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Įsitikiną Calles'o laimėji 
mu prezidentūros

didėja
Angliakasių unija laimėjo 

svarbią bylą
1,800 automobilistų atestuota 

Chicagoj
3,000 nukauty pilietiniame 

kare Brazilijoj
Del federalės artilerijos bom

bardavimų Sao Paulo, gyven
tojai pereina sukilėlių pusėn.

da kompanija kreipėsi į apskri
ties apeliacijų teismą, bet ir 
čia pralaimėjo: apeliacijų teis
mas patvirtino distrikto 
ralio teismo sprendimą.

i Davis — kompanijos 
advokatas

fede-

Coronado Coal kompanijos 
bylą prieš angliakasių uniją ve
dė advokatas John W. Davis 7— 
tas patsai žmogus, kurį dabar 
demokratai nominavo savo kan
didatu į Jungtinių Valstijų pre
zidento vietą.

SANTOS, Brazilija, liepos 14. 
Brazilijos sukilimo centre, Sao 
Paulo mieste, per pastarąsias 
kelias dienas ėjusios kruviniau- 
sios kautynės, pasakoja du 
amerikiečiu, kurie per didžiau
sius pavojus atvyko čia pėsti iš 
Sao Paulo.

Jų apskaičiavimu nukautų ci
vilių žmonių ir kareivių esą apie 
3000.

Miesto ligoninės esą perpildy
tos sužeistaisiais.

Pabėgėliai patvirtina praneši
mą, kad 600 federalės kariuo
menės žmonių, pasiųstų praeitą 
savaitę iš Santos su pašalpa val
džiai ištikimiems Sao Paulo 
žmonėms, buvę insurgentų iš
skersti.

Sukilėlių jėgos, ginančios Sao 
Paulo nuo federalės kariuome
nės puolimų, busią apie 34,000 • 
žmonių. Tas skaičius kasdien di-Įžiuojantieji areštuojami ir ašt- 
dėjąs, kadangi prie sukilėlių 

vis prisidedą naujokų iš arti^ 
mesnių vietų.

Federales Kariuomenės, puof 
lančios sukilėlius, skaitoma apie 
24.000. Jos nuolatinis bomba?1 
davimas Satf Paulo miesto pada
ręs tai, kad visi gyventojai pa
linkę sukilėlių pusėn. Kalbama, . 
kad sukilėlių vadai, su genero
lu Lopez priešaky, darą prisi
ruošimų žygiuoti ant respubli
kos sostinės Rio de Janeiro, ti
kėdamies, kad pakeliui, jie dar 
gausią nemaža sustiprinimų.

1,800 automobilininką 
nubausta

Nępildantieji miesto taisyklių 
dėl važiavimo baudžiami pini
gais ir kalėjimu.

Chicagos ir visęs Cook kaun- 
tės automobilininkai dabokitės. 
Policija aštriai žiuri, kad nau
jai išleistas patvarkymas dėl 
važiavimo automobiliais butų 
pildomas. Neatsargiai, arba grei 
čiau nei taisyklės leidžia, va-

[riai baudžiami.
Kad policija 

automobilininkus 
tai, kad per tris 
dienas ji areštavo daugiau nei 
1,800 važiuotojų. Jie visi pate
ko teisman ir buvo nubausti. 
Daugiausiai buvo nubaustų pi- 
niginėmis pabaudomis, nuo 5 iki 
25 dolerių, bet kai kurie buvo 
nuteisti dagi pasėdėti kalėjime.

imliai daboja 
parodo jau 
pastarąsias

Vokietijos socialistų jėga

federacijos kongresasUnijų
Londone parodo, kad Angli
jos darbininkų judėjime ko
munistai nebelošia jokios ro
lės.

Parlamentas nutarė garsaus so
cialistų vado kūną pargaben
ti i Panteoną

Kasyklą kompanija pralai 
mėjo bylą prieš uniją

Skundė darbininkų uniją reika
laudama $200,000 atlygini
mo; byla tęsės 10 metų.

ST. LOUIS, Mo., liepos 14.— 
Apskrities apeliacijų teismo 
nuosprendžiu tapo galutinai pa
baigta kasyklų Coronadol Coal 
kompanijos byla prieš anglia
kasių liniją United Mine Wor- 
kers of America. Ta byla tęsės 
per 10 metų. Kompanija skun
dė uniją, reikalaudama 200,- 
900 dolerių atlyginimo už ta
riamą sunaikinimą jos turto 
laike angliakasių streiko 1914 
metais. Jeigu teismas butų pri
pažinęs kompanijos skundą tei
singą, tai einant Shermano įs
tatymu prieš trustus, unija bu
tų turėjus užmokėti jai trigu
bai tiek, vadinas 600,000 dole- link pasaulį šiandie 4:30 po 
rių. ' I pietų atskrido į Paryžių.

Kompanija iš karto pralošus; '---------- .------
bylą, — nes distrikto federalis 
teismas išsprendė bylą anglia
kasių unijos naudai, — kreipė
si į aukščiausį teismą, reika- 14. — Policija suėmė keturis 
laudama, kad byla butų iŠnau- asmenis, kaltinamus dėl užmu- 
jo tardoma. Aukščiausias teis- Šimo miestelėno McElroy ir su
mas tą reikalavimą atmetė. Ta-” deginimo jo kūno.

Socialdemokratų partija turi 
1,260,000 narių

BEflRLINAS, birž. 25 (paštu). 
—i Vokietijos socialdemokratų 
partijos ką tik įvykusiame su
važiavime oficialiai paskelbti 
skaitmens parodo, kad partija 
turi 1,2(10,000 nario mokesnį 
mokančių narių, tarp jų 130,- 
000 moterų. Partija turi viso 
169 laikraščius.

20th CENTURY SUDAUŽĖ
AUTĄ; 3 UŽMUŠTI

BUTLER, Ind., liepos 14. — 
Netoli nuo čia praeitą naktį 
Twe>ntieth Century traukinys 
sudaužė automobilį, važiavusį 
skersai geležinkelį. Trys auto
mobilio pasažieriai užmušti.

AMERIKOS LAKŪNAI 
PARYŽIUJ

PARYŽIUS, liep. 14.— Ame
rikos lakūnai savo kelionėj ap

NUŽUDĖ IR SUDEGINO

COLUMBJANA, Ala., liepos

4

LONDONAS, liepos 14. — 
Praeitą šeštadienį prasidėjo 
čia 25-1 a sis metinis Generalės 
Londono Profesinių Darbinin
kų Sąjungos (Trade Unions) 
Federacijos kongresas.
deracija turi apie milijoną na
rių.

Pirmasis posėdis parodė aiš
kių aiškiausiai, kad čianykščia- 
me darbininkų judėjime komu
nistai nebelošia nė jokios ro
les. Pavyzdžiui, jie buvo pada
vę sumanymą atmesti centra
linio vykdomojo komiteto pra- 
nef'fmą, kuriame pagiriama 
Anglijos darbininkų valdžios 
politika ir smerkiama opozici
jos daromi puolimai. Tasai ko
munistų pasiūlymas buvo be
veik vienbalsiai atmestas, — 
už jį balsavo tik du delegatai.

Kongresas nutarė remti cent
ro viršininkus ir pasmerkė ža
lingą komunistų darbuotę. Nu
tarimas remti centro valdybą! 
priimta po pamaiti'ngų debatų, 
kuriuose dalyvavo taipjau ofi-| 
cialis maskviškio komunistų in-Į 
ternacionalo vykdomkomo at-Į 
stovas.

PAiKYžIUS, liep. 14.— Fran- 
cijos parlamentas nutarė pa
gerbti garsų socialistų vadą 
Jean .taures, kurs prieš dešimt 
metų buvo karo reakcininkų 
sąmokslu nužudytas, — suteik
ti jam didžiausios garbės, ko- 

atiduoti 
savo sunums,* ku- 

Parlamen- 
pargabenti 
iš dabartį* 
vietos ir

Ta fe- kių tik Francija gali

17žmonių sužeista Irau 
kinio katastrofoj

mirusioms 
riais ji didžiuojas, 
tas. būtent nutarė 
Jean Jaurcs’o kūną 
nes jo palaidojimo
padėti nacionalėj šventykloj — 
Panteone, kurį Francija spe
cialiai pastatydino savo nemir
štamiems genijams patalpinti 
ir kuriame iki šiol turi garbės 
silsėtis vos apie tuzinas garse
nybių.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
14. - Generolo Plutarco Elias 
Calles rėmėjai yra taip tikri, 
kad įvykusiais rinkimais jis li
ko išrinktas Meksikos prezi
dentu, jogini jau kalbama apie 
jo naujo kabineto personalą. 
Naujais min isterinis numato
mi šie asmenys:

Vidaus, Gilberto Valenzuela; 
užsienio, Jose Cassaurona, dar- 
bietis; karo, Arnulfo Gomez, 
dabartinis Meksikos Miesto ko
mendantas; susisiekimo, Luis 
Morones, darbietis; finansų, 
Luis Gabrera; pramonės, Celes* 
tino Gasca, darbietis; žemės 
ūkio, Ramon Denegri, esamasis 
ObregOno kabinete žemės ūkio 
minZiterie; švietimo, Alfonso 
Cravioto.

Kauno kalėjimo kali
nių maištas

------------ 1--------------------------- A

Nuginklavę kalėjimo sargybą ir pasigrobę iš san
dėlio ginklų, kaliniai pabėgo. Pabėgėliams gau
dyti pašaukta kariuomenė. Daugelis sugaudyta.

[Naujienų koresp.]

mas su lūžo, o kadangi jie buvo 
surakinti — negalėjo pabėgti.

Likusieji kalėjime užsibarika
davo ir laikėsi, kol atvyko ka
riuomenė su kulkasvaidžiais. 
Tik paleidus keletą šūvių į ka
lėjimą — pasidavė.

Iki šiol pasisekė sugauti re
gis trisdešimt šeši, kiti dar 
slapstosi.

Kalbama, kad yra keletas už-

Bankrutavo bankas
Del Lietuvos atstovybės 

Londone
ST. LOUIS, Mo., liepos 14.— 

j Vietos Republic National ban
kas šiandie uždarė savo duris. 
Banko resursai, sulig* paskuti
niąja apyskaita, siekė 4 mili
jonus dolerių. Clearing House 
garantuoja visiems depozito- 
riams išmokėti jų įdėlius, bet 
banko akcininkų žlunga apie 
900,000 dolerių.

AVIACIJOS NELAIMĖ

OAKLAND, Gal., liepos 14,
WINNIPEG, Manitoba, liepos I Aeroplanui nupuolus žemėn 

14. — Septyniolika pasažierių Į aviatorius Word pavojingai su
liko sužeista greitajam Cana-Į s’žcidč, o jo pasažierius, rs 
ilian Pacific linijos traukiniui sudegė liepsnose, gazo i-
iššokus iš bėgių netoli Wape- no rezervuarui ekspliodavus. 
Ila, Sask.

GRĮŽTA PRIE “NELYGYBĖS”'

Smarki audra Kansase Maskva. — Numatoma rusų 
traukiniai padalinti į pirmos ir 

Penki žmonės užmušti, daugiau I antros klasės vagonus. Nuo re- 
nei 20 sužeista. Į voliucijos buvo visos klasės su-

-----------  [vienodintos ir kursavo tik pir- 
AUiGUSTA, Kans., liepos 14. Į mos klases vagonai.

— Praeitą naktį čia siautė j
smarki audra. Keletas namų *
mieste sugriauta, penki žmonės | PABALTIJOS TRECIŲJŲ 
užmušta ir daugiau nei dvide- TEISIMAS
šimt sužeista. I \

MIESTO MAYORAS NUBAUS
TAS UŽ GIRTYBĘ.

TAYILORVillJlJE, Ilk, liepos 
14. — Vietos burmistras Hob- 
son areštuota dėl girtybės ir 
netvarkos kėlimo. Teismas nu
baudė jį penkiais doleriais.

Areštavo banko kasininką.

Kaunas [Lž]. — Suomijos 
vyriausybė jpri^itintusil projek
tą trečiųjų teismui sudaryti 
tarp Suomijos, Estijos, Latvi
jos ir Lenkijos. Pamatan deda
ma Varšuvos konferencijos at
mestoji arbitražo sutartis. Lat
vijos laikraščių žiniomis tam 
sumanymui nepritarsianti Lat
vija ir Lenkija.

LOWELL, Mass., liepos 14.— 
Old LoSvell National banko ka
sininkas J. H. Boardman 
tuotas. Kaltinamas dėl 
klemžimo $70,600 banko 
gy-

areš- 
pasi- 
pini-

ORR
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KATASTROFOS AUKOS

KAUNAS [Lž] —‘Birželio 
14 d. vakare iš Nemluno ties Za- 
piškio m. tapo ištraukti 5 sken
duoliai (4 vyrai ir viena mote
riškė. Spėjama, kad minėti 
skenduoliai • esą garlaivio “Ne
munas” katastrofos aukos. Jų 
asmenybė dar neišaiškinta.

Chicago ir apielinkė. — .Šiai 
dienai oro žynius pranašauja 
giedrą; taipjau busią šilčiaU; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar 'temperatūra viduti
niai iijiant siekė 650 F.

šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 8:25.

PINIGŲ KURSAS

Pągimdė 4 vaikus.

PANEVĖŽYS, [PB].—- Bir
želio 24 d. netoli Androniškio 
vieno eigulio žmona pagimdė 4 
vaikus. Kadangi prie gimdymo 
nebuvo akušėrės, nežinia ar 
motina išliks gyva.

Vakar, liepos 14 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų .........
Italijoj, 100 lirų ........
Franci jos, 100 frankų ....
Lietuvos, 100 litų .........
Norvegijos, 100 kronų ... 
Olandijos, 100 florinų ... 
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 10(| krohų ......
Šveicarijos, 100 frankų ...

. $4.38 
$4.62 

$16.11
$4.33
$5.20

$10.80
$13.48
$37.81

$2.25 
$26.64 
$19.39

______ - -.. -........... . .......... - - -- —.... -

Londonas (E) — Anglijos 
premjeras MacDonaldas atsa
kydamas į paklausimą Žemuti
nių Rūmų paaiškino, kad Lie
tuvos atstovui nesuteikiama pil
nų diplomatinių teisių, kol Lie
tuvos vyriausybė nėra ratifi
kavusi Klaipėdos Konvencijos.

LIETUVOS BURMISTRAI
RYGOJ. 1

RYGA (E). — Birželio lž d. 
Rygon atvyko, grįždami iš Ta
lino, Kauno miesto burmistras 
p. Vileišis, Mariampolės — p. 
Staugaitis, Šiaulių — p. Beika 
ir Lietuvos miestų sąjungos se
kretorius p. Kairiunaitib. Sve
čiai išbuvo Rygoje 2 dienas, 
smulkiai susipažindami su Ry
gos komunalėmis įstaigomis, jų 
veikimu ir Rygos uostu. Kauno 
svečiai buvo labai širdingai pri
imti Rygos miesto.galvos p. An
dersono ir kitų miestų valdybos 
narių. Buvo surengta keletas 
pietų, kuriuose be kit žymių 
latvių veikėjų dalyvavo ir poe
tas Rainis.

ESTŲ GELEŽINKELIO
1 KATASTROFA

Kaunas [L], — Birželio 3 d. 
naktį ėjo keleivių traukinys iš 
Valkų į Taliną (Revel), vežda
mas apie 400 keleivių. Smar
kiausiame įsibegime traukinys 
nuvirto nuo kelio; kai kurie 
vagonai numesti per 35 metrus 
nuo bėgių, šeštasis vagonas už
bėgęs ant penktojo vagono, ku
ris visai nutriuškintas. Tame 
vagone 10 keleivių mirtinai už- 
mušti, 7 sunkiai, o 8 lengvai 
sužeisti. 1

Sutriuškinto vagono vienas 
keleivis, išlikęs gyvas, pasako
ja, jog tai buvęs pats baisiau
sias momentas. Visi keleiviai 
vagonuose ramiai miegoję. 
Urnai pasigirdo baisiausi šauks
mai ir vaitojimai. Keleiviai gu
lėję ant grindų, jų pusiau apmi
rę veidai apsiliieję kraujais, kai 
kurie čia pat mirę. Išlikę gyvi 
bėgę iš apversto traukinio ir 
sulaužytuose vagonuose ieško
ję savo pažįstamų, giminių. 
Traukinio mašinistas 'išlikęs 
gyvas, pečkurys — užmuštas. 
Tos baisios nelaimės priežas
tis esanti piktadarybė, nes bu
vę atsukti bėgiai. Po 3—4 va
landų atvyko pagalba sužeis
tiesiems, taip pat Susisiekimo 
Ministeris p. Kaak, aukštesnieji 
valdininkai ir prokuratūros at
stovai.

Viso esą užmušta 12 žmonių 
Kai kurie taip sudaužyti, 
negalima pažinti.

Nuostolių esą padaryta 
10 milijonų markių.

jog

apie

KAUNAS, birž. 27 d. — čia 
šiandie didelis sumišimas. Vi
sos gatvės apstatytos kulka
svaidžiais, šarvuotais automo
biliais ir kariuomene.

Iki šiolei pasisekė man suži
noti šitokia istorija:
* Apie 2-rąt vai. po pietų sargy
ba vedė keletą kalinių į mokyk
lą, ten pat kalėjimo kieme. Pri
ėjus prie mdkyklofc, kaliniai
puolė sargybą, nuginklavo, su- muštų ir sužeistų iš abiejų pu- 
rišo; vėliaus nuginklavo Ir prie šių. šiandie visur apstatyta po- 
vartų stovinčią sargybą. ' licija, ir vakare einant kas de-

Tokiu budu kaliniai įsigiję šimt žingsnių reikalauja pas- 
tris šautuvus puolė kalėjimo porto. Policijai ir kareiviams 
raštinę ir ginklų sandėlį, iš kur:yra įsakyta areštuoti kiekvieną 
pasiėmė apie trisdešimt šautu-1 įtariamą asmenį, ypatingai pa- 
vų. įnašų į kalinį. Tokiu budu suim-

Paleidę kitus kalinius iš ka- ta daug darbininkų, visai ne- 
merų ir susidarę būriais pabė- -kaltų, nes jie mat yra panašus 
go. ‘į kalinius, ypatingai grįždami

Kurie buvo surakinti, pasi- iš darbo.
gavo vežimą, ir Keistučio gatve į Netikėtai ir aš turėjau dide- 
traukė į kalnus. • , lio išgąsčio. Mat einant Laisvės

Kiti, susirikiavę į grupes, — aleija reikėjo pereiti Mickevi- 
su šautuvais iš šalių, be šautu- ‘čiaus gatvę. Ties kampu stovė- 

dėdamies darni kareiviai sulaikė ir sako: 
areštuotus, —Ponas turi smarkiai bėgti per 

gatvę, arba grįžti atgal!
pasisekė į Kadangi man buvo reikalas

vų vidury — taip 
buk šauliai veda 
traukė į visas puses.

Tokiu budu jiems
praeiti ir keletą policijos sar- praeiti, tai, sakau, aš bėgsiu.

• Susiėmęs skvernus pasilei-
■ Tik vėliaus, kilus trukšmui, (tau skersai gatvę. Tuo sykiu 
prasidėjo šaudymai iš abiej'ų • pasigirdo 'trach!-trach!-trach! 
pusių.

Ištrukę kaliniai metėsi j vi
sas puses bėgti. Milicija ir ka
reiviai, vydamiesi — šaudyti. 
Žinoma, kaliniai, turėdami gin
klus, taip pat nežiopsojo.

Pirmiausia, rodos, sugavo va- nekliudytas.
žinotus, nes jų nelaimei veži-1 “Naujienų” Korespondentas

,—šūviai iš kulkasvaidžio. Man 
pasirodė, kad tai į mane šaudo 
manydami, kad kalinys bėga. 
Iš baimes kone parpuoliau ir tik 
antroj pusėj gatvės atsipeikė
jau, apisigralibęs ii4 įsitikinęs, 
kad esu ne tik dar gyvas, bet ir

o

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpaš adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pęrtoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujiėnų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St Chicago, III.

Į IMPERFECT IN ORIGIN A i
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ■ ■ -
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Centralinis Amerikos ko
munistų organas, “The 
Daily Worker”, rašo apie 
progresistų konvenciją Cle- 
velkncįe:

“Konfėj^njcija milžiniš
koje dauguiildje susidėjo 
iš atstovų geležinkeliečių 
unijų ,rubsiuvių unijų, 

• valstijų darbo federacijų 
ir šešių ar septynių kitų 
tarptautinių unijų. Buvo 
tenai socialistų partija. 
Net ir socialistų-darbinin- 

ky partija... turėjo tenai 
savo atstovus. Taigi, savo 
sudėtim, tai buvo grynai 
darbininkų susirinkimas 
(“labor gathering pure 
and simple”).”
Tokia konferencija, girdi, 

būtinai turėjo steigti darbo 
partiją. O ji, to nepadarė. 
Tai esąs “išdavimas”.

Išdavimas, ar ne, vienok 
ir patys komunistai pripažį
sta, kad Clevelando suva
žiavimas buvo tikrai darbi
ninkiškas, o ne kapitalistiš
kas, buržuaziškas arba koks 
kitoks . Jisai, vadinasi, tu
rėjo teisę kalbėt darbininkų 
vardu.

Kam gi tuomet komunis
tai visaip niekina ir pravar
džiuoja tų suvažiųvimų? Jei
gu jisai padarė klaidų, tai 
reikia jį kritikuoti, bet ne 
smerkti.

Kaip ten kas nešnekėtų, o 
progresyvės konvencijos nu
tarimai Clevelande reiškia 
visgi stambų žingsnį pirmyn 
Amerikos darbininkų judė
jime. Pirmų kartų šios šą- 
lies darbininkų judėjimo is
torijoje didelės darbininkų 
unijos nutarė vesti nepri
klausomų nuo kapitalistinių 
partijų nacionalę (visos ša
lies) kampaniją. Ir pirmu 
kartu didelių darbininkų 
unijų delegatai viešai pripa
žino reikalingumų nepri
klausomos politinės parti
jos.

Prie to reikia atsiminti, 
kad tai buvo padaryta prie
šingai viešai išreikštam 
Gomi^erso norui. Tuo pa
čiu laiku, kai rinkosi Cleve- 

lando konvencija, senasis 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadas paskelbė pareiški
mų, kad jokios atskiros par
tijos darbininkams nerei
kia.

Nekantrus draugai gal 
sakys, kad tų nutarimų, ku
rie buvo priimti Clevelan
de, yra negana; konvencija 
turėjo eiti toliaus. Kodėl 
ji negalėjo suprasti tų, kų 
Amerikos socialistai supra
to jau 30 metų atgal, būtent, 
kad darbininkams reikia sa
vos socialistiniais princi
pais pagrįstos partijos? Ko
de! ji, net ir pripažindama 
nepriklausomos partijos rei
kalingumų ,atidėjo jos stei
gimų iki po Naujų Metų ir 
nepasisakė už socializmo 
principus?

Šitie priekaištai yra visai 
teisingi, bet pie paliečia tik
tai vienų klausimo pusę. Cle
velando progresyvė konven
cija neatliko to, kų ji, socia
listų nuomone, turėjo atlik
ti; bet ar ji prisiartino prie 
:to, kas Veikėjo atlikti, ar 
ne? Be abejonės, prisiarti- 

’no.
padarę klaidų, jeigu jie bu
tų paniekinę konvęncijos 
darbų. — * -

Todėl socidlištai butų

Mes niekuomet neprivalo
me užmiršti, kad vienas da
lykas yra suprasti tam tikrų 
idėjų,* o visai kitas dalykas 
yra įvykinti jų.

Socializmas nėra utopija. 
Jisai remiasi ne tuo, kad jį 
sugalvojo gudrus žmonės 
darbininkų išvadavimui. Ji
sai remiasi pačių darbinin
ku noru išvaduoti savo. Kol 
tiktai menka darbininkų da
lis supranta, kad jų vargai 
pareina nuo dabartines vi
suomenės sistemos, ir koliai 
darbininkų minios nenori 
prieš tų sistemų kovoti, — 
socializmas yra negalimas.

Kų gi tokiose apystovose 
turi daryt tie darbininkai, 
kurie jau nori socializmo? 
Tai yra pamatinis ^.socialisti
nės taktikos klausimas.

Amerikos socialistuose se
ninus Vyraudavo toks nusi
statymas šituo klausimu. 
Jeigu kiti darbininkai nepri
taria musų idėjai, tai mes 
kovokime už socializmų vie
ni ir stengkimes kartu ap
šviesti tuos nesusipratusius 
darbininkus. Savo pasišven* 
timu ir savo agitacija mes 
pritrauksime prie savęs to
lyn vis daugiaus ir daugiaus 
darbininkų ir, pagalios, pa
sieksime to, kad visa darbi
ninkų klase bus su mumis, ir 
socializmas tuomet bus įvy
kintas.

Šita taktika gal ir butų 
buvusi sėkminga, jeigu soci
alistai butų buvę neklaidin
gi žmonės. Bet jie padarė 
daug klaidų ir tuo sutrukdė 
savo darbų.

Viena jų klaida buvo ta, 
kad jie, ažuot tiktai švietę 
nesocialistines darbininkų 
minias, dažnai atakuodavo 
jas. Nesocialistus darbinin- 

, < jojčimt:, ai ją suprastų urm vitr-
kus Jie pravardžiuodavo nas lietuvis, kuris yra papratęs 
“Henry Dubb” ir kitokiais 
pašiepiančiais vardais;, ne- 
socialistinių darbininkų va
dus jie visaip smerkdavo; 
kovai su nesocialistinėmis 
darbininkų unijomis ;
steigdavo savo unijas (iš to'tauzymas apie “lietuvybę“?

juk atsirado I. W. W.), ir t, 
t. Tuo budu socialistai su
kiršino prieš save daugelį 
darbininkų.

Kita kliūtis socialistų pa
sisekimui buvo ta, kad jie 
patys savo tarpe nelabai su
tikdavo. Jau nuo senai 
Amerikoje gyvuoja dvi prie
šingos viena Ritmai socialistų 
organizacijos — Socialistų 
Partija ir Socialistų Darbi
ninkų Partija; paskutiniu 
gi laiku atsirado dar ir įvai
rių spalvų “komunistai”, ku
rie kovoja prieš socialistus 
pikčiaus, negu prieš republį- 
konus arba demokratus. O 
betgi tie “komunistai” sako, 
kad jie irgi norį socializmo 
tvarkos. '

Jeigu šitokie nesutikimai 
eina socializmo šalininkų ei
lėse, tai kaip galima tikėtis, 
kad darbininkų minios žiū
rėtų į juos, kaipo į gerus va
dus?

Per tris dešimtis metų so
cialistai atliko milžiniškų 
darbų. Amerikoje, plačiai 
paskleisdami socializmo idė
jų darbininkų miniose. Bet 
į savo organizacijų jie pri
traukė tiktai labai- mažų da-. 
lį darbininkų. Todėl jie da
bar ir nutarė imtis kitokios 
taktikos. Ažuot laukę, kol 
minios ateis pas juos, jie nu
tarė patys eiti prie minių. <•

Kad priėjus prie minių, 
reikia su jomis kartu dar
buotis. Tas, žinoma, reika
lauja iš socialistų šiokių-to- 
kių nusileidimų minių pro
tavimui. Anot vieno socia
listų delegato Clevelando 
konvencijoje, — “mes daro
me žingsnį atgal, idant sto
vėtume arčiaus prie tų dar

bininkų, kurie nepaseka pa
skui mus.”

Socialistų pareiga yra 
darbuotis, kad visa darbi
ninkų klasė suprastų socia
lizmo idėją ir kovotų už ją. 
Bet jie negali to pasiekti, 
jeigu jie stovi nuo darbinin
kų masių taip toli, kad jos 
negirdi jų balso.

Štai delko Clevelande so
cialistai nutarė laikytis iš
vien su darbininkų organi
zacijomis, prisidėjusiomis 
prie Progfesyvio Politinio 
Veikimo Konferencijos — 
kartu su jomis balsuot lap
kričio mėnesyje ir kartu su 
jpmis paskui steigti naują 
partiją,

.................................. PI*—............. ....

Apžvalga
LIETUVIS NESUPRASTŲ.

“Vienybė,“ gindama savo so.- 
bostoniškio kolegos “gramati
ką,“ reiškia pageidavimą, kad 
“Naujienas’ redaguotų žmogus, 
kuris suprastų, ką jisai rašo. 
Tuomet girdi, butų da ir ta nau
da, kad —

“Nematytumėm gal būt gy- 
nymų rušų ir vokiečių kalbų 
dėl vartojimo Lietuvoje ir 
pas lietuvius.-’ 

f

Ką šitais žodžiais norėjo pa
sakyti “Vienybė,” mes irgi ne
labai suprantame. Bet mes abe
jojame, ar ją suprastų bent vle-

savo mintis reikšti savo prigim
tąja kalba, o ne “Volapueku.“

Na, o kažin kad Sirvydas su 
Šilvyduku ir Tulys, iš tiesų, im
tų ir pradėtų mokintis lietuvių 

į kalbos — ar tai nebūtų didesnis 
jie pagerbimas tautai, negu tuščias

» _ ’ . • 1n • j .i. _n

NEJAUGI?
Brooklyno komunistų orga

nas sako:
“Clevelando konfereĮicija 

ne tik kad neįstei^e mjasinės 
darbo partijos, bet net užsi
mini apie ją neužsiminė. Ne
užsiminė ne tik kiti konferen
cijos dalyviai, bet ir broliai 
socialistai laikė liežuvi už 
dantų.“
Tai yra netiesa.
Viena, karšti ginčai dėl Dar

bo Partijos steigimo ėjo “orga
nizaciniam komitete“, kurį pa
skyrė progresistų konvencija ir 
kurio raportą ji paskui priėmė. 
Socialistų atstovai tuose gin
čuose stojo už Darbo Partiją.

Antra, organizacinis komite
tas įnešė pasiūlymą (kuris ta
po patvirtintas), kad Progresy-
vio Politinio Veikimo Konferę.n-1 iki sausio mėnesio.

Sukilimas Kauno kalėjime
[Musų koresp.]

Kauno kalėjimas tai tokia 
vieta, kur visi Lietuvos visuo
menės gyvenimo paviršiai bei 
padugnės sutalpinta. Čia tuos 
paviršius bei padugnes talpino 
rusai, talpino vokiečiai, talpina 
dabar krikščionys demokratai 
kunigai. Visokių čia rąsi: senų, 
jaunų, vyrų, .moterų; jtrastuolė- 
lių, mokytų; žodžiu, visokių, ko
kių tik 20-jo amžiaus “civiliza
cija“ yra davusi.

Kauno kalėjime daug rasi mu
sų spaudos draudimo laikais ir 
lietuviškojo kilimo laikais (prieš 
karą) mūsiškių veikėjų sėdėju
sių. Neabejoju, kad daug kam 
visose pasaulio dalyse šiandien 
esant ir sau laisvai gyvenant, šj 
straipsnelį skaitant, prisimins 
tos‘valandos, kurias jis kadaisia 
Kauno kalėjime perleido, prisi
mins tos mintys, tos svajonės, 
kurios jam ten, toj skylėje 
esant, gimė galvoje, auklėjosi 
krutinėję, kalbėjosi žodžiais ir 
tie žo<lžiiii tapo Rmivi ir cla1t>a/r 

gyvena ir dar ilgai-ilgai gyvens 
tarpe musų. Tai rusų viešpatas 
vimo laikais.

Vokiečių, laike karo, viešpata
vimo laikais, Kauno kalėjimas 
buvo tokia, maždaug vieta, į 
kurią gyvą žmogų įvesdavo, o 
negyvą išvesdavo arba ten pat 
pakasdavo... Kalėjimo kieme bu
vusios kartuvės, kuriose pa
smerktuosius visiems kitiems z
kaliniams matant bei girdint 
kardavo. Esanti sušaudyta sie
na, prie kurios myriop pa
smerktuosius šaudydavo; ta su
šaudyta siena, žinoma, kaip ka
pai su paminklais, ilgai liudys 
pasauliui, kad čia kadaisia žudy- 
ta žmonės. Kiek tai čia jaunų 
ir stiprių krūtinių paliovė kvė
puoti, kiek brangiausių žmogui 
gyvybių atimta, kurių neduota, 
negimdyta ir neauginta!?

Keikdavo Lietuvos žmonės ru
sams valdant kalėjimą, keikda- 
do ir su pasibiaurėjinru minėda
vo jį. vokiečiams valdant, o da
bar, krikščionims demokratams 
valdant dvigubai keikia kalėji
mą, nes jame daug bereikalin
gai, daug nekaltų žmonių, daug 
taip vadinamų partijinių bei po
litinių priešų sukišta kirmyja, 
kaikurie net nežinodami delko 
arba' už ką...

Jau turbūt visiems amerikie
čiams žinoma, kad nesenai Kau
ne karo teismas teisė mariam- 
poliečių bylą už tą krikščionių 
demokratų insceniruotą šlnėklą 
“bolševizmą“. Jų tarpe ir senų 
brangių Lietuvai dar prieš spau
dos leidimą darbuotojų buvo, ku
rie' lietuviškas knygas ir laik
raščius iš užsienių gabendami 
savo gyvybę pavojun statė. Tei
sė apie 50 asmenų po 2—3 me
tus išlaikytų kalėjime, kurių di
desnę pusę, neradus kaltais pa
leido. Kitiems, nors dėl “akių 
svieto“ turėjo surasti kaltės, nesi 
kitaip teismas būt moraliai su- 
bankrutinęs. Ir kad teismui iš
laikyti savo autoritetą aukštu
moje, prisiėjo nekaltus žmones 
rasti kaltais, pasmerkti... Tiek 
to. Avinėlis dėlto kaltas, kad 

cija įgaliotų savo naclonalj ko
mitetą vesti rinkimų kampan i - 
ją šiais metais ir po rinkimų, 
lapkričio 29 d., suseiti apsvar
styti tolimesnį darbą.

Trečia, konvencija nutarė, 
kad nacionalis komitetas turiI 
sušaukti ne vėliaus, kaip sausio 
mėnesyje 1925 m., konvenciją, 
kurios tikslas bus išspręsti 
“pastovios nepriklausomos poli
tinės partijom“ suorganizavi
mo klausimą

Akyvaizdoje šitų faktų kaip
gi galimą sakyti, kad Clevelan
do konvencija “užsirpint neuž
siminė“ apie masinę darbo par
tiją?

Gal komunistų organas šitaip 
rašo dėlto, kad tenai1 nebuvo mi
nima “darbo partijos“ vardas? 
Bet tai yra menkniekis. Parin
gti vardą partijai dar yra laiko 

vilkas esti nori! Bet kas atly
gins tiems vargšams po metus 
kitus iškalėjusiems rastiems ne
kaltais? Kai jie krikščionių de
mokratų valdžiai skundėsi tokia 
neteisybe, tai gavo atsakymą: 
Džiaugkitės ,kad tapote išteisin
ėti ir paliuosuoti, o tai galėjo bu- 
•ti ir antraip!.. O gi gęgužęjs 1? 
mos dienos šių metų dalyvių apie 
'šimtą suviršum žmonių tąip-'pąt 
•Kauno kalėjime “pakutavoja“ — 
gavę po 2—3—5 mėnesių, kam 
panorėjo švęsti ir eiti su raudo
na vėliava per miestą, žodžiu, 
persekiojimas, kalėjimas, baus
mės kaltų bei nekaltų pilnoje 
formoje kariškai-kaizeiriška — 
krikščioniškai-demoratiška!... Ir 
už kerštą kyla kerštas.

* *
*

Birželio 27 d apie 3-čią valan
dą Kaune pasigirdo šaudymas— 
išsyk lėtai, paskui tankiau ir 
galų gale kulkasvaidžiai pradė
jo tratėti. Akies mirksniu 
Kauną aplėkė žinia, kad buk 
Katino kalėjime kaliniai sukilę. 
Ir ištiesų — Keistučio, Mickevi
čiaus ir kitos gatvės — visas 
kalėjimo rajonas tapo policija ir 
kareiviais apstatytas ir pašali
nių žmonių nepraleido nė šian 
nė ten praeiti. Pasigirdo šau
dymai ir kitose miesto dalyse 
ir bematant pasidarė toks vaiz
das, kad iškilo visuotinas gink
luotas sukilimas krikš-demokra 
tų valdžiai bei kunigų kabinetui 
nuversti... Matyt, šaudymams 
prasidėjus, kaikas šautuvą turė
damas, dėl didesnio ’ ambaraso 
(provokacijos) šaudė, taip kad 
visame mieste kaip žirnius be
riant pakšejo. šaudymas tęsėsi 
apie porą valandų.

Įvykis baisus ir žiaurus. Suki
limas matyt išanksto organi
zuotas ir visi veiksmai strate
giškai nustatyta. Sukilimo 
smulkmenos, žinoma, paaiškės 
vėliau, o dabar tik šitiek sužino
ta.

Apie pirmą valandą dieną, 
žymi kalinių grupė užpuolė ka
lėjimo administraciją ir sargy
bą, nuginklavo, kas labai prieši
nosi, tą nužudė ir mekeno ne
trukdomi—pabėgo. Viso esą pa
bėgę apie 1400 žmonių; apie 20 
esą nukautų; sunaikinta esą vi
si kalėjimo kontoroj popieriai.

Paskalos eina šitokios: kele
tas vyrų kalinių užpuolė kalėji
mo viršininko pagelbininką, jį 
sužeidė ir nuginklavo; taip pat 
pasielgė ir su kitais tarnauto- 
paiš — nuginklavo, sužeidė arba 
nužudė. Tai atlikę nutraukė te
lefono vielas ir pastatę iš vidaus 
savo sargybą, paėmę iš kalėjimo 
kontoros raktus, atrakinę visas 
kameras ir paleido kalinius. Kiti 
naikino, draskė ir degino viso
kius, koki tik kalejim6 buvo, 
raštus, popierius, dokumentui, 
kad jų nė žymės“lėbeliktų. Dar 
kiti ėjo ir atidarinėjo kalėjimo 
kieme sandelius,' ėniė maistą, 
rubus, ginklus —- viską/ ką tik 
rado tinkamo .ir paskubomis ren
gėsi pabėgti. Kai jau šiek tiek 
prisiringė, atidarė kalėjimo var

■■

tus ir kaip debesys pasipylė pil
na gatvė baisių kaip mirčių žmo
nių, kai kurie net su pančiais.— 
bėgti eiti, kur kam akys rodė. 
Kaikas pasakojo matę ,kaip kali
niai užpuolę sunkųjį automobi
lių, nuvertę šoferį ir pats paėmę 
prigulę pilną, nudundėję iš mies
to kur akys mato... Kiti pagrobę 
kažin kokio konsulo arklius ir 
raiti nujoję už Aleksoto arklius 
paleidę, o patys pasislėpę...

Toks įvykis sujudino visą mie
stą. Subruzdo visi: . policija ir 
kariuomenė atsistojo ant kojų ii’ 
pradėjo veikti — gaudyti pabė
gusius, gabenti atgal į kalėjimą 
suimtuosius ir sužeistuosius bei 
užmuštuosius vežti į ligonbu- 
čius.
Akymirka tapo apstatytas sar
gyba visas Kaunas ir per tiltus 
einančiųjų klausinėjo pasų. Kas 
tik paso neturėjo, tą suiminėjo 
ir -t6kiu budu keletas tūkstan
čių nieko nekaltų,, nieko neži
nančių piliečių atsidūrė kaleji- 
muosna. Daug kam tėvams, mo
tinom, žmonoms nunešus pasus, 
tapo paleisti, o kam nenunešė, 
tie per naktį kokiose nors ka- 
murkėse kaip silkės sukimšti 
išstovėjo, kol ant rytojaus daly
kas išsiaiškino ir už pasot neturė
jimą su savitti tapo nubausti.

Paskalos eina, kad paskuti- 
•niifoju laiku kalėjimo sargyba 
su .kaliniais labai žiauriai elg
davosi, kas, žinoma, turėjo su
kelti baisaus keršto jausmus. 
Toliau buk esą buvę apie 10 as
menų pasmerktų myriop, kurių

* J »■ 5 *. .« . - f
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žuvo viens paskui kitą. Tada 
pradėjo verkti pačios ir yaikai 
tos giminės, o tėvai užsimąstė 
ir įpuolę į liūdesį. įteikėjo išeiti 

iš to miško ir tam buvo tik du 
keliai: vienas — atgal, —ten 
buvo stiprus ir pikti žmonės, 
kitas — priekyn, — ten stovė
jo milžinai medžiai, ankštai ap
kabinę viens kitą, galingomis 
šakomis ir nuleidę savo suraiz- 
giotas šaknis giliai į tirštą pel
kių dumblą. Tie medžiai stovėjo 
tylus ir nejudą, kaip akmeni
niai, dieną pilkoj prieblandoj ir 
dar. ajiksčiau susiglausdavo 
apie tuos žmones vakarais, ka-' 
da susikurdavo ugniakurius. Ir 
visada, dieną ir naktį, apie tuos 
žmones buvo žiedas stiprios 
tamsos, kuri tarsi rengėsi su-

žmones ir mąstydama trinti juos, pripratusius prie 
stepų erdvumo ir šviesos. O dar 
baisiaus būdavo tada, kada vė
jas plakė medžių viršūnėmis ir 
visas miškas kurčiai gaudė, tar
si grūmojo ir giedojo laidotu
vių giesmę tiems žmonėms, ką 
pasislėpė jame nuo priešų. Tai 
buvo visgi stiprus žmonės ir 
butą galėję eiti mušties ant 
mirties su tais, ką kartą perga
lėjo juos, bet jie negalėjo mir
ti kovose, dėlto, kad pas juos 
buvo užžadai ir jeigu butų jie 
numirę, tai butų prapuolę iš 
gyvenimo ir tie užžadai. Ir del- 
io jie sėdėjo ir mąstė ilgomis 
naktimis, kurčiai miškui ūžiant, 
nuodingoj smarvėj pelkių. Jie 
sėdėjo, o šešėliai nuo ugniaku
rų šokinėjo apie juos nebyliame 
šokyje ir visiems rodėsi, kad 
tai ne šešėliai šoka, o besidžiau
giančios piktos dvasios miško ii 
pelkės... žmonės sėdėjo ir mąs
tė. ‘

Ką jus žinote, visi jau
nieji? Ech!..'žiurėtumėt į se
novę atidžiai — ten viskas at
spėta. bus... O štai jus nežiūrite 

ir todėl nemokate gyventi... Ar 
aš gi nematau gyvenimo? Ak, 
viską matau, nors ir silpnos ma
no akys! Ir matau aš, kad ne
gyvena žmonės,o vis taikosi, tai
kosi ir praleidžia tam visą savo 
gyvenimą. Ir kada apvagia 
patys save, išaikvoję laiką, tai 
pradeda verkti ant likimo. Ką 
gi čia likimas? Kiekvienas pats 
sau likimas! Visokių žmonių 
dabar aš matau, o štai stiprių 
nėra! Kur gi jie?... Ir gražuo
lių darosi vis mažiau...

Senutė užsimąstė apie tai kur 
pradingo iš gyvenimo stiprus ir 
gražus 
žiurėjo į Stepą, tarsi j ieškodama 
jame atsakymo.

Aš laukiau jos pasakojimo 
ir tylėjau, bijodama, kad jeigu 
paklausiu ją ko nors, ji vėl nu
kryps į šalį. Aš žinojau, kad 
kada ji išėlna į audringą jurą, 
savo atsiminimų, ji dvelkia ant 
jos filižofija, ir tankiai atsitik
davo, kad galas tos ar kitos le
gendos žūdavo po našta tos fi
losofijos, laisvos ir paprastos, 

bet senutės Izergjl išdėstyme 
pavirtusios į kokį tai keistą ka
muolėlį daugspalvių siūlų, gud
riai supainiotų laiko.

III

Ir štai ji pradėjo pasakoti:
“Gyveno ant žemės senovėje 

tūli žmonės, kur—nežinau, ži
nau, kad dideli nepereinami 
miškai supę iš trijų pusių tabo
rus tų žmonių, o iš ketvirtos — 
buvo Stepas. Buvo tai linksmus, 
stiprus ir drąsus žmonės, ne- 
geidžiusieji daug... Ir štai atė
jo kartą sunkus metas: atsira
do iš kurtai kita giminė ir pra
varė pirmesniuosius į miško gi
lumą. Ten buvo pelkės 5r tam
sa, kadangi mliškas buvo senas, 
ir taip tankiai pinėsi jo šakos, 
kad per jas' nebuvo matyt dan
gaus ir saulės spinduliai vos 
galėjo pramušti sau kelią-iki 
pelkių per tankius lapus. Bet 
kada jos spinduliai puldavo 
ant pelkių vandens, tai pakilda
vo smarvė ir nuo jos žmonės 

keletą birželio mėn. 26 dienos 
naktyj nužudę, o kitus turėję 
birželio 27 dienos nakčia nužu
dyti. Tai čia tą sukilimą ir iš- 
siliuosavimą buk obalsis “mirti 
ar gyventi“ iššaukęs. Čia, ma
tyt, pritinka senų seniausias 
priežodis: “Kas su ginklu ka
riauja, nuo ginklo žūva“...

Su politiniais iš Kauno kalėji
mo, žinoma, pabėgo ir krimina
liai kaliniai. Jie, žinoma, kai]) 
jau nesyk į gyvenimas yra paro
dęs, gal vėl greit pateks į tą patį 
kalėjimą, nes žmones morališkai 
ir materiališkai užmušti. Kas 
juos bepriims, kas paduos ranką, 
kur gaus dokumentus? Nieko 
jiems nelieka, kaip tik slapsty
tis ir keršyti už tai, kad juos vi
suomenė iš saYo tarpo išstūmė, 
uždėjo gėdos dėmę ir gyvus pa
smerkė pražutin. Sugautuosius 
baus, kankins, žudys ir dar di
desnį žmogaus sielos kerštu su
kels, kuris vėl gal taip, kaip da
bar, kraujais apsilies!

Vargas, skurdas, blogai pasta
tytas auklėjimas gamina prasi
kaltėlius. Šaltas kai ledas ir 
sausas kaip kempynės Žmonijos 
širdys stumia savo narius j ma- 
terialę ir moralę pražūtį. Iškilu
siųjų į viršūnes darbai ir pasiel
gimai, kitaip sakant, valdžios at
stovų nedori, negarbingi darbai 
demoralizuoja liaudį, kurią lyg 
kad nedorasis voras nekaltuo
sius ir neprityrusius vabzdelius 
pasikoręs ir' savo tinklus apipy- 
pasikoręs ir savo tinklu aplpy- 

1 —P. b.

(Bus daugiau)

Ar jus žinote, kad

' New Yorko miestas turi 284 vieš
bučius iš 22,700 viešbučių Jungtinėse 
Valstijose pasiremiant žiniomis Hot01 
Asdociation New Yorko mfesto. San 
Francisc.o miestas yra antras miestas 
Jungtinėse Valstijose kur turi daug 
viešbučių. 18 New Yorko viešbučių 
turi daugiau kaip 450 kambarių. Ar 
jus žinote, kad Helmar Turkiški ciga- 
garetai turi savyje nestiprų ir ge
riausi tabaką dėl cigaretų. Milionai 
rūkytojų permaine j TuęJdŠką tabaką, 
tai turbus yra priežastis.

(Apskelbimas)
SU*

____ :__
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jauna mergai

Telefonai i

(Tąsa ant 4-to pust,)

VIENAS

Vaikas užmuštas

LIETUVIŲ DAKTARAI

BOXES«FIOorZO

Vien tik Lietuviu krautuve

Prancūziškas Daktaras

3113 Soatb 
Halsted St.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

reg. S. V. 
Pat. Ofise.

A. L. DAVIDONIS, M. D
4643 8o. Michigan Avė. 

Tek Kenvvood 6107

Ofiso Valandos] nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 
kare 
12 dieną.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.
HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Trys žmonės, turbut lenkai, 
yra laikomai South Chicagos tei
sme, laukiant pasveikimo ar 
mirties Edward Schichner, 61 
m., 9138 Mackinaw Avė., kurį 
jie sumušė ir kuris vis dar guli 
be sąmonės ligoninėj.

7isi trys yra h So Chicagt 
ir buvo girti, kad jie važiuodami 
fliveriu vos neužvažiavo ant 
jauno William Schicher. Turbut 
užpykę, kad negalėjo vaiko su
važinėti, tie girtuokliai greitai 
sustabdė automobilių ir puolė 
vaiką mušti. Vaiko tėvas šoko 
'alka gelbėti ir už tą tapt tai) 

šumuštas, kad dar ir dabar nė
ra atgavęs sąmpnės ir kasžini ar 
beatgaus. Policija pagavo gir
tuoklius bandant pabėgti.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi 
tės permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

NEPERVAŽIAVO VAIKO, TAI 
SUMUŠĖ TĖVĄ. SI LINKSMA 

MAŽA MERGAITECHICAGOS 
ŽINIOS

Nelaimė iš pikniko 
gryštant '

užimuše Mike Ellmo, 1920 Emer
son St. Pastarasis suimtas.

Du žmonės 
tę.vir senas vyras, liko užmušti 
nelaimėse su automobiliais ne
toli Michigan City, Ind.

Orine Seott, 6 m., 2119 Bin- 
gham St., liko sunkiai sužeis
ta^ kada William Fiedler, 2064 
N. Kedzie Avė., kuris mokino
si važinėti automobiliu, neteko 
aht ; jo kontrolės, peršoko per 
šąlygatvj ir automobiliu įva
žiavo į tvorą, ant kurios mer
gaitė, prie savo namų, sėdėjo.

Keletas kitų žmonių liko su
žeista nelaimėse sų automobi
liais.

Atgabeno linksmybę na
mams. Mrs. Price’s atgavo 
savo sveikatą vartojant Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetab- 

le Compound.

“Retas musų Amerikoje įvertina 
tikrai ką turime. Pavyzdžiui, turi
me HELMARS cigaretus ir sakau 
draugai, keliaukite po visą pasau
lį, bet nerasite smagesnio ir švie
žesnio cigareto už HELMAR.”

Greitumas važiavimo \ auto
mobiliais visgi pagelbėjo: tre-

AUTOMOBILIŲ GREITUMO 
SUMAŽINIMAS VISGI KIEK 

PAGELBĖJO.

8418 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Trečiadieny nė vieno žmogaus 
neužmuštk.

KAIP JŪSŲ AKYST
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės i paty
rusį lietuvj akinių specialistą.

Akinių kainos icmesnli kaip 
pas kitus. > x.'.

Te).' Boulevard 4115
Dr. Michal Lewhiski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti 47 gatvėn
Gydo uŽsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. | Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausiai metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Morgan St

VALANDOS! Nuo 10—12 plati, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Frank Muzzacavallo, 12 m., 
liko užmuštas automobilio, bė
gant gatve priešais savo tėvo 
namo, 2502 W. Superior St. Jį

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvienų 
vakarų einant gulti. IŠsi- 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118'

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto 
l^l^Šo. HataĮedįSt^ 

Kampas 18ir;H£18d St.

Specialistas kraujo, odos, chronlė- 
ką ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Avė., itt 
viršaus Ashland State Banke

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietą

** Biuras 4848 Archer Avė.
7
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

. j t--*’ ji t
A Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette

W4)R. HERZMAlFvM
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams iinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Fashionl 
SHOE STORE 
3235SI HalstfdSt

Scootac, Pa. — “Aš niekuomet ne 
turėjau noro dirbti, ir kuomet aš ban

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoai 
Procpect 0610. Valandos iki 16 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfouuokit Proapect 0611

Du žmonės užmušti ir 12 su
žeista apvirtus gryštančiani 
iš pikniko trekui.

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

DR. CHARLES SEGAL
'■ Praktikuoja 17 metai •V ,’ > ’ Z ■ 

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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Užvakar didelė nelaimė išti
ko gryštančiiB iš piknjko Uni
ted States Soda and Soft Drinks 
dirbtuvės, 639 Noble St., darbi
ninkus. ‘ . •

Tą dieną buvo surengtas tos 
dirbtuvės darbininkų piknikas 
Ravinia darže, Niles Center. 
(ų-ystant atgal iš pikniko kom
panijos tratate, prie Huron ir 
Blckerdike gatvių, vienas tre
kas, sukdamas nuo lito auto
mobilio, užbėgo ant sukrautos 
kelio taisymui akmenų krūvos 
ir apvirto, prislėgdamas po sa
vim linksimus piknikierius.

Mrs. Josie Marvee, 633 Noble 
St., liko ant vietos užmuštą. 
Taipjau liko ant vietos užmuš
tas ir tūlas Konjarski, kurio 
gyvenimo vietos nežinoma. 
George Marvee, vyras užmuš-

Ofisb tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr; A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti Slst Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2166
Valandos

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

Jei nerūkote Turkiškų cigaretų, 
pabandykite HELMARS. Tikrai 
džiaugsitės permaina į Turkiškus 
vietoje pigių maišyto tabako ciga
retų. HELMARS susideda tik iš 
gryno Turkiško Tabako.

3333 So. Halsted St., Chicago, 111 
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki ū v v 
Nedėliomde nuo 10 iki 1.

Te.. Boulevard 7679

Tel. Blvd. 818h
M. Woitk«wl<4 

BANIS
AK USER SU

Turiu pety rimt 
Pasekmingai p* 
c a niauju moto 
rims prie gim4j 
nw> Kiekvienai* 
atsitikime. Teiki! 
apatišką prižiūri 
jimą. Duodu p* 
tarimus moterim* 
ir merginoms dy

Dr. M. žilvitis 
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iŠ Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki, 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12. 1 iki 8 dieną

Pasimirė paežery
< J. B. Taylor, Orrington Hotel, 

su savo pačia išėjo maudytis 
ežere, prie Evanstono. Vanduo 
buvo šaltas, tai jis atsigulė ant 
prieplaukos ir pasiėmė skaity
ti knygą. Urnai jis lig sukniubo 
ir nusirito į vandenį. Nors toje 
vietoje vanduo buvo negilus, 
kada jį ištraukta, jis buvo jau 
negyvas. Pastangos atgaivinti 
jį nepasisekė. Jo plaučiuose mar
žai vandens rasta, tad mano
ma, kad jis mirė nuo širdies 
ligos.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

ii IŠVEMG- 
Z ' 1 \sjf KITĘ nuovar-

| X—41 Kio, skaudumų
v AfVą muskulų ir 

diegiančių pe- 
Bukit 

tvirtu ir svei- 
ku, tuomet 
jok i s darbas 
jums neiSro- 
dys niekuomet 

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti de bonkos Šito linimento. NėfA 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

F. AD. RICHTER & CO.. 
104*114 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.

Phone Boulevard 3038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

8601 So. Haleted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgai 
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare
Phone Boulevard 3033Į ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečių laivu

COLUMBUS 
tik astuonios dienos ant van
denio.

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti, savo 
gimines . Europoje ir sųgryž- 
ti'.lį 112 mėnesių į; Jungtines 
y-alšt.v be • įskaitymo ’ kvoton. 
' Del informacijų kreipkitės 
prie , vietinių agehtų arba . 

i 100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

Jei abejoti akimis, lasitoiraik 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optom«tri«t
JUKMlta Tol. BuuUvari BAM

464» S. Ashlmil Av«
W įmins 4T-tm *at.

I>tm labeha

Į Lietuvą
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelionė. 

Nauji laivai.
Belgeniand su Lapland ir Zeeland.
Viskas užrakinama, privatiški pasf- 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. III.

NeskaitdMAųžmuštųjų, viso 
sužeista mh;?i&u£įą 12 žmonių, 
kuriuos prisiėjo -gflt&nti. j ligo
ninę. V j

Troką valdė Frank GumpJ* 
vienas dirbtuvės savininkų. Jis 
po nelaimei prapuolė ir jo iki- 
šiol nesurasta. Jojo partneris 
John Wroa, kuris važiavo ap
vijusiame troke, taipjau liko 
sužeistas.

tu mergaitė liko sunkiai sužeis
ti. Mc'rgaito galbūt mirs. Abi 
$.*£duAiek kojos liko sutrin-

Naujos styprybes ir nervų 
budavotojas

Tiesiog yra stebėtina kaip greitai ta 
nauja gyduole atbudavoja silpnus, 

nervuotus žmonės atgal į 
sveikatą. Ji atlieka savo 

darbą ir alieka jį 
greitai

Kraujas turi turėti geležies ir ner
vai fosforu. Nuga-Tone peni kraują 
geležim ir nervus fosforais. Tūkstan
čiai žmonių vartoja tą mokslišką 
kraujo ir nervų atbudavojimą ir su
randa didelį pagerinimą į keletą die
nų. Musų skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nekenksminga, maloni 
ir gera gyduole kuri sustiprina nervus 
ir priduoda vikrumo, pataiso apetitą, 
sustiprina kraują, nervus ir visą kū
ną. Ji teikia atšviežinantį miegą, sti
muliuoja inkstus ir kepenis, reguluoja 
skilvį ir žarnas. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji suteiks 
jums tiek dauę gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganedins. žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomenduojama, 
garantuojama ir parduodama pas vi
sus aptiekorius.

džiau ką nors dirb
ti stovėdama, aš 

Į|W||^^^Į|Į vos tik galėdavaul|| ; pavaikščioti. Kaip
j kada aš turėdavau

H labai didelius skau
smus ir būdavau ll» w »u'iu ovoje po dvi 
arba tris dienas. 

> Tokiame stovyje aš
X buvau iki pat me-

O tai laiko atgal 
fc- kuomet aš pama-

ciau Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound apskelbimą laikraščiuose. 
Aš buvau girdėjusi nuo moterų kal
bant, kad jos yra geros gyduoles nuo 
moterų ligų ir mano teta mane, kad 
jos pagelbės, nes ir jai pagelbėjo. Aš 
pradėjau vartoti Vegetable Com
pound ir jos man labai pagelbėjo ir 
aš atgavau savo sveikatą kol aš pa
stojau motina ir vėl. Aš manau, 
kad jos pagelbėjo ir prie kimdymo, 
ąes su pirmaisiais mano kūdikiais aš 
kentėjau daug daugiau negu su ši
tuo. Tukstantj sykių tariu jums 
ačiū už geras gyduoles ir už gerą 
man pagelbą . Ištikrųjų padarė mu
sų namus linksmais”. — Mrs. Robert 
Price, Scootac, via Lockhaven, Pa. ;

Paskutiniu visoj šaly nubalsavimu 
pirkėjų Lydią E. Pinkham’s Vegetabr 
le Compound. 98 iš kiekvieno 100 ra
portuoja, kad joms tos gyduoles pa
gelbėjo. • * ;

’ DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Bite 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Valandos: nu« 9 iki 11 vai. ryto; 
ano 5t86 Iki 7t8« vakare.

i
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METAS LIETUVOJE
Dabar jus galite gau: 
tie J. V. Valdžios 

h certifikatą leidžiant 
fe jumis būt iš Jung-i. 
■ tinių Valstybių per 

šešis mėnesius, (su? 
privilegija pailgini

mo dar šešiems menesiams) be pri
skaitymo prie kvotos.

Kuomet jus planuojat kelionę į 
tėvynę, keliaukit ant vieno iš ge
riausių J. V. Valdžios laivų per 
Jungtinių Valstybių Liniją.

Trečia kliasa ant šių laivų nėra 
tarpdėnyse. švarus, puikus, išvė
dinti kambariai dėl 2, 4 arba 6 
žmonių; geras valgis; priimnus pa
tarnavimas; didelės dėnys; beno 
koncertai.

Ištirkite J. V. Valdžios laivus 
pirmiausia.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Managing Opei'ators for
United States Shipping Board

JIADJlENUS.CEIeJZO," g,
Irs. MICHIflEVICZ - VIDIKIENEI 

AKUšERKA
3161 So. Halsted St., kampai 81 gat.
TeL Yards ‘1119
Bąįgusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, ' visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra-

NORTH - CE^RMAN

LLOYD

Ni:W.YORK
DREMEN

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS [ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

S. L FABIONAS 00.

809 W. 35111 St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9

✓ _____________________________________.

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 VF. 22nd St„ arti Leavitl St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandos) 9 ryto Iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčjoj nuo 9 r. Ud 6 ▼. | 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiėiaks 

lengvomis iilygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS] 
ADVOKATĄ^'!

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Pądątč pirkimo ir 
pardavimo Do^umentis; • ir Įgaliojimus.

7 South lWrbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3241 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1467.
V- ■ ,„■»

S. W. BANES, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
79 West Monroe Street, Chicaga 
t Telephone Randolph 29P0

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

n.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.

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

iki 2 vai. po pietą.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6206 

Cicero Panedelio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cięero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

""*****""■*———— ■ ■!!■■■ —————

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nno 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. ^part Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

■■ .................... ■ ...........Z

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

21 80. La Šalie St. Room 6M
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago
Tai. Yardi 4681

k".............  i. ii —

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

> . Indiana Harbor, Ind. > M'-'11'"- ■■■ 1 .
< Flamingo ir Apittdymo Įrenginiai 
. ■ ' Olselio kainom isvisiema. < 
Pigiausi dabar raditatoriai ir , boile
riai. j Jie bus brangesnis*.po mėnesio, 
gegužio. Sutąiipykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų. *

PEOPLES PLUMBING AND t« 
’( 1 HĘATING SUPPLY CO.

490 MilwąukeeAve. and 
461 N Halsted St. 

Haymarket 1018, Haymarkat 4223
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Teklė Marė Aršanskienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
dėlioję, liepos 13, 2 vai. iš ryto. 
Paėjo iš Lietuvos Girdiškių pa
rapijos, Tauragės ap., 59 mjetų 
amžiaus, Amerikoje išgyveno 16 
metų. Laidotuvės atsibus sere- 
doje liepos 16 dieną iš namų 
3409 Apburn Avė. tiesiai į šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš bažnyčios 
į šv. Kazimiero kapines. Todel- 
gi visi giminės, draugai ir pa
žystami esate širdingai kviečia
mi į laidotuves atiduodant pas
kutinį patarnavimą velionei.

Liekuos nuliūdęs vyras
Pteras Aršanskas.

HELEN K AR BAUSK AITE 
Mirė liepos 11, 1924, 6:30 vai. 
iš ryto, 24 metų amžiaus, neve
dus. Kilo iš Kauno rėd., Ra
seinių ap. Išgyveno Amerikoj 3 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
dvi seseri — Antoniną Karbau- 
skaitę ir Domicėlę Bardauskie- 
nę. Lietuvoj paliko motiną ir 
dvi seseri ir vieną brolį.

Kūnas pašarvotas po No. 2458 
W. 46th PI. Laidotuvės įvyks 
Utaminke, liepos 15 d., 1924, iš 
namų, 8 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Ma
rijos švenčiausios bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nubudę Dvi seserys An
tanina ir Domicėlė.

Laidotuvėms patarnaus grabo- 
rius Eudeikis — Yards 1741

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

nu
yra 
va-

pa-

kampanijos 
matomų 
išėmus

čiadieny nė vieno žmogaus 
tomopiliai neužmušė, kas 
dar pirmas atsitikimas šią 
sąrą.

Automobiliai dabar daug
mažiau važinėja ir laikosi Js-i 

.tatymų rybų. Tai yra turbut 
dar pirmas atsitikimas, kad au
tomobilistai paklausė policijos 
įsakymo greitai nevažinėti, nes 

pkišiol darytosios
prieš spyderius jokių 

! j pasekmių neduodavo,
I masinius automobilistų areštus. 
Gal tai pasidarė dėlto, kad da
bar automobilistus gali areštuo
ti kiekvienas policistas, kurių 

lvisur yra pilna; kuomet gi pir
miau areštuodavo tik tam tikri 
policistai, kurių yra mažai ir 
kurių galima apsisaugoti. Jie 
paprastai tykodavo aukas pasi
slėpę ir tik pamatę greitai va
žiuojantį automobilių, įšokdavo

kad da-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

austiprinlmo nuailpnčjuaių 
Ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir slapumo U-

privatišką gydymui kam bartą
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko-

jiškų bvią lydy
mo. DidktU skai
čius žmottą U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą. * ‘

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

* Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Munroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

▼ai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredc.'f Lr 
subatoje nuo 10 vai. lyu

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mes.

Kaina 80 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

WENNERSTENS yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Kops sujungti. Bandyk jį!Henning Wennersten Inc.

2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

Wennersten’s
Bohemian Blend

ROSELANDO OFISAS i 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted SU

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, UI.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
'----- ----—--------------

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.
se—-r

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
W. M-tk Stt. įtik Ytfh i ii ■ėf

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Peilio$30 Skausmo
Tikrai pastovus gydymas kuris yra 

daromas be peilio, be skausmo gydy
me rupturų mano išrastu budu. Už- 
ganėdinimas išreikštas išgydytų žmo
nių, nurodo būdą kaip ir jus galite 
tapti išgydytu.

Skaitykit ką Mr. Morrison sakė 
1904> m. | i

Gerbiamas Dr. Flint:
Tik keletą žodžių noriu parašyti 

ir pasakyti koks jūsų gydymas mano 
rupturos buvo tikru pasisekimu. Aš 
nedeviu daugiau diržo ir esu sveikas 
kaip doleris . Su pagarba Ąrchie 

■ Morrison.
I Skaitykit ką M r. Morrison sako 
1924 m.

Gerbiamas Dr. Flint:
Mr. Hartman, kurį aš nesenai pa

siunčiau pas jus, kurį išgydėt jį nuo 
rupturos, dabar yra sveikas taip kaip 
ir aš. Jau yra 20 met” kaio jus iš* 
gydėt mano rupturą ir aš dabar esu 
visai sveikas. Aš višuoinet sakau 
žmoniems kokį puikų gydymą būdą 
jus turite. I 20 metų aš jum nusiun
čiau 31 žmogų su rupturonyiš ir kiek 
aš žinau, jus išgydėt juos visus. Aš 
sakau, kad tai yra geras rekordas ge
ro darbo.

Su pagarba,
Archie Morrison, Oglesby, III.

Tokie yra rekordai vieno atsitiki
mo. Aš turiu šimtus kitų mano re
korduose. Kiekvienas gerai protau
jąs žmogus gali persitikrinti gera 
verte mano metodo.

VARICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididunasias ko

jų gyslas mano paties metodu, 
peilio, be skausmo, be sirgimo, 
jos pasidaro taip dailios kaip 
kio.

PATARIMAI DYKAI.
Dr. E. N. Flint

322 So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:80 p. nedėliomia. uždaryta.
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Ko- 

kudi-
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NAUJIENOS, ChicSjgO, DL

ir pasivyję automobilistą jį are- nešta, kad Bridgeporto Lietu- 
štuodavo. Dabar policistai turi 
būti aikštėje ir jų dalykas žiūrė
ti kad nebūtų greito lakstymo, o 
ne, areštuoti peržengiančius.

Trečiadieny visgi tapo areš
tuota 172 žmonės už greitą va
žinėjimą. Pirmiau areštuotus 
teisėjas Sullivan atsisakė ašt
riai bausti, nes gal jie nežinojo 
policijos patvarkimo, ar dar ne
suspėjo prie jo prisitaikinti. Bet 
nuo dabai’ jis bausiąs automobi
listus aštriai.
• Trečiadieny nė vieno žmo
gaus neužmušta. Bet visgi be 
aukų neapsiėjo: mirė vaikas, 
kurį automobilius sužeidė diena 
pirmiau.

Pasimirė garsus policistas.

Užvakar pasimirė policijos 
kapitonas James V. ILarkin, iš
tarnavęs Chicagos policijoj 33 
metus ir tame laike pasižymė
jęs kaipo geras detektyvas. Per 
visą savo ilgą tarnavimo laike 
jis suėmė daugybę* kriminalis
tų ir buvo žinomas kaipo ge
riausias seifų sprogdintojų gau
dytojas, nes jis visus tuos kri
minalistus asmeniniai pažinęs.

Juodrankiai išsprogdino bombą

Juodrankiai užvakar padėjo 
bombų prie grosernės Joseph 
Collett, 1378 Gran Avė. Bom
bos sprogimas nieko nesužei
dė, bet visoj apielinkėj išbirė- 
jo langai ir nuostoliai siekia 
$1,500. Collett sako, kad nese
nai jis gavo keletą grūmojan
čių laiškų.

KONCERTAI PARKUOSE

Vakarines miesto dalies par
kuose vasaros laiku bus duoda
mi nemokami benų koncertai. 
Koncertai duodami lauke. Pra
sidės jie 8 vai. vak. ir tęsis iki 
10 v.

Kas antradienį koncertai bus 
Douglas parke.

Kas trečiadienį — G-arfield 
parke.

Kas ketvirtadienį — Colum- 
bus parke.

Kas penktadienį — Humboldt 
parke.

Koncertus duos geriausi Chi
cagos benai.

Lietuvių Rateliuose
“Birutės” veikimas

Teko anądieną pasikalbėti 
tulu “Birutės” veikėju, 
“Birutės” ateinančio sezono vei 
kimą. štai ką jis pranešė: Pir
mas “Birutės” vakaras bus kon
certas spalių 12 d., Šoko! sve
tainėje, netoli 18-tos gat. Ir 
Ashland Avė. Antras — trijų 
veiksmų opera “Kornevilio Var
pai” gruodžio 7 d. š. m. Svetai
nės nesakė — turbut užmiršo. 
Trečias — tai bus šokis laukiant 
“Naujų Metų”, gruodžio 31 d. 
Kitą kartą jis žadėjo pranešti 
daugiau.

Tą pačią dieną sutikau ir cho
ro vedėją p-ną A. P. Kvederą. 
Paklausiau jo: o kaip su kon
certu, ar bus naujų dainų, ar 
tos pačios? Jisai atsakė: žino
ma, žinoma, bus kupina naujų 
dainų. Jis sako, kad šis koncer
tas bus pirmutinis toks šaunus 
koncertas, kokio iki šiol “Biru
tė” dar nėra turėjusi. Aš'tikiu, 
kad taip gali ir būt, nes ką Kve- 
» 1 / 

deras ąako, taip ir būna, nes jis 
publikos dar niekad nėra apvy-

SU 
apie

Klausiu jo kokie artistai da
lyvaus “Komevilio Varpuose”, 
bet jis man atsakė, kad aš per
daug norys žinoti ant karto. 
Nutylau. Tikiuos sužinoti tai 
vėliau, tada ir jums pranešiu.

— žingeidus Žmogus.

Iš L. K. Vytauto Beno 
darbuotės

Liepos 8 d., J. Savicko 
tąinėje L. K. Vytauto Benas 
laikė savo pusmetinį susirin
kimą.

Perskaičius protokolą sekė 
komisijų raportai, Buvo pra-

sve-

v»ių Auditorijos B-vės komisi
ja norėjo, kad Vytauto Benas 
griežtų dykai padėjimo kerti
nio akmens iškilmėse, bet Be
nui nesutikus griežti dykai, ta
po pasamdyti kiti muzikantai 
už pinigus, bet ne B-vės šėri- 
ninkai.

Lyderis J. Keturakis prane
šė, kad iis gavo užkvietimą 
griežti rekordams, tad įsakė 
visiems beno nariams geres
niam prisirengimui būtinai lan
kytis į repeticijas ir jų nepra
leisti.

Aleksui Budriui atsisakius 
atstovauti prie Bridgeporto Au
ditorijos, atstovu liko išrinktas 
Jonas Bernotas.

Niekurie draugai pasiskundė, 
kad jų neimama darbams (gro
ti). Jiems patarta surasti prie
žastis jų nėemimo ir suradus 
jas pašalinti, tai tada viskas 
bus gerai.

Nutarta repeticijas pradėti 
lygiai 8 vai. vakare. Nariai ne- 
sivėluokite. —Beno Koresp. *

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Išvažiavimas į Jefferson 
miškus

Liepos 12 d., Raymond Cha- 
pely įvyko L.M.S.A. Antros 
Kuopos susirinkimas. Perskai
tyta net dviejų susirinkimų pro
tokolai ir priimta. Išrinkta pro
tokolų sekretorium J. Urbonas. 
Banketo rengimo komisija iš
davė raportą, iš kurio pasiro
dė, jog ji veikianti gerai. Į ko
misiją dadėta dar vienas na
rys — K. J. Semaška.

Tarp kitko nutarta surengti 
draugišką išvažiavimą septinta- 
dienį, liepos 20 d., į Jefferson 
miškus. Išvažiavimo komlsiija 
šrinkta iš M. J. Lileikio, B. Si- 
niokaičio ir Rakščio. —Narys.

< i

SUŽEIDĖ P-NĄ RUGĮ

■Pereitą sekmadienį Jefferson 
giriose turėjo savo išvažiavimą 
A. L. T. Sandaros 23 kuopa. 
Vakare besiruošiant važiuoti 
namo į Čepaičio automobilį su
sėdo keletas žmonių, kurių tar
pe buvo ir North Sidės lietu
viams gerai žinomas organizar 
cijų darbuotojas Rugis. Iš miš
ko išvažiuojant kely pasitaikė 
žolėmis apaugęs kelmas, į ku
rį automobilius smarkiai susi
trenkė
daužė priekinis automobilio 
langas.
piaustė Rugiui veidą. Visi kiti 
automobily sėdėjusieji nesu
žeisti. P-as Rugis žada greitai 
pasveikti. —<Reporteris.

ir nuo trenksmo susi-

Stiklų skeveldros su-

KLAIDOS PATAISYMAS

Vakarykščiame Naujienų nu
mery po žinute “Musų daininin
kės Lietuvoj” klaidingai padė
tas ponas “Laisvės Mylėtojas.” 
Turėjo būti Dailės Mylėtojas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisiraiytj 
jarie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitš po dolerį-kitą, nei 
nepatšmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau'namelį.

Naujieną Spulka 
1789 S. Halsted St

Pranešimas Lietuvių * visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesirinkti 
lošimui veikalo “Piningėliai,” ries tą 
veikalą statys scenoje Čnicagoje, M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. L. Pašelp,s^raūgija.'.

Komitetas.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestrus 
praktika įvyksta reguliariai kas penk- 
;adienį 7:30 vai. vak. Raymond Cha- 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

Ar jus žinote, kad
Didžiausias sidabro šmotas ant re

kordo pasiremiant inžinierių ir kalna
kasių Journal-Press yra 39,000 svarų 
masa, 75 nuošimčiai gryno sidabro, iš 
Meksikos mainų. Ar jus žinote, kad 
kuomet jus rūkote Helmar cigaretus 
jus gaunate kelis sykius daugiau už- 
siganėdinimo, negu kuomet jus rūko
te paprastus cigaretus, Jus džiaug
sitės permainę į Turkiškus cigaretus.

(Apskėlbimaa)

ASMENŲ JIES10JIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio, Kazimiero 

Margio. Paeina Smeigių parapijos, 
Panevėžio apskr. Girdėjau, kad se
niau gyveno Dotroit, Mich. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, ar 
kas žinote, malonėkite tuoj pranešti.

STANISLOVAS KUČIS, 
2120 W. 15 Avė., Gary, Ind.

PAJIEŠKAU Kazimiero Petrulio, 
Paeina iš kaimo Bercunų, Naujamies
čio parapijos, Panevėžio pavieto, Kau
no gubernijos . Kas žinot kur jis gy
vena, tai meldžiu man pranešti arba 
pats atsišaukit, turiu labai svarbų rei
kalą.

MATEUŠAS PETRULIS, 
1131 Hamilton av. Grand Rapids,Mich.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU susipažinimui mergi

nos arba našlės nuo 25 iki 35 metų 
senumo. Aš esu našlys 29 metų, be 
jokių kliūčių; tai merginos arba mo
terys kurios laikinate dorą ir linksmą 
gyvenimą, tai meldžiu atsišaukti, jei
gu patiksime vienas kitam tai galėsi
me apsivesti. Su pirmu laišku mel
džiu ir paveikslą prisiųsti, ant parei
kalavimo gražinsiu. Atsišaukit 
žemiau paduoto adreso:

Ž. L.,
4441 So. Honore St., 

Chicago, III.

am

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba j naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darba galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

ĘARDWARE CO., 
8149 So. Halsted St„ 

________Tel. Yards 7282._________ 
STOGDENGYST® 

hlįr stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkšj. {staiga 34 metų senumo. DL 
džii usia ir geriausia stogų dengimo 
Išeiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co.. 8411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawnaale 0114.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU raktus, tarpe 47 Avė. 

ir 22nd St. Sykiu buvo ir mano ant
rašas. Meldžiu man sugrąžinti, duo
siu radybų, nes raktai reikalingi. At
neškit į Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St.
D. J. P. ” No. 132.

JIESKO DARBO
NORĖČIAU gauti darbą, turiu pil

ną patyrimą prie biznio, galiu dirbti 
keksernėje, Ice Creaminėje arba gro- 
sernėje. Sutiksiu kad ir ilgas valan
das dirbti. Kalbėti galiu: lietuviškai, 
angliškai, lenkiškai ir kitaip.

K. UŽBALIENE
718 W. 31 St.

Tel. Boulevard 8270

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI kambarys ant 

Bridgeporto dėl dviejų vyrų, merginų, 
ar vedusios poros. Elektriką, garo ši
luma, visada šiltas vanduo, dėl mau
dynės. Vedusieji galės pasigaminti 
valgj, bus duota indai. Nevedusieji, 
jei norės pagaminsiu valgj.

950 W. 33 St.
2 lubos, iš šono.

DUOSIU 4 šviesius, gerus garu šil
domus ruimus dykai tai šeimynai, ku
ri apžiūrės mano rubus ir pagamins 
m-an valgj. Esu jaunas vaikinas, ne
vedęs. Atsišaukite

6100 Kimbark Avė., 
LAURINAS ANDRIJAUSKAS 

Janitor

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Pianų pališiuotojų.

Atsišaukite
341 N. Crawford Avė.

2nd floor

REIKALINGAS registruotas aptie- 
coriūs arba gęras aprentis tuojaus, 
turis ‘suprantą gerai aptiekos darbą. 
Atsišaukit j Naujienų Skyrių, 1616 W. 
47th St., Chicagė; IR. i

Tel. Boulevard 0344 
Savininkas 

G. BENOŠIUS.

REIKALINGAS barberis, darbas 
ant visados, geistina kad pradėtų 
dirbti 21 d. liepos. Gera mokestis.

Atsišaukite
BRUNO SADAUSKAS 

611 E. L. High Way, 
Dekalb, III.

REIKALINGAS bučetis, ku
ris butų nevedęs ir mokėtų len
kiškai.

Atsišaukite Tel. Canal 1307 
2057 West 22 Place

REIKALINGAS — 
Pirmarankis bekeris.

Atsišaukit tuojau.
658 W. 35 St.

AUTOMOBILIAI
Antradienis, Liep. 15, 1924

PARDAVIMUIOAKLAND AUTOMOBILIAI
1924 modeliai, 6 cilinderių, atda

rų ir uždarytų stylių, keturių ratų 
brekiai, disk ratais, nesunaikinamo 
užbaigimo, vartoti mažiau kaip 
vieną mėnesi demonstracijų patar
navimui, taip kaip naujas. Bus par
duotas šią savaitę labai nužemin
ta kaina. Garantuojamas kaipo nau
jas karas, negirdėtomis kainomis 
taip žemai kaip $200 įmokėjus ir 
nuo 12 iki 18 mėnesių išmokėji
mais. Jei norite gerų vartotų karų, 
mes turime jų taip pigiai kaip $50 
įmokėjus. Atdaras kas vakaras iki 
10 vai. Jus galite pasikalbėti su sa
vo tautiečiu.

MARQUARDT OAKLAND CO. 
3844 Ogden Avė.

PARDAVIMUI bučernė, biz
nis gerai išdirptas per dvidešim
tį metų, parduosiu pigiai, turiu 
kelis biznius. Dar turiu parduo
ti grosernės aizbaksį ir skėlas.

Naujienos, Box 517

ČEVERYKŲ taisymo šapa (Shoe 
repairing) pardavimui. Sena išdirb
ta vieta, darbo užtektinai ir visos ma
šinos kokios tam amatui reikalingos 
randasi. Nupirksit pigiai, nes aplei
džiu šia šalį.

Kreipkitės £
3303 So. Auburn Avė.

Turime 20 Automobilių
Kuriuos turime parduoti labai pi

giai arba mainysime ant senų karų, 
lotų, pianų, deimantų ir duodame ant 
lengv išmokėjimų:
2 Ford 5 pasažierių, 1924 ........... $225

Ford Coupe, 1923 .........  $400
Buick 5 pasažierių ......................  $100
White, 7 pasažierių, 1918 ........... $800
Jewett, 1924 .................................. $800
Chevrolet, 1923 .......................... $475

Paige coupe, Brougham, 1924,
, Bargenas.

J. J. BAGDONAS, 
4614 So. Westem Avė.

• Tel. Lafayette 8282

PARDAVIMUI Westcott, 7 pasa
žierių automobilius. Geras, mažai 
vartotas. Parduosiu pigiai, ar mai
nysiu ant mažesnio siden karo, Fordo 
ar 2 pasažierių karo.

Atsišaukite
F. L,

4623 So. California Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
“Buick” 4 cilinderių, 1924 metų. Vi
sai naujas 2700 mylių važinėtas. 
Kaina, $900, norint duosiu išmokėji
mais.

Šaukit savininką
Tel. Vincennes 3440

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai pigiai, nes dėl šeimyniškų prieža
sčių turiu greit parduoti.

Atsišaukite
4334 So. Maplewood Avė., 

Tel. Lafayette 0582 
po 5 vai. vakare.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, bučernė 

ir delikatesen. Labai geroje vietoje. 
Geri fixture.s, daromas cash biznis, 
5 gyvenimui kambariai iš užpaka
lio, pigi renda,1 pardavimo priežas
tis — liga.

6758 So'. Elizabeth St.

TURIU parduoti tuojau savo 
$800 vertės grojiklį pianą už 
$T20; 75 roleliai ir benčius.

Atsišaukit
2918 Milw«aukee Avė.

Tel. Spaulding 6695

GREITAS PARDAVIMAS
Siuvimo, dažymo, valymo ir tai

symo dirbtuvė; užpakaly pagyve
nimui kambariai. Renda pigi — $35. 
Pardavimo priežastis — einu į ki
tą biznį.

209 W. 51 st St., arti Wentworth

TURIU parduoti iš priežasties li
gos cigarų, tabako, pypkių, saldainių, 
Ice Creamo, žaislų,, mokykloms reik
menų, sportiškų reikmenų, 5 gyveni
mui kambariai ir vana, 3 metų lysas.

Atsišaukite
5613 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika
tesen, tabako, saldainių, Ice Crea
mo, ir visokių mažmožių krautuvė, 
netoli nuo didelių dirbtuvių, daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai.

964 W. 37 PI.
Phone Boulevard 3626

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė prie gero biznio kampo, 
labai prieinama kaina.

Atsišaukite:
3600 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė, sau
sa mėsa, saldainių, soft drinks, 
kitų smulkmenų ir mokyklos 
reikalingų įrankių krautuvė.

Kreipitės
1903 W. 23rd Street

PARDAVIMUI bučernė, grosernė 
ir gasalino stotis. Parduosiu su na
mu arba be namo. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos; kreipkitės 
ypatiškai arba laišku.

J. JANUŠAUSKAS
• 355 Oglesby Rd. 

Rockford, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
2050 W. 22 Str. ųž tikrą pasiūlymą 
galima nupirkti ir su namu. Biznis 
ęerai išdirbtas, randasi lietuvių apgy- 
vęntoj apielinkėj. Parsiduoda dėlto, 
cad turiu 2 bizniu. Taipgi mainyčia 
ant namo 
savininką

ar loto. Atsišaukit pas

2210 W. 22 Str,

NAMAI-ZEME
Pardavimui nauji namai South 

Sidėje po 6 ir 6 kamb., karštu 
vandeniu apšildomi, įtaisyti pa
gal vėliausios mados. Vieta ge
rai žinoma — 66th Rockwell ir 
Talman Avė.

Brighton Parke, nauji namai 
po 4 ir 4 kamb., stogas, beizmen- 
tas ir visi parankumai, parduo* 
sim pigiai ar mainysim ant se
nesnių namų ar lotų.

Namai padėvėti 4 ir 4 kamb. 
tik 6 metų senumo; beizmentas 
per pusę namo, stogas, viskas 
įtaisyta vėliausios mados. 4014 
So. Rockvvell St.

4 ir 5 kamb. mūrinis namas, 
elektra ir visi parankumai. Na
mas gerame stovyje. Kaina $4,- 
100, cash $1,500. Likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 3646 South 
Lowe Avė.

Pardavimui 3 ir pusė pagyve
nimų mūrinis namas gerame 
stovyje. Kaina $6,100, cash $2,- 
000. 3230 So. Lowe Avė.

Taipgi turime ir daugiau na
mų. Atvažiuokite pamatyti.

JOKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė., Chicago 

Lafayette 7674

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų me
dinis namas, 3 po 4 kambarius ir 1—• 
5 kambarių, 
neša $852 j metus.
namas randasi, 4640 So. Marshfield 
Avė.
mą.

Elektros šviesa, rendos 
Kaina $7,000,

Su $2500 galite nupirkti tą na- 
Atsišaukit prie savininko.

ANDREW WIRTEL, 
4725 S. Paulina St., 
Tel. Boulevard 9314

PARDAVIMUI dvigubų plytų na
mas, ant kampo 73 St. ir Perry, karš
tu vandeniu šildomas, 12 didelių kam
barių, 4 bay langai, geras sklepos, 
kaina tik $12,750, pinigais $2500.

Pašaukite
Tel. Vincennes 8080

MŪRINIS namas 3 pagyvenimais 
ir saliuno biznis pardavimui, arba 
mainysiu ant privatiško namo, ar pa
togios farmos. Kreipkitės prie savi
ninko

K. BALSEVICZ, 
718 W. 81 St., 

Tel. Boulevard 8270

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
5-6 kambarių, 2 karų garadžius, 
garu šildomas, geroje vietoje, 
kaina $15,500, atsišaukite va
karais, 7636 S. Emerald Avė.

MŪRINIS namas 2 augštų, 
3358-64 Archer Avė., 8 flatai po 
4 kambarius, gerame padėjime, 
geras investmentas. Graham, 
1821 W. 35 Street, Tel. Lafayet- 
te 3860.

PARDAVIMUI vienas akras žemės 
su garadžiu, f rūktų medžiais, (Wil- 
įow Springs, III.) pačiame miestelyj. 
Gera proga ateičiai kas nupirks. Kai
na $3200, pasiskubinkit prie šio bar- 
geno. Kreipkitės j paštą.

JAHN FERRY, 
Box 105, 

Willow Springs, III.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressnaak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III, 
Phone Seeley 1643

M.-E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkite Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE
WkHe Wr4 CMiafo
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