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NAUJAS PREZID ENTAS - COOLjDGE
Coolidge jau už

ėmė vietą
Kabinetas nesimainys

Naujasis Jungtinių Valstijų prezidentas

Tęs Hardingo politiką
Hardingo lavonas vežamas į 

Washingtoną
Naujas prezidentas Goo- 

lid^a užėmė vietą
Jau sudėjo prisaiką ir vyksta 

Washingtonan.

PLYMOUTH, Vt., rugpiučio 
3. — Prezidentui Hardingui 
netikėtai mirus, tris dešim
tuoju Jungt. Valstijų prezi
dentu tapo vice-prezidentas
Calvin Coolidge, kuris čia vie
šėjusi savo gimtinėje, pas sa
vo tėvą ant ūkės. Prieš savo 
tėvą, viešą notarą,^jis jatt ir 
prisaiką sudėjo. Prisaiką buvo 
labai paprasta, be jokių cere
monijų. Savo ūkininko na
muose naujojo prezidento tė
vas perskaitė paprastą prisai-j 
ką, prisižadančią išlaikyti ' ir 
ginti Jungt- Valstijų konstitu
ciją, prezidentas Coolidge ją 
pakartojo ir tuo baigėsi naujo
jo prezidento inauguracija.

Sudėjęs prisaiką, naujasis 
prezidentas 7:30 valandą ryte 
išvažiavo į Wasbingtoną eiti 
savo pareigas. Lydimas , savo 
žmonos, kongresmano Dale ir j 
dviejų federalinių darbininkų, 
kuriuos padaryta sargais, pre
zidentas Coolidge išvažiavo 
automobiliu į Ruthland, kur 
juos laukia specialiais trauki
nis.

Naujasis prezidentais pasi
kalbėjime išreiškė prižadą lai
kytis tokios pat politikos, ko
kios laikėsi mirusis preziden-

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 tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamų kai
nų.

Praneškit apie savo bargenų 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

tas Hardingas ir užbaigti Har
dingo pradėtus, bet neužbaig
tus darbus.

Prezidentas Coolidge nuvy
kęs į Washingtoną dar ne tuoj 
apsigyvens Bajtąjame Name, 
bet turės apsigyventi hotely, 
o ir prezidento raštinė laiki
nai bus kapitoliuje, kur jis 
turėjo raktinę būdamas vice
prezidentu.

Ccolidge’iui užėmus prezi
dento vietų, nesitikima, kad
valdžioj daug kas persimainy
tų. Veikiausia ir kabinetas 
pasiliks tas pats, be svarbes
nių permainų. Tai redo jo pa
reiškimas, kuriame jis prisiža
da laikytis Hardingo politikos 
ir dirbti su tais žmonėmis, su 
kuriais jis dirbo, ir kartu pra
šo kabineto narių ir kitų ir to
liau eiti savo pareigas ir gel
bėti jam, kaip kad jie gelbėjo 
Hardingui.

Naujasis prezidentas Calvin 
Coolidge gimė liepos 2, 1872, 
Plymouth, Vermont. Jo tėvai 
buvo neturtingi miestelėnai, 
kurie paskiau persikėlė ant 
ūkės, kur augo ir dirbo ir Cal
vin. 1895 m. Calvin Coolidge 
baigė Amherst kolegiją, pas
kui pabaigė advokatūrą.

Tapęs advokatu Calvin 
Coolidge apsigyveno North- 
anipton, Mass. Veikiai jis įsi
maišė į politiką, tapo išrink
tas miesto tarybon, miesto 
advokatu ir gabaus miesto 
mayoru. Po to jis įsimaišė ir 
valstijos politikon ir 1915 m. 
tapo išrinktas valstijos legis- 
laturon, paskui valstijos sena
tai! ir patapo senato pirminin
ku. 1915 m. tapo išrinktas 
vice-gubernatoriu, o 1918 m. 
tapo išrinktas ir Massachusetts 
gubernatorium, už metų vėl 
tapo išrinktas gubernatorium, 
o 1920 m. tapo nominuotas į 
ša'lies viceprezidentus, [kartu 
su prezidentu Hardingu.

Kaip Hardingas, taip ir 
Coolidge šalies politikoje ne
buvo plačiai žinomi iki pasta
tymo jų kandidatūros į ša
lies augščiausias vietas. Coo
lidge labiausia pagarsėjo viso
je šalyje tik sulaužymu poli- 
cistų streiko Bostone. Tas 
griežtumas, kuriuo jis laužė 
tą streiką, labai patiko kapi
talistams ir jų politikieriams 
ir jie už tą Coolidge pradėjo 
labai girti ir prie pirmiausios 
progos pastatė jo kandidatū
rą į vice-prczidentus.

CALVIN COOLIDGE
i Vakar paskelbtas Jungt. Valstijų prezidentu, kurių vietų jis užėmė delei prezidento 
Warren Harding mirties, šiandie jis jau pradės eiti savo naujas pareigas.

Jis yra labai konservatyvių 
pažiūrų žmogus, nors tankiai 
mėgstantis gražiai pakalbėti 
apie darbininkus ir pasigirti 
Amerikos laisvėmis.

Prezidento Hardingo lavo
nas išvežamas Wash- 

ingtonan
Mirusia prezidentas betgi bus 

palaidotas Marion, Ohio.

SAN FRANCISCO, Cal., r. 
3.— Visa šalis šiandie yra ge- 
du'liuose delcji ūmios mirties 
prezidento Warren G. Har
dingo, mirties visai netikėtos, 
kada buvo tikimąsi pilno pa
sveikimo.

Iki pat m/irties prezidentas 
turėjo pilną sąmonę ir mirtis 
buvo labai ūmi. Mirtis įvyko 
delei smegeninės ai>opleksijos, 
paėjusios nuo trūkimo smege
nyse vienos gįslelės.

Šiandie, 6 vai. vakare (9:30 
v. vak. Chicagos laiku), po Iru 
mpų pamaldų Palace hotely 
prezidento kambary, lavonas 

specialiam traukiniu bus iš
vežtas į Washingtoną. Trau
kinis pasieks Chicago pirma
dieny, 3:45 v. po piet, bet ne
sustos, kaip nesustos /niekur 
kitur iki nepasieks sostinės, 
kurią traukinis mano pasiekti 
antradieny.

Washingtone lavonas bus 
išstatytas kapitoliuje. Ten jis 
veikiauisa išbus gal porą die
nų, o paskui bus išvežtas į 
Marion, Ohio, kur ir bus pa
laidotas. Laidojimo diena dar 
nėra nuspręsta.

Prezidentas Hardingas |gi- 
mė lapkričio 2, 1805, ant ūkės 

ties Bloomington Grove, Ohio. 
Jis buvo jauniausias iš 8 vai
kų. Jo tėvas, neturtingas kai
mo gydytojas ir dabar tebe
gyvena. Prezidentas užaugo 
ant ūkės, o būdamas 14 m, įs
tojo j Ohio Central kolegiją, 
kurią, pats sau užsidirbdamas 
pragyvenimą, baigė. Ten išsi
mokino spaustuvės darbo ir 
redagavo kolegijos žurnalą. 
Pabaigęs kolegiją ir išbandęs 
keletą užsiėmimų, kartu su 
tėvais persikėlė į Marion, O., 
kur vėl pradėjo dirbti spaus
tuvėje. Paskui kartu su .savo 
jaunu draugu nusipirko ban
kini t i j antį djęnrašftį Marion 
Star, kurio leidėju preziden
tas buvo iki pat mirties. Laik
raštis greitai atgijo, išsiplati
no, o pats Hardingas įgijo 
reikšmės politikoje.- 1898 m. 
jis tapo išrinktas valstijos se- 
natan, o 1903 m. vicc guber
natorium. 1910 m. jis kandi
datavo į gubernatorius, bet 
liko sumuštas rinkimuose, bet
gi 1914 m ta po išrinktas se
natorium. 1912 m. jis repub- 
likonų konvencijoje renomina- 
vo Tatftų į prezidentus, 1916 
m. pats pirmininkavo konven
cijoj. Jo atidaromoji kalba 
taip patiko republikonams,

PINIGU KURSAS
Vakar, rugpiučio 8 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buto skaitoma Amerikos pini- 
rais Ai taip i

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.59
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų.................$4.57
Danijos 100 markių ........... $i8.20

Finų 100 markių ...... _.............$2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.78
Italijos 100 lirų...... . ............ .. $4.34

Lietuvos 100 Litų .... ______ $104)0
Lenkų 100,000 markių ........... 45c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.04
Olandų 100 kronų ............... $39.34
šveicarų 100 kronų.................$17.87
Švedijos 100 kronų ............... $26.65

I Vokietijos 100,000 markių.........10c 

kad jį norėta nominuoti kan
didatu į prezidentus. Bet ne
susitaikytą ir nominuota 

Hughes, kurį sumušė Wilso- 
nas. 1920 m. konvencijoje re
publikonams nesusitaikant tarp 
gen. Wood ir Illinois guberna
toriaus Lowdcn, partijos bo- 
sų Hardingas, kuris iki to lai
ko visgi mažai buvo žinomas 
visos šalies politikoj, ir tapo 
nominuotas, o paskui ir išrink
tas į prezidentus.

Senasis kabinetas pasiliks
Tikimąsi, kad ūmių permainų 

ministerijoje nebus.

WASHINGTON, rugp. 3. 
— Nors šiandie visi valdžios 
departamentai yra uždaryti, 
nemanoma, (kad prezidento 
Hardingo mintis , padarytų 
ūmių permainų šalies admini
stracijos sąstate.

Prezidentas Coolidge išreiš
kė , pageidavimą, kad visi tie, 
kurie tarnavo Hardingui, pa
siliktų savo vietose ir toliau. 
Manoma, kad tas jo pageida
vimas bus išpildytas.

Betgi kada viskas aprims ir 
nusistovės, galima tikėtis laip
sniškų permainų kabinete. Ma
noma, kad pirmuoju pasitrauks 
generalinis prokuroras Dau- 
gherty, kuris buik sirguliuo
jąs.

Misijos užsieny betgi turės 
gauti paujus jgajiojiimus, ka
dangi jos nebegalės * veikti 
varde prezidento Hardingo. 
Manoma, kad naujasis prezi
dentas Coolidge pasiųs naujus 
įgaliojimus kaip tik atvyks į 
Washingtoną.

francija nė kiek nenusi
leidžia kontribucijos 

klausime
Atsisako tartis su Vokietija iki 

nebus sustabdytas pasyvia 
priešinimasis.

PARYŽIUS, rugpiučio 3. — 
Premjeras Poincare savo noto
je Anglijoje valdžiai, atsaky
damas j Anglijos kontribucijos 
notą, pareiškia, kad Francija 
negali tartis su Vokietija iki 
pasyvis priešinimasis Ruhr di- 
strikte nebus sustabdytas ir 
kad negalima nė svarstyti apie 
Ruhr evakuaciją iki nebus 
pasiektas pilnas susitarimas ir 
kol nebus užmokėta kontribu
ciją, ar bent nebus užtikrinta, 
kadji bus užmokėta.

Francijos notos turinį Poin
care paskelbė po to, kaip jis 
perskaitė Anglijos premiero 
BaldSvin kalbą parlamente, ku 
rioj jis pageidavo visų susi
rašinėjimų kontribucijos klau
simu paskelbimo.

Francija pakelia Liausimą 
ar galima butų ką laimėti dar 
sykį nustatant Vokietijos nuo- 
jiegumą mokėti kontribuciją. 
Nota sako, kad tai atlikti yra 
pareiga kontribucijos komisi
jos. Poincare išreiškia pagei
davimą, kad Amerikos neofi- 
cialinis atstovas 'kontribucijos 
komisijoje daugiau dalyvautų 
tols komisijos svarstymuose.

^Francijos nota taipjau tvir
tina, kad jei Anglijos valdžia 
pasakytų Vokietijos valdžiai, 
jog ji neremia Vokietijos nusi
statymo, kuris- veda prie su 
griuvimo visą Europą, tai pa
dėtis tuojaus pasitaisytų.

Paryžiaus laikraščiai džiau
giasi Anglijos svyravimu.

Paryžiaus laikraščiai randa, 
kad premiero Baldvvin kalba 
parlamente yra daug prielan
kesnė, negu kad buvo manyta. 
Jie džiaugiasi, kad Anglija nė
ra nusisprendusi ir nežino ką 
dabar veikti. Niekurie laik
raščiai spėja, kad Anglija ban
do tarpininkauti tarp Franci
jos ir Vokietijos. Esą pavojaus 
žlugimo sąjungos kol-kas nėra 
ir Anglijos pozicija paliekanti 
atdaras duris tolimesnėms de
ryboms.

Uždarė valdžios raštines.
WASHINiGTON, rugp. 3. - 

Gavus žinią apie prezidento 
Hardingo, valstybės sekreto
rius Hughes, kaipo augščiau- 
sįas esantis Washingtone val
dininkas, įsakė uždaryti vienai 
dienai visus valdžios departa
mentus ir biurus, išreiškimui 
pagarbos mirusiam preziden
tui.

Teatrai, kabaretai, biržos ir 
veik visos pasilinksminimo 
vietos visoje šalyje tuojaus 
užsidarė, kaip tik tapo gauta 
žinia apie prezidento mirtį.

PARYŽIUS, rugpiučio 3. — 
Iždo sekretorius Melon suži
nojęs apie prezidento Hardin
go mirtį paskelbė, kad jis tuo
jaus grįžta namo, nors jis bu
vo manęs dar apsilankyti ir 
pasilsėti tūlą laiką Šveicarijo
je.

CALVIN COOLIDGE
30-tas Jungt. Valstijų prezi
dentas, kuris vakar prieš sa
vo seną tėvą sudėjo prisaiką 
ir užėmė augščiausią šalies 
vietą.

Geležinkeliečiy strei
kas Vengrijoje

Visoje šalyje paskelbtas karo 
stovis, o streikierių vadovai 
areštuojami.

BUDAPEŠTAS, rugpiučio 3.
— Valdžia paskelbė karo sto
vį visoje Vengrijoje, delei ge
ležinkelių darbininkų streliko. 
Kabinetas atmetė darbininkų 
reikalavimą pakelti algą, kuri 
likusi padvigubinta pereitą 
trečiadienį. Valdžia įsakė inži
nierių uniją paleisti, o streiko 
yadovai tapo areštuoti.

NEW ORLEANS, La., rugp. 3
— Pajamų departamento tyrinė
tojas Murphy apskaito, kad 
New Orleans mieste yra nema
žiau kaip 10,000 “butlegerių” 
(degtinės šmugelninkų). 4,800 
tų butlegerių šiemet užsimokėjo 
ir taksus nuo uždarbio. Ir užsi
mokėjo taksų nemažai — nuo 
$82 iki $10,000 kiekvienas.

šiandie — apsiniaukę, vie
tomis gal lietus; maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:46 v., leidžiasi 
8:06 v. Mėnuo teka 11:44 v. n.

RYTOJ VISI NAUJIENŲ PIKNIKAN
GARDNER S GROVE. 123 GT. ir MICHIGAN AVĖ. BUS ŠAUDYMAI ir UGNYS



Plieno industrija naikins 12 
, vai. darbo dieną
Darbo valandų trumpinimas pra

sidėsiąs tuo jaus.

NEW YORK, rugp. 3. — Plie
no trusto Amerikos geležies ir 
plieno institutas paskelbė, kad 
naikinimas 12 vąlandų darbo die- 

plieno industrijos prasidė
siąs tuojaus. Tiems darbinin
kams, kuriems darbo valandos 
bus sutrumpintos iki 8 vai., bus 
pakelta kiek alga nuo valandų, 
kad darbininkas galėtų iš algos 
nors pusbadžiai pragyventi. Mat 
plieno trustas mokėjo tokią 
menką algą, kad tik dirbant ne
svietiškai ilgas valandas darbi
ninkas dar galėjo užsidirbti pra
gyvenimą. Pavyzdžiui, tie darbi
ninkai, kurie gaudavo po 40c į 
valandą (tai veik augščiausia 
ulga plieno industrijoje), arba 
$4.80 į dieną, už 8 vai. darbo 
gaus $4 į dieną, arba po 50c į 
vai.

Dabar dar tik prasidės trum
pinimas darbo valandų ir jis 
bus daromsa pamaži, taip kad 
dar daug laiko, gal keletą metų, 
ims iki darbo valandos bus su
trumpintos visiems darbinin
kams. Tik daliai darbininkų va
landos bus sutrumpintos iki 8 
vai., bet didžiuma turės dirbti 
po 10 vai. dienoje.

Iš Shane Ko. siuvėją 
streiko

C. B. Shane kompanijoj 
325 W. Madison st., siuvėjų 
streikas tęsias jau ketvirta sa
vaite. Streikieriai laikosi tvir
tai Ir nusitarę laikytis tol, ko 
streikas bus laimėtas. Tik kac 
kaikuriose unijos dirbtuvėse 
buvus* stoka darbininkų, tai 
apie penkiosdešimts streikie- 
rių, net nenorėdami, gavo ap
leisti streikuojančiųjų eiles ir 
eiti užimti reikalingas vietas. 
Dauguma nuėjo dirbti tų, kur 
nesenai atvykę iš Lietuvos ir 
todėl pirmiausiai reikalingi 
darbo. Tie gi, kur pasiliko 
streikuojančiųjų eilėse — pa
tys geriausi darbininkai ir nar
sus kovotojai. Kartą per su
sirinkimą atvyko iš vienos 
dirbtuvės bosai ir norėjo pa
imti. į darbą keletą likusiųjų 
vyrų, bet tie atsisakė, pa reikš
dami, kad jie neisią niekur 
dirbti tol, ligi nebus laimėtas 
streikas toje dirbtuvėje, 
rioj jie 
tusi ir 
siryžę 
nes už 
šimtys
tų siuvėjų vienoj tik Chicagoj, 
o juk su mumis eina visų 
Jungtinių Valstijų ir Kanados 
organizuotieji darbininkai. Da
gi kai kurios lietuvių draugi
jos savo susirinkimuose, atsi
minusios mus, aukoja pinigus 
musų kovai remti.

Kompanija turi kilotą de
šimčių streiklaužių. Tai dau
giausiai jaunutės merginos ir 
vaikai, kitos nei mokyklos ne

kn- 
dirbą — nors tai tęs- 
nietus. Mes, sako, pa
laikais 'ir išlaikysime, 
mus stoja keturiosde- 

tukstančių organizuo-

lės, kurios lig šiol nebuvo ma
čiusios siuvyklos. Supranta
mas dalykas, kokios naudos iš 
jų gali turėt lietuviškieji dirb
tuves boseliai.

Seniau dirbtuvėse streiklau
žiais vartodavo juodukus (ne
grus), o dabar šioj dirbtuvėj 
strciklaužiauja kone visi lietu
viai. Sako, kad kas iš streik
laužių atveda naują slreikalu- 
žį, tai gaunąs vieną dolerį “ko- 
mišino.” Bet kas iš to, kad su 
tokiais darbininkais nieko ne
gali nuveikti. —S. K.

RYMAS, rugp. 1. — Papa 
Pins XI atsisakė priimti au- 
dencijon tą dalį šv. Daratos 
moterų iš Paryžiaus, 
rankos ir kaklas buvo pliki ir 
kurios buvo puošniai pasirė
džiusios. Nuo šio laiko vati- 
kanan galėsiančios įeiti tik 
tos moterys, kurios bus pasi
rėdžiusios juodai ir apsidengu
sios juodu šydru.

n

GRACE COOLIDGE
Naujojo prezidento Calvin Coolidge žmona, kuri buvo kartu su juo, kada pranešta jam, 
vėsint ant tėvo ūkės, apie prezidento Hardingo mirtį ir kada naujasis prezidentas su
dėjo prisaiką ir, pagalios, kartu su juo iš-vyko į Washingtoną, kaipo nauja “pirma ša
lies moteris’’. Ji yra motina dviejų sūnų Calvin, Jr. ir John Coolidge.

Socialislai pasmerkia Ha 
lijos unijų vadovus

Kam jie nori bendradarbiauti fa 
šistų valdžiai.

MILANAS, rugp. 2. — Socia
listų partijos viršininkų konfe
rencija šiandie pasmerks nieku- 
rius Italijos darbininkų unijų 
konfederacijos vadovus, ypač Ca- 
millo Colombini, Bruno Nuązzi 
ir Cabrini už jų pritarimą ben
dradarbiavimui su fašistų vald
žia. Socialistai laikosi tos nuo
mones, kad kas kooperuoja su 
fašistais, tas negali priklausyti

AIRIJOS SEIMAS, PALEID
ŽIAMAS.

DUBLINAS, rugpiučio 1. — 
Pirmas Airijos seimas bus pa
leistas sekamą seplintadienį, 
nors dar yra daug neužbaigtų 
reikalų. Tai paskelbė Airijos 
prezidentas Cosgrave.

Bus skubinamąsi su rinki
mais ir manoma, kad nauji 
rinkimai įvyks paskutinį rug
piučio pirmadienį. Sulig kon
stitucijos nauji rinkimai turi 
įvykti ne vėliau kaip už 30 
dienų po paleidimo seimo. 
Balsavimo teises turi visi vy
rai ir moterys.

kurių

0)

w
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Naujojo prezidento žmona Pasmerkė esperanto kalba

Visos šalys apgailauja mir 
tį prezidento Hardingo
WASHINiGTON, rugpiučio 

3. — Iš veik visų pasaulio ša
lių valdžių gauta apgailau
jančių telegramų dėlei prezi
dento Hardingo mirties. Dau
gely šalių uždaryta pasilinks
minimo vietos ir nuleista 
puses stiebo vėliavas.

iki

Belgija nenori viešumo
Prašo neskelbti jos atsakymo į 

Anglijos notų.

BRIUSELIS, rugp. 3. — Pu
siau oficialiniai paskelbta, kad 
Belgijos valdžia įsake savo am
basadoriui Londone pareikšti 
Anglijos valdžiai nuomonę, jog 
paskelbimas dokumentų apie da
bar buvusias derybas dėl kontri
bucijos labai netiktų, kadangi 
tai sutrukdytų tolimesnį apsi- 
mainymą nuomonėmis.

WASIIINGTON, O., rugpjū
čio 3. —■ Prezidentas Hardin- 
gas bus penktas prezidentas 
kuriuos palaidota Ohio valsti
joje. j

MAD1SON, Wis., rugpiučio 
3. — Sauk ir Dane pavietų po
licija jieško maniako, kuris 
Blackhawk, Wis., kuju užmu-' 
še keturias žmones. '

NAUJIENOS, CKicago, III.

PERPLAUKĖ ERIE EŽERĄ

Bet niekad daugiau nebeban-; 
dysiąs. Plauke 20 valandų, j

GLEVELAND, O., rugp. 2. 
— Carbis A. Walkcr iš Cleve- 
lanclo, perplaukė skersai di-J 
delį Erie ežerą. Jis išplaukė iš 
Point Peles, Ont. ir atplaukė 
į Lorrain. Kad perplaukus 
skersai ežero, jam ėmė 20 va
landų ir 15 min. nepaliauja
mo plaukimo. Motorinė val
tis, kuri turėjo jį lydėti, ne
žinia kur prapuolė; manoma, 
kad ji pritruko gasolino. Pra
puolus valčiai, Walker turėjo 
sekti savo kelią tik palei sau
lę ir mėniflį, taipjau pasiklaus- 
dainas sutiktus laivus.

Nors Walker ir pasiekė sa
vo tikslo ir ežerą perplauko, 
bet sako, kadjis niekad dau
giau nebandys taip toli plauk
ti. Jo spėkos išsisėmė ir jo 
kojos laikinai liko dalinai su- 
paraližiuotos.

Didelis ir Puikus Piknikas
Su išlaimčjimu Gyvo Ožio ir atidarymu Naujos Krautuvės 

ROSELAND BOTTLING WORKS
251 E. 115th St., Kensington, III., Stanley Sudentas, Sav.

ANTANAS SADUNAS, Sav. 13413 Indiana Avė., Riverdale, III.

Nedėlioję, Rugpiučio-Augusi 12 dieną, 1923 m.
Prad. 10 v. r. Išlaimėjimo tikietas taipgi geras dėl įžangos į tų iškilmingų piknikų.

PASARGA; — Chicagiečiai važiuokite State-Michigan Avė. karais 'iki 119th St., o iš ten paimsite Ri
verdale karą, kuris nuneš prie pat Antano Saduno Daržo vartų, 134th St. ir Indiana Avė., Riverdale, III.

PASARGA: — Tikieto galas (coupon) turi būti įmestas j skrynutę kuris nejines tikieto galą tas nebus 
geras dėl išlaimėjimo gyvo ožio. Kuris išlaimės ir ne-norės ožio tas gaus $25.00 pinigais.

Rengkitės visi ant šio pikniko, visi bus maloniai priimti ir užtikrinu, kad bu
site pilnai užganėdinti. Visus širdingai kviečia STAN. SUDENTAS.

GERIAUSIA PROGA PIRKTI LOTUS. KIEKVIENAS 
GALI PIRKTI SU DAUG AR MAŽAI PINIGŲ

MES PABUDAVOJAME JUMS NAMĄ SU ĮMOKEJIMU 10 PROCENTŲ, žemė visa kila 
aukštin ir kurie' perką lotus visada uždirba, todėl naudokis proga. Mes turime gražiausiose 
vietose lotus, visi džiaugiasi, kurie tik pirko nuo mus. \;

Išpildyk Šitą kuponą ir prisiųsk mums, neatidėk, o mes tamstai parodysime tas puikias 
vietas be jokių tamstai iškaščių.

H. W. ELM0RE CO
W. H. NOVEK

Pripažino ją netinkamą inter
nacionaliniams susižinoji
mams.

G1ENEVA, rugpiučio 2. — 
Tautų sąjungos internacina- 
linio kooperavimo komisija 
pripažino, kad esperanto kal
ba netinkanti kaipo interna
cionalinė kalba. Pati tautų są-į 
junga buvo paprašiusi komisi
jų išreikšti savo nuomonę' 
apie tą kalbą.

Komisija nutarė nerekomen! 
duoti jokios dirbtines kalbos' 
tarptautiniuose susižinoji
muose vartojimui, bet pataria 
studijuoti gyvąsias kalbas kai
po vieną iš stipriausių įmo
nių skirtingų pasaulio tautų 
suartinimui intelektualiniai.

Surado gaidų raštą dėl aklų.

UI., rug- 
metus at- 

aklas

MCKSONV1LLE, 
piučio 2. — Penkis 
gal I. W. Rodenberg, 
spaustuvninikas valstijos mo
kykloje dėl aklųjų, pradėjo 
'bandymu^ patobulinimui sis
temos rašyti gaidas dėl aklųjų. 
Šiemet jo sisitema liko priim
ta veik visose aklųjų mokyk
lose ir dabar ši mokykla paga
mina daugiau gaidų aklie
siems muzikams negu kuri ki
ta įstaiga Amerikoje.

Rodenberg buvo išdirbęs vi
so 18 sistemų gaidas aklie
siems rašyti ir paskui pavedė 
pačioms mokykloms nuspręsti 
kuri sistema yra geresnė. Jo
jo sistema aklieji gali skaity
ti abiejų rankų gaidas kartu, 
kuomet pirmiau galėdavo 
skaityti tik vjonos ran
kos gaidas, o paskui jau skai
tydavo antros rankos gaidas.

Riaušės Vokietijoje
Du streikuojantys angliakasiai 

užmušti, i
—h 1 ■ r'

BERLINAS, rugp. 2. — Gau
tomis čia žiniomis, du streikuo
jantys angliakasiai liko užmušt’ 
ir 7 sužeisti Oberhausene, susi
rėmime tarp streikicrių ir poli
cijos. Juos nušauta policijai šo
vus į demonstrantus.

ERAiNCONIO, iN. H., rugp. 
2.— Didžiausias vasarinis re- 
zortas White kalnuose Pro- 
file House ir 20 kitų vasarna- 
iniių šiandie sudegė. Nuosto
liai siekia $1,000,000.

29 So. La Šalie St
Room 34

Vokietija jieško paskolos
Paskelbė 500,000,000 auksin. 

markių vidurinę paskolą.

BEiRLINAS, rugp. 2. — 
šiandie tapo paskelbta, kad 
Vokietijos valdžia nutarė už
traukti naują vidurinę pasko
lų, kuri sieks 500,000,000 auks. 
markių; ji bus paremta auk
su.

Paskolos bonai bus parem
ti <linL>urtiiio Amerikos <lolox-io 
vertybe ir bus atmokami po 
12 nietų. Suma ir palūkanos 
bus gvarantuoti visa Vokicti- 
jos industrija.

SIIANGHAI, Chinijoj, rugp. 2 
— Chiniečių kareiviai buvo už
puolę ir užėmę Amerikos laivą 
Alice Dollar ties Ičang. Kapito
nas liko sumuštas, o trys mote
rys liko lengvai sužeistos ske
veldrų nuo kulkų.

Jurininkai nuo Amerikos ka
ro laivo atėjo pagelbon ir suėmė 
chiniečių oficierių ir 13 karei
vių.

SPECIALIAI
$3 $4ir

Šiaudinės Skrybėlės
$ 1 iki $2

MEYER BROS.
3407 So. Halsted St.

SILPNOS AKIS
Turi būti gerai pritaikinti 

akiniai.

Ar Jums tankiai skauda galvą ir 
ima svaigulys? Ar jūsų akįs kaista 
arba bėga ašaros kuomet skaitote? 
Ar jos yra raudonos ir uždegtos? 
Galvos skaudėjimo priežastis yru 
silpnų akių, delikatnų muskulų ir 
nervų akių — ir greitai yra pra
šalinama gerai pritaikius akinius.
Mes esame specialistai pritaikinime 

akinių ir mes garantojame 
užganėdinimą.

Gerai pritaikinti akiniai priside
da prie jūsų gražumo, o taipgi sy
kiu ir pagerinime jūsų regėjimo. 
Jei jūsų akjs yra silpnos, duokite 
jas peržiūrėti be jokio užmokesčio. 
Jei jūsų seni akiniai nėra gerai pri
taikinti, mes priimsime juos mai
nais kaipo dalj įmokėjimo už jūsų 
naujus akinius.

Prižiūrėkite gerai savo akis.

Optical Specialists
3101 So. Halsted St., Room 2.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
J

V, 
0$
o

c'< o
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI Att MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
Pč jJS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35th < Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam !>igus ii
Parduodam Laivakortes.

■_______________________________________________ - —

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

JOHN JKUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitt S’t.
Telcphonas 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, 

Tarnus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. ’

Tel. Dearbom 9057 , .

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Nam<ų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
i S b u Advokatas

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

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

f
S. W. BANES, Advokatas 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

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

LIEPOS j 
DRABUŽIŲ '

Į PATUSTNIMO ; 
IŠPARDAVIMAS L

Jei Jus7 esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ffa.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuoslolj.

i z Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

, vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 ir 
, $27.50 dabar ..............................  $18.50
i 1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
; vyrų vertės nuo $80.00, $32.50 ir 
.$35.00. Dabar....................   $25.0f
Į1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 ••

! $47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ir 
$27.50. Dabar ...................     $18JW
Palm Beach ir Mohair 2 Šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.
f ' S. GORDON

739 W. 14th Str.
1-mos durys į rytus nuo Halsted Str. 

Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vaje . 
Subatomis:nuo 8 ryto lig 10 vakar) 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piat.
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Lietuvių Priešai Žemina 
Lietuvių Vardą

Ar mes tylėsime? Ar mos, pagaliau, nesugebėsime parodyti pasau
liui FAKTAIS, jog Lietuviai ne taip tamsus kaip priešai apie mus 
rašo.

ŠTAI GERIAUSIAS BUDAS:
Visados kelkime lietuvių vardą, remkime savo dailę, biznius ir 
įstaigas.

Veskime Visus Bankinius Reikalus 
Per Savo Banką

UNIVERSAL STATE BANK
Laikydami pinigus savo lietuvių Banke kelsime Lietuvių vardą, pa
rodysime Amerikonams Lietuvių susipratimą ir FINANSINI STIP
RUMĄ.

Turtas šio Lietuvių Banko iš

$3,000,000.00
ir šiandien jau te:kia Lietuviams garbes

Jgyk Tamsta Šiandien Šio Banko Knygelę

SIŲSKIT PINIGUS
LIETUVON PER

ŠI BANKĄ

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street, Chicajyo, Illinois

South West Trust & 
Savings Bank

35ta Gatve, Archer ir Hoyne Avė.

TURTAS SUVIRS §4,000,000.00
Šis bankas yra po Valstijos Valdžios ir Chi- 

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

6 iki 8 valandai.

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

GEORGE A. KALSCH, Sekretorius ir 
Kasieriaus Asistentas.

Patariamoji Komisija x
ABEL DAVIS

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

Prezidentas Wilson & Company, Packers 
RALPH VAN VECHTEN 

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

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

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Garsinkities “Naujienose”

Amalgameitu unijoj
Komunisitų “pavogtas kūdikis“ 

— “Federuotoji“ partija — 
pakabinta ant vagio.

Brooklyn, N. Y. — Liepos 27 
d. buvo laikomas pusmetinis 
Amalgameitų Unijos 54 skyriaus 
susirinkimas. Perskaičius pra
eito susirinkimo protokolą sekė 
įvairių komisijų raportai. Di- 
džiausis raportas buvo apie Chi- 
cagoj įvykusią konferenciją, ku
rioje tapo “sutverta“ “Federuo
toji Farmerių Darbo partija“. 
Delegatu buvo A. Jankins-Jan- 
kauskas, kuris ir raportą davė iŠ 
to joinarko. Raportas buvo fik 
gas ir nuobodus, žmones ėmė 
ūžti ir visai nenorėjo klausyti. 
Prisiėjo raportas nutraukti ir 
prašyti žmonių, kad išklausytų. 
Reportuotojas išskaitė visą, kas 
kelioms dienoms prieš susirinki
mą buvo talpinta Laisvėje. Pa
baigus raportą kilo klausimas ką 
darysim toliau — apkalbėsiu! 
naują partiją ar paliksim ant to
linus. Naujosios partijos šali
ninkai pamatę, kad susirinki
mas didelis ir gali gauti per šo
nus, siūlė apkalbėjimą atidėti 
ant toliaus. Iš kitos pusės buvo 
pasiūlyta tuojau apkalbėti. Nu
balsuota, kad butų tai padaryta 
tuojau. Prasidėjo apkalbėjimas. 
Kas tik kalbėjo, vis prieš tą par
tiją; net nei pats Jankauskas ne- 
išdryso stoti ir ginti savo atlik
tą darbą. Visi kalbėtojai įrodi
nėjo, kad iš tos partijos nieko 
gera neišeis ir kad pati naujai 
sulipdytoji partija yra niekas 
daugiau, kaip lik pačių komunis
tų įlindimas į kitą kailį, kad pri
siviliojus darbininkus prie sa
vęs. Vienas kalbėdamas pasakė ; 
“jeigu tenai suvažiavo visi toki 
kaip mus Jankauskas, tai ką ge
ra jie ten galėjo nuveikti. Su
silipę ant galerijų ir rėkauja, ru
sišką himną dainuoja. Tai tikri 
juokdariai!

Pusėtinai gavo į kailį už nele
gali delegato pasiuntimą į tą 
konfernciją. Mat buvo taip. Kuo
met lokalas gavo pakvietimą da
lyvauti konferencijoje, tai tuo
jau po to įvyko nepaprastas 
rubsiuvių susirinkimas. Bet ka
dangi komunistai didesniuose 
susirinkimuose negali nieko peš
ti, tai tame susirinkime nei laiš
ko nepridavė, bet paliko mėnesi
niam susirinkimui. Į mėn. susi
rinkimus lankosi palyginamai 
mažai žmonių, o komunistai atei
na susiorganizavę, todėl jie ir ži
nojo, kad čionai jie galės geriau 
■laimėti. Taip ir padarė. Susi
rinkimas buvo nedidelis, o jie 
atėjo susiorganizavę ir vieno bal
so didžiuma nutarė pasiųsti Jan
kauską į Chicagą. Bet užtai ši
tame susirinkime ir atsiėmė; 
net nei vienas neišdry- 
so stoti ir apginti nei save nei 
tą partiją, kurią jie suorganiza
vo.

Po ilgų ir karštų apkalbėjimų 
vėl kilo klausimas: prisidėti 
prie tos jų partijos, ar atmesti. 
Pasiūlymas atidėti nepaprastam 
susirinkimui ir pataisymas, kad 
padėti neaprubežiuotam laikui. 
Nubalsuojama pataisymas — ir 
dalykas atidėta neaprubežiuotam 
laikui. Galima iš kalno pasakyti, 
kad naujoji komunistų partija 
irgi neras simpatijos pas mus.

Seka rinkimai pusės komiteto 
ir keleto narių į pildomąją tary
bą ir kitur. Veik visur išrenka
ma komunistai; mat niekas ki
tas nenori apsiimti į jokią vietą 
ir todėl tenka visas darbas 
jiems... Tas nelabai gerai, bet 
kurį tik perstatai, tai tuoj atsa
ko, kad tegul dirba komunistai, 
šie irgi jau privargę, bet kad 
niekas neapsiima, tai turi kas 
nors apsiimti. Paduoda rezig
naciją skyriaus pirmininkas 
Keršulis ir į jo Vietą išrenkama 
vėl komunistukas. Nominacija 
tęsėsi gana ilgai, kol gavo ir to
kį, nes niekas nenori ir tiek. 
Keršulis labai karštas komunis
tas, bet girdėjau, kad eina į 
kriaučių biznį; mat komunistai 
viską gręžia iš vidaus, tai da
bar pradės ir kapitalizmą gręžti.

Po rinkimų sekė raportas biz
nio agento, įvairus atsišaukimai, 
ir tuomi susirinkimas užsibai
gė. — A. P. Serbas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

MIRUSIS PREZIDENTAS HARDINGAS SU SAVO 
ŽMONA, ši fotografija buvo imta šių metų gegužės 17 
dieną atidengiant Aleksandro Hamiltono statują Wash- 
ingtone.

Del A. P. L. A. Padėties
Atsakymas Pittsburgiečiui.
Dienrašty “Naujienose“ ši$ 

metų liepos 12 dieną tilpo tū
lo Pittsburgiečio koresponden
cija antgalviu Kritinė APLA. 
padėtis.

Pittsburgietis savo dviejų 
špaltų korespondencijoj pasa
kė tik tiek teisybės, kad A. P. 
L. A. yra viena didžiausių pa- 
šalpinių lietuvių organizacijų 
Pittsburgo apiclinkėj.

Toliau jis rašo, kad A. P. 
L. A. turinti apie penkioliką 
kuopų jr apie pusantro tūk
stančio narių, ir kad jau drau

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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. 
.......■■■...... . i .—J

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. AVashington St. 
Valandos: puo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

gija stovinti ant bankroto 
krašto.

Čia Pittsburgietis rašo ma
tyt nieko nežinodamas apie A. 
P. L. A. Aš turiu pasakyti, 
kad A. P. L. A. turi 26 kuo
pas ir daugiau jų tveriasi, gi 
nariais draugija auga gana ge
rai, nes tik per praeitą pus
metį naujų narių prisirašo ar
ti šimto. Tai kur gi čia tas or
ganizacijos bankrotas?

Kad draugija pinigiškai ne
labai turtinga, tai ne dabarti
ne Centro Valdyba kalta, nes 
J. Alexiui sekretoriaujant nuo 
1918 iki 1921 metų balandžio 
mėnesio draugijos pinigų žu
vo ne 10,000 (dešimts tūkstan
čių) dolerių, kaip Pittsburgie-

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL. 

tis rašo, bet 14,500 dolerių su- 
viršum. Ir jei šitokia suma pi
nigų žlugo, tai iš kur draugi
ja gali finansiškai gerai sto
vėti? Mat per daugiau kaip 
trejus metus A. P. L. A. Cen
tre buvo geri draugijos dar
buotojai, tai nei neinate, kaip 
kas sėmė pinigus iš draugijos 
iždo. Dabargi A. P. L. A. au
ga kuopomis, nariais ir sykiu 
pinigiškai.

Kad J. Alexis buvęs didelis 
brooklynišO<V\> ’^Laisvds” šali

ninkas, kaip Pittsburgietis kad 
rašo, tai netiesa. Pittsburgie
tis nesigėdija drapstyti purvais 
ant “Laisves’’ (nieko pana
šaus jis nedarė. Red.), net pri
kaišioti jai tokį Alexį, kurs 
pats prasišalino jnežinia kur. 
Toliau Pittsburgietis sako, kad 
bodšc^kij'Jzi gaivalai susismel
kę į centralinę valdybą, bol
ševikai esą A. P. L. A. drau
gijos diktatoriai, bolševikai pa
taisę A. P. L. A. konstituciją 
ir tt. Aš sakau, kad jei Pitt- 
sburgietis pasižiūrės į A. P. L. 
A. draugiją gerai, tai pamatys, 
kad ten jokių diktatorių nėra, 
o centro valdyba veikia pagal 
draugijos įstatus ir pagal sei 
mų nutarimus.

A. P. L. A. Centro Pirm.
Frank Rodgers.

Smulkaus kredito ban
kai Lietuvoj

litų

Kelmėj, Raseinių apskr., bir
želio 28 d. nutarta įkurti 
smulkaus kredito bankas. Ak
cija — 25 litai. Įstatai jau pa
siųsti finansų ministerijai pa
tvirtinti.

Tokį put smulkaus kredito 
banką įkurta ir Nemakščiuo
se birželio 21 dieną.

Kodėl žmones ėmė kurti ši
tokius smulkaus kredito ban
kus, pasako “L. U-ko“ kores
pondentas, kurs pranešdamas 
apie tai rašo:

“... Uikipinkams šioj 
stokos gadynėj tai vienatine 
reali pagalba. Vietos bankai 
ima nežmoniškus nuošimčius, 
gi žmones būtino reikalo spi
riami skolina ir moka, kaip 
sako, “antrus pinigus.“ Gerai 
lupa ir privatiniai skolintojai 
“amerikonai“ imdami po 7 do
lerius už šimtą į menesį (mu
sų pabr. Red.)’’

Taigi tokių saikaus kredito 
bankų — pačių žmonių savo 
reikalams steigiamų — tiks
las yra pasigclbėti sau ir iš
simušti iš besočių spekuliantų 
nasrų.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. yak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

iš

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayettę 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfav 5574 

CHICAGO, ILL.

B

Mrs. A .MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se moterims 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

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

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

W^0R. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuŠelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir ■vųikų pagal nau
jausius metodus X-Rav ir kitokius 
elektros prietaisus. A

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 
Boulevard 413$

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

Tel. Blvd. 8138
M. WoTtkew!ch 

BANIS 
AKUŠERKA

(Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarimus moterims

viename atsi 
kime. Teikii 
patišką priži 
Jimą. Duodu 
tarnauju p 
ir merginoms

3113 South 
Halsted St.

pa- 
p r i e 

vėl

moterims 
kiek- 

atsisiti- 
Teikiu y-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

O^flSRS
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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van BuTen 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Optometriat 
TeL Boulevard 6487 
4649 S. Aihland Avė 
Kampas 47-tos gat.

2-ros lubobs

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

2359 So, Weetem Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III.

G E R B. Naujieną skai
tytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Devyni 
metai.

Hugpiučio 4 d., 1914 m. 
Anglija paskelbė Vokietijai 
karą. Šiandien tuo budu 
yra devynių metų to įvykio 
sukaktuvės. Tada Anglijos 
visuomenė buvo sujudusi dėl 
vokiečių įsibriovimo į Belgi
ją. Visiems buvo aišku, kad 
kaizerio valdžia neboja pa
darytos sutarties ir nemano 
laikytis pasižadėjimo nelau
žyti Belgijos neutraliteto. 
Prasidėjo karas. Talkinin
kai nugalėjo. Ir kaip beveik 
visuomet atsitinka, taika 
buvo parenmta ne teisybe, o 
jėga. Pasikartojo senovės 
istorijos įvykis, kuomet ga
lų vadas padėjęs kardą ant 
svarstyklių sušuko: “Nelai
mė pergalėtam !”

Versailės taikos sutartis 
buvo niekas daugiau, kaip 
tik toks epizodas. Talkinin
kai skelbė, jog kovą 
veda su kaizerio mili- 
tarizmu, o ne Vokietijos 
žmonėmis. Kaizerio valdžia 
liko nuversta, bet nežiūrint 
to, Vokietijai liko antmesta 
neįmanomai sunki ir neišpil
doma taikos sutartis. Gi 
prie taikos išlygų parašymo 
prisidėjo tiek Anglija, tiek

Francija, tiek kitos talkinin
kų šalys. Labai galima, kad 
Clemenceau, Tardieu ir kiti 
franeuzų džingos buvo vy
riausi įkvėpėjai tos sutarties. 
Bet visgi faktas yra tas, kad 
Lloyd George, Wilsonas ir 
kiti rėmė franeuzų džingas 
ir nesipriešino tai brutalin- 
gai taikai, kuri davė progos 
franeuzams neoficialiniai 
tęsti karą. Taigi už dabarti
nį Europos krizį atsakomy
bė puola ne vien tik ant 
franeuzų, bet ir ant visų tų, 
kurie antmetė . Vokietijai 
Versailės taiką.

Užvakar Anglijos parla
mentas išsiskirstė trims mė
nesiams. Paskutiniame po
sėdyje premieras Baldwin 
darė pranešimą apie Angli
jos politiką. Pranešimas iš
ėjo labai baltsganas ir nepa
tenkino parlamento narių. 
Valdžia, matomai, svyruoja 
ir nedrįsta griežtai nusista
tyti. Premieras pareiškė, 
jog yra pamato manyti, kad 
franeuzams kas nors dau
giau rupi, negu gavimas re
paracijų. Po to kilo debatai, 
kurie prie nieko konkretaus 
neprivedė. Iš premiero liko 
tik išgautas pasižadėjimas 
sušaukti parlamentą pirm 
išsibaigimo trijų mėnesių, 
jeigu daabrtinis krizis pa
blogėtų.

Prieš devynius metus An
glija šoko ginti Belgijos ne
utralitetą, ginti pasaulio de
mokratiją nuo vokiečių mili- 
tarizmo. Vokiečių militariz- 
mas liko sutruškintas. Ar 
laimėta kas tuo? Visai ne
daug. šiandien vėl kyla to
lygus klausimai, kaip ir 
prieš devynerius metus: ku
riuo budu pašalinti Europai 
gręsiantį pavojų, kaip su
valdyti Franci jos militariz- 
mą?

O vienok to krizio Euro
poje nebūtų šiandien buvę, 
jeigu, pasak Bamsay Mac- 
donaldo, butų buvęs išpildy
tas pasižadėjimas, duotas 
kare žuvusiems kareiviams, 
— kad šis karas bus pasku
tinis karas. Versailėn susi
rinko seni diplomatai, kurie 
kalbėjo tai, į ką patys neti
kėjo, bet norėjo, kad kiti jų 
kalba tikėtų. Padarinyje li
ko pagaminta tokia taikos 
sutartis, dėl kurios Europo
je dabar nėra ramumo. Ir 
to ramumo nebus tol, kol 
tarp valstybių neįvyks tikra 
taika, paremta teisybe, o ne 
jėga.

Naujasis 
prezidentas.

Prezidentas Hardingas 
numirė. Naujuoju preziden
tu dabar lieka Calvin Coo- 
lidge, iki šiol ėjusis vice
prezidento pareigas. Nau
jasis prezidentas nėra labai 
žymus žmogus politikoje. 
Apie jį plačioji publika pir
mą kartą išgirdo laike Bos
tono policistų streiko. Tuo 
laiku Coolidge ėjo Massa- 
chusetts valstijos guberna
toriaus pareigas. Streiko 
likvidavimui Coolidge pa
vartojo gan aštrių priemo
nių. Žinoma, pažangioji 
spauda labai pasipiktino tuo 
gubernatoriaus elgesiu.

Akyvaizdoje tų faktų įdo
mu pastebėti, kad didlapiai 
tą Bostono incidentą mini 
kaipo vieną stambiausių 
naujojo prezidento nuopel
nų. Jeigu taip, tai prezi
dento kvalifikacijos neper
geriausios.

Išviso pakitėjimo Ameri
kos politikoje delei naujojo 
prezidento vargu galima 
laukti. Ji greičiausia bus to
kia, kaip ir pirma, t. y. atža- 
gareiviška.

į Apžvalga į
KATALIKYBĖS GARSINIMAS

“Vienybes No. 61 vedama
jame straipsnyje yra toks po
sakis: “Tikėkite kad norit gar
singiems Trinerio apgarsini
mams: jis jums pradės nuo 
Didžiojo Napoleono, bet visuo
met prives prie išvados: pirki
te mano kartųjį vyną!...’’

Lyginai tokios pat rųšics ap
garsinimus rašo “Draugas” 
katalikybei. Jis kalba apie da
bartinę Amerikos padėtį štai 
kokiais stipriais žodžiais:

“Amerikoje nėra gerai. 
Pereitais metais New Yor- 
ke paskaityta buvus 2,500,- 
000 (?) nelaimingų su dar
bininkais atsitikimų. Teis
mai sujudo injunction’ais 
ginti piniguočius nuo strei
kuojančių danbiniinkų. Kuo
ne du trečdalius Amerikos 
turtų valdo 2% visos šalies 
gyventojų. Politikoje vagys
tės ir kyšiai. Fanatizmas ir 
bloffai vadovauja visuome
nės darbe. Bežemių tiek, 
kiek nčį yienpje kitoje šaly
je pasaulyje. Žemės darbo 
žmonės neorganizuoti ir iš
naudojami. Prieš darbinin
kų organizacijas pavartoja
ma dažnai visas valstybės 
aparatas. Visokie trustai 
užgulė šalį ir neduoda jai

augti tiek, kiek ji galėtų.
Nėra viršūnėse kas rupintų-

* si apačios laime.”

Toliau “Draugas” pasakoja 
apie dorinį ištvirkimą, girty
bę, pinigo gaudymą, parsidavi
mą, paleistuvybę, žmonių at
šalimą į tikėjimą, etc. Gi iš
ganymą “Draugas” mato štai 
kame:

“Nebus Amerikoje gerai, 
kol dvasios reikalai bus sta- 

. tomi paskutinioje vietoje, 
kol ekonominė teisybė bus 
pamiršta, kol piniguočiai, 
daugiausia žydai, slėgs dar
bininkus, kol atsiras Ameri
koje tikrų didvyrių, kol ša
lies patriotizmas nesustip- 
rės.

“Bet teisybė, meilė, did
vyriškas pasišventimas yra 
tai tokie dalykai, kurie gi
mė katalikybėje. Tiktai ka
talikų visuomenėje, Katali
kų Bažnyčioje randame mi
lijonus meilės, teisybės ir 
pasišventimo didvyrių. Jie 
pas mumis vadinasi šventai
siais. Nuo katalikybės at
skilus tų išganingųjų dory
bių .lieka trupiniai.

“Užtat Amerikai tol bus 
pavojaus sugriūti, kol bus 

mėginama katalikyb- griau
ti, o ne stiprinti.”

Na, ar tai nėra Trinerio gar
sinimas? Pradedama nuo vi
sokių neteisybių ir nedateklių 
ekonominėje srityje, o 'priei
nama prie išvados: tikėkite 
katalikų bažnyčią!

Butų labai puiku, jeigu eko
nominiai klausimai butų gali
ma tokiu pigiu budu rišti. Ti
kėk, jog katalikybe yra tik
riausias ir geriausias tikėji
mas pasaulyje, ir visos ne
laimės pasibaigs. Ištikrųjų tai 
stebėtina panacėja. Tik visa 
bėda su ja yra tame, kad ji, 
kaip ir visos kitos panacėjos, 
yra nesąmoninga. Juk yra fak
tas, kad katalikybė rėmė ver
giją ir baudžiavą. Dėka kata
likybės vyravimui viduram
žiai mokslo istorijoje sudaro 
“tuštumą” (žiur. The History 
of Science” by Wilson and 
Sedg\vick).

Pagalios, pažiūrėkime į da
bartines katalikiškas šalis. Kas 
dedasi Ispanijoje, Lenkijoje ir 
net Lietuvoje? Juk ir “Drau
gas” nedrįs tvirtinti, kad ten 
viskas tvarkoje. Ištvirkimas 
ten yra gal didesnis, negu 
Amerikoje. Taigi bereikalo 
bandoma ekonominiai klausi
mai aiškinti tikyba. Toks 
mokslininkas, kaip Luther 
Burbank sako, jog žmogaus 
sugedimas pareina nuo gyve
nimo sąlygų. Jis tvirtina, kad 
atitinkamomis sąlygomis žmo
gų galima taip jau pakeisti, 
kaip ir augenį. O toje srityje 
Burbank konkurentų neturi.

Iš to pati savaime išteka iš
vada: gyvenimo sąlygos deda 
savo antspaudą ant žmogaus 
dorinio gyvenimo. Ne sąmonė 
nustato buitį, o buitis sąmo
nę. Gi dabartinės gyvenimo
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sąlygos yra padaras esančio 
surėdymo. O jeigu taip, tai 
aišku, kur reikia ieškoti išga
nymas. Sakysime, . Anglijos 
Darbo partija siekias! pakeisti 
visą tvarką, siokiasi vykinti 
socializmą. O tai, be abejoji
mo, pakeis ir gyvenimo sąly
gas, kurioms pakitėjus turės 
įvykti permainų ir moralinia
me žmonių gyvenime.

Ta pažiūra pilnai sutinka 
su mokslo daviniais. Praeitis 
irgi parodo, jog žmonių pir- 
myneiga, būtent, tokiu budu 
ir pasireiškė, o ne dėl to, kad 
žmonės išpažino katalikų ar 
kokį kitą tikėjimą, kuris pats 
laikui bėgant kitėjo.

KLERIKALŲ VEŽIMAS.

Įpratimas — antras prigi
mimas. Valst. liaudininkai tiek 
įprato kartu su klerikalais ne- 
demokratingai tvarkyti šalį, 
jog nuo tos ydos nieku budu 
negali pasiliuosuoti. Jie pyks
ta, siunčia klerikalų adresu 
skambių žodžių, smerkia juos, 
liet kada karštis praeina, jie 
vėl eina ant klerikalų pava
džio ir “pasiaukoja” jiems. 
Štai ir dabar jie neiškentė ne
sudarę koalicijos su klerika
lais. “Tėvynė” sako:

“Tiesa, nežinome kokias 
garantijas jie gavo ųuo kle- 

. rikalų eidami su jais koali- 
cijon, kad |Lictuvo|s viduji
nis gyvenimas bus tvarko
mas demokratiniais pagrin
dais ir užsienio politika bus 
vedama pastovesne ir tin
kamesne linija, nes valst. 
liaud. organai vengia atvi
rai pasakyti susitarimo są
lygas. Pagaliau, liaudinin
kai sakosi, kad jie tą ‘pasi
aukojimą’ padarę dėl Lietu
vos valstybės reikalų saugo
jimo kaip nuo išorinių prie
šų, taip ir ramybės suteiki
mui žmonėms vidujiniam 
krašto kyvenime. Pasiauko
ta, tai pasiaukota, bet ar yra 
garantijos, kad tas pasiau
kojimas atneš tų davinių, 
kokių tikimasi?

“Pažvelgus ,į Kabineto 
sąstatą ir žinant kiek kleri
kalai vertina savo duotą žo
dį, nesimato jokių perspek
tyvų, kad valst. liaud. ‘pa
siaukojimas’ atneštų Lietu

vai naudos bent kuriuo 
žvilgsniu, nežiūrint kokias 
garantijas klerikalai jiems 
davė. Užsienio politika to
se pačiose rankose, kuriose 
ir ligi šiol buvo. Visos svar
besnės vjįdaus gyvenimui 
tvarkyti ministerijos kleri
kalų rankose. Seimo didžiu
ma — klerikalų rankose, ir 
liaudininkai ‘pasiaukoja’ Lie 
tuvos labui... Bet tikreny
bėje jie pasiaukojo vien kle
rikalinės hegemonijos la
bui! Dabar klerikalai buvo 
priėję prie tokio punkto, 
kad jie buvo suklimpę ligi 
ausų savo šmugelinės ir pur
vinos politikos dumble ir 
liaudininkai ‘pasiaukodami’

— aiškiau tarnaut, nukirš- 
dami galvą savo politiniam 
nusistatymui, ištiesė koali
cijos ranką ir ištraukę iš to 
dumblo klerikalus sutvirti
no. O kiekviena pagalba kle
rikalams sutvirtėti neša Lie
tuvai neatlyginamos žalos, 

o ne naudos.

“Butų daug daugiau Lie
tuvai ir jos žmonėms gero 
padaryta, jei liaudininkai 
butų pasilikę valdančios par
tijos opozicijoj ir griežtai, 
atvirai, kartu su socialde
mokratais, kovoję prieš juo
dąją klerikalų politiką ir 
kraštui aiškinę klerikalinės 
valdžios žalingus darbus. 
Dabar, įsikinkydami išnau- 
jo į klerikalinį vežimėlį, ir 
patys sau burnas užrišo, ir 
savo vienminčius Ameriko
je pastatė keblioje padėtyje. 
Nepavydėtina padėtis tokios 
partijos, kuriai stoka nuo- 
sakumo ir aiškaus, planingo 
ir tvirto politinio nusistaty
mo.”
Pasakyta labai teisingai. Iš

tikrųjų fartija, kuri neturli 
aiškaus nusistatymo, žudo įta
ką visuomenėje.

SEIMAS IR VALDŽIA.

Klcrikališkoje Lietuvoje da
roma kitaip, negu kitose de- 
mokratingosc šalyse. “Social
demokratas” rašo:

“Parlamentinėse, - demo- 
kratingoėe šalyse Valstybės 
biudžetas esti svarstomas 

- išanksto, dar prieš naujus 
metus pradedant. Ten vyk
domoji valdžia gauna tei
sės tik tai paimti iš žmonių 
ir tik taip ^sunaudoti su
rinktus pinigus, kaip jai 
leista parlamento. Pas mus 
Lietuvoje ir šiuo reikalu vis
kas daroma atbulai. Jau 
praėjo pusė metų; pusė pi
nigų surinkta ir jau išeik
vota. Seimui, kad jis butų 
ir geriausis, bepasilieka da
bar atmesti nesvarčius val
džios jau padarytas išlaidas, 
arba jas užsimerkus patvir
tinti.

“Taip pas mus darosi 
nuo pat pirmojo Steigiamo
jo Seimo. Ir juo toliau, tuo 
blogi valdžios įpročiai daro
si dar blogesni, šiais, saky
sim, metais valdžia, vis pa- 
gllostoma {Seimo /daugumos 
ir nebetekusi išlaidoms lė
šų, savo valia uždėjo ir pra
dėjo rinkti naujus mokes
čius, savo valia paskyrė par
duoti didelius plotus valsty
binių žemių ir miškų. Kur 
kitur ministeriai už tokius 
darbus atsisėstų kaltinamų
jų suolan; pas mus gi Sei
mas, pats būdamas kaltas, 
randa valdžiai pateisinimo 
tame, kad girdi, visada gy
vename nepaprastus laikus.”

Garsinkitės Naujienose
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Kaunas
LIET. UNIVERSITETO BO

TANIKOS SODAS.

Lietuvos Universiteto Botani
kos Sodno pašventimas ir ofen- 
žerėjos pamatų padėjimas įvyko 
8. VII. 17 cal.; dalyvavo Univ. 
profesoriai, Prezidentas, visuo
menės veikėjai, Estijos Mokyto
jų Sąjungos atstovų ekskursija, 
lydima Kauno mokytojų, ir pilie
čiai. Botanikos sodnas žada su
daryti ne tik Universitetui ir vi
sai Lietuvai labai reikalingą 
mokslo įstaigą, bet labai gražų 
gamtos grožės kampelį. Lieka 
palinkėti jam kogeriausios klo
ties ir plėtojimosi. (L. ž.)

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vakar dienos “Naujienose” 
tilpo straipsnis vardu “Indijos 
aukos.” Straipsnio antgalvis 
turėjo buiti: “Induptrijcis au
kos.”

MADOS

No. 1804. Paprasti, pigi ir labai 
graži suknelė. Pritinka senai ir vi
sai jaunai moterei. Ne reikia būti 
siuvėja, kad ją pasisiūdinti. Truputis 
kantrumo ir gerų norų ir suknia bus 
pasiūta.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mua
rai reikia 2% y ardų 36 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti yavyz- 
ižio nuhverį, pažymėti mięrą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

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

siųsti man pavyzdį No.............

Mieros.................. :____ per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

(Persispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

Kai šis .teatras pasiekė aukščiausio 
savo išsirutulojimo laipsnio, prasidėjo re
akcija prieš jį. Geresnieji Eiropos žmones 
susigalvojo ties to teatro principais, atra
do juos klaidingais esant, ir pradėjo nau
jų principų ieškoti. Paskilbsta Eiropoje du 
nauju svarbiausiu teatro teoretiku-refor- 
matoriu: Lessing ir Diderot. Jie ėmė 
skelbti reikalą scenoje derinti žodį su 
veikslu, veikslą su godžiu. Tai yra jie ėmė 
reikalauti, kad kalbamieji scenoje žodžiai 
atatiklų daromiems veiksmams. O to esą 
galima pasiekti laikantis scenoj gamtinio 
paprastumo dėsnių, duodant į gyvenimo 
tikrenybę. Kad to pasiekti — reikią {mo
kinti gyvenimo, reikia įsižvclgti į žniones, 
kaip jie tam tikruose pergyvenimo mo
mentuose elgiasi. Reikia mokėti taip pat 
padaryti scenoje, kaip žmonės gyvenime 
daro. Iš čia jau nesunku nustatyti ir ak

torių idealas: jis turi mokėti pamėgdžioti 
gyvų žmonių pergyvenimams ir elge
siams. Aktoris-imitatoris (pamėgdžiotojas) 
Lessing’o-Diderot idealu turėjo scenoje 
kalbėti gyvenime nuklausytu tonu, judėti 
gyvenime matytais judėjimais, daryti taip, 
kaip darytų gyvenime panašioj padėty be
sirandąs gyvas žmogus, paprastas pilietis. 
Čia buvo padėtos teoretiniu žvilgsniu taip 
sakant pirmosios natūralistinio teatro ply
tos. Bet šie pirųiieji žinksniai dar labai 
toli nuo to idealo, kurio pasiekė musų 
dienų natūralistinis teatras, šiųjų teoreti
kų teatras vis dar labai daug laikės pseu- 
do klasicistinio teatro tradicijų.- Pavyz
džiui, roles buvo skirstomos dar kategori
jomis: pirmaeilės, antraeilės, trečiaeilės... 
ir tt. Pirmaeilių rolių buvo išskiriama vie
na visų svarbiausia, kurią vaidindavo taip 
vadinamas premjeris. Premjerių užuogai- 
doms ir reikalavimams turėjo prisitaikin
ti visi kiti vaidintojai; kaip jis reikalavo, 
taip visi kiti,. turėjo ’ daryti. Jis gi savo 
rėžtu savo rolę suskirstydarvo į dėkingas 
ir nedėkingas vietas. Nedėkingas vietas 
byle kaip atslebizuodavo, vaidindamas dė
kingas vietas — nėrės iš kąįlio. šitoks 
nusistatymas — pseudoklaąįcistinio tęątro 
liekana. Bet Lessing-Diderot įnešė teatro

menan naują gįslelę, ir jų mintis plito po 
visą Eiropą. Ji toliau buvo pastūmėta ir 
išrutulota maželėj Vokietijos Meiningen’o 
hcrzogystej, herzogui Georgui II vado
vaujant. Šis teatras pripažįsta, kad akto- 
ris turi būti gyvenimo imitatoris, bet vis 
tik įveda keletą iki šiol nežinomų nauje
nybių. Visų pirma šis teatras atsisako da
linti roles į pirmaeiles, antraeiles ir tt. 
čia jau visos rolės laikoma lygiai svarbio
mis, čia jau ir mažiausios roles nesidro
vi ir nesididžiuoja vaidinti geras artistas. 
Tai labai svarbi naujienybė. Šią mintį kiek 
toliau praplotus, reformuojama tame pat 
teatre ir taip vadinamųjų statistų reika
las. Pavyzdžiui, iki tam teatrui, kur sce
noj dalyvaudavo žmonių minia, tai būda
vo negyva stabų minia. Meiningen’o teat
ras minioj sudaro keletą mažų gyvų ro
lių, ir visas vaizdas pasidaro nepalygina
mai gyvesnis., Kalbant tcatrąlų žargonu, 
Meinįn-gcri’p j teatrus t ’ nirimas ’ suprato an
samblio rėikalą, ir tai ’ buvo labai didelis 
žinksnis pirmyn. ; •

Lessing’o-Diderot mintį, kad viskas 
turi būti taip, kaip gyvenime, Meiningen’o 
teatras rutulojo juo toliau. Dalykas liečia 
scenos įrengimo reikalą. Iki tam teatrui 
vis dar buvo naudojamos pšeųdoklasicis- 

tinio teatro tradicijomis. Vis dar scena 
buvo įrengiama su įstabiais paviljonais, 
įstabiomis arkomis ir kitais galais, kurie, 
jų supratimu, galėjo atatikti karališko 
stono herojams. Meiningen’o teatro vado
vai manė, jeigu jau aktoris turi pamėg
džioti gyvenimo tikrenybei, tai tuo pat 
keliu turi eiti ir scenos įrengimas. Tas 
teatras nušlavė nuo savo scenos visas 
pseudo-klasicistinio teatro liekanas ir sten
gias įrengti sceną taip, kaip ji gyvenime 
galėtų būti. Jei, pavyzdžiui, vaidinama 
kuri istorine pjesa, tai scena būdavo nely
ginant to laiko istorinis mūzojus; jpn 
buvo suvilkta visos natūralinės istorinės 
smulkmenos. Tai buvo irgi gana svarbi 
naujienybė, teatralų žargonu vadinama 
couleur locale. Trečia Meiningen’o teatro 
surasta naujienybė — tai pauza, arba kaip 
jie sako, tylos veiksmas. Iki tam teatrui 
scenoj labai uoliai buvo vengiama pauzos. 
Meiningen’o darbuotoj ąm s gi atrodė, Įcąd 
esti tokių: momentų, / kada tyla' jaugiau 
pasako, negu tapi tikri žodžiai, ši naujie
nybė turėjo cvėliau žymios įtakos kaip į 
natūralistinį teatrą, taip ir į visas pastan
gas teatrą reformuoti. Tai labai svarbus 
radinys.

, ’»? (Bus daugiau)

Teofilis Tilvytis

ŽIBANČIOS RASOS.
I

Auksas vakarą dabina, 
Saulė rausta, dega uolos: 
nuo rytų rukai jau puola 
prie bangužių, prie pušynų—

Ūpas dangų mano remia, 
uipas juoką amžiais pina; 
ūpas ašarą džiovina, 
ūpas saldina man žemę. «
Ir gyventa saulei mano, 
ir mylėta jai, ugninei... 
Ir sudegusiai aušrinei 
paaukota kelias mano — 

n .
Džiaugias mano akys godžios. 
—Juokis, juokis,—lupos sako — 
—Mielus, juokis,( štai ant tako 
žydi gėiįės,^ydį rožės — 1 1

Skleidžiasi dangum aušrelė. . 
Suplasnojo ir, iš lėto, 
beria žiedus numylėtus, 
saulė, glausdama vejelę...

:Dž'iąūgias mano akys godžios. 
Juokis, juokis!—lupos sako...z
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Uodai.
Vaistai ir apsisaugoji

mas nuo jų.

L. O. Hovvard, Ph. D.

Įžanga
fe. ■ ■ —-

su-
neti’k

Nuo to laiko, kuomet 
žinota, kad uodai yra 
įkyrumas, bet ir platina 
parneša drugio, geltonojo dru
gio, filiariso, ir dangos karščio 
perus, daugel darbo padėta 
kaip pavienių, taip ir bendrai 
susijungusių žmonių, kad iš
rasti prieš juos vaistų. Daug 
vaistų ir veikimo pienų yra iš
bandyta plačioj skalėj ir tai, 
kas žeminus yra peanešama, 
yra tik sutrauka tų darbų.
Apsisaugojimas nuo įkandimo 

Apsaugojamieji skystymai
Komparo sphritu |i$sitrynus 

veidą ir rankas arba užsila- 
šinus kelius lašus ant priegal
vio nakčia galima apsisaugoti 
nuo uodų per kiek laiko. lą 
pačią ypatybę turi ir palėjų 
aliejus (oil of pennyroyal). 
Nei vienas iš tų dalykų ilgai 
neu'žsilaiko; tai yra, vieną kar
tą juos panaudojus užtenka 
tik vienai nakčiai. Mėtų alie
jus, citrine sultys ir uksusas 
taip-pat buvo patariama, kai- 
k u riose apielinkėse degutas 
taip-pat buvo vartojamas, ypa
tingai ten, kur uodų daug 
randasi. Citrinų aliejus (Oil 
of Citronella) yra vienas ge
riausių priemonių. Kai-kurie 
žmonos, bet nevisi nemėgsta 
jo kvapo, tečiau jis pasekmin
gai apsaugoja nuo uodų per 
koliatą valandų. Geriausis mi
šinys, kurį rašytojas yra ban-| 
dęs, buvo jam prisiųtsas ( 
Našlio iš New Yorko, ir yra
sekančiai sutaisytas:

Citronella 1 uncija
1 unc.

Oil of
Spirits of samphor
Oil of Cedar .... J/o unc«
Paprastai kelintas lašų ant 

abruso,‘ užkabinto ant lovos 
galų galo, neprileidžia papras
tųjų namų uodų. Kur jų yra 
labai daug ir kur jie labai in
kilus užtenka su kelinta lašų 
išsitrinti veidą ir rankas. Te- 
čiau, ir tas mišinys nustoja 
savo jėgos, jei stovi per visą 
naktį. Geltonojo drugio uodai 
Aedes (Stegomyia) calopus, 
papratę pradėti kandžioti švin 
tant iš ryto. Tuo laiku dau
guma žmonių kietai miega, o 
mišinio veiklumas kaip tik 
tuo laiku sumažėja. Taigi pie
tų valstijose, kame tie uodai 
randasi, manoma, kad tas 
aįpsaugojantflis mainys nėra
taip geras, kaip šiauriuose. Te
čiau tas mišnys gali būti 
vartojamas iš ryto, prieš pat
aušrą ir tuomet jis bus taip 
veiklus, kaip ir kitose aplinky
bėse.

Mišinys, kurį pataria E. II. 
Ganė, iš Ne\v Yorko yra se
kantis:

Castor Oil .... 1 uncija 
Alcohol ......... 1 uncija
Oil of Lavender 1 uncija
Tas mišinys yra geras dėl

to, kad neturi ncinndonaus ci
trinų aliejaus kvapo.

Oscar Samostz, iš Austin, 
Icx, pataria sekančią formu- 
lą:

'Citrino aliejaus 1 uncija
Skystos vąšeli uos.. 1 unc.
Tas mišinys sulaiko citrinų 

aliejaus garavimą. B. A. Rey
nolds pasekmingai vartoja 
New Orleans mieste 20 mini
mų citrinų aliejaus ir viena 
uiucija vascfUiu^s arba (lanc|li<- 
no.

Yra patarimų vartoti 5 pro
centų potašiaus sulfaro solu- 
ciją arba kasijos aliejų (oil of 
cassia). Ant Filipino salų la
bai plačiai kartojamas tyras 
kerosinas.

(Bus, daugiau)

;•< B®
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nos latvių tautybės mokinių. 
Paklausus tėvų, dėl ko jie siun
čia savo vaikus lenkų mokyklon, 
tie flegmatiškai atsako: “Kuni
gas taip liepė”. Pačioj dvasiš
koj seminarijoj viešpatauja ta 
pati lenkų dvasia, kaip senose 
lenkų seminarijose. Net tose 
parapijose, kur ligšiol nebuvo ne 
vieno lenko, dabar įvedama mo
kyklose 'lenkų kalba ir net nori
ma ją pastatyti pirmon vieton”.

Toliau laikraštis klausia, ar 
tokia padėtis pakenčiama, kad 
bažnyčia gaunanti iš valstybės 
pašalpų, laikosi priešvalstybinės 
orientacijos. Jeigu taip ir toliau 
tebesi tęs, tai galima esą laukti, 
kad po kelių metų Latga'lija at
skilsianti nuo Latvijos.

Viekšniy Viešas Knygynas
Apyskaita

Viekšnių knygyno-lkaityk- 
los už lapkričio-gruodžio mė
nesius, 1922 m. ir sausio — 
birželio mėn. 1923 m.

Pinigų gauta:
1) Pervedus 634,50 mar

kių į litus'..............   L 1.20
2) Iš Viekšnių Vartotojų

b-včs “Ąžuolas” .... 330.62
3) Iš Viekšniečių kliubo,

Chicagoje ........ 450.00
4) Už pabaudas ........ 55.50

i ---------------------

Iš viso Litų 837.32

Išleista:

1) Naujų knygų įsigyji-
mui ............. L 413.25

2) Laikraščių ir žurnalų
išrašymui .............. 193.36

3) Inventoriaus įsigiji
mui ....................... 30.70

4) Knygyno išlaikymui ir 
pašto išlaidoms .... 122.65

Iš viso Litų 760.16
Birželio mėn. 15 d. kasoje 

lieka Litų 77.16
Knygyno komisijos

P. Gudžinskis, pirmin.
J. Žilevičius, knygyninkas
J. Aukštikalnis, sekret.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-P AKIS

LA SAVOIE Aug. 11, Bept. 8, Oct. 20 
PARIS Aug 15, Bept. 12, Octobcr 3 

FRANCE .... Aug. 22. Sep 19. Oct. 10 
LAFAYETTE Bept. 1. Bept. 29, Nov. 10

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dcl žingeidžioa aprašomos 
knyguUa jūsų vietiniui agentai arba i 
did|jį ofisų 19 State Street New York.

Šiaulių Padangėj
z

MĖGIAMIAUSIAS PREZIDENTO HARDINGO ŽAIS
LAS. Ištrukęs nuo darbo Baltajame Name ir norėdamas 
pasilsėti, jis dažnai eidavo į Washingtono lankas “kiau- 
lutės dvaran varyti”.

Kas Dedas Lietuvoj
- - - —

Demonstracija dėl 
Klaipėdos Kaune

Liepos mėn. 8 d. 6 vai. po pie
tų Kaune prie karo muzejaus 
buvo viešas mitingas, kuriame 
dalyvavo didelė minia žmonių. 
Mitingo tikslas buvo paremti vy
riausybę, kad ji laikytųsi tvir
tai Paryžiuje Klaipėdos klausi
me. Kalbėjo p. p. Strazdas, Ja- 
nulevičius ir Nekvidavičius. Vi
suomene jų kalboms ir nusista
tymui jokių būdų neįsileisti 
Klaipėdon lenkų karštai pritarė. 
Vienbalsiai primta rezoliucija, 
kurios pirmame punkte sakoma, 
kad Lietuvos visuomenė Klaipė
dos klausime jokiu budu nepri
ims tokių sąlygų, kurios ar vie
šoj ar paslėptoj formoj įžeistų 
respublikos suverenumą; antra
me, kad jokių privilegijų Klai
pėdos uoste negali gauti nei vi
ena svetima valstybė ir trečia
me, kad jeigu kas nors priešin
ga Klaipėdos klausimu bus pri
imta kaip virš minėti rezoliuci
jos įjunktai reikalauja, tai Lie
tuvos visuomenė su jais nesis- 
kaitis ir jokia priverstina galia 
skaitytis neprivers. (L-va)

Nugabentas į Biržų ligoninę 
girdėti išgysiąs. Apžiurėjus, pa
sipjovusio kambary rasta skus
tuvas, o šalę jo gabalas duonos, 
kurioj buvus įdėta skustuvo žy
mė. (L-va).

ŠIAULIAI. — šią vasarą 
mieste daromas didelis remon
tas. Remoųtuojama: bažny-* 
čia, gimnazija, paštas ir kt. 
Afišų lipdymas irgi sutvarko
mas, joms klijuoti statomos 
budos. Bet viena netvarka 
dar lieka: “ubagais” niekas ne
sirūpina, o jų Šiauliuose yra 
begalo įvairiausių, vieni ”ko- 
liekomis” kojomis,"' kiti be 
ranlkų| (treti pasistatę *nbro- 
zus”, kaip “pustelninkai”, 
maldauja visomis kertėmis. 
Vienas be rankų stovi pašto 
priemenėj, ir visuomet... dvo
kia degtine, kitas gi —• žy
das bjauriais skudurais apsivi- 
niojęs kojas, Kuršėnų-gi g-včj 
maldauja, ir tt. Turbūt kitur 
Lietuvoje nėra jų tiek daug, 
kaip Šiauliuose — apskrities, 
centre. Yra miestukų, įstei
gusių prieglaudas tokiems 
“ubagams“ argi Šiauliuose ne
galima butų to įsteigti?

Apie mokesčius.

Žiaurus sumušimas 
milicininko

Vabalninkas. — Birželio 27 d.
milicininkas J. Zaleckis, kilęs is
Saločių valse., Brencių kaimo, 
išvyko tarnybos reikalais į ap
skritį. Tą pačią dieną pavaka
rėje bejojant K. kaimo gale jį
užpuolė “samagončikai” neva 
keršindami už mokesnių ir pa
baudų rinkimą, nuginklavo, at
ėmė visus dokumentus ir žiūrini 
sukapojo galvą, veidą, viena akis 
visai išmuša ir visą sumuštą 
paliko be sąmonės. Dabar Bir
žų ligoninėj guli jau 5 dieną, 
tačiau sveikata nepagerėjo ir 
maža viltis, kad pasveiktų.

Kaltininkai, keturi asmenis, 
areštuoti ir pasodinti kalėjime.

Vabalninkas. — Prieš porą 
savaičių vietinė milicija sugavo 
visiems šioje apylinkėje žinomą 
vagį Joną Vaznį. Sulaikytasai 
buvo pasodintas milicijos arešto 
namuose. Čia milicininkas J. nu
girdo Vaznį, kalbėjusį su savo 
draugu Jokubu, apie padarytas 
vagystės įvykius, ir pastebėjęs, 
kad milicininkas išgirdo judviejų 
kalbą, iš kurios paaiškėjo.tikras 
kaltininkas, ir kad neišduotų ki
tų savo draugų, Vaznys likęs 
vienas atskirame arešto namų 
kambary persipjovė sau gerklę.

Latviu lenkinimas 
Latgalijoje

Ryga. (E.). Latvių laikraš
čiuose pastaruoju laiku vėl vis 
dažniau pasirodo korespondenci
jų iš Latgali jos apie katalikų 
kunigų lenkų varomą tarp'latvių 
lenkinimą.

Pažangiosios latgaliečių parti
jos organas “Jauna Straume” 
rašiny dėl šito apsireiškimo tarp 
kita ko sako:

“Latgalijoje vis dar viešpa
tauja lenkų dvasia; po senovei 
čia varomas latvių lenkinimas. 
Lenkų pasienio srityje aukšto
siose vietose sėdi karščiausieji 
lenkų šalininkai. Išvados iš to, 
tos, kad Dauguvapilės ir Unkšto 
apskrityse lenkų mokyklos pil-

šįmet nejudomasis turtas, 
apdėtas dideliais mokesniais, 
delko žmonės labai nerimauja. 
Moka mokesnius ir tie, kas ne
gali uždirbti. Ir blogai su
tvarkytas mokesčių priėmi
mas, grumdosi žmonės, varg
sta po kelias dienas, kol užsi
moka. Kartais tenka < gaišti 
dvi dienos, stovint nuo pat 
ryto iki uždarymo banko, iki 
vos ne vos užsimoki. Argi jau 
negalima to sutvarkyti taip, 
kad žmonės per valandos arba 
dviejų laiką galėtų tai atlikti? 
Kunigi agįišinti ‘laiką ūkinin
kams arba darbininkams, jog 
jie ne vien dcl “mokesčių mo
kėjimo” gyvena, o greičiau 
atlikti galima, nes valdininkų 
yra užtenkamai. (L. Ž.).

MANDAGUS IR
GREITAS PATARNAVIMAS
LIETUVIŠKOJE KALBOJE

kuris padare šią banką taip populia- 
rišką tarp Lietuvių Chicagoje ir už 
Chicagos, ir kas didelėj dalyj prisidė
jo prie jo greito augimo.

Apie 50,000 žmonių atlieka savo 
x bankinius reikalus šiam senam ir

stipriam banke; taipgi daugybe 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 tunte jūsų taupymo 
sąskaitas? <

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGp

'•»'

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

Kas Geriau?
' * ’ f

Absoliute saugumu principiales sumos ir geri nuo
šimčiui garantuojami urbu ne u žsi tikėjimas ir bijoji
mus, kud nepražūtų pinigui kurie žada duug pelno. 
Pagalvokite apie tai. Jūsų pinigai padėti čionai bus 
ąbsoliučiai saugus.

6% Pirmi Morgičiai arba Real Estate auksiniai 
bonai yra geras investmentas. Ateikite ir leiskite 
mums pasakyti jums apie tai.

Atdara utarninkais ir šubatomis iki 8 vai. vakare.

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

Saugumas Pirmiausiai
Mažas invenstuotojas negali rizikuoti ant 
abejotinos vertes investmentų. Saugumas 
turi būt pirmiau jūsų mintyj kuomet jus in
vestuojate. Musų 6% Real Estate Auksi
niai Bonai ir Morgičiai yra pirmos klesos 
apsaugojimas. Nieko geresnio negali būti 
niekur kitur. Mes visuomet investuojame 
musų pinigus kol mes pasiūlome jums par
davimui.
Ateikite arba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų į Bonų ir Investmentų Departa
mentą.

Mihvaukee Avė., prie Division St.
JOHN T. SMULSKI, PREZIDENTAS

“Chicagos didžiausia bankas už vidurmiesčio”

DIDŽIAUSIAS KNYGŲ IR MOKSLO
IŠPARDAVIMAS

Baisias galybes visokių knygų išparduodame 
už pusę kainos.

Čia dedame tiktai nekurias knygas; kurie norite ddugiau, reika
laukite kataliogo, kurį gausite dykai.

LYTIES MOKSLAS' knyga, kuri užveria savyje didžiausias žmo
gaus kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kamavo $7.00, dabar 
leižiame už $3.50.

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS ir ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kurių ne vienas Amerikoje gy
venantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo $11.00, dabar 
leidžiame už $5.50. Pilnais skuros apdarais.

GEOGRAFUOS KNYGA, kurioje ir žemė, ir žmonės yra apra
šyti taip plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po $4.00, 
dabar mes parduodam po $2.00, ir tai puikiai apdaryta!

L. K. MOKYKLOS visos ARITMETIKOS LEKCIJOS, iš kurių 
išmoksi aritmetiką greičiau- ir lengyiau, 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 anglij kalbą net ir tie, kurie iš niekur išmokti negalėjo, 
pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame, už $2.00.

L. K. MOKYKLOS LIETUVIŲ RAŠTIŠKOSIOS KALBOS LEK
CIJOS, iš kurių tasyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie ko
respondencijas per visą savo amžj rašė, iš visokių vadovėlių mo
kinosi, ir vistiek taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo 
$20.00, dabar leidžiame už $1.00.

Pinigus siųskite: nroney order, express order, bankos čeki, do
lerius registruotame laiške. Siunčiame ir per C. O. D., vadinasi, 
kai gauni pašte siuntini, tai ten ir užsimoki.

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

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

CUNARO
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

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

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų faivų. Plaukia kas savaite.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika- 

j lingu dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

VėlBusGerai
Pranešu savo kostumeriams, 

kad vėl atidariau: siuvimo, pro- 
symo ir taisymo vyriškų ir mo
teriškų rūbų. Nes pastebėjau, 
kad daugumas mano kostumerių 
pageidauja; dabar kviečiu senus 
ir naujus kostumerius. Aš sten
gsiuos padaryti ytin gerą darbą 
už žemiausią kainą.

W. WAISHVILAS, J
2118 W. 23rd St.

-   ,    — ——H

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon J

z

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

*

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas. i

A. A. PAISYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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Iš C. B. Shane Co. rub- 
siuviy streiko

Darbdaviai baisiai įpykę ant 
streikieriu. — Jie mokina 
streikaJužius užpulti strci- 
kierius. — Streikieriai vis 
dar gerai laikosi.

C. B. Shane Co. rubsiuvių 
streikas vis dar tęsiasi. Strei
kieriai gerai laikosi ir nemano 
darbdaviams nusileisti. Jie yra 
pasirengę streikuoti kol darb
daviai sutiks visus jų teisėtus 
reikalavimus išpildyti.

Darbdaviai, sako, yra labai 
įpykę ant streikieriu. Mat 
jiems laibai pikta, kam strei
kieriai tokios didelės vieny
bės laikosi ir nemano jiems 
nei kiek nusileisti. Kai kurie 
streikieriai pasakoja, kad 
darbdaviai pradėjo jau net sa
vo likusius kelis streiklaužius
mokinti kaip reikia užpulti ant 
streikieriu. Girdi, jie įsako 
streiklaužiams išimti prieš 
stieikierius varantus ir juos 
areštuoti.

Tečiaus streikieriai į visų 
tai jokios domės nekreipia. 
Mat jie žino, kad joki darbda
vių “triksai” jų nepakrikdys. 
Kaip laikėsi iki šiolei, taip jie 
ir toliau laikysis, kol streikų 
laimės. —Streikieris.

“Tennis’o” kontestas
Ryto “Naujienų” piknike 

įvyks “tennis” kontestas. No
rintieji dalyvauti konteste pri
valo užsiregistruoti prieš 1 vai. 
po pietų (12 iki 1 vai.) ir atsi
vežti įrankius. Už kontesto lai
mėjimų skiriama dovana.

Kontestų rengia L. S. J. Ly
ga. —Sporto Komisija.

Gazo dirbtuvių inžinie
riai reikalauja padidin

ti užmokesnj iki $1 
valandai

Ketvirtadienio vakarų Peo- 
ples Gas and Coke kompanijos 
inžinieriai laikė savo susirin
kimų (118 N. La Sale gat.) ir 
nutai’e reikalauti kompanijos 
padidinti jiems užmokėsiu nuo 
70 iki 74 centų iki vienam do
leriui valandai.

Inžinieriai žada paduoti 
kompanijai savo reikalavimus 
ir sykiu su kitais tos kompa
nijos darbininkais, kurie rei
kalauja padidinti jų užmokės
iu 25%.

Padarytas inžinierių kon
traktas su kompanija pasi
baigs ateinančio rugsėjo 1 die
nų.

Už 2,000,000 markių už
mokėjęs $35,400; dabar 

jos vertos tik $2.
Metai atgal cigarų dirbtu- 

vės savininkas, J. R. Isaacson, 
1004 S. Michigan avė., išva
žiavęs Vokietijon nusipirko 
2,000,000 vokiškų markių už 
$35,400. Gi dabar jos vertos 
tik $2. Sako, jis pradėsiųs jas 
dėti į cigarų baksiukus bei 
dekoruoti langus.

Iškrito per langą vaikas 
ir užsimušė

David Rasky, 2 metų, 1328 
N. Western avė., iškrito per 
langų nuo antro aukšto ir mir
tinai susižeidė.

Kiek žmonių žuvo nuo 
automobilių, munšai- 

no ir revolverių
Nuo Naujų Metų Cook kaun- 

tėj automobiliai užmušė 393 
asmenis, nuo munšaino mirė 
124 žmonės, o nuo 
žuvo 141 asmuo*

PREZIDENTAS HARDINGAS SU ŽMONA — paskiau- 
sioji fotografija prieš Prezidento susirgimą, sugrįžus 
jam iš Alaskos į Seattle, Wash.

Policijos viršininkas 
skelbia munšaininin- 

kams “karą”
Policijos viršininkas Mor

gan A. Collins pareiškė, kad 
nuo dabar bus dedama di
džiausių pastangų išgaudyti 
munšainicrius. Girdi, toki pa
dėtis ilgiau pakęsti Chicagoj 
nebegalima. Nes, nežiūrint nei 
draudimo, munšainas kuo ge
riausiai plėtojasi Chicagoje. 
Apskaitliuojama, kad Chicago
je randasi suvirs 2,500 mun
šaino varyklų ir apie 10,000 
vietų, kur skystimėlis yra par
davinėjama.

žinia apie prezidento 
mirtį supurtė Chicagą
Ketvirtadienio naktį kaip 

;ik buvo pranešta, kad Jungt. 
Valstijų prezidentas Hardingas 
mirė tuojaus pasipilė gatvėse 
extra laidos laikraščiai. Baž
nyčių varpai taipgi pradėjo 
skambinti priemiesčiuose ir 
kai kuriose bažnyčiose Chica
goje, kaipo duodanti žinoti, 
kad prezidentas Hardingas jai 
mirė.

Autoistams riestai 
Policija ne juokais pradėjo 

gaudyti greit arba neatsargiai 
važiuojančius automobilistus. 
Taipjau ir teisėjai nedaro jiems 
“susimylėjimo.” Sugautieji yra 
baudžiami pinigiškai ir kalėji
mu. Sako, kad tuo budu nori
ma prašalinti gatvėse nelai
mes nuo automobilių.

Del silpnos sveikatos 
bandžiusi nusižudyti.
Mrs. Alma B. Gimbell, 1849 

Asbury avė., dėl nesveikatos 
bandžiusi gazu užsitroškinti. 
Bet jos namiškiai apie tai lai
ku pastebėję ir jų gal nuo mir
ties išgelbėję, nuveždami jų 
laiku ligoninėn.

Lietuviųjtateliuose
LSS. Pildomojo Komi

teto posėdis
Rems Socialistų Partijos pre

zidentinę kampaniją. ; Pra
džia to darbo bus padaryta 
Naujienų piknike. Rengs so
cialistų maršrutą po visas 
lietuvių kolonijas Amerikoj.

Trečiadienio vakarų, rugpiu-
revolverių Čio 1 dieną Naujienų name 

, ; įvyko LSS. Pildomojo Komite-

to posėdis. Dalyvavo visi na
riai, išskiriant tik d. J. Degu
ti-

Reikia pažymėti, kad šis L. 
S. S. Pildomojo Komiteto po
sėdis buvo ytin turiningas sa
vo nutarimais. Nutarta visais 
galimais budais remti Socialis
tų Partijos prezidentinę kam
panijų -ateinanejiai^ prezidento 
rinkimais. Pradžių to darbo 
nutarta pradėti Naujienų pik
nike, kuris įvyks rytoj Gard- 
ners Grove darže. Taipjau nu
tarta rengti Lietuvių Socialis
tų Sąjungos maršrutų po vi
sas Amerikos lietuvių koloni
jas.

Smulkesni nutarimai tilps 
oficialiniai protokole, kuris 
trumpoje ateity bus patalpin
tas Naujienose. Tat kas žin- 
geidauja, galės tatai pastebėti 
laikrašty.

Kaip pasirodo, Leituvių So
cialistų Sąjunga materialiai 
stovi dabar g'ana tvirtai. Nes 
mat ji jau laimėjo dalį savo 
pinigų nuo komunistų.

Taipgi reikia pažymėti, kac 
ūpas pas visus Pildomojo Ko
miteto narius buvo kuo pui
kia usis, ir visi, matyt, yra pa
siryžę darbuotis ir toliau Są
jungos naudai.

—Sąjungietis.

Kensington
Iš D. L. K. Gedimino Draugijos 

pastogės. 

Liepos 27 dienų įvyko pusme
tinis susirinkimas. Svarstant 
draugijos reikalus prieita prie 
komisijų raportų. Delegatas 
nito Lietuvių Darb. Namo Ben
drovės F. Shedvilas raporto ne
turėjo, nes nebuvęs šėrininkų 
susirinkime. Apie bendrovės 
stovį paaiškino A. Grebelis. Ben
drovės lotai esu pakilę dvigubai. 
Dabar jų vertė esanti apie $15,- 
000. Esą jau padarytas ir kont
raktas namo projektui (plianui), 
už kurį reikėsių mokėti $500. 
Šerų pardavinėjimas taipjau da
bartiniu laiku esą sėkmingas. 
Jis sakė, kad jis draugijos na
rius jau daug sykių kvietęs pri
sidėti ir nusipirkti bendrovės šė- 
rų, tat jis ir dar sykį kviečiąs, 
kurie tik išsigalį nelaukiant ir 
neatidėliojant įsigyti bendrovės 
šėrų. Nes kuo greičiau prisidė
siu, tuo greičiau įsigysiu namą 
su svetaine ir kitais paranka
mais, kurie esą būtinai reikalin
gi.

Delegatai nuo Gedimino Drau
gijos, kurie atstovauja “Aušros” 
mygyną, pranešė, kad nebe

daug yra ižde pinigų, ir kad to
dėl yra rengiamas išvažiavimas 
)irmą nedėldienpmgpiučio mėn., 
tad padarius kiek pelno apmo-

kėjimui* nuomos už “Aušros” 
kambarius. A. Grebelis pastebi, 
kad “Aušros” knygynas esąs 
vienintele įstaiga, kurių darbi
ninkai palaiko ir prie kurios pa- 
lakymo prisidėjusi ir Gedimino 
Draugja. Sakyti, kad neremti 
ir neprisidėti su keliais doleriais 
prie palaikymo “Aušros” knygy
no”, tai butų nusidėjimas. Tik, 
girdi, ar bus galimybės knygyną 
išlaikyti, jei draugijų delegatai 
tą apšvietos įstaigų skandinu. 
Draugijų delegatai žinoję, kad 
Naujienų Bendrovė kas metai 
pirmų sekipadienį rugpiučio ren
giu piknikų Gardners Grove dar
že, o betgi jie nusitarę tų pačių 
dienų rengti išvažiavimų “Auš
ros” knygyno naudai. Jis ne
manus, kad “Aušros” knygynas 
galėtų varyti konkurencijų su 
Naujienų Bendrove. (Aaišku, 
kad kai kurie delegatai nori pa
kenkti Naujienų Bendrovei, bet, 
suprantama, jie tuo pakenks 
daugiau “Aušros” knygynui, nes 
didžiuma žmonių nueis į Nau
jienų piknikų, o ne į “Aušros” 
naudai išvažiavimų). šitokis 
delegatų elgėsis esu neleistinas. 
Draugijos turėtų daugiau kreip
ti domės į “Aušros” knygynų, 
nes kitaip “Aušros” ' knygynas 
susibankrutisiąs.

Komisija peržiūrėjusi draugi
jos knygų už pusmetį netiktai 
kad raporto neišdavė, bet ir su- 
sirinkiman neatsilankė. Tiesa, 
vienas komisijos narių buvo, 
bet jokio raporto neturėjo. Kiti 
du matomai manė, kad peržiūrė
ti draugijos knygas yra visai 
lengva, bet kada patyrė, kad tai 
negalės atlikti, ta? ir susirinki- 
man neatsiiankė.

Komisija pranešė, kad dėl 
draugijos vakaro yra paimta 
Strumilo svetainė sausio 13 
dienai, 1924 m. Klausimas koks 
bus rengiamas vakaras. M. Ti- 
tenis davė sumanymą rengti su 
perstatymu ir kviesti Liet. Sce
nos Mylėtojų Ratelį suvaidinti 
kokį nors veikalėlį.

Išrinkta spaudos komisija 
skelbimams busiančio vakaro iš 
A. Grebelio ir A. Narbuto.

Draugija L. D. K. Gedimino 
laiko savo mėnesinius susirinki
mus kas paskutinį penktadien 
kiekvieno mėnesio F. Shedvilo 
svetainėje, 341 Kensington avė.

— Gediminietis.

Viešnia iš Floridos
Naujienų piknike dalyvaus lie

tuvių net ir iš Floridos.

Vakar atsilankė Naujienų re- 
dakcijon nesenai iš Floridos val
stijos atvykusi p-nia Petronėlė 
Gudaliauskienė. Ji papasakojo 
Naujienų reporteriui daug įdo- 
-mių dalykų apie Floridos valsti
ją. Floridos valstijoje, sakė ji, 
yra labai gražių vietų: gražus 
miškai, upės, kalnai, pakalnės ir 
įvairus gėlių daržai. Ten nesa
ma žiemos, per tai gėlės žydį vi
sų laiką, per ištisus metus. Oras 
taipgi labai sveikas esąs. Svei
kesnės ir gražesnės vietos gy
venti, girdi, vargu kur kitur bu
tų galima surasti.

Floridos valstija nuo Lietuvos 
skyriasi tik tuo, sakė p-nia Gu
daliauskienė, kad Floridoje nėra 
žiemos. Be to, suprantama, Lie
tuvoje nėra paimu ir tokių dide
lių gėlynų, šiaip miškai, upės,

A. f A.
šiuomi pranešam draugams ir 

pažjstamiems, kad musų myli- 
miausis sūnūs Edvartukas, per
siskyrė su mumis 1 d. rugp., 
1923 m., 2:35 v. p.

Laidotuves įvyks 4 d. rugp., 
5:00 v. p. ant Tautiškų Kapinių, 
Iš namų išlydės 3:00 p. p. po 
antrašu: 2942 N. Francisco Av.

Pasiliekam didžiame nuliūdi
me,

Petronėlė ir'Jonas 
'Kalpokai. 

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir krohiškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusui) ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

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

Valandos: 8 vai. iki 9 p. m. Nedalioj
9 iki 12 a. m. , ,

ežerai, kalnai, oras ir žemė, tai 
panašus į Lietuvos. Ypač ar- 
žuolynai, pušynai, ir kitokį miš
kai labai panašus į Lietuvos miš
kus.

Lietuvių, sakė ji, Floridoje dar 
visai nedaug yra apsigyvenę. 
Tas pat ir su kitomis tautomis. 
Ten veik vieni “jankiai”, ameri
konai gyveną. Gi kas link apsi
gyvenimo, tai, girdi, labai pa
ranku. Nes žemė esanti labai 
pigi. Girdi, geriausią ūkį gali
ma įsigyti, ir tai arti miesto, su 
labai mažu kapitalu, bent paly
ginus kiek tatai atseitų vakari
nėse valstijose.

Pragyvenimas taipgi nebran
gus. Ji sakė, kad su doleriu ga
lima gražiai dienų praleisti. Gir
di, “burdingieriai” ten daugiau 
ir hemaką mėnesiui,kaip tik $30,

Miestuose lotai ir namai esą 
pigus. Mat ten dar nesama taip 
labai susikimšę bei susigrūdę 
žmonės kaip kad Chicagoje, ar 
panašiame mieste.

Jos manymu, lietuviams pra- 
vartėtų daugiau apsigyventi 
Floridos valstijoje. Nes ten 
esu kur kas gražiau, sveikiau ir 
geriau gyventi, negu bile kur 
kitur.

P-nia Gudaliauskienė, taipgi, 
pasisakė, kad ji atsilankysianti 
ir Naujienų piknikan. Girdi, ji 
jau 'labai pasiilgusi didelių ir 
gražių lietuvių piknikų. Ji sakė, 
kad ir daugiau žmonių labai do
misi Naujienų piknikais ir labai 
apgailestauja tie, kurie negali 
atvykti ir tų visų gražumų bei 
įdomumų savo akimis pamatyti. 
Tat gal nebereikalo ir chicagie- 
čiai bei netolimų miestų ir mies
telių lietuviai taip sukruto reng
tis j Naujienų piknikų.

P-nia Gudaliauskienė po kelių 
mėnesių žada vėl grįžti Floridon.

— Reporteris*

J. Krasauskas grįžo į 
bankinį biznį

Buvęs Universal State Banko 
prezidentas J. Krasauskas po to 
kaip pasitraukė iš banko prezi
dentystės tūlą laiką nedalyvavo 
visai viešame lietuvių gyveni
me.

Dabar vėl jį matome jau grį
žusiu į bankinį biznį, šiuo sy
kiu jis dirba prie South West 
Trust & Savings Banko, kurio 
prezidentu yra Thomas J. Healy, 
ir kurs randasi ant kampo 35tos 
gatvės, Archer ir Hoyne gatvių.

“Per metus 'laiko aš ilsėjausi 
ir nieko neveikiau”, paaiškino 
Krasauskas, kada paklausėme jo 
kaip viskas klojasi. “Man daėdė 
tie užsivarinėjimai. Jeigu aš 
toj vietoj buč ilgiau buvęs, tat 
jau šiandien bučiau grabe. Jei 
aš neturiu ramumo, tai man vis
kas niekai. Aš niekam nei ma
žiausio blogo nepadariau ir iš 

Ofiso Telefonas T) T? TT A RT?OAT4 Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatves. 
Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

(SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ |
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizavimo 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 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitis šiuo adresu:

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

y-imi.........  i rr '."1 "i i r i in ■ .(f

to man yra didelis džiaugsmas 
nes tas duoda man ramumų.”

“O kaip dabar klojasi?”
“Dievui dėkui, dabar aš susi

radau ramių vietų, kur neturiu 
jokių užpuldinėjimų. Ponas 
Healy, banko prezidentas, ir po
nas Litsingeris yra labai puikus 
žmonės. Yra malonu su jais 
dirbti.”

“O ar daug turite South-West 
Trust ir Savings banke lietuvių 
depozitorių.”

“Taip, labai žymus skaičius 
yra lietuviai. Mat, kone visas 
Brighton Parkas laiko šiame 
banke savo pinigus”, atsakė p. 
Krasauskas.

Bridgeportas
Iš Lietuvių Stygų Or 

kestro darbuotės
Lietuvių Stygų Orkestras jau 

treti metai kaip gyvuoja. Per 
tų laikų daug draugų ir draugių 
prie jo prisirašė ir lavinosi mu
zikos srity. Bet ne pas visus 
buvo užtektinai energijos, pasi
šventimo ir noro prie jo pasilik
ti, bei išvien darbuotis.

Bet taipgi reikia pažymėti, 
kad daug narių pasilieka prie šio 
Stygų Orkestro. Daug jų turi 
gerus norus, užmanymus ir 
darbuojasi orkestre. Su
prantama, tuo pačiu lai
ku jie lavinas muzikos. Ir 
reikia pasakyti, kad laikui bė
gant toki orkestro nariai netik 
užsitarnaus daug garbės, bet 
taipgi apturės iš to ir materialę 
naudų, taps gerais muzikais.

Reikia pažymėti, kad norin
tiems susipažinti su muzika'da
bar yra gera proga prisirašyti 
prie orkestro. Visiems galima 
susipažinti su muzika už labai 
mažų atlyginimų. Stygų in
strumentai 'labai lengvai galima 
išmokti, taip kad prisirašiusiems 
prie orkestro didelių išlaidų ne
pasidaro.

Todėl norintys lavintis muzi
kos srity yra kviečiami prisira
šyti prie Lieutvių Stygų Orkes
tro ir tuo budu sunaudoti liuosų 
nuo darbo laikų. Senesni orke
stro nariai visuomet noriai gelb
sti naujiems nariams mokintis, 
taip kad išmokti šiek tiek griež
ti ant muzikališkų, instrumentų 
daug laiko neima.

Prisirašyti galima ateinantį
(Tųsa ant 7-to pusi.)

/R“--= --------- =------------ -s

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
i
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Natūra Gura Institute
PR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Theater Bldg., 2-rog lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

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

Tel. Lafayette 5698. 
\.------------------------------------------- /

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.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.

Siunčia pinigus Lietuvon. 
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West PuM- 
man, III.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim

iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aptieka, 
, 233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna gva- 
rantija.

Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini

gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai- 
čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kensington.



šeštadienis, Rugp. 4 i, 1923 cmesgo, m.

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

antradienį, rugpiučio 7 dieną, 
7:30 vai. vak., Mark. White 
Sųuare svetainėj, 30 ir So Hals
ted gatvių.

Taipgi reikia priminti, kad ši
tas orkestras neturi nei kokių 
politinių pakraipų. Nariai gali 
prisirašyti prie orkestro be skir
tumo pažvalgų ir įsitikinimų.

Orkestro mokytojas yra ru
sas. Jis mokina pagal europiš-j 
kas metodas.

— Organiz. F. Geldbutas.

kiek skatiko pradėjo vienu ar ki
tu bizniu verstis; bet ir užsidė
ję biznį jie ne lengviau dirbai 
kaip ir kiti darbininkai, deltogi 
jų simpatijos yra su darb&nin-i 
kais. O kadangi Naujienos ko
voja už darbininkų reikalus, užl 
geresnę ir šviesesnę darbininkų: 
klasės ateitį, tai jos ir įsigijo, 
didžiausio pažangiausios lietuvių 
visuomenės pritarimo ir užuo-i 
jautos.

Tat kaip paprastai, taip ir 
šiuo sykiu visi, tą pritarimą: 
reikšdami, važiuosime į Naujie
nų pikniką sekmadienį, rugpiu
Čio 5 dieną.

šapos Darbininkas.

PRANEŠIMAI MAUDYNES GELDA BU 
VO NAUJANYBe.

Bridgeportas Klaidos atitaisymas

Lietuvos Dukterų Draugijos iš 
važiavimas. — Prakalbos. — 
Komunistų “frakcija” prAlai 
mėjo “keisą”.

Naujienų 180 ir 181 num. ži
niose apie moksleivių ir Sanda-I 
riečių išvažiavimų į Jeffersono 
mišką minima pavardė “Semoš- 
ka”. Turi būt Semaška, ne Se- 
moška.

MELROSE PARKIEČIAMS
Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 

Parke Naujienų išnešiojimas ir par
davinėjimas pereina į globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadvvay, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintis skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Roseland, III. — Draugijų sąryšys, 
palaikantis “Aušros” Knygyną, ren
gia išvažiavimą į Washington Heights 
miškus nedėlioj, rugp. 5 d. Pradžia 
10 vai. ryto. Bus kalbėtojai ir kito
kį pamarginimai. Kviečiame kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti.

— Komitetas.

L SS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugpiuČio 4 d., lygiai nuo 
8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Svarbių reikalų delei 
kuopos narius ir norinčius prisirašy
ti prie jos kviečiame laiku susirink
ti. — Kp. Raštininkas.

Lietuvos Dukterų Draugija 
jau nuo gana senai gyvuoja. Na
rių dabartiniu laiku ji turi 130.

Metai atgal ši draugija buvo 
išsirinkusi už prezidentę vienų 
komunistę. Jai beprezidentau- 
jant draugija skilo ir atsidūrė 
teisme. Teismas tęsėsi gana il
gai pas Master in Chancery ir 
galop komunistų pusė pralaimė
jo.

Dabartiniu laiku trukšmams 
aprimus draugija grįžta į senas 
vėžes. Iš atskilusių tuzino na
rių liko tik keturios. Jų reikš
mė draugijoje veik visai suma
žėjo. Taip, kad dabar draugijai 
pavojaus iš komunisčių pusės 
visai negręsia.

Liepos 22 dieną Lietuvos Duk
terų Draugija suruošė savo iš
važiavimą Beverly miške, žai
sta, užkandžiauta ir prakalba pa
sakyta. Kalbėjo V. Stryga. Jis 
gyrė draugiją ir peikė komunis
tinį skaldymą — užgriebimą 
draugijos. (Reikia priminti, kaa 
ir pats p. Stryga savo 'laiku irgi 
buvo
gyrė moteris už “strateginį” by
los laimėjimą.

Aplamai sakant, išvažiavimas 
buvo smagus ir dalyviai daug 
pasigerėjimo turėjo.

Dabar po visų vargų draugija 
mano surengti porą gerų vaka 
rų, prisiartinus rudeniui.

— U rsus.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas bus nedėlioj, rugp. 5 d., 10 
vai. ryto, K. Strumilo svetainėje. Vi
si nariai ir norintys prisirašyti yra 
kviečiami atsilankyti.

— Organizatorius.

extra kairiuoju”). Jis

Leveskio Prirengiamoji 
ir Prekybos Mokykla

Dieninės ir vakarinės klesos pra
sidės ateinantį pirmadienį.

Po vieno mėnesio atostogų, 
Leveskio prirengiamoji ir pre
kybos mokykla (3301 So. Hals- 
ted gat.) atsidarys ateinantį 
pirmadienį, rugpiučio 6 dieną.

Mokykloje bus dieninės ir va
karinės klesos. Del tų, kurie 
nori pasimokinti lietuvių kalbos 
gramatikos, sintaksės ir rašy
bos, atsiradus ganėtinam skai
čiui mokinių, bus sutverta kle
sos sekmadieniais iš ryto.

Dalykai mokinami mokykloje 
yra paduoti skelbimuose, “Nau
jienose”.

— G. J. Leveskis.

Kodėl kiekvienas turime 
važiuot j Naujieny 

Pikniką
Kas mėgsta skaityti laikraš

čius, tas pirmiausiai skaito ir 
mėgsta' skatyti Naujienas. To
dėl, kad tai didžiausias lietuvių 
dienraštis, teikia daugiausiai ži
nių, naudingų pamokomų straip
snių ir šiaip įvairių gražių ir 
nuadingų pasiskaitymų. Ir tik 
ačiū Naujienoms Amerikos lie
tuviai padarė tokį milžinišką 
progresą per pastaruosius kelis 
metus. » 'vv, *

Visų pirma Naujienos — dar-; 
bininkiškas laikraštis — jos vi-* 
sados gynė ir gina darbo žmonių 
reikalus, o kas Amerikos lietu
vių ne darbininkas? 
tys musų biznieriai 
ninkai, iš tų pačių 
kilę žmonės, kurie

Ir tie pa
yra darbi-į 
darbininkų 

susitaupę

PRANEŠIMAS
Išsiplėtojus bizniui, kuris 

jau viršija $3,000,000.00 do
lerių, dabartinė Universal 
State Banko vieta pasidarė 
maža.

Kad galėjus duoti savo 
depozitoriams kuogeriaus:, 
patarnavimą, greitumą ir pa 
rankumą. Bankinio biznio 
atlikime, šio Banko Direk
toriai nutarė dabartinę Ban
ko vietą perdirbti nuo fron
to iki galui namo.

Tokis remontas (remodel- 
ing) užims apie porą mene- 
sio laiko.

Todėl pabaigoje šios sa
vaitės visas dabartinis Ban
ko biznis bus laikinai per
keltas į buvusios drukarnės 
vietą, tame pačiame name, 
tiktai nuo 33čios gatvės po 
No. 814.

Per porą mėnesių, kolei 
visi nauji pirmos klesos Ban
ko įrengimai bus užbaigti, 
šioje laikinoje vietoje, bus 
atliekami kaip ir pirmiau vi
si Banko reikalai, kaip tai: 
taupimo, paskolų, apdrau- 
dos, Pinigų Siuntimo, Laiva
korčių ir 1.1.

Jeigu šiuo trumpu laiko
tarpiu musų gerbiami depo- 
zitoriai sutiks kokius nepa
rankumus delei mažumo vie
tos, iškalno atsiprašome ir 
užtikriname, kad už tai mu
sų naujojoje vietoje, kaip 
perdirbsime namą, visi Chi- 
cagos lietuviai ras paranku- 
mą, tvirtumą ir greičiausį 
musų patarnavimą.

Tai bus ištikro GRAŽIAU 
SIAS, DIDŽIAUSIAS IR 
STIPRIAUSIAS Amerikos 
Lietuvių Valstijinis Bankas.

Valdyba ir Direktoriai.
Per J. J. ELIAS, 

Prezidentas.

Indiana Harbor, Ind. — 185 kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą sekma
dienį, rugp. 5 d., 10 vai. iš ryto, Ke- 
therine House svet., 138 ir Deodor 
St. Prašome visus narius laiku susi
rinkti, taipgi ir naujų kandidatų at
sivesti.

— Fin. Rašt. Pr. Barzdys.

Roseland, III. — S. L. A. 139 kp. 
susirinkimas bus subatoj, rugpiučio 4 
d., 7:30 vai. vak., Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi na- 
riąi ir norintieji prisirašyti atsilan
kykite. — Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą subatoj, rugp. 
4 d., 7:30 vai. vak., Jono Mazelausko 
svetainėj, 3259 So. Union Avė. Malo
nėkite visi laiku pribūti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi atsi
veskite naujų narių prisirašyti prie 
kliubo. Mokestis įstojimo sumažinta 
per pusę.

— K. J. Demereckis, Rašt.

Dr-stės D. L. K. Keistučio mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedėlioj rugp. 
5 d., M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd 
PI. Meldžiame narius skaitlingai atsi
lankyti, nes yra daug svarbių apta
rimų. — J. Janulis, Rašt.

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės ščrininkų mėnesinis su
sirinkimas bus pirmadienį, rugp. 6 
d., 8 vai. vak., K. Strumilos svet., 158 
E. 107 gat. Visi ščrininkai atsilan- 
kykit, yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — Sekr. K. Gavėnas.

CICERO. — SI,A:-‘194 kuopa lai- 
kys savo susirinkimą sekmadienį, rug
piučio 5 d., 1 vai. po p., Onos Tamu- 
liunienės svet., 1447 49th Avė. Visi 
nariai būtinai atsilankykite, yra svar
bių tarimų. — Valdyba.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nrmadienį, rugp. 6 d., 7:30 vai. vak., 
lažnytinėj svetainėj. Visi nariai ma- 
onėkit pribūti, nes yra labai svar
bių dalykų aptarimui. Norintys pri
sirašyti — kviečiami atsilankyti.

— Raštininkas.

“Birutės” Išvažiavimas. — “Biru
tės” draugiškas išvažiavimas įvyks 
šį vakarą, rugp. 4 d. į Willow Spring 
miškus.

Todėl, visi kurie manote dalyvauti 
išvažiavime, tegul susirenka prie J. 
Kulio Aptiekos, 3261 So. Halsted St., 
lygiai 7tą vai. vakare.

Prašome tų, katrie turi savo auto
mobilius, atvažiuoti su automobiliais, 
nes automobiliais visi kartu važiuo
sime. — Rašt. Z. K.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

NAUJIENOS', 
NAUJIENOS, 
NAUJIENOS 

rengia naujieniečių antrą
Gardners Grove darže, prie 124-tos 
gatvės ir Michigan Avė., iškilmingai, 
draugiškai, su ugnimis ir šaudymais 
ąnt garbės Lietuvos pripažinimo, ry
toj, nedėlioj rugpiučio augusto 5 die
ną ir kviečia širdingai visus kas tik 
pajiegia čia būti ir linksminties.

Naujienos.

pikniką

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dur nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rugp. 5 d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svetainėje, 3142 So; 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku apsirinkti, nes randas daug svar
bių dalykų aptarti. 1 J

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Illinois Lietuvių JPašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugpiučio 4 d., 8 vai. vak., pa
prastoje svet., 3301 So.( Morgan gat. 
Visi kliybiečiai malonėkite laiku su-į 
sirinkti.' ' ' { . .&•

— A. J. Lazauskas, rašt.

Lietuvių Mokai. Susiv. 2-os kuopos 
susirinkimas įvyks šiandien, 7 vai. 
vak„ 3223 Parnell, ant antrų lubų.

Visi nariai malonėkite susirinkti pa
sitarimui dėl busimo moksleivių Sei
mo. — Valdyba.

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų D-jos regularinis susirinkimas 
bus laikomas sekmadienį, rugp. 5, 1 
v. dienos Raymond Chapel, 816 West 
31 gat. Visi nariai malonėkit laiku 
atvykti, bus svarstoma svarbus reika
lai. Kviečiami ateiti ir nauji norin
tieji į šią draugiją įstoti.

— Rašt. V. Pakeltis.

North Side. — Vaikų Draugijėlės 
Bijūnėlis išvažiavimas} Jefferson miš
kus įvyks nedėlioj, rugp. 5 d. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

BIRUTĖ rengia išvažiavima Suba- 
toje, rugp. 4 d., visi birutiečiai ir bi- 
rutietės prašomi susirinkti 6:30 v. v. 
pas Justiną Kulį aptiekoj, iš tenai iš
važiuosim 7 vai. su automobiliais j 
Willow Springs į naktinį pikniką. 
Kūrie turite savo automobilius ir no
rite Birutes išvažiavime dalyvauti, 
malonėsite pribūti paskirtu laiku, nes 
pas ūkininką turim užsakę “Chicken 
linner”, o po skanių valgių prie nui
rtos muzikos bus šokiai, žaidimai ir 
dainos. Birulės rėmėjai ir draugai 
kviečiami dalyvauti išvažiavime.

— K. Vilkas.

Amerikos Lietuvių piliečių draugi-) 
,os mėnesinis susirinkimas atsibus 
•ugp. 5 d., 2700 So. Wallace Street, 
pradžia 2:30 po pietų. Visi nariai 

privalote būti. susirinkime, \ nes yrai 
daug reikalų, dėl sv-arštymo.

’z — Sekr. A. Rekštys., I 
„ ... ... —. ' < 

Lietuvių Tautos Motinos Dievo šid-i 
avos parapijos svarbus susirinkimas 

tuojau po pamaldų įvyks bažnytinėj! 
svetainėje, 3501 So. Union Avė. Vi-; 
si parapijonai ir interesuojantys ta 
parapija malonėkit dalyvauti, nes yra 
daug svarbių ^reikalų dėl aptarimo.

— Klebonas ir Komitetas..

Maudynės gelda, tai nėra 
dar senas įvedimas. Pirmu
tinė maudynės gelda Suvie
nytose Valstijose tapo įsteig 
ta mieste Cincinnati, 1842. 
Ji buvo atidaryta kaip ir su 
didelėmis iškilmėmis jos sa
vininko, Kalėdų dienoje. Se
kamą dienų laikraščiai pra
nešė, kad tai yra nusidėji
mas, nedemokratiška, ne 
Amerikoniška, taip kaip ga- 
sas, elektra ir telefonas bu
vo skaitoma kaipo išdyku
mas. Vėliau Virginijos val
stija uždėjo mokesties kiek
vienam vartotojui maudy
nės geldą, $30 į metus. Šian
dien ir pigus kambarįai pri
valo turėti vanas, todėl, kad 
suprantame vertę vanos dėl 
musų sveikatos. Bet musų 
kūnas turi būti mazgojamas 
iš vidaus ir Trinerio Kartu
sis Vynas teikia jums ge- 
riausį patarnavimą toje link 
mėie. Jis išvalo žarnas ir 
skilvį, užlaiko juos švariai, 
prigelbsti apetitui, padeda 
suvirškinti ir šiltose vasaros 
dienose priduoda jums sma
gumo. Mr. George Kossa, 
Virginia, Minn., rašo trum
pai ir storai liepos 6 d. “Tri
nerio Kartusis Vynas, tai 
tikrai vertas pinigų, jis yra 
geras sveikatai”. Jūsų ap- 
tiekorius arba pardavinėto
jas gyduolių turi pas save 
stake, dėl jūsų. Bandykit 
taipgi Trinerio Dental Cre- 
am, Trinerio Headache Pow- 
der ir Trinerio Corny Gy
duolę. Jus surasite, kad jos 
yra labai gerbs.

IMUfflJIIUI I
IŠRENDAVOJIMUI GARADŽIUS 

ir repair room, dėl trijų karų, garad- 
žiuje telpa 46 automobiliai, geroj- vie
toj, biznis eina gerai, 1'ziez.ast} par
davimo patirsit ant vielos.

Atsišaukite į:
NAUJIENAS, 

Box 296

BRIGHTON PARK ant Archer Ay. 
Išrandavojamas Storas su 4 kambarių 
flatu dėl pagyvenimo, garu apšildo
mas, naujas mūrinis namas. Renda 
nėra brangi, o kas norėtų tai gali ir 
namą pirkti. Greitu laiku budavos 
priešais didelį teatrą. .Gera vieta dėl 
visokio biznio, išskiriant saliuno. 
Kreipkitės po Nr. 3827 Archer Avė.

REIKIA OARBINtNKŲ j
(REIKIA BUFERIO, pastovus 

gera mokestis, tam kuris mo
ka savo darbą. •

Atsišaukite:
5654 W. 64-th PI.
Tel. Prospect 6012

PM^wlrol, , ,
PARDAVIMUI grosernė *ir 

rūkytos mėsos Malt and Hops 
Vieta gera. Rennda pigi. Biz
nis einan gerai, PmežAstis par
davimo patirsite aut vietos.

1 945 W. 33-rd St.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo švogerio ir švo- 

gerkos, Antano Jovaišo ir Onos Jo- 
vaišaitės, po vyro nežinau kaip va
dinasi. Antanas buvo kariuomenei 
Francijoj, Paryžiui, 1919. Pirma gy
veno abudu West SidSj, Chicagoj, o 
dabar nežinau kur. Norėčiau labai su
žinoti, nes turiu labai svarbų reika
lą iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti, ar 
kas žinote malonėkite pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. Kastancijos vy
ras, Kazimieras Tautkus, 1828 South 
Ruble St., Chicago, Illinois.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos apsivedimui ku

ri butų daili, dikta ir sveika, nuo 25 
iki 35 metų amžiaus. Aš ne dėl to 
jieškau, kad mereiiites negaunu, kad 
kendės labai brangios. Aš jieškau to
kios mergaitės kuri žino viską, ne
tik kendes valgyti. Užtai margaitės 
supraskite, kodėl aš jieškau. Wm. E. 
S., 984 Maple St.į Milwaukee, Wis.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS vienam vaikinui 

rendai. švari vieta ir gerai 
laikomas. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

Box No. 1

už-

RENDAI KAMBARYS vie
nam arba dviem vaikinam, be 
valgio, garu apšildomas yra vi 
si parankamai; kreipkitės po 
num. 4002 Brighton Park ar- 
tii Archer Avė. pirmos lubos.

MES IŠRENDAVOJAME 
kambariį, be valgio, vienam in 
teligentiškam vyrui arba ve
dusiai porai. Namas randasi 
gražioj vietoj ir turi visus 
naujovinius parankamus^ Sy
kiu išsirendavoja ir garažus.

3423 W. 61-st St.

KAMBARIS rendai vienam vaiki
nui, arba merginom be valgio. Kam.’- 
jąris šviesus ir švariai užlaikomas su, 
visais parankumais.

Kreipkitės
2 lubos, užpakalis

Blokas į vakarus nuo Robey St. 
4800 So. Seeley Avė.

r-nį. i i ri» i ii,i

ISUENBAySJIMUI
ANT RENDOS OFISAS, 14th St.,į 

campas 49th A Ve., geriausia -vieta 
Cicero dėl daktaro, arba tinkaipas bi-' 
e kokiam bizniui, šviesus ir puikųsį 
cambariai ofisui su pagyvenimui kam*-! 
jariai ar be. , !

Atsišaukite: ?• |
1345 So. 49th Ct.,. Cicero, Ilk ■

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

REIKALINGAS bučeris paty
ręs tame amate. Darbas ant vi
sados, ir geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
3139 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas ran? 
dasi geroj vietoj iir biznis per 
daug metų gerai išdirbtas, dėl 
svarbių pricžas&ių turiu par
duoti greitai. Parduosiu labai 
pigiai 2649 W. 47 Str^----

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 motų 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.

REIKIA 'patyrusio kukorio- 
(cook) dirbti naktimis, ir vie
no pagelbininko. Gera alga< 
trumpos valandos. <

Atsišaukit į Naujienų ofisą 
Box 299. ’ ’ į

PARSIDUODA grosernė 
ir delikotesų krautuvė.

3720 Wallace St.

Ko jus nusitolinę?
Jeigu jus norit (tunaiti naujų 
draugų, tai prisiųskite tojau 
10c. dėl informacijų; mes jum 
(patarnausime sąžininga^.

C. M. B. R. 517 108 North 
Dcarborn St., Chicago, III.

PARDAVIMUI !
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
pardavimo, turiu. dvi biznis. Priim
čiau partnerius. Paduodu labai pi
giai tik už $500,00.

1822 Canalport Avė.
Savininkas

549 Liberty St.

JAUNI VYRAI I

PIRMOS klesos krautuvė, gro- 
sernė ir bučernė pardavimui.

Atsišaukite:
3300 Waiįace St.

PARSIDUODA barbernė, šenai iš
dirbtas biznis, per 18 metų. 3 kėd
žių, 8 kambariai pagyvenimui, ilgas 
lysas, 3 metai. Parduosiu, nes einu i 
kitą biznį.

Atsišaukite: I
1829 S. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 9031 ‘

PARDUOSIU grosernę arba 
mainysiu ant nedidelio namo. 
Gera ir išdirbta vieta, kur vi
sados galima daryti gerai biz. 
nis. Kreipkitės. ’

3500 So. EmeraJd Avė.

Turinti tam tikrą mokslą ir pašau
kimą priimti stoną kunigystės ir dirb
ti dėl Lietuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios, kur randasi vietų ir pageida
vimas kunigų. Norintieji kreipkitės 
prie organizatoriaus Kleboną Lietuvių 
Tautos Katalikų parapijos Motinos 
Dievo šidlavos. Aš duosiu visas infor
macijas.

Kreipkitės: ,
KUN. X. M. ŽUKAUSKAS 

3509 So. Union Avė., 
Chicago, III.

...................-......... ..........r" ■' —

PARDAVIMUI grosemė, Brighton 
Parke, arba mainysiu ant automobi
lių, Dodge, Maxwell, arba Ford. At
sišaukite greitai, didelis bargenas. Sa; 
vininką galima matyt nuo 9 ryto iki 
1 vai. po piet.

2515 W. 38th St.

DYKAI NUVAŽIAVIMAS Į 
PACIFIKO PAJŪRI.

Dykai iliustruota knygutė.
Dvyliką mėnesių vasara.
29 valandos važiavimo nuo Chica- 

gos.
Mangolia Springs I.and Co.

Folcy, Ala. arba 2835 Sheffield Avė.

BEUIA DARBININKŲ
VYKŲ ir MOTERŲ

VYRŲ

Automobilių plovėjų, $25 į savaitę. 
Kalvių, 75c iki 80c į vai. Inžinierių 
$40 savaitę. Pečkurių, 55c iki 65c į 
vai. Hotelio pagelbininkų, $50 iki $6( 
į mėnesį, kambarys ir valgis. Maši
nistų, 75c į vai. Steamfiteri" ir pa
gelbininkų, 50c iki 75c į vai. Sargų, 
$27.50 iki $30 į savaitę.

MOTERŲ

iki $25 
iki $17 
$45 iki

Virėjų ir pagelbininkų, $17 
į savaitę. Indų plovėjų, $15 
j savaitę. Hotelio darbininkų, . 
$65 į mėnesį, kambarys ir valgis. Ja- 
nitorių, $78 į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOY- 
MENT BUREAU 

4191 So. Halsted St.

KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA stenografės į ad
vokato ofiisą dviem savaitėm 
pradedant nuo rugpiučio 6 
dienos. Atsišaukite tuojau.

A. A. SLAKIS
1726-77 W. Washington 

Tek Dcarborn 9057

> AUKSO MAINOS.
Bučernė už pusės kainos, daro biz

nį $125 į dieną. Parsiduoda lapai pi
giai, arba išsimaino ant namo, lotp, 
arba automobilio. Kreipkitės pas:

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

Phone Blvd, 9641

PARSIDUODA cigarų, cigaretų, 
ice cream ir kendžių Storas. Galima 
padalyti gerus pinigus trumpame čė- 
sia. Biznis įplaukia ne mažiau kaip 
$35.00 iki $65.00 dolerius į dieną. At
sišaukite greitai po numeriu:

2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė ir yra ląį- 
koma šviežios mėsos ir rūkytos. Ge
riausioj vietoj ant Bridgeporto. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant sa
liuno, nam-o ir mažesnios grosernes.

Kreipkitės:
3336 So. Lowe Avė. 

Tel. Yards 3609

PARDAVIMUI nesvaigina
mų gėrimų parioras. Kampinis 
pamas, gera vieta. Lysas ilgam 
laikui.

KUEBLER, 
1306 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė, arba mainysiu ant au- 
tomobi'liaus labai pigiai.

Atsišaukite:
3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas ap- 
gyventoj visokių tautų aplinky
bėje. Biznis gerai išdirbtas. Tu
riu parduoti greitai. Patirsite 
ant vietos pardavimo priežastį.

2114 So. Halsted St

PARSIDUODA ICE CREAM 
parioras ir saldainių krautu
ve. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite
5317 So. Wentworth Avė; V

--------- -.... ................. ...........
PARDAVIMui bučernė ir grosemė 

su namu ar be namo. GalimaYnų]pirk- 
ti su mažai pinigų, priimsiu, lotą ar
ba automobilių ant mainymo.'' Ran
dasi Brighton Parke. , .

Atsišaukite: .
2462 W,46th PI.

--------- ---------------------------------------
J»A»f>ĄVIMUI Rrosemė ir bučer<- 

S6j su visomis mašinomis ir troku. 
iznis išdirbtas per 20 metų. ’ Ren

da nebrangi. Yra 7 kambariai dėl gy
venimo. Nepraleiskit šios geros pro
gos. Priežastis — turiu du bizniu.

814 Kensington Avė. 
Roseland, III.

PARDAVIMUI pigiai saliunas. Biz
nis gerai išdirbtas. Gera vieta. Ren
da nebrangi. Yra 2 pagyvenimai po 5 
kambarius. Yra svetainė. Priežastį 
pardavimo — patirsit ant vietom 

Atsišaukite:
361 Kensingtoh Avė., 

Roseland, III.

PARSIDUODA barbernės ra
kandai: 2 krėslai, veidrodis 
dėl 3 krėslų, cigarų show casc, 
stalas 4x4 pėdų. Verčios $250 
viską už $90. Neužmiršk ant
rašo. Sykiu ir atskirai.

3402 So. Halsted St.

'PARDAVIMUI saliunas, kur 
galima gerai biznį daryti. Prie
žastis nesusitaikymas partne
rių. Kreipkitės:

5959 So. State St.

PARDAVIMUI aiskrimine 
viena iš geriausių visoj apie- 
linkėj. Atsišaukime greitai; 
parduosiu pigiai.

4932 W. 14 St., Cicero, III.

Rm.
St.,

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui skudurų. Gera 
mokestis.

Atsišaukit:
1416 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI pianas. 4cur 
reik įmesti 5c. Kaina $100. Tin
kamas dėl saliunų - ir ice 
creame parlorų.

1007 W. 19th St.

Pardavimui bąrbernė priešais 
Balto Dobilo Kliubo. Parduo
du dėlto, kad nebarberis esu, 
turėjau priimti už paskolą. 
Nupirksite už prieinamą kai
ną. 4600 So. Wood St.

Tel. Lafayette 6256 :

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA gręsernė su 
saldainiais labai pigiai dideli 
ruimai, renda ne brangi,' biz
nis geras iš priežasties nesvei
katos atsišaukite greitai 2857: 
So. Emerald Avė, Tel. Victo- 
ry 7345

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne su arba be namo. 
Biznis yra “casl|.” Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos.

700—702 W. 59th St.

VYRŲ
■REIKIA 2 VYRŲ prie real 

estate. Turi kalbetii lietuviš
kai arba lenkiškai ir angliš
kai ir turi mokėti valdyti ka
rą. Gera proga teisingiems} 
darbininkams. Nurodymų 
kaperacijos pirkėjai laukia.

J. N. ZEWERT and CO 
4400 So. Kedzie Avenue

ir.

SALESMENŲ /
------- ''

Pardavinėjimui austos rųšies 
gėrimus į nėšvaigfnančių gėri-į 
mų parlorus, grosernes ir deji- 
katessen krautuves. Alga ir nuo
šimčiai. Parašykite kokį turite 
patyrimą. Naujienos Box 295. “

PARDUODU šunį. Didelis 
ir geras dol saliuno.

Atsišaukite , (

2306 Blue Island Avė.
A. Beįeisiąs Phone Canal 6772

--------- ----------- ----------------  • 
PARSIDUODA saldainių, ci-? 

garų, cigaretų, Ice Cream ir 
kitokių daikitų krautuvė. Lie-| 
tuvių apgyventa ąpielinke, bis 
znis išdirbtas per 25 metus. ; 
Atsišaukit j Naujienas Box 298;

PARDAVIMUI Restauranta^ 
gęroj vietoj, < kur yra daroma} 
visados .geras bižįiis, ?Parduo
siu pigiai, iirtgrejtai, nes savi
ninkas serga.,'Krėįpkitės.

’ 3819'So.’ Halsted St

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų parioras ir lunch 
ruimis; prieinama kaina.

Atsišaukite: ;
1344 West 34-ęt Place

PARSIDUODA Plejer pia- 
nas, geram stovy, kaip naujas. 
Mainysiu ant arfos arba gita
ros.

1414 S. Peoria St.
Peter Žukauskas.

PARDAVIMUI saliunas,x ge
roj vietoj, lietuvių apgyventa.

Atsišaukit: į
2358 So. Oakley\Ave.

n
PARDAVIMUI pieninė. Vis

kas, gerame padėjime, ; Atsi
šaukite nuo 5 iki 7 vai. vaka
re J.' Thompson , j

4103 S. Campbell Avė i
Lafayette 5949. \ ,



«JRjm

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Šeštadienis, Rugp. 4 d., 1923

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA sailunas, ge

roj vietoj visokių tautų apgy
vento], biznis išdirbtas per 17 
metų. Taipgi vienas automo
bilius ir lotas. Parduosiu sy
kiu arba atskirai.
1312 S. Cicero avė., Cicero, III

BARGENAI VERTI ATYDOS

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen krautuvė. Biznis 
išdirbtas |>er daugel metų.

Parduosiu pigiai.
1915 So. Union Avė.

PARDAVIMUI labai 
nai dar nedaug vartoti, 
šit už pigę kainą.

3352 So. Morgan 
2 'lubos frontas.

geri pia- 
Nupirk-

St.

PARSIDUODA garadžiaus biznis 
labai pigiai, parduosiu už pinigus ar
ba mainysiu ant gero loto South Side. 
Priežastis pardavimo, einu į didesnį 
biznį. Katrie norite pasidaryti pini
gų nepraleiskite šios progos.

Tel. Boulevard 2282 
1543 W. 43rd St.

PARSIDUODA karčiams geroj vie
toj ir yra apgyventa visoki” tautų. 
Biznis yra geras ir išdirbtas. Kam 
reikalingas pirkti, meldžiu atsišaukti 
greitai, o aš turiu parduoti į trumpą 
laiką. Priežastis apleidžiu miestą. Dau 
giaus informacijų patirsite ant vietos.

PAUL STANKUS,
1606 Blue Island Avė., Chicago, III.

PIJANAS parsiduoda. Vartuotas, 
gerame stovyje, kaina $50.00. Player 
pijanas su daugybe lietuviškų rolių, 
aukštos rūšies, kainavo $700 už $375. 
Gramafojias naujas, vertas $150 už 
$59.00.

3343 So. Halsted St., 
ant pirmų lubų.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS 5 PASAŽIERIŲ AUTO- 

mobilius pardavimui; viskas yra pir
mos klcsos padėjime; atrodo ir bėga 
kaip naujas; kaštavo $1,550 parduo
siu už $450.00, nes reikia pinigų; ga
lima duoti pilną gvarantavimą geru
mo šios mašinos. Ateikite dieną ar 
vakarais pas:

BRIGHTON PARK GARAGE, 
3022 W. 43rd Street. 
Kampas Whipple St.

4 metų senumo.
I 1. Up-to-date mūrinis namas 2 fla-
1 tai po 6 kambarius, aržuolu baigtas, 
pečiais apšildomas, 2 mašinom gara
džius. Geriausia pirkimas kokį gali ; 
gaut šiandie už $12,500 ir įmokėti tik 
$4,000. Randasi ant Bridgeporto.

2. Mūrinis namas 3 flatai po 6 kam- 
| barius ir 3 po 4, steam heat, viskas
vėliausios mados. Kaina tik $18,500; 
įmokėti $5,000. Randasi ant 61-mos, 

Į arti Halsted.
3. Mūrinis namas 2 flatai po 5 ir

2 po 4 kambarius, basementas. Kai
na tik $6,000; įmokėti $3,500. Ran-

Idasi prie 12tos arti Western.
4. 2 flatų bungalow, 5 kambariai 

Į ant 1, ir 3 ant antro. Kiekvienam įtai- 
| syti toiletai, sinkos, viskas up-to-date.
Kaina tik $6,000; įmokėti $2,000. Ran
dasi į North Roseląnd.

5. Mūrinis namas aut 2 lotų, 6 fla
tai po 5 kambarius ir 6 po 4 kam
barius. Kaina tik $31,000; įmokėti 
$8,000. Prie 12tos ir California.

I 6. Mūrinis namas 5 ir 6 kambariai, 
steam heat, 2 karų mūrinis garad- 
žius. Renda $170.0Q, Kaina tik $12.- 
500; įmokėti $6,50Q. Randasi South 
Sidėje į Aubum Park. Gražiausia 
vieta.

7. Mūrinis namas į North' Rose- 
land, 5 ir 6 kambariai, karštu vande
niu apšildomas kiekvienam flatui at
skirai. Ir kaina tik $12,000; įmokėti 
tik $4,000.

8. Mūrinis namas 2 flatai 5 ir 6 
kambariai, steam- heat. garadžius 1 
mašinai. Kaina tik $10,000; x įmokėti 
$5,000. Randasi South Sidėje į Au
lai rn Paik.

9. Mūrinis namas 5 ir 6 kambariai, 
karstu vandeniu apšildomas, viskas 
vėliausios mados. Kaina tik $12,500; 
įmokėti $5.000. Randasi į Marųuettc 
Manor.

10. Mūrinis namas, 3 augščiu, ant 
t floro Storas, ant 2 augščio 5 ir 4 
kambariai, ir ant 3 augščio 5 ir 4 
kambariai. Kieto medžio baigtas, vis
kas vėliausios mados ir hot watcr 
heat. Kaina tik $30.000; imokėti $12,- 
000. Randasi ant Halsted. pačioj šir
dyje lietuvių kolonijos Bridgeporte. 
Nepraleiskit šios progos, nes tokį na
mą nepabudavosit nei už $40,000, o 
kur lotas, kuris dabar čia pardavi-

I nėja po $8,000 ir daugiau.
1 Gerbiama pirkėjai: Malonėkite ' 
T kreiptis pas mus ypatiškai ir už- 

tikrinam, jog turėsit progą pasi- ■ 
rinkti iš skaitlingų musų bargenų 1 
sau tinkamą namą kokioj tik norit 
kolonijoj Chicagos.

S. L. FABIONAS 00.

PARDAVIMUI du namai, mūrinis 
ir medinis. Mūrinis turi 3 flaf.us ir 
2 bizniu. Medinis turi tik prosernę 
ir bučerne; Bizniai yra seni per 18 
metų. Gali pirkti namą su saliunu, 
sykiu ir pekarne.

118 Midland Avė.
Joliet—Rockdale, III.

PARSIDUODA bizniavus kampinis 
namas, 2 Storai su pagyvenimais ir 
9 flatai. Rendos neša $300.00 į mė
nesį. Parduosiu ant lengvų išlygų ar
ba mainysiu ant mažesnio namo. Gei
stina būt, kad 2 pagyvenimų namas 
butų. Priežastj patirsite ant vietos. 
Atsišaukite pas savininką 2409 South 
Hoyne Avė. Tel. Roosevelt 7820.

DIDŽIAUSI BARGENAI KĄ 
GALI BŪT.

Parsiduoda bizniavas namas, Štaras 
ir 3 flatai, namas randasi geriausia
me stovyje, savininkas parduos už $6,- 
500 arba mainys ant bile kokio biz
nio. Atsišaukite touj, tas bargenas 
ilgai nebus.

Pardavimui 2-jų aukštų muro na
mas, po 6 ir 6 kambarius. Namo įtai
symai vėliausios mados. Savininkas 
parduos už $6,500. Turėdami $2,500 
;?ali pirkti.

Išsimaino 4-rių pagyvenimų muro 
namas, 2 flatai po 7, ir 2 po 4 kam
barius — extra lotas prie šalies ir 
raradžius 2-jų mašinų. Namo paran- 
(umai vėliausios mados. Savininkas 
mainys ant mažesnio namo. Del su
žinojimo viršminėtų bargenų kreipki- j 
tės pas:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107

DIDELIS, TIKRAS BARGENAS
Pardavimui didelis 4 pagyvenimų 

namas, elektra, gazas, vanos ir visi 
įtaisymai. Turi būt parduotas grei
tu laiku. Namas randasi 2026 South 
Union Avė. Matykit savininką.

1345 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 
mūrinis, naujos mados, 5 ir 6 
kambariai, boileriai atskirai dėl 
vandenio šildymo. Kaina $15,500 
įmokėti $5,500.

5814 So. Sacramento Avė.

NEPAPRASTI BARGENAI

(hicago.I/l.

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. 0774 arba 0611

DIDELIS BARGENAS 5 
kambarių namelis ant 2 lotų 
ir barne, didelis ištaisytas dar
žas, parduosiu kibai pigiai tik 
už $3500.

5529 S. Kildarc Avė.

HARDAVIMUI ARBA MAINYMUI. 
/ 2 flatų puikus mūrinis namas su 
tisais įtaisymais. Mainysiu ant loto 
arba kokio nors biznio. Kaina tikta: 
$8,500. Perkantį reikia mokėti tiktai 
$1000, o kitus kaip rendą po mėne
siais. Kreipkitės pas: C. P. Surom- 
skis, 3346 So. Halsted St., Chicago, 
III., Phone Blvd. 9641.

SKAITYKITE ATYDŽIAI — 
TBMYKITE.

Parsiduoda labai pigiai trys auto
mobiliai:

Maxwell, 1923, touring, beveik nau
jas, $750.

Lexington, touring, išrodo ir eina 
kaip naujas, $650.

Studebaker, 4 cil., touring, eina ge
rai, $100.

Kreipkitės subatoj į garažių
1909 S. Halsted St., užpakaly.

PARDUOSIU arba mainysiu 
ant loto savo automobilių Vel- 
ic 5 pasažierių naujas geras ir 
visas yra labai gerame stovyje. 
Atsišaukite Carl Gaodele 4555 
So. Paulina St.

MAINAI
Malonėkite kreiptis pas mus norė

dami mainyti namą, farmą, arba lo
tą, mes pasistengsim jus užganėdin
ti ir padaryti jum naudą.

11. Turim garadžių 30 mašinų, 
South Sidėje, geroj vietoj, kurį mai
nysi™ ant namo.

12. Turim 2 flatų po 5 kambarius 
up-to-date namą, hot water heat, 1 
mašinai garadžius. Mainys ant 6 ar
ba 12 flatų. Geroj vietoj.

13. Turim 80 akerių farmą, prie 
p;it Valparaiso, Indiana, 6 kambarių 
namas, ir kiti reikalingi budinkai, 8 
karvės, 3 arkliai, 500 vištų, ir viskas 
įtaisyta pagal vėliausios mados 
meriavimo.

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

Chicago, III.

BRIGHTON PARK. Pardavimui mu 
rinis namas 2 flatij po 6 kambarius, 
beizmentas cementuotas, 7 pėdų aukš
čio. Maudynės ir visi įtaisymai. Arti 
dviejų karų linių McKinley Parke ir 
dviejų bulvarų. Kaina $9,600. Savi
ninkas gyvena 2221' W. 23rd Place, 
beizmente.

MEDINIS 2 prag. 5 ir 5 ruimų, 
elek., gasas, vanos, beizmentas, ga
radžius. Renda $85.00 per mėnesį. 
Furnace heat. Prekė $8400.00. Ant 51 
netoli Ashland Avė.

far-

Mūrinis 2 prag. 5 ir 6 ruimų, elek., 
gasas, toiletai. Renda $75.00 per mė- 
nesj. Preke $8200.00; įmokėti $3500.00 
likusius kai rendą. Cicero, III.

Mūrinis 2 prag. 6 ir 7 ruimai, elek., 
gasas, maudynės. štymų apšildoma, 
šviesus beizmentas, rendos $155.00 per 
mėnesį. Prekė $15,200.00. Netoli 54 ir 
Hermitage Avė.

PARDAVIMUI automobilius Hauff- 
man 1923, 6 cilinderių, tik 4 savaites 
vartotas. Parduosiu pigiai ar mainy
siu ant mažtsnio karo. Buvo mokėta 
$1565, parduosiu už $1200.

Atsišaukite:
4129 So. Sacramento Avė, ’ 

2 lubos iš užpakalio.

BRIGHTON PARK

1921, 1 tono, Ford Panel 
starteri, Ipneiim ;tajerai\ $250.

1920 Fordas, lengviems iš
važinėj imams tavorų, gerame 
padėjime, $150.

2’/2 tono trokas chassis — 
cab, gerame padėjime, $250.

2467 Archer Avė., Phone 
Boulevard 7090.

Nepaprastas bargenas. Par
siduoda Ford trokas labai pi
giai; eina kaip naujas; l’/j to
no; tairai visi geri; express 
body, arba mainysiu ant au
tomobilio. D. Pctrovich.

948 W. 36 St.

5 kambarių cottage, šiltu vandeniu 
šildoma, aržuolo trimingai, geroje vie
toje, $6,200.

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai ir skiepas, modemiškas, 
6 metų senumo, kaina $7,700, pini
gais, $3-,000, kitus po $50 į mėnesį.

2 augštų mūrinis namas, 2-6 kam
barių flatai, viskas modemiška. Ar
žuolo trimingai, $3,000 pinigais, ki
tus kaip rendą.

2 augštų mūrinis namas, netoli Gar- 
field bulvaro, 1-5, 
tai, moderniškas, 
furnace šildomas.
$13,000.

40 akrų farmay netoli Chicagos, vi
sa žemė dirbama, geri budinkai. Mai
nysiu ant namo.
nuo

Mūrinis 2 prag. 4 ir 4 ruimai, elek., 
gasas, maudynes, extra tuščias lotas. 
Rendos $55.00 per mėnesį. Prekė $6,- 
000.00, įmokėti $2,000.00. Likusius kaip 
rendą. šituos parduosiu arba mainy
siu. Savininkas

L. PAUKŠTA,
4922 So. Ashland Avė.

Tel. Prospect 8605

1-6 kambariu fla- 
aržuolo trimingai, 
Didelis bargenas,

Atdara nedėliomis 
10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS., 
2525 W. 47th St.

Tel. Lafayette 0886

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI mūrinis 

mas su saliunu. Bargenas 
biznieriaus.

Atsišaukite:
2725 Wentworth Avė.

na- 
del

2 FLATŲ, mūrinis, 5-6 kambarių, 
aržuolo užbaigimo. Skyrium1 šildo
mas. 63rd St. ir Bishop. Jei pirk- 
site šią savaitę $10,500, išmokėjimais.

Atsišaukite
L. P. DOUGLAS & CO., 

1615 W. 63rd St.

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS.

Jei jus manote parduoti savo pra- 
pertę, biznį ar lotus greitai ir ge
rai, malonėkite pasikalbėti su mu
mis.

NUOSAVYBIŲ PIRKĖJAMS.
Jei jus norite pirkti namą ar biz

nį, gerą ir pigų, malonėkite atsišauk
ti į musų ofisą.

D. GODLEWSKI,
j 2223 So. Whipple St.

PARDAVIMUI narnas 2 au
kštų 3 ir 4 ruimai. Toiletai, 
elektra, Mūrinis garadžius dėl 
2 mašinų. Namas randasi ant 
Town of Lake prie bažnyčios 
ir mokyklos. Parsiduoda su 
mažai cash. Tai yra stebėtinas 
bargenas. Kreipkitės prie sa- 
viniinko nedėldieniais iki 9 v. 
ryto.. 2 lubos užpakaly.

JOHN A. WITCHES 
616 W. 31-st St.

■■■■U

PARDAVIMUI geras biz
niui kampas, 1 augšto mūri
nis namas, su 3 krautuvėmis 
į Halsted gatvę ir 2 augštų 
frame akmeniniu pamatu į 35 
gatvę. Yra daug tuščios vie
tos dėl pasistatymo 
žiaius, lotas 
dabar pigi, 
į metus.

garad-
62x150. Renda
Inplaukų $3,240

J. J. BURKE, 
3107 W. 63-rd St. Repub. 7339

LOTAI—LOTAI!

Naujame Fordo mieste! Tik 
keletas lotų beliko pardavimui 
lengvais išmok ėjimais. Tie lo
tai bus brangesni 100 nuoš. į 
90 dienų. Jums nieko 
nuoja apžiūrėjimas, 
reiškiai laimę.

Atsiųskite kuponą 
Daniai WtVrholak, 

Dearfoom St. Room
ne Dearbom 7956-7-8, Chicago 
III.

Aš 
jūsų 
noriu

nekal
bėt jums

šiandien.
35 So.

511 Pho-

labai žingeidauju apie 
real estate pasiūlymą ir 
pamatytii dienoje..........

. Valandoje .................
Vardas
Adresas

Telefonas

imhhnmi

Miestas....

BIZNIS IR NAMAS.
PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 

nė su namu Brighton Parko apielin- 
kėje visai netoli lietuviškos bažny
čios; kaina $9,000 apie $4,000 reikia 
įmokėti, kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
muro namelis su 5 kambariais; sta
tytas prieš karę, beveik naujas; pui
ki vieta laikymui naminių paukščių 
ir auginimui daržovių; lotas 30x125; 
kaina $4,500.

PARDAVIMUI kampinis muro na
mas; 2 augštų; 4 pagyvenimai 2 po 
5 ir 2 po 6 kambarius; statytas prieš 
karę pagal naujos mados su garu šil
domas, aržuolo trimingai visur; ren
dos neša $230.00 į mėnesį; namas ran
dasi Brighton Parko lietuvių apielin- 
kėje; kaina $20,000, nereikia visų pi
nigų.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite dieną ar vakarais 
pas:
BRIGHTON REALTY COMPANY 

4034 Archer Avė.
(prie California Avė.)

Pardavimui dviejų augštų Didelis bargenas tik vienai 
medinis namas, 5 ir 5 kamb., dienai.
mūrinis garažius — bargenas 2 flatų mūrinis namas, 6-6
$7,400; $1,500 įmokėti. I kambarių, prie ikarų Jinijosi,

•---------- - netoli bulvaro, ^rana, dlektra,
2 augštų mūrinis namas, 51 įrengimai visi apmokėti, di- 

kamb., 66-th and Rock- dėlė barne, kaina nužemintair 6
\vell Sts., $16,500; $3,000 įmo-|iki $4,750, $1,500 įmokėti, ki- 
kėti. tus kaip rendą. Taipgi 3 augš

tų mūrinis namas, 4-4 kamba- 
Cottagc, 6811 South Clare-lrių, cementinis skiepas, 50x125 

mont Avė., 5 kamh., moder- Į lotas. Netoli transferinio
niškas, $6,750; $3,000 įmokėti kampo. Greitam pardavimui 

kaina $11,500, viską pinigais, 
arti Del tolimesnių žinių pasima- 
vie-1 tykit su

J. N. ZcAvcrt,
I 4400 S. Kcdzie Avė.

lotai

PARDAVIMUI South Wcst kam
pas 13 ir Hoyne Avė., 1 krautuvė, 4- 
7 kambarių flatas. Rendos $2,520 į 
metus, krautuvė apšildoma. $3,000 pi
nigais, kitus išmokėjimais pagal 
tartį.

R. KUEBI.ER, 
1306 So. Hoyne Avė.

su-

BARGENAS. Pardavimui mūrinis 
namas 8 metai kaip statytas, 2 flatų, 
5 ir 6 kambarių. Gasas, elektra, va
nos, gražus skiepas, garadžius dcl 2 
mašinų. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Klauskit savininko.

1331 S. 49th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 3 aukščio mūrinis 
namas 6 ruimų gyvenimui, žemai 5 
ruimai, 7 metų senumo. Įtaisymai 
naujos mados. Ąžuoliniai trimingai. 
Prie 33rd St. ir Emerald Avė. Agen
tai nesikreipkite. Kreipkitės prie sa
vininko.

3344 So. Emerald Avė.
—■■—■I—........................    ■ 'i ‘ ' lX! I ,,!■ It« ■ 13—■■

BRIGHTON PARKE parsiduoda du 
mediniai namai, atskiriu ar sykiu. 
Vienas dcl 4 šeimynų po 4 kambarius, 
antras šešių kambarių. Gazas, elek
tra ir cementinis pamatas. Kaina $7,- 
800. Rendos j mėn. $92. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite ant pirmų lubų iš 
užpakalio, 3025 W. 38th St.

PUIKUS INVESTMENTAS. Gera 
proga prie So. Ashland Avė. Pardavi
mui pirmos klešos biznio prapertė, 
5009 So. Ashland'’Ave. krautuvė ir c 
flatai, namas 2 augštų, akmeniniu pa
matu ir cementiniti skiepu. Tas yra 
vienatinis 2 aukštų namas su akme
niniu pamatu ir cementiniu skiepu 
pardavimui šiame bloke už $20,000. 
Mano kaina greitam- pardavimui yra 
$15,000, $8,500 pinigais. Herman N. 
Roscnberg, 4712 So. Ashland Avė.

EXTRA BARGENAS

Parsiduoda gražiausias kampas ant 
Bridgeporto su mediniu namu, du pa
gyvenimai po penkis kambarius. Na
mas turi būt parduotas į labai trum
pą laiką. Kas pirmas tas laimės. Par
davimo priežastis labai svarbi. Atsi
šaukite po numerio:

3258 Emerald Avė,

LIETUVIAI NEGIRDĖTAS barge
nas North Sidėj. Puikus 6 flatų mū
rinis namas su visais įtaisymais. Pui
kus aukštas ir cementuotas skiepas. 
Visi švarus kambariai, namas randa
si arti Lietuvių bažnyčios ir moky
klos. Tą namą galima pirkti su $6,- 
000, kaina $15,500. Priežastis par
davimo — savininkas apleidžia mies
tą. Kam toks namas yra reikalingas, 
kreipkitės kuogreičiausiai pas:

JOHN A. WALULIS, 
1852 Wabansia Avė.

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

PARDAVIMUI namas mūrinis su 
groseme ir delikatessen krautuve. 
Nupirksit pigiai visą namą ir biz
nį, nes man reikia išvažiuoti kuo- 
greičiaus iš Chicagos. Vieta apgy
venta svetimtaučiais.

Atsišaukite:
7032 St. Lawrence Avė.

EXTRA!
.......... ..........  ..4

EXTRA!

Pardavimui 2 lotai 25x130 ant West- 
em Avė. ir 66th St. Geriausia vieta 
dėl bile kokio biznio ir statymui na
mo. Parsiduoda už prieinamą kainą, 
o kitų lotų negalima nė už didelius 
pinigus gauti pirkti. Kas turėjo pir
kę lotus pernai, ŠĮ metą antrą tiek 
kainuoja, čionais perka lotus iš City 
Hali, tai tur būt žino kas bus atei
tį ant Wcstem Avė. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
6550 So. Artesian St.

DIDELIS BARGENAS, Turiu trum
pu laiku parduoti 5 kamb. bungalow 
su visais parankamais geriausioj tran
sporto gražioj vietoj. Lotas 50x125, 2 
gražus medžiai; didelis garadžius. Kas 
norės pirkti greitai, parduosiu pigiai. 
$3,000 įmokėti, likusius pagal sutar
tį. Parsiduoda visi rakandai ir baby 
buggy. Taipgi karas 5 pasažierių, 
Kissel Car. Parduosiu viską pigiai, 
nes neatbūtinai turiu išvažiuoti Cali- 
fornijon. 149 So. 19th Avenue. May- 
wood, Illinois. t .

BARGENAI ROSELAND’E:
Dviejų flatų mūrinis namas ant 50 

pėdų pločio Joto. Visi šio laiko mo
derniški įtaisai. Reikia turėti $3000 
arba daugiau, šis namas yra nepap
rastai geras pirkimas ir bus parduotas 
greitai. Kaina ...................... $12,000

5 kambarių namas be beizmento, 
ant stulpų, bet dar labai gerame sto
vyje, arti Michigan Avė., gatvė apgy
venta lietuviais. Kaina ....... $2,800

Dviejų flatų medinis namas, 5 ir 4 
kambariai, maudynės, gazas, elektra, 
ant labai geros gatvės. Nepaprastai 
geras pirkimas už ..................  $5.500

Dviejų flatų medinis namas po 61 \Vestcrn Avenue lotni 
kambarius, gazas, elektra, maudynes, 
“furnace” šiluma, cementuotas beiz- bo-tOS gatves, $2,500 tik 
mentas, platus lotas ir labai graži nas 
vieta ant geros gatvės. Reikia turėti 
apie $2,500. Kaina..................  $9,000 I -----------

Keturių flatų muro namas po 6 Į PČ(lų budavojimui
kambarius ir 3 kambariai beizmente. | ant Washtcnaw Tai man Cani- I PARDAVIMUI 2 aukštų na- 
Lotas yra 10 pėdų pločio. Tasai yra pbcll, Maplcwood ir Clarcmont mas P° ruimus, elektra, toi- 
tikrai geras namas už labai žemą kai-1 avės., $325 iki $650 kažnas. Hctas, maudynės ir geroj vie- 
KainaI!tiktai W#0 ----------- ’ toj už pigią kainą. Kreipkitės:

Du muro namai ant kertiniu lotų, 5 Mcs turime didelį terašą I W. 46-th Place.
fialai iš viso. Rendos neša $305 j mė-1 namų UŽ pigias kainas, 
nosį. Gražumu įtaisimu ir gerumu bu- 
davojimo šie nanvai neturi sau ligių Į * 111 * loersch & Co. 
Roseland’e, be to jie randasi ant biz-1 2334 W. 69 St.
nio gatvės arti Michigan Avė., kur T 
greitoje ateityje vieni lotai bus verti! 
daugiau negu dabartinė kaina kartu su Klauskit John Yurkas 
namais. Reikia turėti $8.500. Kai
na tiktai .................................  $28,0001 f —

• v-> I Pta.rclavįiimuii. Harerenas^ Pasi-Daugybe kitų bargenų po visą Ro-1 ... . _T . .?
seland’ą ir West Pullmana. Aš turiu j rinkimui North Side apiehn- 
į• n.amų T vie.-0- pa7™'irao kėj, 8 kambariu namas ir ga- iki 24 flatų apartmentimų budingų. | . 1 «iradzius. Galima padaryti į du 1 •

Jeiku turite lotą Roselande ir $2,000 , tuj .. i . XT x i* ««11
“cash”, galite statyti 3 flatų po 51 Batu. Didelis lotas. Netoli L 
kambarius, garu šildomą, modemišką ir karų linijos, mokyklos, baž- 
namą. Aš parengsiu paskolą po 6% i _ x. i . • ...
ir pastatydinsiu namą. Kurie neturi | nyciOS ir parko, savininkas: 
loto reikalauja turėti $3,500. “cash”. I 4314 N. Campbell Avė, 
Pilnų informacijų gausite pas manei 
ofise. | ----- ---------------

2 augštų 
ir 2 aukštų 

iš užpakalio.

PARDAVIMUI 
frame namas, 
frame namelis 
Kaina už abudu namu $4,000.

2078 Canalport Avė.

PARSIDUODA 2 flatų mūri
nis namas ant 2 lotų. 
$7,900. Elektros šviesa 
ir vanos.

5353 South Artesian 
1-mos lubos.

Kaina
gazas

Ave.

Bargenas. Pardavimui puikus
i xrT>,rTT ... . i North Side moderniškas mu----------------- - PARDAVIMUI pigiai arbal • • . . . . .mnmmrnr nAn nier-rvAT. • • F b | rims namas, 4 apt. 4 kamb.BRIGHTON PAR BARGENAI. mainymui 160 akrų Michigan I r- j . t r

Dviejų flatų po 5 kambarius beveik,,. , .. , I Pečiais Išidoma^ /namas 5
naujas muro namas arti Wcstern Avė. tarma, netoli Irons. Yra fi^lvi-1 senumo netoli Divcrsev 
maudynes, elektra, Ražas, mazgojimui 1 arkIiai, ma5inerija, budin- “LT004 L,r 
loviai beizmente, tikrai geras namas I. . . . J , I IL Stoties. Įlenda $1,824, pir-
ir už labai žemą kainą. Kaina $10,250 kai, traktenus, verta daugiau mag morgį&U8 $7,500 pen-

Dviejų aukštų mūrinis namas, mau-1 a]P Jp » • Su šia farma žc:|kiems metams, kaina $15,500,
dynės, gazas, cimentuotas beizmentas, I me duodama dykai. 100 akrų I m r> u -i in
ant geros gatvės, arti Western Avė. savininkas T. R. Hcman, 110
Kaina tiktai  ......................  $6,950 R™ dirbamos. Tai proga vi- x. (Dearborn St., Phone Cent-

Trijų flatų mūrinis namas su gara-|Sam fiyveni,nill as nori ge* | raj 4446.
džiu, du lotai, visi moderniški įtaisai. 11’OS tarmos.
Namas apie 2 metai senas. Kaina I Qursky
tiktai .........................................  $16,506 * \ y ’ | ’ 1614 W, 46-th St. MDRTGECIAI-PASKOLOS

ANT T0WN OF LAKE.
Trijų aukštų mūrinis namas su I 

aukštu cimentuotu beizmentu, iš viso I . _ _
9 flatai. šis namas yra budavotas I J 
labai stipriai ir išrodo kaip vi- H pagyvenimų, 
sai naujas. Statytas yra 9 metai at-1 . . ,
gal. Kaina................................$21,800 giai, nes išvažiuoju

8 namai, vienas muro, du medžio, 111'“t?- Savininkų galima rekordavimį
ant dviejų kertinių lotų. Iš viso 131 tyti visada. I 127 N Dearborn Štrendų ir Storas. Didis pelnas iš ren-| 18 H
dų. Namai randasi labai gerame sto-1 Ao-vn oi,
vyje. Žmogui jieškančiam biznio (sa-1 
liūno) tikrai gera proga. Reikia tu-l ------------------------ - ---- -------------
rėti apie $10,000 “cash”. Kaina $21,500 PARSIDUODA arba mainau mu-

KITOSE DALYSE MIESTO: rįlį naĮFą SUK sįiun« 6 kambariai 
Kertinis namas, 6 flatai po 6 kam- P™ s?h^vAn.^ba^a\aat vkir* 

barius, garo šiluma. Rendos «eb . M P0 4 kamba-
$4,840 į metus. Šis namas yra tik-1 ?alo<;e%JĮnnU P™*
rai geroje vietoje, atneša didį pelną I.* am0, Kama $8000.00. Savrnin- 
ir žmogui su $10,000 negalima rasti Kas' t>igeresnio pirkimo. Kaina .... $23,500 908 W* 8^th Place

6 flatų po 7 ir 8 kambarius garu I —---------------------
šildomas moderniškas namas, nešantis Į PARDAVIMUI namas Brighton 
$430 rendos į mėnesį, turi būti parduo-1 Parke, šešių kambarių, (furnace) šil
tas greitai iš priežasties prasišalini-1 domas, aukštas cementuotas skiepas, 
mo savininko iš Chicago. . Geresnio Į elektras ir gasas; garadžius dėl dvie- 
pirkimo sunku atrasti. Šis namas I jų karų, kaina $5,500, . 
randasi ant Stewart Avė. (bulvaro).. Savininkas duos paskolą jeigu bus 
Kaina tiktai .......................... $23,500.1 reikalas.

• ui i o x* . • u I 4030 S. Campbell Avė.Biznio blokas, 2 storai ir 7 flatai, I 
viskas modemiška ir naujai išdekoruo-1 — ..—----------- - . f
ta. Gera biznio kertė ant karų lįni-1 n A a on i • * »jos. Rendos neša $590 į mėnesį (gali-1 UZ?ARSJDUODA 80 akerių farma j 
ma pakelti iki $650). Del saliuno ši Hvisconsm su budmkais ir mašinomis, 
vieta butų auksinė kasykla. Reikia ^ve>_k visa išdirbta, laukai užsėti, 6 
turėti apie $9,000. Kaina .... $33,000 karves, 3 arkliai, kiaules, antjs, yiš- 

H ’ tos, 1 mylia nuo miesto ir prie kelio.
21 flato apartment bildingas “Hyde I Aš, mainysiu ant namo, loto, biznio 

Park’e”, nešantis rendos $16,000. Rei-1 ar automobiliaus. 5619 So. Lincoln 
kia turėti apie $20,000 “cash”. Kai- Į Street, 1 flatas.
na tiktai .............. -.............— $85,000 j -------------------- -- ..,

2 Storai ir 4 flatai, muro namas, ant I PARDAVIMUI medinis na-
(bungalovv). Pigi kaina, 

do kaip naujas. čionai reikalingas I tik $3,000 ; 5 kamb., maudy- 
lietuvis bučeris; lietuvio bučerio Bum-I - elektros šviesa lnt«s side nėra. Labai geras pirkimas | ne» ciCKtros Šviesa, lotas o/X 
UŽ ..................   $30,500 126. 3617 W. 58-th PL

Daugybė kitų namų ir lotų visose! Netoli Ccnter avė. Galima 
dalyse Chicagos. | matyt po 3 po pietų.

PETRAS ZABELLO,
Kamb. 9, 10900 Michigan Avė

Roseląnd.
Tel. Pullman 5404

I Antrų morgičių paskola — $500 
i.- __ I iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi-Par^iduoda bizniavas namas I §;no i metams už paskolą $1,000, 
. Parduosiu pi* I mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 

.... I nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
l Kitą Į už title ekzaminaciją, revenue stam-, 

Atneškite deed 
C. M. Weeks,

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewritmg, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybes, DailrašystSs, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ 
920 Instrakdjus 925

Jd nori turėt gerą darbą, tad ateik 
BARGENAS BRIGHTON PARKE. | r padmatyk ra mumi*. Mokiname 

1 mūrinis 2-6-6 kamb. su beizmen-l 'ažiuot ir taisyt praktiškiausiu bude, 
tu ir visais įtaisymais sudėti ir ap-| dsokio išdirbimo automobilius. Laia- 
mokėti. Kaina $9,000, $5000 cash, o I dus ir darbą užtikriname.

PARDAVIMUI gražus naujas na- likusius ant morgičių. I djienoms frvakareis klesos.
mas, 6 kambariai, vana, pentrė, kie- 2 caloston 2-6-6, cementuotas beiz-|MUNSON SCHOOL OF MOTORING 
to medžio dvigubos grindįs ir trimdn-1 mentas, karstu vandeniu šildomas. Par I 1M7 W. Madison St. 
gai, gražus didelis skiepas ir viršui duosiu pigiai. Savininkas ant 1 lubų.1 
kambarys; bamė dėl karvių, vištinin-l 4418 Troy Street
kas ir kiaulininkas, garadžius, 2^ lo-Į 1 —...... ................... .. ... .
to žemės greitai augančioj lietuvių AUKSO MAINOS. Bizniavą namą 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nes krau-1 mainys ant bne kokios mašinos, ar- 
s ta u si kitur. Ateikite ir pamaty-1 ba loto. Pasiskubinkit, ta proga ilgai 
cit0, I nelauks. Randasi labai gražioj vietoj

1997 w Hifh PI I South Side prie 67 bulvaro. Atsišau-
izz/ w. n i . j kjte pas savininką: 1400 So. 48th Av.------------------------ ------ ------------------- JQS STUKIS 

PARDAVIMUI namas 2 aukščio 4| Tel. Cicero 79
pagyvenimų ir štoras, kuris yra tuš
čias, galima užsidėti bile kokį biznį. 
Parduosiu arba mainysiu. Priimsiu 
dalį įmokėjimo bile ką. Namas geroji AL** ***•1’1 vietoj. Savininką nedėlioj bus galimai P<ry?.0SL
matyti tik iki 10 vai. ryte. 2 lubosi hSlSsnon^o1"
užpakalis. 5744 So. Union Avė. I Tlk U tsn11}’000- $2j’

_______________ * -___ _________  I 500 pinigais, kitus po $50 j menesį, 
_______  | renda $125 į menes;. Jacovelli Real- 
_______ __ I ty Co., 8618 W. Division St., Phone.

PARSIDUODA namas 2 aukščio Belmont H78. Pilnas kur^T^kn^ hAm.fv
apačia muro, viršus medžio. Baltos! r I e.^a se beautY
sinkos ir naujas garadžius. Narnas! GERIAUSIS bargenas markete. di-1 in~ - "L81*0®1 ,wav"
abai geram stovyj. Del didelės prie-1 dėlė 5 kambarių mūrinė cottage, kar-1 .n^’ Dient°Va.8 w vakarais. Profesiona- 
žasties turiu parduoti greitai ir pi-1 štu vandeniu šildoma, lotas 30x125, | Ja8meninia1 nurodymai. Diplomos, 
giai tik už $3800.00. Vertas daug dau-1 prie Kedvale Avė., 1 blokas i pietus | VJetos. 
giau. A. M., 1913 ,So. Morgan St., 21 nuo .Division. Tik $6,800, $3.000 pi-Į DORA FURLONG SCHOOL 
aukštas nuo fronto. | nigais, kitus kaip rendą. Jacovelli | 701-775 Transportation Bldg. Wabash

Realty Co., 8618 W. Division St., | 2595, S. W. kampas Dearbom-
Phone Belmont 1178. 1 Harrison Sts.

nu. priimsiu i. B A^GPE? AS; 2. namas, krau- 
Namas geroj tuve"i 6 .kanJ«’>U flatas su 2 karų

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 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 St., Chicago. 
(kampas 88-čioa gat., 2-res lubos)
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos ir Pamokos

...... ............. . v

Mums visuomet reikia at
siminti, kad mes lietuviai tu
rime laikyties krūvoj, cen- 
truoties į savo lietuviškas 
kolonijas, ir jose tverti savo 
gražų bendrą gyvenimą.

Mums taipgi visuomet rei
kia atsiminti, kad didžiau
siu magnitu palaikančiu

(o mums visuomet
reikia

savoChicagos lietuviai 
skaičium ir išsiplėtojimu biz
nyje sudaro vieną iš gra
žiausių lietuviškų centrų 
sviete. ’

Chicagos lietuvių pareiga 
todėl išlaikyti tą centrą sa
vo centru ir stengties ji tu
rėti ištikro gražiausiu.

Mums reikia visuomet 
stengties išplėtoti čia malo
nų lietuvių bendrą sugyve
nimą.

Mums nėr dėl ko čia la
bai tarp savęs pešties ar kuo 
dalinties. Didelę savo turto 
didžiumą mes uždirbame iš 
Amerikos didžiųjų pramo
nės įstaigų. O palaikymui 
tarp savęs draugiškumo ir 
palaikymui viens kito mes 
turime stengties didžiumą 
savo uždarbio praleisti ar 
laikyti ar taupyti tik tarp 

savųjų. Iš to mums tikrai su
grįš kas nors, nors musų 
bendro kultūrinio pakilimo 
procentai, tuo tarpu jei vis
ką praleistume tarp svetimų, 
iš mums bebūtų toliau nei 
šilta nei šalta.

Mums visuomet reikia ne
pavydėti viens kitam, o an
aiptol, jei kur tik galima, 
turėtume viens kitam išties
ti pagelbos ranką. Iš to tik 
mums visiems bus geriau.

Mums visuomet reikia pa
gerbti ir paremti savo mo
kytus žmones ir savo išmin
tingus senuolius, kada tik 
jie dalinasi su mumis savo 
mokslu, savo žiniomis ir pa
tyrimu, velydami kad ir mes 
tuo jų žinojimu pasinaudo
tume ir kad iš to mums vi
siems butų geriau. Tauta, 
kuri negerbia savo vertųjų 
mokytų žmonių ir negerbia 
savo senuolių prisityrusios 
išminties, visuomet eina tie
siu keliu į pražūtį.

Musų mokytiems žmo
nėms reikia nešykštėti savo 
mokslo ir patyrimo, o jieš- 
koti būdų ir progų savo ži
niomis pasidalinti su vis di
desniu skaičium chicagiečių 
lietuvių.

Mums visuomet reikia 
stengties įsigyti daugiau ir 
daugiau žinių, daugiau pa
žinojimo žmonių būties isto
rijos, daugiau supratimo sa
vo žmogiškos prigimties, jos 
silpnybių ir gerumų, ir steng 
ties taip savo gyvenimą tvar
kyti dabar, kad jame butų 
dabar kuomažiau pykčio ir 
susierzinimo, o kuodaugiau- 
sia draugiškumo, užuojau
tos, duosnumo, meilės, tikro 
gyvenimo džiaugsmo. Kas 
atideda tuos dalykus iki tol, 
kol ateis dangaus karalystė 
arba įvyks socializmas, tas 
niekad jų nesulauks.

Mums visuomet reikia 
stengties pakilti augščiau ci
vilizacijoj, ir rasti smagumo 
dalykuose, kurie yra gražus.

duoti savo napius pigiau ne
gu kad šiandien parduoda
ma, nes tik tada jie gali bū
ti tikri, ka<J parduos savo 
namą pirma negu kainos nu
puls žemiau.

Kaikurie musų “reales- 
tate” biznieriai, kaip ve p. 
Fabionas, pasekdami musų 
pereitos subatos patarimais, 
ištraukė didelę daugybę bar- 
genų ir paskelbė juos per

Farmeriai be to nutarė 
įsteigti savo pastovią orga
nizaciją vardu “Wheat Pro- 
ducers’ Conference of the 
South West”? kurios prezi
dentu išrinko E/E. Erizzell’į 
iš Larned, Kąn.

Marketo Kainos Spulka

Kas dabar pirktina

muš krūvoje yra musų Chi- Naujienas, duodami tikrą 
cagos lietuvių tautinio gyve-1 Pr°g^ žmonėms pasirinkti 
nimo širdis musų dienraštis patmkamiausius ir prieina-. 
Naujienos ' I miausius sau namus. Taip ir

kiekvienam » reikia daryti. 
Tada nereiks skųsties blogu 
bizniu.Apie “real estete" 

biznį Kviečių pigumas
Kaikurie “real estate” biz-1 , ----------

nieriai, žemės ir namų par-l Kviečiai Amerikoje tebė- 
davinėtojai, suprato, jog jų Į ra pigus. Kadangi Europoje 
bizniui gali ateiti blogesnis keletas milionų žmonių iš 
laikas po to kaip jie perskai-1 kariuomenės sugrįžo į far- 
tė pereitos subatos Naujie-lmas ir pradėjo auklėti kvie- 
nų numeryje musų patari-1 čius ir rugius, tai Europai 
mą susilaikyti dabartiniuo- Į nebe tiek reikia kviečių pirk- 
ju laiku nuo naujų namų Į ties iš Amerikos. Amerikos 
statymo. Į farmeriai tuo-gi tarpu nesu-

Mes nemanome betgi, kad ,^čiy auginimo, 
nuo to pasidarytų blogesnis M Padld’no- Todėl dabar 
“real estate” biznis. Lnt*eJ™ ^r kviečių dėti, ir 

kviečiai yra ir bus pigus.
Anaiptol kiekvienas “reali Vėliaus apie spalio mėne- 

estate” agentas galės dar |sj kviečiai, kaip paprastai 
geresnį biznį daryti, jeigu I tuo laiku, kiek pabrangs, 
tik prisitaikys prie naujų są-| vienok šioj valandoj niekas 
lygų. --a s I neiaukia kad kviečių kaiha

Juk tai tiesa, jog šiandien Į pakiltų augščiau $1.25 už bū
namų būdavojimo kaštai yra I sėlį.
iškilę kuoaukščiausia. Mesi Kad kviečių kainos puoli- 
nemanome, kad dabar tie Į mas blogai atsiliepia ant f ar-, 
kaštai dar augštesni pasida-1 merių, o po farmerių ir ant 
rytų. Abelnai gi padėtis Į pramonių pasilaikančių iš 
mums rodo, kad statymo I farmerių, mes jau tą nuro- 
medžiagos ir darbo kaina I dinėjome. JaU vien iš to rei- 
turės nors kiek nupulti. O Į kia laukti laikino “laikų” pa- 
jei taip, tai reiškia, kad su I blogėjimo.
naujų namų statymu yra Amerikos farmeriai betgi 
pelningiau palaukti. Tik tas I nepuola į didelį nusiminimą, 
gal su pelnu dar pasistatys! Jie supranta, jog tai jų klai- 
šiandien namus, kam pasi-Įda buvo, kad jie tiek laukų 
sektų kur nors gauti piges-1 užsėjo kviečiais, o ne kitais 
nę medžiagą ir pigesnį dar-1 javais, ir taria bandyti tą 
bininką. Kaikurie sugebi pa-1 klaidą pataisyti.
tįs pasistatyti namus, nesam-1 štai nesenai įvyko Ameri- 
dydami unijos darbininkų. I kos farmerių “Kviečių Ta- 
Tokiems žinoma ir šiandien Į rybos” konferencija Wichi- 
apsimokės gal statyties na-1 tos mieste, Kansas valstijoj, 
mą, ypač jei jie moka augs-j kur buvo atstovaujama aš- 
tą rendą kam kitam. Į tuonios vienuoliktos dalįs vi- 

Pereitą subatą mes taip-Į sos Suvienytųjų Valstijų 
jau davėme du kitus pata-1 kviečiais užsėtos žemės. Ši- 
rimus apie namus ir žemę, Į toj konferencijoj farmeriai 
o būtent šiuos: Ibandė išrišti Opų kviečių

kad verčiau jau dabar klaU8im*- deJe’
pirkties kelių metų senu
mo namus, kuriuos savi
ninkas gali parduoti už pi
gią kainą nors ir su geru 
pelnu; kad namų savinin
kams, kurie nori parduo
ti savo namus dabar, pa
tartina žymiai nusileisti, 
taip kad namas išrodytų 
tikru “bargenu”. Kas taip 
darys, tai ilgainiui pama
tys, kad ištikro išlošė.
Į šituos du patarimu labai 

gerai turi įsitėmyti “real es- 
;ate” žmonės. Tiktai tikrus 
bargenus pardavinėdami jie 
šiandien ir ant toliaus pada
rys gerą biznį. Agentų prie
volė butų rodyti savinin
kams, kad jie stengtųsi par

gato pranešimu šitoj konfe
rencijoj debatuose visai ne
buvo. nei minėtą apie politiš
ką pagelbą farmeriams. Sa
ko “kviečių augintojai žino, 
kad jų vienutinis išsigelbėji
mas yra ekonomiškuose bū
duose.” Tarp įmonių,' kurių 
farmeriai nutarė imties yra 
sekamos: sumažinimas kvie
čiams skiriamės žemės, pa
gerinimas kultiravimo me
todų ant sumažintos žemės; 
paįvairinimas javų, augini
mas daržovių. Farmeriai sa
vo konferencijoj pripažino, 
kad Amerikos kviečiams pel
ninga svieto rinka dabar 
yra užsidariusi, kadangi vj- 
sur kitur pradėta daugiau 
kviečių auginti.

Praėjusią savaitę oĮlselio 
kainos įvairiems produktams 
Chicago.ie buvo sekamos:

Sviestas, svaras 20 iki 21c 
Kiaušiniai, murzinieji 20 iki 21c 
Kiaušiniai, švieži 24 U iki 24% c 
Kiaušiniai, cxtra 26 iki 26‘^c 
Suris svaras 21 iki 24c 
Vištos gyvos 22 Iki 24 
Vištos broileriai 25c, 
Gaidžiai gyvi 14 
Antis šaldytos 25c 
Broileriai šald. 37 iki 38c.
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00 

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

DARŽOVĖS;

Kopūstai, kreitas $1.00 _ ___

Mokvos, 100 bunčių 2.00 iki 2.50 
Kolifaurai, greitas 1.50 iki 2.50 
Celeros, kreitas 1.00 iki 1.75 
Agurkai, baksas 1.50 iki 2.00 
Švieži žirniai kreitas $5.00 iki 6.00 
Salotos, kreitas 3.75 iki: 4.75 
Svogūnai, maišas 2.50 iki 4.00 
Pipirai, kreitas 1.00 1.50 
Pupos, šviežios amp. $1.00 iki 1.75 
Gneščiai, amp. $1.00 iki $1.25.

ŽUVIS: 
Baltoji 40c 
Trout 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA: 
šonkauliai 27c 

, šlaunis 37c
'T čoks ĮO1^, Round 181/^ 

I VAISIAI:

Tai geriausia pinigu tau 
pymo ištaiga darbo 
žmonėms. z

> ’ ————_ 

„ » K’ ■

Kainos j)0 truputį turės 
eiti žemyn. Tai imant aps
kritai. Kaikurie dalykai 
vienok ir ddtyar yra jau už
tektinai pigųš ir nežinia ar 
greit bebus pigesni. Tarp UŽ- Burokai, už 100 bunčiukų 1.50 iki 2. 
® , . . ,17? . Kopūstai, kreitas $1.00tektinai atpigusių dalykų | Morkvos,joo bunčių 2.00 iki 2.50 
randame sekamus:

avižos, kviečiai ir rugiai;
kondensuotas pienas;
kakao;
uogos;
slyvos;
lašiniai;
lajus ir taukai;
terpentinas;
glycerinas;
oda.
Anglis dar nėra pervėlu I Bulvės šviežios, maišas 1.25 iki .1.85 

pirkties sekančiai žiemai. 
Nors angliakasių streiko gal 
nebus, bet žiemai atėjus an- 
glįs bus brangesnės, - Patar
tina pirkties iškalno.

Obuoliai, basket $1.25 iki 1.75 
Bananos, bančus $2.50 iki $3.50 
Citrinos, keisas 800, iki 8.50 
Apelsinai, kreitas $4.50 iki $5.25 
Pyčių, keisas $2.00 iki 2.75 
Slyvų kreitas $1.00 iki 1.25 
JuodosiošS$1.75 iki $2.00 
Mėlynes, keisas 3.50 iki 4.00 
Agrestai, keisas $2.00 iki 3.50 
Avietės, raud. $2.00 iki 3.50 

■ Serbentas, keisas 2.00 iki 2.25 
,1 Vyšnios, keisas $2.00 iki $2.75 
I Melonai, kreitas 
I Arbūzai, vagonas 
| JAVAI;
I Kviečiai, liepos, buš. 97% 
I. Kviečiai rugsėjo 96% c 
1 ^Kviečiai gruodžio 99%c 
I Avižos buš, 36 3/6 iki 8%c 
| Ėugiai, buš. 64 iki 64%c. 
| Miežių, buš. 49 iki 55 

MĖSOS:
I Rūkyta kiauliena, ham £1 iki 
I Rūkyti lašiniai 22 iki 23c 
į Konservuota kiauliena 12 iki 17c. 

Klausimas. Pork loin, žalia 19 iki 20 c.
Plate beef $15.50 iki $16.00 

Prašau Naujienų Teisų Sky-1 Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00 
riaus paaiškinti, ar gali ma- 8Iį&\Bs<Ne’’ Yo,*e) *8 00 iki $8’1B 
no vyras pasirašyti ant divor- Rinktinių motiejukų 24.00 iki 26.00 

• • 1 „ 1,, Motiejukų su dobilais 20.00so, jeigu mes abudu tarp su- $25.00.
tiksime, ir ar bus divorsas Motiejiukų su dobilais $17.00 iki
geras. Taipgi kaip ilgai po Į Dobilai No. 1. $18.00 iki $20.00
divorso nevalia ženyties. I Dobilai No. 2 $į3.oo on

T T šienas papr. maiš. $15.00 iki $17.00— Joanna J. šiaudai rug. $11.00 iki $12.00
I šiaudai aviž. $9.00 iki $10.00 

Atsakymas I šiaudai kviet. $10.00 iki $11.00
T .. o -x Alfalfa No. 1 $16.00 iki $22.00Jūsų vyras negali pasirašy-lfjiRĄgogj

ti” ant divorso, nes divorsas Į Trintas kraujas, vienutė $3.90 iki 
negali būti duodamas pagal Į Netrintų kaulų tonas $17.00 iki $18. 
kokio nors pasirašy mo. Jus Atmatą tonas iki $28 00
taip pat negalite gauti divorso virintų kaulų tonas $17.00 iki $18. 
pagal sutikimo. Anaiptol, jei Į RI^ALAI^ 
teisėjas žinotų iš paliudijimų, Į Lyditi taukai valg. 14c 
kad judu abudu išanksto su-j Jaukai %c 
tikote priimti divorsą, tai jis I Bovelnos aliejus 7%c 
vien užtai privalėtų neduoti |------- -----------------
divorso.

Divorsas Illinois valstijoj 
yra duodamas tik tada, kada 
viena pusė yra kalta, O kitai (Nuo 1923 m. sausio mėn. l 
nekalta ir tai dėl sekamų prie-1 d. iki liepos mėn. 1 d. Kauno 
žasčių: Darbo Biržoje užregistruota

Apleidimas pačios ar vyro ieškančių darbo 1236 žm., — 
per du metu be priežasties; |Vyrų 309, moterų 927. Parei- 
girtavimas per du metu; atsi- kalauta darbininkų 1255, iš jų 
kartojantis žiaurumas; sve- Įvyru 182, moterų 1073. Ne- 
timvyravimas ar svetimoteria-1 mažas nuošimtis vyrų nesuti- 
vimas; dvipatystė; Į ko registruotis, nes nepasitai-,

imipotencija buvusi laike ap- Lydavo atatinkamo darbo.
sivedimo, nuteisimas į kalėji-Į Po prisijungimo ^Klaipėdos 
mą už didelį ir bjaurų nusidė- Į krašto prie Lietuvos, nemažas 
j imą. [skaičius darbininkų, paipralsto

šitos priežastįs turi būti Į darbo ir specialistų pradėjo ap- 
užtektinai paliudytos teisme, silankyti į Darbo Biržą, kurie 

Kitose Amerikos valstijose Į vienok darbą sau suranda. ,
divirso teisės šiek tiek skiria- Darbo Birža yra pastebėjų-

Klausimai ir 
Atsakymai
' Apie divorsus

Kauno miesto 
darbo birža.

22c.

divirso teisės šiek tiek skiria
si. South Carolina valstijoj Į si, kad darbdaviai prisibijo iši 
divirsų neduodama visiškai. Darbo Biržos darbininkų imti.

Illinois valstijoj po divorso Darbo Birža yra įstaiga, kuri’ 
Mivo nevalia vesti' kitą vyrą] kaip tik parūpina darbininkus 
ar moterį per vienus metus, pagal noro darbdavių.
Šiais metais betgi šitas įsta-Į Darbo Birža pasiųsdama1 
;ymas tapo panaikintas, ir da- 
>ar galima vesti kitą vyrą 
ar moterį kadir ant rytojaus 
po divorso.

KI. Jurgelionis.

Darbo 
darban asmenį pralšo jį sugrįž-, 
ti į Darbo Birią ir pranešti ar 
susitarė su darbdaviu ar ne. 
Jeigu pasirodo nesusitarta, tai 
siunčia kitą asmenį.

taupymas 
taupymas 
retai ka- 
Taip su-

Yra daug bildu laupyti pini
gus.

Galima kas savaitę; kas dvi 
ar kas menuo atidėti dalelę 
atliekamų pinigų į baksą, įkiš
ti į matrasą ar kur nors ki
tur paslėpti, tai bus 
pinigų. Bet, toks 
tam pačiam žmogui 
da iįeiua ant gero.
taupyti pinigai, tankiausia pa
kliūva į vagių — plėšikų ran
kas, O jei ir nepakliūva, tai 
bakse ar matrase, būna tik 
tiek pinigų, kiek žmogus» pa
dėjo. Pinigai jam ten nepa
daugėjo nė vienu centu.

Gailimą taipgi dėti pinigus 
į banką. Bana už padėtus pi
nigus, moka 3 nuoš. Vadinas, 
jia padėtas $100 per metus 
ko padaugės $3. Apart to čia 
pinigai padarys ir daugiau ge
ro: jie uždirbs dividendus ban
ko Išėrininkams, jie uždirbs di
deles algas banko viršinin
kams, vedėjams, direktoriams 
ir daugiau gero: jie uždirbs 
dividendus banko šėrinin- 
kams, ije uždirbs dideles algas 
banko viršininkams, vedė
jams direktoriams ir darbinin
kams; iš čionai jie paskolinti 
kokiam nors bizniui, darys 
jam pelnus.

Dar kitas pinigų taupymo 
būdas, yra spulka. Čia žmogus 
padeda dalelę atliekamų pirtl- 
gų kas sąvaitę, kas dvi ar kas 
mėnuo, ir jo pinigai dirba pi
nigus dėl jo. čia jis gauna vi
są ipelną, koks tik pasidaro. 
Čia nereikia mokėti didelių 
algų viršininkams, ^rekto
riams ar darbininkams; Čia 
nereikia mokėti dividendų ki
tiems — viskas, ką tik spulka 
uždirba, išimant menkutes iš
laidas, eina proporci jonuliai 
visiems spulkos nairams.

Apart to, kad padėti spul- 
kon pinigai dirba dėl pačių 
spulkos narių, dėl tų, kurie 
deda ten savo taupinius, yra 
dar ir kita nauda: išmokina 
— įpratina žmogų reguliariai 
taupyti, Jam visai nė nepajau- 
čiant paugina jam tūlą sumą 
pinigų, ir už kelių metų pada
ro jį galingesniu, geresnį gy
venimą pradėti. Čia jo pinigai 
lengviausiu budu ir lengvai tą 
paskolą atmokėti.

žodžiu; spulka yra geriau
sia įstaiga, geriausia priemonė, 
dėl darbo žmonių, pinigams 
taupyti ir geresnę ateitį dėl 
savęs prirengti. Tai yra darbo 
žmonių bankas, tarnaujantis 
dėl jų pačių gerovės.

Beikia pasakyti, idant ne
būtų nesusipratimų, kad gera 
įstaiga taupyti pinigams yra ir 
bankas, tik skirtumas tarne, 
kad bankas tverdamas ^gero
vę dėl visų žmonių bendrai,, 
negali pajėgti duoti daugiau 
dėl tų, kurie savo taupinius^ 
deda, o spulka, tarnauja tik! 
savo nariams išimtinai.

Žinoma, gali būt ir spulkų, 
kurios neatlieka savo užduo-j 
čių kaip prideda ir henaša rei
kalingos naudos savo nariams. 
Tas daugiausia paeina nuo 
blogo vedimo, nuo nesugebėji
mo, kaip uždirbti daugiau pi
nigų, su tais, kurius nariais 
sumoka, ir nuo perdidelių ir 
bereikalingų išlaidų.

NAUJIENŲ SPULKA yra 
liuosa nuo visų ydų: jos vedė
jai deda visas pastangas, kad 
padėti ten pinigai neštų kuo- 
didžiausį pelną; tie vedėjai,

reikia pripažinti, yra gabus ir 
pilnai atsakantis. Išlaidų 
NAUJIENŲ ŠPULKA turi ne
daug; o parankumas mokėji
mams ir prisirašymams yra 
toks geras ir patogus, kokiuo 
negali pasifii i'ti n£ viena lig 
šiol veikusi ar reik.ian.ti spul

ka! čia žmogus gali prisirašy
ti ir užsimokėti kiekvieną die
ną ir vakarais.

Nėra abejonės, kad NAU
JIENŲ SPULKA turi nedaug; 
o parankumas mokėjimams ir 
prisirašymams yra toks geras 
ir patogus, kokiuo negali pa
sigirti nė viena lig šiol veiku
si ar veikianti spulka: čia 
žogus gali prisirašyti ir užsi
mokėti kiekvieną 
karais.

Nėra abejonės, 
JIENŲ SPULKA 
keti taupinius
trumpesnį laiką negu papras
tai, su dideliais nuošimčiais.

—Ir aš linkiu jia geriausio 
pasisekimo.

— J. šmotelis.

dieną ir va-

kad 
galės 
nariams

NAU- 
atmo-

Biznio padėtis Europos 
šalyse

valdžios fi- 
bloga, 

845,000,000

ISPANIJOJ 
nansinė padėtis labai 
deficitas siekia ' 
pezetų. Barcelonos darbinin
kų streikas baisiai pakenkė 
bizniui. Derlius geras.

• ŠVEDIJOJ — prekyba taiso
si, bedarbe sumažėjo; finansi
nė šąlies padėtis geriausi; ge
nies pramonės darb|ininkų 
Streikas dar neuŽsibaige.

AUSTRIJOJ — biznis ir fi- 
pansai tebesitaiso; bedarbė vis 
mažiasi.

ITALIJOJ — 
nė padėtis šiek 
biznis apskritai 
symo ženklų.

VOKIETIJOJ — darbininkai 
vis smarkiau reikalauja, kad 
jų algos butų apmokamos au
kso pamatu arba vienoda 
vertybe: ^Avertbestaend'iig.”
To bijo pramoinininkai, nes 
tas reikš darbo pabrangimą 
Vokietijoj.

šalies
tiek
rodo pasitai

finansi- 
geresnė,

Pinigų suintimas Graikijon.
Amerikos konsulis Athe- 

nuose, Graikijos sostinėje, ap- 
skaitliuoja, jog graikai ame
rikiečiai iš Amerikos pesiun- 
čia Graikijon kasmet ne ma
žiau kaip $7,500, 000

Graikų Amerikoje 1920 me
tais buvo suskaityta 175,972, 
dvigubai mažiau' kaip lietuvių. 
Lietuviai 
pasiunčia iš 
kaip graižai.

tunbut nemažiau
Amerikos pinigų

* 
daugiausia per-Australija 

kasi iš Amerikos automobilių.
*

iš Amerikos motorcyklių.
Čccho-Siovakija labai daug 

gauna medžio. Šiais metais 
Čicho-Slovakijos medžio ga
myba yra trigubai didesnė 
negu buvo pereitais metais.

Maskvoje bolševikai nutarė 
pastatyti didelį paminklą Ka
roliui Marksui, kurį bolševk 
kai ima per savo tėvą. Vienok 
žinovai sako, kad bolševikai 
esą tik Markso bcnkartais.
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Senųjų Chicagos Gyventoju Atsiminimai
Rašo Al. Margelis, Med, Stud. • 
Specialia Naujienų reporteris.

Ką apie lietuvius sako 
seniausias Chicagos lie
tuvis kunigas Sztuczko, 

kuris jau 30 metu 
valdo didžiausią len 
ku parap. Chicagoj

Iš seniausių Chicagos lietuvių 
kunigų tik Kun. štučka dar 
tebegyvena. — Tada ir lenkai 
ir lietuviai į vienų bažnyčią 
ėję. — Pirmas lietuvių kalba 
pamaldas laikęs Kun. čižaus
kas. — “Lietuviai ir kosmopo
litinių, antagonistinių ir agre
syvių tendencijų, o lenkai, tai 
ne.” — Liublino unijos princi
pas esąs geras, tik reikia, kad 
antrą tokią uniją sudarytų ne 
bajorai, bet liaudis. — Tokia 

. jau lenkų ir lietuvių, girdi, 
psyekologija: “mylėti vieni ki
tus”. — **1863 m. lenkų revo- 
lucija pabudino lietuviuose 

‘ tautinę sąmonę.” — “Lietu
viai gyvena lenkų idėjomis.” 
— “Lietuvos žmonės nori 
glaustis prie lenkų, bet val
džia priešinasi.” — “žydai tu
ri Lietuvoj didesnių teisių, ne- 
ku lenkai.” — “Lenkų bajorai 
lietuvius įpykino.* — Kun. 
štučka gavęs iš vieno lietuvio 
patrijoto laišką, kuriame jis 
“išdaviku” pavadintas. — 
Kun. štučka todėl atšalęs nuo 
lietuvių kunigų, kad Kun. 
Kraučiunas pamoksią jo baž
nyčioj sakęs girtas būdamas. 
— Mickevičius ir Kosčiuška 

• mišrus elementai.

Kun. K. štučka

vienas iš seniausių Chicagos lie
tuvių kunigų, kurs iki Šiol tebė
ra klebonu lenkų Trujcowos pa

rapijos.

Kun. W. čižauskas

kurs buvo pirmutiniu kunigu 
sakiusiu pamokslus lietuvių kal

ba lietuvių 'lenkų parapijoj.

Beveik kiekvienas senas Chi
cagos lietuvis, pasakodamas apie 
Chicagos lietuvių praeitį, nusa
ko ką-ne-ką ir apie Kun. štuč- 
ką. Tai jis, girdi, esąs “pirmu
tinis lietuvis kunigas Chicagoj”, 
tai jis valdąs didžiausią lenkų 
parapiją Chicagoj, tai jis esąs 
didžiausiu “lenkberniu”, tai jis j 
tik vienas jau iš senųjų Chica-j 
gos lietuvių kunigų tebegyvenąs, 
etc., etc.

Kad jau šitaip daug apie Kun. | 
Štučka 
sakau, 
kas ten 
yra.

Taigi nuėjau.
Kun. štučka yra grynas lietu

vių typas. Jo pcrsonalumas įro
do tikrą lietuvį, užtai jo dvasia 
— tikrą lenką. Ką vėliau ir ma
tysime.

Iš senųjų lietuvių inteligentų 
Chicagoj, tai Kun. štučka, žino
ma, tik savo mandagumu, inte
ligentiškumu, mokslu, sistema- 
tinga ir nuosaikia kalba man pa
tiko kuolabiausiai.

mažne visi šneka, tai, 
reikia nueiti ir patirti, 
per lietuviškas kunigas

Kun. štučka tebekalba 
lietuviškai.

Nežinodamas tikrai, ar kuni
gas Štučka kalba lietuviškai ar 
ne, atsiklausiau angliškai: “Fa- 
ther štučka, do you speak Lith- 
uanian ?”

“Yes.”

“Taigi, Kun. štučka kalbate 
lietuviškai?”

“Kodėl ne? Juk aš esu lietu
vis.”

“Labai smagu visa tai išgirsti, 
žmonės pasakoja, kad Kun. 
Štučka esąs taip baisiai sulenkė
jęs, kad visai nenorįs pasirodyti 
lietuviu esąs.”

Kunigas smagiai nusijuokė ir 
sako: “Aš niekad nebijojau iri 
nebijau pasisakyti lietuviu esąs. 
Visa šita didelė parapija žino, 
kad aš esu lietuvis. Mano para
pijoj ir lietuvių yra.”

Paskui pavadino mane prisės
ti, kur, girdi, “daugiau pasikal- 
bėsiva”.

čia ir pradėjo kunigas Štučka, 
apipasakoti lietuvių kunigų atsi
radimą Chicagoj, jų santykius 
su lenkais, pagaliau ir jų dar
buotę. Nepamiršo šį-bei-tą "ex- 
tra” ir apie Kun. Kraučiuną nu
pasakoti.

Kun. štučkos lenkiškos pažiūros.
žinoma, aš ne ginčytis su ku

nigu nuėjau, taigi ir nesiginči
jau, nors labai sunku buvo iš
tylėti. Vis dėlto atatinkamais 
klausimais bandžiau įrodyti, 
kad kunigo įsitikinimai yra 
perdėm klaidingi.

“Bet kaip gali lietuviai kos
mopolitinių, antagonistinių ir 
agresyvių tendencijų būti, kad 
jie nė sklypelio svetimų žemių 
nebandė pasigrobti; kadangi 
lenkai turi net kuone pusę Lietu
vos pasigrobę; be to, juk lenkai 
puolė rusus ir iš pasalų puola 
vokiečius ?”

čia Kun. štučka, pasinaudoda
mas jezuitiniu argumentavimu, 
labai rimtai ir su malonia šypsą 
ant veido, pradėjo apginti len
kus. Jis suranda, kad lenkai yra 
labai konservatyvus ir todėl ne 
mažiausių intencijų netuią, 
idant save virš kitų išstačius, 
idant svetimas žemes užgrobus, 
idant kitų tautų neapkentus. 
Ant jo, tai lenkai yra tokie jau 

I nekalti avinėliai, kad reikią 
jiems pasiskolinti iš lietuvių 
“agresyvumo”, nes letuviai, esą, 
perdaug agresyvus žmonės. O 
lietuviams reikią 'lenkų konser
vatizmo. Todėl, jei lietuviai su 
lenkais susivienytų, tai lenkai 
gautų iš lietuvių agresyvumo, o 
lietuviai gautų iš lenkų konser
vatizmo, na, ir pasidarytų stipri 
ir galinga valstybė. |

Aš čia mandagiai kunigui pa
stebėjau, kad nė vienas geras 
lietuvis niekados su tokia lenkų 
filosofija nesutiks. Sakau, “Ne 
tik mes lietuviai, bet sykiu ir vi
sas pasaulis mato, kad ne Lietu
va, bet Lenkija yra kosmopoli
tinėmis, agresy vėmis ~ir antago
nistinėmis tendencijomis ligi pa
čiam kaului persigėrus”. Pas
kui trumpai išdėsčiau baisų len
kų antagonizmą Vilniuje ir Sei
nuose.

Bet kun. štučka labai mėgsta 
argumentuoti, ir labai sistema-1 
tingai argumentuoja, 
jėzuitiškai. Taigi jis ir sako, 
kad jis nekaltinąs Lietuvos de
mokratinių sluogsnių, vadinasi 
liaudies, bet tik valdžią. “Val
džia” — sako jis — “eina prieš 
Lenkiją, o'liaudis, tai su Lenki- 

Dr. šliupą Kun. štučka labai | ja.” 
gerai žinąs.

“O ar Kun. štučka susieinate 
su naujesnių laikų lietuviais ku
nigais Chicagoj?”

“Kai Kun. Bučys buvo, tai sy- 
I kį su juo susitikau. Man jis pa
tiko, nes ne jausmais, bet protu

I gyvena.”
“Ar Kun. štučka nepažįstate 

I Kun. česaitį, lietuvių katalikų 
Į dienraščio “Draugo”, redakto
rių ?”

“Ne.”
Taip ir užsibaigė mudviejų 

pasikalbėjimas apie lietuvius ku
nigus, o nenorėdamas apie kar- 

' čiamas ar bučernes kunigą ko 
nors klausinėti, štai ko atsiklau
siau: “Ką, Kun. štučka, manote 
apie lietuvių su lenkais ginčus ?” 

Šičia Kun. štučka pradėjo pil
ti savo rųšies argumentus vieną 
po kitam. O kad jam angliškai 
daug sklandžiau kalbasi, negu 
lietuviškai, tai ir kalbėjo anglin
gai.

Kun. štučkos supratimu, “lie
tuviai yra kosmopolitinių, anta
gonistinių ir agresyvių tendenci- 
jų, o lenkai, tai ne.” i

Senieji Chicagos lietuvių 
kunigai.

Kun. štučkos laikų lietuviai 
kunigai Chicagoj, tai yra Čižaus- 
kas, Zubavičia, Kolesinskas, 
Kraučiunas, Burba ir žebrys, jau 
visi mirę yra,

Kun. čižauskas ir štučka at
važiavo Chicagon 1892 m. iš So» 
Bend, Ind. Kun. štučka pristojęs 
prie lenkų ir £U jais dirbęs, o 
Kun. čižauskas prie lietuvių pri
siglaudęs ir su lietuviais dirbęs. 
Kun. čižauskas, buk, pirmutinis 
kunigas lietuviškai pamaldas 
Chicagos lietuviams 'laikęs.

Tais pačiais metais ir Kun. 
Kolesinskas Chicagoj pasirodęs, 
o Ęun. Kraučiunas, Burba ir Že- 

Į brys atvažiavę Chicagon 1893 m.
“Ar turite, Kun. štučka, ką 

nors daugiau pasakyti apie tų 
laikų lietuvius kunigus?”

! Kun. štučka nupasakojo, kad 
buvo nieko sau vyrai,ir jis gana 

(gražiai su jais sugyvenęs. Tik 
paskui vėliau pradėjęs nuo lietu- i 
vių kunigų šalintis, nes vienas 
su Kun. Kraučiunu incidentas jį 
nuo lietuvių kunigų atšaldęs. O 
tai buvę šitaip.

Kun. Štučka užkvietęs Kurt, 
Kraučiuną pasakyti Šv. Traicės 
(kur Kun. štučka klebonauja) 
bažnyčioje pamokslą. Tada ir 
lietuvių nemažai šitoje parapijo
je buvę. Kun. štučkos žodžiais 
sakant: “Kun. Kraučiunas pasa
kė nevisai prastą pamoksią, bet 
mano parapijonams nepatiko. Jie 
net stačiai įtarė Kun. Kraučiuną, 
kad jis girtas buvęs. Dalykas 
net ir teisme atsidūrė. Visa tai Į 
pastatė mane į taip painę padė
tį, kad aš turėjau sakyti, jog 
'kai kviečiau Kun. Kraučiuną 
pamokslą sakyti, tada jis blaivas 
buvo’. Ir žinote, tamista, kad 
ne, kitaip bučiau visai nekvie- 
tęs.”

O apie Kun. Burbą, tai Kun. 
Štučka nupasakojo, kad jis toks 
stiprus lieutvis buvęs, kad net 
lygsvaros netekęs ir stačiai šovi
nistu virtęs, nes, girdi, “katras 
lietuvis vyras lenkaitę vedė, tai 
Kun. Burba tokį ekskomunika- 
vo.” I

tikrai

“Atleiskite, Kun. štučka, bet 
kai Tautų Lyga pasiūlė savo 
projektą, kad Lietuvą prijungus 
prie Lenkijos, tai Lietuvos val
džia buvo sutikus, tik liaudis su
kėlė didžiausio pasipriešinimo. 
Net ir Dr. šliupas padarė į Lie
tuvos liaudį specialį atsišauki
mą, kad tik ji sutiktų prie Len
kijos prisiglausti.”
Kun. štučka norėtų pataisytos

Liublino unijos. j 

' Čia Kun. štučka pasigavo nau
jų argumentų. Girdi, “Liublino 
uniją lenkų bajorai padarė. Jie 
labai lietuvius valstiečius bngė, 
na, ir įpykino ant lenkų. Jeigu 
tik dabar lietuviai darytų naują 
uniją, tai ją padarytų ne bajorai, 
bet Lenkijos ir Lietuvos demo
kratijos.”

“Vadinasi, Kun. štučka, su
prantate Liublino unijos princi
pą geru principu, tik reikia ati
taisyti tai, ką lenkų bajorai su
gadino?”

“Taip.”
“Bet kad Lenkiją ir dabar to

kie pat bajorai valdo, o liaudis

tik stena po aršiausiu ponų jun
gu ir tyli. Kaip tad gali Lenki
jos liaudis padaryti žmonišką su 
Lietuvos liaudim uniją?”

Kun. štučka atsakė, kad “ga
lima”.

“Na, kad jau Kun. štučka 
taip stipriai stovite už lietuvių 
su lenkais susivienijimą, tai ko
kiomis sąlygomis tokis susivie
nijimas turėtų būti padarytas?”

“Lietuviai turėtų gauti pilną 
autonomiją. Lietuvių kalba, 
menas, mokyklos, kultūra, tra
dicijos turėtų turėti lygias su 
lenkų kalba, menu, mokyklomis, 
kultūra ir tradicijomis teises. 
Lietuvis su lenku turėtų skaity
tis kaip lygus su lygiu. “Aš no
riu, matote, kad Lenkija susi
jungtų su Lietuva idant išlaikius 
savo nepriklausomybę. Kitaip 
Lietuva gyventi negalės. Di
džiulės tautos, kaip Rusija ar 
Vokietija, ankščiau ar vėliau, o 
vistiek Lietuvą pasigrobs.”

“Na, o ką Kun. štučka mano 
apie lietuvių ir latvių sąjungą?”

“Labai geras dalykas. Ištei- 
sybės, tai visos mažos tautos tu
rėtų į vieną kūną susijungti. 
Tik tada jos butų stiprios, ir jų 
gyvenimas butų užtikrintas.”

Kun. štučka vis prie lietuvio 
• daugiau linkstąs.

Toliau Kun. štučka argumen
tavo, kad tokia, girdi, jau lietu
vių ir lenkų psychologija, linkti 
prie vieni kitų. Tai, girdi, in
stinkto klausimas. “Štai ir aš” 
— kungas štučka Sako — “kai 
sutinku kunigą lietuvį, tai vis 
prie jo labiau linkstu”.

“Atleiskite, kunigas, bet juk 
tamista esate lietuvis, o ne len
kas, tai todėl ir linkstate prie 
lietuvių.”

Kun. štučka neužsigavo, tik 
pradėjo aiškinti, kad lietuviai, 
girdi, “lenkų idėjomis gyvena*. 
Lenkų revoliucija pabudinus lie
tuviuose tautišką jausmą.

“Kad lenkmetis prisidėjo prie 
užsnudusios lietuvių tautinės są
monės pabudinimo, tai užtai nie
kas nesiginčija, ; bet kad lietu
viai lenkų idėjomis gyventų, tai 
iš tikrųjų yra grynas lenkų išra
dimas.”

Kun. štučka, kaipo gudrus di- 
skusantas, pamatęs, kad čia iš
sisukti nelengva, pradėjo pasa
koti, kad “žydai Lietuvoje daug 
daugiau laisvių turį, negu len
kai.”

“Tai jau vargiai taip yra, nes 
žydai nekartą Lietuvą skunde 
netik Tautų Lygai, bet ir visam 
pasauliui, ir vis tik užtai, kad 
jiems lietuviai permažai laisvių 
teduoda.”

Da biskį pasikalbėjus, kunigas 
prisipažino, ' kad vienas lietuvis 
patrijotas jam 'laišką parašęs ir 
jį “išdaviku” išvadinęs. O jis, 
girdi, velijęs Lietuvai tiek jau 
daug gero, kaip ir Lenkijai. Ir 
užtai jis stojąs už Lietuvos ir 
Lenkijos uniją.
Mickevičius ir Kosčiuška buvę 

maišyti.

“Butų labai smagu išgirsti 
prabaščiaus (tik dabar dažino- 
jau, kad Kun. štučkos esama 
prabaščiaus) nuomonę kai dėl 
kilmės poeto Mickevičiaus ir 
karžygio Kosčiuškos, kuriuos 
lenkai taip atkakliai savinasi.”

šičia tuoj Kun. štučka prade

“gal būt, kad jis yra balt-

jo plačiai aiškinti pačius lietuvių 
tautos pagrindus. O tais pagrin
dais buk tai yra ne vieni lietu
viai, bet ir dzūkai su baltrusiais. 
Šios trys padermės sudariusios 
lietuvių tautą. Tokiu budu iš
eina, kad 'lietuvių tauta yra miš
ri, vadinasi, tada kiekvienas jos 
narys nėra tai grynas lietuvis, 
bet maišytas baltrusis, ar dzū
kas, ar pagaliau patsai lietuvis. 
Na, tai imant domėn Mickevičių, 
jis esąs maišytas: pusiau balt
rusis, pusiau lietuvis. Tas pats 
galas, girdi, yra ir su Kosčiuš
ka, — 
rusis’

“Tai vis tik Mickevičius ir 
Kosčiuška nėra lenkais?” — pa
stebėjau kunigui.

Kun. štučka ir vėl pradėjo į 
bovelną lenkus vynioti, tik ve, 
norėdamas, kad šitas raštas per
daug iigas neišeitų, bandžiau pa
sikalbėjimą užbaigti. Taigi ir 
paprašiau paveikslo. Kun. štuč
ka mielai ant to sutiko ir davė 
man net visą parapijos knygą, 
kuri užverią savyje Šv. Traicės 
parapijos gyvavimo istoriją nuo 
1893 m. iki 1918 m.

Reikia dabar suprasti, kad 
Kun. štučkos ideologija yra len
kų ideologija. Jis per 80 metų 
lenkams dirbdamas, kiaurai per- 
sigėrė jų troškimais, jų siekiais 
ir jų argumentais, kuriuos šian
die Lenkija kasdieną vartoja, 
kad pasaulio akyse labai nekal
ta ir tyra pasirodžius.

Nepaisant Kun. štučkos ideo
logijos, su kuria nė vienas geras 
lietuvis niekados nesutiks, vis 
tik reikia pasakyti, kad jis yra 
džentelmonas ir nebaiiys. Juk 
kiti sulenkėję lietuviai inteligen
tai net stačiai drovisi lietuvis-: 
kai šnekėti ir prisipažinti lietu
viais esą. Kadangi ve Kun. 
Štučka su mielu noru lietuviškai 
šneka ir širdingai pasisako, kad 
jis lietuvis esąs. Be to, Kun. 
štučka moka ir šaltą protą var
toti. Jis kalba sistematingai, 
rimtai, nuosaikiai, visados su 
malonia šypsą ant veido, žodis 
po žodžiui, sakinys po sakiniui, 
tarytum plaukte, jam plaukia. 
Karščiavimosi ir pykčio pas jį 
visai nėra, nepaisant kaip skau
džiai jo argumentus nesudirb- 
,tum.

Vertėtų lietuviams kunigams 
su Kun. štučka susipažinti, na, 
ir perstatyti jam ir lietuvių pu
sę. Dabar jis juk tik lenkų ar
gumentus gauna.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
S /■ X

(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui,r įprastai užkietėji
mui ir nutolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 60 ir 86 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

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

TODĖL, KAD:
Diena 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.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

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

Mes esame šiandien didžiausi 
pardavinėtoją! naujo ir vartoto 
plumingo ir apšildymo reikmenų. 
Priežastis tam yra, kad mes pa
tįs perkame didelį apštį pinigais. 
Todėl duodame progų jums su
taupyti, nes mes patįs galime 
daugiau sutaupyti pirkdami už 
pinigus. Mes prisilaikome savo 
motto kainose. ;

V <■ •' ’

Kainos gerumas ir patarnavimas .
Apskaitliavimą ir kainas maloniai suteikiame 

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

Namas tūkstančių bargenųSol-EIlis & Sons
2112-14-16-18-20 So. State St

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: ViCtory 24544356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

PIRKITE SAVO NAĮIJį PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS 
KLEIN'į TA PAČIA KAINA KOKlį MOKATE KUR KITUR UZ ANT- 

RARANKIUS ĮRENGIMUS

■ ■m
m

MUSŲ STARAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

I musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste. ,

Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonuokite Drexel 3407 dėl 
kainų.

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jūs.

Parodysime jums planų apšrU 
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis 
esame expertai tame dalyke.

MUSŲ OBALSIS 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS
* , ■; < •

Paauksuota aržuoljne, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankas 
ir trimingai, kaip pa- 
veikslėly, specialiai po ■ «OU

Klozetinės sėdynes — kaip paveiks
lėly, specialiai par- C O 
duodamos po

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai. 
po pietų

MJ. KLEIN & CO.
4544-48 Cottage Grove Avė., Chicago.



Mokslas suprantamai išdėstytas P-lė Kudulaitė

Juo greičiau kūnasSaulė.

CLEARING HOUSE BANKAS.

TAUPUS ŽMOGUS

Pranešimas visuomenei!

Laiškas nuo Mrs. Ward pa 
sako, kaip Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable Com- 
pound pagelbėjo jai.

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

Tel. Yards 1188

STANLEY P.
MEžEIKA

Turtas 
$14,000,000

Musų yra didžiausia plum- 
bingo ir apšildymo įstaiga 
mieste.

The Stock Yards 
Savings Bank

savo 
tada

Duokite mums bandymą 
ir persitikrinkite patįs, 
kad mes taip darome kaip 
sakome.

Sekant prof. J. Arthur Thomsonu
Rašo DR. A. J. KARALIUS

Vėliaus matysime, jog mil
tai tiktai atšalusi

tai pagamina ši- 
Bent taip spė- 

Paskui radio- 
Medžiagos dale- 

byra j

Musų motto yrą: Bile kų 
jus pirkaite nuo musų ir 
nebusite užganėdintas, 
mes permainysime mate
rijoj arba sugražinsime 
jums pinigus į du metus 
laiko.

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu. Mes kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, 
Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vak.

įvaik
iai surinki-
nors mes

”, Ilgiau- 
violetinė spalva, 
- raudona. Kai

BUSIANČIOMS 
MOTINOMS

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 bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

nium”, kurio musų žemėje dar 
niekas nesurado.

Spektroskopas dar geriau atsi
moka. Jei degąs kūnas, turįs pv. 
kalijaus, lekia artyn prie spek- 
troskopo, tai kalijaus linija spek- 
troje slenka linkui violetinio ga
lo skeptro 
atlekia, juo greičiau kalijaus li
nija skeptre slenka prie viole
tines spalvos. Jei kūnas lekia 
tolyn nuo spektroskopo — kali
jaus linija slenka priešingon pu
sėn. Šituo pasinaudodami astro
nomai pradėjo matuoti dangaus 
kūnų skriejimus. Astronomai 
gali pasakyti kur link kokia ko
meta arba kitas dangaus kūnas 
lekia ir kokiu greitumu; gaii pa
sakyti kada kokis nors dangaus, 
kūnas kokioj vietoj pasirodys, i

Saulės šiluma.

gal būt, tos dalelytės vėl jungia
si. Tai pagamina energijos, ra- 
dioaktingumo kaip musų žemes 
daiktuose, taip ir saulės medžia
goje. Ir tos energijos tiek daug, 
kad saulė gali mums tarnauti 
dar ilgus ilgus amžius. Gal būt 
kada nors saulė išbaigs savo ši
lumą ir šviesą, bet šiuo tarpu 
negalima pasakyti, kada bus tas 
“kada nors”.'

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: 
Prastomis dienomiš
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
Šventadieniais
10 vai.'ryto iki 1 vai. dienų.

jos apeigos, suma su pamokslu, atsi 
būna. 2. _ „ _" 2 ,2T2_ 12 .Z 2 .222 , . 
švento Kryžiaus Katalikų ^Bažynčia 
randasi pne 3182 S. Aubum Avė., 
tarpe 31 ir 32 gatves —tarnauja ka
talikams ypač lietuviams per 25 me
tus.

Turėdami reikalų kaip tai; su krikš
tais, šliubais, pagrabais ir t. p. kreip
kitės j klebonų. (Klebonas yra lietu
vis) 3240 So. Morgan St. antros lu
bos. Jei klebono nerastumėte, — 
kreipkitės j zakristijoną J. Nekrešių, 
634 W. 35th St.

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Aventie, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.
Turiu už garbę pranešti ger

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

SZEMET’S LONG LAKE 
RESORT,

R. 4. B. 56.
Campbellsport, Wis.,
F. J. Szemet vedėjas.

PASARGA: Važiuojantiems iš Chi- 
cagos reikia imti traukinį nuo North 
Westem stoties iki Campbellsport^ 
Wis., o iŠ ten imti automobilių iki 
Long Lake. <

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

yra visokių reikalavimų, kad mes 
rekomenduojame CARBONIC 
ACID GAS. Labiausiai ekonomiš
kų 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

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

mentų kaip musų žemė, tiktai 
visi tie elementai sugarinti, t. y. 
ištarpinti tiek, kad išvirtę ga
ras 
sų žemelė 
saulės dalelytė.

Spektroskopas.
šviesai tirti arba analizuoti 

vartojama spektrosko^u vadina
mas instrumentas. Spektrosko- 
pu galima tyrinėti viską, kas 
tiktai liepsnoja; o kadangi be
veik visi dangaus kūnai liepsno
ja, tai šitas instrumentas astro
nomijoj labai daug gero yra pa
daręs. čia reikia pakalbėti apie, 
šitą instrumentą.

šviesa tai etero vilnys 
raus ilgio, šviesa 
mas įvairių spalvų, 
matome tikai “baltą 
šia vilnis - 
trumpiausia 
išskirstome etero vilnis, atskiria 
me trumpesnes nuo ilgesnių, tai 
analizuojame šviesą. Drėgnas 
oras šitas vilnis suskirsto, išda
lina, ir padaro vadinamą “vaivo
rykštę”, kuri yra gamtinis spek- 
;roskopas. Paprasčiausias spek- 
roskopas bus stiklo prizma — 

trikampis stiklo gabalėlis. Kai 
tik šviesa (pv. saulės šviesa, ar
ba kokia nors kitokia šviesa) pe-1 
reina per prizmą, tuojaus ir iš-1 
sidalina į vaivorykštės spalvas. 
Tai kiekvienas galėjo pastebėti. 
O tai yra tiktai dėlto, kad švie
sa sudaryta iš įvairių spalvų, 
kad tai, ką mes vadiname “bal
ta” yra tiktai sukrovimas įvai
rių spalvų. Kitaip sakant, nė
ra “baltumo”. Spektroskopas iš
skirsto saulės šviesą į tam tik
ras spalvas. Kaip jau sakėm, 
spektroskopu galima tyrinėti ne 
tik saulės, bet ir visokią šviesą, 
kiekvieną daiktą, kuris liepsno
ja. šitas vaivorykštės spalvas 
vadiname spektru. Kiekvienas 
daitkas duoda savo spektrą, 
kiekvienas liepsnojąs metalas 
duoda savo visuomet tokį pat 
spektrą. Todėl aišku, kad spek
troskopu galima surasti koki ele
mentai kur yra. Pakanka už-Į 
degti kokį nors daiktą, perleisti 
jo šviesą per spektroskopo priz
mą ir tuojau be jokių klaidų ga
lima pasakyti kokių elementų 
yra tyrinėjamoje medžiagoje. O 
degimas visur tas pats, labora-Į 
torijoj arba kur nors už dausų. 
Aiškus daiktas, spektroskopas 
reikalauja tinkamo prityrimo ir 
supratimo, bet mes čia į smulk
menas nesiknisime. Mes tiktai 
pasakom, kad mokslas jau turi 
tikrų metodų ir dangaus kūnų 
sudėčiai tirti.

1868 m. Lockyer surado sau
lės šviesoje naują elementą “he- 
limn”, o Ramsay trisdešimts 
metų vėliaus tą patį elementą ir 
žemėje surado. Tai tiktai ačiū 
spektroskopui. Spektroskopas 
surado saulėje elementą “coro-

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
į Avė., Chicago

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

Ir apie saulę mes labai daug 
ką jau žinome. Apie saulę su
rasta atmosfera, t. y. savo rų
šies oras. Saulės orą astrono
mai vadina “corona”; tame ore 
spektroskopas surado tokį ele
mentą, kurio dar žemėje nesura
sta; tai Coronium vadinamas 
elementas.

Saulė susideda iš kelių shiogs- 
nių, kurių branduolys dar neiš
tirtas. Saulės branduolį apsupa 
truputį skystesnė medžiaga, va
dinama fotosfera: šita dalis la
biausiai žiba. Fotosferą apsupa 
didesnis dujų sluogsnis, o šį pa
skutinį chromosfera vadinamos 
dujos. Chromosfera, galima sa
kyti, nuolatos dega; vandenilis 
suteikia daugiausia liepsnos. 
Balta fotosferos šviesa žiba per 
šitą sluogsnį. Iš viršutinės da
lies chromosferos lenda milžiniš
ki raudoni liežuviai degančio 
vandenilio ir kalkių dujos. Sau
lei aptemus šitas raudonumas 
aiškiausia pasirodo. Ypatingai 
Šitas raudonumas aiškiai buvo 
matomas 1919 metų saulės ap
temime. Tai yra milžiniškos 
liepsnos, kurių dydys ir energi
ja neįmanomi. Galų gale sau
lės “corona” arba vainikas — 
debesys neįmanomo dydžio dujų. 
Saulę mes matome per šitų 
sluogsnių debesis.

Saulės paviršių galima paly
ginti su milžiniškais degančių 
metalų okeanais. Tie okeanai 
nuolatos juda kruta; saulės vi
duryje ir paviršiuje amžini 
sprogimai, ir tai toki, kokių 
musų žemelė turėti negali; am
žinas virimas, kunkuliavimas ir 
tirpimas; amžinas vulkanų išsi
veržimas.
i Apie karšti saulėje, žinoma, 
mes tiktai spėti tegalime. Sako
ma, ant viršaus esą apie 6,000°, 
o viduryje, žinoma, daug 
karščiau. Tas karštis ištarpina 
Visus daiktus; tie daiktai, kurių 
mes negalime sutarpinti, saulėje 
Ištirpsta, net ir garais išvirsta.

Saulės viduriuose dažnai pra
deda dar smarkiau kunkuliuoti. 
Tuomet mes galime matyti va
dinamas saulės dėmes. Šitos dė
mės neretai apkrečia mu- 

rųšies mag- 
musų kom- 
magnetiniai

Mums labai žingeidu žinoti ar 
I saulė kada nors tiek atauš, kad 
musų žemelė sušals. -Trumpai 
suglaudus, galime pasakyti, jo- 
gei šiuo žvilgsniu žmonėms nėra 
jokio reikalo nugąstauti. Saule 
musų žemę šildė ir švietė mi'lio- 
nus metų, ir dar ji mums tar
naus milionus metų.

Mes esame sakę, kad saulS 
liepsnoj^ arba dega, čia turime 
pasakyti, kad saulė liepsnoja, 

'bet ne dega. Degimą mes su
prantame šitaip: daiktas dega, 
sudega ir sunyksta. Saulė ne- 
simažina, jos šviesa ir šiluma 
nesilpsta.

Saulės medžiaga, be abejonės, I 
juda kruta, traukiasi, išsipučia, ] 
susiglaudžia — 
lumą ir šviesą, 
jama, tvirtinama.
aktingumas. 
lytės atomai trupinasi 
dar mažesnes dalelytes; paskui

Dabar galime susidomėti sau
le ir planetomis, čia turime žin
geidžių dalykų: planetų dydis, 
tolumas ir sudėtis; jų mėnuliai; 
temperatūra; kometos ir mete
orai; pati saulė: jos sudėtis, ši
lumos šaltinis, saulės atsiradi
mas ir tt.

šitais klausimais tiktai mo
derno j i astronomija gali serio- 
zingai susirūpinti. Spektrosko
pas (apie jį savo vietoj pakalbė
sime) duoda galimybių šituos ir 
panašius klausimus tinkamai at
sakyti. Dar daugiau: galima 
net gauti sveika nuovoka apie 
žvaigždžių išsirutuiojimą. Sau
lėje ir žvaigždėse turime pečius, 
kuriuose gaminama neįmanomai 
didelis karštis; ir iš tokių karš
tų medžiagų masių tegali išsiru- 
tuloti paskui jau šaltesni kūnai: 
planetos, kometos ir kt. Ir čia 
spektroskopas mums, > taip sa
kant, naujas knygas atidaro. 
Skeptroskopas suranda mažiau
sią dalelytę kokios nors medžia
gos; spektroskopas parodo, ko
kia medžiaga yra už milionų my
lių ; spektroskopas mums aiškiai 
parodo kokių elementų turi sau
le ir kiti dangaus kūnai, žodžiu 
sakant, spektroskopas duoda tik
ros galimybės dangaus kūnams 
tirti, ir tirti moksliškai. Musų 
dienų astronomas be spektros 
kopo butų kai šienpiuvys be dal

neretai apkrečia 
žemę

betizmu:
pasai ir
daiktai kuriam laikui.pakrinka. 
Kas venuolikti metai matome ši
tas saulės dėmes. Tyrinėtojai 
surado, kad saulė sukasi aplinkui 
Savo ašį, bet ne visa sykiu: kitos 
vietos sukasi greičiau, kitos lė
čiau.

Saulė padaryta iš tų pačių ele-

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) ,
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME ' BANKE >> .
3% palukio mokama už padėtus pinigus \ 

PINIGŲ SIUNTIMAS

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

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

“Resolute”, “Rellance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir UI klesos pa- 
sažierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa”, “Thu- 
ringia” ir “Westphalia” stf cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovos.

j United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Company
22os Gatv.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
. Ant Town of Lake

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

Taisėme laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

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

M. Levy
S iaur-rytinis Kamp. State ir 

Telefonai: Calumet
. Buk tikras žiūrėk tikro vardo

Pirkit Sau Plumbingą ir Apšildymo 
Įrengimus nuo Atsakančios Įstaigos

Bile ką jus pirkaite nuo
J musų, yra pilnai garan- '

tuota. HM

Net ir kūdikiai pastebi! M
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša-
tinti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 0

Raffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jnsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją ’ ~,g,
tokia užlaikyti. Švari galvos oda. užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkįi Rufflet savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c. 
paSto ženkleliais tiesiai į labaratorijp.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. v Urooklytt; Ny Y.

Springfield, Ohio. — “Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound daro- 
9dė, kad jos yra ge

ra gyduolė man, 
kol gimė mano ke
tvirtas kūdikis. Su 
pirmais savo tri- 
jais vaikais aš sir
gau ir buvau silp
na, galva skaudė
davo man du syk į 
savaitę. Joks mai
stas man neidavo 
į sveikatą ir mano 
darbas likdavo ne- 

r. ■ . J pabaigtas daug sy

kių. Mano švogerka patarė man 
vartoti Vegetable Compound, kuo
met aš pradėdavau sirgti ta pačia sa
vo sunkia liga ir galvos skaudėjimu. 
Nuo to laiko inan galva skaudėjo tik 
porą sykių, turiu gerą apetitą ir nie
kuomet nepraleidžiu nei vieno valgio. 
Aš auginu gražią ir sveiką dukterį 
kuri dar niekuomet nesirgo». Pui
kiausia dalykas dar yra tame, kad aš 
Sati esu sveika. Jis padarė man 
aug gero ,ir jeigu aš turėsiu dar ki

tą dukterį, vartosiu jūsų gyduoles 
tuojau”. — Mrs. Bessie Ward, 1027 
Park Avey, Springfield. Ohio.

Lydia E. Pinkharo’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė nėščioms 
moterims ir turi būti vartojamos per 
visą nėštumo laiką. Jos turi abelną 
efektą stiprinimo ir užlaikymo viso 
kūno gerame stovyje, taip, kad jos 
veikia taip, kiap pati gamta reika
lauja. .

Bažnytinės Apeigos
švento Kryžiaus tautiškos parapi

10:30 vai. ry

Avė.

Už darbą gvarantuojama.

arba ant ūkės, 
viečiame atsilankyti, o busit užganėdinti, t

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

> Tel.: Boulevard 7309.

SURPV
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Koperatyvai Lietuvoj
ROKIŠKIS. — Čia gyvuoja 

nemažai koperatyvų, 2 Varto
tojų B-vės — "Spiečius*', kuri 
ri 1919 m., bolševikams išėjus, 
atnaujino dar prieškarinį vei
kimą, dabar daro nemažą 
apyvartą, reguliuodama kai
nas visam mieste ir taupyda
ma savo nariams taip bran
gius dabar litus. 1921 m. kele
tą narių iš jos atskilo ir įkūrė 
antrą Vartotojų B-vę “Ūkinin
kas”, kuriam negalima pilnai 
pripažinti (kooperatyvo var
do. nes jis randasi kokio. 10 
asmenų rankose.

Čion veikia tai pat Lietuvos’ 
koperacijos B-vių Sąjungos 
skyrius, kuris aprūpina prekė
mis visos Rokiškio srities var
totojų b-ves, sau godamas jas 
nuo privačių pirklių išnaudo
jimo.

Jau 1920 m. čion 
Žemes Ūkio Dr-ja, bet pir
mais dvejais metais veik nie
ku nebuvo 
gyvavimo, 
pasunkėjus 
ji pradeda 
vumo.

no grynų sėklų, kurios buv( 
dalinamos nariams bandymui, 
taipgi veislinių kiaulių.

Rudeniui užsakyta virš 20 
vagonų zuperio, kuris bus par
davinėjamas nariams išsimo
kant. Taipgi manoma orga-’ 
nizuoti javų supirkinėjimą, 
kad apsaugojus ūkininkus nuo 
perkupčių išnaudojimo.

Matydamas, kad daugelis u- 
kininkų negali įvesti savo u- 
kiuose jokių pagerinimų, ne
turėdami tam lėšų, nutarė įs
teigti Rokišky Liaudies Ban
ką, kuris teiktų ūkininkams 
paskolų prieinamesnėmis sąly
gomis negu privatini^ ban
kai. Išrinktoji tam sumany
mui vykdyti k-s i ja paruošė įs
tatus ir įregistravo juos.

Liepos 2 dieną įvyko ir 
Steigiamasis banko susirinki
mas, kuriame iš 40 įsirašiusių 
narių dalyvavo 27. Buvo aps
varstyti banko įstatai ir papil- 

n užtarimais. 
Pajus nustatyta 50 litų, kuris 
galima įmokėti įnašais polO 
litų kas mėnuo. Paskolos vie
nam nariui gali būti išduota 
nedaugiau 1000 litų. Palūkanų 
už paskolas nutarta imti atsi
žvelgiant kokiomis sąlygomis 
bus gaunami kapitalai apyvar
tai prideadnt nedidelį komi
so nuošimtį.

Įstatus ajisvarsčius išrinkta 
vykdomieji bei priežiūros or
ganai.

Valdyba rengiasi greitu lai
ku pradėti operaciją. Nutarta 
įstoti nariu į Liet. Kooperaci
jos Banką, iš kur laukiama 
paspirties naujai pradėtam 
darbe.

Išaugęs ir sutvirtėjęs Ban
kas galės teikti nemaža pas
pirties apylinkės ūkininkams, 
ir prisidėti jų gerovei pakelti.

Be tų koperatyvų šiąis me
tais kovo mėn. įsikūrė gim- 
n&zijoj mokinių k-tyvas 
“Skruzde," taipat veikia moki- 

niy k-tyvėliai prie abiejų pra- 
ded. mokyklų, » \

Ik) lietuvių k-tyvų jau keli 
metai čion veikia Žydų Liaiu- 
dies Bankas.

apreiškusi savo 
Tik šiais metais, 
ūkininkų padėčiai, 

daugiau reikšti gy;
Pavasarinį parsigabe-

dyti kaikuriais

Birštono Kurortas turto prieškarinę kainą. 1922 
m. lapkričio men. 10 d. tosios 
žemės Reformos Valdybos ko
misija už nusavintąjį turtą, 20,- 
85 ha. žemės parką, vaisių sod
ną ir 21 'triobesį nutarė atlygin
ti viso 9,734,750 markių ir išmo
kėti litais, prisilaikant lito įvedi
mo dienos markės kurso.

Savininkės buvo paduotas 
skundas dėl neteisėto žemės nu
savinimo. Kadangi Komisija 
pripažino, kad Birštono versmės 
eksploatuoti būtinai reikalingas 
visas kurortui priklausąs žemės 
plotas, padoutas skundas pripa
žintas nepamatuotu, ir atmes
tas.

Kurortas laike didžiojo karo 
gerokai nukentėjo, vasarnamiai 
apleisti, apgriauti, tynęs išardy
tos riogsojo iki pradžios 1922 m. 
iki Sveikatos Departamentas sū 
Atstatymo Komisarijatu pasiė
mė darbo tam korortui atremon
tuoti. Tais pačiais metais ku
rortas pradėjo veikti.

Nors dar ne visi patogumai 
pakankamai įrengti, tačiau ko- 
rortas jau nemaža svečių susi
laukia. (L-va).

Q • *1 i- 11 * ^en^va» todėl reikalingas ati-oveiKatos uaiyKai Ldus egzaminavimais patyrusio 
\ .—---- išgydytojo. Bet kol eilinis gydy-

Ar sveiki turi eiti pas 
gydytoją

Dr. A. Montvidas.

iš-

su

Ant dešiniojo Nemuno kranto, 
gan žemoj vietoj yra nedidelis 
Birštono miestelis. Nuo esan
čių prie Birštono kalnelių matosi 
plati, graži apylinkė ir Nemu- 
mo banguojantį juosta, Kairėj 
Nemuno pusėj žaliuoja gražus 
valdžios miškas*— pušynas, o 
palei patį miestelį yra kurortas 
su visais reikalingais jam įtai
symais : vasarnamiais, tynių 
(vonių) namais, kurzaleM viešbu
čiu.

Oras čia, kaip ir visoj Lietu
voj, itin Šiltas; birželio — rug
pjūčio mėnesiais siekia 17—21° 
R. Pats karščiausias liepos ihė- 
nuo.
f Birštono kurortas svarbus ne 
oru, kaip Palangos, bet gydymo 
versmėmis; jų yra 5. Tų vers
mių vanduo turįs iki 7^2% ir 
daugiau mineralinių druskų ir

įsikūrė* “yra naudojamas tynėms, tinka
moms įvairiems ligoniams: reu
matikams, turintiems plaučių 
katarą, mažakraujams ir kt. gy
dytis. Tas kurortas nuo labai 
senai plačiai žinomas. Prieš ka
rą čia suvažiuodavo iki 5000 sve
čių.

Kurortas buvo eksploatuoja
mas priyačių asmenų. Iki 1905 
m. jį valdė p. Kvinta, paskui su 
visu įrengimu parduotas p. Mi- 
leraitei-Kochanovienei, dabar 
tekėjusi už Vokiečių piliečio 
Arnoldo.

Visos tos Birštono versmės
20,85 ha. žemes parku ir sodu, 
priklaususių kalbamai p.‘M.-Ar- 
noldienei, einant žemės reformos 
įvedamuoju įst. 1 § raidL d. 1921 
m, geužės men. 13 d., nusavin
tos. Nusavintam turtui komisi
ja, vaduodamos žemės reformos 
įstatymo 59 § pastaba nustatė 
prieškarinę rinkos, kainą, ir 
kad gauti tą prieškarinę rinkos 
kainą, padaugino prieškarinę 
kainą iš 100. Nes komisija pri
pažino, kad žemės ir trobesių 
kaina, skaitant markėmis, buvo 
apie 100 kartų pakilusį, palygi
nus su prieškarinėmis kainomis.

Kad nustatytų prieškarinę 
rinkos kainą, komisijon buvo 
kviesti dalyvauti vietos žmonės 
ir technikas, kurie lygindami kai 
nojamojo turto vertį su kitų vie
tos turto, žemės, trobesių vertę 
galėjo nustatyti kainuojamojo

Derybos dėl Klaipėdos
Lietuvos delegacija Paryžiuje 

jau turėjo ligi liepos m. 4 d. du 
posėdžiu, kuriuose buvo apsvar
styti punktai dėl Klaipėdos Kra
što pilietybės ir nekilnojamojo 
turto įgijimo. Priimta daugu
ma Lietuvos Delegacijos patai
sų. Pastatytas dienotvarkėn 
paskutinis ginčijamas punktas 
dėl Klaipėdos uosto administra
cijos. Ambasadorių komisija 
savo nusistatymą tranzito klau
simu formuluos artimiausiu lai
ku. Tuo budu pasibaigs pirmas 
Klaipėdos statuto, svarstymas.

(L. Ž.)

Vienos valandos laiku 
taikė man atlankyti du ligoniu 
Chicagos Bridgeporte. Vienas 
turėjo tiek toli pažangčjusią 
plaučių džiovą, kad už poros 
savaičių mirė, kito širdis to
kiame stovy, kad ir jis savo 
dienas gali suskaityti. Aš bu
vau pirmas gydytojas, kuris 
tik pirmą kartą juos egzami
navau, nes ir vienas ir antras 
sakėsi niekad nebuvę pas jokį 
gydytoją ir, jdi kada jautę ko
kį nesveikumą, naminiais bu
dais gydėsi. Abejų ligos — tai 
ne tjrumpo laiko sėkmė, o ke
lių ar keliolikos metų proce
sas. Gydytojų Bridgeporte 
daug, net lietuvių visas pus
tuzinis. Ir šitiedu ligoniu nc- 
atidėjo kelių dolerių ir valan
dos laiko per kelis metus, kad 
nuėjus pas gydytoją duotis iš
egzaminuoti. Pradinė džiova ir 
net širdies vidaus kloties už
degimas, kuris paskui veda 
prie funkcijų suirimo, yra pa
gydomos ligos.

Kas diena kiekvienas gydy
tojas gauna egzaminuoti tokių 
ligonių, kurie tik pirmą sykį 
kreipiasi į gydytoją, o jų liga 
jau yra kelių mėnesių arba ke
lių metų senumo. Viena tų li
gų yra džiova. Pradžioje ji liek 
nekaltai reiškiasi, kad ligo
niui nedaro jokio nesmagumo 
arba tik biskutį jį erzina. Pra
džioje ją ir surasti nėra taip

paši

ati-

tojas da vos gali pažinti džio
vos buvimą, tol nėra vėlu gy
dytis. Apart džiovos, yra visa 
eilė kitų ligų, kurios pradžioj 
yra prašalinamos, o kada įsi
vyrauja, tuomet pagelba men
ka arba visai jos nėra. Vėžys, 
tūli kiti navikai, chroninis in
kstų įdegimas, širdies ligos, 
lyties ligos, proto ir nervų li
gos ir kas jas visas gali su- 
skaitliuoti — gali būt praša
lintos, jeigu ligonis anksti 
kreipiasi į gydytoją.

Ne visi žmonės, kurie 
do sveiki ir jaučiasi esą 
ki, yra sveiki. Ne visi 
kieji bus visada sveikais,
mes duodame įvairių patari
mų apie sveikatos užlaikymą, 
vienok reikia -specialio moks
lo, kad ligą pažinus, ko pub
likos nėra galima išmokinti. 
Tam yra gydytojai. Jų yra ga
na ir jie prieinami net visai 
neturtingiems. Senas paprotys 
eit pas gydytoją tik apsirgus 
turėtų išnykti. Reikia į jį krei
ptis apsirgus, vienok nors kas 
6 menesius reikia eit pas jį ant

išegzaminavimo sveikam esant. 
Jis matys, ar reikalingas de- 
talis egzaminavimas ar tik 
paviršutinis. Pasirodys, ar 
prasidėjo kokia liga, ar jokios 
da nėra. Liga taps patėmyta 
pradžioj, todėl lengva bus ją 
prašalinti. Ligonis sutaupys 
pinigų, kančių mažiau kentės 
ir neretai gyvybę išgelbės.

Nejimas egzaminuotis ’beųt 
kas 6 mėnesiai yra apsileidi
mas, yra nepaisymas apie sa
ve, yra neatbojimas, kas atsi
tiktų šeimynoj, jei tėvas ar 
motina mirtų.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis aidą specialistas

Palengvins akių (tempimų, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotx> 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir Uliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
j mokyklos vaikus. ,

Vai.: 16 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. i 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589
įsro- 
svei- 
svei- 
Nors

ldomus sulyginimas

Kauno ir Rygos miestų sąmatos
1923 metams.

G)
O

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS W

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi- 
solrių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i ‘ 
kam ko reik.. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., C

kitus miestui 
Ihicago, III.

■ U i ii.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

. Kauno miesto savivaldybės 
sąmata šiems 1923 metams nu
statyta 3 milijonams litų.

Rygos miesto — 61 milijonas 
latvių rublių ąrba 30 milijonų 
litų.

Kadangi Ryga turi 300 tūks
tančių gyventojų, o Kaunas apie 
100 tūkstančių, tai išeina kad 
100 tukst. Rygos gyventojų turi 
sumokėti miestui tris kartus 
daugiau nekaip Kauno. (L. ž.)

Lietuvių Dentistas patar- ; 
naus geriau v

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, ;j 
Netoli Ashland Avė.

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy-
mą jus luV.’ote, bandykite gauti patarimą nuo l'r. 
Vaa Faing, kuris pasakys jums, pauti 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 ligą, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumu 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

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Gal jums reikalingi 
akiniai

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

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

ir '
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.

Per ilgą ląiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek, uždirbdavau tai vi
są daktarai^ *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 man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA- 
LUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir j 6 menesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

/

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti,

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j 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 žiūrėji
mo. ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimu.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir ak|s raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo . korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausius gyduoles 
SWEDOLA

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

Pagamintos per: 
POLO CHEMICAL CO.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, UI.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III

v

Pranešimas
Plačiai pagarsė

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

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatėm.

South Side ofisas 3301 Normai Ay. 
Tel. Yards 2296. - -------- ---------- ------

— ... . —-........ - ■ ■-<.

Ho
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bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą.

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

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

Priėmimo kambarys £>06, 
CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedSl- 
dieniais 10-1 po piet Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

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

Dabar Pirma tik norite būti sveiki ir tvirti,
tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės 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 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiusite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuoki!
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W/31st St., Chicago, III TeL: Boulevard 7351

BY LUCI5 KICHAKD
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVĘU 
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.


