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Chile pripažino Lietuvą
Ii ■></

LENKIJOJ NERAMU >
Gatvekarių streikas neišvengiamas
DAR VIENAS PRIPAŽINIMAS

WASIUNGTON, liepos 25 d. 
(Elta). - Iš Kauno ‘Eltos“ 
gauta kablegrama, pranešanti, 
kad respublika Chile (Čili) pri
pažino Lietuvą de jure.

Lenkijoj gali kilti civilinis 
karas.

VAiRšAVA, liepos 2 (su vė
linta). — Kai lik prasidėjo da
bartinis kabineto krizis. lai 
tarp prezidento Pilsudskio ir 
seimo atžaearcivinio bloko ki
lo ytin rinitų susirėmimų. Tie 
susirėmimai gali privesti prie 
to, jog Lenkijoj iškils civilinis 
karas. Pilsudskis ir jo radi- 
kalesni šalininkai stoja už tai, 

kad vyriausias autoritetas 
Lenkijoj turįs priklausyti pre
zidentui. Nacionalistai gi tvir
tina, kad tas autoritetas pri
klausąs parlamentui.

Eina, gandų, kad prezidentas 
ruošiasi dabartinį seimą paleis
ti. Tuo tarpu nacionalistai 
tvirtiną, kad seimas atstovau
jąs visą tautą ii* todėl Pilsuds
kis turįs nusilenkti prieš jo 
valią arba rezignuoti.

(Ši žinia, matoma, cenzo
riaus buvo sulaikyta. Vakar 
gauta vėliausios žinios, kurios 
rodos jog Lenkijoj politinis 
krizis da toli gražu nepraėjo. 
Pranešama, kad taip naciona
listų ir radikalesnių elementų 
santykiai esą ytin įtempti. 
Kaip vieni, taip ir kiti skleid
žia pamfletus ir ruošia gatvėse 
demonstracijas. Keliuose atsi
tikimuose socialistai puolę na
cionalistų suruoštas demons
tracijas. Esą nemažai ir sužei
stų žmonių).

Chicagos gatvekariy dar
bininku streikas neišven

giamas. J
; Internacionalo gatvekarių 

darbininkų unijų prezidento, 
Mahon, derybos su gatvekarių 
kompanijos prezidentu, Blair, 
nuėjo niekais. Blair užsispyrė, 
kad darbininkams algos turi 
būti nukapotos 15 centų valan
dai, ir kad viršlaikį kompani
ja mokėsianti tik po devynių 
viliančių įdėto darbo. Mahon 
reikalavo, kad darbininkams 
turi būti palikta senosios algos 
ir viršlaikis mokama po 8 va
landų darbo.

Kadangi nė viena nė kita pu
sė nenorėjo nusileisti, tai gat- 
vekariu ir elevatorių streikas 
turės neišvengiamai įvykti. 
Kada streikas bus paskelbtas,

Valdžios pranašas vyriau 
šioj o pašto bokšte orą Chica
gai ir apielinkei pranašauja" Gautomis čia žiniomis, tarybų 
šiaip: I valdžia išleidusi patvarkymą,

šiandie — apsiniaukę ir gal kuriuo sugrąžinama privatinė 
lietus; jokios permainos tem- nuosavybė. Ta žinia atėjo iš 
peraturoj. Rusijos per Berliną. Ją paduo-

Saulė teka 5:36, leidžiasi da Exchange Telegraph kom- 
8:16. Mėnuo teka 8:13 vakare.1 panija.

- da nėra žinios. Mahon tuo 
klausimu turės pasitarimą su 
Chicagos gatvekarių.’ unijų vir
šininkais. Apie streiko laiką 
publikai bus pranešta 21 vai. 
iš anksto. (

Kaukaze karo Stovis.
Daroma pastangų migniaužti 

anti.-bolševistinį judėjimą.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 24. — Nuo birželio 18 d. 
Azerbaidjane, Georgijoj ir Ar
mėnijoj įvesta karo stovis. Tų 
respublikų raudonieji deda 
pastangų nugnįaužti antibol- 
ševistinį judėjimą, kuris pra- 
sidėjo tuoj po to, kai buvo 
gauta žinių, jog Envir Pashos 
kareiviai įveikia, sovietų spėkas 

Turkestane. Nuvertęs sovietų 
valdžią Turkestane, Envir pra
dėjo anti-bolševistinį judėji
mą tarp Bucharos magonic- 
tonų. Tuo budu Bucharoj kilo 
revoliucija.

Liepos pradžioj, kaip skelbia 
ateinančios žinios, magometo- 
pų« vadai laikę susirinkimą 
ir išrinkę Envirą Turkestano 
omini. Tuoj po to Envir ėmė 
siųsti Persijoji įtakingus, pa
siuntinius ir pakreipė į savo 
pusę Simko, paskilbusį kurdų 
vadą. S įnikai buvo prižadėta 
visokį paspirtis Kurdestaųo ne
priklausom ybės a t gav tonui. 
, Envir išleido proklamaciją, 
kviesdamas visus magometo- 
nus stoti kovon prieš rusus, 
kurių politika esanti “pavojin
gesnė, negu anglų imperializ
mas”. Enviro pasisekimas tei
kia turkams ir rusams nema
žai susirūpinimo. Yra gerai ži
noma, kad Envir turi daug ša
lininkų. Del tos priežasties su 
juo priseina ytin rimtai skai
tytis.

Nacionalistai nužiūri, kad 
Envir gauna iš Anglijos pagal
bos. Jie bando diskredituoti jį, 
skelbdami, kad jis yra niekas 
daugiau, kai tik Anglijos ap
mokamas agentas.
Turkų nacionalistų ir sovietų 

padėtis esanti labai rimta. Da 
labiau ta padėtis pablogėjo, 
kuomet Persijos kabinetas, ku
ris buvo draugingas nacionali
stams, įteikė rezignaciją. Spė
jama, kad kabinetas rezigna
vęs ’ todėl, jog negalėjęs sus
tabdyti Enviro šalininkų ju
dėjimo.

Vėliausiomis žiniomis, Erze- 
ruine , įvykusi konferencija, 
kur Kaizin karabekirui, tur
kų nacianalistų karo vadui, 
duota instrukcijų koperuoti su 
rusų kareivių divizijomis, kad 
bendromis spėkomis nugniau- 
žus Enviro judėjimą, kol da 
nėra vėlu.

Bolševikai sugrąžinsią pri
vatinę nuosavybę.

LONDONAS, liepos 24. —

/

Civilinis karas Chinijoj at
sinaujino. r

Abi pusi skelbia laimėjimų.

KANTONAS, liepos 24.' — 
Sun Yat Šen, nuverstas pieti
nės Chinijos prezidentas, išlei
do šiandie pareiškimą, kad jo 
Kareiviai paėmę nelaisvėn ke
letą šimtų Chen Chiung Mingo 
kareivių Yingtako apylinkėj. 
Yiugtak randasi apie 60 my- 
ių į šiaurius nuo Kantono. 

Tačiau iš (dieno stovyklos skel
biama, kad Yingtako mūšiai 
ouvę visai menki ir neturį jo
čius svarbos.

KANTONAS, liepos 23. — 
š Cheno stovyklos pranešama, 
<ad mūšiuose apie Shiuchovvą 
'40 mylių į šiaurius nuo Kan
ono) laimi gen. Cheno karei

viai. Dr. Sun Yat Seno karei
viai priversti buvę pasitraukti 
20 mylių atgal. Delei tų nepa
sisekimų Kantonui bent tūlam 
alkui nehegręsia pavojus.

Neužilgo laukiama sprend
žiamojo mūšio dėl Kantono.

Nors Chen Chiung-Ming te- 
oekontroliuoja Kantoną, bet, 
apskritai imant, gyventojų 
simpatijos esančios su Dr. Su- 
nu maža to, eina gandų, kad 
Sun gavęs iš kur tai daug pini
gų karo vedimui. Priegtam 
darbininkų unijos irgi remian
čios jį.

Pranešimai, kad buk Chen 
apleidęs savo Waichowo sto
vyklą ir nuvykęs į Shiuchową. 
kol kas nepatvirtinta.

Texas valstijoj Ku Klux Kla- 
niečiai galingi.

DALIAS, liepos 24. — Te- 
xas valstijoj Ku Klux klauie- 
čiai parodė savo stiprumą. 
Charles A. Culberson, kandi
datas į senatorius, ir James E. 
?erguson, kandidatas į guber
natorius, liko sumušti rinki
muose didele balsų diduma. 
Spėjama, kad jų nepasisekimai 
lareiną nuo to, kad jie buvę 
abai nusistatę prieš Ku Khix 
Ganiečius. Laimėjusieji rinki
muose esą tos slaptos organi
zacijos kandidatai.

Bulgarija uždėsianti ant gy
ventojų naujus mokesnius.
SOFIA. — Bulgarijos vald

žia ruošiasi uždėti gyvento- 
ams naujų mokesnių. Tie mo- 
cesniai eisią padengimui re- 
paracįnių mokesnių, kuriuos 
Bulgarija turi mokėti antan

tei.

Bolševikai protestuoja 
prieš mirties bausme.

Reikalauja, kad Anglijos dar
bininkai neleisią bausti Wilso-. 

no žudeikas mirtimi.

MASKWA, liepos 24. —Kari 
Badek ir M. Bucharin, kaipo 
trečiojo internacionalo atstovai 
Berlino konferencijoj, pasiun
tė Anglijos darbininkų vadams 
— James Ramsay' MacDonald,* 
Arthur Hendersan aud Tbo^1 
mas lShaw-atvirą laišką, kuria
me Anglijos Darbo Partija ra
ginama protestuoti prieš bau
dimą mirtimi feldmaršalo 
Henry Wilsono žudeikų.

Laiške, tarp i kita ko, sako
ma:

“Trumpu laiku mes tikimės 
gauti iš jūsų telegramą, kuri 
suramins mus ir pranęš mums 
kad jus išleidote Anglijos dar
bininkams patvarkymą paskel
bti generalinį streiką, idant ne- 
daleidus Anglijos imperializ
mo korikams nužudyti tuos, 
kurie kovoįo dėl Airijos žmo
nių laisves.”

Ir Vokietijoj norima įvesti 
prohibiciją. 

_, f

DARMSTADT, liepos'23. — 
Vokietijoj susikūrė komitetas, 
kuris deda pastangų sukurti 
žmonėse sentimentą prieš svai
ginamus gčCimus. Komitetui 
vadovauja Dr. Strecker, buvu- 
sis Hesses apšvietimo minis- 
teris. Be to, komitetai! įeina 
daug daktarų, advokatų, dar
bininkų vadų ir šiaip visokių 
profesionalų. Kol kas da tik 
varoma plačia vaga propagan
da, o vėliau bus paskelbta taip 
vadinami “šiaudiniai balsavi
mai.’,’ Tų balsavimų tikslas 
busiąs sužinoti, ar Vokietijos 
žmonės pritaria prohibicijai, 
ar ne.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 24 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 detalių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.46% 
Austrijos 100 kronų/............... %c
Belgijos 100 frankų .....,....  $8.02%
Danijos 100 frankų .................$21.65
Finų 100 markių ................... $2.06
Franci jos 100 frankų ....... $8.46%
Italijos 100 lirų ................... $4.68
Lietuvos 100 auksinų ............... 21c
I/enkų 100 markių ................... l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.85
Olandų 100 guldenų ........... $38.93
Švedų 100 guldenų ...............  $26.03
šveicarų 100 markių ........... $19.05
Vokietijos 100 markių ........... 21c

Anglija gal nebereikalaus 
iš Francuosskolii.

LONDONAS, liepos 24. — 
Čia vis labiau ir labiau prade
da eiti gandų, kad Anglija esan 
ti pasiryžusi nebereikalaut: iš 
Francijos grąžinti skolas, ne
žiūrint to, ar Jungtinės Valsti-j 
jos pasielgs panašiai, ar ne. 
Jei Anglija ištikrųjų atsižadės 
nuo paskolos, kuri buvo sutei
kta Francijai, tąsyk Vokiet’- 

biisį4*suma*žinti reparacijos 
mokesniai iki 40,000,000,000 
auksinių markių ($9,520,000,-1 
000). Be to, Francija nebegalė
tų uždėti jokių pabaudų ant 
Vokietijos. O tai, žinoma, duo
tų Vokietijai' progos atsistoti 
ant kojų.

Kugpjučio pradžioj Poincare 
ruošiasi atlankyti Londoną. 
Vyriausias tos kelionės tikslas, 
sulig einančių gandų, ir busiąs 
skolų panaikinimo klausimas. 
Taipgi reiškiama vilties, kad 
Jungtinės Valstijos irgi daly-, 
vausiančios to klausimo svars
tyme. 

-------- ,—-----

Paraguay sukilėliai įvei
kiami. H

Respublikos kareivių ofensy- 
vas einąs sėkmingai.

BUENOS AIRES, liepos 24.
— Iš Asuneiono pranešama, ’ 
kad Paraguay respublikos ka
reiviai sėkmingai išvystą puo
limą prieš sukilėlius. Liko už-1 
imta svarbi geležinkelio stotis, 
Sapuoay, kuri randasi 50 
mylių atstume nuo Asuncion. j 
Didelio entuziazmo pagimdęs 
prezidento Ayalos pareiškimas, j 
kad jis pats asmeniniai vesiąs 
kareivius prieš sukilėlius.

Garsus žydų rašytojas Vilniuj.
šalom Aš. Garsusis žydų ra

šytojas Šalom Aš yra dabar 
Vilniuje. Žydų rašytojų sąjun
ga kėlė jam pilotą, kurioje lie
tuvių rašytojų vardu Jį sveiki
no V. Sakavičius.

Francija nesutinka duoti Vo
kietijai dviejų metų morato

riumą. \

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Kiek galima spręsti iš vėliau
sių žinių, Francija griežtai!
priešinasi suteikimui Vokietijai 
dviejų metų moratoriumo. Ji 
gal sutiks duoti moratoriumą 
šešienls mėnesiams. Franci jos 
premieras, Poincare, norėtų, 
kad * moratoriumas butų 
duotas tik šešioms savaitėms. 
Tas Poincarės nusistatymas la
bai nepatinka Anglijai. Ji sa
ko, kad tai esąs juokingai 
trumpas laikas ir nieku budu 
negalįs palengvinti Vokietijos 
padėties.

Filipiny saly gyventojai ne
patenkinti Hardingo admi

nistracijos nusistatymu.
MANILA, liepos 24. — Rug

pjūčio 16 d. Filipinuose ruo
šiama demonstracijos, kad’ pa
silikus savo misiją, kuri buvo 
pasiųsta į Washingtoną išga
vimui Filipinų saloms nepri- 
k la u somybės. Dem on s t ra ei j os, 
suprantama, turės ir protesto 
pobūdį prieš Hardingo admi
nistracijos nusistatymą neduo
ti Filipinų saloms nepriklauso
mybės.

Tačiau demokratai, o gal ir 
nacionalistai, demonstracijose 
nedalyvausią. Demokratų par
tijos vadas, Suimilong, pareiš
kė, kad demonstracijos galin
čios da labiau pakenkti Filipi
nų nepriklausomybės aspiran
tams. Pasak jo. filipiniečiai 
turį būti dėkingi prezidentui 
Hardingui jau ir dėlto, kad jis 
principe nesipriešinąs Filipinų 
nepriklausomybei, o tik reiš
kiąs tą nuomonę, kad filipinie
čiai nesą da pribrendę savar 
rankiai tvarkytis.

Meksikos prezidentas 
serga

o
MEXIC() CITY, liepos 23. 

Prezidentas Obregonas susir
go taip vadinama paludine šil 
tinę. Ta liga jis užsikrėtė beva
žinėdamas savo vajaus ” reika
lais.

Valdžia paskirstanti dikta
torius kasykly operavimui.

WASHINGTON, liepos 24. - 
Valdžios patvarkymu Tarpval- 
stijinė Valdžios komisija fak
tiniai padaroma diktatorium 
kai dėl anglių kasimo ir jų 
distribucijos. Tai tęsis tol, kol 
nepraeis dabartinis krizis.

Valdžia sudarė iš, kasyklų 
savininkų komisiją, kuri daly
vaus valdžios posėdžiuose 
ir ieškos išeities iš dalMirtįrtio 
krizio. Komisijon įeina: E. 
DougUui iš Cincinnali: B. Quay 
iš Louisville; C. V. Dickinson 
iš Kanavvhos distrikto; Hun- 
tington; A. J. King iš Logon 
distrikto, C. W. Connor ir k t.
Pennsylvanijos kasyklų nepa

sisekė atidaryti.
BRC1WNSVILLE, Pa., liepos 

24. — Šiaurvakarinėj Pennsyl
vanijos dalyj šiandie nebuvę 
iškasta nė vieno anglies tono. 
Unijiniai angliakasiai susirin
ko prie kasyklos, kad pažiurė
jus, kai]) kompanijai seksis ati
daryti kasyklą su skobų pagal- 
ha. Tačiau kasyklos nepasi
sekė atidaryti, kadangi nebu
vo pale anie amai sl<c»ų. F*o to 

streikininkai rainiai sau išsis
kirstę.

Amerikos kareiviai naudojy 
prievartą prieš vokiečiy 

streikininkus.
PARYŽIUS, liepos 24. — 

Coblenzo vokiečių laikraščiai 
skelbia, kad Amerikos oku
pacijos kareiviai durtuvų pa
galba privertę vokiečių strei
kuojančius angliakasius grįžti 
į dari ą. ■ Delei to vokiečių 
spau Ii esanti labai pasipikti
nusi ir griežtai t-merkia ame
rikiečius.

Kodėl per 
“Naujienas”

, Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčift pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,
J) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 

užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,
2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 

atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma. Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvoj 
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at- / 
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Baųko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerj>v -

Lietuvos žmonės prašo Ame/ikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halstcd St., . Chicago, III.

---------------------- -
NAUJIENŲ piiųgų siuntimo skyriai chicagoje

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Ilalsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 Weat 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., , Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
528 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 1659



Skausmus ir gėlimus nutildoturi būti iš Minas

DRAUGAS REIKALE

sukraunamose

Tel; Randolph 4758

kad
asmenį

RUGPIUCIO-AUG. 6 DIENĄ

PRADEKIT
RENGTIES

1619 W. 47th Street
Tel. Boulevard 1892 ir 7101

BRIDGE PORT 
ELECTRIC C0:

kurie ta r 
vietos vėžio

ftjažus 
turime 
ir aug- 

dide-

Didžiulės 
beveik ne-

ARTINASI
. ' X ■ ■'> ti > • '.h <)i

DIDELE

Fine for Lumbago «
Musterole drives pain away and 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white oinfhient, made 
with oi! of mustard. Get Musterole 
today ut your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

vengrų 
Admirolas gar- 

savo gaujas kaipo 
bolše-

menesius 
bet atsi-

Bur-

friesto perkeli- 
Austrijos į Italiją išėjo 
didžiojo uosto labui, o 
Italijai sunkų 'klausi-

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 

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

Žvakės Apšvietimui. ( 
ne! Dabar ElektrikąTas pats butų atsitikę Rusi

joj, jei bolševikai nebūtų atė
mę visuotinos balsavimo teisės 
ir slaptų rinkinių.

kenčia nuo

Triestas po italu vai 
tižia nyksta r

nesuteiks verslo Triestui, tai 
Austrijos inžinierių visą gent- 
kartę statytas nuostabusis uos
tas pradės pulti.

Visai aptuštėjęs.
Italų raštininkas, aprašyda

mas Triesto padėtį, sako, 
“Darbas prie naujojo didžiulio

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakaš perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar« 
keto kaina.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th

Atdara vakarais iki 9 vai. ,

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lletuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telefihone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasii Ate.

’ Tel.: Pullman 6377.

Brazilijoj nėra politinių 
partijų.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearborn St 

Randolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seelcy 3676

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retail 

kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Karnp. Milvvaukee ir. Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki -5 ir nUo 7 iki 

9 vakare.

Austrai meta katalikų par 
tijy; balsuoja už so-! 

cialistus

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai, 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

stijos pramoniniai yra labiau- prezidentas 
šiai išplėstos ir turi daugiausia Gefaes.
gyventojų. Nuo 1894 m., kada
militaristinė respublika patapo prikalbinti prie to,

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St. Chicago.

Tel. Yards 4681

ADVOKATAS
Ofisas vidumiiestyj, 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Triestas 
mas iš 
ne šito 
suteikė

Rio De Janeiro. —Anot spe 
ciplio Koelnische Žeitug laikraš
čio korespondento Brazilijoj tik 
rų politinių partijų nėra. Politi
nės grupės yra laikini 
niai padarai.*

Vienintele išimtimi 
Grande do Sul valstija, 
centralistų partiją, paremtą Au
gusto Comtės politinėmis idėjo
mis, ir federalistų partiją, ku
ri nori perkeisti Braziliją iš' fę- 
deruotos vienybės į liuosą sa- 
vivąidybinių valstijų federaciją.

Politiniai Vajai už federalius 
viršininkus yra vedami ne prin
cipų pamatais, o tik asmens pa
mėgimais. Kiekvienas, kuris 
turi gana pinigų, įtakos ir ga
lybės, gali būti išrinktas.
Sao Paulo ir Minas Geraes val-

EKPORTl
PRODUCTS

-C H l C AO O ‘

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

3 UŽMUŠTI.
Vakar nelaimėse su automo

biliais užmušta dvi moteriškės 
viena' 74 m. amžiaus, ir 6 me
tų vaikas,

Šitas žingsnis tuoj aus suvie
nijo visas kitas besivaržančias 
valstijas. Jds išnaujo apsvarstė 
savo rėmimą Bernardeso ir sto
jo už mulatą Pecaphą. Rinki
muose buvo didelių kivirčių. 

Pecąphą rėmė Rio Grande go- 
vernoras Do Sul, Borges De 
Maderos, kuris jautės įžeistu, 
kad jo neatsiklausta. Bet Ber- 
nardes laimėjo.

są Muggijos įlanką, tapo sus 
tabdytas. Senieji baseinai lai 
vanis beveik tušti, 
mechaninės įtabos 
vartojamos.

“Tą patį galima
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.

Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pi riji o morge- 
čiaus ant lengvų išlygų..

iavimūį moteriškę 
ir suteikia sistemai 

normališk^ padėjimu

KAINA *1.25
KlaUsRiie pds aptiekoribs.

Kitos valstijos lengvai sėkės 
», bet kliūtis 

konstitucine nacija, Sao Paulo buvo su parinkimu kandidato į 
išrinko keturis, o Minas Geraes vice-prezidentus. 
tris nacionalius prezidentus.

Pereitą kovo mėnesį Arthuro 
Da Silva Bernardes iš Minas 
Geraes tapo išrinktas naciona- 
liu prezidentu 490,000 I 
prieš jo konkurentą Nilo Pe- 
canha, Rio de Janeiros senato
rių, kuris gavo 340,000 balsų.

Budas, kokiu šitie rinkimą 
buvo vedami, gražiai nušviečia 
politinius metodus vartojamus 
Brazilijoj. ,

Prezidentas, dabar užimantis 
prezidento sostą, Epitacio Da 
Silva Pessoa, kuris užleis savo 
vietą naujam prezidentui lapkr. 
15 d., buvo išrinktas išbuvimui 
pasimirusio prezidento Rod- 
rigues Alves’o neišbuto laiko.

Dvi didelės pietų valstijos 
nenorėjo statyti kandidatą neiš- 
butam . laikui ir paskyrė Pess
oa, senatorių iš mažos šiauri lies 
valstijos Parahyba. • V'"

Kada Alves tapo išniktas 
antron tarnybon, kurios jis ne
galėjo pabaigti dėl savo ligos ir 
mirties, dvi didelės pietų val
stijos sutiko tame, kad sekamas

PAIN-EXPELLER
VfiizbaženkllB uži-eg. S. V. Pat. Oflaa

pasakyti 
apie gelžkelio stotis, kurios bu
vo ruošiamos didelei gelžkeli- 
nei keliautei, bet kurios dabar 
tarnauja mažam ir nykstan
čiam verslui.

“Didžiosiose 
padangose, kurios kadaise bu
vo perankštos dėl daugybės 
prekių pereinančių per jas,
prekės plačiai išmėtytos. Gy
venimas dar vis brazdus uoste, 
pareina daugiausiai iš mažų 
pasažierinių laivų, 
nauja kaipo keltai

Moterip Stip»’*n/oj a lis
Pa K rsiie. kad ^įsa i yra 

veiksmingas su^razimui sp 
s urėdui 
lunko j p 
svei'

Tai kodėl ne šaukiate musų 
žmogų patogiam laike, kad 
jums duotų aprokavimą įvedimo 
elektros į jūsų namą. Musų 
kaina yra prieinama.

“Visas miestas 
šitos stovėtės. Gatves jau nek
nibžda bruzdžiais žmonėmis. 
Gyventojų skaičius dar nesu
mažėjo, ar bent sumažėjo ne
daug, bet nematyt juose gyvu
mo, kuris yra tokis tipingas 
pasiturybėje. •
Miesto gyvenimas vilkte velkas

“Yra daug gražių krautuvių, 
bet labai maža pirkėjų. Gatvė
se žmonių nedaug ir nakčia 
jos tik pusiau apšviečiama. Jei 
dar nesimato puolimo žymių, 
tai tas pareina iš didelių turtų 
sukrovimo praeitais didžiosios 
gerovės dešimtmečiais.

“Pirmais po karo metais iš 
visų Italijos kraštų buvo sup
laukę rl riestai! 50,000 laimės 
jieškotojų, tikėdamiesi didelius 
turtus sukrauti. Bet šita minia 
išėjo sau, palikdama nedaug 
gero. Miestas dabar yra palik
tas savo paties išgalėms.

“ Triesto žmones yra pratę 
turėti gerus, pelningus laikus. 
Jie yra veiklus, taupus, suma
ningi ir myli greitus ir lengvus 
pelnus. Dabar jiems tenka su
sirasti nauji keliai gyvenimui 
pasidaryti. Jei šitas Tarpžemės 
Juros Hamburgas išgelbėtinas, 
tai jis reiks išgelbėti Tries
to žmonėms.”

Versalinė sutartis, suskaldy
mą Austriją, taipgi atkirto 
Triestą nuo tų šalių, kurios 
teikė jai svarbiausi važtos ver- Į 
slą. Italai dabar turi Trieste 
goriausiai įtaisytą uostą prie 
Adrijos juros, bet neturi jame, 
važtinės prekybos.

Čecho-Slovakija ir Austrija! 
siunčia savo prekes i>er šiau-1 
rinius Vokietijos uostus. Veng
rija ir Jugo-Slavija remia lais
va Fittmės uostą. Jei Italija ,

Minas Geraes ir Sao Paulo ne
paisė kokia šiaurinė valstija 
pastatis šekmingą kandidatą į 
vice-prezidentus. Bahia ir Per- 

balsų namDuco valstijos norėjo savo 
; žmogų išrinkti. Nei jos, nei ki
tos valstijos negalėjo susitai
kyti, todėl dvi didžiosios valsti
jos parėmė Maranhaos valstijos 
governorą Urbano Santos.

Vienna. — Socialistų perga 
lė Burgenlando yra verta pašte 
boti net už Austrijos sienų, — 
rašo Arbeiter Zeitung.
Tik astuoni mėnesiai tam a t 

gal Burgenlandas buvo vis p< 
admirolo Ilorthy 
gaujų valdžia 
si no save ir 
vienintelę apsaugą nuo 
vizmo.

“Atimkite mano apsaugą 
komunistai sugrįš 
jus,” sakė jis.

Per šituos aštuonis 
žmonės neatsimainė, 
mainė politinės sulygo 
gen lando prijungimas prie Au
strijos suteikė šaliai demokra
tinę konstituciją ir pašalino 
Horthy’o režimo terorininkus. 
Paskutiniuose rinkimuose Bur- 
genlando žmones pirmą kartą 
po Belą Kūno komunistinės ir 
Horthy’o reakcines revoliucijos 
turėjo progą išreikšti savo no
rą rinkimuose. Jie padarė so
cialistų partiją tvirčiausia par
tija visoj provincijoj.

Ūkininkai atsipeikėjo.
Tas tuomi yra įdomiau, kad 

Ųurgenlaridas didelėj didžiu
moj yra ūkininkų sritis. Senoj 
vengrų imperijoj žmonės šitoj 
provincijoj visuomet buvo re
akcininku kataliku mašinos 
dalimis. Bet treji kontreVoliu- 
cijos motai nutraukė katalikų 
vadams nuo veidų žmonių 
draugų kaukę.

Žmonės dar vis labai reli
gingi, bet jie pamate, kad ku
nigai susideda su Horthy ir jo 
temrminkais, laimina juos ir 
remia juos pinigais. Todėl jie 
metė katalikų partiją ir bal
savo už socialistus.

Žmonės anapus sienos Ven
grijoj, ypatingai miestuose ir 
arti miestų kaimuose, padary
tų tą patį, jei Horthy’o reži
mas negązdintų ir neterorizuo
tų jų-
Komunistai išeina iš lenktynių

Kada Belą Kun ir komunis
tai buvo galėję, tai jie pasako
davo visam pasauliui, kad bal
tasis teroras padarė komunis
tus iš šitų žmonių. Komunis
tai turėjo tą pačių progą stoti 
į lenktynes dėl politinės galy
bės, kurią turėjo kitos parti-

MT £XTJ

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis ’nuo 9 iki 12 
ryto.
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Bet kada naujoji austrų kon
stitucija pasiūlė komunistams 
progą sayo pasigyrimus pa
remti darbu ir, įrodyti 
Horthy padarė komunistus iš 
Burgenlando balsuotojų, tai 
jie atsisakė. 'Jie pasitraukė iš 
rinkybos lauko taip, kaip jie 
pasitraukė iš darbininkų ir ka
reivių tarybų, kada socialistai 
paėmė kontrolę.

Taigi Burgenlando rinkimai 
parodo, kad komunistai nete
ko atramos taip kaip ir reak
cinės partijos. Šita kryptis taip
gi apsireiškė anapus Austrijos 
ribų, kur žmones gavo atatin
kamą Įirogą savo valią išreikš-

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar- 
bą kuopigiau- 
šiai, 
grabus 
nuo $3 
Ščiau, 
Jiems nuo $25 BR| 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
me gerus au- W 
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės 
3307 Auburn

Tel. Boulevard 4139
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Riverside Malt & Hops Export 
Riverside No Boil

Geriausi produktai ant rinkos šiandien.
Pirkit pas:

John Seibutis, 1836 S. Halsted St.
• John Legciko, 3352 S, Halsted St.

A. Stankus, 3307 S. Wallace St.
John Gaubas, 6652 So. Halsted St.
S. Žilis, 10802 S. Michigan
Riverside Products Co., 

2547 So. Kedzie Avė.,
Tel. Rockw<Jl 0551, Chicago.

W. F. SEVERĄ CO.
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Teisėtos pagalbos 
draugijos.

Nuo gimimo iki mirties 
biednas žmogus yra prigavikų 

• auka. Jis tiki, kad teisybe pri
guli visiems, bet jis tuoj pati
ria, kad už jų reikia mokėti 
pinigus, ir jis neturi jų gana 
advokatui užmokėti. Kad ap
saugoti tokius, yra organizuo
tos Teisėtos Pagalbos Dr-jos, 
kurios atlieka savo darbų są
žiningai, praktiškai ir sėkmin
gai. Kiekvienas beturtis gali 
kreiptis į Teisėtos Pagalbos 
Draugijų.

1876 m. keli Amerikos pilie
čiai (bet gimę. Vokietijoj) Ar- 
thur’o von Briesen’o vedami, 
susirinko buvusio governoro 
Edsvard Solomn raštinėj, ku
ris tuom laiku buvo advokatu 
New Yorke, tikslu įsteigti or
ganizacijų, kuri teiktų nemo
kamų teisėtų pagalba vokiškos 
kilmės žmonėms New Yorko 
mieste, neturintiems pinigų už 
teisėtų pagalbų užmokėti.

Nuo pat organizacijos įsis- 
teigimo pradžios numatyta, 
kad reikia toji organizacija in
korporuoti. Kovo 8 d., 1876 m. 
Albany, N. Y. buvo inkorpo
ruota “Gerinan Legal Aid So- 
ciety.” Ji apsaugojo tik atva
žiavusius ateivius nuo įvairių 
apgavikų, valgyklinių namų 
savininkų ir tt.

Paprastai visos Organizacijos 
reikalauja nuo kliento, kuomet 
gali,> užmokėti teismo išlaidas 
ir liudytojų išlaidas. Kartais 
organizacija priversta užbaigti 
reikalų dykai praleidusi pini
gus, laika ir padėjusi pastan- 
gas.

Teisėtos pagalbos organiza
cijos gali suteikti biedniems 
kuogeriausių teisėtų patarna
vimų. Visus reikalus prižiūri 
teisėtos pagelbos ofisas kaip ir 
kiekvienas privai iškas teismo 
ofisas. Teisėtos pagalbos drau
gijų įvairių miestų adresus ga
lima gauti ’iš Foreign Lan- 
guage Information Service, 
Lithuanian Bureau, 119 West 
lįst Street, No\v York City.

Kas verčia drebėti?

Tuo pačiu laiku Chicagoje 
prasidėjo savarankus, bet to
lygus judėjimas. Kaip New 
Yorke, taip Chicagoje, padary
tos prigavystės kreipė domę į 
ateivius,4 ir organizavimų drau
gijų jiems pagelbėti. Didis su
viliotų jaunų mergaičių skai

čius, apsimetant darbo pasiū
lymu, sujudino to miesto mo
teris ir 1886 m. privedė prie 
suorganizavimo draugijos, ku
ri sekamais metais tapo inkor
poruota vardu “The Protective 
Agency for Women and Chil- 
dren.” Tuoj ta draugija išau
go į teisėtų draugijų.

1888 m. Etinės Kultūros 
Draugija Chicagoje įsteigė an
trų organizaciją, kuri jau va
dinta Bureau of Justice. Ir iš- 
tikro tai buvo pirma teisėtos 
pagalbos organizacija. šita 
draugija teisėtai tarnavo viso
kiuose atsitikimuose visiems 
žmonėms, nepaisant tautos, ra
sės, ai’ lyties. Pinigai draugijos 
užlaikymui tapo suaukoti mie- 
laširdingų žmonių. x

Pirmas naujo šimtmečio de
šimtmetis parodė, kad organi
zuotas teisėtos pagelbos darbas 
išsiplės į tautiškų dalykų. Plė
totė nebuvo greita, bet tvirta, 
ir apie 1910 m. organizuotas 
teisėtos pagelbos darbas tvir
tai buvo įsteigtas visuose mies
tuose.

.Per sekamus ketverius me
tus darbas žymiai padidėjo. Ir 
1909 metais buvo keturiolika 
organizacijų, o pabaigoje 1913 
m. buvo dvidešimts-aštuonios, 
ir 1917 m. buvo keturias-de- 
šimts viena, taip kurių buvo 
dvi viešos gynėjų organizaci
jas, kurios atliko netik pilie
tinį, bet ir kriminalinį darbų, 
ir keturi gynėjų ofisai, kurie 
užsiėmė tik kriminaliniu dar
bu. 1921 m. buvo 54 teisėtos 
pagelbos draugijos ir suvieny
tos organizacijos,, ir visuose 

-miestuose, kur tik teisėtos pa
galbos darbas tapo įsteigtas, 
tvirtai augo.

leisėtos pagalbos draugijos 
ima dvejopus užmokesčius. 
Pirmas užmokestis yra rank
pinigiai reikalaujami žmogui 
prašant pagalbos nuo dešimties 
iki penkių dešimtų centų; ant
ras užmokestis, kuomet organi
zacija jiems surenka ar atima 
nuo kitų pinigus; žmonės or
ganizacijai moka nedaugiau 
10 procento.

Kuomet organizacija ima 
tuos rankpinigius, dešimts, 
dvidešimts ar penkiasdešimts 
centų, tai asmuo užmoka tik 
išlaidas, kurias organizacijai 
tenka jo reikalu išleisti, kaip 
tai, už telefonų, važiuotę gat- 
vekariu ir pašto ženklus.

Jaunasis p. Roosevelt jaučia, 
kad respublikos pamatai turės 
sugriūti, jei kas nors nebus nu
baustas už tai, kas kapitalistų 
spaudoje yra vadinama “ueuni- 
jistii angliakasių skerdyye” 
Herrine, III.

Yra gerai žinomas daiktas, 
kad mes apgailestaujame tas 
žudynes, — bet Illinojuje lei
džiamam laikraščiui “The 
Majority” pranešama, kad ten 
nebuvo jokio žiaurumo. Bet, 
~*~New Majority sako -— ten 
buvo žodžio nelaikymas, aiški 
prigavybė iš darbdavių pusės. 
Jie parsikvietė ginkluotus vy
rus, mašininius šautuvus, įsi
taisė aptvarą, darė smurtų, 
naudojo provokacijų ir gabaus 
užveizdas nušovė žmogų.

Sėkmės buvo labai apgailėti
nos — bet visų pirmiausia kal
ti tam darbdaviai.

Ypatingas šito atsitikimo da
lykas yra tame, kad paprasti 
šalies žmonės Besikarščiavo 
dėlto ir nereikalavo Herrjno 
angliakasių kraujo. Nežiūrint 
kapitalistinių laikraščių smar
kaus užsipuldinėjimo ant an
gliakasių, paprastieji žmones 
matomai nutarė, kad angliaka
siai padarė tik tą, kų jie buvo 
priversti padaryti apgynimui 
savęs.

Bet net tas mums nepatinka. 
Smarki taktika yra pavojinga 
net save ginant. Ji duoda blo
gų pavyzdį.

Bet mums įdomu yra žiūrė
ti į tokius žmones, kaip jau
nasis Roosęveltas, kapitalistų 
redaktoriai ir tie, kurie stovi 
už jų nugarų.

Mums yra nuostabu, kodėl 
šitie žmones pamato tik to
kias tragedijas kaip Herrino 
tragedija. .Kodėl jie nenupei
kia augščia ilsiojo teismo nu
sprendimo dėl vaikų darbo, — 
kuris nepalyginti, yra didesne 
tragedija, negu atsitikimas 
Herrine? Kodėl jie nepasmer
kia nedarbo, kuris priverčia 
daugybę žmonių nusižudyti, 
moteris paleistuvauti; ir me
lionams žmonių sunaikina svei
katų? Kodėl jie nenupeikia 
kasyklų savininkų ir gelžkelių 
kompanijų, kurie nori, kad jų 
darbininkai priimtų tokias al
gas, kurios neišvengiamai reiš
kia sunykusias gyvastis jų pa
čių ir jiems brangių žmonių?

Jie to nedaro ir mes žinome 
kodėl. Jie laikosi kapitalistų 
puhės ir šitos tragedijos jiems 
atrodo geros. Jų nuomone, ši
tos tragedijos visai nedrebina 
respublikos pamatų.

—Mihvaukee Leader.
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plaukiniai mokesčiai, vai
kų darbo apsaugojimas, į- 
statymas prieš lošimų ja
vais, prieš uždrausčių leidimą 
ir kitus tolygius visuomenės 
įstatymus, dažnai buvo panai
kinami vienu balsu vieno kokio 
sena žmogaus, kuris senai ne
turi susilietimo su liaudimi.

Pakalbėkime atvirai apie ši
tų dalykų. Kokių progų turi 
Amerikos darbininkai ir ūki
ninkai gauti bešališka išklau
symų pas tokius žmones kaip 
vyriausias teisėjas Taftas. Sa
vo įsitikinimais jis gali būti 
širdingiausias, bet visos jo apy- 
stovos ir išauklėjimas verčia jį 
šlietis prie privilegijos ir nuo
savybės prieš žmones. Apvil
kimas žmogaus vyriausio tei
sėjo rubu visai nepermaino tos 
pagarbos, kurios jis yra vertas. 
Ir kam darbininkai turėtų pri
imti dievinu įstatymu įsaky
mus “indžionkšininko Bilo” 
Tafto, kuris pirmutinis iš fc- 
deralių teisėjų prikalė mašinis
tų prie jo garvežio ir atėmė 
jam teisę mesti darbą, kuomet 
darbas ir užmokesnis jam ne
patinka? Kam ūkininkas tu
rėtų gerbti tyriausią teisėjų, 
j.i jis dėl savo girtos » propa
gandos prieš bepartinius šiau
rės ukjnikus platino apie juos 
šmeižtus neturinčius jokio pa
mato?

Tur būt p. Dcbsas turi liesų, 
sakydamas savo straipsny ši
tame “Journalo” numery, kad 
p. Taftas tapo paskirtas tokio 
teisingumo žiūrėti. Demokra
tijoje jokia įstaiga, ar asmuo 
nėra tiek šventi, kad jų nega
lima butų kritikuoti, kuomet 
jie laužo žmonių valių ir užsiti- 
kėjimą. Žmonės gerbs augš- 
čiausį teismą lik tuomet, kuo
met teismas gerbs žmones. ■— 
Loconiotive Engineer Juoniai.

—————— ........ ■■■■■■

Čia lenką pastebėti, kad 
žmonių esama bjauresnių ir 
už šiluos pasigėrusias gyvulius. 
Ypatingai tarp musų lietuvių, 
kurie traukia munšainę, yra 
tokių, kurie ne tik rakandus 
sudaužo, o ir gyvasties' neten
ka.

Privestas atsitikimas parodo 
aiškiai, kad munšainę atima

butų mesti tokius 
papročius, kurie 

pakenkia sveikatai

gui. Laikas 
netikusius 
taip baisiai 
ir protui.

Tie, kurie, dirba tokius nuo
dus ir duoda juos kitiems ger
ti, yra verti aštriausio papeiki
mo. Ir kokis skirtumas, ar 
žmogų užmuši kirviu, ar nu
nuodysi savo sutaisytais nuo
dais? Vis viena bus žmogžu
dystė, nors gal padaryta be no
ro.

O tie, kurie visokias naminė- 
les geria, žinodami, kaip šim
tai nuo jos neteko proto ię at
sidūrė bepročių namuose, ar 
net ir gyvasties nustojo, yra tik 
pasigailėjimo verti daiktai, bet 
ne. žmonės.

Ar gi itam mes turime protą, 
kad jo nevartotume?

r 
£

Teismas privalo gerbti 
žmones.

Jei žmonės netenka pagarbos 
augščiausiam teismui, tai tam 
kaltas yra teismas, o ne žmo
nės. Valdžioje, apturinčioje 
savo teisėtų galių ačiū valdo
mųjų sutikimui, yra nepaken
čiama, kada asmens, kurių pa
skyrime žmonės neturi balso, 
aplenkia kongresų ir preziden
tų išrinktus ir atsakomingus 
žmonių atstovus ir panaikina 
įmones, kurias jie pilnai pa- 
tivrtino. Įstatymai išleisti rei
kalaujant didelei žmonių di
džiumai, tokie kaip į-

Karvė su veršiu 
pasigėrė.

Chicago Herald and Exami- 
nerv šio mėn 18 d. įdėjo šito
kių žinutę:

iDanville, Va. ■— Kaip karvė 
su veršiu pasigėrė nuo rnunšai- 
nės sumaišytos su vandeniu. Ši
tame meiste valdžios agentai 
išpylė gatvėje apie 500 galonų 
munšainės; dalis jos subėgo į 
lomas. Karvė su veršiu užėju
si pradėjo laižyti ir už valandė
lės abudu prisigėrė. Labiausia 
girtas buvo veršis; jis pasida
rė linksmesnis; tolinus ir kar
vė pradėjo ragais versti medį. 
Veršiui belaigant ir karvė jį 
pasekė. Abudu pribėgo prie 
prieangio ir per tinklines du
ris įsilaužė vidun. Kambary 
karvė pamačiusi veidrody savo 
paveikslų, pradėjo rodyti sa
vo vieką ir mažne visus daik
tus' sulaužė. Ant galo juodu 
išvarė laukan iš kambario; 
karve nuėjo toliau ir atsigulė 
po medžiu pavėsy.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Orcpesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Saite St., 

Chicago, III.

Pilniausis
Patarnavimas

PIRMA Bertaininė Refinei.ijos Statistikų Sutrau
ka išleista Kasyklų Biuro (1922) skelbia, kad 
naudotojai pirko 25% daugiau gazolino sau

sio, vasario ir kovo mėnesiuose, 1922 metais, negu 
tam pačiam laikotarpy 1921 metais. Daug dalykus 
žinantieji pardavėjai spėja, kad šią vasarą bus 
žolino trukumas Viduriniuose Vakaruose.

Standard Oil Company (Indiana) padaugino 
myktos įnionęs ant tiek, jog ji jaučiasi saugi 
reikšti, kad ji nujiegs teikti 10 valstijų žmonėm-s 
kuriems ji patarnauja, tokios rūšies patarnavimą, ko
kio publika pasitiki iš tos organizacijos.

Manufaktūrinės įmonės Standard Oil Company 
(Indiana) gali parūpinti daugiau kaip vieną bilioną 
galionų gazolino į metus. Tos įmonės yra operuo
jamos 24 valandas kas dieną taip, kad rėmėjai gali 
būti užtikrinti gauti naftos produktų kai jie reika- x 
lauja jų.

Kuomet pareikalavimo banga pasireiškia, karų sa
vininkai dasiprotės, kad Standard Oil Company (In
diana) prijautė jų reikalavimus pilniausiai.

Kuomet motoristas pripildo savo kubilą paran
kioj patarnavimo stoty kokioj nors vietoj Viduri
niuose Vakaruose, jis gali niekuomet nepagalvoti 
apie milžinišką ir painią mašineriją, kuri yra reika
linga pristatyti gazoliną ten, kur jis jo pageidauja 
momente didžiausio reikalavimo. Vienok jis mokos 
įvertinti, kad jis randasi tenai.

Jis gali niekuomet nežinoti, kad patarnavimas jam 
apima patyrusius viršininkus išlavintos iniciatyvos 
ii4 didelių gabumų; milžiniškas išlaidas darbui ir ža
liai medžiagai; dideles, modemiškas refinerijas nuo
lat operuojamas;*stebėtiną išdalinimo sistemą; ir 
pastangos Vienodumą organizacijos 25,000 vyrų ir 
moterų. Visa tai yra prie tos mažos apšties Red 
Crown gazolino, kurį keliauninkai kiekvieni vasalą 
pasitikėtinai mano pirkti ir tikrai atranda jį ant vi
sų punktų teritorijoj, kurioj patarnauja Standard 
Oil Company (Indiana).

ga-

ga-
pa-

vi-
li- 

ki- . 
rel
mo 

ir
1 Merginoms.

I MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolejfA 
ią; ilga 
praktika- 

•usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 

<e. Pasek.- 
rungai pi- 
tarnauja 

rrie gim
dymo. Duo 
įla rodą 
rokiose 
rose ir 
okiuose 
-.aluose' 
erims

^DR.ncrtZMAN^ 
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

r Dienomis: Canal
I 3110 arba 357 

Telefonai: J
j Nakt. Drexel 951
’ Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Chicago
2837

“Socialde-

12c.
10c.
10c.

Standard Oil Company (Indiana) laiko tą kaipo 
teisingiausią patarnavimą.

mergi-

m
cn

teikiu 
’.rižiu- 
2 godu

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka 
3113 S.Halsted si.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu e 
terimg ir
noms veltui.

ŽIŪRĖK SAVO SVEIKATOS: SKAITYK DAKTARIŠKAS KNYGAS!
Skaityk knygą “Lyties Mokslas”, kurioj viskas, kas tik reikia 

vyrui ir nioterei apie sav6 lytj žinot, aiškiai aprašyta ir paveiks
lais išrodyta. Pusi. 418, pav. 109, formatas 6x9 colius, _ apdaryta, 
kainavo $7, dąbar parduodame už $5. Skaityk knygą “Sveikata”, ku
rioj visas žmogaus kūnas, tartum kai ant delno, aiškiai aprašyta 
ir paveikslais išrodyta. Pusi. 345, pav. 225, formatas 6x9 col., ap
daryta, kainuoja $2. Šiedvi knygi kainuoja $7, liet kad abidvi yr kiekvie
nam žmogui būtinai reikalingi, todėl abidvi sykiu leidžiam už $6.
ŽIŪRĖK, KAD TAVO GYVENIMAS BUTŲ SMAGUS: SKAITYK 
KNYGAS, KURIOS PATIEKIA SMAGUMO; O TAI REIŠKIA 

GERĄ SVEIKATĄ. i

“Meilė ir Dailė”—knyga, kurią juo daugiau skaitai, juo labiau 
skaityt nori. Pusi, 207, pav. 19, formatas 5x8 col., apdaryta, kainavo 
$2, dabar leidžiam už 11.50. "Meilės Lai8kai”-knyga, kurioj telpa pui
kiausi laiškai. Pusi. 169, pav. 8, formatas 5x7 col., apdaryta, kainavo 
$1.50, dabar leidžiam už $1. "Meilė ir Šeimyna”,—knyga, kubią tik skai
tyk, juokis ir gyvenk 100 metų. Pusi. 260, pav. 90, formatas 9x12 

eęol., apdaryta, kainavo $5, dabar leidžiam už $2. Šios 3 knygos kai- 
Miuoja $4.50, bet imant visas sykiu, leidžiam už $4.

Šitos 5 knjfgos kainavo $17,50, dabar jos kainuoja $11.50, bet kas 
ims visas sykiu •— gaus už $10! $7.50 dovanų! Taip baisiai pigiai 
parduodam knygas todėl, kad $24,000.00 vertės knygų turim umu 
laiku išparduoti. 5Jes parduodam visokias knygas. Reikalauk 
kataliogo. Pirk ir siųsk knygfas į Lietuvą, Musų knygų Lietuvos 
žmonės nesvietiškai trokšta, — jie miršta be jų. Prisiųsk mums 
mylinčių knygas adresus; gausi gerą atlyginimą.

Pinigus siųsk: popierinius dolerius registruotam laiške, money 
orderi arba Čeki. Siunčiam ir per C. O. D., vadinas, kai gauni kny
gas, tai pašte ir užsimoki.

AL. MARGERIS, Chicago, III.

pas

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

, Rugp. 2 ir Rugp. 23.
Puikiausis sutvarkymas — kam

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

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

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

Į LTEtuVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

WWHITE STAR
I Chcrbourg ir Southampton 

Majestic—Liep. 29 Rugp. 26 Rūgs. 16 
Olympic—Aug. 12; Rūgs. 2; Rūgs. 23 
Homeric— Aug. 19; Rūgs. 2; Rūgs. 30 

Tuoj pribuvus į Southarrvptoną, ke 
leiviar yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
pojų su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

V^redStarIini
I Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

Samltnd tik 3 klesa Rugp. 1, Rūgs. 12 
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

> American Line
J Hamburgą

Minnekahda (3 kl.) Rugp. 2; Rūgs 6; 
Manchuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18 
St. Paul, Aug. 16; Sept. 20 Spalio 25 
Mongolia Rugp. 30; Spal. 4; Lapkr. 8

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių j 
Danzigą ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr.
14 No. Dearborn St.. Chicago, III.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Michigan Avė

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą: 
švarių aržuolo išgrindimui po 
Parinkto aržuolo išgrindimui . 
Švarių klevo išgrindimui .........

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

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

patys ir paraginkite savo draugus Amerikoje, kad 
užsisakytų savo draugams ir giminėms LIETUVOJE 
vienintelį darbo žmonių savaitinį laikraštį.

SocialdemokrataS
leidžiamo Lietuvos Soc. Dem. Partijos C. Komiteto.

Nuolatai jį skaitydami galėsit pažinti kaip mes 
Lietuvoje, kas išviso Lietuvoje dedasi ir kurių tikslų 
siekiame.

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite 
ofisą.

Kaina Amerikoje -su prisiuntimu
Lietuvoje metams 80 auksinų.

per “Naujienų”'

metams 2 dol

Adresas: Lietuva, Kaunas, 
mokratas”, Keistučio gt. 40. — 1

ūž $10.00

Knyg(o»NatldiiX<(t»ukios, o Kainos Žemiausios

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties. ,

DR. G. M. GLASER
Ofisas •

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

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 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. Nedčliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistag

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvia

Tel. Pult man 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R

T 
464
K

UMENTHAL 
Optometrist

BOU levard 6487 
Ashland Avė. 
47-tos gat. 

2-/08 lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampa* S 

Leavitt St. Tel. Cana! 6222.
Rezidencija 3114 42ad St

Tel. Ijafayeįte MFJ.
Vai. 1-^ ir 7—9 Ne* t



NAUJIENOS
The Lithsanian Daily Neva

Published Daily except Sunday by> 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8501

Subsciiption liatea: 
8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago1

3c. per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

. $8.00
_ 4.50
__ 2.25
— 1.75
_ 1.00

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ______ .........._____
Pusei metų...........................
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiam________ .
Vienam mėnesiui
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
- Orderiu, kartu su užsakymu.

Vis džiugina.
Lietuvos atstovo, p. Čar

neckio, sušauktasai lietuvių 
suvažiavimas Washingtone 
pasiuntė delegaciją pas pre
zidentą Hardingą. Delega
cija matėsi su juo, ir dabar 
pranešama visuomenei, kad' 
tai buvęs “didžiausias pasise 
kimas”. ’ Prezidentas, mat, 
išreiškęs viltį, kad Lietuva 
busianti netolimoje ateityje 
pripažinta. »

Išrodo, kad lietuvių pra- 
džiuginimui reikia labai ne
daug. Lietuvą jau senai pri
pažino jos kaimynų valsty
bės; jai suteikė savo pripa
žinimą keletas valstybių Pie
tinėje Amerikoje ir, paga
lios, net Antantės (sąjun
gininkų) valstybių ambasa
dorių taryba. O Jungtinių 
Valstijų prezidentas dar tik
tai reiškia “viltį0, kad Lie
tuvą busianti pripažinta 
ateityje. Bet lietuviai džiau
giasi, tarytum didelę malo
nę apturėję.

Čionai bus ne pro šalį pri
minti, kad p. Hardingas 
džiugino lietuvius tokiais 
pat pažadėjimais dar tada, 
kada jisai buvo tiktai kandi
datas į prezidentus, t. y. ly
giai dveji metai atgal.

Klausimas

organizuotus geležinkelių 
darbininkus, kuomet jie 
savo įstaigose nepripažįsta 
darbininkų organizacijų?

Komunistai spausdina sa
vo laikrąščius neunijinėse 
spaustuvėse. Jie moka savo 
spaustuvių darbininkams 40 
ar net 50 nušimčių mažesnes 
algas, negu upijinių spaustu
vių darbininkai. Ir jie prie
šinasi savo darbininkų pas
tangoms susiorganizuoti į 
uniją.

Taigi, ar gali unijos prie
šai davinėt patarimus susi
organizavusiems į unijas 
darbininkams?

KOMUNISTAI PRAŠALINTI Iš 
BENDRO VEIKIMO. >

Vokietijos darbininkų ir socia
listų organizacijos pertraukė 
ryšius su Komunistų Partija, 

[kadangi ji atsisakė pasirašyt po 
atsišaukimu, kuriame darbnin- 
kų minios buvo raginamos sau
gotis provokacijų masiniuose 
protesto mitinguose.

Liepos 7 d. Vsuotinoji Vokie-| 
tijos Profesinė Sąjunga, Visuo
tinoji Laisvoji Tarnautojų Są
junga, Vokietijos Socialdemo
kratų ir Nepriklausomoji Vokie
tijos Socialdemokratų Partija 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
tarp kitko sakoma:

“Komunistų Partija atsisa
kė pasirašyt po šiuo atsišau
kimu, lygiai kaip ir po liepos 
3 atsišaukimu, kuriame buvo 
perspėjimas dėl provokacijų. 
Tuo budu Vokietijos Komu
nistų Partija pasitraukė iš 
bendro veikimo su žemiaus 
pasirašiusiomis organizaci j o- 
mis.”
Komunistai nenorėjo dėt savo 

parašo po atsišaukimu, įspėjam 
čių darbininkus nepasiduot pro
vokacijoms, dėlto, kad jie pa
lys elgėsi provokatoriškai, kel
dami sumišimus demonstraci
jos mitinguose, niekindami ki
tas darbininkų partijas ir lt. 
Organizuotieji Vokietijos dar
bininkai dabar šalinsis 
nuo tų 
nes su jais
darbas nėra galimas.

joks bendras

TEISINA MONARCHIJOS 
ŠALININKUS.

Kilus dideliems streikams 
Amerikoje, komunistiški gai 
valai smarkiai subruzdo va
ryt savo agitaciją darbinin
kų miniose. Jie mano, kad 
tose miniose yra gera dirva 
“revoliucingoms” jų idė
joms, ir skubinasi išnaudoti 
progą pataisymui savo nu
smukusio vardo.

Komunistų agitatoriai lai
ko karštas prakalbas, kurio
se jie užtaria streikininkus, 
ir smerkia kapitalistus. Jų 
laikraščiai, “Laisvė”, “Vil
nis”, “Darbininkų Tiesa” ir 
kiti, deda ilgiausiu^ straips
nius apie streikus ir mokina 
streikininkus, kaip jie turi 
Itiikytis, kad laimėjus kovą.

Pas mus tečiaus kjla klau- 
simas: kaip jie gali mokintu 
organizuotus angliakasius ir nerimavimą.

Chicagos “Draugas” jau kelis 
kartus parodė savo simpa
tiją Vokietijos monarchinin- 
kams, prieš kuriuos paskutiniu 
laiku taip sujudo visa šalis. Da
bar jis ir vėl juos užtaria.

Vokietijos klerikalizmo cent
ras, Bavarija, atsisakė vykinti 
tas priemones, kurias Vokietijos 
vyriausybė nutarė pavartot 
prieš monarchistus. O kad Bėr
imas negalėtų priversti Bavari
ją, tai ji ėmė mobi'lizuot savo 
kariuomenę. “Draugas” aiškina 
šitą Bavarijos elgimąsi sekan
čiai :

. • “Bavarijos socialistai ir dar
bo federacija, kurioje išdalies 
(!) viršininkauja socialistai, 
praneša, kad jie paskelbsią 
generalį darbininkų streiką 
visoj Bavarijoj, jei pastaro
sios valdžia atsisakysianti pri
pažinti bent kokį Reichstago 
pravestą apsaugos įstatymą.

“Kadangi socialistai savo 
grūmojimus gali įkūnyti ir 
gali sustoti važinėję geležin
keliai, Bavarija atšaukė iš 
menebrų savo kariuomenę ir 
visą armiją pastatė ant ko
jų.” !
Tą įstatymą, kurį išleido rei

chstagas respublikai apsaugoti, 
“Draugas” vadina įstatymu “so- 
cialistams a.jjsivuR-oti’'’' ir siilco:

“Tas įstatymas pirmiausiai 
atkreiptas prieš monarchistų 

Paskui, kad su-
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stiprinti socialistus ir užtik
rinti jiems valdžią.”

Išeina taip, kad Bavarija atsL 
sako vykdinti įstatymą, stipri
nantį tam tikrą partiją. Tuo gi 
tarpu ta klerikalų kontroliuoja? 
moji dalis Vokietijos eina prieš 
respubliką ir gina monarchijos 
šalininkus.

DRĄSUOLIAI, KURIE 
SAVO VARDO.

BIJO

“Sandaros” korespondentas, 
aprašydamas paskutinį S. L. A. 
seimą, gardžiai pasijuokia iš bol
ševikų, kurie turėjo 34 delegatus 
prieš 29 tautininkų (ir keletą 
bepartyvių), o betgi pralaimėjo. 
Jie pralaimėjo dėlto, kad netu
rėjo drąsos stoti už savo princi
pus ir nemokėjo orientuotis dis
kusijose.

Minėtasai 
šo:

korespondentas ra-

broliai-komunistai 
atsidavę savo idė-

“Musų 
taip yra 
joms, taip joms tarnauja, kad 
bijosi savo vardo, kaip žydas 
kryžiaus, ar kai]) velnias 
šventinto vandens, anot tos 
žmonių pasakos.

“Už tai jiems ir iškilto ge
rus pamokslus Lutkauskas 
ir Račkauskas...

“Lutkauskas vienoj vietoj 
prašė bolševikų-komunistų Be
siginti savo vardo:

“‘Bukite vyrai’, sako jis. 
“Aš esu sandarietis, man gar
bė būti sandariečiu ir tuom di
džiuojuos!.. Ko-gi jus bijotės 
vadintis bolševikais ar komu
nistais, ar leninistais ?.. Sto
kite už savo idealus, atstaty
kite pirmyn savo krutinę, di
džiuokitės savo vardu ir buki
te vyrai, o ne slapukai!.. ;

“ ‘Tylėk! čia nėra bolševi
kų!.. Čia darbininkai!.. Bolše
vikams kalėjimais grąso...Mes 

nenorime eiti į kalėjimą!..’ Pa
sipylė iš visų pusių...

“Pagalbaus, Seime, kap pa
sirodo nebuvo komunistų, ku
rie butų drįsę save savu var
du vadinti. Ir Dundulis vieną 
kartą pastebėjo: |

“ Mes čia ne komunistai, 
ne bolševikai, mes tiktai S. L J 
A. nariai!..”’ [
Iš to bolševikų bailumo reikia, 

ištiesų, pasijuokt; ypač, kad dėl 
vardo “bolševikas” arba “komu
nistas” negresia jokio pavojaus. 
Valdžia persekioja tiktai už pri- 
klausimą komunistų organizaci
jai, o ne už prisipažnimą prie 
tam tikrų nuomonių. I

Taigi ne dėl valdžios persekio
jimo musų bolševikai bijo savo 
vardo, o dėlto, kad jie sarmati- 
jasi jo. |

PAKLAUSIMAS DEL ŠMUGE
LIO BYLOS.

Socialdemokratų atstovas Lie
tuvos St. Seime, drg. V. Požėla, 
birželio 16 <1. šių metų padavė 
Teisingumo Ministeriui sekamo 
turinio’ paklausimą:

“Da pernai gruodžio mėne
sį dėl Užsienio Reikalų Mi
nisterijos valdininkų tarnybi
nių nusikaltimų bylos, Minis
terio Pirmininko buvo iš St. 
Seimo tribūnos pareikšta, kad 
visi jos kaltininkai patraukti 

' atsakomybėn ir pagreitinti 
jai atiduoti vesti tardytojui

b “Jau praėjo pusė metų, o 
kantininkų teismo da negirdė 
Ii. Yra žinių, kad byla dėl prį 
klausomų nuo Ministerijos 
priežasčių da ne tiktai nebai
giama, bet žada ji užtrukti ne
žinomam laikui. Dėlto aš klau
siu Teisingumo Ministerio, 
kurio žnioje yra byla:

“1) Ar visi bylos kaltinin
kai jau patraukti atsakomy
bėn ir ištardyti? Jeigu ne, 
tai kodėl?

“2) Ar tiesa, kad vienas tų 
kaltininku, St. Seimo narys 
kun. Purickis, nestoja teis- 

man, nors tardytojo yra parel- 
kalautas?

“3) Kas padaryta yra, ar

Kodel leista jam išva- 
užsienin ir kokiu 'lai-

Ar apsergėta valstybe

manoma daryt, norint prista- 
tydinti jį teismui?

“4)
žiuoti
du?

“5)
jo turtu nuo nuostolių, kurių 
jis savo nusikalstamu darbu 
galėjo jai padaryti? Jeigu ųe, 
tai kodėl?

“6) Ką manoma daryti, kad 
dėl jo apsergėjus valstybę nuo 
nuostolių?”
Klerikalų spauda Lietuvoje ir 

Amerikoje baisiai pyksta ant 
socialdemokatų kad jie šitokiais 
klausimais “baderiuoja” Lietu
vos valdžią, ir kolioja juos už 
tai “bolševikų uodegomis”. i

» ’Utarninkas, Liepos 25, 1922
teisėjo Thomas C. T. Crain pa-’ Konferencija pasižada remti 
tarimas, kad jokia “išpažintis” demonstraciją prieš karą ir prie 
padaryta policijai neturi būti karo vedančią politiką, kurią žar 
skaitoma įrodymu, jei ji nėra pa-' da surengti Amsterdamo inter- 
daryta kaltinamojo žmogaus ad- nacionalas ir prašo su juo susi

dėjusių partijų padaryti šitą de
monstraciją sėkminga.

Toliaus ji pasižada prisidėti 
prie Amsterdamo internacionalo 
ten, kur bendras amatinės unijos 
ir politinis veikimas gali buti 
reikalingas darbininkams apgin
ti nuo kapitalistinių puolimų, da
bar esamai pramoninei nelcm- 
čiai galą padaryti ir atsteigti 
Eiropą laisvo gaminiais apsi- 
mainymo ir tarptautinės tai
kos pamatais.

Diskusijų laiku įėjo konfe- 
rencijon Kerenskis ir norėjo kal
bėti, bet kadangi jis nepriklausė 
jokiai atstovaujamųjų partijų, 
tai jam nebuvo leista kalbėti.

Nekurie kalbėtojai bandė pa
sakyti, kad durys nėra dar ga
lutinai uždarytos naujoms dery
boms su sovietine Rusija, bet 
didžiumos nusistatymas buvo 
tam priešingas.

Konferencija pasižymėjo pa
sipriešinimu monarchizmui ir vi
soms reakcijos formoms grę- 
siančioms eiropinei demokrati
jai ir įsakė savo tarptautiniam 
sekretoriui susižinoti su vairio
mis nacionalinėmis partijomis 
tuoju tikslu, kad įvedus Londo
no rezoliucijas ir vartojus jas 
/kaipo pamatą ateinančiam tarp
tautiniam kongresui.

Galiaus konferencija išreiškė 
kad Vokietija turi buti priimta 
tautų 'lygon. lygiomis teisėmis 
su kitomis valstybėmis, kas jos 
kaipo didelės šalies orumui pri
dera.

miesto traukos fon- 
nuoš. ir traukos kom- 
dividendų fondan 45

kas bus numušta nuo

vokato akyvaizdoje. Tas nepa
kenktų teisėtai skundimo teisei 
ir podraug padarytų galą gar
siam “trečiąjam laipsniui”, ku- 
riuomi policija ištraukia pareiš
kimus taip abejotinus, kaip ir 
išpažintys padarytos inkvizicijos 
kančiose.

Kiek mums teko pastebėti, 
dar niekas nepatarė komitetui 
permainos, kuri gal daugiau ne
gu kokia kita pagerintų musų 
kriminalinio įstatymo žiūrėji
mą, būtent, mirties bausmę pa.- 
naikinti. Yra pripažįstama, kad 
didžiausios neteisės yra duro

je . į ma sąryšy su mirties bausmės
iTCLZCLTlgCl IT JUl bylomis. Tą sakome ne iš sen- 

VaistdS. timentalingumo, kaip sako Hen
ry W. Taft, o dėlto, kad civili- 

vadinama zuojamosios įtakos mokina mus, 
i. Kad kad mirties bausmė yra ne tik

* • neišmintinga.
| Ji neatbaido nuo prasižengimo, 
dėlto, kad mažiausia devyni iš 
kiekvienos dešimties liečiamųjų 
žmonių niekad nesitiki būti su
gautais, arba^ dūkio aistroj yra 

[pasirengę priimti visokias sėk
mės. Antra vertus, priešingu
mas mirties bausmei ne tik at
meta kaipo teisybininkus mir
ties bausmės bylose augantį 
skaičių, inteligentinių žmonių, 
kurie atvirai pasisako prieš ją, 
o ir nesąmoningai trukdo nu
sprendimą šimtams kitų. Nerei
kia geresnio įrodymo nuteisimui 
žmogaus už pirmo 'laipsnio 
žmogžudybę, kaip užmušimas; 
tikrai, mes žinom, kad nereikia. 
Nei kalbos negali būti apie tai, 
kad slapta baimė ima Smerkti 
žmogų mirčiai, kuomet mirties 
bausmės bylose šitas smerki
mas pasirodo neteisingas.

—Nation.

! Laikraščių taip 
“pražangos vilnis” ritasi. __ _
į ją žiūrima ne be paisinimo, tai j nežmoniška, o ir 
yra aišku iš to, kad į ją atkrei
pė domę Amerikos Teismininkų 
Draugija, kuri surinko faktus ir 
idėjas įvairiose šalies dalyse ir 
rengia savo patarimus. Pav., 
komitetas sužinojo, kad New 
Yorko mieste kas metas vienas 
automobilius iš 30 užregistruo
tų yra pavagiama, o Amerikos 
Bankininkų Draugija pareiškia, 
kad' 1917 m. buvo 115 bankų iš
plėšimų ir 80 bankų užpuolimų 
šaly, gi 1921 m. buvo 319 išpie
šimų ir 136 užpuolimų. Apdrau- 
dos kompanijų išmokėti nuosto
liai dėl pavogimų iš $1,686,195 
1915 m. išaugo į $10,189,853 
1920 m., padidėjimas 643 nuoš.

Tie, kurie išreiškė savo pažiu- 
' ras Amerikos Teismininkų
Draugijos komitetui, buvo dau
giausia teisėjai, advokatai ir ki
ti susirišusįeji su kriminalinio 
teisingumo atstovybe ir 
jų patarimai, žinoma, 
laukia refęrmų iš to 
krašto. Kaip buvo galima lauk
ti, kilo nemažas protestas prieš 
“lepinimą” kriminalistų ir ne
maža kritiką kalėjiminės refor
mos. Kad esama neišmintingo 
sentimentalingumo prie musų 
kalėjimų įnamių, ati sunku tas 
butų užginti; bet tas yra tik ne
tikėtas daiktas, ar nesirišantis 
su visuotinu judėjimu padary
mui musų kalėjimų vietomis, 
kur yra šiokios tokios galimy
bės pataisyti suklaidintas karje
ras. Jei nėra vilties pasiųsti 
kalinių atgal pasaulin teisingais 
ir naudingais vyrais ir moteri
mis, tai logikos laikanties, jų 
nereikėtų išleisti visai; kiekvie
nas nuteistas už sunkų prasi
žengimą, turėtų būti nuteistas 
visam amžiui, ar pasiųstas mir
ties kambarin. Laimėn visuo
menės sentimentas nėra linkęs 
priimti šitą pasirinkimą ir 
ji turi atmęsti tolygiu griežtu
mu patarimus panaikinti nu
sprendimų sulaikymą, paliuosa- 
vimo sistemą ir kitus budus tai
komus teisingumui pakelti į lyg
mę augštesnę negu noras padėti 
kriminalistą ten, kur jis nega
lėtų visuomenei kenkti,, ar nuož- 
mmn instinktu jam keršinti.

New Yorko augštesniojo teis
mo teisėjas Norman Dike ir Hen
ry W. Taft stovėjo gerojoj pu
sėj puldami musų kriminalines 
vykmės techniškumus ir reika
laudami įrodymo taisyklių tai
symo. Teisėjas Dike pritaria 
franeuzų vykmei, kuri padaro 
negalimu teisybai susipažinti su 
skundžiamojo praeitimi ir kal
bėjo apie italų metodo patogu
mus, suvedant kalinį, kur gali
mą, su tariama jo auka. Kad 
ir kaip girtinas butų musų kri
minalinės vykmės supratimas, 
bet yra svarbu mums nesuma
žinti apsaugos, kuri saugoja pi
liečius nuo neteisėtų ir savaran
kiškų policijos ir kaltintojų dar
bų; šitos piktenybės, kurios jau 
dabar yra per dažnos, yra dides
niu pavojum negu nesugebumas 
Surasti ir nubausti kaltininkus. 

Nei vienas patarimas komitetui 
nėra tiek vertas, kiek New Yor- 
ko visuotinų posėdžių teismo ke”.

nuo jų $160,000,000 kapitalo 
apyskaitos, siekiantį $8,00,- 
000 ir antviršį $1,000,000 pada
linimui 
dan 55 
panijų 
nuoš. .

Visa,
karų tarnautojų algų, kaip jų 
atstovai sako, eis į antviršį 
pasidalinimui tarp miesto ir 
kompanijų; 55 centai kiekvie
no numušto nuo algų dolerio 
eis miestui ir 45 centai trau
kos dalininkų dividendų padi
dinimui.

Nors techniniai 55 nuošim
čiai anlviršio yra mokama 
miestui, bet miestas atsisakė 
juos imti. Traukos kompani
jos laiko tuos pinigus ir ima 
palakius, kokius gauna nuo 
padėtų pinigų. Ar tie pinigai 
lėks kada miestui, ar pasiliks 
kompanijoms kaipo priedinis 
antviršis, tai tas priklausysimo 
to, kuo pasibaigs byla dabar 
einanti teisėjo Friendo apygar
dos teisme.

Alkoholis kaipo gazoli- 
nos pakeitalas.

Nėra pamato algoms 
numušti.

Antrojo Internacionalo so 
ralistai prašo Viennos 

socialisty prisidėti
Londonas. — Antrojo socia

listų internacionalo konferenci
ja, kuri įvyko čia apie birželio- 
vidurį, turėjo įdomų pasikalbėji
mą apie padėtį Rusijoje.

Cerelelli iš Gruzijos pareiškė 
sąlygas Kaukazo respublikoje. 
Jis pasakė, kad bolševikai oku
pavo Gruziją tuoju tikslu, kad 
gavus kontroliuoti Kaukazo ži
balo sėmyklas. Kad gavus pri
pažinimą ir kreditą iš vakarų, 
jie pasiūlė išnaudoti Gruzijos 
turtą. Su tuo Gruzijos žmonės 
niekuomet nesutiksią.

Visų gerovei yra renkalingas 
Gruzijos išliuosavimas. Laisvos 
prekybos žibalu niekuomet ne
galima bus įsteigti kol Gruzija 
negaus kontrolės ant savo gani-

Anot darbininkų Chicagos vir
šutinės karų linijos padarą $1,- 
200,000 gryno pelno per mėnesį.

Gatvekarių tarnautojų unijos 
oficialai tvirtina, kad Chicagos 
viršutinių karų linijų kompa
nijos turi didelius pelnus, dau
giau kaip per pusantrų melų 
imdamas po 8 centus už va- 
žiuotę ir užbaigę dabartinius 
finansinius metus turės anlvir
šio daugiau kai]) $1,000,000 
pasidalinimui su miestu, net 
jei algos darbininkams nebus 
numuštos.

Unijos viršininkai savo pozi
cijos parėmimui privedė trau
kos kompanijų oficialius pa
reiškimus įteiktus • Illinojaus 
prekybos komisijai, kurie pa
rodo, kad gatvekarių kompa
nijos turi pelno iš dabartinės 
operuolės vidutiniai po $1,200,- 
000 į mėnesį. Dabartiniai fi
nansiniai traukos kompanijų 
metai prasidėjo vas. 1 d. Trau
kos kompanijų 
vasario mėnesį 
no $1,027,000. 
nosį, $1,239,190.
mėnesį, $1,20’,636.

Per penkis menesius 
$5,267,727.

Pareiškimas už gegužės 
nosį dar ’hėra paduotas,
prirengiamasiais apskaitymais 
jis bus toks, kai]) ir už kovo 
menesį turintį lokį pat dienų 
skaičių, šitaip nuo vas. 1 d. iki 
birželio 1 d., kuomet tapo įves
ta 7 centų važiuoto, pelno iš 
operuotos bus $5,267,727.

Priėmę, traukos kompanijų 
apskaitymą, kad žemesnė va
žiuotos kana nuo birželio 15 
d. sumažins įplaukas $700,000 

mėnesį, arba $8,400,000 į ine- 
unijos atstovai tvirtina, 

be jokio sumažinimo al- 
ar kilų kokių operuotos 
traukos kompanijos turės

pelno iš operuolės $500,000 į 
mėnesį. Jų apskaitymas už sep
tynis ir pusę finansinių meti] 
mėnesių pasiliekančių nuo bir
želio 15 d. bus $3,750,000, tai
gi pelno iš operuolės už finan
sinius 
saus.

Alkoholio dirbėjų ir pardavi
nėtojų manymu gasolina, 
kurios kaina dabar pakilo iki 
25 centų galionui, gal neužil
go susilauks sau konkurento 
alkoholyje kaipo kuralo auto
mobiliams.

Pigesnės alkoholio rūšys 
anot pardavėjų dabar pardavi
nėjama po 20 ir 21 centą galio
nui didelėmis partijomis, o 
smulkmeniniai parduodama po 
25c. galionui ir brangiau, 
šitos rūšys sako turį didesnį 
degumo laipsnį negu gasolina. 
Alkoholis turi du nepatogumus.

Motorininkai, kurie norėtų 
vartoti alkoholį kaipo kuralą, 
susitinka su dviem nepatogu
mais. Viena, išnalurinamieji 
veiksniai, kurie dabar yra var
tojami, kenkia motoro veiki
mui. Ypatingai kenkia piridi-

mas šituo tikslu. Antra nepa
togumas yra lame,kad garudk-

tinka kaip reikia alkoholio 
lininiui.

ga-

ši-
al-

pareiškimu už 
jos turėjo pel- 
Už kovo mė- 

Už balandžio

Į Ceretelli prašė antrojo sociali
stu, internacionalo neapleis Ii 
Gruzijos jos sunkioj padėty.

Klausimas apie tarptautinę 
vienybę taipgi pastatė Rusiją 
priekin konferencijos apkalbėji 
muose. Sėkmė sutarties apie 
olando VVihauto paduotą rezoliu
ciją yra ta, kad nebus daugiau 
mėginama taikytis su Maskvos 
internacionalu, bet bus praktin- 
ga sutartis su Viennos interna
cionalu tikslu galutinai suvieny
ti Londono ir Viennos organiza
cijas.

“Šita konferencija kviečia 
Viennos Vienybę prisidėti prie 
antrojo internacionalo šaukime 
visuotinos socialistų-ir darbinin
kų konferencijos prieš pasibai
giant šiems metams, bet yra nu
tarusi, kad jeigu Viennos vieny
be negalėtų prisidėti, tai antra
sis internacionalas šauks konfe
renciją pats.

“Svarbiausiu konferencijos 
dalyku bus apsvarstymas, kaip 
pertvarkyti internacionalą ir su
vienyti socialistų ir darbininkų 

partijas ekonominiame ir politi
niame Eiropos atsieisimo daly- teiks traukos kompanijoms

Į p i! miesto leidžiniąjį 5 nuoš. pelną*

me- 
bet

tus, 
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31 d., 1923 m. bus $9,- 7.

Tas, kai]) unijiniai sako, su-

Dabar tiarom a bandymai 
toms kliūtims prašalinti ir 
koholio pardavinėtojai prana
šauja, kad abu klausiniai bus 
išspręsta greičiau kaip per ke
lis menesius, jei ne per kelias 
savaites. Kadangi valdžia ne
leis perdavinėti gryna javinio 
alkoholio, o medinis alkoholis 
yra daug brangesnis negu javi
nis, tai, kurie norės jį varto
ti, turės pasitekinti išnaturinlu 
alkoholiu.

Grynas javinis alkoholis jau 
dabar yra .vartojamas kaipo 
automobilinis koralas Kuboje, 
kur jis pardavinėjama po 23 
centus galionui, kuomet gaso- 
linos kaina ten 44 c. galio- 
imi. Pardavinėtojai sako, kad 

aina pigesnė negu 
Valstijose dėlto, kad

yra imama muitas nuo alkoho
lio atvežamo į šitą šalį ir dėl
to, kad Jungtinėse Valstijose 
alkoholis dažniausia dirbama 
iš cyrupinių išmatų iš Kulx>s 
cukrinių gamyklų. Amerikos- 
cukraus gamyklos galį parų 
pinti tik 5 nuošimtį reikalu u j a-

Bulvių lupenos, kukurūziniai 
stagarai ir kiekviena išmeta
ma medžiaga turinti cukrų ga
lima sunaudoti alkoholį dir
bant, bet pergabenimo ir išdir
binio lėšos padaro gaminį iš 
šilų medžiagų tokio jau bran
gumo kai]) ir gaminys iš kubi
nių cyrupų.

Anot vieno alkoholio firmos 
oiicialo Standardo Žibalo kom
panija matomai laukia gąsdi
nai konkurento iš alkoholio 
kaipo kuralo pusės, nes ji api- 
pirkusi daugybę akcijų Jungti- 

Valstijų pramoninio alko- 

hoiio kompanijos, didžiausios 
alkoholio gaminimo kompani
jos Jungtinėse Valstijose.



Iš Mokslo Srities
Kaip kinta medžiaga ir iš ko ji 

sudėta. i

Visi mokam matuot prieš 
mus stovinčio daikto dydį, pa
žįstam spalvas ir matuojam 
temperatūrą. \ Bet ne visi mo
kam skirti ir ne visi žinom tų 
daiktų medžiagos sudėtį. Taigi, 
manau, pravartu bus čia apie 
tai pakalbėjus.

Jeigu akyliai seksim aplink 
mus esančią gamtą, tai paste
bėsim, kad aplink mus medžia
ga esančių daiktų yra trejopą: 
kieta, skysta ir dujinga. Pa
vyzdžiui, gabalėlis geležies yra 
iš kietos medžiagos; vanduo iš 
skystos, o oras yra dujinga 
medžiaga. čion užvardinta 
tr.ys kūnai, arba kaip paprastai 
juos vadina — daiktai, kiekvie
nas kitokiame stovy; bet ar 
vienas kūnas gali visuose sto- 
viuosc būti?

Kiekvienam yra žinoma, kad 
paprastai kieta, įkaitinta gele
žis fabrikoje virš 1000O tampa 
skysta. Vanduo žiema būna 
kietas, vasarą, kai būna šilčiau, 
skystas, o jeigu vandenį pradė
sim kaitinti, arba tik taip sau 
paliksim torielėje truputį van
dens vasarą, tai pamatysim, 
kad visas vanduo išnyks, t. y. 
išgaruos arba kitaip sakant, 
virs dujomis. Tačiau bet kas 
gali paklaust: o oras ar galima 
padaryti kietu? Nors mums iš
rodo ir negalimu daiktu, bet 
oras galima pa versti kietu ku
nti, tik reikia jis labai smar
kiai atšaldyti. Bet atminkim, 
kad neužtenka nei smarkiausių 
žiemos šalčių, kad sušaldyti 
orą. Prieš padarysiant kietą 
orą žmogus turėjo išmokti pa
sidaryti šalčio virš 200 gradų 
ir tik tada, kai tą išmoko, tai 
buvo galima oras sušaldyti.

Taigi matom, kad keičiant 
temperatūrą galima vienokį to 
paties kūno stovį paversti ki
tokiu. Pavyzdžiui, geležis tirp
sta esant karščio 16000, oras 
tampa skystas prie 1950 šal
čio, o kietu oras tampa tik 
prie 2200 šalčio.
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žies milteliais, gausim neišti- 
sinę medžiagą: sieros su gele
žiu mišinį. Gerokai tą mišinį 
pakaitinę, pastebėsim, kad jis 
net šviečia; o paskui nors ir 
nustosim kaitinę šį mišinį, jis 
vistik neauš, bet smarkiau ir 
smarkiau kais, ir pagalios tik 
visas perkaitęs ir perviręs pra
dės aušti. Kai mišinys atauš 
pažiūrėkim į jį. Vieton milte
lių mišinio gaunam kietą tra
pią medžiagą, kurioje nerasim 
nei sieros nei geležies gabalė
lių. Taigi iš neištisinės me
džiagos gavom visai kitokią, 
bet ištisinę medžiagą, kuri 
yra iš sieros ir geležies sudėta. 
Ta medžiaga'sieros geležia.va
dinama, Kiekvienas žino krei
dą. Sutrynę į miltelius įpilsim 
jos į kokį nors purpurinį in
delį ir gerai pakaitinsime. Kai
tindami pastebėsim, kad iš to 
indelio išlekia kaž kokios du
jos, o ataušinę inde kreidos 
vietoje rasim negesintų kal
kių. Abu šiuodu vykimai bus, 
be abejojimo, cheminiai; tik 
pirmu atveju du kimu susijun
gė ir tapo naujas kūnas, o ant
ru atveju išsijungė. Dabar 
aiškiai galim, dasiprotėti, kad 
kreida yra labiau sudėtinė me
džiaga, kaip ji mums išrodo. 
O sieros geležis labiau sudėti
nė negu skyrium imta siera 
arba geležis. Tokios sudėtinės 
medžiagos vadinama chemi
niais junginiais. Jeigu mes 
pradėtume cheminai išj augi
nėti Visokias medžiagas, ko
kias tik galime gamtoje rasti, 
tai gautume vis mažiau ir ma
žiau sudėtines, arba kitaip sa
kant, paprastinęs medžiagas, 
ir pagalios prieitume ligi tokių 
medžiagų, kad kiek mes nesi- 
darbuotume, o išskirti jas į pa
prastinęs negalėtume. Tokius 
paprastus, ne išsikirtą mus kil
nus chemiškais elementais va
dina. Jų yra nedaug, viso, ži
noma, apie 86. Iš šitų tai 86 
elementų gamtoje yra keli šim
tai tūkstančių įvairių junginių. 
Štai sąrašas labiausiai žinomų

Kūnų stoviai gali keistis, lai 
jau aišku, bet ar su tais sto
viais keičiasi ir pati tų kūnų 
medžiaga? Moksliškai tyrinė
jant pasirodo, kad nors mes 
ir kažin kiek kartu kaitintume 
ir dusintume duotąjį kūną, bet 
galų gale liks vis tas pat kū
nas, žinoma, jeigu jis su kitu 
nesusijungs. Taigi nuo stovio 
kitėjimo medžiaga nekinta.

Pažiūrėkim arčiau į van
dens ir geležies medžiagas. Su- 
muškim geležies gabalą į smul
kiausias daleles ir gerai į jas 
prisižiurėkim, o matysim, kad 
nors ir smulkiausią geležies 
dalelę imsim, bet ta dalelė vis- 
tiek bus iš tys pačios geležies; 
kitaip sakant, visas gabalas 
yra iš vienos medžiagos. Toki 
kūnai vadinama ištisiniais. Ty
ras vanduo bus irgi ištisinis 
kūnas, bet drumstas vanduo 
jau bus neištisinis kūnas, nes 
žiūrėdami į jį pro didinamuo
sius stiklus matysim ne tik 
vandenį, bet ir jį drumsčian- 
čias daleles. Paprastai, neišti- 
sinius kimus labai lengva'gau
ti. tik reikia sumaišyti du arba 
ir daugiau ištisinių kūnų.

Gamtoje yra labai daug iš
tisinių kimų, bet, aišku, kur 
kas daugiau neištisinių.

Paėmę dvi plonas vieleles, 
vieną auksinę, o kitą geležinę 
pakai t i nki m jas žvakės lieps
noje. Auksinė viela taip įkais, 
kad net švies, bet jos medžia
ga jai ataušus nepakitęs. Gele
žine viela irgi įkais, x nuo jos 
pradės net kibirkštys šokinėti; 
ir jeigu ataušinus geležį į ją 
gerai pažiūrėsim, tai pamaty
sim, kad jos medžiaga jau pa
kitėjo: tampri ir mikli vie
la tapo trapia. Tokie vykimai, 
kuriem einant medžiaga kinta, 
kaip kad ir šiuo atvieju, vadi
nama cheminiais vykimais.

Kiekvienas musų gerai žino 
sieros miltelius. Paimsim tų 
miltelių, sumaišysimi su gele-

elementų:
Metaliniai Nemetaliniai

geležis siera ?
varis grynanglis
sidabras deguonis
auksas vandenilis
cinas fosforas
švinas jodas
cinkas chloras
ir nikelis. ir azotas.

Taigi jau žinom, kad dau
gelis kimų medžiaga yra mi
šiniai dviejų arba daugiau ele
mentų; turint tuos mišinius ga
lima išskirti juos sudedamą
sias dalis. Tomis sudedamosio
mis dalimis gali būti arba che
miniai junginiai arba elemen
tai. Cheminius junginius dar 
galima išdėstyti tam tikrais 
budais į sudegamąsias dalis, ir 
tada mes sakom, kad tokia ir 
tokia medžiaga yra iš tokios 
ir tokios medžiagos sudėta.

Nuo senovės senų žmones 
domėjosi kimų sudėtimi. Pap
rasčiausia, rodos, butų many
ti, kad kūnai yra ištisus, t. y. 
kad juose nėra jokių plyšelių, 
jokių tarpelių; bet jau nuo la
bai senai žmogaus protas su 
tuo nesutinka. Jau graikų fi
losofas Demokritas (170—360 
m. prieš Kristų mane, kad vi
si kūnai, kaip ištisiniai, taip ir 
neištisiniai, yra sudėti iš labai 
smulkių, akla nematomų dale
lių, kurias skiria labai maži 
taipukai. Tos dalelės vėliau 
‘ ‘ato mais” pavad i n ta.

Toksai apie medžiagos sąs
tatą manymas pasirodė tiek 
vykęs, kad jį ne tik neatmesta, 
bet vis labiau ir labiau prote
guota ir stengtasi moksliškai 
įrodyti. Ir dabar chemijos 
mokslas, atomų teorija remia
si. Jeigu kambaryje, kur yra, 
kaip mes žinom, oras atkini- 
šim bonkutę kvepalų, tai tų 
kvepalų kvapsnis greit visam 
kambary paplis, nors mes jo
kio oro judėjimo nejausim. šis 
dalykas mums rodo, kad dujų

medžiaga laibai judri ir kad ji 
stengias užimti kuodam ginusiai 
vietos. Paimsim tuščią bonku
tę ir ją užkimšim. Tokiu bū
du mes uždarysim bonkutėje 
esantį orą. Pasiklysim tą bon
kutę, o kamštis su triukšmu iš
lėks iš bonkutės kalklo, arba 
bonkutė pliš. Taigi matyt, kad 
nuo šilumos oras plečiasi ir 
duoda pajėgos kamščiui iš
stumti.

Daleiskini, kad oras bonkutė
je susideda iš labai mažų, akia 
nematomų dalelių; jeigu tos 
dalelės nejuda, tai jos suguls 
viena prie kitos ir dujos, sa
vaime aišlču, nesiplės, Kas kita 
bus jeigu visos tos dalelės ju
dės: jeigu toks judančių dale
lių spiečius nebus uždarytas 
bonkutėje, tai jis išlakstys į vi
sas puses. 0 jeigu jos uždary
tos kokioje nors bonkutėje, tai 
tos dalelės atsimuš į jos siene
les ir sudarys spaudimą į tas 
sieneles. O jeigu mes gerai 
tinkantį kamštį norėsim giliau 
įspausti, tai pajusim, kad tam 
jau reikalinga tam tikra pajė
ga, nes dalelės atsimuša j 
kamštį ir tuo patim kenkia jo 
gilyn lindimui. Iš visa, kas 
čion pasakyta aišku, kad oro 
dalelės juda. Dabar aišku ko
dėl kvapsnis paplinta kamba
ryje.

Kulka lėkdama dideliu grei
tinu uį,sivaiždinkim, kad ji at
simuša į kokį nors labai kietą 
daiktą —■ aišku, kad tas daik
tas turės gauti stuktelėjimą, ir 
to didesnį ko greičiau lėkė kul
ka, arba ko ji sunkesnė buvo.

Tą pat daro ir judančios du
jų dalelės — jos atsimuša į 
bonkos sieneles, kurioje tos du
jos uždarytos, ir jeigu tų dale
lių stuktelėjimai bus ganėti
nai stiprus, tai kamštis išlėks, 
arba ir pati bunka sprogs. Tą 
pat galima pastebėti ir skys
čiuos. Pavyzdžiui, jeigu mes į 
stiklą įsėmę vandens duosim 
jam pastovėt, kad nesiskliudu- 
ruotų, o paskui atsargiai įlei
sim gabalėlį dažų į tą vandenį, 
Lai pamaži nors ir nemaišant 
tas vanduo lygiai nusidažys — 
taigi dažų dalelės- skirstosi van
denyje lygiai taip, kaip kvepa
lai ore. Maža to. Pastebėta, 
kad ir kietų kimų dalelės ju
da. Mes daleidom, kad dujos 
susideda iš daugybės begalo 
mažų dalelių, taigi kaip matyt 
iš įtik ką pasakyto, tą pat ga
lim daleisti ir skysčiams ir 
kietiems kūnams.

Taigi kūnai sudėti iš ma
žiausių medžiagos dalelių, ku
rios juda. Tokios judančios 
dalelės vadinama ne atomais, 
bet molenkulomis. Molcnkula 
vandens, bus mažiausia van
dens dalelė, kuri turi vandens 
ypatybes, o jeigu imsim ma
žesnę vandens dalelę, tai ta 
dalelė jau neturės vandens 
ypatybių. Bet molekula reikia 
skirti nuo atomo. Atomai bus 
los dalelės, kurios susijungę 
duoda molekulų su visomis 
jos ypatybėmis, bet atskiras 
atomas gali visai tų ypatybių 
neturėti. Koks gi tų molekulų 
didumas? Tam tikru bildu 
mokslininkams pavyko išskai
čiuoti, kad lengviausių dujų —• 
vandenilio molekula turi tik 
vieną dešimt-milioninę mili
metro, taigi, kaip matom, ji 
yra begalo maža, bet užtat ji 
juda greitai—1800 metrų i 
sekundą. Kitų dujų molekulos 
didesnės, bet, užtat, ne tokios 
greitos. Vis jos padaro po kelis 
šimtus metrų į sekundą, pav., 
deguonies molekulos juda 425 
metrų greitumu.

Atsiminkim ar greit paplito 
kambaryje kvepalų kvapsnis; 
juk jeigu jis lėktų su tokiu 
greitumu, tai mes nespėtame 
nė bonkutę prakimšti, kaip jau 
visuos kampuos pakviptų. Tai
gi išrodo, kad mokslininkai 
klysta. Bet ar ištiktųjų taip 
yrą? Paprastai žmogaus grei
tumas yra inaž daug 5-6 ki
lometrai į vąlandą ir kad pra
eiti 1 kilometrą reikia 10—15 
minučių. Bet pabandykim tą 
pat 10—15 minučių grūstis 
bažnyčioje per atlaidus, tai 
mes ne tik 1 kilom, nenueisim.

bet ir skersai bažnyčią neperei
simi.

Tas pat yra ir su mOlekulom. 
Kai mes atkemšam kvepalų 
molekulas, tai jos išėję tuo- 
jaus susiduria su oro moleku
lėmis, taip lygiai, kaip mes 
bažnyčioje šu žmonėmis. Juk 
reik atminti, kad viename ku
biniame centimetre . oro yra 
tiek molekulų, kad jeigu norė
sim parašyti jų skaičių, tai 
turėsim parašyti 3 ir dar prie 
jų 18 nulių (3,000,000,(XXI,000,- 
000,000)!! Toks skaičius yra 
tiktai dujose, kur tarpai tarp 
molekulų yra dar kur kas di
desni negu skystam arba kie
tam kūne, o skystam ar kie
tam kūne jų kurkas didesnis 
skaičius. Ir visa ši begale grū
dasi, juda, kruta!... Bet kode! 
mes tų stuksėjimų nejaučiam? 
Nejaučiam todėl, kad moleku
les į mus plaka iš visų pusių 
lygiai ir kad mes perdideli tų 
molekulų stuksėjimą jausti.

Labai maži kūneliai, pav., 
dulkelės jaučia tuos stuksėji
mus. Kiekvienas žino didina
mąjį instrumentą — mikros
kopą, pro kurį žiūrint matyt 
labai maži daikteliai, žiūrėda
mi pro mikroskopą į vandens 
lašelį, vistik nematysiu! jos 
molekulų. Įdėkime į Ją vande
nį tokių mažų dulkelių, kad ir

li’ judėda- 
su kita ir 
sąlygoms

pro mikroskopą jos vos mato
mos butų, o pamatysim, • kad 
tos dulkelės, kaip ir gyvos ju
da ir stumdosi vienoje vietoje.’ 
Juda tos dulkeles dėlto, kad 
jas stumia vandens molekulos. 
Nepersenai žmonės išmoko ga
mintis ypatingus mikroskopus 

ultromikroskopais vadina
mus, pro juos žiūrint galima 
matyti dulkelės šešių inilion- 
dalių milini, dydžio, o tokios 
dulkelės vandenyje arba ki
tuos skysčiuos, pro tuos ultra- 
mikroskopus žiūrint išvien 
smarkiai juda.

Molekulos juda 
mos susiduria viena 
kartais, patogioms
esant, net susijungia ir duoda 
kitokias, labiau sudėtines mo
lekulas. Pavyzdžiui imsim na- 
šatyrio (lekančiojo) spirito ir 
druskos rūgšties. Rėkiantysis 
spiritas garuodamas išjungia 
dujas amoniaku vadinamas, o 
druskos rūgštis’ išjungia chlo
ro vandenilį; abi dujos bespal
vės; bet jeigu jodvi susisiekia, 
tai jungias ir duoda baltus da
rnūs, kurie bus jau visai kitas 
kūnas — kietas našatyrius. 
Tad kokiu bildu jis gavos? Ogi 
amoniako molekulos susidūrė 
su chloro vandenilio moleku
lėmis ir susijungę davė kietojo 
našatyriaus molekulas.

Žinoma, galima ir išjungti 
tą našatyrių. Reikia lik pakai
tinti jį, o'jis skils į chloro van
denilį ir į amoniaką. O ar 
chloro vandenilio ir amonia
ko molekulos gali būti išskir
tos į kitas dalis? Taip. Galima 
išskirti ir chloro vandenilį ir 
amoniaką. Bet tam jau reika
linga būti arčiau apsipažinu- 
siam su chemija. Chemikams 
išskyrus chloro vandenilį pa
sirodė, kad jis susideda iš chlo
ro ir vandenilio, o amoniakas 
susideda iš azoto ir vandenilio. 
O kiek žinia, chloras, azotas ir 
vandenilis yra elementai, t. y. 
tokie kūnai, kurie negali būti 
daugiau išskirstomi.

Kai chemikai pradėjo doniin- 
gai tyrinėti chemines reakci
jas, tai priėjo prie išvados, kad 
ir elementų molekulos (bet ne 
atomai) gali būti išskirstomos 
į jas sudedančias dalis; bet jas 
išskirsčius vistiek gaunam tos 
pačios medžiagos ypatybes tu
rintį, bet jau mažesnį daiktą 
atomą. Bet tas galima tiktai 
elementuos. O atomą lig šiol 
dar nieks nemoka padalinti. 
Tas pačias chemines reakci
jas turėdami sužinojo taip pat 
iš kiek atomų susideda vienos 
ar kitod medžiagos ‘molekula. 
Pav., chloro, vandenilio ir azo
to molekulos turi po du ato
mu, o amoniako molekula tu
ri tris vandenilio ir vieną azo
to atomui, v

Taigi jau sužinojom, kas tai 
yra medžiaga, kaip medžiaga

keičias ir kas tai yra 
reakcija. cl“ Tikrai pagelbsti

Po to apsipažinom su me
džiagos sąstatu; sužinojom, 
kad ji yra sudėta iš be galo 
daugelio labai judrių moleku
lų dujose, mažiau judrių skis- 
čiuose ir mažai judančių kie-
tuose kūnuose. Molekulos su
dėtos ir dar mažesnių dalelių, 
atomais vadinamų.

Tuo ir baigsiu šį straipsnelį, 
o prie progos parašysiu kitą, 
kuris, manau irgi duos šiek 
liek naudos skaitytojams.
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Katalogas

sergančioms moterims.
Ponia Baker daug pasi- 

gelbėjo Lydia E. Pinkham 
Compound, todėl susirūpi
nusi kitoms pagelbėt

Lebanon, Indiana. — “Buvau visiš
kai nusilpnėjusį moteriškais nesma

gumais ir vidu
riais, kad per ilgą 
laiką negalėjau 
savo darbo atlikti. 
Turėjau draugių, 
kurios buvo nau
doję Lydia E. 
Pinkham Vegeta- 
Ho Compound ir 
jos aiškino man 
apie jį. Dabar pa
ti žinau ką gero 
jis man padarė,

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
25c. už 100 auks. 

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike 

Central Manufacturing
District Bank
State Ęank— 

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

Visų musų geriausių kompoztorių1 t°(lel rekomenduoju kitoms, nes pa- 
nruzikališki veikalai-gaidos; kaip tai 
dainos dėl solo, duetų, chorų ir lietu
viški šokiai įvairiems instrumentams, 
lietuviškų rekordų, taipgi lietuviškų 
meliodijų VOLELIAI dėl “Playerą Pi
ano” ir įvairių lietuviškų knygų. KA-

mačiau, • kad gali pagelbėti sergan
čiomis motei’ims, Tai yra stebėtina 
gyduolė ir suteikiu leidimą panaudot 
mano liudijimą ir mano paveikslą”. 
— Mrs. EMMA BAKER, 310 So. 
East St., Lebanon, Indiana.

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

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

Telefonas Victory 9082

TALOGA pasiunčime visiems ant pa
reikalavimo dykai.

JOS. F. BUDRIK, 
. 3343 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Šie laiškai rekomenduoja Lydia E. 
Pinkliam Vejęctable Compound, kad 
turi pertikrint moteris savo dideles 
gyduolės gydyme visokių moteriškų 
negalių. ■ ,

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3862 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co
Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru- 

’ mentų. Mu
sų armonikos yra 

gvarantuotos.
senas armonikas ir

ge-

I0R] EHICAJ. A

Mes mainomo 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

■7

Ponia Baker vadina “stebėtina gy
duole”. Jei kenčiate nuo moteriškų 
nesmagumų tankiausiai jaučiatės 
silpnyn ėjimą, neturite jokios ambici
jos nei energijos savo darbo atliki
mui, imkite Lydia E. Pinkham Vege- 
table Compound. Tai yra naturališ- 
kas at< taisytojas ir pagelbės jums, 
kaip kad poniai Baker ir daugeliui 
kitų moterų.

I

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

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

ir r 
Privatinių 
Ligų

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DO WI ATT—S A SS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 ’

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriokų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo: (
3914 J. Rutkauskiui
3953 J. Gailys 
3958 P. Gobužis
3965 K. Mažeikiutė
3969 S. žvirzdis 
$976 L. Kirskienė
3983 A. Aidukienė
3985 A. Bukaičius
3986 M. Žitkus
3991 V. Orentas
3999 P. Bagdonskienė
4001 M. Kondrevič
4004 S. Bugailo
4005
4006
4010
4011
4029 M. Spuogonienė
4030 A. Babickienė
4038 T. PetrUlevičius
4054 L. M. G. Komitetas
4060 L. Zalkovskis
4080 O. Lazdauskienė •
4084 P. Klimka
4085 St. Kairys
4118 L. žymontas 

10105 M. Žablockaitė 
101X9 J. Survilas 
10J 26 P. Eažauskas
10142 O. Namackaitč’
10143 B. Manickailė 
10145 K. Slotkus

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

K. Melinis

M. Adomaitc
R. Mickevičius
J. Pleška
K. Podžiukas

B. Plokštis

J. žuineriu
A. Rekašienė
P. Kalnia
S. Juškius
E. Opulskienė
L. .Repšienė

10146 O. Grinienė
10154 F. Austienė
10155 A. Zereckis
10156 J. Aleknaitis
10157
10161 K. Keršys
10162
10165 J. Krizienė
10166 V. Aleknevičaitė
10168 Z. Strazdienė
10169 J. čuprinskas
10174 J. Montvilas
12004 L. Jankauskaitė
12015
12019
12022
12023
12024
12025
12027 A. Vitartienė
12028 J. Paškauskas
12032 A. Gustas
14018 P. Sodlauskas
14033 P. Kežas
14045 D. Jackiaučius
14046 L. Balčiaskas
14051 M. Viršilienė
14055 J. Zakarauskas
15000 A. Strakšas
15001 A. S. Narbutas
15002 J. Kvasas

■ .-J.
■ y i

Dr. Yuška 
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. G3rd St.

Tel. Prospect 3466

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5834

DR. P, G. MIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

Dr. A. J. BERTAšIUŠ 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

3464 So. Halsted St. Chicago, III. !
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak.
Residencijos Tel. Boulevard 1042 į

Telephone Yards 1532

DR. J. KDUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

......................... ...................................................................... ................-........-................. _____________________
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Utarninkas, Liepos 25, 192S

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

GIRTUOKLYBfi IR PALEIS- 
TUVYBĖ POLICIJOS GLO

BOJ ŽYDI.
Užvakar atsitiko susišaudy

mas “viešbutyje po mini. 160 
N. Halsted gal., kun. Yarrow 
kuris su atsidėjimu veda kova 
su girt nok lybe ir paleist uvybe, 
kiek laiko atgal jis buvo įdavęs 
policijos viršininkui Fitzmor- 
risui sąrašą.tų vietų, kur par
davinėjama degtinė ir laikoma 
mergos. Tame sąraše buvo ir 
minėtas “viešbutis”, kuriame 
susišaudamas įvyko. Bet polici
ja tikrino, kad toji ir kitos pa- 
skųstos vietos esą uždarytos. 
Dar geresniam įsitikinimui 

/apie policijos veiklumą, kun. 
Yarrovv pasiuntė savo žvalgus 
per tas vietas, kurių adresus 
jis buvo pasiuntęs policijos 
viršininkui reikalaudamas, 
kad jos butų uždarytos, rado 
visas atdaras, šitie kunigo pa
siųsti tyrinėtojai perėję 10 
smuklių, rado jose 80 mergų, 
kurios siūlėsi jiems kainomis 
nuo $2 iki $3.

PLĖŠIKAMS TEKO $300.
Pereitą subatos vakarą au

tomobiliu atvažiavo šeši apsi
ginklavę plėšikai phs Joną 
Ziepaltą, 4400 So. Washlonew 
avė. Trys plėšikai įėjo Ziepal- 
tos bučernėn, o kiti du pasiliko 
lauke. Plėšikai paliepė vi
siems pakelti rankas ir sueiti į 
“ice baksą”. Plėšikai uždarė 
žmones ledaunėj ir pasiėmę 
iš registerio 300 dol. išvažiavo 
nežinomais keliais. Po pusės 
valandos atėjo vienas “kostu- 
rneris” ir visus žmones išleido 
iš “ice bakso”. Vėliau pašaukta 
policija, bet jau buvo per vė
lai. — Brightonparkietis.

PABĖGO SU TĖVO PINIGAIS
Teofil leiski, 17 m. am

žiaus, 2223 Lyndale avė., sek
madienio vakarą pasiėmęs tėvo 
1,100 dol. Vėliau tėvas apie 
tai pranešė policijai ir pasisa
kė, kad jo sūnūs išnešęs visus 
jo pinigus, kiek jis buvo sutau- 
pęs savo gyvenime.

3 “DRAUGAI” JĮ SUMUŠĘ.
Trys Michael May, 1431 

Vau Buren gat.,.“draugai” api
plėšė jį ir gal mirtinai sumu
šę paliko gatvėj.

Kai jį nugabeno j ligonbutį. 
jis dar galėjo biskį kalbėti. Jis 
pasisa'ke, kad tatai jam padavė 
trys jo “draugai’“, kuri?: var

dų jis policijai nepasakė, sa
kydamas, kad jis norįs1 jiems 
dar atkeršinti.

NELAIMĖ SINAGOGOJ.
Beth Hachnesets Hagro A il

site Wilno synagogoj, 1360 So. 
Sangamon gat., kada suvirs 
100 dievmaldžių lingavo staiga

A. t A.
ONA BRUČIENĖ

Nuliūdęs vyras su sunum pra
neša giminėms ir pažįstamiems 
šią liūdną žinią, jog Ona Bručie- 
nė persiskyrė su šiuo pasauliu 
23 liepos dieną, 12:40 vai. po 
vidurnakčio. Nabašnikė po tė
vais vadinos Ona Mickeliunaitė, 
paliko apart savo šeimynos tris 
seseris: vieną Chicagoje, vieną 
Lietuvoje ir vieną Kanadoje.

Laidotuvės bus. iš sesers na- 
rr?ą 2131 W. 23rd Place į Aušros 
Vartų Banžnyčią, kūnas bus iš
lydėtas Ketverge, liepos 27 d., 9 
vai. ryto į bažnyčią į šv. Ka
zimiero kapines.

Gminės ir pažįstami malonė- I 
kitę dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nubudime:
Tėvas ir Sūnūs. j

PRANEŠIMAS
R. J. Bishoffo kreditorių komiteto susirinkimas bus laikomas, Co- 

lumbia svetainėj, 1700 W. 48th St.; Utarninke, liepos 25 d., 7:00 va
landą vakare. .

Kitas susirinkimas bus McKinley Parko svetainėj, 39-tos ir Wes- 
tem Avė., pėtnyčioj, liepos 28 d., 7:00 vai. vak.

Bus svarbių pranešimų, todėl visi kreditoriai malonėkite atsinešti 
savo kvitas parodimui, nes kitaip nebus įleidžiami į svetainę.

R. J. BISCHOFFO KRED. KOMITETAS.

už pulpito . (altoriaus) liepsna 
liežiuviais pradėjo veržtis į 
lubas. Visi dievmaldžiai iš
sigandę pradėjo bėgti « linkui 
durų. Ir kad ne rabino Ben- v
jamin Scbaefer kamanda iš- 
lengvo eiti lauk, sako, butų ne 
vienas sunkiai susižeidęs. Nuo
stolių padaryta už' apie 500 
dolerių.

“MUNŠAINO” APARATAS 
EKSPLIODAVO; SUDE

GINO DVYNIŲ MOTINĄ.
Praeitą šeštadienį Mrs. Sa- 

rah Singer, 30 metų amžiaus, 
350 Center gat., darė “niunšai- 
ną.” “Munšaino“ aparatas ek- 
spliodavo ir ją mirtinai apde
gino, o jos 9 metų dvynes, 
Florence ir Rosie, šiaip tik 
sužeidė. Ant rytojaus ji mi
rė Co’lumbus ligonbutyj. Jos 
vyras dabar suareštuotas.

3 PRIGĖRĖ.
Praeitą sekmadienį Walter 

Modrow, 18 m. amžiaus, 3716 
N. Mozart gat., ir Edward 
VVeidrich, 3904 Mozart gat., 
prigdrė netoli Waukegan, 
Diamond ežere.* Jiedu plaukė 
laivu ir jų laivas apsivožės. 
Kiti trys jų draugai tapo išgel
bėti.

Edward Zeislinsky, 15 m. 
amžiaus, 1861 N. Hoyne avė., 
besimaudydamas , Chicagos 
upėj netoli Cicero prigėrė.

GERIAUSI PROGA PABĖGTI.
Mrs. Rose Perk, 1235 New- 

berry avė., būdama tris savai-1 
tęs ligonbutyj stebėjosi kodėl 
jos vyras neatėjo nei sykio jos 
aplankyti. Sugrįžus jai iš li- 
gonbučio jos keturi vaikai pra
nešė jai, kad jų tėvas vieną 
diepą išėjęs ir daugiau nebe- 
grįžęs. namo. Po to, ji krei
pėsi Maxwell gat. policijos sto
ti n, prašydama surasti jos vy
rą.

NELAIMĖS SU REVOL
VERIAIS.

Louis Orbin, 3230 So. State 
gat., mirtinai nušovė Broxton 
Fields, po adresu, kai jau be
vartant revolverį savo kamba
ry jis netyčia iššovė.-

M. Hublett, 3711 Broadvvay, 
nuėjo gulti ir tik galvą padė- 

j jus ant Įtaduškos kulka zvim- 
btelėjo pro jo galvą. Mat Dr. 
John Snelling bevalant revol
verį kitame, kambaryj revol
veris netyčia išsišovė.

jauna'vedžių nelaimės.
J. Rockmann iš Davenporto 

lo., tik ką apsivedęs su savo 
jauna žmona važiavo į “vasa
rinius rezortus“ praleisti “sal
daus menesio.” Kadangi jiedu 
važiavo 77 mylių per valandą, 
tai juos Chicagos “šerifas” 
priemiestyj pasitiko ir nusive
žė šaltojon.

Well, dar tik vakar apsi
vedę, o jau šiandie suareštuo
tas, — Prabilo teisėjas, kada 
Rockmanas padėjo ant stalo 
$21.60 pabaudos už greitą 
važiavimą automobiliu.

“POKEIŲ” VARGAI.
Policija netikėtai padarė 

kratą Roy Rohan “pulrui- 
me”, 3019 E. 92 gat., ir rado 
ten 22 “kreperių” ir “pokerių” 
“gambleriu”. Visi “gamble- 
riai“ tapo areštuoti ir paso
dinti džėlon.

SUVAŽINĖJO MOTERIŠKĘ.
Sekmadieny kampe 63 gat. 

ir Stewart avė. “taksikab” 
mirtinai suvažinėjo žilaplau
kę nežinomą moteriškę. Kol 
kas dar niekas jos neatsišau
kė.

AUTOMOBILIŲ PLĖŠIKAI 
VIS DAR VEIKIA.

Bėgy j pereitų 24 valandų 
Chicagoj pavogta 11 automo
bili ų.

Kai kurį laiką automobilių 
vogimas buvo sumažėjęs.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Iš “golferių“ darbuotės.
Kiek laiko atgal čion pradė

jo organizuotis taip vadinamas 
“golferių” (Golf) kliubas. 
Prie jo rašosi daugiausia vietos 
ir apylinkių kolonijų sporto 
mylėtojai profesionalai, kaip 
tai daktarai, advokatai, denti- 
stai, aptiekoriai ir 11.'

Kliubas jau turi, rodos, su
virs 30 narių. Trumpoj ateityj 
žadama sušaukti generalį susi
rinkimą ir galutinai išdirbti vi
sus pienus.

Prie šio kliuibo tvėrimo, ro
dos, bene daugiausia priside
da Dr. A. Zimontas. — K. K.

ZIONO DUKTERŲ piknikas
Praeitą sekmadienį, liepos' 

23 dieną, Ziono Dukterų Drau
gijos piknikas. Žmonių ypač, 
jaunimo, buvo susirinkęs gra
žus būrelis. Jaunimas links
minos prie muzikos, o senes
nieji šnekučiavosi vaikščioda
mi ir darė įvairų draugijai 
biznį, žodžiu, visi linksmai 
praleido laiką bekvėpuodami 
tyru oru. Tik imąsi, kad drau
gijai liks gražaus pelno.

— Ten buvęs.
........ ........ . ,, -.... —...

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų Ofise.

Aleksandraviče Kaz. 
Andruška Jonas 
Bartusevičius Ap. 
Bielaskas Jos. 
Čepaitis A- 
Daubaras Justin 
Erkman Anna 
Glambauskas J. 
Griunas Jonas 
Gudas Paul 
Herman K.
Herman Frank 
Juknis Stefania 
Juozaitis Wm. 
Juška Juozas 2 
Keršulis Josep 
Knatauskas Jonas 
Kučinskas Kaz. 
Kupstis Peter 3 
Linksinanavičius Jos. 
Bukauskas Antanas 
Masionis Antanas 
Miknaitis P. 
Molis Juozas 
Nagieviče Juozas 
Petkus Benie 
Plonis Antanas 2 
Plonis Mary 
Radkievvicz Joseph 
Reginis Kast. 
Resilis Pran. 
Biekašius Walter 
Rimkus Frank 
Rudžiui Vincui 
Saureckis Simon 
Stanionis Pr. 
Stralia Jonas 2 
Strumpis Alex 
Wa'latka Kaz. 
White Antanas 
Witčai, Petras, Mikolas ir 

Stanislovas.

Pranešimai
Bridgeporto Draugijų Susivienijimo 

susirinkimas įvyks šandie, liepos 25, 
8 v. v. Mildos salėj, 3140 S. Halsted. 
Meldžiame draugijų atstovų atvykt 
nesivėlinant, nes yra svarbių reikalų.

J. Balčiūnas, rašt.

Stanford Parke, 14 PI. ir Union 
Avė., šiandie, liepos 25 d., 8 v. v. 
“Chicago Band” benas duos gražų 
koncertą. Publika kviečiama gausiai 
susirinkti. Įžanga visiems dykai.

— P. H. Leiderman, direkt.

North Sidės A. L. T. Sandaros 23 
kp. susirinkimas įvyks liepos 26 d., 
7:30 v. v., Liuosyb^s svetainėj, 1822 
Wabansia Av. Svarbių reikalų delei, 
visi nariai malonėkit atsilankyt.

— K. J. Semaška, pirm.

Cicero, Lietuvių Liuosybės- Namo 
B-vės visuotinas susindamas bus lai
komas seredoj, liepos 26, 7:30 v. v., 
Liuosvbės svet., 1401 S. 49th C€. ir 
14th St. Malonėkite visi atsilankyti, 
yra svarbių reikalų, taipjau bus revi
zijos komisijos reportas.

— Valdyba*

 PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 

Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedėldięnis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellowship svet., 831 W. 33 
PI., — M. M. Juodis.

ASMENĮ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolių: Mykolo iv 

Stanislovo Darulių: iš Ukmergės ap., 
Žemeitkiemio valsč., Jędžiunų kaimo. 
Pirmas, 16 metų kaip Amerikoje, ant
ras 14 metų. Prieš karą susirašinėda- 
vom laiškais. Mykolas atsiuntė laiš
kų ir 4,000 auks. pinigų 1920 metais; 
bet nelaimė prapuolė jo antrašas ir 
atsakymo nebegalėjome duoti, nes ne
žinom jo antrašo. Rodos gyveno “Šik
site” (Gal Lake City?). Patįs broliai 
atsišaukit, ar kas žihote praneškite 
man apie juos, taipogi jų antrašus. 
Lithuania, V. Armija, 5-jo pėst. D. L.
K. Keistučio pulko 2-ro bataliono, 2-os 
kul-džių kuopos, Jann. pusk. Ignas 
Darulis.

JIEŠKAU JURGIO. KŲOSAIČIO, 
paeina iš Lukšių valsčiaus ir Uršulės 
Medeliutės, jo žmonos, meldžiu atsi
liepti ar kas juos žino pranešti.

M. MARKS,
2230 Augusta St., Chicago, 111. 

Namie po 9 vai. vakare. 
Telefonas Armitage 6827

J1EŠKAU SAVO KROLIU KAZI- 
miero ir Juozapo Kiužių ir sesers Ma
rijonos Latvėn, gyvenančiu Amerikoj 
nuo 1908 metu, regis, Philadelphijoj. 
Per vaina aš išvažiavau iš Lietuvos, 
gyvenau Petrograde, o dabar gyvenu 
Varšuvoj. Patys jieškomieii broliai ir 
sesuo, arba kas apie juos žinotų, pra
šau artrašyti man $įuo adresu: Anna 
Budkiewicz, ui. Marji Kadzimery No. 
?5, dom Dreliczinskei, Warszawa, 
Pnland.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

ros arba našlės, kuri turėtu nors pra
džiai prarvvenin-o. Esu 34 metų vai
kinas. Malonėkite atsišaukti:

WM. LAPINSKAS,
645 W. Madison St., 

Chicago, Iii.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGU DENGĖJAI

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

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina,'gvaranluotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

»•(

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 dideliu die
nų ir ntktu, kurios netrauks 35(T,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
eream ete , turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

JIESKO KAMBARIŲ '
REIKALINGAS kamabris vie 

nam vaikinui, su valgiu arba be 
valgio, i Turintįs tokį kambarį 
meldžiu pranešti. Fr. Rimkus, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS KAMBARIS VIE- 
nam vaikinui; geistina kad butų te
lefonas ir maudvpė. Turinti tokį 
kambarį, malonėsite nranešti.

A. CONIFF, 
__________26 S. Laflin St. _______

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kamba

riai, labai pigiai dėl darbininkų 
žmonių; su valgiu arba be val
gio. Atsišaukite pas Mrs. Gadel- 
ko, 1606 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ^
________ MOTERŲ________

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės nuo šmotų darbui. Ge
ra alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 W.-21st 
Street.

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuvės darbuį: pakuot, labeliuot, 
taipgi į kenų išdirbystę ir spaustuvės 
skyrių. Patyrimas nereikalingas, 
nuolatinis darbas.

IC-Teipkitcs •
CORN PRODUCTS REFI^ING CO., 

63rd St. & Argo Avė., 
Argo, III.

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuvės darbui. Gera alga iš pra
džioj, 30c. į vai. 5V2 dienos į sa 
vaite.

CHICAGO VITREOUS ENAMEL 
PRODUCTS CO., 

1421 S. 55th Court

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ reikia virš 16 
metų ant punch press ir assem- 
blinimui; nuo šmotų darbas; nc- 
patyrusioms 8^* vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA 16 metų merginos, 
kaipo klerkos į grosernę.

Kreipkitės:
4801 S. Ashland Avė.

REIKTA guzikams skylučių 
siuvėjų. Pavartoki! savo gabu
mus šion progom Visai keli dar
bai patyrusioms skylių siuvėjų į 
vestes. '

THE IIOUSE OF 
KUPPENHE1MER

1725 W. North Avė.,
Netoli Wood St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA AGENTŲ VYRŲ IR MO- 
terų; gali dirbti pilną arba dalį lai
ko ir galima uždirbti nuo $60.00 iki 
$100.00 į savaitę.
EMPLOYES MEDICAL BENEFIT 

ASSOCIATION, 
751 W.estį.3lst St., 

. arti Halsted St. *

REIKIA vyrų ar moterų su
prantančių taisymą marškonių 
maišelių ant spėka varomos siu
vamos mašinos. Atsišaukite: Je- 
rome Trading Co., 1351 S. State 
Street.

REIKIA DARBININKŲ
__________VYRŲ_________

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

REIKIA patyrusio veiterio ir
virėjo.

Kreipkitės:
3241 S.o Halsted St.

JIEŠKAU gero atsakančio 
bartenderio.

Atsišaukite Naujienos
3210 So. Halsted St.

Num. 139.

DARBININKŲ reikia pagelbi- 
ninkų prie mašinų; nuo šmotų 
darbas; patyrimas nereikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO.,

2840 Archer Avė.

KARŲ taisytojų, medipių bo- 
dy freitinių karų. Nuolatinis 
darbas, geras nuo šmotų mokes
tis. The Streets Co., West 48th 
& So. Morgan Sts.

T--------------------------------------------- '

REIKIA grinderių ir papras
tų į faundrę darbininkų. Nuo
latinis darbas.

AERMOTOR CO.,
. 2555 Fillmore St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti hotelyje, prie užiurėjimo ruimų 
ir prigelbėti kuknioje: geras darbas, 
kuris negali sunkaus darbo dirbti, mė
nesinė mokestis. Ateikit pasirengę 
dirbti:

1606 So. Halsted St.

DARBININKŲ reikia nuolati
niam viduje darbui. 45c. į vai.

E. F. HOUGHTON & CO., ' 
3534 Shields Avė.

f. ’ - .

REIKALINGAS KEPĖJAS LTETU- 
viškos juodos duonos; turi būti, gerai 
žinąs darbą; gera mokestis geram 
darbininkui.

Atsišaukite:
4435 S. Halsted St.

REIKIA shearma.no ir yard- 
manų į serap iron yard.

Kreipkitės :
Peoples Iron & ^Meti/1 Co., 

5835 South Loomis St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6-ių KAMBARIŲ 

rakandai, grojiklis pianas ir 2 auto
mobiliai Jeffry ir Stutz. Visi daik
tai randasi gerame stovyj.* Turiu 
parduoti greitai, nes reikia apleisti 
miestą su savo darbu, l

3300 So. Union Avė. 
Antros lubos iš fronto

GREITAM PARDAVIMUI, — Pi
giai, — pilnas įrengimas “Furoiture” 
dėl 5 kambarių.

Atsišaukit:
3331 So. Halsted Str., 

Srd floor front, 
Yards 6894

AUTOMOBILIAI
PUIKUS PAIGE TOURING AU- 

tomobilius, puikiausiame mechaniš
kam padėjime. Išvažiuoju į Califor- 
nia. Turiu paaukaut ir greitai par
duot — $1,175.

3528 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 5499 

PARDAVIMUI 5 SĖDYNIŲ OAK- 
land touring automobilius, labai pi
giai ir gerame jnechaniškame padėji
me ir atrodo kaip nauias. Kaina $175. 

LOUIS BUSHMA, 
3123 W. Pershing Rd., 

arba 39th Street.
Galima matyt po 6 vai. vak.

PARDAVIMUI ~
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernS lietuviais ir amėrikonais ap- 
gyventoj vietoj; biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parsiduoda pigiai. Pir
mas rimtas pasiulijimas paims.

716 W. 31st St.

PARDAVIMUI sahunas. Biz
nis gerai eina; noriu parduoti 
trumpu laiku. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

3201 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu 'labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio.

Atsišaukite:
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apielinkėje. Savinin
kas darė gerą biznį per daugeli metų. 

‘Priežastis pardavimo, liga. Parduo
siu už teisinga pasiuliiima,

4405 So. Linęoln St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, vieta lietuviais apgyventa, biz
nis išdirbtas cash, jei nemokantis nu
pliktu, apsiimu pamokinti pej' kokius 
du mėnesiu. Gera proga norintiems 
gerą bizni turėti.

3001 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, gero i lietuvių ir slavokų apie- 
linkėj. Priežastis — važiuoju Euro
pon. Duosiu išmėgint pirkusiam. Pi
gi renda už kratuuvę ir kambarius. 
Fixtums ir šviežas stakas. Paskubė
kit, jei norit pero biznio. Kreipkitės, 
Box 78, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas ir 
ice cream parlor labai pigiai, tik 
už $550. Priežastį patirsit apt 
vietos.

2707 W. 35th St.

PARDAVIMUI upright pia
nas visai mažai vartotas. Par
duosiu pigiai.

3306 So. Robey St.

PARDAVTMTTT SALIUNAS, PUSĖ 
arba visas visokių tautų apryven+oj 
vietoj. Biznis daromas nėr 40 metu, 
l ietuviui "gera vieti bizniui. Prieža- 
tį pardavimo natirepe ar>t vietos.

3210 So. Halsted St.,
No. 140

" 1 1 L ■ 1

PARSIDUODA SALDAINIU krau
tuvė, cigaretu ir cigaru su visais jiai- į 
nvm^is, krautuvė randasi lietuviško 
hotelin.

Atsišaukite prie
P. gadetkis,

1606 So. Halsted St., 
Chicago. !

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BARBER SHOP; 3 

krėslai ir visi įrankiai. Parduosiu už 
pigią kainą. Priežastis — turiu du 
bizniu. Lystas su virš dviejų metų. 
Yra gyvenimo kambariai; renda pigi. 
Tuoj atsišaukite:

4600 So. Marshfield Avė.
įėjimas nuo 46th St. "I

NAMAI-ŽEME
VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 

BRIGHTON PARK’E 
2424 W. 45th St.

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

DIDELIS BARGENAS

Ant West Sides, pardavimui dviejų 
aukštų muro namas. Iš priešakio po 
6 kambarius, o iš užpakalio po 4 kam
barius. Elektriką, gasas, vanos ir 
didelis cimentinis beismantas po visu 
namu. Rendos neša į mėnesį $100.00. 
o parsiduda tik už $9,200.00. Ir da
bar randasi iš fronto ant antrų lubų 
tuščias flatas. Taip, kad nupirkus 
galima tuojaus kraustytis gyventi.

ANTON VILKAS, 
2242 W. 23 Place, 
Phone Canal 1068

PARDAVIMUI 2 LOTAI PRIE 
daikto arba atskirai 30x125 pėdas; 
Visi įtaisymai, sudėti ir išmokėti, gat
vės gristos randas ant Tumer Avė., 
tarne 54 ir 55 gat. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės pas
A. A. WASIL 

5007 W. Erie St. Tel. Austin 390G

3 GEROS FARMOS!
Išsimaino ant namo arįa pigiai 

narsiduoda. Farmos randasi 24 my
lios nuo Chicagos ir tinkamos vasari
niams piknikams. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKT & CO., 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI $3,800 naujas, 
tašytų akmenų 5 kambarių na
melis. Savininkas apleidžia mie
stą — ant išmokėjimo, tai yra 
pigiau, negu kainuoja, 3925 W. 
65th St.

y2 AKRO BARGENAS
Parduosiu pusę akro žemes 

120x137 — tai yra kaip 6 mies
to lotai, juodžemis, arti reser- 
vuoto miško ir didžiausio pasau
lyje Zoologijos sodo — gatveka- 
riai, gelžkelio stotis, 22 minutos 
į miestą ir netoli didelių bulva
rų. Adresųokit. Naujiends,^

Box 72
1739 S. Halsted St.,

STOCKAI-SEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos kaina
L. KAUFMAN & CO.,

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS
/p—----------------------------- -Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresčs.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmlninki.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname i patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
fcriaučių šapose.

Master Sewing School
Princi palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake St 4-fl.
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