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Areštuota 2,000 
žm. Bulgarijoj
Tvanas Indijoje

Dar neatsižadėjusi nuo 
pasyvaus priešinimosi

Nedarbas Anglijoje nemažėja
Areštavo 2,000 Bulgarijos Pasyvis karas atsinaujino 

sukilėliy Ruhr srityje
Rusija yra įtariama to sukilimo 

sukurstymu.

VIENNA, rūgs. 21. — Nors
pranešimai apie revoliuciją Bul
garijoje yra neteisįngi, sako 
“Tagblatto” korespondentas, bet 
ten ištikrųjų buvo sąmokslas1 vau s 
nuversti dabartinę valdžią ir su-1 no 

taskurti sovietų respubliką. Bet 
visai pripuolamai valdžia sužino
jo apie tai ir užgniaužė komuni
stų judėjimą pačioje pradžioje.

Bėgiu dviejų dienų, sako ko
respondentas, tapo areštuota 
2,000 žmonių ir pasiųsta į Sofi
jos miesto kalėjimus, kur sėdi 
įkalinti Stambouliskio kabineto 
ministeriai. Tarp areštuotųjų 
yra ir 10 rusų.

Reuterio agentūra praneša, 
kad Bulgarijos ‘ vidaus reikalų 
ministeris pareiškęs, jog prie 
komunistų sukilimo prisidėję ir 
.Maskvos bolševikai. Esą suras
ti pas areštuotus komunistus do
kumentai rodą, jog planas suki
limui buvęs pagamintas Mas
kvoje. J

Tvanas Indijos mieste
žmonės maldomis bando pra

šalinti nelaimę.

BOMBAY, Indija, nigs. 21.
Bombay ir apidinkėse pa

sireiškė. tvanas. Kiek žinoma, 
žalos padaryta nemažai, bet 
apie žmonių žuvimą nieko 
nepranešama. Dievnamiai esą 
perpildyti žmonių, kurie mal
domis nori nuo nelaimės išsi
gelbėta.

Indianapolyje kalbės Lloyd 
George.

INDIANAPOLIS, rūgs. 21.— 
Tapo padaryta sutartis, kad 
spalių 22 d. čia kalbėtų Ame
rikos Legionieriams Lloyd 
George, buvusi® Anglijos pre
mjeras.

Išmainyk 
savo automobili 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bu n galo w* Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Netoli Esseno 
išsprogdintas

tapo dinamitu 
tiltas.

ESSEN, ru?gs. 21. — Per 
daugelį savaičių Ruhr Srityje 
buvo ramu. (Bet daabr pasy- 
atsinauji.no. Netoli nuo Esse- 

priešinimosi karas vėl 
distrikto tapo išsprogdin- 
geležinkelio tiltas.

Nedarbas Anglijoje 
nemažėjas

Viso esą 1,185,000 bedarbių.

LONDON, rūgs. 21.— Arti
nasi ketvirta nedarbo žiema. 
Tūkstantinės bedarbių armi
jos — sušalusių ir išalkusių; 
darbininkų — didesniuose in
dustrijos centruose, — tokie 
tai vaizdai stojasi sąryšyje su 
besiartinančia žiema.

Pereitą žie-mą Anglija turėjo 
1,300,000 bedarbių, kurie bū
riais vaikščiojo iš vieno mies
to į kitą. Valdžia ir įvairios 
organizacijos dėjo Įpajstangų, 
kad palengvinus darbininkų 
padėtį. Bet, žinoma, to toli 
gražu neužteko. j

Vėliausiomis statistikos ži- 
niojinis, dabar Anglijoje yra 
1,185,000 bedarbių.“ Ir tai yra 
viena® svarbiausių dalykų! 
Anglijos gyvenime,. Nuo to 
ar dabartinė valdžia sugebės 
išrišti nedarbo klausimą žy
miai priklausys jos patvaru
mas. I

Valdžia proponuoja ant mil
žiniškos skalės pradėti įvairius 
valdžios darbus. Tam ,tikslui 
yra paskirta ši 50,000,000 Be 
to ji ragina ir privatines kor- 
pc^raaijas pradėti dabar dar
bą.

Visa tai, suprantama, prisi
dės prie nedarbo sumažinimo. 
Bet visgi n^pa jokios vilties, 
kad tuo bildu nedarbo klausi
mas butų galimas visai išspręs
ti. štai kodėl laukiama, jog 
susirinkusiame lapkričio mėn. 
parlamente kils labai karštų 
dabetų nedarbo klausimu. 
Darbo partija vėl pradės imti 
į nagą vaMžią dėl nesugebėji
mo išrišti nedarbo klausimo.

Brazilijos laivas užėjo 
ant seklumos.

žuvo 33,000 kavos įmaišai.

VERA CRUZ, rūgs. 20. — 
Netoli nuo šio uosto užėjo ant 
seklumos Brazilijos laivas 
“Pelatos”, ki.Tis vežė 66,000 
maišus kavos. Puse to krovi
nio esą visai sugadinta. Visos 
kavos verte esanti 1,000,000 
pesų. *' t

Pastangos nuvilkti laivą nuo 
seklumos nuėjo niekais.

Vokietija greit atsižadė
sianti pasyvaus prie

šinimosi
Bet pirm v^dipno derybų ji 

nori, kad franeuzai paleistų 
Ruhr kalinius.

LONDON, rugsėjo 21. — 
čia gauta žinia, kur sakoma, 
kad Berline ta]x> išleistas pu- 
^iiaui oficiali n i)s (pareiškimas 
kai dėti vedimo derybų repara
cijų klausimu. Pareiškimas 
esąs ilgas ir nelabai aiškus. 
Vienok iš jo galima numanyti, 
kad Berlino valdžia statysianti 
reikalavimą, kad butų paliuo 
sUoti Ruhro kaliniai, o taipgi 
•cad išguitiems iš Ruhro vokie
čiams butų leista grjšti atgal.

Pareiškimas sudarąs tokį įs
pūdį, jog vokiečiai rengiasi li
kviduoti pasyvį priešinimąsi.

Valdžia niekuomet nebuvo įsa
kiusi baigti pasyvį priešini

mo®. i

BERLIN, rūgs. 21. — Pasy
vi® priešinimąsi Ruhr srityje 
turi pats savaime pasibaigti 
be spaudinio iš šalies.

Toks taį esąs Berlino val
džios nusistatymas.

Gi platinamos Amerikoje 
žinios, buk Vokietija atsižadė
jusi pasyvaus pirfiešinimosi, 
esančios visai neteisingos. Tuo 
klausimu validĄia njekuomjst 
nebuvo išleidusi jokio patvar
kymo,

Paskalus apie tos rųšies ofi- 
oiajinį patvarkymą paleidęs 
Berlino laikraštis “Neue Ber- 
lincr”. • * " ’
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Merija kardais kapoja 
Bulgarijos sukilėlius

Daug žmonių esą užmušta 
Bulgarijos sostinėje.

ATĖNAI, nigs. 21. — čia gau
ta žinių, jog Bulgarijos sosti
nėje, Sofijoje, įvyko smarkus 
susirėmifmas tarp polisijos ir 
siikiflėlių. Daug žmonių esą už
mušta.

Bulgarijols kavaįjęrija su 
kardais vaikiusi susirinkusią^ 
minią. Daugybė areštuota.* 
Bomba tapo nukautas vienas 
poliliistas.

Valdžia stveriasi griežčiau' 
šių priemonių, kad likvidavus 
revoliucinį judėjimą.

Sukilėliai esą įveikiami
Bulgarijos valdžia skelbia, kad 

sukilimas baigiama nugniau- 
žti visoje šalyje.

SOFIJA, rūgs. 21. — Val
džia paskelbė, kad komunis
tų sukurstytas įvairiose šalies 
dalyse sukilimas baigiama lik
viduoti.

Esą pranešimai apie dideles 
riaušes buvę perdėti. Stanį, 
Zagora ir Nova Zamova dist- 
riktuose sukilėliai tapę nuga
lėti ir valdžia kontroliuojanti 
padėtį.

Chirpano kaimuose komu
nistai paskelbę sovietų val
džią. '

Sugražino turkams salas
Graikai sugrąžino turkams 

Imbros ir Tenedos salas.

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 21. — Imbros ir Tenedos sa
los prie Dardanelų tapo formali
niai pevestos turkų valdinin
kams. Laike karo tas salas bu
vo užgriebusi Graikija.

Francuzp darbininkai ma
žiau begeria

Aštuonių valandų darbo diena 
ir propaganda unijose prisi
dėjo prie blaivybės sustipri- 
jimo.

PARYŽIUS, rugsėjo 21. — 
Prieš karą girtybė buvo vie
nas opiausių klausimų francu- 
zų darbininkų gyvenime. Gėrė 
beveik visi. Ir gerdavo taip, 
kad pirmadienį nemažas dar
bininkų/ skaičius negalėdavo 
visai eiti į darbą: sirgdavo pa
giriomis. Kai prasidėjo judė
jimas už 8 valandų darbo die
nos įvedimą, tai to judėjimo 
priešių ikai sakė, jog stovint 
už pačių' darbiiniinkų intere- 
cus to nereikia daryti, Esą tą 
reformą įvykinus darbininkai 
visai pražus: jie turės daugiau 
laiko gėrimui, ir lodei suvis 
nusigers.

Bet praktika visai ką kitą 
parodė. Įvedimas aštuonių va
landų darbo dienos ne tik kad 
nepadidino girtybės, o atpenČ, 
— žymiai ją sumažino. Prie 
darbininkų prablaivėjimo, ne
mažai taipgi prisidėjo ir unijo
se vedama blaivybės propagan 
da.

“Le Protgre’s Cfivkjute” sako, 
kad daugelyje vietų svaigalų 
pardavinėjimas' nupuolęs net 
ant 70 nuoš. Kavinių skaičius 
pradėjęs irgi Smarkiai smukti. 
Darbininkai liuesą laką pra
leidžią ne smuklėse, o namie 
su savo šeimynomis.

......... . .

Esą susitart# dėl Fiume
Italija kontroliuosianti uostą, o 

Portobasos teksią® Jugo-Sla- 
vijai.

RYMAS, stigs. 21.— Pusiau 
oficialiniai laikraščiai rašo, kad 
susitarimas dcl Fiume’o uosto 
esąs kaip ir užbaigtas. Fiume 
teksiąs Italijai. Bet užtat Ju- 
go-Slavijos kontrolėn pereisiąs 
Portobasos.

Jokių rubežiaus permainų tarp 
Italijos ir Jugo-Slavijos nebusią.

Įvyks gubernatorių 
konvencija

Prezidentas Coolidge nuskyrė 
spalių 15 d. konvencijai.

WASHINGTON, rūgs. 21. — 
Prezidentas Coolidge faktinai 
nutarė šaukti gubernatorių kon
ferenciją, kad pasitarus dėl pro- 
hibicijos įstatymo vykinimo, o 
taipgi ir kitų įstatymų.

Konvencija įvyksianti apie 
spalių 15 d.

Išvažiuoja Vokietijos 
ambasadorius.

WASUINGTON, nigs. 20.— 
Dr. Otto Wiedfeldt, Vokietijos 
ambasadorius, išvažiavo į New 
Yorką, iš kur jis laivu “Bre- 
men” vyks į Vokietiją, kad pa
sitarus su ĮStresemarmo val
džia kai dėl abelnos politikos.

Dr. Wiedfeddt sugrįŠiąs at
gal už kokių keturių savaičių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar,1 rugsėjo 21 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
oinigais šitaip:

Anglijos 1 s v. sterlingų ....... $4.54
Austrijos 100,000 krosų ....... $1.4C
Belgijos 100 frankų ............... $5.0’
Danijos 100 markių.................$18.02
Finų 100 markių ....................  $2.69
Francijos 100 frankų ..... $5.9^
Italijos 100 lirų ......................  $4.4f
Lietuvos 100 Litų .............   $10.0f
Lenkų 100,000 markių ..........  40'
Norvegijos 100 kronų ............ $16.00
Olandų 100 kronų ..........  $39.2C
Šveicarų 100 kronų.................$17.69
Švedijos 100 kronų ............... $26.50
Vokietijos 1,000,000 markių .... %c

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — Baigiant vie
nuoliktą savaitę vakar ryte su
sirink i meK paaiškėjo, kad stroi- 
kierių veikimas nė kiek nenu- 
puolė; gi ateityje jie dar 
smai’kiau tęs tą kovą, kuri tu
rės’ btįigtiis strejildierių lleiimė- 
jimu.
. Stredlkieriai su jiagelba kitų 
siuvyklų tėmys kiekvieną 
streiklaužį, o ypač lietuvius, 
ki.'u‘ie da iki šiolei dirba tojo 
sekbšapčje pas C. B. Shane 
Co., 325 W. Madison 'gatvių.

Kiekvienas lietuviškas ske
liąs ar skebė streikieriams yra 
gerai žinomi. Nekuriu da ne- 
nutėmyta, ale nuo dabar nori 
nuo mažiausio iki didžiausio 
skobo sužinoti, — patirti kas 
tokie tenai dirba. Nors streii- 
kieriai kone visų vardus žino, 
a!e dar keleto nežino ir nori 
kiekvieną jsužinoti. Visi žino 
gerai., jog streikui pcpibaiigus 
nekurie skobai pasitraukę no
rūs įpris'ilglausiti prie Linijos, 
jeigu jie šiek tiek pramoko 
darbą pas Shane’ą. Bet unija 
tuos dalykus supranta gerai ir 
skebai taip manydamiz tik sa
ve apgaus. Visi skebai bus įt
raukta į juodą listą ir jie ne
galės būti unijos nariais, jeigu 
jie drįtsa dirbti streiko laiku, 
kada darbininkai kovodami 
už duonos kąsnį vaikščioja 
gatvėmis apie dirbtuvę. Gi 
skobai sako, kad esą mes čia 
vistltek amžių nedirbsime: 
mes norime darbą išmokti, o 
paskui •J^andysime eiti į uniji
nes šapas. Stretikieriai sako, 
kad skebnms nebūk vietos tar
pe organizuotų darbininkų ir 
veltui jie mokinas tą amatą ir 
nešioja streiklaužio vardą. 
Nors ir už kelių metų nepa
spės skebas kojos įkelti į uni
jos raštinę, kai]) jį greitai pa
žinis, kad jisai skobavo pas 
Shane’ą. Ir to* skebai susilauks 
netik Chicagoje, ale ir visoje 
Amerikoje.

Unija taip nepyktų, jeigu 
jie mokytųsi idalrbą kokioje 
šapelėje, kur nėra jokio strei
ko. Tąsyk butų kas kita ir 
afčjuts kada į uniją. Bet da
bar jus lietuviai, Shane’o 
streiklaužiai, neužmirškite,, ką 
jus patys ant šarvo sprando 
kraunate: ateis diena, kad jus 
gailesį tęs, mokėdami tą ama
tą ir gal darbų bus gana daug, 
o jus turėsite eiti j kitokią 
ndustriją. Tad atminkite, kad 
tas išsipildys. Nekurije; skebai 

priguli prie kitos industrijos 
unijų ir Uaikaibėgant s trei k i e- 
riai sužinoję apie tai praneš 
anoms unijoms ir jus čia dar
bo netekę, nebegaulsite darbo 
nė ten: paliksite skobais ant 
visados.

—Toks kaip kriaučius.

Dievobaimingas banditas
Banditas, kuris nužudė 20 

žmonių, puoląs ant kelių 
melstis, kai tik suskamba 
bažnyčios varpai.

PUEBLp, Meksiko, rugsėjo 
20. — Feliciano Machorro esąs 
’abai dievobaimingas jauni
kaitis. Kai tik suskamba 
bažnyčios varpai, jis tuoj puo
ląs ant 'kelių melstis už du
bias tų žmonių, kuriuos jis pa
siuntė į anų pasaulį. O j ten jis 
oasiuntė gan didoką žmonių 
būrį: išviso 20 žmonių.

Machorro esąs vos 19 metų 
' aunikaiit is. Pastaruoju laiku 

< dvi dieni jis nužudęs keturis 
žmones, žudąs jis apiplėšimo 
‘■.iiksflais. Ir iki šiol jam gerai 
sekėsi: policija jo nieku budu 
negali pagauti.

Atšaukė generalinį strei
ką Badene

Darbininkai pradėjo dirbti, kuo
met valdžia paskelbė karo 
stovį.

BERLIN, rūgs. 20. — Gene
ralinis streikas, kuris buvo pra
dėtas šios savaitės pradžioje-Ba- 
deno distrikte, tapo atšauktas.

Trečiadienio pasiekusi Berliną 
žinia skelbė, kad valdžia paskel
busi nepaprastą stovį dėl pas
kelbto Freiburge generalinio 
steriko. Geležinkeliai ir laikraš
čiai buvo streiko paliesti.

Makedoniečiai remia Bul
garijos revoliuciją

Raudonieji esą nugalėti, sako 
pranešimas iš Sofijos.

BELGRADAS, rūgs. 20. — Iš 
Sofijos pranešama, kad komuni- 
tų sukilimas šiaurinėje Bulgari
joje esąs sutraškintas.

Makedonijos nereguliariniai 
kareiviai grąsina prisidėti prie 
sukilėlių. Bulgarų valdžia įta
ria kaimynes tautas prisidėjimu 
prie sukurstymo dabartinio su
kilimo. Karo stovis esąs visu 
griežtumu palaikomas.

Billy Sunday esąs vienintelė 
dvasiškių viltis.
NIAGARA FALLS, N. Y., 

rūgs. 21.— “Jeigu Billy Sun
day turės apleisti šį miestą, 
tai ir mes, dvasiškiai, ilgiau 
Ha nebebusime”.

Tokį pareiškimą padare pen
kių šio mesto dVasškių konfe
rencija. Dalykas mat tame, 
kad to miesto bažnyčios esan
čios pustuščio®: nieku badu 
negalima žmonių įprašyti.

Tokiai apverktinai padėčiai 
eisant dvasiškiai suimame par
sikviesti Billy Sunday. Bet ir 
tam “apaštaluij” visai nekali p 
sekasi: jo pamokslų pasiklau
syti susirenka nedaug žmonių, 
p pinigų — tai visai mažai te- 
sumeta. O kur pinigų nėra, 
(ten Billy Sunday nenori iruu 
pintis ‘Vlvasiškais irdikaJais”1. 
Jis jau pareiškęs, kad jeigu 
kolektos nepadidčsiančios, tai 
jis važiuosiąs kur kitur.
c

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai'

NAUJIENOS 
1739 S.Halsted St. 

Chicagolll.

Italai apleidžia Gertu
Ambasadorių taryba apleidimui 
Corfu buvo paskyrusi rūgs. 22 d.

LONDON, rūgs. 21. — Nors 
Ambasadorių tarybos nutarimu, 
italai iš Corfu turėjo išsikraus
tyti rugsėjo 27 d., bet jie jau 
dabar pradėjo kraustytis. Ir ten 
jau pradėta vežti kanuolės, amu
nicija, etc.

' Reikalauja likviduoti 
Davido Namus

Buvusi karaliaus Dovido sekė
ja teismo keliu nori paskirti 
resyverį.
GRAND RAPIDS, Mich. rug. 

21.—- Ponia Estetle A. Meld- 
rum, buvusi Karaliaus Dovido 
sekėja, užvedė prieš .Benton 
Harbor koloniją bylą. Ji rei
kalauja, kad Dovido Namai 
butų visiškai panaikinti ir 

perduoti į resyverio rankas.
Ponios Męldrum duktė už

imanti Dovido NamiJose kokį 
tai ^aukštą urėdą. Ji sako, kad 
karalius Dovidas su jos duk
terimis nederamai pasielgęs.

Portugalijoje laukiama 
sukilimo

Militaristai gal bandys pakar
toti tokį pat dalyką, kokį pa
darė Ispanijos kolegos.

LONDON, rūgs. 21. — Dip
lomatiniuose rateliuose eina 
gandų, kad Portugalijos mili
taristai rengiasi prie sukilimo. 
Juos ypač padrąsino Ispanijos 
])ervers’mas.

Portugalų valdžia mijauČian- 
ti tokio sukilimo galimybę ir 
stropiai rengiasi prie jo. Bet 
ateinančios žiemos sako; kad 
kol ka's visur ramu.

giedra ir šil-ŠIANDIE 
čia u.

^aulė teka 6:37 valandą, lei
džiasi 6:48 valandą. Mėnuo te
ka 4:07 valandą nakty.

atsinauji.no


KAINOS,
MM

Dedas Lietuvoj

jog spm

Iš Okupuotos Lietuvos
įžanga 50c.

Dar Šiandien
aikas

eros

Geras” veterinoriusKainos?

Plėšiky siautimas.

laikrodėlių, perlų ir t.

YRA GERIAUSIAIS LIUDININKAIS STIPRUMO IR SAUGUMO

ŠIO BANKO UŽPAKALYJE KAIP MŪRAS STOVI ILLINOIS

Juozas F. Budrik

Gaukite šiandie šio Banko knygelę ir nuošimčius auginkite

Jusu

Universal State
(Under State Government and Clearing House Supervision)

šventins Jo M. Arcivyskupas
Carinei Henry Carfora D. D.

Win. M. Antonisen 
John L Bagdziunas 
Otto H. Beutler 
Paul K. Bruchas 
James P. Doody

Bus įšventintas j Kunigus Deakon
STANISLOVAS LINKUS

5c.; tada 
hušovėm 
» — Tas

MUSŲ BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI NUTARĖ IŠ 
MOKĖTI PILNA NUOŠIMTĮ ANT VISŲ IŠTRAUKTŲ DEPOZI 
TŲ, KURIE BUS ATGAL SUGRAŽINTI Į BANKA LAIKE VIE 
NOS.SAVAITĖS. JU; .■ ''' ' "" *

$42.50 l> 
..... $32.50 

modelio 2 kelnių 
$22.50, $M5fl P
.................. NS.55J

Pradžia 7:30 vai. vak

Kurie perkelėte išimtus pinigus į kitus Bankus, priduokite 
mums tas knygeles. Mes patys perkelsim atgal pinigus ir Tamstos 
nuošimčiai nebus sugadinti.

Tokis nutarimas yra padarytas vien dėl to kad parodžius šio 
Banko tvirtumą ir prielankumą musy gerbiamiems Kostumeriams, 
kurie patikėjo neteisingiems gandams ir paskalams delei vieno šio 
Banko darbininko prasišalinimo, ir iš nepamatuotos baimes, buvo 
savo pinigus išsiėmę. x '

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

Taipgi Are. Vyskupo Vikar General 
Rev. E. J. Higgins D. D. ir taipgi 
bus daug kunigų įš Chicagos ir 
iš kitų miestų.

Rugsėjo 22, 23, 1923 m.

Musų Depozitoriai 
Nepražudys Nuošimčių

3252 South Halsted Street, Cfricago.
(Laikinai 814 W. 33rd St., kol užsibaigs remotnas)

Pradžia 7:30 P. M. įžanga 50c
Svetainė bus puikiai išpuošta. Meldžiamo jaunimą atsilankyti.

809 W. 351h SI., Chlcago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiate lįrūgus ir 
Parduodam Laivakirtte.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS. — Lai būna musų obalsis ir jo 
laikykimės. Tada tik lietuvių vardas augs ir gražiai skambės.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Teatras, Koncertas 
ir Balius Valdininko byla dėl pa 

sisavinimo valstybes 
pinigų.

Įšventinimo j Kunigus atsibus 
Rugsėjo 22 d., 1923 m.

BAŽNYČIOJ MOTINOS DIEVO š.
35 IR UNION AVĖ.

BANKO VALDYBA: Joseph J. Elias, Pres., James P. Doody, Vice-Pres. 
Andrew H. Nowak, Vice-Pres., Wm. M. Antonisen, Cashier, St. V. Valanchaus 
kas, Ass’t, Cashier. r ■ z

BANKO DIREKTORIAI:
Jos. J. Elias 
Kasimir P. Gugis 
Matthevv Kezes 
M. A. Meldazis 
Andre w H. Nowak

Anthony A. Slakis

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

Olselio kaina tięsiai pirkėjui. 
Užganėdinimas barant.jojamas. 

PEOPLES PLUMBING & SKATINO 
SUPPLY COMPANY

490 Mihvaukee A v., 461 N. Halsted 84 
Telephone Haymarket 1018

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FC_ dFS. TAS JUMS BUS 

"ANT NAUDOS.

Lenkų šunybės. \ •
Trakai. Rugpiučio 15 d. Tra

kuose buvo dideli atlaidai 
Žmonių suvažiavo iš visos apy
linkes. Buvo dvi procesui 
viena iš Vilniaus, kita iš Land-

Daugėja netikėtos 
mirtys.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516
• 127 N. Dearbom St.,
Telephone Randolph 5584

Vakarais: 10736 So. Wabnsh Are.
Tel.: Pullman 6377.

sakęs teturįs 2 lit 
pi "šikai atsakę: 
žmogų už 2 1. 25 
žmogus mirė Kelmės špitolėj 
į antrų dienų. \ Buvo užpuoli
mų ir ant kelio iš Kelmės į 
Raseinius ir taip pat nušautas 
žmogus už 100 litų, o jo sūnūs 
(mažametis) peršautas, bet 
pasveiko.

Milicija daro žygių plėšikus 
sugauti. —(L-va).

Kellmė. Važiuojant plentu 
,11110 Šiaulių į Kelmę dažnai čia 
į užpuldinėja plėšikai. Nesenai 
atvožė į Kęhiię sušaudytų tani 

•kely žmogų, kuris vežė į Ra- 
:šeinius odas. Tas žmogus bu
vo kurčias ir sakės negirdėjęs, 
kaip plėšikai jam liepę susto
ti; tik kada buvęs peršautas, 

‘plėšikai klausių, kodėl jis ne
sustojęs ir' liepę pasisakyti, 
kiek turįs pinigų; žmogus at-

Gižai (Vilkaviškio ap.). — 
Granų kaime ūkininko Rud- 
valio piemuo ganė galvijus, ir 
gerokai užleido ant jaunų do
bilų. 'Galvijai tuoj pradėjo pūs
tis, ir piemuo nieko nelaukda
mas, išsiėmęs peilį, pradėjo 
badyti karvėms šonus. Gerai, 
kad pastebėjo vyresnieji, ku- 
'rie likusias karves atgelbėjo 
kitokiu budu. Piemeniu suba
dytos karvės tuoj kojas pak- 

irate. (L-va).

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Hėating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farm a s ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

— Rengia —
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choras

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 111-13 

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

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

x iki 12 ryto.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S.,Halsted St., Chicago.
’ > TAI Vnr.1..

Pradinės Augštesnės Mokyklos
Prekybos Gramatikos
Kalbų Prirengimo į Universitetus

už pamokinimą vakarais per tris mėnesius $18.
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesį $20

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius $40
už pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $30. 

Del platesnių žinių ateikite mokyklon arba rašykite.
J. P. OLEK AS, Mokyklos vedėjas

Phono Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

Šio Banko kapitalas ir perviršis
$290,000.00

O .visas turtas Banko siekiantis 
$3,000,000.00

Registruoto 
• i _ $700, 

Tas tai yra pub- 
užtiktinimas teisin-

PIRMAS RUDENINIS

BALIUS!
Rengia

Draugystė šv. Jono 
Krikštytojaus

Subato], Rugsėjo-Sept., 22, 
1923 m.

šv. Jurgio parap. Svet.
32nd Place ir Aubum Avė.

Pradžia 6 vai. vakare
Įžanga 35 centai ypatai

Kviečiame senus ir jaunus atsilan
kyti ant šio Iškilmingo Baliaus, ir 
linksmai vakarą praleisti prie puikios 
lietuviškos muzykės, kuri griež viso
kius šokius. Balius tęsis iki vėlumui 
nakties.

Kviečia KOMITETAS.

PASIUTĘS STUDENTAS
1 akto farsas su dainomis

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbransen 
Piano yra įspausta ant užpakalio 
$600, $495 arba $420. H 
likos apsaugojimas 
go patarnavimo perkant tokį dalyką kur 
paprastas žmogus mažai apie jį nusima
no arba negali gerai nuspręsti jo vertės. 
Kiekvienas visur Suvienytose Valstijose 
moka tą pačią kainą už Gulbransen Regi
struotą Pianą. Ar jus manote, kad tos 
kainos gali surasti sau kompeticijos visur 
jei jos nebūtų teisingos?

Raseiniai. — Rugp. 18 d. 
Kauno Apyg. Teismo sesija 
nagrinėjo bylų {buv. Raseinių 
pašto viršinitiko Cypino* Teis

inėdamas domėn bausmę 
apllinky- 

mėn. ka-

Vilkaviškis. — Rugpiučio 20 
d. naktį apie 24 vai. Augiškių 
k. lUiUininkas įAlliinas Demiik- 
šis su4 Gižų valsč. milicininku 
^tvežė į Vilkaviškio apskr. li
goninę jau nebegyvų savo tar
naitę Adelę Stankcvičfiuftę, 20 
metų amžiaus iš Novininkų 
k. Vilkaviškio v. Sako ji nu
sinuodijusi uksusu. (L-va).

mas
lengvinančias bylos 
bes Cypinu nutaisė 5 
Įėjimo.

Teisme išaiškinta, 
ta, kurioj buvo laikomi/ pini
gai nebuvo antspauduojama ir 
spintos raktaii buvo tiktai pas
Cypinu, kaipo įstaigos virši

ninkų, nes nebuvo iš Paštų 
Valdybos atatinkamų instruk
cijų. šios aplinkybės palengvi- 
no Cypinui pasislėpti su pini
gais.

Cypinąs buvo pasislėpęs Vo
kietijoje su valstybės pinigais 
sumoje apie 3i»00f> litų. Sugrį
žę^ į Raseinius, jisai gražino 
apie >1000 litų ir dabar pasi
liko negrąžinu 3935 litų.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumaiestyj:
Room 1726

. CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washingtcn St.

Cor. VVashington & Clark

Namą Tel.: Hyde Park 3895

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

1311 Recter >Bųilding
19 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 10Į5. Vai.: 6 iki 9 vai.

^RIKOSLIETUVIIĮ MOKYKLA
3106 South Halsted Street

MiiiiiiiiiiyiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiihiM
RUDENINIS SGKiy VAKARAS

Baltos Lelijos Merginų Kliubo 
fd*- -

Subatoj, Rugsėjo 22 dieną, 1923 m.
MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 W. 23rd Place

rautuve
MUZIKOS!
Nacionales

Gulbransen Trado Mark 
Lengvas Groti

Lengvas Mokėti

Jei Jus esate atidėję pirkįmą 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Ii 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų p»> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl urnaui iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai Šias kainas. 
.1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaun^ 
vyrų vergės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ......... ..................... $18 Al
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, $3«.»>U >... 
$35.00. Dabar ........................... $25.0*
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $37.50 
$47.50. Dabar.........
Jaunimui sportiško 
siutai vertės nuo 
$27.50. Dabar ......
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų aAu 
tai už $12.50 ir augščiau. 
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.n€ u 
augščiau. 

. S. GORDON 
73‘? W. 14th Str. 

1-mos durys į rytus nuo Ualstt, 
Atdara kasdien nuo 8 ry*^ lit- £ 
Subatomis nuo 8 ryto lig X) <*»-• 
Nedelioniia uuo 8 ryto lig

ŪIU2IAUSIAS(ž@\ 
; OwMUf<M$I»INKIMAS w 
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių.1 vi- 
»okių uaiktų; žiedų ir laikrodėlių, ir sutaiso na viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instiuirventus ir phsiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Šis veikalas yra dėl palinksminimo' Chicag-iečių. Ateikite Ir pa
matykite “pasiutusį” žmogų.

Koncerto dalį išpildys CHICAGOS LIETUVIŲ KVARTETAS, su 
naujom dainom. Po programo šokiai. .

Kviečia KOMITETAS.

•varave. Neapako šį be 
agitiytorių. Dur pimaMoms 
nepaaibaųgirsy mieste atsb 
rado kalkėtoj ask Jfe’ ragino 
žmones važiuoti rugpiučio 19 
d. Vilniun ir pagerbti ten vie
šintį Pilsudskį. Pats Trakų 
miestas dar neatsigavo po ka
ro. Kai kurie muro namai, 
kaip buvusieji bernardinų ir 
domininkonų murai visai ap
leisti. Dar viena Trakuose 
bloga atmaina. Vidury miesto 
stovį aukštas muro stulpas. Jo 
viršui net prie rusų buvo Lie
tuvos Vytis, Trakų herbas ir 
Trakų įkūrimo metai. Žino
mas Pivašunų endekas, pas
kum Trakų Storastas Stanevi
čius liepė kalkėmis visa tai 
užtepti. Mat, jo akys negalė
jo ramiai žiūrėti Trakuose į 
Lietuvos Vytį. To senovės par 
minklo neklįudė rusai, vokie
čiai ir bolševikai, tik lenkas 
Stanevičius jį panaikino.

(L. Ž.>

SOI ~ l’;-
r A;



šeštadienis, Rūgs. 22, 1923 . NAUJIENOS, Chicago, UI.

Stiprumas- 
ir Saugumas

BANK

Stiprųs board direktoriai, užtekti
na pinigų apštis ir patyrusi ir kom- 
petentiška valdyba — tie trįs fak
toriai yra tikras darodymas ban- 
kos stiprumo tikras darodymas ap
saugojimo depozitorių.

Central Manufacturing District 
Bankas turi visus tris. Direktoriai 
yra žmonės kurie turi pasisekimų 
vesti savo biznius ir į kuriuos yra 
žiūrima, kad jie yra atsakomingi 
vesti ir labai svarbius reikalus. Kas 
dėl pinigiškos paramos, kapitalas, 
surplus, nepadalintas pelnas ir še- 
rininkų atsakomybė sudaro viso 
beveik $1,600,000.00, kurie yra kai
po apsauga depozitų šiame banke. 
Valdyba šio banko yra bankiniame 
biznyje per daugelį metų.

Tai jau negali būti didesnio už
tikrinimo APSAUGAI.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

Kapitalas, surplus ir nepadalintas 
pelnas daugiau kaip $1,000.000.00 

1112 W. 35th St., Chicago.

South West Irusi &
Savings Bank

35ta Gatvė, Archer ir Hoyne Avė

A STATE BANK

TURTAS SUVIRS 54,500,000,00
Šis bankas yra po Valstijos Valdžios ir Chi

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

6 iki 8 valandai.

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

GEORGE A. KALSCH, Sekretorius ir 
Kasieriaus Asistentas.

Patariamoji Komisija
ABEL DAVIS 

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

Prezidentas Wilson & Company, Packers
RALPH VAN VECHTEN 

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

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

šviesą ir paįiegą suvedime į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzle 8902

Mokslas suprantamai išdėstytas
Rašo Dr. A. J. Karalius

dūlins. Uranio išleidžiami spin
duliai pareina per tuos pačius 
daiktus, per kuriuos ir X-spin- 
duliai paeinu.

Radi ūmas.

(Tęsinys)

Anot Rutherfordo, naujoji fi
zika pašalino visokių abejonę 
apie molekulus ir atomus. Ge
resnis apsipažinimas su medžia
ga kaip tik ir įrodo dar aiškiau, 
kad ji sudaryta iš atomų. Mes 
dabar žinome, kad ir atomai nė
ra nedalomD'Atomai sudaryti iš 
dar mažesnių dalelių.

Dabar mokslas jau eina prie 
išaiškinimo medžiagos, prie tik
rojo išaiškinimo. Chemistai ži
nojo, kad yra tiek ir tiek ele
mentų (apie 80), kuriuos į nie
ką. kitą paversti negalima, nes 
atomai esą nedalomi. Dabar ei
nama prie senai pageidaujamo 
dalyko, būtent norima surasti 
viena pirminė medžiaga, iš ku
rios visi elementai yra pasidarę. 
Jėzuitas astronomas Secchi spė
liojo, kad visi atomai išsivystė iš 
etero; Crookes piršo “protilį”, iš 
kurio, jo nuomone, visi elemen
tai išsivystę. Kiti skelbė, kad iš 
vandenilio (hidrogeno) išsivystė 
visi atomai.

žodžiu sakant pradėta j ieško
ti pirminės medžiagos, pradėta 
knistis į medžiagos pamatus; 
pradėta kalbėti, kad iš švino ar
ba geležies galima padaryti auk
sų. Ir, reikia pripažinti, labai 
daug žingeidžių tyrimų jau pa
daryta, nors dar, rodos, niekam 
nepasisekė iš švino aukso pada
ryti.

Radiumo suradime pirmiau
sia labai žymiai pasidarbavo 
mokslininkas prof. Crookes. 
1869 m. ptistebeta, kad leidžiant 
elektros srovę per beorę (vac- 
uum) tūbų (dūdų) pasidaro žal
sva spalvelė. Crookes padirbo 
geriausių beorę dūdų, kurioje oro 
buvo tiek maža, kad galima sa
kyti visai nebuvo. Negativus 
polius elektros srovės arba va
dinamas katodas pradėjo išleisti 
aukščiau suminėtų žalsvų slap- 
vų. Tai buvo savo rųšies spin
duliai. Kas tie spinduliai? 
Crookes iš pradžių sakė, kad tai 
ėsų medžiagos ketvirtasai sto
vis. Iki šiol mes turėjome kietų 
medžiagų, skystų ir dujas — o 
dabar ėsų surasta ketvirtasai 
stovis.

Crookes padirbo ir prieš savo 
akis turėjo visų sekretų, vienok 
tiktai už dvidešimts metų pasi
sekė surasti kas tie spinduliai. 
Vėlesni tyrinėjimai surado, kad 
tie spinduliai tai “medžiagos da
lelės, skriejančios smarkiausiu J 
greitumu (nuo 16,000 iki 100,- 
000 mylių per sekundų) . Kiek
viena dalelė stebėtinai maža, 
apie du tūkstančiu kartų mažes
nė už vandenilio atomų”. Dabar 
žinome, kad tos dalelės yra elek
tronai, iš kurių sudaryti atomai. ’ 
Crookeso dūdoje suskilo medžia
gos atomai.

X-spinduIiai.
1895. Rentgenas, šituos spin

dulius tirdamas, pastebėjo, kad 
jie eina kiaurai per akmeniu, 
kaulus ir per visus šviesų neper- 
leidžiančius daiktus. Greitu lai
ku pasaulis išg/irdo, kad jra'lima 
nufotografuoti žmogaus kaulus 
kūne, surasti centų kūdikio vi
duriuose ir tt.

Bet kas tie X-spinduliai ? Tai 
ne medžiagos dalelčfį. Tai nauja 
rųšis šviesos. Męs jau kalbėjo
me apie spektroskopų ir žinome 
kų jis parodo, šviesa tai etero 
bangavimas ir, kaip savo vietoj 
pamatysime, tos bangos visos 
vienodos, tiktai jų ilgis skirtin
gas. X-spinduIiai yra šviesa, ku
rios mes iki šiol nežinojome. Nie
ko stebėtina: mes suradome bu
dus pagaminti, pamatyti papra
stai nematomų šviesų ir tiek.

Tyrinėjimai ėjo toliaus. 1896

m. Becąuerel privedė prie slenk
sčio naujų išradimų, naujų ste
buklų. Tūli daiktai, gavę daug 
saulės šviesos, pradeda žibėti. 
Bacąuerel pradėjo tyrinėti, ar 
šitokį daiktai neturi X-spindu- 
lių. Vienų dienų jisai paėniė ura- 
nio druskų. Jisai norėjo sužino
ti ar, po palaikymo saulės spin
duliuose, jam nepavyktų nufoto
grafuoti su šita druska kryžių 
per šviesų nepe'rleidžiančių me
džiagų. Jisai šitų druskų suvy
niojo, padėjo į šalį ir laukė sau
lės spindulių, bet uraniui saulės 
spinduliai buvo nereikalingi. IŠ 
šitos medžiagos išėjo stebėtini 
spinduliai ir atspaude kryžių ant 
negatyvo. Naktį ir dienų iš ura- 
nio ėjo šitie stebėtini spindu
liai. Tai buvo naujanybe. šita 
medžiaga tartum gamina X-spin-

Mokslininkai šituo labai užsi- 
žingeidavo. Norėta patirti ar tie 
spinduliai išeina iš uranio ar iš 
kokios nors kitos jame esančios* 
medžiagos. Prof. Curie pradėjo 
tyrinėti įvairius mineralus. Jieš- 
kota, tyrinėta ir galų gale sura
sta naujas elementas, nauja me
džiaga, kuri daugiausia spindu
liuoja. šita medžiaga pavadinta 
radium.

Tai buvo pradžia dar stebėti- 
nesniems suradimams. Visos la
boratorijos pradėjo reikalauti ra
diumo, kurio išskyrimas nesvie
tiškai brangiai atseina. Tyrinė
jimai surado daugiau elementų, 
kurie ir-gi spinduliuoja. Surasta 
visa eilė radioaktingųjų (spin
duliuojančių) elementų. Dabar 
mes žinome, kad beveik kiekvie
na medžiaga spinduliuoja arba 
gali spinduliuoti. O tasai spindu
liavimas reiškia tiktai šitų: kiek-

vienos medžiagos atomai nuola
tos skyla, dalosi į elektronus.

Atomai ne tik nčra^nedalomi, j 
bet patys nuolatos skyla, dali
nasi. Vėliaus mes kalbėsime apie 
elektronus; čia galime pasakyti, 
kad kiekvienas degus metalas pa
gamina nesuskaitomų daugybę 
elektronų kas sekundų. Kiekvie
na elektros lempa juos dirba, 
kiekvienas perkūno trenkimas, 
kiekvienas žaibas juos gamina. 
Mes kas dienų matome atomų 
skylimų — pirmiau sakydavome, 
kad atomai nedalomi. Saulės 
spinduliai gal būt greičiausia ga
li suardyti atomus kiekvienoj 
medžiagoj. Labai gerai, kad 
oras pagauna didesnę dalį ultra
violetų jų saulės spindulių; jei ne, 
tai jie išskirstytų visų musų že
mės medžiagą, sutarpintų visus 
musų metalus.

^Vieiiok mes šitais suradimais 
galime daugybę misterijų išaiš
kinti. Mes dabar jau galime su
prasti ne tik medžiagų, bet elek
trų ir šviesų, apie kų kalbėsime 
sekamuose straipsniuose.

(Bus daugiau)

^he WEST SiDEs™sng^BanK
cJhe Bank o f “Safetg and Friendly Service

RooscVclt Road ai Halsted ’Slrecl’ Chicago
Statementas po peržiūrėjimui biznio Rugsėjo 14, 1923

RESURSAI
, Paskola ir diskauntai ................... $8,190,258.64

Overdraftas ...................    1,75*7.65
Bankos ir kiti Rcal Estate 142,217.01
Suv. Valst. Bonai ............    2,356,100.00
Bonai ...............................................i 1,341,800.00
pribrendęs nuošimtis ..........................  69,184.82
Kostuinerių liability ir kredito laiškai 51,067.00 
Pinigais ir iš bankų priguli ....... 1,991,677.95

$14,144,063.07

Depozitų Balandžio 3,1923 ......
Depozitų — Birželio 30,1923 .........
Depozitų — Rugsėjo 14,1923 .........

Valdyba
Benj. S. Mayer; Pirmininkas
Herbert S. Pflaum', Vice-Pirmininkas
Louis H. Heyrųąnn, Pirmininkas 
Carl L. Jernberg; Kasierius <

DIREKTORIAI IR DIDESNIEJI ŠĖRININKĄI
Thomhill Broome,

Pres. Midland Warehouse & Transfer Co.
Nathan T. Brenner,,

Pres. American Insulated Wire & Cable Co.
Benjamin S. Mayer,

Chairman of the Board.
L. W. Heym-ann, 

President.

ATSAKOMYBĖS
Kapitalas Stakas ...........   $700,000.00
karpius ir nepadalintas pelnas ....... 222,503.59
Neuždirbtas diskauntas .....   51,614.63
Rezervas dėl taxų ir tt.....................  336,159.16
Atsakomybes ir kredito laiškai ......   51,067.00
Depozitų ........................................ 12,782,718.64

$14,144,063.07

................................... $11,951,522.00 

..................................... 12,548,675.00 

...................................... 12,782,718.00
Kasieriaus Asistentai

M. A. Weir R. E. Reid
E. A. Weir H. Beskin

F. A. W. Johnson

John A.'.Spoor,
Director Ist Nat. Bank, Chicago

Louis Boisot,
(Retired) formerly Vice-Presidėnt First 
Trust & Savings Bank.

A. G. Leonard, t

Pres. Union Stock Yards & Transit Co.
Irving N. Klein, 

Vice-President of L. Klein, Ine.

Po Chicagos Clearing House priežiūros

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:33 vakare.

DR. M. T. STRtKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 Są. 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 L. . J

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

-............. .... .... . -

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

: 9 ikd 12 pietų, 7 iki 8 xOfiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago. III.
.■■■■■—..... -■■■ ............... H'

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

ĮMrs. A MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENt
' AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119

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

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktj Drexel 951 
Boulevard 4136 

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

-

Telefonai i

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatiską prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims

3113 South 
Halsted St.

pa
mote-

pa- 
moterims 

merginoms dy-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

I. ■ ■ ll.l — .l   ■ t.' I

Te’.ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Telephone Yards 5032

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

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

' nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Rezidencijos tel. Van Burcn CT234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 .vak. Nedeliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

BR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

BR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

OptometrUt
Tel. Boulevnrd 6487 
4649 8. Ashland Ava 
Kampas 47-tos gat.

j.roe 1 u boba

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St„ Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

BR. *. MONTVID
Lietuvis Gydytoj m ir Chirurgas 

25 E. W«skington St.
Valandos: nuo 10 ik! 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos c tel. Kedzie 7715

r—------------- 1 1------- -------
Telefonas Boulevard 7042

BR. G. L VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL. 
- - .............. —'

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

Ofiso valandos: Į
9 iki 12, 1 iki 3 dieną I
ir 6:80 iki 9:30 vakare •

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Ilalsted St. 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfaz 5574 

CHICAGO, ILL.

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

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

Nedčlioj pagal sutarti.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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The Lithuimlan Daily Newi 

Pahliehed Daily, axoept Sunday by 
The Lithuanian >awa Pub. Co., Ine.

Iditor P. Grigaiti*

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rposevelt 85M

Subecription Ra tesi
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per eopy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i ištiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. — Telefonas: Rooaevalt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje •— paltui

Metams  --------------------- ——- $8.00
Pusei metų , ------4.00
Trims mėnesiams - --------- --------2.00
Dviem mėnesiam ... .........—— 1.50
Vienam minėsiu! —___

Chicasroje per neiiotojusi
Viena kopija ------------------------ - 8c
Savaitei-----------  ■ .——— 18c
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, ne Cliicagoje, 
pastų i

Metams----- --------------------------- $7.00
Pusei metų ........... — 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam  1^5
Vienam mėnesiui------------------- *75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginu)

Metams.........-........ ———$8.00
Pusei metų----- ----------------------  4.00
Trims mėnesiams--------------— 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu, kartu su užsakymu.

. .75

Didžiumos valia 
—religijoje.

bet didelių milioninių liau
dies masių veikimas, kurio 
tikslas yra išpildyti istorijos 
misiją ir įkūnyti tikrenybė
je istorinį būtinumą.”
Po šitais Rožės Luksem- 

burg dėsniais pasirašys kiek
vienas socialistas, nes jie ištie- 
sų teisingai išdėsto skirtumą 
tarpe buržuazinės revoliucijos 
ir proletarinės revoliucijos.

Bet tie žmonės, kurie buvo 
priėmę “Spartako Sąjungos*’ 
programą, paskui atmetė jį ir 
pavirto bolševikiško (teroro 
garbintojais.

-Kas pritaria terorui, kaipo 
revoliucijos priemonei, tas,

Konstitucijos 
minėjimas.

Ši savaite buvo pašvęsta 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijos aiškinimui ir skaity
mui.

Rugsėjo 17 d. sukako ly
giai 136 metai, kaip ji buvo 
parašyta. Išgyvavusi taip il
gą amžių, ji tečiaus dar ir 
šiandie nenustojo savo mil
žiniškos praktiškos reikšmės 
(nežiūrint kai kurių padary
tų joje pataisų ir priedų), o 
tai rodo, kad jos pamatai 
yra sveiki ir teisingi.

Jungtinių Valstijų konsti
tucija yra žmonių renkamos 
valdžios sistema. Visokią 
valdžios galią ji išveda tik
tai iš valdomųjų žmonių su
tikimo. Ji pripažįsta žmo
nėms teisę pašalinti tokią 
valdžią, kuri eina prieš jų

Tokia valdžios sistema va
dinasi demokratija. Ir tas 
faktas, kad šioje konstituci
joje suplanuotoji valdžios 

• forma išlaikė visas istorijos 
audras beveik per pusantro 
šimto metų, kuomet per tą 
laiką sugriuvo daugybė ki
tokios rųšies valdžių, — liu
dija apie demokratijos pir
menybę prieš diktatūrą, au
tokratiją ir įvairius kitus 
despotizmo pavidalus.

Tai yra pravartu pažymė
ti ypač šiandie, kuomet gir
dėt tiek daug balsų, garbi
nančių bolševizmą ir fašiz
mą. Šitie anti-demokratiniai 
judėjimai yra tiesioginiai il
gų karo metų vaisiai. Karo 
laiku pačiose Jungtinėse 
Valstijose demokratijos prin 
cipai'buvo visokeriopai nie
kinami ir žmonąrps tekdavo 
neretai nukentėti dėl naudo
jimosi tomis teisėmis, kurias 
jiems pripažįstą šalies kon
stitucija.

Bet karas šių dienų visuo
menėje yra ligos, o ne svei
katos stovis. Todėl ir tie ka
ro pagimdytieji judėjimai 
negali būti patvarus. Ateitis 
priklauso demokratijai.

Maskvos “Pravda” pa
smerkė tuos agitatorius, ku
rie užgaulioja x tikinčiųjų 
žmonių jausmus. Ji pasmer
kė ir tuos anti-religinių agi
tatorių sukurstytus laisva
manius, kurie išvaiko popus 
ir uždarinėja cerkves. Ji sa
ko jiems, kad religijos bei 
bažnyčios klausimuose rei
kia elgtis atsargiai ir “atsi
žvelgti j didžiumos gyvento
jų norą” (žiur. Apžvalgą.). Caj'^auTo nenumanydami;I

Tai yra, be abejonės, iš- yra buržuazinės, o ne proleta-' 
mintingas patarimas. Į di- rinės revoliucijos šalininkas, j 
džiumos gyventojų norą at- * ----------j------  ,
sižvelgti reikia — net ir ta- NAUJAS ŽURNALAS—- į 
da, kai darai tą, ką skaitai! “GYVENIMAS”, 
naudingu jiems.

Bet kodėl tiktai religijos
ir bažnyčios klausimuose rei-1 jį^ų,* skaitytojams, kaipo 
kia skaitytis SU didžiumos I autorius straipsnių apie sveika- 
norais, o ne taip pat ir poli- Į tą ir kaipo labai gabus mokslo 
tikos reikaluose? Ipopuliarizuotojas, leidžia mė-

Toks arba kitoks valsty- žurnalą “Gyvenimas”, 
bes tvarkymas paliečia žmo- Į Pakęstą sveikatos, lyties ir 
gaus gyvenimo reikalus dar nunRri8 jau spau. 
labiaus, negu valdžios atsi-1 įr pasirodyti už ke- 
nešimas prie religijos. Prie- ieto dienų, 
varta religijos srityje gali 'Metinė 
daugių-daugiausia suvaržy-U doleris, 
ti išorinę, paviršutinę josios 
nuse kuri nėra svarbiausias South Morffan St” Chlcaff0’ I1L 
! • i I Šitas naujas žurnalas ketina
dalykas. Bet žmogaus sie^" Į būti įdomus. Jisai duos musų 
je jokia prievarta negali iš- Į skaitančiai publikai ir naujų 
dilinti religiją, jeigu ji tenai žinių, ir naujų minčių, ir pa
yra. Tuo tarpu kad politinė skatinimo prie gilesnio prota- 
priespauda gali padaryti vimo- Musą publika tokios 
žmogų visišku vergu. ' £*ies. ’'"a. pasiSesti-

Religijoje bolševikai jau I visas interesas buvo at- 
pripažįsta pamatinį demo- kreiptas į politiką, kurioje de- v
kratijos dėsnį — skaitymąsi josi tiek’ daug įstabių ir sen i ATSKARO^ MJO ^MASKVC^1. 
su didžiumos norais. Bet po- Į sacingų dalykų. Ji karščiavo* i 
litikoje jie dar vis tebestoja H . Paikos įvykių, rodė 
už diktatūra kuri reiškia sav° snnI>atlJas vienoms i>oli- . I titiįėĮms partijoimĮs ir afntipati- 
priespaudą didžiumai gy"!^ kitoims, jį ginčijosi tarp 
ventojų. Šitas kontrastas ai-1 savęs ir laukė vis ko nors nau- 
škiausiai parodo visą bolše-l jo, nepaprasto, ė ' į 
vizmo reakcingumą. Dabar tečiaus žmonės jau'i

Viduramžių pabaigoje bu-1 žymiai atšalo prie politikos ir 
vo paprastas daiktas viešpa- . kov,J- ^Tc9om?s 

taujančiosiose klasėse libe-1 pagejj,auja kurios ne
ralizmas religijos klausimuo- tiek drzintų jų neirvu£, kiek 
se ir net atvira bedievybė. I duotų peno ramesmiam galvo- 
Bet tos klasės visoms ketu- Į ji’mui. Todcl nėra abejonės, 
rioms stojo už despotišką daugelis^ sveikins Dr. Ka- 
tvarką valstybėje. Jų nusi- H““18 žurnato Rodymą, 
statymas buvo toks: nesvar-taj^i,^., num|erio> tas tį. 
bu, kaip kas tiki, by tik mes|gu tumaus kreipiasi prie jo lei- 
galime išnaudoti žmones. Į dėjo augščiaus nurodytų ad-

Lygiai taip dabar galvoja resu. 
ir Rusijos diktatoriai. Tegu -----------------
sau žmonės meldžiasi baž- jau SMERKIA POGROMINĘ 
nyčiose arba ne, bet valdžios Į AGITACIJĄ PRIEŠ RELIGIJĄ, 
mes iš savo rankų nepalei- 
sime.

Dr. A. J. Karalius, jau nuo 
daugelio metų žinomas “Nau- 

Skaityto’j»m®, kaipo

“Gyvenamo’’’ ijcajna 
o atskiras numeris 
10c. Adresas: 3303

už tai, 
žmone-

mi dvakiškiiją dr nepasit^ciilc'- 
dlami pipirų dievams.”
Brooklyn.0 laikraštis, toliaus, 

tęsia:
“ ‘Pravda’ stoja 

kad pirmiau ta'msius
liūs reikia šviesti, nepalie- 
čiant dievo, į kufrį jie aklai 
tiki, nes jeigu bus pirmiau 
sulnenigtli dievam^ ‘Ipogro- 
mai’, tai tamsieji žmone- 
liai darysis dar didesniais 
fanatikais ir visomis jėgo
mis puls tuos savo dievus 
ginti.

“Lydinai taip *Pravda* 
s'merkia ir tuo®, kurie neat
sižvelgia į didžiumos gyven
tojų norą, bet patys, susiėję, 
nutaria išvyti *i>opus ir už- 

. diaryti cerkves. Ir čia šita® 
laikraštis liepia elgtis dabai 
atsargiai, atsižvelgiant į di- 
džiuimo® gyventojų norute ir

. 1 L. gelmenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

[Tęsinys]

bevaikščiojant 
liekanų tarpe, 
ištarėme, kaip 
žmonių kultu-

Apžvalgai
BURŽUAZINĖ IR PROLETA

RINĖ (REVOLIUCIJA.

Išdidu- 
taip ir

5 Berlynan.

Vėl musų ekskursija atsi- 
(duria Vokiečių žemėje. Va- 
žJiu’ojahie stačiai Berlynan!. 
Kelias ligi Drezdenu i tas pats, 
ką ir atvažiuojant. Geriau 
priši'^ulrfinie įSajksoirįijds gam
tos grožybių. Kalnai, kuriuose 
išmėtyta šian ir ten viešbučiai, 
turtuolių rumaį atrodo kokia 
tai pasakų karalija, 
mas bei galingumas
veržiasi iš tankiai kyšo j ančių 
akmens uolų. Tik įsenute Kli
ba, nieko nebodama, rėžia iš
ilgai kalinus ir plauja kietus 
Įgavo krantus.' Kiek arčiau 
Drezdeno kalnai ima mažėti, 

i uolos retėti ir prasideda fab- 
I rikų rajonas su skaitlingais 
savo darbininkų baltais namu- 
kafiis. Gauinaisi[ vaizdas jau 
pillnai '‘^vokiškas”. Technika), 
utilitarizmas tampriai surištas 
su spekuliacija taip ir veržia
si iš Vokietijos krašto. Pra
važiavus, jau muims pažįsta
mą Drezdeną prasideda viduri
nės Vokietijos lygumos. Kaip 
tik akys neša laukai ir lau
kai, nei miško, nei miesto ne- 

| matyti. Jeigu kur užgriebstf 
I savo žiūra tai tik nedidelį iš 
Į baltų mūrų kaimelį. Laukuo- 
| se dirvonų nematyti, nėra Ru
sijos “step’ų”, visur užsėta ja- 

tinkate boiševikiškfcins ko- ^vai vidutiniai šian 
nmistajns. Jfejns irgi s.ne- “*! nu'k,r^- Žame matyt! rei- 
genų nadia Pritark visam kal^J\^g prakalto is žino
tai., ką tiktai sako Maskvos P » *“7’ . .

į matyti miifiišklio juodžemio, 
molinės žemės ar

Jeigu bolševikų “Pravda” 
liepia, tai lietuviški komunis 

Į tad, žinoma, turi lęlausyt. Ir 
| “NeLaisvės” rašytojas reko- 
Įmenduoja savo draugams tą 
I taktiką, kurią dabar ėmė vUr- 
tot jų bosai Rusijoje.

Japonų karo laiku Rusijoje 
Į buvo labai prasiplatinęs anek- 
I įlotas apie generolą, kuriam 
[ daktaras, darydamas operaciją 
I galvoje, išėmė smleigenis ir pas
kui Užmiršo įdėti atgal. Pa

lei j enitas, patyręs, kad jisai pa- 
Į liko be smegenų, nėkiek ne- 
Į nu'sfijmfinė; bet tarC: į“Naipile- 
I vat’. Generolams < smegenų 
| nereikia!”

Šitas anekdotas kuogeriausia

Niekur ne-
- metų Į bolševikai, ir atliktas kriukis !

AUSTRALIJOS KOMUNISTAI Į'on,S™te 811 i i * x * i • |
žemele. Ir kad is jos gauti

• ( "'’lnors ir vidutinį javą reikia
• Komunistų partija Australi- d,!U’« irJa,,g pa,lirf)5ti ’’ 
joje jau senai stengiasi įstoti į
Ausratijos Darbo Partiją, bei T°’

~ i- -i • v. \ vilis, išraižančius ištisus lau- visois jo® pastangos iki šiol su-L ’ . . . . . . ,n j • ku!s. Grioviais eina, taip ’lau- įtuikdavo nepermaldaujama , . .. v _- > • • v. . 4 kui reikalinga, drėgmė.Da bo I artųos pasipnesnumą. Arčfeu matyU n0(Ii.
mmiMn J<>Sr> Į doles bandas galvijų beganant.'

beveik vienišiai atmetanti. ^auma jumtmar-

£5, SS “’E,1’ 
mJ n &e- Matytį ir arklių besiga-mi visą Darbo Partijos pro-| 4. 4. ..rl. .. J p nant tam tikrosegramą ar nutraukti savo ry-L . .
šius su Maskvos Internaciona-‘ ’
lu.

žydų
laikraštis “Vlecker” rašo:

šlyno, vis

užtvarose, 
“hipylnų* 
Smulkių

augščiaus nurodytų ad^-

Komunistinė Brooklyno' “Ne-1 
Laisvė” aiškina, kaip reikia! 
kovoti prieš tikybą^ dvasiški- 
ją. Supraųta'mas daiktas, kad 
ji tą klausimą aiškina ne savo 
protu, bet pagal Maskvoje iš
dirbtą receptą.

Visi atsimiena, kaip nesenai 
Rusijos bolševikai vedė triukš
mingą kampaniją prieš religi-

Garsioji Vokietijos revoliu-1J1 bažnyčią: kaip jie išjitok-l 
cionicrė, Rožė Luksemburg, diavo religines apeigas,, kaip.jie 
kurią užmušė junkeriai ^par-pyliodavusi iš tikinčiųjų žino- 
takiečių sukilimo laiku, buvo jausmų, kaip j^e rengdavo 
viena iš “Spartako Sąjungos” I gatvėse.procesija® ir rodydavo 
steigėjų ir parašė jos progra* | d^'e’vll šventųjų karikatūras1.1 
mą. Tame programe randa-p' ^uVine,J' dėjosi, tai lieu | 

me štai kokią vietą: taviški
ziazmu 

*;Buržuiazlinėfee revoliucijom rųliginę 
se kraujo liejimas, teroras damiesi 
ir politiniai žudymai buvo Ljidžiąi

neapseinadnį ginklai kįlan- kuosavimui darbu. Bet ilabarl 
čiosios klasės rankose. Pro- bolševikai pakeitė savo nusi- 

detarinė revoliucija savo ti- statymą tuo klausimu, ir Lu
kšiams nereikalauja teroro; Lį^ės komunistinės papūgos! 
ji bdaurisi žmonių 'žudymu taip pat jau visai kitaip apie 
ii- neapkenčia jo. Jaį nerei- kalba.
kia ąttų įpriiennoi^ų dėlto, MmėiMji ’MN«iLa|isvc” rado 
kad ji kovoja ne prieš as-. Maskvos '“Pravddje” straipsnį, 
inenis, o prieš įstaigas, dėl- apie kurio turinį ji sako taip: 
to, kad ji neturi naivių iliu
zijų, kujrių ncpasisekim'a's 
kurstytų prie keršto. Ji yra 
ne desperatiška mažumos 
pastanga su pagelba jiegos 
savotiškai perdirbti pasaulį,

., tai li/eu 
komunistai su entu- 

apraši liedavo tą anti- 
bolševikų kovų, gėrė
ja ir skaitydami ją 

naudingu* žmonijos iš-

“Ten kafp tfik smerkiami 
visi t ilsi agitatoriai ir veikėjai, 
kurie be jokios atodairos, 
be jokio apsvarstymo sklei
džia lalisvamanybę, plu'sda-

įgyja stačiai daugiau noro 
bei energijos savo srityje dirb
ti. Ir mums mokytojams kilo 
daug minčių 
šiame senovės 
Ne vienas sau 
netoli nužengė
ra per tuos keturis tūkstan
čius metų. Tiesa, žmonija 
išgalvojo daug “kytrų” žudy- 
mosi priemonių, bet dailėje, 
mene visai netoli nuėjo nuo 
tų aigiptiečių, kurie iš molio, 
be tobulų įrankių, sugebėjo 
padirbti tokias puikias vazas, 
indus, stovylas, iš akmens 
gražių spalvų, ir dar ligi šiai 
djienai žiūrėtojo akį črerian-

I čių, sarkofagus tyej mumijas 
puikiai suvystytas. Panašiomis 
mintimis apleidome tą gilios 
senovės dailės šventyklą — 
Berlyno aĮigiptologjijois muzO- 
jų. Kitą pusdienį pašventėm 
apžiūrėjimui garsaus Berlyųd 
žvėryno. Bendrai imant, žvė
rynas yra gana turiningas; ja
me randasi iš visų žemės kam- 

| pų laukinių ir naminių gyvu
li ių. Tik, matyt, karas žy- 
hniai atsiliepė į gyvulių užlai- 
|kymą ir naujais ekzemplioriais 
I dapildymą. Ir šiito laiku gy- 
I vuliai pusbadžiai laikomi, o 
| kai kada ir dėl maisto stokos 
1 parduodami į privačias ran- 
| kas. Bet vis dar randasi iš 
Į plėšriųjų liūtai, tigyki, leopar- 
| dai, meškos, šiaip gyvulių —• 
I drambliai, Nilo begemotai, ži- 
I rafos, zebu; elniai, briedžiai, 
Į Nozilžionės, vandens gyvento- 
I jai — ūdros ir daugybė kito
kių žvėrelių. Randami taipgi 

Į ir paukščių skyriai, gana skait- 
I tingį savo eksponatais, kurių 
I vardus sunkoka įvardinti. Įdo- 
Į mus pelių lyd žiurkių skyrius, 
I (‘ia taį jaif tikrai surinkta vi- 
I sos “graužikės” kokios tik 

žemėje randasi. Dar prie žvė
ryno randasi smulkių gyvūnų 
akvariumas. Akvariumas už
laikomas garsių šios srities 
specialistų — ir už tat labai į- 
domus kiekvienam lankytojui. 
Daugybė smulkių gyvulėlių at
vaizdinta pilname savo gyve
nime. Žvėryne kiekvienas 
gyvullių rūšies, randasi po ke
letą, o kartais ir kelio!iką ek- 
zempliorių. Pavyzdžiui liūtų 
bus kokia dvidešimt štukų ir 
dažnai porelėmis, kad galėtų 
veistis.

(Bus daugiau) <

galo sunkią jų padėtį ir suda-| 
rė gana nemalonaus įspūdžio.! 
Labaii dažnai teko mums Ber-I 
lyne girdėti iš vietos piliečių! 
įvairių priekaištų vien dėl to,| 
kad mes svetimtaučiai. Nors! 
patsai Berlynan svetimtaučiais | 
knibždėte knibžda, bet ■ vi stiek Į 
jie vokiečių nekenčiami ir kuri 
tik galima visapusiai išnaudo-| 
jami. Įvairus krautuvninkai, Į 
juodosios biržos agentai gaudy-| 
te gaudo ‘laumonderius” ir! 
dar ineprityrusius gerokai ap-| 
gauna. Jeigu tik krautuvėn Į 
užėjus savininkas pastebės, I 
kad esi svetimtautis tuoj at-1 
skirą kainą vienos ar kilosi 
prekės pateikia. Ir labai rei-| 
kia mokėti nuduoti, kad nepa-| 
žintų, nes už patį mehkniekį| 
tiek nulups, kad tuoj gali ki-| 
šeniius praretėti. Stačiai, tam| 
tikra sitema Berlyne svetim-Į 
tau cjiaj 'išn a tildo j amii. Pavyz-Į
džiui užprašius restorane pie-1 
tus, tarnas nueina virtuvėn dr 
sako “pietus dėl “auslcnderio”, 
ir atneša visuomet daug blo
gesnius nej vietiniams pilie
čiams. Stačiai stebėtis reikia 
kaip tas Berlynas per keletą 
karo metų spėjo atsimainyti1 

Sekančią dieną, ponios Di
džiūnes vedami nuėjome Aigip- 
to muzejun. šis pasaulinis ai-! 
giptologijos mūzoj lis pilnai 
atvaizdina tos šalies gyvenimą 
bei kultą, pradedant keletu 
tūkstančių metų prieš Kristų 

dienoiiis.
numirėlių 

čia atvaiz- 
ir mumijų 
tam tikra

me mūzoj aus skyriuje, 
mumijų dar užsillikusiu 
2000 metų prieš Kristaus gimi
mą. Dievų garbei aukavimas 
vairių ^d^lykų čia parodoma 
ligi pačių smulkmenų ir vis 
originalais iš Aigipto atvežtais. 
Faraonų stovylios labai ir la-| 
jai seno išdirbinio. lindai var-Į 
;ojami kasdieniniame gyveni-j 
ilic, o taipgį iškilmėse. Gink-1 
lai, padirbti daugiausia iš kau-| 
lo ir akmens. Įvairus pagraži-| 
nimai rūmų, šventyklų su pui-Į 
kiom kolumnom. Levai su| 
žmogaus galvomis, stovėję prie! 
vartų įeinant į gražius rumuJs 
čia stovu, išstatyti pakraščiais | 
muzejaus salių. Aigipto vazų| 
skyrius sudaro tam tikrą mu-| 
zejų. Kiekviena vaza turi ori-| 
ginalę ir pukia savo ornainen-l 
taką, Stačiai stebėtis reikia, Į 
kaip tie aigiptėnai su taip pri-| 
mitingais įrankiais sugebėdavo! 
tokius dailės šedevrus padary-1 
ti! Mituose pasakojami kar-Į 
žygių nuotikiaį atvaizdinti tam Į 
tikroje skulptūros liekamų ga-| 
lerijoje. čia randasi ištisos! 
grupės karžygių, nuveikiant dfi-1 
deliausias kliūtis ir šios gru-| 
pės padarytos garsių senovės 
skulptorių. ’Tik labai gaila, 
kad daugelio grupių trūksta 
kai kurių dalių. Tai gražiam 
milžino kiuiuį trūksta galvos, 
taį rankos, ar kojos ir 1.1. 
Mat tiek laiko praėjus negalė
jo viskas sveika L^žsidiikti, žmo
gaus sauvalė turėjo savo pa
daryti... Plačiai žinomas ir 
šiomis dienomis giliai tyrinė
jamas agiptėnų vaistas čia tu
ri savo skyrių. Jeroglifai ant 
karstų faraonų, ant palmių la
pų, tam tikro, aigiptėnų popie
riaus gana skaitlingai iŠstaty- j 
ta/ Taipgi sulyginamomis 
■lentelėmis parodyta visa rašto 
evolliucija, pradedant Aigipto 
jerogjlifaiis ir baigiant dabar? 

tiniu datynų šrifu. Dar daug 
skyrių šio Aigipto muzejaus 
liko neapžiiurėta, nes per ma
ža jau laiko turėjome. Reikia 
važiuoti Lietuvon, o mes dar 
daug reikalų turime atlikti. 
Apie šį muzejų vienu žodžiu 
galima pasakyti, Jkad šiek tiek 
prasilavinęs žmogus daug ja
me naujo pamato, o istorikas

ir baigiant šiomis 
Įdomus agiptiečių 
kavojlimas plačiai 
dinta. Sarkofagų 
originalai randasi

Yra 
nuo

niekur nematysi.
.... . .galvijų, kądp avių ir kiauflių re-socialistų ..sąjungos tąi toko matyti MUmg begi 

žvalgant pro vagonų langus f 
‘9Pia&kutinėje Dalrbo Par- dar nematytas apylinkes, grei

tuos konferencijoje nuomo'-Įtai laikas praeina ir titoj atsi
neš apie; tai, ar priimti ko- duriame netoli Berlyno. Dar 
Drumstus tomis naujolmis są- keletas minųtų ir mes didžiu- 
lygdmis, kurias jie pasiūlė, pėje Berlyno stotyje. Keleivių 
buvo - nevienodos. Po ilgų daug, užsigrudatne iš vagono 
ginčų, vieno balso dauguma pr vi^i buriu traukiame į lauki- 
(partijos pirinininko) konfe- kambarius. Tik beeinant 
rencija nutarė priimti ko- siustlinikam lj|erlyne besimoki- 
mųnistus, kaipo prižadėju- rančius įlietuvius studentus,

sius ‘pasitaisyti’. Šitą nota- kurie atvyko mus palaukti ir 
rimą dar turi patvirtinti nurodyti jati iš anksto paruoš- 
ateinantis partijos* kongre- tus kambarius. Ilgai negaiš- 
sas. Komunistų priėmimo darni nuvykome į mUsų vieš- 
priešai nurodo, kad komu- 6utį. Viešbutis gana patogus, 
nistų pareiškimas, jogo i jie kas svarbiausia, , nebrangus, 
atsisaką nuo Maskvos Intcr- mat užlaikomas kokios tai lab- 
nacionaio, gali būti tiktai daringos draugijos. Jau musų 
nauja komunistų intryga, draugai studentai puikiai iš- 
sugalvota tam, kad įsiskver- rinko nakvynes! Pirmas įspu- 
bus į Darbo Partiją tikslu dis Berlyne bu’vo labai nejau- 
griauti ją iš vklaitfs”. kus. Kaž koks nervinimasis,
n . . , , , g , triukšmas, grūdimasis buvo
’a. , J1 ’./ąd ustralijos ko- gabina įžiūrėti bevažiuojant 

mtm®.tai lĮhcsų^non apgauti BcrlyūK> gatve; Mfft žjuo .w. 
i ar i,° a e . ^as ‘a< | kU, apie liepos 26 dienų, prasi-

Papilių Kazys.

Žemės žvaigždutė

Darbo Partiją, j 
tas, kad jie buvo priversti vie
šai atsižadėti Maskvos,’ idant dėjo staigus markės kritimas. 

Ir Berlyno .piliečiai būreliais
pakliuvus į Baubo Partiją, ro- gatvėje laiks nuo laiko susto-
d)o, jogei Australijos darbinin
kai nenori turėt nieko bendra 
su Rusijos bolševikais.

Susidūrė traukiniai.
Du žmogų užmušta, o devyni 

. užmušta. .... ■ j

.darni svarstė susidarusią padė
tį. Kiti jau1 labai įvarginti to 
neimto markės kurso ieškojo 
išeities iš baisių gyvenimo ap- 

Pastarieiji rinkda- 
krautuvėliiį, kame 

šį tą pigiau par- 
Ir buvo galima ma-

HUNTINGTON, W. Va., rug
sėjo 20.— Du geležinkelio dar
bininkai tapo Užmušti, ir de
vyni pasažieriai sužeisti, kai 
Wlii tmjąne tavorinis trauki
nys susidūrė su pasažieriniu.

linkybių. 
vosi prie 
pajusdavo 
duodant.
tyti kaip* keletas policistų vos
pajėgdavo atremti žmongų 
minią urmu besivaržančią prie 
pigios krautuvėlės durų ar 
langų. Toks žmonių būrima
sis, nekantravimas rodė be

į Jau nakties tamsa Jbaigia 
apdengti nuogą žemės veidą. 
Visur viešpatauja tyla... Nak
tis savo juodu gedulu viską 
apsupę. Visur tamsu ir nieko 
aplinkui nematyti. Dar šiek 
tiek įdomiau pasidaro pakėlus 
galvą aukštyn. Ten viršuj, 
danguje matai tuksiančius 
auksinių žvaigždučių, kurios 
nuolatiniais mirkčiojimais vi
są saktį puošia dangaus skliau 
tą ir lyg viliotė vilioja pasikel
ti į erdvę, apleisti žemės tam
sybes, palikti visus jos vargus 
ir nuplasnoti šviesinu žvaigž
džių karalybėn. Ten, rodosi, 
niekas tavęs neskriaus, niekas

Į nepersekios, nebus ponų nė 
vergų ir gyvenimas bus toks

Į malonus, toks ramus... Visi 
Į b u šimte lygus; neturėsime jor- 
kių troškimų nei norų valdyti 
pasaulį, neliesime kraujo dėl 

Į garbės ir paieškosime aukso 
I kalnų. Ten bus taip linksma, 
taip gražu... ir šypsosinie švie
sioj .žvaigždžių karalybėj, kaip 

Į gėlė daržely, amžiais džiaug- 
I damiesi...

Bet kur čia tu, žmogus, 
Į silpnas ir bejėgis būdamas taip 
padarysi, kaip tu pasikelsi lie
tu ridama s paukščio (sparnų į 
tokią aukštybę ir kaip pasieksi 

I danigĮauls žvaigždutes!
tau, silpnas žmogaus, 
žvaigždutės, dėl

Į nakt nemiegi, 
gamta tartum 
gyvieji gamtos

Įmiai sau silsisi, 
[bastaisi po laukus. Pamilęs že
mes žvaigždutę, be jos ir nak
tį nerimsti...

Gana 
žęmes 

kurios ir šia- 
Kuomet 
numirusi, 

tvariniai
tu tik vienas

visa 
vii si
ra

-v
I

-
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intriganto gabu

pareiškė jis

Jei vienas milijonas doleriu popierių butu

pakloti viens prie kito jie užimtu tolumą dau

giau negu 117 myliu. Tai yra beveik toks to

lumas kaip tarpe Chicagos ir Madison, Wis<
geras dienos važiavimas automobiliu

Musu kapitalas yra vienas milijonas doleriu

Greičiausis
Patarnavimas

automobilius

EWWORKW

sieny 
yra 
bifvo

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

Busto Telefonas 
Armitage 3209

Liet u vos delega ei j os 
paprašytas 

Valdemaro, 
kuriame buvo

(Red.
Jis į lietu- 

1919 metais, 
perspektyva 
diplomatinę

Taipgi pranešame visiems Bendrovės Šėrinin- 
kams, rėmėjams ir draugams kad Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Chicagos Skyrius persikėlė į naują vietą 
po No. 3311 So. Halsted St., tik vienos duris į žie
mius nuo senos vietos.

Suprask dabar žmogus: jei
gu dabar vyksta1 tokia idilija, 
tai kuriam galui tas pats Vili
mas tą patį Gabrį Paryžiuje 
ėdė? Ar tik todėl, kad “gab- 
rienos” norėjo?...

Bet jei Gabrys “Laisvėj” to- 
kiuss. daiktus apie Milašių ra
šo — blogas ženklas. Gabrys 
iki šiai dienai negali suprasti, 
kaip tai atsitiko, kad Lietuvos 
atstovas Paryžiuj vis tiktai ne 
jis. Kad palikt atstovu, visų 
pirma reikia suėsti Milašius, 
kaip jį patį buvo Vilimas su
ėdęs. Ir kampanija prieš Mila
šių jau pradėta...

SPECIALIAI BARGENAI ŠIAI SAVAITEI
Auksinio aržuųlo, beržo ar mahogany klosetų sėdynės po 

$2.00.
Vieno šmoto virtuves sinka, 42 coliai ilgio, užbaigta su tri- 

mingais $25.00.
Enameliotos maudynes $27.50.
Ateikite ir pasižiūrėkite arba rašykite arba telefonuokite 

dėl jūsų reikalingo materijolo. >

2212-14-16-18-20-22 So. State St 
Vakarinėj pusėj gatvės

Anglis ir Koksai 
Pirkite anglis tiesiai iš retai kie- 

nvų. Visur pristatėm.
South Šitie ofisas 3301 Normai Av.

Tol. Yards 2296.

Pinigų persiuntime į Lietuvą, Latviją; Rusiją ir 
Lenkų užimta Vilniaus Lietuva.

Pinigus siunčiame Litais, Doleriais, perlaidomis 
jr telegramų. V <

LaivakortesMparduodame Lietuvon ir iš Lietuvos 
ant visų linijų.

Pasportus, kontraktus, doviernastis ir kjtus le
galius dokumentus padarome pigiai ir greitai.

Esame registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje 
Washingtone.

Inšiurinam namus, rakandus ir 
nuo ugnies ir kitų nelairiiių.

Visais reikalais kreipkitės pas:

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

gana paskaityti jo 
: jos migio- 
turbūt, kaip 

poezija; ga-

“Reikia jums Gabrį suėsti 
aš jį suėsiu!
kartų. Ir tol nenuSiramino, tol 
visur landžiojo, kol tų naba
gėlį Gabių ištiktųjų suėdė, kad 
jam prancūzai visas duris bu
vo uždarę. Tiesa, kaip jis rei
kia esti, mokino ir Rozen- 
baumas, dabartinis žydų mi- 
nisteris Lietuvoj, ir kiti, bet 
tai įvykinti, Gabrį silėsti Pa
ryžiuje reikėjo vist ik tai turėti 

talentų.

*) Sąryšy su šia byla tais laikais 
tapo ištremtas iš Lietuvos ir kitas 
“diplomatas”, kaipo Gabrio agentas —- 
kunigas Bartuška.

Žmogus, žinoma, geras ir ge
rų norų vedamas. Labai norė
jo dėl “tėvynės labo” pasidar
buoti. Tik kažkodėl pas jį 
smagenų aparatas visuomet 
ne pergerai veikė, šit net da
bar, kada jis paliko Lietuvos 
Seimo krikščionių demokratų 
frakcijos pirmininkas, Galva
nauskui sudariuos kabinetų ir 
pa'skaičįius dleklaraclijų, jis iš
pyškino tokį “spyčių”, kad vi
sa Seimo ^alė juokais plyšo. 
Net jo frakcijos sėbras Stasys 
Šilingas pasipiktino ir iš Sei
mo tribūnos jam moralinę li
tanijų paskaitė... Bet Pary- 

žiu^h jis padižymėjjo Milsai ki
tokiais, ištikrųjų nepaprastais, 
gabumais 
mais.

Sol ■ Ellis & Son$ 
2212-14-16-18-20-22 Sk State St 

Vakarinėj pusėj gatvės 
Telefonai: Victory 2£54-4356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

Lietuviu Prekybos Bendrovė
3311 South Halsted Street, Chicago, III.

Phone Yards 6062

DR. h. A. broad 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

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

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutuimą.

laimingomis; reduktoriams, jo
kio siĄyratimo apie Paryžiaus 
darbus (neturėjusiems, skuza- 
vodavos, kad jis niekur nieko 
nekaltas, kad tai esu bjaury
bė Gabrys apie jį pletkus lei
džia, ir korė ant Gabrio gal- 
vo visus šunis, kuriuos tik 
pagaudavo. Tai bene bus to 
žanogaus vienintėlis geras dar
bas, kurį jis padarė Lietuvai.

Atrodė, kad po Vilimo žygio 
Gabriui teks tiktai amžinų at
ilsį sukalbėti. Bot kur tau. 
Kuriam laikui praslinkus, jis 
persikraustė į 'Klaipėdą, kur 
.jo bendramintis Aukšto laitis 
rezidencijų turėjo, o iš Klaipė
dos incognito pradėjo ir į Kau
nu lankytis... Tok iu o triukš
mu? tokių smarkių prieš jį pra
dėtų bylų kaž-kur šuva ant 
uodegos užsikorus nunešė, įr 
Gabrys pasidarė vėlei vienas 
Kauno smarkiausių didvyrių. 
Ir kokia likimo ironija! Pasi
darius kunigui Krupavičiui 
ministeriu, kunigas Vilingas 
liko krikščionių demokratų 
partijos galva. “Laisvė” — 
krikščionių demokratų parti
jos organas, kurį redaguoja 
kunigas Šmulkštys, Seimo 
krikščionių demokratų frakci
jos narys. Ir toje “Laisvėje” 
Gabrys —« vienas smarkiausių, 
vienas uoliausių publicistų!...

Jurgis Gervė

Ex-Diplomatas irKro 
kodilio Ašaros

sirašyti savo pavardė (Kitaip 
ir kito pavardės neminėk!), 
(ii drųsuolis “Ex-diplomatas”, 
linksniuodamas Milašiaus pa
vardę, savosios vis tik neišdrįs
ta pasisakyti. Tai tegu jis man 
griešninkui atleidžia, kad jo 
vardų aš pasakysiu visuome
nei: taip Lietuvos reikalais rū
pinas Ponas Marųuis de Gar
liava Juozas Gabrys Paršaitis. 
šis šifras jau, berods, meta 
visai kitokios šviesos į virš 
cituotą Milašiau^ karakteristi- 
ką. čia tenka tiktai atsiminti 
keletą istorinių aplinkybių.

Kaimo Visuomenėj labai 
plačiai paplytus nuomonė, 
kad ponas P’aršaitis labai pa
sekmingai vienu metu tarna
vęs ir prancūzų ir vokiečių 
slaptajai policijai. Kiek tas 
gandas yra teisingas, patikrin
ti sunku, bet jis visuomenėj 
laikos, o ponas Paršaitis • iki 
šiol nėra reabilitavęsis.

1918-1919 metais, pradėjus 
lankyties Lietuvos valstybes 
oficialinėms delegacijoms švei
caruose ir Paryžiuje, ponas 
Paršaitis pavartojo visus savo

^Naujienų” 190 num. teko 
skaityti šias eilutes:

“Ponas de Milosz (taip jis 
pasirašo po visais oficialiniais 
dokumentais, taip ir aš jį va
dinsiu) yra kilęs iš kiedainiš- 
kės szlachtos liaudanskos. Lie
tuviškai jis nemoka, muąų gy
venimo, musų troškimų nepa- 

nuo mažens gyveno už- 
iš savo užsiėmimo jis 

poetas-dekadentas 
pabraukta).

vybę atvirto tik 
kuomet atsidarė 
patekti į musų 
tarnybą. P. Voldemaras jį įsta
te į šių vietų, neveizint į tai, 
kad jis ten netinka; ton jis po 
šiai dienai laikosi. P-nas de 
Milosz gal būti geras poetas, 
neapsiimu tai spręsti, tai ne 
mano šaka, bet kad jis yra 
menkas diplomatas, tai ketu
rių metų jo darbuote Paryžiu
je prirodė 
redaguotos notas 
tos, be turinio, 
jo dekadentiškoji 
na prisižiūrėti visam jo veiki
mui tiek Paryžiuje, Genevoj: 
jis taip miglotas, neaiškus... 
Argi gali būti kitaip, ar žmo
gus, kuris nepažįsto musų 
troškimų, musų vargų, musų 
gyvenimo, ar gali ginti juos su 
atsidavimu?”

“Naujienos” prie šio raštelio 
nepridčjusios jokio savo prie
rašo, ėmė jį iš “Tėvynės”, ku
ri savo keliu ėmė iš kauniškės 
^‘Laisvės”, kurioje rašė tūlas 
drąsuolis, pasislėpęs po “ex- 
diplomatais” firma. Tiek pla
čiai svieto šis raštelis apėjęs 
yra vertas gal dar didesnio do
mesio, negu jam buvo suteik
ta. Reikia lik jis kiek pašif- 
ruoti.

Paprasta laikraštininkų eti
ka reikalauja, kad jeigu laik
rašty daroma išmetinėjimų 
arba, kaip sakoma, “šlovė plė
šiama”, tai tuomet reikia ture-

NBW TORE, PLYMOUTH 
HAVRE-PAKIS

LAFAYETTE »«—• Sept. 29, Nov. 10
PARIS ........... Oct. 3, Oct. 24, Nov 14
FRANCE ....... Oct. 10, Oct. 31, Dec. 5
LA SAVOJE Oct. 20, Nov. 24, Dec. 22

NEW YORK, VIGO (8PAIN), . 
B0RDEAUX

Rntyklte dėl žingeidžios apraiomoi 
knycutža Jn«ų vietiniui agentui arba į 
flidjjį ofim 19 State Street New York.

gabumus, kad toms delegaci
joms daryti šunybių, kad jų 

t santykiams su Santarve pa- 
> kenkti. Tuo tikslu jis buvo 

sudaręs savo “Delegacijų”, ku
rių skelbė esančių vienintėle 
teisėta Lietuvos atstovybe. Iš 
vienos pusės buvo Valdema
ras, Smetona, iš (kitos pusės 
Paršaitis — dvi delegacijos, 
kurios viena kitų keikė ir sa
ve skelbė teisėta. Prancūzai 
tuomet nežinojo nei su kuria 
delegacija kalbėtis, ir nesikal
bėjo nei su viena.

Didesnį Lietuvos reikalų, 
kompromitavimų sunku išsi
vaizduoti. •

Tiesa, ponų Paršaitį labai 
palaikė dabartinis prancūzų 
atstovas Lietuvai ponas Pado- 
vaiii, kuris jau nuo seno žino
mas savo kooperacija su? len
kų šnipais ir ypač peoviakais, 
laike jų rengto sukilimo Kau
ne. ' Rezultate šios Paršaičio milžiniškų intriganto 
darbuotės pat Lietuvos kuri-j Kartais Vilimas ir į Lietuvą at- 
mo pradžioj buvo paskelbtas važiuodavo, bėgiodavė po Kau 
tikrosios Lietuvos delegacijos) no laikraščių ,Redakcijas, nc- 
l^aryžiuje laiškas 
Smetonos, Y 
kan. Olšausko
Paršaitis paskelbtas beveik Lie
tuvos išdaviku. Bet jam toliau 
Paršaitis paskelbtosbeveik Lie- 
tokią darbuotę tebetęsiant, jis 
buvo patrauktos teisman, kai
po tėvynės išdavikas; tiktai 
kadangi jis sėdėjo Paryžiuje, 
nebuvo galima prieiti jį areš
tuoti. (Šiuo reikalu valdžios 
pranešimas randas tų laikų 
valdžios laikraščiuose*).

buvo rengiama Kaune 
garsu-sai peotviakų (sukilimas, 
ponas Paršaitis buvo nužiūrė
tas kaipo “Kauno Lietuvos” 
užsienio reikalų ministeris 
provokatorio parsidavėlio Auk- 
štolaičio “kabinete”. Del visų 
šių reikalų ponas Paršaitis dar 
nėra reabilitavęsis.

Jam gyvenant Paryžiuje, ta 
aplinkybė, kad Lietuvos val
džia traukia jį atsakomybėn 
į teismą, žinoma, jo nei kiek' 
negąsdino. Reikėjo kas nors 
padaryti, kad jo pragaištingą 
darbą paralizuoti. Tais laikais 
gyveno Paryžiuje kaž-kokiu? 
budu atsikraustęs iš Amerikos 
kun. Vilimas-Vilimavičtus.

Namas tūkstančių bargenų. Visuomet teisingi gerume ta- 
vorų, patarnavime ir kainose.

•Mes turime pas save labai didelį ir pilną staką pluiningo, 
apšildymo ir elektriškų prirengimų. Mes pristatome j visas da
lis miesto. •

Musų vieta ištikrųjų randasi labai geroje vietoje ir galima 
pasiekti labai lengvai karais, elevatorių ir bus linija. Savinin
kas yra gimęs Lietuvoje.

■■■"■■■■■■■■■■■■■■■B 

CUNARD■
AR MANOTE ATSIIMTI GI- E

■ MINĖS I AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį ■ 

j metą
matinei Kaune pasfelbž- H 

® Jūsų giminėms idgautl . pasportus 11 
H ir visas ir tinkamai juos prirengti j 0 
m kelionę.

Nereikia Jaukti dėl vietos, turin- ! 
tienu Cunard linijos laivakortes. Cu- "

■ nard laivas išplaukia iš Europos kas P
■ kelintą dieną. Cunard laivakortės R 
g yra geros kelionei ant AQUITANIA, « 
— BERENGARIA ir MAUKETANIA, „

greičiausia jurų kelionė • tarp Lietu- — 
vos ir Amerikos. ■

■ Del smuikinių informacijų, malo- H 
Q| nokite susižinoti su musų vietiniu Q

agentu arba musų raštinėje. '

Cunard Line .
7,040 N. Dearbom |

j Street Į fllV f !
E Chicago, III. VJ

Didesnis už 
“Šiaulius”

ŠIAULIŲ MIESTAS LIETUVO
JE turi apie 20,000 gyventoją, 
PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK, kampas 47tos ir 
Ashland gatvių, Chicagoje.
Turi daugiau apie 40,000 depozi- 
torią vien tik Taupymo Skyriuje. 
Ateik ir pamatyk tą Banką kiek
vienos Subatos vakarą. Ir nie
kuomet per savo gyvenimą neuž
mirši kaip daug lietuvių savo rei
kalus čia atlieka, KODĖL? .
NES šis senas Bankas yra visiš
kai saugus, būdamas po valstijos 
'valdžios kontrole.
NES mes stengiamės patenkinti 
kiekvieną.
NES jus galite gauti atgal savo 
pinigus kada tik pareikalausite.
NES jus jaučiatės šiame Banke 
kaip namie, net jei jus nei žodžio 
nekalbėtumėte angliškai, nes $a 
kalbama lietuviškai.
DABAR PASAKYK MAN, AR 

GALI BŪTI GERESNIS 
BANKAS?

Pe<^es

mn>n line 
(HARRJMAN LINE)\ 

)tjOlNT SERVICE Wl

HAMBURGAMERIONLINE
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

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

“Kesolute”, “Rellance” 
“Albert Ballin” •

“Deutschland”
Kurie veža I, II ir UI klesos pa- 
snžierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Clevelaml, “Han
są”, “Tliuringia” ir ”WeHtphalia” 
su cabin ir III klesa. Genis man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento

Voel §tate JJank
Ju V ▼ M|'IWAUKEE AND NOftIH AVČ’NUES V

<■—..................................... ......... \
Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 

Motinos Dievo Šidlavos 
3501 So. Union Are., Chicago, III.

Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

Visus bažnytinius patamayimvs 
atliekame pagal Ježaus Kristaus 
įsakynvus, meilė Dievo ir artymo.

.........- i ......................... .. .............................. ........

DR. M. ŽILVITIS,
x DENTISTXS 

4193 Archer Avė.'
9 iki 9 vak. kasdien 

nedęlioi 9 <ki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

......... ....... . ! -----
>' ............ 1

Kadencijos Tel. Bransnkk 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACT1C GYDYTOJAS

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

Šventad. 9-12
1579 Milvraukee Ave^ 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Uąlstęd 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 ikf 9:30 
p. m1. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullmap 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

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

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

8267 So. Halsted St^ Chicago
Tel. Boulevard 2777

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

• Z—".... ............." — 1 ""
Dr. Anielė Kaushillas 

CH’ROPRACTOR
3250 So. Halsted

Ant viršaus Universal State Banko 
Phone Yards 4951

Pranešu visuomenei, kad savo 
naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.

• Valandos: panedėly, seredoj ir su-
batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ges ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 yaL vakare. Utarninke ir ne- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.v

>■ ....i i ' n. .. ■ ........................ ... ......................... ................... ....

Physical Gulture Institute
DR. 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 Bldgn 2-roa lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dienų.
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedčldieniais nuo *9 iki 12.
Tel. Lafayetto 5698.

C. J. BENISH
3324 So. Halsted St.

/ Visokių — Vyriokų aprėdalų
! KRAUlUVfi
j Naujas savininkas, geras
{ j patarnavimas

i ' NUSIPIRK, 
Typewritcrį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašlnėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, pegu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, UI.

CLAY AWAY THE’YĖARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay toj 
your face, and ręst while it dries, tncn1 
remove and see and feel the vvonderfui 
difference in the co!or and texture of the i 
skm ____ $
Guaranteed to do these defimte thinssfcr] 
the face or money rfefunded. Clear ihe 
complexion and give it color: Lift out the ' 
lines Remove blackneads and punpl^- , 
Closeenlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skih sof! 
and smooth $ ' ' ~ ' 7 ‘ r 1
You ėan obtatn regular sizes from your 
favorite toilet counter It not, send this 
ad. vjith 10 centsto Boncilla Laboratories. 
Jnd^anapolis, tau* ma, tora trial tube.j^4
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CHICAGOS 
ŽINIOS

“Lietuvos kunigaikščiu 
ainis" Chicagoje

Chicagoj dabar pradėjo 
leisti juodašimtišką laik
raštėlį žydų neapykantos 
sukėlimui.

(’hicagoje jail kurį laiką gy
vena vienas ponas vardu4 A. 
čerep-Spiridoviė.

Jis buvęs Kusi joj majoras 
generolas.

.Jis esąs grafas.
Vieną sykį lietuviams jis 

pareiškė, jog ja!me tekąs lie
tuvių kraujas ir taii nepapras
tas kraujas, bet didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių kraujas.

Jis esąs ainis Gedimino.
Kitoj vietoj ir kitiems žmo

nėms jis taip pat pareiškė, jog 
jis esąs normano Riuriko ai
nis, to Riuriko, kurį senovėje 
rusai prisiprašė valdyti jų be
tvarkę žemę. Riuriko vėlesni 
giminės ir vėliaus, sako, susi- 
gimJniavę su G-edimino gimi
nėmis, ir lašas tos įgimynystSs 
patekęs čerepams, kurie vė
liaus iš moteriškos pusės sutsi- 
giminiavę su Spiridovičiais.

Rusijoj, sako, grafas Spiri- 
dovičius buvęs labai bagotas.

Bet bolševikai nuo jo atėmę 
visus turtus.

Ir jis palikęs be skatiko.
Atsidūręs Chicagoj, ir sudė

jęs prisieką keršyti bolševi
kams visą savo gyvenimą.

Jo supratimu bolševizmas 
Rutsijoj yra įgyvendintas vie

nų žydų.
T(xlel jis nepakenčia žydų.
Juos vadina šėtonais.
Jis sako, kad žydai ketina 

jį užmušti.
Jis sako, kad jis išgelbėjęs 

nuo žydų vieną milioną Ame
rikos žmonių gyvasčių. Tie vi
si sakymai išrodo nekuo kitu, 
kaip tik kliedėjimu, bet stebė
tina štai atsirado žmonių, 
kurie jo kliedėjimams, gal ne
laimės pagamintiems, pradėjo 
teisti Chicagoje laikraštuką 
anglų kalboje vardu “The 
Gen Lilės’ Revieiw”. Tas laik
raštukas yra pilnas didžiausių 
nebutniekių prieš žydus — ir 
jo tiesioginis ar netiesioginis 
tikslas yra tu r bitft kelti po
gromus prieš žydus.

Rengiasi imt nagan 
“Taikos Teisėjus”

Nori atimt iš jų teisę davinėt 
leidimus ginklui nešioti.

Kadangi (išėjo į ąikštę, kad 
daugelis Cook Kauntės taip 
vadinamų Tbiikols teisėjų 
(“Ju-stice of the peace”) duoda 
leidimus ša ujamąjį ginklą ne
šiotis bejt kam, kas tik jiems 
užmoka —imdami i/ž tai nuo 
2 iki 25 dolerių — ta į Valsti
jos prokuroras žada kreiptis’ į 
augščiansjjį teisiną ir reikalau
ti, kad iš tokių “taikos teisė
jų“ butų atimta teisė davinėti 
leidinius , žmonėms nešiotis 
ginklą. Prokuroro surinkto
mis žiniomiis ’dafugeJįs plėšikų 
ir šiaip blogo charakterio 
žmonių su piktais savo rekor
dais ]M)0ieijoj, pakartotinai yra 
gavę iš taikos teisėjų leidimus 
ginkluį nešioti.

Automobilių aukos.
Automobilių sužeisti vakar 

pasimirė trys vyrai ir viena 
moteris. Tuo budu nuo šių 
metų pradžios skaičius auto
mobilių aukų Cook kauntėj 

. siekia 491.

Ties Halsted ir Madison gat. 
gatvekarių kompanijos auto- 
trokas vakar užmušė nepažįs
tamą žmogų, apie 35 metų 
amžiaus, _ ♦ 2*. jį

Del Spaghetti.
Italas Šeri no Leo mėgo spa- 

ghettii sutaisytus ‘a la Milane- 
se”. Kai jis ketirtadienio va
karą parėjo namo, 621 S. Mor
gan, vakarienės, jo jauna 
žmona, kurią jis vedė vos po
ra savaičių atgal, paklarė spag
hetti “a la Neapoli ta n“, nes ji 
pati labiau mėgę taip sutaisy
tus. Supykęs vyras pastvėrė 
didelį peilį ii* du kartu smeigė 
į ją. Ji tapo nugabenta ligo
ninėn — daktarai sako, kad 
pasveiksianti, o karžygis vy
ras uždarytas kalėjime.

Suimta 15,000 dol. vertės 
vyno restorane.

Padarius kratą grekų resto
rane “Little Gem”, 736 North 
Clark st., policija rado ir kon
fiskavo trisdešimt bačkų ir 
penkioliką didelių pieninių in
dų vyno, viso vertės už 15 tū
kstančių <ldloi‘ių. Restorano 
savininkai VVi’lliam ir James 
Kon tsogia n i s a neš t uot i.

Pašto tarnautojai reika
lauja didesnės algos.
Chicagos pašto tarnautojai 

kreipėsi į Chicago Association 
of Commerce prašymu, kad 
paremtų jų reikalavimą geres
nių darbo są'lygų [ir didesnės 
algos—vietoj 1800 dolerių jie 
reikalauja 2400 dol. metams.

Gimimai:
■Cbjica’gios (Sveikatos Depar

tamente įregistruota gimę: 1
Frances Šaltis, 2312 N. Ha- 

nrlton, rugsėjo 7 d.
Walter Malinauski, 1909 W.

17-th Str., rugsėjo 17.
Kazimcr Baltrūnas, 3414 S.

Emerald Avė., rugsėjo 7. „

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyriaus patailnavi'mą atva
žiuoja iš Lietuvos Zofija Vir- 
ketaitė, laivu “Prcs. Arthur”, 
kuris pribus Ndw Yorkan apie 
rugsėjo 23 d. Važiuoja pas 
Aleksander V'irketį, 3748 •Eme
rald Avė., Chicago, III.. Taipgi 
Sofija (iL*davičaitė, pas savo 
seserį.

Jeigu kurie yra permainę 
savo gyvenimo vietas, malonė
kite pranešti Naujienų ofisan, 
kad gadėtun^/pranešti, kada 
pasitikti ant stoties Chicagoje.

Lietuvių Rateliuose
Adv. Puišiutė'šalnienė 

vieši Chicagoje ..
Vienutinė lietuvaitė advokatų 

profesijoj dalyvauja čia mo
terų advokatų konvencijoj.

Pirmutinė ir vienatine lietu
vaitė advokatas ponia Z. Pui- 
šii/vė-šalnienė jau antrą dieną 
vieši Chicagoje.

Ji čia atvyko dalyvauti A- 
merikos moterų ^advokatų 
draugijos arba) seserijos — 
konvencijoj, kuri įvyko Chica
goje ir 'tęsis keletą dienų. Ši 
sesija — Kappa Beta Pi-----
šiais metajis ajpvaikščiojanti 
penkiolikos mętų savo sukak
tuves. z

L^etuvfyitė advokatė p|ir- 
miaus buvo žinoma kaipo ad
vokatė Z. Puišiutė, bet nuo to 
laiko kaip ji ištekėjo už advo
kato A. šalnos jos dvigubai 
advokatiškas vardas tapo Pui- 
šiutė-šalniene.

Advokatė PiA^iutef-šalniene 
visą laiką veikliai praktikuoja 
Bostone. Pir'mdauis praktikavo 
kartu su adv. F. Bagočium, o 
dabar turi bendrą ofisą su sa
vo vyru advokatu A. Šalna.

Viešnia po moterų advokatų 
konvencijos dar nesiskubina 

atgal Bostonan, bet ketina ke
letą dienų paviešėti Chicagoje. 
Ji yra apsistojus La Šalie lie
telyje.

Kadangi advokatė Z. Puišiu- 
tė-šalnienc yra SLA. Įstatų 
komisijos nariu, o čia Chica
goje du kititf tos komisijos 
nariu, būtent advokatai K. 
Gugis ir K. Jurgelionis, tai čia 
įvyksiąs SLA. įstatų komisi
jos posėdis apsvarstymui apie 
naujų skyrių įvedimą į SLA.

Vaidyly Brolija negalė
sianti bu Vaidelyčiu

Ursus išduoda Vaidylų įšventi- 
tinitaio ceremonijų ' paslap
tis.

Vaidvlų Brolija, žuri dar ne 
taip senai gyvuoja jau spėjo 
sutraukti nemažą būrį narių, 
kurių yra viso apie trejetas 
dešimčių. Kiekviename susi
rinkime vis daugiau įstoja nau1 
jų. Pavyzdžiui, pereitame su- 
sirinkimio. la|ikylame pirlma- 
dienio vakarą Coluinbia sve
tainėje priimta ir duota pir
mas laipsnis šešiems naujiems 
kandidatams; turėjo būti sep
tyni, bet vienas d'el kokios tai 
priežasties neatsilankė.

V"ai<lyly> Brolija. veikiai ma
no kurti ir moterų skyrių — 
“Vaidedyčių“, kurios veiktų tą 
patį darbą, kurį dabar Valdy
tos veikia.

Be Chicagoje esančių Vaidy 
lų bus organizuojama ir ki
tuose miešti tose, nes jau yra 
gauta laiškų 'su paklausiamais 
rieti kūrimo skyrių. Manoma, 
kad Vaidylų Brolija busianti 
pasaulinė organizacija lietu
viuose.

Vaidylų Brolija nutarė ren
gti pirmaeilį koncertą Melda- 
žiio svetainėje, kuris turės įvy
kti š. m. gruodžio 18 d.

Vaidylų Brolija gaili priklau
syti kiekvienas vyrais, ne jau
nesnis kaip dvidešimts vienų 
metų, rimtas, doras ir sveikas 
žmogus. Narių priejuimo tvar
ka tokia: gavus norinčio jo įs
toti kandidato aplikaciją ap
kalbama susirinkime; ir jeigu 

Alei aplikanto yra kokių neaiš
kumų, tai tam tikra komisija 
viską ištardo ir praneša broli
jai. Toliau seka slaptas ar 
viešas balsavimas. Jeigu kan
didatais gauna tris priešingus 
jo priėmimui balsus, tokio 
kandidato aplikacija atmeta
ma.

Brolija turį savo priėmimo 
ceremonijas paimtas iš lietu
vių miytologijos. Kiekvienas 
narys turi pereiti 'bandymus. 
Tu'ri slaptus,7 tiktai Valdytoms 
žinomus žodžius, ženklus, iš 
kurių narys pažintų narį ir 
juo galėtų pasitikėti. —Ursus.

Rytoj Laisvos Jaunuome
nės Vyry choro vakaras

Kaip jalu yra žinoma, Lais
vos Jaunuomenės Vyrų Cho
ras yra vienintelis rimtas lie
tuvių vyrų choras Clricagoje.

“Pasiutęs Studentas”.
Dabar šis vyrų choras ren

gia savo pirmą vakarą su dai
liu4 programų. Vakaras įvyks 
rytoj, rugsėjo 23 d., Meldažio 
svetainėje. Scenoje statoma 
labai Juokinga komedijėlė su 
dainomis “’Pasiutęis Studentas” 
arba “Studento šposai,” Vei
kalą parašė Antonii Jax, vertė 
J. Uktveris. Be to progreme 
dar dailyvauja Vyrų Kvartetas. 
Po; prograimo bus šokiai. Šį va
karą Chicagos lietuvių publi
ka be abejo, mielai parems 
gaušiu atsilankymu.

Reorganizavimas choro.
Po šito vakaro tuoj mano

ma pradėt reorganizuoti cho
rą, kadi padarinis jį tvirčiau1- 
siu (ir geriausiu lietuvių choru. 
Manoma sukviesti visus se
nuosius choristus, kad suda
rius gerą būrį narių ir prie 
geros disciplinos veikti dainos 
darbą.. —Kaip ir choristas.

Raganiaus Raportas
Raganius, visko prisiklausęs, 

papasakoja vėliausias Chica- 
giečių naujienas.

Bridgeportas.
Halsted gatvė “šviečiasi”. 

Daugelis įstaigų kabinasi dide
les naujas iškabas. Ypatingai 
“Mildos“ teatras kabina dide
lę. Vidu^miiiesčio teatrų pavy
zdžiu žiburių iškabą.

C. P. Pavietas pagautas?
Buvo pasklydę girdai^ kad 

Montrealio policijai pavykę 
suilmti žmogui, kuris pilnai 
atitikęs C. S. Pavieto diskrip- 
jai. Pasirodo, kad tai buvo 
kažin kas kitas, tik ne tas.

Darkyta kalba.
Vis daugiau ir daugiau Hal

sted gatvėj matyt naujų ir se
nų lietuvių krautuvių iškabų 
ir languose parašų. Tik labai 
darkyta lietuvių kalba. Sarma
ta, biznieriai!

“Aušra” perpildyta knygų.
Pastaromis dienomis “Auš

ra“ susilaukė didelio siuntinio 
iš Lietuvos — keturias dideles 
sk r yni as nau j aus i ų knygų. 
Manoma, kad dabar šiek tiek 
bus galima užkišti tą spragą— 
trukulmą naujausios lietuvių 
literatūros Amerikoje.

Birutės konservatorija.
p. A. P. Kvedaras, konserva

torijos direktorius ir p. M. 
Yozavitas, piano mokytojas, 
dirba sušilę. Mokinių vis dau
gėja.. Jų atvažiuoja net iš ki
tų miestų. Laiškų daug gau
nama dčl mokinių konsierto. 
Prašoma1 tėmyti “Naujienose”. 
Birutes Konservatorijos adre
sas: 3252 So. Halsted Str., tre
čios 'lubos. i

Lietuvių Auditorija. •
Iš visoi matyt, kad Lietuvių 

Auditorija bus' pradėta statyti 
greitu laiku, gal dar pabaigoje 
šio, ar pradžioje seka'mo mė
nesio. Tik laj nė viens nepa
miršta bent po viieną šorą Au
ditorijos dar nusipirkti. O Au
ditorija greitai bus!

“Birutės” Choras.
Pleškina, lavinasi “Sylvija”, 

kuri pasirodys mums arenoje 
lapkričio vienuoliktą. North 
Side Turner Hali.

SEPTYNI STEBĖTINI 
SENOVĖS DALYKAI.

Tie septyni ^tebetini seno
vės dalykai (Egypto pyra- 
midos, Mausoleum prie Ha- 
licarnassus, Temple of God- 
dess Artemis prie Ephesus, 
Kabantis sodnas Babilonijoj, 
Colossus prie Rhodes, Stovy- 
la Dievo Zeus per Phidias 
prie Olympia ir Pharos ar 
jūrių šviesa prie Alexan- 
dria) buvo be abejonės tik
rai stebėtinos frožės, labai 
dideli ir sunkus padaryti. 
Bet jie nedarė jokio įspūd
žio į tuolaikinius gyvento
jus ir mes šiose dienose esa
me labiau užinteresuoti iš- 
dirbinėjime dalykų kurie pa
darytų pasaulį labiau švie
sesniu ir laimingesnių. Dide
lis tyrinėjimas, kaip apsisau
goti nuo ligų yra labai ap- 
vertinantis dalykas ir reiš
kia tikrą progresą musų die
nose. Devynias dešimts visų 
ligų apsireiškia skilvyje. Ir 
sugedimas skilvio yra tikras 
pavojus kurį pati gamta ap
reiškia. Trinerio Kartusis 
Vynas yra tikra gyduolė kur 
tie nemalonumai yra praša
linami (prastas apetitas, vi
durių užkietėjimas, galvos 
skaudėjimas, nemiegojimas, 
abelnas nusilpnėjimas) gali 
būti lengvai pataisoma. Lai
kykit Trinerio Kartųjį Vyną 
visuomet savo namuose. Ju- 
au aptiekorius arba gyduo
lių pardavinėtojas turi savo 
stake dėl jūsų.

Kaip girdėti pro duJris, Biru
tėje vėl kaž kas drumsčia tvar 
<ą. Tai negerai. Nariai turėtų 
daboti, kad draugijoj butų ge
ra, pavyzdinga ir pastovi tvar
ka. , • . |. i|(

Lietuvių Tautos Atgimties 
Draugija.

Ji šį vakarą rengia savo pa
silinksminimo vakarą Bažny
tinėje svetainėjie.

“pasiutęs Studentą9.* x
Rytoj vakarą Mildažio sve

tainėje, statoma1 komedija su 
dainomis “Pasiutęs Studen
tas”. Stato Laisvos Jaunuo
menės Vyrų choras.

Įšventinimus į kunigus.
Šiandie kaip 10:30 ryto bus 

įšventintas į kunigus klierikas 
Stasys A. Linkus, tautiškoje 
bažnyčioje, prie 35 gat. ir 
Union Avė. Bu'sią didelės cere
monijos. j

Naujienų Spulka.
Kiekvieną savaitę Naujienų 

Spulkon vis daugiau’ naujų 
narių prisirašo. Spulkai, gerai 
sekasi. — Raganius.

Tai kaip iš numirusią 
prisikejimas!

Išminties Mylėtojas paro
do, jog chicagiečiai laukia 

Mokslo Draugų paskaitų. 

Pereito1 šeštadienio Naujie
nose tilpęs Mokslo Drangų 
pranešimas, kad bus rengia
mos mokslinės prelekcijos, 
ištikrųjų atrodo, kaip ir koks 
iš numirusių prisikėlimas. Ne
sakau mirusiųjų kūnų prisikė- 
llima's,: bet nuirusiojo lįietuvlių 
proto prisikėlimas.

Jau nebe vienas metas pra
bėgti spėjo, kaip pačios didžio- 
»sios lietuvių protinės jėgos ne
buvo naudojamos ten,, kur la
biausiai reikėtų. Čia norių 
stipriai pasakyti, kad nebuvo 
naudojamos minios švietimui. 
Didžiausi lietuvių protai, ku
rie ką-nors gero statyti galė
tų, lyg ir mirę buvo. Pačias 
giliausias ir sveikiausias min

Telefonai: Calumet

M. Levy
S iaur-rytinis Kamp. State 

0645 
1692

Company
22os Gatv.

Jei jums reikalinga {vesti apšildymo {rengimus {jūsų namą, dary 
kitę tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.

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

t
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Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musų vardo.

tis lyg ir koks slogutis slėgė, 
lyg ir koks baras nuo visuo
menės skyrę.

O tuo pačiu laiku* minia 
laukė, ir (labai laukė, kad tie 
protai ką-nors naudingo jai 
duotų. Belaukdama net ir su
pyko. O jau patys nekantriau
si, tai stačiai šnairuoti ant in
teligentų pradėjo, vadinasi, 
jais ncpasitcųkinti, da blogiau 
■—tieisiog .i^Dcįlcjn'l’i. Kaun jie, 
girdi, nieko gera mums ne
duoda; kam jie tik tarpusaviai 
pešasi; kam jie tokiu*s prastus 
pavyzdžius miniai teikia.

Jau atrodė, kad lietuviška 
inteligentija v i šiai iš mados ei
na. Jau beveik visuose kam
puose pradėta manyti, kad: ar 
lietuviai inteligentai jau spė
ja viską, ką išmoko, užmiršti; 
air j ic yra baiisųk šykštuoliai ;ar, 
pagaliau, jie yra tinginiai; ar, 
galų gale, jie tokiais jau iš- 
dižiaiis virto, kad ve su pras-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

EXTRAEXTRA

DIDELIS SUKAKTUVIŲ

išpardavimas
Šiuomi pranešame apielinkės lietuviams, kad musų krautu

vėje prasidės didelis Sukaktuvių Išpardavimas Rugsėjo 22, 1923 
ir tęsis iki Spalio 22, 1923. I>aike šio išpardavimo sutaupysite 
20 nuošimčių ant dolerio. Turime daug plunksnų, visokios rų- 
šies materijolo, bovelnų ir vilnonių, mergaitėms suknelių, ke
purių ir kautukų. Vaikams siutų, kelnių, kepurių ir kautukų 
už prieinamą kainą.

Turime vaikams, moterims ir vyrams visą eilę apatinių sve
telių, pančiakij ir čeverykų. Augantiems vaikams ir taipgi vy
rams gerų kelnių ir gražių marškinių. Taipgi turime gerų vil
nonių blanketų ir kaldrų, ir visokių naminių rakandų. Ir laiko
me gerų mekanikų “Overalls”.

Meldžiu nepraleisti šios progos. Krautuvė atdara kas va
karas 9 vai. vak. Stampos bus duodamos laike išpardavimo.

NATIONAL DEPARTMENT STORE
10317 Michigan Avė., Roseland, III 

Pullman 5190

PETRAS NEVVMAN

Tapo užmuštas netikėtai Sept. 
14 d., 1923 Taconva, Wash. Kū
nas pasilieka Eudeikio kopličiojr 
4605 So. Hermitage Avė. I^ai- 
dotpvSs atsibus Panedėlyj, Sept. 
24 dieną iš namų 728 E. 90 St. į 
Šv. Juozapo bažnyčią, So. Chica
go, III. 8 vai. iš ryto į šv. Ka
zimiero kapines.

Iš Lietuvos paeina: Kauno 
rėd., Raesinių apskr., Titavenų 
miestelio. Paliko nuliudime 
Amerikoje seserį Elzbietą Basi- 
kauskienę, Lietuvoje motiną ir 3 

x brolius: Kazimierą, Pranciškų 
ir Viktorą. Kviečiam visus pa
žįstamus ir gimines dalyvauti 
laidotuvėse.

Nuliudusi Sesuo.
Del informacijų šaukite

Yards 1741.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

čiokčAiais Uaui^iau nebenori 
savo mintimis pasidalinti.

Manyta, kaip čia matoime, ir 
šiaip ir taip. Ir tūtose many
muose ne maža tiesos gludi, 
nors, antraip vertus, ir ne tie
sos gan daug priversta. O štai 
kodėl: Vienus inteligentus čia 
kaltinti lyg tr neišpuMa. Kam 
jau jie, nabagki, turi už viską 
atsakyti. Tiesia, kad jie ne
duoda miniai mokslo, nenuro
do į apsviltos rūmą tiesaus 
kelio, neauklėja lietuviuose 
kiltesnės draugingumo minties, 
—vienu žodžiu, nekelia lietu
vių kulturinį stovį ant aukš
tesnio laipsnio, — čia jie kalti. 
Bet ir minda. neiŠteisinama. 
Ana Nie, kam ji ncpactetla inte- 
li'gentams apšvietos darbą dirb
ti. O ji taip lengvai padėti 
gali. Ir kaip dar! Juk beveik 
visas musų draugijas, klubus 
ir kitokius su’sispietimo rate
lius, galima sakyti, kuone iš
imtinai minia valdo. Ji čia va
dovaujamą jėgą turi. Taigi 
kodo! jį nesistengia viską, kas, 
įsakykihie, prelckcijų i»r gerų 
prakalbų rengimui priklauso, 
parūpinti? Kodėl ji daleiski
me, nepampina svetaines, ne- 
aĮiKirųpina išgarsini m u, ete? 
Juk čia tai iš teisybes pačių 
draugijų darbas. Draugijos 
paprastai ir ne maža narių 
turi ; taigi jau1 vien tik iš narių 
išeitų nemenkas susirinkimas, 
vadinas, publikos butų. Bet 
draugijos to nedaro. O, tiesa, 
balių, tai jos prirengia 
tiek.

kitą Toiileikcjx_„kitą. Westsai- 
dėj, kitą Southsaidėj, kitą Ci
cero, 'e*tc? Juk tada visiems ly
giai išeitų, vadinasi, nereikėtų 
vieniems visada važinėti, o ki
tiems niekada.

Išminties Mylėtojas.
Pastaba. — Mokslo Draugų 

lekcijos prasidės sekamą ne- 
dėldienį Raymond Institute, 
816 W.

ASMENįl JIESKDJiMAl REIKIA DARBININKU

31 st St.

PAJIEŠKAU savo. 2-jų1 pus
brolių Kazimiero ir Kajatono 
Kiburių. Girdėjau, kad 
niau gyveno Pittsburgh, Pa. 
Jie patįs lai atsišaukia arba 
žinančių meldžiu pranešti.

Jofija Andrukanaitė.
3040 South Wallace St.

se-

A

ims

ir dabar -paty 
turėjo savo 

viską surengti.
ir svetaine 
ir išgarsinti, 

preldkdijas p

tiek ir

intelii- 
jėgo- 

J ictms 
apsiru- 

paga-pinti,
Uiiaių
t i ir pasakyti. O pirmoji šito 
darbo dalis kaip tik turėtų 

pačių draugijų nudirbta būti.
Ką sakius nesakius, vis dėl

to iš šito kibo Mokslą Dnuigv 
užmanymo net 
džiaugti reikia, 
gerai eitų, tai 
naudos atneštu.
kas priklausys nuo to, kiek ši
sai puikus užmanymas šilmnos 
visuomenėje suras.

ir labai pasi
jui tik viskas

Žinoma, vis-

Man regis, 
pre lekcijų 

ką-ne^ky 
reikėtų, 

rodos, kad 
pri-

vo grašį pridedu, 
kad jau išdirbtuose 
renginio planiAisic 
permainyti būtinai 
Laikas, 10 vai. ryto,
ištikiu j ų norą daugumui 
einamas. Juk bene tik dau
guma darbo žmonių per visą 
savaitę kas rytas anksti keltis 
turi; taigi, kaip jau ateina tas 
laukiamas sekmadienio rytas, 
na,, tai net ir labai norisi il
giau pani'jegoti. Motorais, c 
juo labiau panelės, tai net ir 
labai mėgsta vieną kitą valan
dą sekmaidenio ryte pamigti. 
O jei ir atsikelia kiek ankš
čiau, tai namų ruošos iki va- 

'lios turi. Vyrui per visą sa
vaitę sunkiai dirbant, juk tik 
šeštadienio vakare tenka kur- 
ne-kur su savo žmona išeiti; o 
parėji;|s vėlai, k^ip -paprastai) 
pasitaiko^ ryto motą nelabai

Su pa ne
jos, mat, 

beveik Vi
tai ten už-

norisi anksti keltis.

šeštadienio vakare 
siūlos ilgiau tai šen 
trunka.. Sekmadienio rytą 
net kaipir gaila jas budinti ir 
iš lovos versti. Kais jau čia 
Įtc|kį nėgei lesJi ngą (darbą be
dirbs? ‘ Bet <la viena bėda: 
(<iina daing iš vedusiųjų lietu*-, 
vių abudu dirb'a. Kas rytas 
anksti keltis reikia. Taigi tik 
vienas sekmadienio rytas be
lieka abiem drauge poniškai 
pamiegoti.

O dartės pasakyti reikia, kad 
ir svetainės nuskyrinias neat
rodo praktingu ir daugumai 
prielankių. Tiesa, bridgeportie- 
čiams tai net ir perdaug gerai, 
bet už tai kitų kolonijų lietu
viams—visai prasta. Taigi, no
risi paklausti, kodėl nerengti 
vieną sekmadienį, sakysime,

MOTERŲ
)

i REIKIA merginos ar moteries 
pardavėjos, su patyrimu arba be 
patyrimo. Turi kalbėti lietuviš
kai ir angliškai.

Atsišaukite:
3518 So. Halsted St.

REIKIA OARBIHIHKįĮ
VYRŲ 

' REIKALINGAS — 
PATYRĘS BUČERIS — 
ATSIŠAUKITE:

2602 W. 23-rdi Str.
-. -r -........ ............ . - -r ■ - -

P ARDAVIMOt

PARDAVIMUI PARDAVIMU

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
cie Naujienų Spulkos, ir prisirhšyk 

‘uojau ,joi dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 

Kix<l nusipirkus s a. u namelį.
Naujienų Spulka 

1739 S. Halsted St.

Bridgcportas. — Lietuvių Stygų 
)rkestro praktikos įvyksta kas antra- 
lienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
t’ark svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi- 
ankyt. — Organizatorius.

Lietuvių kalbos pamokos. Prie Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.) yi’a 
nokama lietuvių kalba. Mokytojauja 
k. Briedis. Norintieji gali ęasinaudo- 
i gera proga, nes p. Briedis yra pa
aręs mokytojas.

..........—

L. S. S. 174 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, rugsėjo 
22 d., 7:30, vai. vak., M. Karlovo na- 

3827 Archer Avė., pirmas auk
štas iš užpakalio. Eikite tiesiai per 
krautuvę iš priekio, durys bus atda
ros. Visi, kurie norėsite įstoti kuo- 
»on nesivėlnokite. Taip pat visi ną- 
-iai turi susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime 
itlikti, nes Rajono Konferencija ne
toli. — Organizatorius.

North Side. — Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėlės mokykla prasidės sek
madieni, rugsėjo 23, nuo 12 iki 2 vai. 
X) p., Kriaučių Unijos Svetainėj, 1564 
4. Robey St. Bus mokoma dainų, mu
zikos ir lietuvių kalbos gramatikos. 
Mokyklos vedėjas yra K. Gaubis. Vi
ii vaikai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Liet. Teatr. šv. Martino Draugijos 
nėnesinis susirinkimas bus laikomas 
šešadienj, rugsėjo 22, 7:30 v. v. Šv. 
Jurgio par. *rvet., 32 PI. ir Aubura 
Avė. Visi nariai kviečiami laiku su- 
;irinkti; yra svarbių reikalų svarstyti.

Nut. rašt. P. Kilevičia. ?

Liet. Moks). Susiv. Am. 2 kp. susi
rinkimas; kuV buvo pagarsinta “Mok 
deivių Keliuose’, kad įvyks rugsėjo.22, 
:apo atidėtas iki kitam šeštadieniui, 
.ugsėjo 29 d. Atidėtas todėl1, kad 
kuopos pirmininkė p-lė L. Narmontai- 
;e yra išvažiavusi atastogoms iš Chi- 
•agos. Susirinkimo vieta — M. Ši- 

’eikio rezidencijoj, 318 S. Richmond 
St., kai 7:30 vai. vak. — Valdyba.

Prakalbos rytoj, rugsėjo 23, 7:30 
v. v., Raymond Chapel selei, 816 W. 
31 St. Kviečiame visus atsilankyt.

kvietimo Dr-ja.

Teatras, Koncertas ir Balius, “Pa
siutęs Studenas” su dainomis, koncer
tu ir Šokiais. Rengia Laisvos Jaunuo
menes Vyrų Choras, nedelioj, Rugse- 
io-Sept. 23 d., Meldažio svet., 2244 W. 
23 PI. Dalyvauja: Chicagos Lietuvių 
Kvartetas. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia Komitetas.

ASMENŲ MOJIMAI
$25.00 DOVANŲ

Jieškau Jono Grišnrausldo, pabė
gusio nuo pačios iš Buffalo, N. ¥., 
kuris nuskriaudė švogerj Chicagoj. 
?aėmė 2 auksiniu laikrodžiu su rete
žėliais. Jo išžiūra: senumo apie 40 
metų, hosis trumpa, plati, riesta; ver
ias su apgamomis; tamsus plaukai; 
vairioji akis užmušta; kalba skubiai ir 
žemaičiuodamas;
5 pėdų 8 colių.
v3S 1

turi priežodį “Si!
Kas praneš apie 

gaus atlyginimo $25.
JONAS VALANČIUS, 
10910 Edbrooke Avė. 

Chicago — Roseland, III. 
Tel. Pullman 5516

»• 
ji,

NORIU surasti ir pasikalbėti 
su savo parakvijonais iš Mažei
kių apielinkės nuo Akmenės.

MARIJONA PETRAITIS, 
312 Kcnsington Ąve.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo senovės draugų 
ir pažįstamų, kurie gyvena Chicagoj. 
Juozo Bukšnio, Juozo Dailido, Juozo 
Brundzo, Juozo Billo, Juozo Baciavi- 
4aus, Teodoro Kuchinsko ir kitų pa
žįstamų. Meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso. Vladas Petrauckas, Grocery & 
Meat Market, 1942 W. 119 gt., Phone 
Bevėrly 1895.

JEEŠKAU Kazimiero Czivas 
(arba Czinas) turiu svarbų 
reikalą. Jis pats arba kas apie 
jį žino, meldžiu atsišaukti po 
num. 4737 So. Hermitage Av. 
Chicago-, III.

PAJIE&KAU Juliono ir Sta
nislovo Černauslųių Užvenčio 
parapijos, Sairaikiškių sodbs.

W. PraV'Oloftvski 
Brkigcpoa-tčj, kitą Northsidej, 1903 W. 21-st St. Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIU
PAJiIFjšKAU partnerio; ku

ris norėtų susidėjus pirkti na
mą» Geistina, kad turėtų ne 
mažiau $5000.00 'Maliotnėlkifcc 
atsišaukti. Stanley Urmoną 
5800 So. Peoria Str. 
Wentworth 1119.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo.

STANKŪNAS.
8315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

Phone

ISRENDAV0J1MUI
RENDAI štoras, tinkamas vi- 

sokiam bizniui, geriausiai dėl 
barberio. Renda nebrangi.

Kreipkitės
2755 W. 39 PI.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kaimbarys 

vienam vaikinui pietinėj dalyj 
miesto tarpe 35 ir 70 gat. Gei
stina, kad pagamintų vakarie
nę. Atsišaukitę laišku ar tele
fonu Prospect 6515 M. Maskal 
>5437 So. Laflin St. ’

REIKALINGAS kambarys dcl vie
nos merginos gerai užlaikomas, pas 
mažų šeimynų. Su valgiu. Kas tu
rėtumėt tokį ruimų, tai malonėkite 
pranešti per telephonu Lafayette 1133. 

. Atsišaukite
Vakarais po 7 vai. vak.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJU kambarį 

i dėl dviejų vaikinų arba dėl 
vieno arba vedusios poros. Su 
valgiu aiba be valgio. Kamba
rys šviesus ir šildolmas. Gali
ma matyti subatoj ir nedėlioj 

j 2 lubos iš fronto J. K. 703 W. 
21: PI Chicago, 1111.

ANT rėridbš: kambarys dol 
|2 žmonių, kambaris yra geras 
į ir švarus 'north v/est side arti 
Į 3 gatvejkarių.
"O 4857 St. Paul 'Avė.

I DIDELIS šviesus kambarys, 
rendaį 2 Moku nuo Washing- 
ton Parko. Elektra, telefonas, 
maiudynds. Gera kotmunikaci- 
ja. Atsišaukite 5420 Indiana 
Avė. Apartmetn^ 5.

ANT BKNDOiS kambarys, 
su moderniškais patogumais. 
Šiltu vandeniu šaldomas. Ran
dasi piet vakarinėj daly mie
sto.

6338 So. Mozart Str.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOČDENGTYSTfi

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

NAMŲ .jieškotojų ekskursija į San 
Joaųuin Valley, Cal. $85 už round 
trip, lovų, valgį ir apžiūrėjimo vietas. 
Rengkitės kelionėn tuojau. Išvažiuo
jame Rugsėjo 29 dieną.

Room 515,
117 N. Dearbom St.

JIESKO DARBO
Pajieškau namų darbo ar prie 
skaflbino arba taip ką. Darbas 
turi būti tik dienoms apart 
šventadienių. Kam yra reika
linga panaši darbininke kreip
kitės: J. K-n ė 3040 So. Wallace 
Street.

REIKIA BABBINimtĮI
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimųi popierų atkarpų. Ge
ros darbo sąlygos, gera mokes
tis. Atsišaukite
Continental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

REIKIA merginos pardavinė
tojos bekemėje, $12 į savaitę, 
valgis ir kambarys. Turi kalbė
ti lenkiškai ir angliškai.

Atsišaukite:
2652 W. 47th St

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė su namu, ledo mašina 
ir visi reikalingi įtaisymai. Kai
na ^17,500.001

6358 So. Robey Str.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučernė, su 

ledo mašina, prie transferinio kampa. 
Mainysiu į kitą biznį arba parduosiu 
išmokėjimais! Turi būt parduota Šią 
savaitę.

Atsišaukite 1 " '
004 W. 31 St).

REIKIA lictuvSs virėjos prie 
darbo į lunčruimj, turi mokėti

virtk
Atsišairkit tuojau.

2264 Coulter St.,
Kanipas Oakley

PARDAVIMUI nesvaiginamų 

garimų parloras. Parduosiu pi
giai, nes apelidžiu miestą iš prie- 
žaslies ligos. Galite patirti.

' Naujienos, 1739 S. Halsted St.
■ Box 335

Reikia —
MOTERV IR

1 MERGINŲ
SVIESTO VYNIOTOJŲ 
'PATYRUSIŲ, AlUiA 
NEPATYRUSIų. .
GERA PROGA ATEIČIAI.
MOKAMA DIDŽIAUSIA 
ALGA. NUOLAT 
DARBAS. ATSIŠAUKITE 

• TROCO NUT BUTTER CO.
3702 Iron Str.

PARDAVIMUI grosernė 
ir bučernė, labai geroj vieto
je, už labai mažą kainą.

Atsišaukite '
3336 Lowe Avė.

•r
PARDAVIMUI1 (fotografų studid). 

Senas biznis, jaunam ar senam žmo
gui gera ateitis. Nupirksit už priei
namą- kainą. Reikalingas darbininkas 
dirbti, kuris moka fotografisto ama
tą. Geram darbininkui geros ,sąlygos. 

• J. ME2INIS, 218 W. 6th St., 
Racine, Wis.

REIKIA DARBININKy

Reikia
j Darbininkų prie mašinų dar
bo. Darbas dienomis ar nakti- 

j mis. Gera alga. '

ACME STEEL GOODS CO;
ftl f' i: ■

2840 Archer Avė.
...—»~

REIKIA vaikino prie išsimo
kinimo gero amato. Nuolat dar; 
bas ir gera alga. Atsišaukite:

WARREN and JUSTMAN 
909 Roosevelt Rd.
Tel. Canal 5352

PARDAVIMUI saliunas, biznis ge
rai išdirbtas, renda pigi. 3 kambariai 
pragyvenimui, ilgas lysas; priežastis 
pardavimo, einu į didesnį biznį.

Atsišaukite: j
3961 S. Campbell Avė.

HARDWARE
PARSIDUODA paint ir hardware 

štoras ir painterių šapa? su visais ge
niausiais įrengimais. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Didžiausioj lietuvių 
kolonijoj. Apyvartos daroma į metus 

i$45,000. Priežastis pardavimo svarbi. 
Patirsit ant. vietos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
MWWG4 

3149 So. Halsted St.

PARSIDUODA" garądžius, ge 
ra vieta geram mechanikui. Prie
žastis pardavimo — einu j kit^ 
biznį. Naujienos, 1739 So. Hal- 
sted St. Box 336.

REIKIA grinderių' — įrankių) 
ir eutiery. Prie šlapio smeltinio 
akmens. Nuolat darbas.

AMERICAN SAW & TOOL 
VVORKS,

2431 W. 14th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas ir vi
si įtaisai — parsiduoda už gam 
prienamy kainų. Pasiskubinkite 
— didelis bargenas.

3ŽJ49 So. Wentworth Avė.

KARŲ KARPENTERIŲ
REIKIA patyrusių vyrų prie 

jiiau?jų refrigerąted karų. Dide
lė mokestis, už' darbą nuo štu* 
kų.. Darbas viduj. Nėra darbi
ninkų nesusipratimų.

AMERICAN CAR and 
FOUNDRY CO.

23T0 So. Pauiina Str.

REIKIA boilerių dirbėjų ir 
pagalbininkų A

Atsišaukite 
MEGHANICAL MEG. CO. 
39^th Str., and Loomis St.

... ...O.U X

REIKALINGAS bakeris mo
kantis liepti juodą ir baltą 
duoną*. 7 \

Kreipkitės: 1 ‘
1637 W. 13-th St. Gary, Ind.

Tdl. Gary 1040

REIKIA patyrusių operatorių 
ir finišerią prie moterų dresių.

Aesišaukite:
WACHTEL & CO.,

5tb fl. 228 S. Market St.
Dearborn 1798 x

REIKALINGAS džanitoris, be 
vaikų, gerai žinomas savo dar
bą, turi būti unijistas. 28 flatai. 
Kreipkitės Subatoj ar Nedėlioj. 

; j FELIX DALANGAŲSKI, 
1532 Ogden -Avė. '

.....  " 11»■      '«V i'. ~ i i'  i.

REIKTA vedusio vyro tarpe 35 ir 
40, paimti- savo atsakomybėn įrengtą 
biznį lietuvių kolonijoje. Algos $115 
:■ menesį1 ir rtubšiftičlai. Reikia teigti 
paliudymą. Atsišaukite po 8. vai. po 
pietų, 1 augštas, 45 E. 47th St. klau
skit • , ’ \

Mt. Neblung,

PARSIDUODA grosernė į: 
bučernė senai išdirbtas biznis 
parsiduoda pigiai. Priežastį; 
pardavimo patirsite ant vietos. 
- 4401 So. Richmond St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
skanumynų ki&autuvė. Senas ir 
išdirbtas biznis. Parduosiu pi
giai: Priežastis - pardavimo la
bai svarbi. Kreipkitės:

70Š W. 30th St.

PARDAVIMUI saliunas, pusė arba 
visas. Biznis einą gerai. Lysas 4 
metams; rendos $25 į mėnesį, 4 kam
bariai gyvenimui užpakaly. Malonė? 
kitę atsišaukti į Naujienų eSkyrių ant 
Town of Lake.

A1616 W. 47th St/ 
Tel. Boulevard 0844

PARDĄVIMUI saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas, lietuvių 

lenkų ,apgyventoj vietoj.
» Atsišaukite:
1457 So. Sangamon St., 

Chicago, III.

ir

PARSIDUODA 2 pieno išva- 
žiojimo įstaigos. Parduosiu pi
giai, nes reikia greit parduoti. 
Kreiptis laišku Naujienos 1739 
So. Halsted Box 332.

PARDAVIMVl 4 biliardiniai stalai, 
1 pečius, 1 keisas pastatomas, 1 prie 
sienos keisas, 4 lazdoms sudėti lenty
nos, 4 bolems lentynos, 1 Ice box, 1 
kavos puodas, 5 krėslai, 3 maži krės
lai, casn regiateris, liampa. Ir smul
kus dalykai.' Carmirie Delisio, 521 So. 
Halsted St. Tel. Monroe 0692

PARDAVIMUI barbernė iš 
priežasties nosultlikiimų partne
rių. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite):
3552 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
medinis namas, elektra, su keturiais 
kambariais iš užpakalio, ir 8 kamb. 
viršui. Priežastis pardavimo, turiu 
du bizniu.

J. G-,
4545 So. Wallace St. ,

/ PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoje, daromas geras biznis,
— parduosiu su geru bargenu
— priežastis —turiu du bizniu.

Atsišaukite:
4914 So. Ashland Avė.

• '■ .y i - . ■■■ -ų ,....... - ■'
PARSIDUODA pusė arba vi

sas saliunas, biznis geras dėl 
žmogaus, kuris galėtų pats sto 
vėtj biznyje. Aš turiu du biz
niu negaliu garei užžiurėti. 
Atsišaukite po Num. 2059 W. 

Street.

BIZNIERIAI TfiMYKITIII .
Parsiduoda labai pigiai pool 

.ruimis; visas ar atskirai, vei- 
!kit greitai, šaukit 
1 ' Armitage 6411

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daug metų. 
įYra gera proga pirkti nebran
giai. Lysas ant 2 metų. Atsi
šaukite. v '
10503 Edbrooko Avė., Rose-

- > lamd, Illinois
_ s

PARDAVIMUI Restaurantas lietu- 
tuvių apgyventojo kolonijoje — ran
dasi prie biznio gatvės. Renda 85 dol. 
mėnesiui. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Duosiu išbandymui vieną sa
vaitę. Užtikrinto biznio $90.00 į die
ną. Duosiu morgičių ’sulyg su
tarties. Kreipkitės ■ _

> 1723 W. 47th St.<i _____ l_________________________ J :'< ' 1 .X 1 -1 . . L . . ■ . 1 m 1

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
parduosiu, viąai pigiai, Lysas yrą 
da trims metams. Renda 45 dol. 
mėnesiui, apart biznio da randasi 5 
ruimai gyvenimui. Priežastis par
davimo svarbi.

Atsišaukite s .
I 4602 fiįo. Rockwell St.

1 j PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
Biznis išdirbtas, ant bizniavos gatves. 
Lysas ant 2 metų, yra kambariai gy
venimui. Nepraleiskit geros pro
gos.

Atsišaukit \
į 1Q813 So. Miėhigan Avė.

Roseland, III.

PARDAVIMUI arba mainymui gfo- 
sernė ir soft drinks parlor. Lysas 3 
;metams. Taipgi Mitchell automobi
lius pardavimui arba mainymui, sy
kiu arba atskirai. Priežastis parda- 
‘vimo — serga moteris.

Atsišaukite:
i 4612 So. Wells St.

PARDAVIMUI pigiai groser
nė ir saldainių- krautuvė, netoli 
mokyklos.

Atsišaukite:
. 3138 W. 39th St.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
cigaretų ir visokių smulkmenų krau
tuve. Garu apšildoma su 4 pagyve
nimo kambariais. Biznis išdirbtas per 
daugel metų. Turiu parduoti, nes tu
viu du bizniu.

Atsišaukite
2630 W. 38 St.

PARDAVIMUI grosernė, su 
namu ir garadžiumi. Geras biz
nis, gražus gyvenimui kamba
riai. Ateikite ir pasimatykite.

5144 So. Rockwell St.

.. PARDAVIMUI. Turiu parduo
ti savo pianą šią-savaitę, kaip 
naujas, vertas $450. Pardubsiu 
už $150 arba pigiau, Atsišaukite 
2502"7Trcher Avė., kampas Hal
sted, 2 augštas" užpakaly.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. Geras 'lysas.

Atsišaukite:
* 6801 So. Ashland' Avė.

Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas su 
lunčruimiu, geroje vietoje,’ arti 
dirbtuvių, galima /daryti gerą 
biznį.

2264 Coulter St, 
Kampas Oakley

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Vieta apgyventa lietuvių; 
priežastis pardavimo — nesvei
kata. 4430 Sb. Hermitage Avė., 
MIKODIMAS ČEKANAUSKAS, 

' Tel. Bivd. 7618

GROSERNĖ, turi būt par
duota tuojau, biznis geras ir 
senai išdirbtas. Priežastis par
davimo — liga.

4759 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI gro^ernės 
rengimai ir didelės vertes sta
tas. Parduosiu įrengimus už 
jūsų pačių kainą, nes turiu 
išsikraustyti, pardavimas bus 
ledėlioj tarpe 10 ir 2 v. po pie
tų. 5312 N. Clark Str.

DIDELIS BARGENAS. Par- 
ivimui Restauranas biznis iš- 
rbtas per daug metų. Turiu 
eitai pandtooti, nes turiu du 
zniū Atsišaukite greitai, par 
losiu pigiai.

2325 So. beavitt Str.

PARDAVIMUI saliunas, la
bai geroj vietoj; biznis senai 
išdirbtais. Pr’iežaisti s važi ųo j u 
Lietuvon. Atsišaukite, 3228 S. 
HEnls-tocL Str.

PARSIDUODA labai puikus 
mėlynas pečius apšildo 6 kam
barius 2 savaitės vartotas. Par 
siduoda pigiai, ant kietų arba 
minkštų anglių šildomas-. Atsi
šaukite: 3237 Aubum 
Chicago, III.

Avė.

PARDUODU arba mainau 
bučernę ir grosernę į farmą, 
lotą, automobilių arba ir i 
kitką. Atsišaukite.

2602 W. 23 Str.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, apgyventa svetimtaučių, visados 
daromas geras biznis, ym išdirbąs 
biznis per ilgus laikus. Nepraleiskite 
progos, pardubsiu nebrangiai iš dvie- 

įįu pasirinkite, kokis patiks arba par
aduosiu abudu.

Atsišaukite
2621 Ogden Av. ar 2241 W.. 21<'St.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai ge

ram stovyje pavieniai ar visi sy- 
kiu, 5 ruimų rakandai.

Atsišaukite:
4024 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduosiu labai pigiai 

; tam kas pirks visus sykiu. Par- 
duosiu sykiu ar atskirai, nes ap- 

■ leidžiu miestą. I. Bachrach, Tel. 
Rockwell 1376, 3149 W. 15th 
St., 2 atigštas.

RETA PROGA
1 Turiu parduoti tuojau mana vėliau
sios mados mano parloro setą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa
statomą liampą, paveikslus ir t. t. 
Taipgi gražų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky
rium už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 

-geno.
1926 So. Kedzie Avė., 

1 aukštas.

PARDAVIMUI restorano ra
kandai, mažai vartoti, atrodo 
kaip nauji. Atsišaukite greitai. 
Parduosiu pigiai.

4845 W. 14th Street, 
Cicero, III.

PARDAVIMUI puikus ra
kandai 4 kamb. parloro, valgo
mo ir miegamo kambario se
tai. Console alimpa, karpetai, 
dieninė lova, sublysas, jei no
rite.

800 So. Cra\vford Avc.

PARSIDUODA rakandai: 2 lo
vos, 2 pečiai, gnamafonas, 1 ko- 
modė, 2 stalai, 6 kėdės ir daug 
smulkių daiktų. Atsišaukti mel
džiu Nedėlioj nuo 1 vai. iki 8 v. 
v. 2010 Canalport av iš užpakalio

PARiDAVIiMUI rakandai.
Parduosiu už pirmą pasiūlymą 
5 ruimų rakandai, visai mažai 
vartoitų priežastį pardavimo 

pa'tirsite ant vietos.
4936 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 3 šmotų se
tais. Laibai gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. 
A. Gedvilas, 1735 So. Halsted 
St., Tcil. Roosevelt. 8760

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Grand 

Six, 6 cilindcrių, 1921 metų, šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norintis pirk
ti matykit tą karą, kainavo $2,000 su 
visais cxtrais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai. vakare, 2423 W. 
46th St, l lubos.

i



AUTOMOBILIAI
NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Rūgs. 22, 1923

NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
Visai nauji karai, 25% pigiau ne

gu listo kaina. Visi padaryti pirmos, 
klesos, atdari arba uždaryti modeliai. 
Ateikite tuojau, nes keletas tik yra 
likę. Pamatylcite juos verauzėj. Atda
ra iki 9 vai. kasdien ir nedėlioj.

E. GOLDMAN,
3751 Wentworth Avė. •

VERTA ATYDOS
žinai kad budavojimas 
jau pabrango nuo Au-

NAMAI-ŽEME
NEGIRDĖTAS bargeųas 2 aukštų 

muro namas 6 ir 7 kambariai, steam 
heat. Rendos $160 į mėnesi, pasta; 
čius garadžių galima gauti $180 į 
mėnesį. Randasi prie didelio parko 
ir bulvaro, kaina tiktai $11,000, 
$4000 jmokėt, likusius ant lengvų iš
mokėjimo.

Matykite
J. PAKALNI, 

4338 Archer Avė.

Ar 
namų 
gusto mėnesio? Del to gerai 
apsvarstantis žmogus perka 
namus dabar, nes pavakarį bus 
dar brangesni.

Mes turim bargenų visos 
dalies miesto, ir ' užtikriname, 
kad už musų bargenus geres
nių nerasite.

BRIDGEPORT.

1. 4 flatai kampinis namas, 
elektra, galima padaryti Saliu- 
ną ir tuo kart renda bus du- 

I boltavai didesnė. Kaina tikPARDAVIMUI 35 akrų paukščių 
ir daržovių farma, puikiai įrengta, ,
gera žemė, 10 mylių nuo Chicagos, $5,500, įmokėti $1500. Renda 
netoli Mihvaukee Avė. Mainysiu į 
mažą namą mieste. Del informacijų 
rašykite anglų kalboje.

TUOS CHERNEY, 
MtProspect, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, karštu vandeniu šildo
mas, bungalow, netoli bažnyčios. 
Galima tuojau gyventi. 6136 S. 
VVhipple St. Republic 4958

PARDAVIMUI pigiai 8 kam- 
barių mūrinė cottage, po 4-4.

Atsišaukit

3813 Wallace St.
Phone Boulevard 0675

TIKRAS bargenas ,6 ir 4 kam
barių flatas, su cottage iš užpa
kalio. Įplaukų $115 | menesį kai
na $7,500, $2,000 pinigais, kilus 
pagal sutartį. Wm. Zeloski Co., 
1905 Belmont Av. Phone Grace- 
land 4579 atdara nuo 9 r. iki 9 v.

PARDAVIMUI 3 pragyvenimų mū
rinis namas, 5 pragyvenimai ir krau
tuvė, 
ninką 
kalio.

Lietuvių apgyventa vieta. Savi- 
galima matyt 3 floras iš užpa-

3100 W. 39 Place. 
Klauskite FRANK

PARDAVIMUI per savaininką, 2 
flatų namas, bus gatavas Oct. 1, 6S41- 
6643 S. Washtenaw Avė., greitai au
gančioj lietuvių kolonijoj, kambariu 
dideli ir šviesus, stikliniai porčiai, va
na, knygų Šėpa, bufetas, aržuolo ii 
beržo trimingai, aržuolinės grindis, 
atdara kasdien, atsišaukite po 6 vai 
vakare, šaukite Stevvart 3G23.

$75.00. Negalima rasti geres
nio pirkimo ir išlygų.

| 2. Medinis namas ant muro
fundamento su basementu, 
elektra, 2 karu mūrinis garad
žius, Kaina tik $5,300. įmo
kėti $1,500. Renda $61.00.

3. Mūrinis namas, 2 flatai 
no 5 kambarius, augštas base- 
mentas, elektra, ir visi kiti pa
rankamai. Kaina tik $5,000, 
Įmokėti $1,500. Renda $55.00.

BŪTINAI PAMATYKIT
i 4. 3 metų senumo mūrinis 
namas 2 flatai po 6 kambarius,

I vėliausios mados ištaisymai ir 
2 mašinom mūrinis garadžius, 
Randasi pačioj širdyj koloni- 
’os Bridgieporto. Kaina tik $12, 
',00, įmokėti $3,500. Geriau
sias pirkimas.

5. Medinis namas ant muro 
fundamento, 1-mas floras Sto
ras ir pagyvenimas užpakaly, 
irt 2-ro floro 2 flatai, cemen
tuotas Lviseimenta^, ilgas lotas 
ir kiti parankumai. Kaina tik 
>7,500, įmokėti $3,000. Liku
sius ant lengvų išmokėjimų. ..

6. 2 mediniai namai ant Hal- 
sted St. Pirmas namas turi 
apačioj storą ir 4 kambarius, 
ant 2-ro flatas 8
elektra, maudynės, kieto me- 
Jžio baigtas, ir 2 masinėm ga
radžius, antras namas turi 
'torą ir 5 kambarius užpaka
ly. Kaina už abudu namus ir 2 
lotus tik $8,800, įmokėti $3,- 
590. Renda $100.00 dabar, ga
lima gauti daugiau.

7. 2 mediniai namai ant 1 
’oto ir 2 mašipom garadžius. 
Kaina tik $4,200, įmokėti rei
kia $1,200. Renda $55.00.

BRIGHTON PARK

kambariai,

OAK FOREST, ILL. 40 minu- 
tų nuo miesto, nauja 5 kambarių 
cottage ir 1 aktas žemės. Su sie
teliais porčius, aržuolinės grin- 
dįs, didelis attic. Kaina $3,250. 
Phone Wabash 0304.

G E RI AUSTA 3 IN VE STM E NT A S 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu 
šildomi prie Marąuette Manor arti 6C 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės yaptiškai arbo 
telefonuokite į James Kral, 2444 W 
G7th St. Tel. Prospect 1364.

BARGENAS. 3628 Pamell 
Avė., 3 augštų, 5 flatų namas. 
Visas gerame padėjime. 
Rendos $1,000 į metus. Kaina 
tik $6,250. Išmokėjimais

E. E. Feenev 559 W. 31 Str.

Tol. Boulevard 3344

PARDUODU pigiai 4 lotus 
vienoje vietoje arba galiu mai 
nyti į automobilių. Atsišaukite 
vakarais arba nedaliomis. F. 

‘Čekanauskas, 5911 So. Ste- 
wart Avenue

PARSIDUODA 2 pagyvenimų niuro 
narnas 5 ir 6 ruimų flatas. šiltu van
deniu apšildomas, Sun parlor, didelis 
purčius, užtaisytas, lotas 30 pėdų, vi
sokia nedega kuogeriausios rųšles. 
Savininkas kiekvieną diena yra namie 
nuo 8 iki 6 vai. vakare, 580(J S. Map- 
lewood St., vakarais tel. Lafayette 
0586, pirmi niorgičiai $6 500, antrus 
morgieius duoda savininkas už ma
žus nuošimčius, arba parenduosiu 6 
ruimų flatą, šiltu vandeniu šildomą. 
Savininkas galima matyti kasdieną.

8. Gražus mūrinis namas, 
flatai po 6 kambarius,’ elektra, 

Į maudynės, ąžuolu baigtas, ir 
garadžius 2 mašinom. Kaina 
tik $8,500, [mokėti $2,000. li
kusius ant lengvų išmokėji
mų. Randasi arti didelio Te’ 
atro ir Banko.

9. Gražus mūrinis namas 
uit Archer Avė. 6 ir 6 kamba
riai, elektra, maudynes, skal
byklos basemėnte. Kaina tik 
$10,500, įmokėti $5,000.

10. Mūrinis namas 4 flatai 
po 4 kambarius ant pus antro 
loto, elektra, * ir kiti paranka
mai. Kaina tiktai ?

I v •

11. 5 kambarių Bungalow, va
na, elektra. Kaina tik $4,000. 
įmokėti $2,000. Likusius kaip 
renda.

12. Gražus mūrinis namas su
l

Sun Parlors 2 flatai po 5 kam
barius, ant VVestern Avė., vis
kas vėliausios mados, tik 3 metų 
senumo parsiduoda labai pigiai. 
Kaina tik $10,500, įmokėti $4,000

13; Medinis namas 2 flatai po 
1 kambarius, elektra, 1 malšinai 
gar'adžius, kaina tik $6,000, įmo
kėti $3,000.

2

rius ir kriaučių krautuvė ir bar- 
ber Shop, ant 3 lotų. Kaina tik 
$8,000, įmokėti $4,000.

SOUTH SIDE.
16. 6' flatai po 4 kambarius 

mūrinis namas ant 2 lotų, elek
tra, maudynės. Kaina tik $16,500 
įmokėjimas pagal sutarties. Pe
čiais apšildomas, 9 metų šenumo.

17. Mūrinis namas, štoras ir 4 
kambariai ant Imo floro, ir 6 
kambariai ant 2ro, elektra, mau
dynės. Kaina tik $9,000, įmokėji
mas pagal sutarties.

18. Mūrinis namas 2 flatai po
6 kambarius, apšildomas kiėk- 
vienam atskiras ir 2 mašinom 
garadžius. Kaina tik $12^000, 
įmokėti $5,000.

19. Mūrinis namas 5 ir 6 kam
bariai, ant 2 lotų. Kaina, tik 
$10,500, įmokėti $5,000. Pečiais 
apšildomas.

20. Mūrinis namas 5 ir 6 kam
bariai, apšildomas kiekvienam 
atskiras, 2 mašinoms garadžius. 
Kaina tik $11,500, įmokėti $4,000

21. Up-to-date mūrinis namas 
4 faltai ir 2 karų garadžius. Kai
na $20,000, įmokėti $3,000, pe
čiais apšildomas.

22. 4 flatai po 5 kambarius 
ant 62 pėdų loto. Kaina tik 
$25,000, įmokėti $10,000. Ren- 
d’a $320.00. Garu apšildomas.

23. 27 faltai po 5 ir 6 kamba
rius ant 100 pėdų loto. Kdina 
tik $85,000, įmokėti $30,000. 
Renda $16,000 ant metų. At
minkit tas yra ant kampo.

24. Mūrinis namas 3 augštų, 
Imas flatas 5 kambariai, 2ras ir 
3čias po 6 kambarius. Kaina 
tik $15,500, įmokėti $5,000.

25. Mūrinis namas 3 augštų po
7 kambarius, 2 mašinom gara
džius. Kaina tik $16,500, įmokėti 
$7,000. Renda $240 į mėnesį. 
Garu apšildomas.

MARQUETTE MANOR
(pas vienuolyną)

26. Gražus beveik naujas mū
rinis namas su Sun Parlors, ap
šildomas kiekvienam atskiras, 2 
flatai po 5 kambarius, skalbyklos 
basemente. Randasi 6544 So. 
Rockvvell St. Toj vietoj parduo
da namus po $15,000. Pasinau- 
’okit proga. Kaina tik $13,500, 
įmokėti $5,500. Likusius kaip 
renda. "i

27. 2 flatai 5 ir 6 kambariai 
prie 63rd ir Rockweli St. 2 ma
šinoms mūrinis garadžius, vis
kas vėliausios mados. Kaina tik 
$13,800, įmokėti $5,500. Apšil
dymas kiekvienam atskiras.

GERIAUSIAS PIRKIMAS Iš 
. DIDŽIŲJŲ.

-i
28. Kampinis muro namas, su 

Sun Parlors, 10 flatų ant 3 lotų, 
1 mašinai garadžius, garu apšil
domas, viskas vėliausios mados 
ir kaina tik $50,000, įmokėti 
$15,000. Likusius ant lengvų iš
mokėjimų. *

29. Mūrinis namas 5 ir 6 kam
bariai, 1 mašinai garadžius, ap
šildymas kiekvienom atskiras, 
kaina tik $12,500, įmokėti pagal 
sutarties. •

SOUTH SIDE.
30. Grąžus aliejuotų plytų na

mas ant kampo, 1 flatas 6 kam
bariai, ir 2 po 7 kambarius. Kai
na tik $18,000, įmok ėjimas pa
gal sutarties. Renda $240.

31. Mūrinis namas 6 ir 6 kam
bariai, 2 karų mūrinis garadžius. 
Renda $170 į mėnesį. Kaina tik 
$14,500, įmokėti $6,500.

GERBIAMA PUBLIKA.

BARGENAS!

Nepraleiskite progos.

Naujas mūrinis namas: 6 ir 6 kam
bariai prie vienuolyno. Kaina tik
tai .................. -.... ...............ū $12,500.00

' * ' * .

Medinis namas: 5 kambariai, su 50 
pėdų žemės, prie vienuolyno. Kai
na tiktai .........................   $5,800.00

♦
* ♦ , >

Naujas mūrinis namas, prie vienuo
lyno; 5 ir 5 kambariai, garu apšildo
mi. Kaina.......................... $15,500.00

♦ >.* *

Medinis namas: 5 ir 5 kambariai, 
elektra, gezas ir*maudynė. Neša ran- 
dos $80.00 mėnesiui. Kaina $5,800.00

** *
Medinis garadžius: 5 kambariai. 

Brighton Parke. Kaina tik $4,600.00
* :

♦ ♦

Bizniavas lotas ant Westem Avė. 
Kaina tik ...................    $1,250.00i • >

Jeigu norite parduoti, arba mainyti 
namus ant farmų, ateikite pas mus; 
mos turime visokių ir visur.

RETAI ATSITINKANTI PROGAI
PARDAVIMUI 2 augštų muro na

mas 2 flatai po 6 puikius kambarius; 
visas ištrimavimas kieto medžio; kar
štu vandeniu šildomas su 2 boileriais; 
ibudavoti ledo baksai ir gaziniai pe
čiai kiekveinam flete; statytas pagal 
naujos mados 6 metai atgal; lotas 30 
pėdų pločio; savininkas parduos pi
giai nes pinigai yra reikalingi kitam 
tikslui; kaina $11,500; apie pusę pini
gais reikia kitus savininkas duos mor- 
gičį lengvais išmokėjimais; pasisku
binkite nes šitas namas yra vertas 
$15,000 pagal šių laikų.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 f lėtai po 6 ir 7 kambarius; ga
sas, elektra, maudynės, skiepas ir 2 
automobiliams garadžius; rendos ne
ša į mėnesį $99.00; kaina $10,500, apie 
pusę reikia pinigais.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 fletai po 4 kambarius su ga- 
su, elektra, maudynėms, beismantas ir 
2 šantės užpakalyje; kaina $5,200, apie 
pusę pinigais, kitus ant morgičio leng
vais išmokėjimais.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkevvitz, vedėjas 

4034 Archer Av. (prie Californla Av.)

turime visokių ir visur.
A. N. MASULIS AND CO 

6G41 So. Western Avė.
Phone Republic 5550

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, su dideliu porčiumi. For- 
nisu apšildomas. Lotas 30x125 
pėdų. Kaina $6^300.00.

Atsišaukite:
7127 So. Talman Avė.

PARSIDUODA naujas muro namas 
2 faltai po 6 kambarius, karštu van
deniu apšildomas, tai yra vienas iš 
geriausių namų pas vienuolyną. Kam 
reik gero namo, tegu nepleidžia pro
gos. Namas randas do Num. 6455 
So. Rackwell St. šaukite savininką. 
Tel. Lafayette 3968.

KAS NORIT GRAŽU 
GYVENIMĄ? a

14. Pirkit šį namą ant 3 lotų 2 
faltai po 6 kambarius, Imas flo
ras Hot Water Heat, 2 2ras pe
čiais apšildomas, aržuohi baigtas, 
viskas vėliausios mados, ?r * ma
šinom garadžius, kaina
$10,500, įmokėti $6,000. Renda 
$110,00 be apšildymo.

15. 2 mūriniai namai, Imas sa- 
liunas, pagyvenimas užpakalyj 
ant 2 floro, 2 flatai po 4 kamba

čionai mes piaduodam tik ma
žą dalelę musų bargenų 3jose 
dalyse miesto. Norėdami pirkti 
namą bile dalyj miesto ar prie
miesčiuose visados keripkitčs pas 
mus ypatiškai ir užtikrinam jog 
galėsite išsirinkti sau tinkaųią 
bargeną.

S. L FABIONAS 60
DIDELIS BARGENAS

Medinis namas ant pardavimo, 2-4 
1-3 kambarių, arba mainysiu i didesni 
namą, j bučemę, grosemę, saliuną, lo
tą automobilių arba į farmą. Geras 
namas, yra visi parankumai. Namas 
randasi ant 46 -ir Union Avė. K. C. 
Valaitis, 943 W. 33rd PI. Yards 1571.

tik

LIETUVIAI! TIKRAS PAAU- 
KAVIMAS!

Puikus nauji muro namai,'puikiau
siose apielinkčse pastatyti pagal pas
kiausios mados; ,.t.
10 flatų prie Humboldt Park.... $41,000 

flatai ir 3 Storai.u...-........... $43,000
flatai ir 3 garage .............. $18,500
flatai ir 1 ‘garage .....   $17,500
flatai ir 1 garage <......   $13,000
flatai ir 1 garage .........   $12,500
flatai po 6 kambarius ....... $11,500

5 kambarių cottage. ..............  $4,800
12 fialų Logan Squard......... $65,000

faltai po 5 kam. lot. 60x125 $31,000 
flatai ir 2 garage ............... $24,000
faltai ir 2 garage ..........    $22,000
flątai, puikus namas ........... $15,000
flatai ir *2 garage ............... $14,500
flatai, Palmer Sųuare .......  $33,000
” ” • ~ ............ $62,500

8

3
3
2
2

6
3
3
2
2
7
Į2 flatų, Portąge Park . .
4 flatai ir 6 garage lot. 60x125 $27,500
2 flatai, naujos mados ........... $16,500
2 faltai ir 4 garage, lot. 40x125 14,000 
G flatu Albany Park 1. 75x150 $51,500 
4 * ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —- —~
4
2
2
3
2
2

faltai po 5 kambarius ....... $24,500
flatad, Kelvyn Park ........... $23,000
flatai ir 2 garagė........ ......  V5.500
faltai ir garage lot. 60x125 $7^500 
fl. Marąuette ’ot. 40x125 25,000
flatai Brighton Tk „....... E. $7,200
fl. ir 3 štordt p s khmp. $22,000 

6 fl. Wicker Pk. p us nąmas $15,000
faltai po 4 ka'n: ius 
flatai ir 1 
fl. 2 po 5 
flatai ir 2 gardgė, 
faltai po 6 kamb.',

u $22,000 
s $15,000 
. $12,000 

.. $10,600 
po”4' 1. 50x125 $6,700 

$10,000 
. $8,800

6 
3 
4 
2 
2 ..____
11 kambarių arba ? flatai, lotas 

48x125 ir garage gdli būt room- 
ing house, bargepas ..   $4,250
Taipgi turiu daug visokių paširin- 

kimui namų ir lotų ir farmų. Taipgi 
visokių mainų visųše dalyse miešto, 
kam toki bargenai yra reikalingi, tai 
majpnėkite kreiptis tuojaus. Tai yra 
negirdėta proga. Pasinaudokit kol ne 
vėlu.

Pasimatykit kuogreičiausiai su 
.JOHN A. WALULIS,.

1852 Wabansia Avev 
Chicago, 111.

48*125 ir garage gili būt room-

41 akro farma, netoli Libertyville, 
rendon su tiesa pirkimo, labai pigiai. 
Yra visi įtaisymai,, namas, 6 kamba
rių, didelė barnė, 20 akrų alfalfos, 
vaisių, netoli didęlip kelio, gerai gy
venti. Samuel G. Muffett, 25 N. Dear- 
born St., Room 706, Dearbom 2856.

Res.: 1217 Independence Blvd. 
Crawfo]$ 0429

EXTRA BARGENAS ANT 
ARCHER AVĖ.

Parsiduoda 5 kambarių Cottage, 
su visais parankumais, ant bizniavo^ 
gatvės ir netoli didelio Teatro, pačiam 
centre Brighton Parko ir ateities, pan
dos neša $40.00 į mėnesį, galima gaut 
ir daugiau, savininkas parduos už 
kainą lotų, nes dabartiniamlaike rei
kia daug daugiau mokėti už lotą ant 
Archer Avė. Taigi parduosiu pigiai 
arba priimsiu mainais lotą, automobi
lių arba groserį. Nepraleiskite to 
bargeno, nes kas pirmesnis tas^pada- 
ris gerus pinigus. Kreipkitės pas

TRANkG HILAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette, 5107

EXTfcA
Parsiduoda mūrinis namas, trys fla

tai, po šešis kambarius, septynių me
tų senumo. ‘Platus lotas, šviesus 
kambariai, kas nori įsigyt gerą namų, 
nepraleiskit progos. Taipgi beisman; 
tas cimentuotas ir visi modemiški 
įtaisymai, 3327 So. Union Avė. Savi
ninkas ant pirmo flato.

KAS TURITE LOTA?
Aš turiu gerą 6 cilinderių mąžai 

vartotą automobilių ir noriu išmainyti 
ant loto nepaisant vietos.

Atsilankykite pas
JOSEPH YUSHKEWITZ,

• 4084 Archer Avė., 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinis, dviejų augštų bizniavas namas. 
Vandeniu šildomas, elektriką, vanos, 
dėl 4 karų garadžius, cimentuotas 
yardas, malnyčia ant bučemės.

Atsišaukite
3413 W. 51st St.

Tel. Boulevard 0774 arba 0611 ' piS.arafei.P

(hicago.UL
809 W. 35th St.

jr

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, 2-5 kambarių, frame, elek
tra ir vana, labai gerame padė- 
me. •

4210 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI pigiai 4 kam
barių namas ir vištininkas 12x 
30. Ir pusė akro žemės, viskas 
aptverta. Yra elektra, vanduo, 
kaina $2,800. MRS. LILLIAN 
RYAN, 3936 W. 65th PI.

642 W. 37-th Str., 4 kamb. 
cottage, augštas skiepas, gasas 
elektra, garadžius, kaina 
$2,800. Atsišaukite pPie savi
ninko: 3657 Union Avė., 2 fla
tas.

PARDAVIMUI 2 augštų fra- 
me, 2-4 kambarių, 1-8 flatai. 
Garadžius, gasas, elektra,

Atsišaukite:
3657 Union Avė., 2 flatas

BARGENAS kas j ieškote ge
ro namo Cicero j, tai ateikite 
pamatyti šio namo 2 aukštų 
l>o 6 kamb. karštu vandeniu 
apšildomas ir garadžius dėl 2 
karų. Savininkas ant pirmo 
fllato: 1608 S o. 50-th Avė. 
Cicero. 11'1.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 
kaina $3,500, 3838 Normai Avė. 
Savininkas,

A. H. BIGGERS,
3106 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 0957

PARDAVIMUI namas su gro- 
serio bizniu—distriktuotoje vie
toje. Kas nori gero namo ir biz
nį nešantį pelną—nepraleiskite 
progos, šitr viską galite įsigyti 
už gana prieinamą kainą. Parduo 
da savininkas: 5531 S. Albany av

PARDAVIMUI gražus 40 pė
dų prie elės kampinis lotas, 
prieš Marąuette Parką prie Sac- 
ramento Avė., įėjimas į parką. 
Kaina $2,000, vertas dvigubai.

BUCHINSKY,
6639, So. Sacramento Avė.

PERSKAITYK ir kitam pasa
kyk. Kad aš pats savininkas par
duodu mūrinį namą 3 pagyveni
mų po 7 kambarius. Visas namas 
gerame padėjime, aržuolinės 
grindįs ir užbaigimas, šiltu van
deniu šildomas. Yra didelis ga
radžius ant 2 lubų 25x50. Ren- 
dos atneša į mėnesį $180. Labai 
geroje vietoje prie bulvaro. Par
duodu pigiai už $15,000.

1246 So. Ashland Avė.

NEPRALEISKITE šiuo bargeno, 2 
aukščio muro namas 6 ir 7 kambariai, 
karštu vandeniu šildomas, aržuolo už
baigimai, dėl 2 karų garadžius. Ren
dos $150 į mėnesį, kaina $12,500.

2 aukščio muro namas, karštu van
deniu šildomas, tuščiai lotas, dėl 2 
karu garadžius. Randasi prie bulvaro,, 
rendos $130 j mėnesį, kaina $12,500.

. 2 aukščio muro namas, karštu van
deniu Šildomas, puikioj vietoj. Rendos 
$125 į mėnesį, kaina $12,500; $3000 
imokėt. likusius ant lengvų išmokė
jimų. Dėl viršminėtų bargenų maty
kite J. PAKALNIS,

4338 Archer Avė.

NAMAI-1EME
_____  _ ____ 1_________ ________ _ __________

CICERO BARGENAS.
MURO biznio /namas. Štoras 

užpakaly 3 kambariai, viršui, 
7 kambariai, maudynes elekt-* 
ra, 2 karų įgaradižius. Randasi 
ant Cicero Avė. -$9,000 cash.

Puiki medžio 2 pagyveniįmų 
rezidencija. Cimonto beis- 
mentais, 5 ir 6 kambariai^ mau 
dynės elektra. Randasi ant 
48-th Ct. $7,000 cash.

2 biznio mediniai namai 1 
štoras 75 pėdų ilgio užpakaly
3 kambariai, 2 štoras užpaka
lyje 3 kambariai, viršui 3 ir
4 kambariai, maudynės elek
tra. Garadžius 30x22. Pernai 
statyta. Rendos neša į mėnesį 
$190. $17,800. Priimsiu gro- 
sarį $2.000. Turiu bizniavą lo
tą, randasi ant 48-th avė., turi 
būti tuoj parduotas, $1100 
cash.

BRIGHTON PARK gražioj 
aipielinkėj rezidencijos lotas tu 
ri būt tuoj parduotas $1,000, 
arba mainysiu! ant automobi- 
liaus. Taipgi turiu keletą biz
nio ir rezidencijos lotų naujoj 
kolionijoj, rezidencijos lotai 
33x130^ , $375. Biznio lotai 
26xl23i/2 $425, $995.

Kreipkitės pas

S. ZENKUS
1329 So. 49-th Avė. Cicero, III. 
2 lubos iš užpakalio po 5 vai. 
vakare, nedėlioj 42 vai. ryte.

NAMAI-2EME
BARGENAI

2 pagyvenimų mūrinis namas su 
beizmentu, 4 ir 5 kambariai, elektri
ką, vanos ................................. $7,700

Mūrinis namas, 7 metų, 5 ir 6 kam
bariai, furnace apšildomas, aržuoli- 
niai trimingai, elektriką, vanos ir 
beizmentas..............................  $9,700

Mūrinis namas, Sun Parlor, 5 ir 5 
kambariai, elektriką, vanos, aržuoli- 
niai trimingai, aukštas beizmentas. 
prie pat bulvaro......................  $10,500

4 pagyvenimų mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius. Beizmentas, elektri
ką, 2 lotai .............................. $11,000

Bizniavas namas, ant kampo štoras 
ir saliunas ir šalutinis kambarys ir 
dar 7 kambarių Datas ant antrų lu
bų. Karštu vandeniu apšildomas, vė
liausios mados įtaisymai, 2 lotai, prie 
karų linijos .............................. $14,500

Del biznio namas, štoras ir 3 pa
gyvenimai, elektriką, garadžius dėl 2 
karų. Kaina .............................. $4,500

CHAS. ZEKAS
4454 So. Western Avė.

BARGENAS ANT BIZNIO LOTŲ
Prie W. 71 St., vienas blokas nuo 

Marąuette Parko, čia bus karų lini
ja. Du lotai netoli kampo Fairfield 
Avė., 27x125 kiekvienas. Suros, van
duo, gasas ir cementiniai šalygatviai 
ir apmokėta. Savininkas parduos pi
giai už pinigus.

STANLEY BLAZYK, 
6019 So. Kedzie Avė., 
Phone Republic 5398

2 FLATŲ 6 ir 7 kambarių, 
furnace ir pečium šildomi, ce
mentinis skiepas, namas gera
me stovyje, tik 10 metų senu
mo. Pirmas flatas dabar tuš
čias, kaina $11,000, pinigais 
$4,000.

Frauk Ragen and Bros.
54*33 So. Halsted Str.

Phoine Yards 4259
• REIKALINGA BUčERNfi
4 flatų bizniavas (namas kai 

na $7,900 išsimaino ant bu’čer- 
nės gresernes arba kitokio bi
znio. C. P. Suromskis,

3346 So. Halsted Str.

CICEROJE moderniškas 2 fla
tų po 4 kambarius namas, 5 me
tų senumo. Gasas, elektra, ra
mioj apielinkėj, netoli karų lini
jos, kaina $7,500. S. K. SKRIBA 

2308 So. California Avė.
DUJELIS BARGENAS par

siduoda medinis namas ant 4 
pagyv. po 4 ruimus ir apačioj 
du pagyvenimai iš fronto što
ras o užpakaly 3 ruimai. Ren
dos neša $90.00 į mėnesį labai 
pigiai 933 W. 34 Place, atsi
šaukit pas savininką 3237 Au- 
burn Avė.

2 flatų mūrinis namas 5 ir 
6 kamb. su visais įtaisymais, 
kaina $6,500

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St. 

Chicago, III.

MŪRT6ECIAl -PASKOLOS
BARGENAI

2 lubų augščio, medinis namas, 2 
pagyvenimai, po 4 kambarius, randa
si 3140 Emerald Ąve. Kaina tik $3,- 
200, $1,000 įmokėti, o likusią skolą 
kaip rendą. 1

Naujas 2 lubų augšj;o muro namas 
2 pagyvenimai, 1-5 kambariai, 1-C 
kambariai, štylnu šildomas, su vė
liausios mados įtaisymais, namas ran
dasi 7616 Sų. Peoria St. šitas namas 
parsiduos uz žemą kainą, 
neša į mėnesį $150.

M. J. KIRAS, 
Real Estate Improvement Co.

3335 So. Halsted St.
Tel Yards 6894

Rendof

PUSDYKIAI 2 aukštų mūrinis na
mas 4 ir 4 kambariai, garadžius de 
vienos mašinos. Randasi ant Brid- 
geporto arti . Halsted St., rendos ne 
ša $35.00 į mėnesį. Kaina' $2600 
[mokėt tik $500, likusius labai lengvu 
išmokėjimų. Pasiskubinkite, nes į 
trumpą laiką turi būt parduotas.

J. PAKALNIS 
4833 Archer Avė.

ANT PARDAVIMO 6 kambarių me
dinis namas ir extra lotas, 2 bamės 
l karvė, 100 vištų, 50 žąsų, 25 antįs 
šieno visai žiemai prišienauta, 2 dide 
Ii daržai burokais apsodyti. žbdžii 
sakant viskas parsiduoda sykių ir ra 
kandai arba atskirai. Kaina tikta 
?4,700, nrorgičių galit gauti nuo sa 
vininko.

Atsišaukit greitai.
9045 So. Green St.

Telefonas Vincennes 3318 
Arba pas

V. Margevičią, 887 W. 34th ŠI.

BRIGHTON PARK
2 augštų frame, 2-4 kambarių flatr 
ir cottage užpakaly. Atneša rendo 
į mėnesį $61. Veikite greitai. Pi 
delis barge-

2 augštų frame, 1-4 ir 1-5 kambarii 
flatai, gasas, vana,\ elektra. Ba>-g 

tTtik‘ $5150
2 augštų frame, 2-4 kambarių falt" 
Didelis barge- $4800
4 kambarių cottage, su skiepu, gasas 
vana, elektra .geroje vietoje. Ext’- 

tiEnaa • $3250 
2 augštų frame cemento pamatu, 2- 
kambarių flatai, viskas mode^išk

Sals $6600
2 augštų mūrinis, 2-6 kambarių fl» 
tai, viskas moderniška, su garv’ži 

S„aSpMia,ė $8800 
Musų ofisas aLlaras nedėlioj nuo If 

ryto iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKIMROS,
2525 W. 47 St

$6600

Antrų morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi
zmo 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota taą taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue stam- 
□as, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks,
127 N. Dearbom St.

MOKYKLOS

i

I SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1648
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

McDOWELL MOKYKLA
5 $o. Wabash Avė. 

Dearbom 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

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

Reikalaukite katalogo.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Higb School ir 
•irekybct« dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
ki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Uedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal- 
k>s gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubUj) 

M ....................... i ■ ■

Universale Proga
Vakarinės klesos stenografijos 

University of Chicago Settlement , 
4630 Grosą Avė.

Sąlygos: mokestis $1 į mėnesį, 
materijolas $1.40

Užsirašykit dabar kol klesa dar nė- 
ra’pilna. Klesos prasidės PĖTNY- 

ČIOJ, Rugsėjo 28 d., 1923.

GERA PROGA išmokti ge
rą amatą rubsiuvystės. Geriau 
iia industrija dėl ulždarbio. 
Mes išmokinsime nemokantį į 
trumipą laiką. Atsišaukite po 

nr. 1504 W. Division Str.
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALU SKYRIUS
Pastabos Apie Biznio Dalykus Žemės išdirbimas 

Lietuvoje
Kas nieko neveikia, to 

niekas nepeikia
Daug žadantis 

išpildantis Žaliojo Kalno Vaidalas
Perkantiems namus

Pereitą sykį šiame pusla
pyje buvo paduoti patari
mai, kurių turi būtinai prisi
laikyti kiekvienas kas perka 
ar ketina pirkti namus.

Tie patarimai ištikro yra 
geriausi patarimai kokius 
galima duoti perkantiems 
namus žmonėms. Ir tuos pa
tarimus užgyrė visi advoka
tai, real estate įstatų žino
vai.

Jų esmė yra tokia:
Kad perkantis namus 

žmogus popieras turi bū
tinai duoti peržiūrėti advo 
katui.

Kad popieroms peržiū
rėti nereikia imti šunad
vokačių, kurie neturi tei
sės praktikuoti.

Kad nereikia klausyti 
tų agentų, kurie šunadvo
kačius perša į vietą tikrų 
advokatų.

Kad perkant namus ar 
žemę ant kontrakto reikia 
ypač būti atsargiems.

Kad skolinant pinigus 
ant morgičio reikia irgi 
peržiūrėti popieras, idant 
turėjus gerą užtikrinimą. 
Galima buvo laukti, kad 

šitie patarimai nepatiks 
šunadvokačiams, kurie vei
kia tarp lietuvių.

Taip ir atsitiko.
Šunandvokačiai baisiai 

supyko ir pradėjo plūsti tik
ruosius advokatus. Vienok 
tas jų pyktis negali jiems 
nieko gero duoti, o ypač ne
gali padauginti žinių jų ne
pilnose galvose. Šunadvoka
čiams vienas kelias tėra prie 
teisių pažinimo, o tai mest’ ! 
šunadvokatavimą, bet pasto
ti į mokyklą ir užbaigti pra
dinį, o paskui ir augštesnį 
advokatūros mokslą. Tada 
tai, jeigu jie išlaikys valsty
binį egzaminą ir jeigu jie 
bus geros doros žmonės,, 
augštesnysis teismas pas
kirs juos būti advokatais ir 
jie galės užsiimti ir popierų 
peržiūrėjimu ir bylų vedimu

Bet kaip ten nebūtų su 
šunadvokačių gerove, žmo
nės turi rupinties savo gero
ve. Savo turto tikrai apsau
gai kiekvienas turi kreipties j 
tiktai pas tikruosius advo
katus, kurių lietuviams Chi- 
cagoje, ačiū Dievui, netrūk
sta.

gu jis eis toliaus, eis labai pa- 
lengvėl.

Biznieriai gan lengvai ga
lės gauti iš bankų pasisko
linti pinigų ypač su spalių 
mėnesio pradžia, kada pasi
baigs didesnės rugsėjo mė
nesio paskolos.

Fabrikai gaus žaliąją me
džiagą pigiau, ypač kad jos 
daugiau atvežama iš Euro
pos. Konkurencija iš Euro
pos pusės prisidės prie atpi
ginimo kažkurių tavorų.

Streikų bus mažiau, ir ap
skritai šią žiemą laukiama 
geresnių santykių tarp 
darbdavių ir darbininkų.

Tavorų pardavinėjimas 
bus sunkesnis, ypač dėl kon
kurencijos, ir pirkliams 
reiks griebties gyvesnių bū
dų pasiskelbti ir iškišti savo 
tavorą pirma kitų.

Laukiama, kad šėrai dar 
labiau atpigs ir gal šią žiemą 
pasieks žemiausio laipsnio, 
po kurio vėl pradės vėliaus 
kilti.

Amerikos konsulo pranešimas.

Amerikos konsulas Clement C. 
Edwards iš Kauno davė savo val
džiai pranešimą apie dabartinį 
Lietuvos žemės stovį, šis pra
nešimas sutraukoj yra paduotas 
sekamai:

“Ariamos žemės plotas Lietu
voje užima 2,427,000 hektarų 
(1 hektaras lygus 2.47 akrų). 
Dabartiniuoju laiku 540,800 
hektaru žemės užsėta žieminiais 
rugiais ir 76,000 hektarų užsėta 
žieminiais kviečiais.

“Pavasarinis sėjimas buvo 
pavėlintas ir neprasidėjo iki ge
gužio pradžios.

‘ “šiemet žmones nebesiskun- 
džia stoka pašaro, kaip kad bu
vo pereitais metais.

“Lauko darbininkai gauna 
nuo 30 iki 40 centų į dieną ir 
valgį; šita mokestis yra dvigu
bai augštesnė kaip pernykšte.’’

(Imta iš Commerce Reports).

“savas pas 
Kaikurie* iš jų, 
matydami , kati

sa- 
vie- 
tar-

♦ 
♦ ♦

Kaip vyks bizniui rudenį
ir žiemą?

Atėjus rudeniui biznis 
Amerikoje daugelyje sričių 
ne pablogėjo, bet šiek tiek 
pasigerino.

Tas vienok nereiškia, kad 
biznis vėl urnai pradės gerin- 
ties.

Biznio pasigerinimas, jei-

Kl. Jurgelionis.

Chicagos Bankų 
Stovis

Sumažėjo depozitai
Pereitą savaitę visi Chicagos 

bankai turėjo išduoti atskaitą iš 
savo stovio iki rugsėjo 14 d. 
Prieš tai paskutinį sykį atskai
tos buvo paskelbtos birželio 30 
d., 1923.

Iš paduotų atskaitų matyt, 
kad visos Chicagos bankuose į 
paskutinius pustrečio mėnesio 
žymiai sumažėjo depozitai.

Viso taupomųjų sąskaitų Chi- 
cagoje buvo birželio 30 d., 1923,
— $583,038,811, dabargi rugsė
jo 14 d. tebuvo $572,973,080, — 
reiškia žmonių depozitų suma
žėjo daugiau kaip ant dešimt mi- 
lionų dolerių ($10,065,731). — 
Visų depozitų birželio 30 d. bu
vo $2,157,143,662, dabargi rug
sėjo 14 d. tebuvo $2,107,001,845,
— reiškia viso depozitų suma
žėjo ant penkiasdešimt milionų 
suvirš ($50,141,817).

Kad taupomųjų sąskaitų su
mažėjo ant dešimt milionų į šį 
trumpą laiką tai yra ženklu to, 
kad žmonės mažiau taupė pini
gų bankuose.

Kodėl žmonės pradėjo mažiau 
taupyti pinigų bankuose — čia 
negalima leistis į aiškinimus. 
Vieni gal todėl, kad mažiau už
dirbo, bet< dauguma gal todėl, 
kad pradėjo skolinti pinigus ant 
morgičių, pirkti bonus ir tt.

Sumažėjimas visų depozitų 
ant $50,000,000 reiškia biznio 
apyvartos sumažėjimą Chicago- 
je per šį laiką. Tas žinoma pa
prastai esti vasaros laiku.

Lietuvių lankomųjų ir remia
mųjų bankų atskaitos rodo, kad 
jie išmintingai yra vedami ir 
yra stiprus pinigiškai. Savo at
sargumu ypač atsižymi Univer- 
sal State Bankas, kurs daugiau 
kaip ketvirtą dalį savo depozi
tų laiko gatavais pinigais, o dau
giau kaip du trečdaliu pinigais 
ir bonais.

Markele Kainos:
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Chi- 
cagoje buvo sekamos:

15c

už 100 svarų

9c iki 11c

$6.00

Sviestas, svaras 32 iki 47% c 
Kiaušiniai, rnurziieji 22 iki 24c 
Kiaušiniai, švieži 26 iki 28c 
Kiaušiniai, extra 32 iki 34c 
Suris 23 iki 26% c 
Vištos gyv°s 15 iki 23c 
Pavasario vištos 22 iki 23c 
Gaidžiai gyvi 
Antis 22c 
Žąsys 20c 
Kurkšs 20c 
Pupos, navy, 
iki $6.25.
Medus, baltas
Medus, tamsus 7c

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčiukų $1.50 
iki $2.00
Kopūstai, kreitas $1.00
Morkvos, 100 bunčių $2.00 iki $2.50 
Kolifaurai, kreitas $2.00 iki $3.00 
Celeros, kreitas 75c iki 90c 
Agurkai, gurbas $1.50 iki $2.00 
Salotos, kreitas $2.00 iki $2.50 i 
Svogūnai, maišas $2.50 iki $3.50 
Pipirai, gurbas 
Pupos šviežios, 
$2.25 
Griežčiai, amp.

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

JAUTIENA:
Šonkauliai 28c 
Šlaunis 40c 
Čoks 13, Round 18c

VAISIAI:
Bulvės, maišas 100 svarų $1.60 iki 
$1.75
Saldžios amp. $1.50 iki $2.50 
Obuoliai, bačka $4.00 iki $7.25 
Bananos, bunčius $2.75 iki $3.00 
Citrinos, keisas $7.50 iki $8.00 
Apelsinai, kreitas $5.50 iki $6.00 
Pyčių keisas $2.00 iki $2.25 
Grušios, gurbas $2.00 iki $2.75 
Slyvų, kreitas $1.00 iki $1.50 
Avietės, raud. $1.00 iki $2.00 
Vynuogės, gurbas 30 iki 32c 
Melonai. kreitas $1.50 iki $2.00

JAVAI:
Kviečiai, geg. buš. 1.07% iki $107% 
Kviečiai, rūgs. 98% iki 99%c 
Kviečiai, gruodžio 1.02 iki $1.02% 
Avižos, buš. 38% iki 42c 
Miežių, buš. 53 iki 53% 
Rugiai, geg. 71% c 
Rugiai, rūgs. 63% c 
Rugiai, gruodžio 67% c

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21 iki 22% c 
Rūkyti lašiniai 19 iki 20c 
Konservuota kiauliena 12 iki 17c 
Pork loin. žalia 26 iki 29c 
Plate beef $16.50 iki $17.00 
Jaučio kulšis 47.00 iki $48.00

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų 26.00 iki $27.00 
Motiejukų su dobilais 23.00 iki $25 
Motiejukų su dobilais 20 iki $23 
Dobilai No. 1 21.00 iki $23.^0 
Šienas papr. maiš. 16.00 iki $20.00 
Dobilai No. 2 $15.00 iki $17.00 
Šiaudai rug. 11.60 iki $12.60 
šiaudai aviž. 9.00 iki $10.00 
šiaudai kviet 9.50 iki $10.50 
Alfalfa No. 1 18.00 iki $28.00

TRĄŠOS’:
Trintas kraujas, vienutė $4.65 iki 
$4.75
Atmatų tonas apie 5.50 iki $6.00 
Trintų kaulų tonas 28.00 iki $32.00 
Virintų kaulų tonas 17.00 iki $19.00 
Trintų virintų kaulų tonas 22 iki $23

RIEBALAI:
Lajus 9% iki 9%c
Lyditi taukai valg. 11% 
Taukai 8 iki '8% c 
Stearinas 12 iki 12 %e 
Bovelnos aliejus 10%c

75c iki $1.50 
gurbas $1.50

$1.00 iki $1.25

iki

Aš patėmijau, kad daugelis 
Naujienų skaitytojų pritaria 
obalsiui 
vą”. 
nok,
pe lietuvių yra taip vadinamų 
šmugelninkų, nori kreivai žiū
rėti į visus biznierius, žino
mas dalykas dabartiniuoju mo
mentu tai ir šventieji yra pilni 
šmugelių, o ką jau kalbėti apie 
paprastus biznio nūs?

Tai jau ištikrųjų mes, nenorė
dami duotis apįkut, turime or
ganizuotis savas’prie savo, grei
tu laiku susirašyt į būrį suside
dantį iš visų Chįeagos lietuvių, 
kad mus šeimyna dasiektų tūk
stančių skaitlinės. O mes visų 
tų skaitlinių kaįp ir savo šeimy
nos, žinosim vardus, antrašus ir 
užsiėmimus. Tada mus šeimi
ninkas nedrįs daugiau apgaut, 
ba jam sunku bus prie to prieit, 
todėl, kad žmonės sustoję savas 
prie savo žinos kaip prižiūrėt 
lietuvių tiesas. Ypač čia dhiea- 
goj, kur taip tankiai yra tveria
mos visokių madų firmos ir ku
rios firmos be lietuvių neapsei- 
na, bus lietuviai apsaugoti.

žinoma, mes ir turim nemie
got, bet pradėt kokią-nors pra
monę pagal savo išgales; nešokt 
peraugštai iš kart, dėl to kad 
pradžia mažai kam būna pasek
minga. Pirmas įsteigimas pra
monės yra tik pradine mokykla, 
ir tik praleidus tą “sezoną” ga
lima drąsiau veikti.

Lietuvių tarpe; yra įsigyvenęs 
toks supratimas: sako, kad tik 
kokia kompanija ingauna kiek 
pinigų, tai tuoj ir bankrut. Aš 
galiu drąsiai sakyt, kad 'lietuviai 
nei kompanijų nėra tiek prior
ganizavę, kiek kiti savo tarpe tu
ri jų subostinę.

Bet kas nieko neveikia, to 
niekas nepeikia.-. Nedirbdamas 
nieko, neturėsi nieko. O kaip 
dirbsi, čėdysi, tai kadir trotysi 
vis dar liks.

J. Kamendulis.

Iš Klaipėdos Krašto
Klaipėdos Krašto pasėlių sto

vis 1923 m. liepos mėn.

Pirmoje liepos m. pusėje gra
žus oras buvo labai patogus 
šienauti, ši gera proga buvo 
duota ypač a/nkis^iau? pienavu
siems veik pasisekė šieną ir 
dobilus gerai suimti. Del ne
patogių pavasario oro sąlygų, 
nepilnai išsivystė dobilai ir žo
lės ir vėliau šienauti pradėjil
siems nuolatinis nuo 15 liepos 
lytingas oras užspėjo dar .2 
šieno, kurią žymiai pablogi
no. Kai kuriose vietose šienas 
ir dobilai % sausai ir % drėg
nai suimti. Nežymi pašaro da
lis apiptfvo. Drėgnumas vidu
tiniškai buvo 32 m/m. ,

Dėpliaji nuolatinio lytaus kai 
kuriose vietose didelė javų 
dalis išgulė, tuo budu javų 
pribrendims suvėlintas ir pa

sėlių gerumas sumenkėjęs. 
Ru’giapiute prasidėjo pirmoj 
rugpiučio pusėj.

Daugelyj vietų javams (ru
giams, miežiams ir avižoms) 

daug žalos pridarę žvirbliai.
Dažnai gegužės ir birželio 

mėnesių lytus pakenkė bul- 
vėms; vietomis dėlto jos silp
nos ir atsilikusios.

Ledų liepos mėn. nebuvo.
Pudimo išdirbimas, bendrai 

imant, eina gan patogiomis są
lygomis išėmus žemas vietas, 
kame dažni lytus išdirbimą 
labai pasunkiną. (Elta).

Nors lietuvių patarlė ir sa
ko: *‘pažadl&jimais', tai ueište- 
sėjimas,” bet šiame atvejyj, 
apie ką kalbėsiu, tai kaip tik 
lietuvių patarlėj yra priešinga.

Pereitų metų gruodžio mė
nesy tilpo Naujienose straips
nelis apie p. M. J. Kirą, kuria
me iš p. Kiro pusės buvo kas 
tokio daug žadama, kaipo Chi
cagos miesto dabintojo 
briežtu‘3 darbus. Metui 
dar nepra-bėgus eidamas 
šalį, užsukau į M. Kiro 
3335 South Halsted Str.

Vien ofiso įrengimas metėsi 
j akis, kaipo vienas iš puikiau
sių. Atradau ir patį p. Kirą. 
Apsimainius “gerą dieną” žod
žiais, pradėjau teirautis, apie 
ką man labiau rūpėjo. Gal p. 
Kiras manė, kad atėjau jo 
naujai pastatytą iš daugumos 
vieną namą pirkti, bet greitai 
suprato, kokiuo mieriu pas jį 
užsukau.

“Kaip viskas? Kaip biznis”? 
— užklausiau.

“Well, kol kas, nieko nega
liu skųstis. Padirbėt kad rei
kia, ta j reikia, bet u*ž savo 
triūsą vis gauni šiokį, tokį at
lyginimą.”

“Ar negalėtumėt, ponas Ki
ras paiformuot mane, už kiek 
biznio esate padarę, kaip šia
me bizny j esate?”

P. Kiras pamąstęs, 
atsakė, kad plūs, minus 
ketvirtdalį miliono dolerių.

“O kas link tų prižadų, ką 
žadėjote pernai rudenį, ar vei
kėte ką ir nuveikėte?”

“Link tų prižadų, tai patįs 
faktai ir pats darbas kalba už 
save. Malonėk pažiūrėt į Brig- 
hton Parką, kaipo į Maplewo- 
od Avė., Rockvvell St., 44-tą ir 
tt., o pamatysite, kiek ten mor- 
derniškų, mūrinių namų pri
stačiau? ir daugelį dar neužbai
gus, gyvenimui neprirengus 
pardaviau ir vis daugiausiai 
lietuviam.”

“Taip, tiesa, tėmijau” atsa
kiau ir paklausiau: “Ar nega
lėtumėt, maž daug paaiškinti, 
kiek tai atsiėjo?”

“Esu! pardavęs už $100,000, 
bet tai dar neviskas”.

“Tai jus turėjote daug ka
pitalo ?”

“Matote, mano įstaiga kapi- 
talizuota ant $50,000.00.”

Jau buvau atsistojęs ir be
sirengiąs eiti, kaip ant minties 
atbėgo paklausti, ką ant to
liaus mano daryti.

Ponas Kiras išdidžiai parei
škė sakydamas: “Kitas mano 
žingsnis, tai nauja (lietuvių ko
lonija, kurioje irgi pradėjau 
statyti pirmos rtfšies mūrinius 
namus. Tai yra 
61-mos ir Albany ir 
Sacpameiito. Kaip 
apskaitliuota, atsieis 
000.00.”

Tuomet užinteresuotas, sten 
giausi pamatyt jau įrengtus 
Brighton Parke namus, kad 
galėjus spręsti ir apie naujuo
sius. Tiesa. Kambarių yra po 
penkis ir šešis, bet . taip sma
gus, tokie ruimingi, visokie 
parankamai, kad sunku pana
šius namus kitur atrasti. Tad 
ir manau, kad naudoje lietuvių 
kolonijoje statomi namai bus 
tokie, o dar gal ir .geresni.

— P. Dubickas.

(Tai tur-but ne šposai).
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į $175,-

Pereitos pėtnyčios Naujienų 
numeryje antgalviu “Įvaireny
bės” yra pastatytas klausimas: 
Ar gamtos prajovai ar šposai? 
Perspauzdintoj žinutėje iš Kau
no dienraščio “Lietuvos” paduo
tas yra Edvardo Savicko prašy
mas, kad kas nors teiktųsi išaiš
kinti tuos stebėtinus apsireiški
mus — ar vaidalus, — kuriuos 
jis matė namelyje ant žaliojo 
Kalno, Kaune. Jis prašo tokiu 
išaiškinimu “nuraminti vargšus 

•žmones,, ms kaikurie vjisa tai ma 
tydami iš baimės net ligą gau
na”.

Ant nelaimės, žaliojo Kalno 
Savicko pažymėtųjų vaidalų 
priežastį, remianties vien jo 
trumpu aprašymu, yra negalima 
išaiškinti. Vien pamėginimui 
išaiškinti reiktų daug daugiau 
Kinių. Ištikro, reiktų padaryti 
tų vaidalų nuodugnų tyrinėjimą 
ant vietos. Ir tai nežinia ai 
caip lengvai išalkintum, kaip to 
E. Savickas laukia. Nes moks
las tokių vaidalų gero išaiškini
mo nėra dar atsiekęs. Užtai 
daugelis mokslininkų atidžiai se
ka tokius vaidalus, kur tik jie 
apsireiškia, ir renka tolesniems 
tyrinėjimams medžiagą.

Edvardas Savickas žaliojo 
Kalno vaidalus aprašo sekamai:

“Kaune ,ant žaliojo Kalno, na
mely, kuriame gyvena 7 žmonės, 
nakties laiku pradėjo su didžiau
siu trenksmu trukti stikliniai 
indai, kaip seni, vartoti, taip iš 
vakaro nupirkti, ir mėtytis ant 
žmonių vilnų mezginys — ko
jinė.

“Rugpiučio 12 d. parvažiavęs 
Į tą namą ir išgirdęs pasakoji
mus apie šį atsitikimą, netikė
jau. Vakare, man gulint at- 

skiramįe uždarytam kambarėly, 
kilo dideliausis trenksmas. Už
sidegęs šviesą radau pas lovą 
mestą tiesiog į mane molinę ply
tą, kuri iš vakaro gulėjo toli nuo 
lovos. Paskui pradėjo smarkiai 
mėtytis sausos žolės, nuodėgu
liai, angliai, sauso molio gabalai, 
o ant galo lango uždangalas su 
trenksmu pasikėlė ir vėl ramiai 
nusileido. Tuo viskas baigėsi. 
Gal ta galybė išlindo pro langą, 
nes ten buvo skylutė. Tranky- 
masis prasidėjo lygiai 21 vai., o 
pasibaigė 23 vai.”

Iš šito aprašymo matyt, kad 
tai yra vienas iš gražių pavyz
džių Poltergeisto, ku
riuo Anglijoj buvo susidomėjus 
Psychikos Tyrinėjimų Draugija 
(Society 
search).

žodis 
vokiškas
kauti dvasia”, kas lietuvių su
pratimu yra “vaidalas”. žodis 
Poltergeist yra vienok vartoja
mas ir anglų mokslinėje litera
tūroje kaipo apskritas pavadini
mas visokiems vaidalų apsireiš
kimams.

Daugelis Poltergeisto ar vai
dalų apsireiškimų yra netikrų, 
tyčia padarytų, ir tokie yra, ži
noma, niekas kita kaip prigavy- 
stė, išnaudojimas žmonių prie
tarų, arba kieno nors paslėptas 
gązdinimas.

Yra vienok tokių vaidalų (ar 
Poltergeisto apsireiškimų) kurie 
nėra kieno tyčia padaryti ir rei
kalauja rimto išaiškinimo. Prie 
šitos rųšies vaidalų tur būt pri
klauso ir tas žaliojo Kalno vai
dalas. Keletas metų atgal vie
na anglų mokslo draugija daug 
pinigų ir laliko pašventė vaidalų 
tyrinėjimams, ir tuo buvo pada- 
ryta bent gera pradžia tiems ap-

Yra patirta, kad ne vienas 
stebėtinas vaidalas turėjo sąry
šį su kokiu-nors keistomis ypa
tybėmis žmogum (nervų ligos 
apimtu) ar kokia nėr v uotą ar 
pamišusia mergaitė. Tas žmo
gus. vienok niekad nežino, kad 
jis galėtų būti vaidalo priežas
čių. Jis pasidaro tarytum 
“mediumas” dažnai po kokio- 
nors didelio nervingo priepuolio 
(shock). Taip-jau yra pastebė
ta, kad poltergeisto apsireiški
mai (daiktų svaidymasis, bala- 
donė ir tt) kartais supuola su 
kurio šeimynos nario mirtim 
svetur, ne namie.

Mokslui labai sunku Polter
geisto apsireiškimai tirti labiau
siai todėl, kad apie tuos apsireiš
kimus tenka patirti tik po to, 
kada jie jau yra atsitikę, o žmo
nės papasakodami apie tuos at
sitikimus paprastai perdeda ar 
vienon ar kiton pusėn ir negali 
duoti, atsakymų į visus klausi
mus reikalingus išaiškinimui, 
arba vietoj atsakymų į klau
simus gaunama pačių žmonių 
išaiškinimai sumetantis bėdą 
ar tai ant “elektros” ar tai ant 
“velnių.”

Iš vaidalų aprašytų senovės 
raštuose daugelis yra visiškai 
nepatikėtinų, o jei kurie 
tų patikėtini, tai jiems 
kinti nebegalima gauti

Anglijos mokslininkai
susidomėję vaidalu, kurs jau 
šiais laikais buvo atsitikęs mie
stelyje Worksop White’ų na
muose ir buvo plačiai aprašytas 
laikraščiuose tą pačią savaitę 
kada vaidalas dėjosi.

Buvo taip. Vasario 20 d. ar 
21 d., 1883 m. poni White’icnė 
plovė indus namie ir štai stalas, 
ant kurio buvo indai sudėti, 
urnai pasikreipė. Daugiau nie
ko nepasidarė. Keletą dienų vė
liau, jos vyrui nesant namie, 
White’ienė priėmė į savo namus 
mergaitę Elizą, kuri -buvusi idio- 
tės motinos duktė, 
ną,

ir bu- 
išaiš- 

žinų.
buvo

for Psychical Re-

Poltergeist yra 
ir reiškia: “besitran-

E R B. Naujieną skal
iji tytojos Ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

s

Kovo 1 die- 
vyrui vis dar nesugrįžus, 

apie pusę dvyliktos vakare iš 
virtuvės visokie indai pasileido 
riedėti laiptais žemyn. Tik 
Vhite’ienė ir mergaitė Eliza bu
vo tada namie. Vėliau į kamba 
rius iš virtuvės atriedėjo karšti 
anglys. Sekančią naktį, kada Ir 
White’as sugrįžo ir sėdėjo vir
tuvėje su savo pačia ir Elizą, vi
sokiausių daiktų pradėjo pulti 
virtuvėn iš viršaus. White’as 
nuėjo viršun, kur buvo jo brolis 
Tomas, ir viską apžiurėjo, bet 
nieko nerado. Jam sugrįžus į 
virtuvę, porceleninė moteriška 
stovylčlė iššoko iš savo indėčko 
ir nuskrido į kampą. Kada ją 
padėjo atgal kur ji buvo, ji vėl 
iššoko, skrido ir sudužo. Whi- 
te’as pasiuntė savo brolį, kad pa
šauktų daktarą. Su daktaru 
atėjo dar ir policistas vardu 
Higgs. Daktaras ir policistas 
savo akimis tarp kitko matė to
kius apsireiškimus: didelis bliu- 
das ir pieno puodukas savaimiai 
pakilo, nukrito ant žemės ir su
dužo. Sekantį rytą pradėjo 
mušti laikrodis, kurs n€jo per 
aštuonioliką mėnesių; paskui pa
sigirdo trenksmas, o tai laikro
dis nušoko nuo sienos, peršoko 
per lovą ir nupuolė ant žemės. 
Visą tą dieną visokie daiktai vis 
skraidžiojo ir dužo. White’as 
išsiuntė mergaitę Elizą iš na
mų. Ir tada viskas nurimo.

Mokslininkas Podmore nuvy
ko į Worksopą neužilgo po to, ir 
balandžio 7 ir 8 dieną apžiurėjo

^sireiškimams ištirti. (Tąsa ant 12-to pusi. 4 šp.}
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Malonus išgąstis
Parašė Juozas ITipa.

Užvakar vėl apturėjau nuo 
jos laišką. Apart laiško ji pri
siuntė dar ir paveikslus, savo 
dviejų vaikučių ir vyro. Ji rašo 
gyvenanti gerai ir esanti laimin
ga. Ji kviečia mano apsilankyti 
pas juos Toledon pasisvečiuoti 
ar vakacijas praleisti.

Ilgai žiurėjau į jos paveikslą 
ir negalėjau jos bepažinti. Ro
dos ji visai persimainiusi. Ka
da susipažinau su ją, ji buvo 
daug menkesnė ir išblyškusi. 
Dabar ji atrodo dar jauna, link
sma, pilna gyvumo ir gražesnė.

Mačiau ją tik vieną kartą. Ir 
kada tik pamisliju apie musų 
susitikimą, šalti šiurpuliai per
bėga mane. O visgi dėlto noriu 
į ją pasižiūrėti ir atsiminti.

Nuo to laiko jau praėjo astuo
ni metai, bet tas musų susitiki
mas tebėra taip aiškiai ir vaiz
džiai įsispaudęs mano vaizdln- 
tuvėje, kad aš atsimenu viską 
lig mažiausiai smulkmenai.

Apie pradžia rugsėjo 1915 m., 
atlikęs man pavestus reikalus 
rytinėse valstijose, gryžau Chi- 
cagon, o kad kelionėje nenuvar- 
gus pasisamdžiau lovą miega
mam vagone. Traukiniu sėdau 
apie 10 valandą Buffalo, N. Y. 
Vagonas jau buvo prirengtas 
nakvynei, vieni jau buvo sugulę, 
kiti dar rengės, bet kiek ten ke
leivių važiavo, aš nemačiau. Su- 
rukęs papirosą ir valandikę pa
skaitęs nuėjau ir aš savo lo
von. Lova man teko žemutine. 
Viršui buvo tyku ir nieko nesi
girdėjo.

Traukinys važiavo greitai: 
dungsėjo, kraipęs, ir lingavosi : 
visas puses. Nors aš buvau ge
rai nuvargęs, bet dėl bildesio ir 
supimo negreit teužmigau. Ir 
užmigęs negalėjau ramiai mie
got:, prie kiekvieno didesnio su- 
supimo ar bildesio, pabusdavau, 
bet stengdavausi neišbusti ir 
tuoj vėl užsimigdydavau.

Tik staigu vagonas susitrenkė 
ir kokia tai nematoma spėka 
mane smarkiai, smarkiai sukrė
tę ir trenkė į lovos kampą, kad 
net dalinai prisvaigau. Atsipei
kėjęs patyriau, kad musų vago
nas gulėjo šonais ant žemės. Aš 
pasijutau susitraukęs kamputy
je, apibertas dulkėmis ir stik
lais. Ėmiau judinti sąnarius ar 
visi tebėra, ar neesu labai sužel
tas, bet rodos buvau sveikas; 
apart susitrenkime nejaučiau 
jokio didesnio sopėjimo.

Ant manęs buvo užkritusi ki
ta žmogystė. Iš jos balso su
pratau, kad tai moteris. Ji de
javo ir drebėjo. Ji buvo atskir
ta nuo manęs užlaidomis, kurios 
buvo taip susagiotos ir įsitem
pusios, kad aš vos ne vos galėjau 
atpainioti ir prie jos prieiti.

Vagone buvo visiška tamsuma 
ir nebuvo galimybės jokios švie
sos užžiebti: elektra, matomai 
buvo sugedusi.

Praskleidęs užlaidas įsitrau
kiau ją pas save, ir pradėjau 
klausinėti kur jai skauda ir ką 
galiu pagelbėti. O ji.vis dre
bėjo ir kartojo: “Dieve, Dieve! 
Mano širdis!”, matomai pati ne- 
11usivokdama ką tai reiškia.

“Meldžiu, pasakyk man kas 
yra? Aš galiu tamstai pagel
bėti!” prašau jos, o ji vis karto
jo: “Dieve, Dieve!...”

Apkabinau ją abiem rankom 
ir pradėjau čiupinėti jos sąna
rius pradedant galvą ir baigiant 
kojas. Ji buvo apsivilkusi nak: 
tiniais marškiniais su labai 
trumpomis rankovėmis. Aš už
čiupau, kad jos dešinė ranka 
šlapia. Patrynus, tarp pirštų 
buvo kibu, iš ko numaniau, jog 
ai yra kraujas; ji buvo sužeis

ta. Atsargiai ėmiau jieškoti 
žaizdos ir suradau, kad kraujas 
sunkėsi iš peties. žaizda ta- 
čiaus buvo nepavojinga, mato
mai perkirsta su stiklu. Kairio
sios rankos delnas ir pirštai 
taipgi buvo kruvini, bet kraujas 
sunkėsi tik pamažėliais. Kojos 
rodos buvo visiškai sveikos, nes 
kraujo niekur neužčiuopiau.

O ji vis dejavo ir drebėjo.
Man buvo labai gaila jos.

Nors tai buvo svetima, nepažį
stama, nematyta ir nematoma, 
bet josios dejavimai smegte 
smego į mano širdį ir daug la
biau skaudino mane, negu visi 
mano sopėjimai, kuriuos jau
čiau pats ant savęs. Man net 
butų buvę geriau, kad aš pats 
bučiau buvęs sužeistas ir kentė
čiau savo kūno sopėjimus, negu 
klausytis tų širdin smengančių 
ir skaudinančių vaitojimų. Ir 
aš apkabinau ją, priglaudžiau 
prie savęs ir ėmiau maldauti, 
idant nustotu vaitojus ir pasa
kytų kur labiausia jai skauda ir 
kuo geriausia aš galėčiau pagel
bėti jai. Glosčiau ją, bučiavau 
jos plaukus, veidą ir rankas ir 
raminau kaip mokėdamas.

Pagalios ji apsiramino ir čmč 
dėkavoti man.

“Ačiū jums, labai ačiū!... 
Kaip tai yra gera, kad nelaimė
je gerą žmogų sutinki.”

Aš irgi apsiraminau ir paklau
siau : “Ar jus labai blogai jau
čiatės? Ar labai skauda?”

“Nelabai. Aš tik buvau labai 
persigandusi.”

“Man rodos reikėtų žaizdas 
perrišti”, patariau jai.

“Ar manai, kad jos didelės?” 
“Negaliu tikrai pasakyti, štai 

čia iš peties kiaujas tik paleng
va srioveno, kairioji ranka ir 
rodos nėra labai sužeista, ir jei 
kitur nejauti sužeidimo, tai tos 
dvi žaizdos neatrodo pavojingos. 
Vienok reikia jas tinkamai ap
rišti, čia mat daug dulkių, kad 
kartais nepribirėtų ir neužsikrė- 
stumet.”

Bet musų pozicija buvo bloga. 
Siena, ant kurios stovėjome bu
vo apiberta sudužusiais stiklais 
ir siaura. Tiesa buvau paspy
ręs po kojų blanketą, bet tas pa
togumo nepadarė, tai norint tin
kamai ką-nors veikti, reikėjo 
pirmiausia pasitaisyti tinka
mesnė vieta stovėti ir atsisėsti. 
Šitaip esant, apart nepatogumu, 
grėsė pavojus didesnio susižei
di ino prie kiek nors neatsar
gaus žinksnio ar pasijudinimo. 
Pakėlęs ją į patogią vietą, kam
putyje pradėjau taisyti buveinę.

Kadangi miegamojo vagono 
konstrukcija man buvo gerai ži
noma, aš greitu laiku pataisiau, 
kaip prie tokių aplinkybių, ga
na patogia vietą; buvo galima 
drąsiai stovėti ir atsisėsti.

Dabar ėmiau rengtis jos žaiz
das perrišti. Tas darbas, tokioj 
tamsumoj pasirodė veik negali
ma: negali nė tyros skepetos 
rasti, nė žaizdos matyti. Ir tuo 
laiku man atėjo mintis, kad aš 
kaž-kur, kišenėse turėjau degtu
kų, kas dabar, prie bėdos, butų 
galima panaudoti šviesai. Susi- 
jieškojau savo drabužius ir tik 
dabar supratau, jog aš lig šiol 
buvau be drabužių, vienmarški
nis. Apsirengiau, kiek tas bu
vo reikalinga, užžiebiau degtu
ką ir pamačiau prieš save jauną 
ir gražią moterį.

Ji krūptelėjo ir sušuko: “Die
ve! Kur mano drabužiai?” ir 
ėmė maldauti manės, kad su
ieškočiau jos drabužius.

Kadangi vagonas buvo parvir- 
tęs ant šono, tai jo lova buvo 
viršuj musų, ir aš pasinaudoda
mas sėdynėmis tenai užlipau ir 
šia.ip taip suradau jos drabu- 
žius.

Pagalios pradėjau triusties, 
kad aprišus jos žaizdas. Prie 
degtuko šviesos pastebėjau, kad 
jos dešinė ranka buvo perplauta 
stiklais keliose vietose, visa 
krauju apskretusi, ir iš kaikurių 
žaizdų kraujas dar vis sunkėsi. 
Tiesa žaizdos atrodė negilios, 
paviršutinios ir nepavojingos, 
bet palikti jas neperrištas butų 
negerai: jei pagelba greit nepri
bus, nutekėtų perdaug kraujo 
ir galėtų pagimdyti blogas pa
sekmes. Kairioji ranka buvo 
engviau sužeista, bet kraujas ir 

iš jos dar sunkėse.
Augštutinėj lovoj suradau ty

rą paklodę ir iš jos pasidariau 
reikalingus bandažus ir tais 
bandažais apraišiojau visas ma
lonias žaizdas.

Mano kairioji ranka pasirodė 
taipgi subraižyta ir kruvina, ta- 
eiaus, kaip jau pirma sakiau, aš 
nejaučiau jokio sopėjimo, tai ir

DOUGLAS PRODUCTS CO. TEIKIA
TIKRĄ PATARNAVIMĄ

“Geresnis luinberis ir prirengimas 
už mažiau”, tai yra obalsis Douglas 
Products kompanijos, kuri labai pa
sekmingai veikia 2510 Archer Avė. 
Daug metų atgal ji prasidėjo iš ma
žo ir nuolat augdama šiądien pasida
rę didžiausia įstaiga apdirbime ant 
orderio medžio ir lumberio biznyje.

“Nėra tokio dalyko statyboj, kuris 
būti} perdidelis įveikti dėl musų,” sa
ko M. W. Douglas, prezidentas ir iž
dininkas kalbamos kompanijos vėliau
siame pasikalbėjime.
“Mes skelbiame pilnutėlį galimumą 
atlikti visokį medžio išdirbimą, kaip 
paveizdon duris garažams, langams 
rėmus, visas smulkmenas, stogdengy- 
stės reikmenis, stiklus, gatavus med
žio ir plieno garadžius ir visokius 
reikmenis dėl gyvenamų namų ir por- 
čių.”

Douglas Products kompanija turi 
ilgą istoriją pasekmingo biznio san- 
tikiose. Per ketvirtdalį šimtmečio, po
nas Douglas buvo veiklus lumberio ir 
medžio dirbinių biznyje, ilgesniu to 
laiko dalia praleizdamas, kaipo virši
ninkas, su kitais, dideliais išdirbė- 
jais.

“Mes sekėme statybos industriją iš 
visų pusių, ir darėme biznį su visais 
dideliais medžio produktų vartotojais 
šiame krašte,” sako ponas Douglas. 
Dabar mes pristatome pilnutėlių med
žio medžiagą dėl šešių dešimtų na
mų, dabar statomi^ Riversidėje, Cla- 
rendon Hill ir Brookfielde ir, taipgi 
pristatome medžiagą dėl daugybės 
namų, statomų per daugelį Chicagos 
vadovaujančių architektų, indžinierių 
ir kontraktorių.

Užmiesčiui ir priemiesčiams yra 
teikiama geras patarnavimas ir ypa
tinga atyda, tam yra vartojami mo
toriniai trokai. Tarp kitų specialybių 
įeina sekamos: rėmai, durjs, langai, 
moldingi, laiptai, skrynsai, antrosio 
ir dubcltavos durįs, grindįs, šalinės 
ir mebeliai. Kitaip sakant visoks lum- 
beris ir medžiaga yra gaunama šioje 
moderniškoje įstaigoje.

Taipgi yra įdomų priminti, kad di
delis skaičius darbininkų ii’ mekani- 
kų šioj įstaigoje yra lietuviai, 
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dabar nekreipiau į tai jokios ati
dos.

“Jus taip mokat raišioti žaiz
das, kaipir daktaras,” ji paste
bėjo.

“Ačiū. Man rodos tokio pa
gyrimo šį kartą aš neužsitarna
vau: darbas buvo atliktas labai 
gremėzdiškai.”

“Geriau padaryti prie šitokių 
aplinkybių nė specialistas nebū
tų galėjęs.”

“Tiesa, aplinkybės blogos, tai 
priseina pasiganėdinti bilo kuo. 
— Aš vienok esu laimingas, kač 
šis mano menkas patarnavimas, 
užganėdina jumis.”

“Kas link manęs, tai nebemo
ku nė išreikšti mano dėkingu
mo už jūsų pagelba ir rūpestį 
suteiktą ,tokio j baisioje panikos 
ir išgąsčio valandoje — to aš 
niekuomet nepamiršiu... Neži
nau, kuo galėsiu atsimokėt?”

“Jūsų dėkingumas yra bran
giausiu dėl manęs užmokesčiu!”

Ji nutilo. Aš irgi negalėjau 
berasti žodžių .

Toliaus vagone girdėjosi 
keiksmai ir bildesys; lauke 
baisus klegesys, šukavimai ir 
žvangėjimai stiklų.

“Kiek dabar galėtų būti lai
ko?” ji pagalios paklausė.

Apšviečiau laikrodėlį ir jis 
rodė 23 minutes po trijų.

“Ačiū4. Tai dar toli iki iš
auš”, ji vėl pastebėjo.

“Taip, dar toli...” atsakiau 
aš ii- pak.lausia.li : “Kaip ma
nai, ar mes čia pasiliksim kol 

praauš, ar bandykim išeiti 'iš 
tų griuvėsių?”

‘^Kas-žin ?... Ar manai, kad 
išėjimas yra galimas?”

“Reikėtų apžiūrėti”.
Bet aš neturėjau čeverykų ir 

negalėjau niekur susirasti; jos 
tSoverykai irgi buvo dingę, o 
be čeverykų laipioti per stik
lus neatsargu. Taigi abi? suli- 
kova laukti kol atvyks pagcl- 
ba, ar kol prašvis.

Oras buvo vėsus, tai, kad ji 
nesušaltų aš suieškojau tyrą 
blanketą ir apsiaučiau ją, o 
pats atsisėdau biskį toliau, bet 
ji pasiūlė, kad ir aš sėsčiau 
greta jos ir panaudočiau* tą pą- 
tį blanketą. Josios pasiūlymas 
man labai patiko ir aš atsisė
dau prie jos ir abu apsisiautė- 
va tuo pačiu blankčtu.

Sėdėti su ja man buvo taip 
gerai ir aš jaučiausi toks lai
mingas, jog šitoji nelaimė

ŽIEMA! ŽIEMA! ŽIEMA!

šis 
audros 
langas 

2-0%x4-0, 
$2.88 

su 
stiklais

Tuojau bus Čia.

Trukumas anglių
Reikš didesnes kainas 

ant jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Užsisakykit sau au 
droš langus Šis 

audros 
langas 

2-5%x4-0, 
$3.20 

su 
stiklais

dabar

M

Šis 
audros 
langas 

2-0%x4-0, 
$3.68

Nelaukite, kol, kainos pakils. Mes 
turime šimtą mierų langų ir du
rių jūsų pasirinkimui.
Ateikite ir pamatykite musų su
jungtas žiemos ir vasaros duris. 
Kas-nors naujo. Dvejos durįs vie
nose. Jus įtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, f rėmų ir viso medžio materi- 
jolo, kuris yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijolo dėl reziden
cijų ir dėl flat namų.
Jus čia galite gauti malevų, sto
gams materijolo ir hardware ol- 
selio kainomis. Leiskite susipažin
ti su jumis.

Šis 
audros 
langas 

2-4%-4-0, 
$3.40

nim mokyklą lankė — tėvas 
visuomet sakydavo, kad lietu
viai puikus žmones esą”.

Ir taip mudu kalbojova ir 
juokavova visą laiką.

Sėdėdavome susiglaudę, kar
tais ji padėdavo savo galvutę 
ant mano peties ir ilgai ilsė
davo; jos padriki palukai ku
tendavo man veidą ir kaklą; 
ir aš jaučiau saldu malonu
mą.

Pagalios pradėjo švisti. Pro 
užlaidas pradėjo rodytis neaiš
kus šviesos spinduliai ir jau 
buvo galima kits kitą įžiūrėti. 
Kada aš dasiprotėjau pakelti 
langų užlaidas, nito ko pasi
darė dar šviesiau, o palaukus 
pusvalandį visiškai prašvito 
ir mes galėjome kits kitą ma
tyti ir pažinti.

Alasas lauke pasidarė dar 
didesnis, ir iš to mes spėjome, 
kad gelbėtojai bus pribuvę. Aš 
ėmiau rankioti savo dr jos 
daiktus, suradau viską ir pra- 
puolusiu’s čeverykus, ir kuo

met įlindo vagonan gelbėtojai, 
mes jau 
eiti.

DR. VAITUI®, O. D.
Lietavis sp^cialistM

Palengvins akių untoaų, kurta 
esti, priežastimi gai i skaudėjimo, 
svaigimo, akių apter.j»io, nervuoti> 
mo, skaudamą akių barštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
j»u elektra parodančia mažiausia# 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 1 
Netoli Ashland Avė.

buvome prisirengę

DOUGLAS PRODUCTS COIRPAIO 
“Geresnis Luinberis ir Milhvork pigiau” 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted St.

Phone Victory 5273

man lyg ir kokia laimė pasi
rodė. Aš jaučiau, kaip greta 
manęs randasi skaisti myliu-VVA * V — — ———•—- — •*/

ti siela, kuriai aš tupėjau pro
gos netikėtai suteikti savo 
menkutį patarnavimą ir už tą 
patarnavimą dastotį jos didelį 
dėkingumą. Ji man nepažįsta
ma, svetima; aš aiškiai su
pratau, kad neturiu teisės my
lėti josios, bet ji buvo tokia 
man brangi, miela ir artima, 
tartum jau daug metų kaip ją 
pažįstu — rodos ji butų ma
no! Josios sopėjimai, rodos, it 
per kokias nematomas vėlas 
smego mano ku*naii, mano 
širdin ir labai skaudino ją. 
Bet ir tas skausmas buvo 
koks tai ypatingas: skausmas 
maišytas su meile, su pajauta.

“O kur jus keliaujat?” pa
klausė ji.

“Chicago n”.
“Su reikalais ar namo?”
“Namo. Tenai aš gyvenu. O 

jus?”
“Toledo. Aš gyvenu ten pas 

savo tėvus”.
“Turbūt iš vakacijų perke- 

liaujat?”

“Ar turit šeimyną Chicago- 
jc?”

“Ne.
“Tai

j e pas 
kacijas

Išėjimas iš vagono buvo ga
limas tiktai per langą, kur 
reikėjo lipti viršun įleistomis 
kopėčiomis, virve įsikabinant. 
Vagone matomai buvo dau
giausia vyrai, kurie šukavo ir 
keikė, kam taip ilgai nesulau
kia gelbėtojų. Tiktai mindų du 
neparodėva jokio piktumo. Aš 
dagi bučiau sutikęs kiek ilgiau 
čia su ja pasilikti, negu skir
tis. Kasgį pasakas, gal niekad, 
o niekad su ja sutikti ir taip 
maloniai, Itaip draugingai su
siglausti nebeteks ?...

Pagalios ir mudu likome iš
kelti iš vagono ir nuvesti pas 
gydytoją, apžiutrėjimui.
dum reikėjo skirtis, nors, kaip 
aš jaučiau ir mačiau tas per
siskyrimas nė katram iš 
sų nebuvo malonus.

Atsisveikinant ji man pasa
kė: “Tikėk manim, šis prie
puolis buvo labai didelis, bai
sus ir pavojingas. Aš nesvie
tiškai perisi gaudau... bet tas 
išgąstis po visko pasidarė ma
lonus. Aš, tur būt, niekuomet 
negalėsiu* užmiršti nė to 
polio, nė jūsų”.

Mes persiskyrėme. J'i 
prižadą pildė lig pat šiol,
kiaį rašinėdama man laiškelius 
ir visuomet kviesdavo atlan
kyti ją; kas link manęs, tai il
gai, Ilgai ilgėjaus jos, kaipo 
gcdiauįsioi savo draugo, kaipo 
labiausia artimos ir mylimos 
gimines.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Mu-

iš va|ka$iji|. Buvau 
Falls ir Lockwode 
dėdę, kuris tenai tu- 

Vakacijas turėjau
pas save
vi biznį.
puikias, ir jei ne šis priepuo
lis...” ji nedabai-gė ir sustojo 
k aibėj us.

“Aš buvau rytitose su rcika-
Lais ----- vakacijų dar
jau”, pradėjau aš.

t

Esu vienas”.
dabar sustokit Toledo- 
mano tėvus, čia ir va- 
galėsį atbūti”.

*Labai ačiū už j;usų malo
nų pakvietimą, bet to padaryti 
aš negalėsiu: turiu’ užsiėmimą 
ir yra įsakyta, kad pribūčiau 
paskirtu laiku”.

“Tai nors vieną dieną”.
Josios pakvietimas buvef la

bai nuoširdus, bet jo priimti 
aš nieku budu negalėjau: kaip 
nuoširdžiai ji mane kvietė, 
taip pat nuoširdžiai nuoširdžiai 
aš atsakinėjau prižadėdamas 
prie pirmos progos atlankyti 
ją vėliaus.

Ji papasakojo man apie savo 
tėvus, seseris ir brolį: tėvas su 
jos broliu laiką didelę krautu
vę To ledo j c, tėvas esąs ban
ko direktorium, brolis ir vy
resnioji sesuo esą vedę, o ji su 
jauniausia seserim ir motina 
gyvenanti namuose ir tik ret
karčiais padedanti tėvuį krau
tuvės reikalus atlikti. Gyveną 
pasiturinčiai ir laimingai. Aš 
papasakojau apie save: jog 
esu tik proletaras, neturiu jo
kių turtų, ir tik uždarbiauju 
pas kitus.

“Kokios jus tautybės, jei 
galiu4 paklausti ?” užklausė ji.

“Lietuvis”.
“O, lietuvis! Aš maža bu- 

duma pažinojau kol-etiį lietuvių 
vaikučių, kurie kartu su ma

inu-

pr ie

savo 
tan-

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

JEI skaitant išrodo, kad raides au- I 
silieja j daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudšjimų.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų žiūrėji
mo, ašarų bėgimų ir galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiau si s bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi- 
jimų.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės I 

Ant trečio augšto viri Platto ųp- ( 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. | 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Septintadieniais £ r. iki 12 dienos. (

P-le Kudulaitė
The Stock Yards 

Savings Bank
Ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 

musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui inusų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Tel. Yards 1138
STANLEY P< 

MEžEIKA
GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
Easekmingai išgydžiau <..a’^an«xs 

enčiančių žmonių.
Yra teikiami dykai patarimai 

jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randojph ir Lake gatvių 
Chicago, UI.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Šventadieniais
10 va), ryto iki 1 vai. dienų.

tį

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
Chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

privatišktj gydymui kambarių 

čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ko S s, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Buijding. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietojo.
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedčlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die- 
n;j. l’.-iticilely.i, : iicilujc ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.
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JAU GATAVAS

aujausias ir 
avatniausias

ifNYGU
Katalogas

Prisiunčiame visiems dykai. Rei
kalaukite tuoj, nes padarėme dar 
ligi šiol negirdėtą knygų išparda
vimą, — visokias knygas parduo
dam už

1/2 Pusė Kainos1/2

Margelio Knygynas
2023 Saint Paul Avė.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

lupynos sunaikina gražiausius 
plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskaną. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančią plauką, naudokit liūties.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RlCHTBą & CQ.

104-114 So. 4th St. Broaklyn, N. Y.

Gerbiamiems Lietuviams Detroito, taipgi mano kostume- 
riams visoje Amerikoje, šiuonri pranešama, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvilą apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčią — aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu.

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Jos Campan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias perfumas ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą į visas dalis pasaulio.

Dr. Gedvylos Palanginė Trejanka
Kaip ir seniau 50c pakelis

SVEIKATA

THE HOME BUILDERS OF AMERICA 
64 W. Randolph St.

Mes pabudavojom vieno milijono dolerių vertės namų per pra
eitus aštuonioliką mėnesių laiko Chicagoj, musų pienas yra 
lengvas ir praktiškas.

Nepirk loto, mes užmokame cash iškarto už jūsų lotą ir pa- 
budavojam namą ant lengviausių išmokėjimų, per dešimtį, pen- 
kioliką arba dvidešimtį metų; mokosi kaip rendą. /

Atsitikus kokiai nelaimei ar ligai, musų inšurin&kišmoka mė
nesinį mokestį. X

Jei numirtum, jūsų moteris paima namą be mokėjimo ant 
savęs.

Randauninkai, kurie sistematiškai netaupina pinigų, nieka
dos negali įsigyti savo namo, užtai, kad namas kaštuoja pinigu.

Vartok šitą blanką.
Aš moku $..............  randos per mėnesį;-’turiu $..................

sutaupęs, ką Home Builders gali pagelbėti man.($100 ar daugiau)
Vardas ..
Adresas
Telefonas

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

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - Į TRYS DIENOS LAIKAI.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Satutaro 
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.

NAUJIENOS, Chicago, ffi.

Papilių Kazys.

Kas Nusidėjo 
Pabųgst ir 

Vėjo
Kaip kiekviena literatūra, 

taip ir lietuvių turtinga trum
pais pozofiškais iš0iretiškįi- 
mais. Daug iš jų yra ne ko
kių genijų sutvertų, bet pa
čios liaudies pagamintų. Jais, 
tais trumpais posakiais, prie
žodžiais vadinamais, apibudi
name kokio nors daikto cha
rakteringuosius bruožus. Pa
nagrinėję jį giliau atrandame 
tame priežody paslėptą kokią 
nors gudrybę. Pasižiūrėkime 
koki gudrybė slepiasi kad ir po 
šiuo priežodžiu: “Kas nusidė
jo, pabųgst ir vėjo.”

Vienas iš tobuliausių ir pro
tingiausių pasaulio sutvėrimų 
yra žmogus. Jis yra vienas 
grakščiausių gamtos tvarinių, 
nes turi daugiau proto už ki
tus gyvūnus, kuriuo įvertina 
savo žygius, labiau jaučia ir 
supranta, kas yra bloga, kas 

Į gera; gerai žino, kas jam leis- 
1 tina, kas draudžiama, ir, pasi- 
] vaduodamas sveiko proto nu
rodymais, pasielgia teisingai. 
Bet protas — tai dar ne tik
ras teisdarys. Jis privalo būti 
sąžines vadovaujamas. Jei są
žinė tyli, tesielgia žmogus taip, j 
kaip jam protas liepia: jis, 
reiškia, daro gerai. Jeigu 
nors ir mažiausiam darbely są
žinė pasipriešintų, atstok nuo 
tokio darbo, blogas jis yra. 
Kartais protas siūlo žmogui 
dąug geresnį materialį gyve- 
nimą, perša jam šviesesnę at
eitį, jei tik jis eitų prie tos 
laimės neteisėtų keliu. Dažnai 
žmogus taip ir pasielgtų, bet 
sąžinė kaip tik jį čia ir sulai- [ 
ko, ji atstumia žmogų nuo 
blogų darbų. Ir sąžinė yra, 
palyginant, jautrios svarstyk
les, kurios junta persvarą ir 
inažiausį aguonos grūdą uždė
jus. Tokios svarstykles tega
li būti, kaip šalčiau, jautrios, 
naujos ir geros.. Apleistos, su
gadintos svarstykles ir gramą 
paslėps. Taigi ir sąžinė, jei ji 
yra gryna, nesutepta—junta 
blogų darbų net mažiausią dė
mę. Negryna sąžinė nebeturi Į 
gerų svarstyklių ypatybių ir 
beveik visuomet linksta į blo
gąją pusę. Nors jos žmogus 
visai nenumaldo, bet vistiek 
ji jau būdama užtvenkta, leng
viau prileidžia žmogų prie an- Į 
tro blogo darbo, 
tokį individą 
ant sąžinės ir 
džiamojo jos 
dien 
nyti 
toj, 
gaiš 
padarys. 
Išmetinės blogiausius darbus, 
bet žmogus stengsis ją nura
minti žadėdamas toliau taip 
nebedaryti, kad tai yra pasku
tinis kartas blogiems jo dar
bams ir nuo rytdienos, girdi, 
jis daugiau taip nebedarysiąs. 
Daug rytdienų žmogui dar 
laužo, o pasitaisymo iš jo 
kio nematytu Jeigu jau 
daryta pradžia, tai galas 
tokiam žmogui.

Teisingai Š. Augustinas 
ko: “Didžiausia nuodėmė 
tai pirmoji, nes ji lengvai 
veda antrą, antroji trečią ir 
taip tol kartojasi, kol žmogus 
visai nugrimsta į bedugnę.”

PSrmiajia nuodėme žmogus 
Užnuodija savo protą, pastal- 
gina jį prie tolimesnio blogo 
pasielgimo ir nebeklauso toks 
protas viduj šaukiančio balso 
—sąžinės, bet brenda iš nuo
dėmės į nuodėmę, iš vieno 
juodo darbo į kitą. Sąžinė jį 
kiekviename žingsnyj perspė
ja, persekioja, 1 ji priešinasi 
žmogaus blogiems darbams, 
bet toks žmogus nebeklauso 
jos balso ir pridaręs daug blo
gų darbų, aiškinasi sąžinei, 
kad tai vistiek jau esąs blogu 
žmogumi ir nebegalįs pasitai
syti. Girdi, jo prigimtis jau

Protas pas 
jau ima viršų 
nebklauso drau- 
balso. Jei šian- 
žmogui pasipel-pasisekė

artimo skriauda, tai ry- 
pastalgintas panašiai Iblor 
darbais daug greičiau taip

Sąžinė, žinoma, jam

SU- 
jo- 
pa- 
toli

su
yra
at-

suigedusi. Bet sąžinė neduoda i Šveicarijos SUSidomėji- 
jam ramumo ir visur pastato I maS Lietuva, 
pryšaky bloguosius darbus.!
Visokiais budais stengiasi toksi

individas savo sąžinę nura- šiomis dienomis karti# 
minti, bet negali. Eina į te-1 Šveicarijos Konsulu Kaune 
atrus, vakarėlius, manydamas!G. Weingart apsilankė pas Fi- 
ten susiraminti ir vistiek nie- nansų, Prekybos ir Pramonės 
ko negelbsta. Nueina į mišką, M misterį šveicarietis p. Ro- 
kur daugybė paukščių čiulba bert Maillart, Šveicarijos eko- 
ir čia mano sau ramybę rasti, I nomindų sferų įgaliotinis, tei- 
bet apsirinka. Jam rodosi, I raudamasis, kokiu upu galėtų 
kad ir paukščiai jį pamėgdžio-1 bu<ti priimta Lietuvoje Šveica- 
ja ir medžiai juo juokiasi ir Į rijos finansų, pramonininkų ir 
visa gamta kartoja: “Kaltas,!pirklių delegacija, kuri dar 
kaltas, kaltas.” Šią vasarą manytų atvykti

. v . Lietuvon susipažinti arčiau ir
Kankina Į betarpiai su Lietuvos finansi-

daus balsas, kankma be pa.lo-l ija. ekonominju ^OTimu ir 
vos 1 ur i jis nueina. (ištirti artimesnio ir didesnio

“Nei durtuvas, nei kulka 
neįstengs Užduoti tokių kančių, 
kaip sąžinės graužimas”, sako 
Lazdynų Pelėda. Ir iš tikrųjų, 
sąžinės (kankinsimais žmogus 
kenčia dižiausius skausmus ir 
nusiraminti negali, nes anot 
Lazdynų Pelėdos: 
domas, baisus ir 
mas vidaus balsas 
žinė”. Jos jokiu

su
P-

Šveicarijos ir Lietuvos ekono
minio bendradarbiavimo gali

mumui. Atsilankiusiems švei- 
cariečiams paaiškėjo, kad to
kia delegacija Lietuvoje bus 
priimta su dideliu malonumu 
ir susidomėjimu1 ir kad bus 
padaryta visa, kad atvykusieji 
šveicariečiai galėtų susipažinti 
su unusų pramonininkais, pir
kliais, bankininkais ir koope
ratininkais, kad išsiaiškintų 
eksporto ir importo ir tranzi
to per Lietuvą klausimą.

P. R. Maillart grįžo Šveicari
jon ir per p. Konsulą Wein- 
gart’ą praneš Kaunan, kada 
toji delegacija galės atvykti 
Lietuvon, (L-va).

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogyn| susisie
kimą bu Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Garsinkitės Naujienose

TAUPUS ŽMOGUS

<7

o

'“Nenumal- 
nepaperka- 

yra tai są- 
budtr, žmo-

I gus padaręs blogai, amžinai ne-
uJžmarinsi. Nors valandėlei 
žmogus ir nusiramina, bet pa- 

| sitaikius kokiai nors progai, 
kuri lengvai primintų blogus 
jo darbus, greitai ir vėl apsi
niaukia. Štai paimkime cha
rakteringą pavyzdį iš Makbeto. 
Makbetas, norėdamas tapti ka
raliumi ir įgyti didelę garbę, 
užpuola škontlandijos karalių, 
nužudo jį ir per jo lavoną įli
pa sostan. Tapo neteisėtu bū
du! karaliumi, įgijo garbę, žo
džiu sakant, pasiekė savo tiks
lą. Bet buvo jis nelaimingas
žmogus, nes jį sąžinė už tokį Narys Federal Reserve 
pasielgimą kankino ir nedavė gystemos ir Chicago 
ramybes. Įciearing House Ass’n.

irtą įsisapnavo Makbetas, 
rjis karaliausiąs ir tol val

ysiąs šalį, kol miškas sujudė
siąs. Baisi jam buvo ta va
landa, kurioj galėtų miškas su
judėti ir labai nelaukė jos pri
siartinant. Užpuolė kartą jį 
priešai apsikaišę medžių šako
mis. Makbetui, ką jis visuo
met turėjo (mintyse, apsikai
šiusias priešų eiles šakomis 
pasirodė judančiu mišku — ir 
pabėgo Makbetas nuo jų be 
jokio mūšio, nes įsitikino, kad 
pildosi sapno pranašystė ir 
manė sau vistiek nieko negel- 
bėsiąs net mušis.

Paimkime antrą pavyzdį iš 
Kaukazo legendos. “Prakeikti 
vienuoliai”. Nužudę vienuo
liai pasiuntinį ir nedavę aukso 
išliuosuotį šaliai, liko prakeik
ti visam amžiui. Gailėjos 
paskui taip padarę, bet buvo 
jau vėlu. “Prakeikti, prakeik
ti bukite, vienuoliai”, jie visutr 
girdėjo tą patį šaukimą.

“Prakdikt^i, prakeikti pler 
amžius bukite, Vienuoliai, pra
lieję nekaltą savo brolių krau
ją ir pamilę auksą labiau už 
artimą savo! Per amžius sto
vėkite dienomiš suakmenėję 
toj pačioj vietoj, per amžius 
verkite naktimis^ tąsydami 
kalnus prakeiktąjį auksą!” 
taip prakeikė juos Kristus.

Taigi kiekvienam žmogui 
blogi darbai skaudžiai atsielie- 

Kiekvtieno lapo 
kritimas baisus 

kurio sąžinė 
kad

po

JO

pia sąžinėj.
nuo medžio 
tokiam žmogui, 
negryna ir, bijodamas, 
ant jo neužkristų tas lapas bė
ga tolyn. Baisi blogam žmo
gui mirtis, ir miršta jis bai
siausiai sąžinės kankinamas 
nes jo prišaky stovi visi 
dieji darbai.

Grynos sąžinės žmogui 
lonuis gyvenimas, nebaisi 
tis ir nebijo jis jos.

Gryna sąžinė—visais turtas 
pasauly ir ramybė mirusiam...

juo-

ma 
mir

Tauragės muitinė 
; 'panaikinta.:

Finansų, Pnckybos 
menės ministerio V. 
įsakymu Tauragės

Prair
Petrulio 
nuritinę 

nuo š. m. rugsėjo 1 dienos ta
po panaikinta. Jos vieton įs
teigta peretmamasai punktas 
Bukšnaičiuose.

Turtas 
$14,000,000

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

M

aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZIAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, UI.

Tel.: Boulevard 7309.

PIRKITE SAVO NAUJį PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS 
KLEIN'į TA PAČIA KAINA KOKU MOKATE KUR KITUR UŽ ANT 

RARANKIUS ĮRENGIMUS

dkiiu* uluuHi-iu-l*u u

MUSŲ STARAS YRA KUOPILNIAUSIAS

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

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

Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankos 
ir trimingai, kaip pa- CiA 
veikslėly, specialiai po 4* ■ «vw

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

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

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškasčio.

Pasimatykite su mumis 
esame expertai tame dalyke.

Klozetinčs sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- C*O OE 
duodamos po

Pristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai. 
po pietų

J. KLEIN
“ 4544-48 Cottage Grove Avė Chicago
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Karščio
Užgavimas

Al. Margeris, Med. Stud.

I*

Avies šlaunis iškepa, o 
žmogus ne.

Kai dar universitete būdamas 
filosofiją studijavau, tai kartas 
nuo karto tekdavo ir dėl stebuk
lų prasmės bei esmės pasiginčy
ti. Atsimenu, kaip vieną sykį il
giau neiškentęs smarkiai pašoko 
karštas katalikas studentas, na, 
ir pradėjo tvirtinti, kad stebuk
lai buvo ir vėl gali būti. Jis ar
gumentavo, jog kadais tai Ne- 
buchadnezzaras tris jaunikaičius 
— Abednegoą, Meshachą ir Sha- 
drachą — į labai karštą pečių, 
stačiai liepsnų pilną, įmetęs, 
ir jie vistiek nesudegę. Kur čia 
tau! Baisiems liepsnos liežu
viams juos belaižant, jiems, gir
di, atrodė, kad labai šaunus vė- 
j ai i s juos glostąs.

Kilo juokų.
Taigi nekurie pradėjo apie 

žmones-salamandrus pasakoti. 
Sako, kad tūlas francuzas sala
mandras, Martinez, 1827 m. iš
buvęs 338 laipsnių karštyj net 
14 minučių! O ir rusuose tokis 
žmogus kadais pasitaikęs. Tai 
Chamouni, pasauliui žinomas 
rusas salamandras, kuris, sako, 
įeidavęs į karštą pečių, žalią 
avies šlaunį nešinas, na, ir išbū
davęs ten iki šlaunis puikiai ne
iškepdavus. Tik gaila, kad šitas 
rusas, tokius “zbitkus” bedary
damas, girdi, galą gavęs.

Visa tai, rodos, tik pasakomis 
buvo, taigi pasakomis ir pasi
liks. Nei biologijos, nei chemi
jos, nei fizikos mokslų princi
pais šitokių pasakų tikrenybės 
demonstruoti negalima.

Tai tiesa. Vis dėlto yra gerai 
žinomas daiktas, kad netaip jau 
baisiai aukštą temperatūrą, tai 
ištikrųjų žmogus atlaikyti gali. 
Ana ve, arti ekvatoriaus dirbą 
žmones, o taipgi ir mums pri
prasti pečkuriai, sako, jog visai 
leng'vai 150 laipsnių karštį at
laiką. Gal būt. Tik reikia čionais 
labai elastiškas žmogaus prie 
naujų gyvenimo aplinkybių pri
sitaikymo galemybės domėn im
ti. O apie tokias žmogaus gale- 
mybes, tai evoliucijos mokslo 
srity dirbą mokslininkai net ir 
labai prielankiai atsiliepia.

Gerai. Bet kas turi atsitikti 
su tais, kurie tik kada nekada 
į naujas gyvenimo aplinkybes 
įpuola, taigi prie jų priprasti ne
turi kada? Sakykime, ve, užei
na vasaros karščiai, na, ir žmo
gus novoms nenoroms turi sau
lės spinduliuose kepti, ir tiek. 
Arba kas gali atsitikti su darbi
ninku, kuris kaip tik pirmą sy
kį pradeda karštą darbą dirb
ti?

Tai čia ir klausimai, į kuriuos 
reikia ytin rimtai šitame straip
snyje atsakyti.

Kodėl karštis žmogų įveikia?

Chicagiečiai tai man regis ir 
labai gerai atsimena, kaip 1916 
m. net 535 žmonės nuo karščio 
užgavimų (smūgių) čia mirė. O 
paprastai juk vos keli žmonės 

kas vasarą nuo karščio smūgių 
čia miršta.

Taigi turėjo būti kas-nors to
kio nepaprasto. Ir buvo, — bai
siai karšta buvo.

Karšta tai karšta; bet kodėl 
karštis žmogų įveikia? Kodėl di
deliuose karščiuose žmonės ne
paprastai nusilpusiais, nuvargu
siais, sudribusiais, bejėgiais tam
pa?

štai kodėl.
žmogus gyvena ore, tarytum 

žuvis vandenyje. Iš visų pusių 
oras yra jį apsupęs ir prie jo 
prisiglaudęs.

Oro šaltumas ar karštumas, 
kaip žinome, įvairuoja. Vieną sy
kį būna peršalta, kitą sykį per- 
karšta, etc. žinoma, kaip būna 
peršalta, tai žmogus apsirėdo 
daugiau arba ir kitokiais budais 
apsišildo. Bet kai pasidaro per- 
karšta, tada, žinoma, atsivėdin
ti reikia. O atsivėdįnimui būdų 
yra visokių, štai, jeigu oras nuo
latos bėga, sakykime, vėjaiis pu
čia, tad žmogus jaučiasi vėsiau. 
Mažiau apsirėdžius ir-gi tenka 
jaustis vėsiau. Paskui juk dar 
galima kitokiais budais orą at
vėsinti; kas šiandie jau papras
ta dideliuose teatruose daryti.

Tačiaus kai užeina dideli va
saros karščiai, tada, žinoma, vi
so oro tokiais keliais nieku bu- 
du neatvėsinsi, čia prisieina pa
čiam žmogaus kunui kiek gali
ma taikintis prie naujų aplin
kybių. Ką jis ir daro. Ir tode 
žmogaus kūne yra tam tikras 
mechanizmas, kuris reguliuoja, 
arba tvarko, kūno šilumos ap- 
štį. Vadinasi, laiko kūną tokia
me stovyj, kad jis perdaug ne
įkaistų, tai yra, kad temperatū
ra peraukštai neiškiltų. Nes pa
sidarius kitokio laipsnio tempe
ratūrai, žinoma, kūno stovis 
taps permainytas, o tai reiškia, 
kad jis atsiras naujose orinėse 
aplinkybėse. O kai niekas urnai 
prie naujų sąlygų nepripranta 
ir, tokiu budu, nukentėti turi, 
tai, suprantama, ir kunui nuken
tėti reikėtų.

Bet mes gerai žinome auto
mobilius, kurie kiekvienas turi 
tam tikrą mechanizmą, kad mo
torą atvėsinus, žinoma, nekurie 
automobiliai reikalauja vandens, 
na ir vanduo atvėsina. Beto, juk 
ir vėjas bėgant pučia, taigi ir 
tas atvėsina. Bet va yra tokių 
karų, kurie patys save atvėsi
na. Jie turi tam tikrą mašineri
ją, kuri tik atvėsinimo darbą 
dirba.

Dabar įsitėminkite, kad ir 
žmogaus kūnas turi tam tikrą 
mašineriją, kuri valdo šilumos 
apštį. O tai reiškia, kad laiko 
kimo temperatūrą vienokiame 
stovyj. Tik kai kūnas sugenda, 
sakome suserga, tai tada ir ši
tas mechanizmas paliestas tam
pa; jis kaip reikia nebedirba da
bar; taigi ir žmogaus tempera
tūra, kaip vėliaus gražiai maty
sime, iškyla arba kartais ir nu
puola.

Imkime gyvus pavyzdžius. Sa
kykime, žmogus karštame kam
baryje dirba. Arba, sakykime, 
jis vasaros karštyj esti. Dabar 
jo kūnas jau nebesiranda papra
stose, kaip pirmiau, apystovose. 
Jis nepaprastai daugiau prakai
tuoja. O čia kaip ir tyčia karšta. 
Taigi ve oras drėgnas, — kur 
tai kas drėgnesnis, negu papra
stai kad būna. Vadinasi, dabar 
ore vandens daug; oras prisigė
ręs iki sočiai. Kas gali, tada, tą

prakaitą sugerti ? Paprastai oras 
jį sugeria, bet juk dabar oras 
jau ir taip vandens kupinas, tai
gi daugiau nebetelpa. Jeigu dar 
oras juda, sakysiu, vėjas pučia, 
na, tai dar šiek-tiek daugiau 
vandens sugeria, bet jeigu ant 
vietos stovi, tai visai ne. Žmo
nės sako “dušna”.

Bet negalint kunui kaip pa
prastai išprakaituoti, na, ir ne
reikalingą šilumą iš savęs išlei
sti, negerai pasidaro. Žinoma, už 
vis pirmiausiai temperatūros 
tvarkymo mašinerija paliesta 
tampa, šita labai svarbi mašine
rija dabar jau gerai nebedirba. 
Vienok žmogaus kūnas yra labai 
sudėtinis, labai painus mecha
nizmas. Taigi vos tik spėja ko
kia nors atskira jo mašinerija 
sugesti, tuoj ir visą kūną palie- 
čią. Sakome, žmogus susirgo; jį 
karštis užgavo.

Taigi čia dabar ir turime prie
žastis, kurios duoda progos kar
ščiui kūną užgauti. Ir ve tos 
priežastys yra: orui įkaitus, kur 
tai kas mažiau vėsinama žmo
gaus kūno paviršius; nereikalin
gi skysčiai netampa kaip papra
stai iš kūno prašalinami išgara
vimo budu; kūno šilumos regu
liatorius, arba tvarkytojas, su
genda; kūnas, kaip mes sakomu 
suserga.

Tai pamatinės karščio užga- 
vimo priežastys. Tačiaus yra ir 
šalutinių priežasčių. O tai bus 
šitos: buvimas kambaryje, kur 
oras visai ant vietos stovi; dė
vėjimas šiltų ir ankštų drabu
žių; negėrimas vandens, šitos 
priežastys, kaip matote, yra an
traeilės, ir, pasakyti reikia, leng
vai išvengiamos. Nebent tik dar
bas karštuose kambariuose yra 
kiek sunkiau išvengiamas, o 
drabužių sumažinimas, tai, ro
dos, gana lengvas daiktas. Ir 
vandens galima daugiau gerti.

Bet apie drabužius ir daugiau 
ką-ne-ką nusakyti reikia. Šian
die, tai kaip ir tyčia žmonės 
daug daugiau drabužių dėvi, ne
gu reikia, o jau ytin vasarą. Su 
moterims dar šiaip taip, bet jau 
su vyrais, tai dievai žino, kaip 
jie dar atlaiko. Tik pamislykite, 
— apsimovę dvejais marškiniais, 
apsivilkę bruslotu, o ant viršaus 
žiponas. Reikia žinoti, kad bru- 
slotas ir žiponas yra su pamu
šalu. Taigi ve pasidaro viso la
bo net 6 klodai, arba sluogsniai. 
Jau tik per tiek s'Iuogsnių vėjas 
lengvai pereiti negali. Taigi ir 
šviežias oras kūno paviršiaus vi
sai nepasiekia. O ten juk pra
kaitas pilte pilasi, todėl ir oras 
ten kupinai persigėręs, žmogus 
gi visas ištyžęs, suniuręs, tary
tum tikras numirėlis, tik ve ne
guli....

Reiktų kaip nors šitokių ydų 
žmonėms vengti, vadinasi, į ma
žiau skarmalų savo kūną įvy
nioti.

(Bus daugiau)

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2_ 9.

Subat. 5-^-9, Nedaliomis 9—12 
diena.

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki i. k-..........................

Žaliojo Kalno Vaidalas
(Tai tur’buti ne šposai) 

(Tąsa nuo 9-to pusi.)

vietą kur dėjos vaidalai ir iš
klausė liudininkų. Pats jis tuo 
laiku išreiškė tokią nuomonę: 
Daiktai be abejo nebuvo svaido
mi ranka. Negalima įsivaizdin
ti, kad tai butų buvę padaryta 
kokių mechaniškų įmonių pa- 
gelba. Trys geri liudininkai — 
policistas Higgs, daktaras Lloyd 
ir angliakasys Curaso, visi trys 
apsišvietę ir supratlyvi vyrai, 
negalėjo surasti, kas butų galė
jęs visus indus taip svaidyt ir 
daužyti. White’as liudijo, kad 
Eliza rinko sudužusių indų šu
kes, o jai berenkant vis nauji 
indai byrėjo iš viršaus ir dužo; 
jis taipgi matė, kad druskinė 
nušoko nuo stalo, kada Eliza bu
vo visai kitoj vietoj. Sudaužytų 
daiktų vertė siekė devynių sva
rų sterlingų. Niekas nebuvo 
prie to, kada laikrodis išmušė ir 
nupuolė. Higgs ir White’as abu
du uždarė indų šėpos duris, o 
durys tuojaus urnai vėl pačios 
atsidarė, ir didelis stiklinis uz- 

bonas išskrido iš šėpos į kiemą 
ir sudužo.

Nežiūrint į tai, kad daugelis 
matė šiuos Worksopo vaidalus 
ir ne vienas mokslininkas bandė 
juos išaiškinti, vienok iki šiol jie 
palieka neišaiškinti.

Galima sakyti, kad kokia tai 
dar neištirta jėga (“mysterious 
agency”) padaro tuos apsireiški
mus. Kas tai butų ta jėga? Pa
prastai yra atsakoma, kad tai 
esanti kokia-nors sužini jėga, 
atsiskyrusi nuo galimojo mediu
mo asmens. Kartais esti girdi
mi keisti balsai, čiukšėjimas ei
nančių nematomų kojų ir tt. 
Aiškinama, kad tai įvyksta pa
gal stipraus noro toli esančių 
asmenų. Taip Illinois valstijoj 
viena poni buvo bauginama vi
sokių keistų garsų apsireiški
mais namuose, kur ji gyveno. 
Tų namų savininkas buvęs dip- 
somaniakas ir gyvenęs kitoj val
stijoj. Kada jis miręs, visi gar
sai prapuolę. Tokie apsireiški
mai dar vadinami yra teletho- 
rybia, baladonė iš tolo.

šitos pastabos apie vaidalus 
gal būt paragintų Kauno moks
lininkus patyrinėti E. Savicko 
matytą žaliojo Kalno vaidalą? 
Butų žingeidu.

Kl. Jurgelionis.

SU VARGU GALĖJU
DIRBTI SAVO DARBį

Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound pagelbėjo 
jai ir ji pradėjo valgyt, 
miegot ir šiaip genaus jau 
stis.

Chicago, III. — “Aš buvau silpna ir 
larsibaigusi ir tokia nervuota, kad aš 

----------- i su vargU galėjau 
savo darbą dirbti. 
Visuomet jaučiaus 
pailsusi ir apkvai
tusi, negalėjau mie
goti ir neturėjau 
apetito. Ilgus me
tus bandžiau viso
kius vaistus, bet 
jie man nepagel
bėjo. Po to man 
teko perskaityti 
laikraščiuose apie

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound ir kaip jis pagelbėjo kitoms 
moterims ir aš pamėginau jį. Aš pra
dėjau geriau valgyti ir miegoti ir 
skaitau jį stebuklingu. Aš patariu jį 
savo draugėms ir niekuomet be jo 
nebusiu.” — Mrs. M. Ohlen, 3640 S. 
Marshfield Avė., Chicago, Illinois.

Šitokie laiškai kaip šitas paliudija 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
poundo vertę. šita moteris kalba iš 
tikros širdies. Ji, kaip mokėdama ap
rašo savo stovį, pirmutinius simpto
mus, kurie labiausia jai įkyrėjo ir pa
skui tų simptomų pranykimą. Tai yra 
širdingos padėkos išreiškimas.

Mažne per penkiasdešimt metų Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound buvo taip garbinamas moterų.

' SEVERŪS GYDUOLES UŽLAIKO 
.■ ^EIMYNO^ąyjEIKATĄ. ą

((

ir reumafisko uždegimo galima

> pasekmes> išgydyti su G

SEVEPA'S 
gothaRDOL

'Z

L

Ištik'rnas linimentas

Geras vaistas dėl susimusimo, 
išsukimo, tinimo, raumenp štyvumą 

skausmus strėnose ir šonuose.

S KAINA 60 IR 60 CENTAI.

Klabskite pas aptiekoribs.
3

W. F. SEVERĄ CO.
£EDAR RAPĮĮĄ^j

Italijoniškos Armonikos
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių pirmos klesos ranka dirbtų 
Italijoniškų Armonikų.

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

Rualta Sereiielli & Co.
817 Blue Island Avė., Dept. 92,

CHICAGO, ILL.

Aklu, Austi, Nosies Gerkles 
KLIŪTIS 

visokios rųSies gydiiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu: tonsilus iiimu 
prieblandos miego pa
galba: akinius pritai
sau ut $5 ir daugiau.

ParaAyk dykos kny-

FRANKLIN O. CARTER 
120 So. State St. 

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 19

/ ...................

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iŠ 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.
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■ Reumatizmas sausgėle■
H Nesikankykite savęs skaus- B
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, B

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu B
■ — raumenų sukimu; nes skau- B
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo. B 
įj CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- B 
“ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 50c per ■
" paštą 55c arba dvi už $1.05. ■
J Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
M KATOS”. augalais gydyties, ®

kaina 50 centų. M

■ Jusliu Kulis :
$ 3259 South Halsted Street, *
S CHICAGO, ILL. B
Vbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

, SOUIRE EDGEGATE—“ Hc Mušt Have Figured thc Fellow Had the “Rope” Around Hi^ Neck! EY L0U1S RICHARD
TVES-
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