuojant visos 
krikščionių demokratų, darbo 
federacijos ir ūkininkų sąjur 
gos rankos pakilo prieš inter
peliaciją ir jii liko nepriimta. 
Mat teisybe akis bado.

Paėmęs žodį asmens klau
simu dr. Markelis paaiškiho,

kad Raseiniuose mitinge ge
gužės 1 dieną jisai kalbėjęs ta 
prasme, kad buržuazija tą die
ną, konkuruodama su darbi
ninkais, iškėlė trispalvę vėlia
vą, bet darbininkai 1-mą ge
gužės turi spiestis po raudo
na vėliava.

Čia krikščioniškieji nervai 
nebeišlaikė. Pasigirdo riksmai, 
kai kurie sustojo, kilo triukš
mas. Ypatingai karščiavosi 
federantai. Pirmininkas pas
kelbė pertrauką.

Po pertraukos seimo pirmi
ninkas pranešė, kad atstovo 
Markelio kalboje įžiūrėjęs val
stybinės vėliavos įžeidimą ir 
pasiūlė dr. Markelį pašalinti 
trims posėdžiams. Pasiūly
mas dešiniųjų buvo priimtas. 
Tuomet visa socialdemokratų 
f rakei j ja protestuodama aplei
do salę.

Tik vėliau grįžo į posėdį dr. 
Purėnienė dalyvauti nuo frak
cijos vardo ginčuose dėl pat
virtinimo seimo rinkimų. Ji 
dar kartą iškėlė rinkimų neto
bulumus, reikalavo v rinkimus 
pripažinti atliktus neteisėtai 
ir perrinkti' seimą krikščionių 
demokratų lėšomis. Posėdis 
užsibaigė.

Tą pačią dieną po pietų bu
vo paskirtas antras posėdis. 
Tęsėsi ginčai dėl rinkimų tei
sėtumo. Valstiečiai liaudinin
kui iš savo puses taip pat nuro
dė eilę apsilenkimų su rinkimų 
įstatymu. Pagaliau po ilgo ty
lėjimo išėjo krikščionių demo
kratų kalbėtojas (kun. Krupa
vičius). Nabagas skundėsi, 
kad valdžia ir krikščionims de 
mokratams kliudžiusi mitin
guoti (salėj juokas). Reikš
mingas jo pasakymas, kad 
k r i k ščio n irn s <lemo k ra ta m s
brangi ne bi kokią demokraty-

bė, bet tik “tautinė dem(M<ra- 
tybė”. Tas pasakymas buvo 
sutiktas dešiniųjų plojimais. 
Anot kun. Krupavičiaus išeina, 
kad yra ne vienas demokratiz
mas, bet keli. Kitaip kalbant, 
jis viešai patvirtina nuomonę, 
kad krikščiohys demokratai 
palaiko demokratizmą tol, kai 
demokratizmas yra naudingas 
jų partijos tikslams.

Sąryšy su rinkimų patvirti
nimu iškilo atskirų ' atstovų 
pilietybės klausimas: Ereto 
(šveicarietis), Jerino (rusas) 
ir Brudnio (zydaš). Pirmieji 
du dešiniųjų balsais buvo pri
pažinti neabejotinais , Lietuvos 
piliečiais. * Brudnio klausimui 
išrišti buvo išrinkta spccialine 
komisija. Tuo posėdis ir užsi
baigė.

Posėdis 16. VI. — Kojnisijos 
referentas pranešė, kad Brud- 
nis pripažintas teisėtai išrink
tas seiman, bet seimo dau
gumą išrišo tą klausimą nei
giamai. Tos pat daugumos 
balsais išviso seimo rinkimai 
pripažinti teisėtai ir patvirtin
ti. Priešingos tuo klausimu 
socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų rezoliucijos at
mestos. x

Antras klausimas buvo svar
stomas — ■jsopiaJdemolkratų 
frakcijos įneštas sumanymas 
išleisti politinės amnestijos įs
tatymą. Seimo komisija nu
sprendė, kad amnestija nerei
kalinga. Musų frakcijos var
du kalbėjo dr. Markauskas pa- 
L>x-ež<lamas, kad nuo pat prad
žios įsikūrimo nepriklausomos 
Lietuvos pas mus veikia karo

Stovis su ypatingais teismais, 
nuo ko daugiausia kenčia poli
tinės ir ekonominės darbinin
kų organizacijos; kalėjimai ir 
koncentracijos stovyklos pil
ni politinių kalinių; siūlė am
nestijos įstatymą pripažinti 
svarstytiną. Bet krikščionys de
mokratai su kompanija be 
rimtų argumentų sumanymą 
atmetė. Darbo federantai, ži
noma, irgi balsavo prieš su
manymą. Tegu žino dari 
ninkai, kaip federantai gina 
darbininkų laisvę.

Greit po to posėdis buvo už
baigtas.

* * ♦

Socialdemokratų frakcija 
yra> įteikusi seimui pataisas 
prie įstatymo apie atlyginimą 
darbininkams ir tarnautojams 
nelaimingais atsitikimais. Ly
dimasis raštas taip skamba:

Socialdemokratų frakcija 
randa, kad veikiantis dabar 
Lietuvoj įstatymas dėl atlygi
nimo jncllaimįrignis atsitiki
mais yra netobulas šiose daly
se.

1) Įstatymas neapima visų 
darbininkų ir duoda galimybės 
juo giAtis tiktai fabrikų ir ka
syklų darbininkams.

2) Pašalpos ir pensijos iš
duodamos ’tįk dalinai, bet ne 
sumoje pilno tikrojo darbinin
ko uždarbio.

3) Netiksliai nustatomas 
darbininkų metinis uždarbis: 
reikėtų imti tikrasis vidutinis 
dienos uždarbis prieš nelaimin
go. atsitiilcrmo ir tolcių ciioiių 
metuose skaityti ne 260, bet 
300.

4) Vienkartiniai atlygini
mai turėtų būti duodami, jei
gu to pareikalaus nukeli te ju- 
sis, bet ne abiejų pusių susita
rimu.

5) Tos rūšies ieškiniams iš
kelti nustatytas pertrumpas 
terminas: reikėtų nustatyti ne 
2, bet 10 metų.

6) Įstatymas turėtų 
visus tarnautojus be 
išimties.

7) Išviso įstatyme yra daug 
anarchizmų, kurie nesuderina
mi su šiuolaikine Lietuvos 
Respublikos teisine padėtimi.

Del rinkimų teisėtumo kal
ba soc.-dem. vardu atstovė 
Purėnienė. Jinai nurodo išti
są eilę prasižengimų prieš sei-

apimti 
jokios

mo rinkimų įstatymą, prieš 
rinkimų laisvės apsaugojimo 
įstatymą ir dargi prieš Lietu
vos konstituciją iš pusės vald
žios ir kunigų ir siūlo socialde
mokratų frakcijos vardu pri-Į 
imti šią rezoliuciją: “rinkimus 
į II Lietuvos Seimą, kaipo 
smurto keliu pravestus ir 
smurtu palinkusius li'audies va
lią krikščioniškojo bloko nau
dai, kasuoti ir paskirti naujus. 
Nauji rinkimai turi būti pra
vesti krikščionių demokratų 
bloko lėšomis, kaipo atšokė
tu ingo už sudarytąjį rinki
mams smurto režimą ir juo 
parėmusio partinius savo sie
kinius.

Soc.-dem. Frakcijos vardu 
(“S-d.”) Liuda Purėnienė.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Rekomenduojamas

Kaipo balai atatin
kamas ir kartuą 
tonikas -r— imk

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Severa’s

Balzol 
(pirmiaus Gyvasties Balzamas).

Kaina 50 ir 85 centai.... ,
Klauskite pas aptiekoriaus.

STRĖNOS BAISIAI
SKAUDĖJO

Mrs. Robinson papasako
ja, kaip ji atrado pagalbą im
dama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Amarilio, Texas. — “Didžiausią 
man kliūtį darė strėnos. Jos skaudė

davo taip baisiai, 
kad be maž ko ne
nugalavo manęs ir 
aš turėjau mėšlun
gi . Taip aš sirgau 
apie trejus metus; 
ant galo draugė 
patarė man pamė
ginti Lydia E. 
Pinkhanv’s Vege- 
table Compound. 
Nuo to laiko mano 
sveikata pagerėjo,

aš užlaikau namus ir galiu savo dar
bą dirbti. Aš patariu savo drau
gėms imti Vegetable Compoundą, ka
dangi jis man tikrai pagelbėjo.” —• 
Mrs. C. B. Robinson, G08 N. Lincoln 
St., Amarilio, Tex.

Vegetable Compound yra puikus 
vaistas moterims. Jis pašalina kliū
tis, kurios padaro tokius simptomus 
kaip strėnų skaudėjimas, skausmingos 
antdrapanės, nereguliarumas, pailsi
mas, pavargimas, nervuotumas. Tą 
tolydžio parodo tokie laiškai kaip po
nios Robinson ir kaip viena moteris 
papasakoja kitai, šitos moters žino, 
ką jis joms gero padarė. Jis tikrai 
vertas yra pamėginti.

Šeimininkės padaro didelę klaidą 
leisdamos sau taip susirgti, kad pas 
jas beveik, nėra pajiegų naminėms 
priedermėm^ eiti.

Viena 52 colių nulenktais kraš
tais, vieno šmoto sinka, kairės 
ar dešinės, dvi geležinės malia- 
votos 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 EA 
tik už ♦PtO.uU

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

SQUARE DEAL PLBG. SUPPLY HOUSE
1723-31 So. State Str., Chicago, UI.

Tel. Calumet 3230. Kalbame Rusiškai ir Lenkiškai. ■
Ateik ir susipirk kol dar yra.

4'/2 arba 5 pėdų geležinės ene- 
meliuotos vanos, priskaitant di
delės vertės N. P. su kranu ir 
china indeksu ir|HL P. kombi
nuotas apsaugojitnas, vandens 
pervirk ’ $26.50

Patarimas Sergantiem
1 1 Į| Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy-

I mą jus tuii’Gte, bandykite gauti patarimą nuo l'r.
Vau Faing, kuris pasakys jums, U'p gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką liga, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

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

Specialistas 
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8"

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

* Raffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų • 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją . _ . 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkp Ruffles savo aptiekojo Šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorijp.

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas >

i
v

v

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgryja. kaip auSta dangaus.

KODĖL?
1) - RYTAS -
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Dieną be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) —- Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie 

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

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus. i

Vai.: 18 iki 8 v. Ned. 10 ild 1 p. p. . 
1545 West 47th St

Phone Boulevard 7589

DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, ) 
Netoli Ashland Avė.

SVEIKATA TAI TURKAS IR LAIME

Gal jums reikalingi 
akiniai

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir rr/an tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu BA
LUTES STOMACH > B1TTE- 
RIS ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gcra- 
dėjystei.

_ , _. Taipgi veliju ir jums, kurie
Daba1, Pirma tik norite būti sveiki ir tvirti,

tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurįus ir prašalins galvos, pokrutinčs ir strėnų skausmą ir abelnai 
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bo'nka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant į 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 reikalaujamu gyduolių.

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

JEI paprasto laikraščio 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
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurėji- 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto ild 9 vakare. 
Septintadieniaia 9 r. iki 12 dienos.

SOUIRE EDGEGATE Uncle Sėt h and the Sgujjre Engage in a Bit of Harmlcss Goa^p BYLOUIS RICHĄRD
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DAVID RUTTER & CO.j 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

..... ------------ ------------- ----- 'J

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■J 
: Reumatizmas sausgėlė ■
■ Nesikankykite savęs skaus- ■
■ mals, Reumatizmu, Sausgėlė, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
I1 dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO COMFOUND mo- ■ 

stis lengvai prašalina viršmi- •
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ®
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■
~ vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
® paštą 55c arba dvi už $1.05. "
■ Knyga: “ŠALTINIS S’VEL ■
" KATOS”. augalais gydyties, ■ Jį kaina 50 centų. jĮĮ

■ Jusliu Kulis : 
H 3259 South Halsted Street, J
■ CHICAGO* ILL. ■


