
NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879.

The First and Greatest Ltthuanian Daily In America

" NAUJIENOS
THC LtTHUANlAN DAILY NEWC

PUBLISHED BY <D* LITHUANIAN NEW3 PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halsted Street. Chicago. Illinois 

Telephoae Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XI. Kaina 3c. Chicago, III., Antradienis, Liepos-July 29 d., 1924 No. 182

Revoliucija Brazilijoj ĮApia al.iai,l.y .konfeiwi 
J . J J| ja Londone 

pasibaigus
Tvanas Indijoj, šimtai 

žmonių žuvę
169 žmonės žuvę Japonijos 

laivui paskendus
Brazilijos sukilėliai bėga 

iš Sao Paulo
Federalės valdžios kariuomenė 

užimanti revoliucininkų tvir
tovę.

SANTOS, Brazilija, liepos 28. 
—Čia gauta pranešimas, kad 
nakties metu revoliucininkai ap
leidę Sao Paulo miestą ir kad 
jų pozicijas užėmusios federa- 
lės jėgos.

Ar tos žinios teisingos, ar ne, 
patikrinti kol kas nėra galimy
bės, bet Santos mieste dabar vy
ksta triukšmingos demonstraci
jos iš džiaugsmo, kad sukilimas 
pasibaigęs*

Sukilimas pasibaigęs.

VVashingtonas, liepos 28. — 
Valstybės departamentas gavo 
pranešimą, kad revoliucininkų 
jėgos pasišalinusios Iš Sao Pau
lo, ir miestą užėmusi BrazHijos 
valdžios kariuomenė.
Oficialis Brazilijos valdžios pra

nešimas
Rio de Janeiro, liepos 28. — 

Oficialis Brazilijos valdžios pa-

Tvane žuvo keletas šimtų 
žmonių. Bet tik tvanui atslū
gus ir susisiekimą vėl atstei- 
gus bus galima sužinoti, kiek 
žmonių nukentėjo; ir skaičius 
žuvusiųjų gali pasirodyti daug 
didesnis nei pirmieji praneši
mai paduoda.

Keliolikos planitatorių euro
piečių pasigendama, apie dau
gelio kitų 
n omą.

Kovery 
trisdešimt
dar vis tebekįla. 
kad daugeliui atskirtų kaimų 
grūmojanti bado mirtis.

likimą kol kas neži-

upės vanduo’ pakilo 
keturias pėdas ir 

Pranešama,

169 žmonės prigėrė
laivui paskendus

TOKIJO, Japonija, liepos 28- 
—šimtas ir šešiosdešimtys de
vyni žmonės žuvo, paskendus 
japonų garlaiviui Tairei Maru 
ties €wpe Notoro,

skelbtas šiandie pranešimas 
apie padėtį Sao Paulo sako:

“Federalė kariuomenė nepa
liaudama stumia laukan maišti
ninkus iš kiekvienos jų pozici
jos. Maištininkai visu frontu 
traukiasi atgal. Mes suemėm 
šautuvų, kulkosvaidžių ir amu
nicijos, taipjau ne maža nelais
vi ų, kurie visi pasakoja, kad 
maištininkų ūpas labai nupuolęs 
ir jų jėgos baigiančios išsisem
ti”.

nuo Ilokkaido. Nelaimė atsitiko 
praeitą naktį, apie 11 valandą.

Tairei Maru yra prekių gabe
namas laivas, bet jis gabeno ir 
pasažierių, plaukiodamas tarp 
Sachalino ir Hokkaido. Šiuo tar
pu jis buvo kelionėj; į Otaru. Ja
me buvo 138 pasažieriai ir pen
kiasdešimt keturi įgulos žmo

nės. Aštuoniolika pasasierių ir 
penki įgulos nariai išsigelbėjo,

Šimtai žmonią žuvę 
tvane Indijoj

KALKUTA, liepos 28. — čia 
gauta daugiau pranešimų apie 
baisų tvaną Pietų Indijoj, pa
gimdytą smarkių musono lie
tų ir padariusį baisybes pra
gaišties. Geležinkeliai išplauti, 
tiltai išnešti, milžiniški plotai 
atkirsti nuo pasaulio, daugybė 
arbatos ir kavos plantacijų su-! 
naikinta, tūkstančiai namų nu
nešta.

AR MARSAS APGY
VENTAS?

Sekamą mėnesį Marsas 
bus beveik dvigubai ar
čiau nuo žemės, negu pap
rastai esti. Delei to vėl im
ta kalbėti ir statyti klau
simas, — ar randasi gyvy
bė ant Marso?

šeštaldienlo “Naujienose’* 
tuo klausimu tilps labai 
įdomus Kast. August’o 
straipsnis “Marso misteri
ja”, kur bus išdėstyta 
mokslininkų nuomonės kai 
dėl buvimo gyvybės ant 
Marso.

LONDONAS, liepos 28. — 
Į Aliantų konferencijos ekspertų 
susirinkime Amerikos f mansi- 

Įninka i šiandie davė naujų pa- 
Įsiūlymų dėl 200 milijonų pasko- 
Įlos Vokietijai ir dcl tos pasko
los garantijų. Pasiūlymai tokios 
rųšies, kad ir francuzai ir anglai 
tikisi jie galų gale išvesiu kon- 

Įferenciją iš tos sukliuvimo pa
dėties, kurioj ji yra atsidūrus. 

(Ekspertai pareiškia vilties, kad 
bus pilnai susitarta ir ta sutar
tis pristatyta plenarei konferen
cijos sesijai, kuri susirinks šian
die ketvirtą valandą po pietų* 

! Plenarei sesijai susirinkus 
bus veikiausia tuojau nutarta 
kviesti Vokietiją, kad atsiųstų 
savo delegatus konferencijon.

Pasak Daily Ma.il, kurs sako, 
kad Anglijos valdžia turinti tik
rų informacijų iš Berlino, atvy
kę konferencijon Vokietijos de
legatai reikalausią ne tik kad 
Ruhro klonis butų ekonominiai 
ir militariai evakuota, bet taip
jau kelsią klausimą ir dėl eva- 
kuavimo Koelno zonos, kurią 
dabar laiko užėmus Anglijos ka
riuomenė.

Laikraštis priduria, kad mini- 
steris pirmininkas MacDonaldas 
esąs praeitą šeštadienį pasakęs 
savo kolegoms, konferencijos

Traukinio-auto kolizija —£_
3 žmonės užmušti, 6 pavojin

gai sužeisti.
—-—t------

PHIIjAiDiEILPHIA, Pa., lepus 
28.- Užmiesty, ties Willow 
Grove Park, Bbadingo geležin
kelio linijos traukinys sudau
žė kryžkelėj automobilį, ku
riuo važiavo šeii žmonės. Trys 
automobilio pasažieriai liko 
užmušti, o trys pavojingai su
žaisti. Taipjau pavojingai su
žeisti traukinio mašinistas ir 
kūrėjas.

Automobilį valdė moteriškė. 
Privažiuojant prie geležinkelio 
linijos ji partekėjo, kad trauki
nys nebetoli ir taip susimaišė, 
kad nebesuvaldė automįob Šio 
ir pavažiavo tiesiai po loko- 
motiva. Lokomotivos mašinis
tas, norėdamas dar laiku su
laikyti traukini, visa jėga pri
mygo tormozą, tuo išmesda
mas iš vėžių lokomotivą ir du 
vagonu.

Organizacija kovai su 
ku-klux-klanu

Protestuoja dėl trėmimo 
komunisty

Rusų komunistai esą deportuo
jami klastingais pasportais

Aeroplanu bandant keturi Lenino atestatas saviš- 
žmonės užsimušė kiams draugams

dalyviams, kad Anglijai butų 
sunku ne pasitraukti iš Koelno 
einant Versalis sutarties sąly
gomis, kurios nusako, kad jeigu 
šutai tis bus kaip reikiant vyk
doma, penkeriems metams suka
kus nuo įėjimo sutarties galion

j 'fiiauTBn-čin?rtR;oellK> zona turi būt evakuota.

ir laiveliais atvyko į Tojoharą.
Tikra katastrofos priežastis 

dar nežinoma. Telegrama iš As- 
ahi sako, kad tai įvykę dėl susi
mušimo su kitu laivu, Kami kurą 
Maru, bet kiti pranešimai sako, 
kad garlaivis susidaužęs į po
vandenines uolas*

Tie penkeri metai sukaks atei
nančio sausio mėn. 1 dieną.

Daily Mail nurodo, kad Fran
ci j a laikosi nuomonės — ir Bel
gija su ja sutinka — jogei Vo
kietija nevykdžius kaip reikiant 
Versalės sutarties, o todėl tie 
nustatyti penkeri metai dar nė 
neprasidėję. Francijos susirūpi
nimas suprantamas, nes jeigu 
Anglija ištrauks savo kariuome
nę iš Koelno, Franci j ai nebebū
tų jokios naudos laikyti- savo 
okupacinę kariuomenę ikitose 
srityse, — ir visa aliantų pasta
tyta Reino okupacija bematant 
sugriūtų*
Amerikai ne taika rupi, sako 

Maskva

Omaha, Nebr.,' liepos 28.—čia 
tapo įkurta organizacija, pasi
vadinus “CruSaders” (kryžei
viai), kurios Vyriausias; tikslas 
bus kovoti su Ku-Klux-Klan<u. 
Rugpiučio 19 dieną Lincolno 
mieste įvyks J visos valstijos 
“kryžeivių” ^įvažiavimas.

Organizaci/on nariais priima
mi visų tikybų, visų rasių žmo
nės, ir ji bus stengiamos pada
ryti nacionale Y^iso krašto) or
ganizacija.

Demonstracija prieš ka
rą: 300,000 dalyviu

VIENA, Austrija, liepos 28. 
—Austrijos sostinėj Vienoj va
kar įvyko milžinilkos demon
stracijos prieš karą, sutrauku
sios beveik visos miesto gyven
toj us. Marguojančių gatvėmis 
demonstrantų eilėse dalyvavo 
apie 300 tūkstančių žmonių.

MEKSIKOS GENEROLAS 
IR JO ADJUTANTAS 
MAIŠTININKŲ NUŽU

DYTI

Užlipo ant aligatorių - 
manė kad rąstas — 

neteko kojos
MARKSVILLE, La., liepos 

28. — Thomas Briggs, Little Ri- 
Įver gyventojas, išėjo į lieknus 
Įsanamų rinkti. Priėjęs rėvą, 
kuriame buvo apie keturios pė
dos vandens, jis norėdamas pe
reiti antron pusėn žengė ant 
kyšančio iš vandens kaz-kokio 
kelmo ar rąsto. Pasirodė bet
gi, kad tai buvo ne rąstas, bet 
aligatoris, kuris griebė Brigg- 
są už šlaunės ir savo baisiais 
dantimis sutriuškino kaulą 
viršum kelio. Briggsui ėmus 
rėkti, pagalbon atbėgo netolie
se buvęs jo brolis, kuris dviem 
šoviniais iš šautuvo aligatorį 
užmušė ir brolio gyvastį išgel
bėjo.

MASKVA, liepos 28. — Kari 
Radek sovietų organe Izviestija 
sako, kad Jungtinių Valstijų da
ly vaviams aliantų konferencijoj 
Londone nieko bendra neturįs 
su tikrąją taika. Jis sako:

“Kontrolė, kurią Jungtinės 
Valstijos turi Pietų Amerikos 
respublikoms, yra geras jų im
perialistinės politikos įrodymas, 
bet dabar jos eina toliau. Ame
rikos kapitalas ruošias dideliam 
puolimui Europos, ir pirmutinė 
jo auka bus Vokietija”.

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 28. — Gen. maj. Albino Cer- 
rillo, federalis komendantas 
Gordobos distrikto, Vera Cruz 
valstijoj, liko iŠ pasalų nušautas 
maištininkų, kuriems vadovau
ja Guadeluipe Beltran. Gen. Cer- 
rillos adjutantas, pulk. Jose 
Pacheo, liko taipjau užmuštas.

GRAIKŲ MIESTAS SALONI
KAI DEGA

SALONIKAI, Graikija, liepos 
28. — Didelis gaisras praeitą 
naktį sunaikino visą Salonikų 
miesto dalį, kurioj randas svar
biausi fabrikai. Gaisro padary
tus nuostolius skaitoma mili
jonais dolerių. Daugiausiai nu
kentėjo amerikiečių tabako 
kompanijos.

Chicago ir apielinkė. — šian
die gražu; maža atmainos tem
peratūroj ; lengvas mainąsis vė
jas. ?* •

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 860 F.

šiandie saulė teka 5:39, lei
džiasi 8:13. Mėnuo teka 4:41 
ryto.

LAIVAS UŽSIGAVO Į UOLAS; 
25 ŽMONĖS IŠGELBĖTA

Vineyard Haven, Mass., lie
pos 28. — Pasažierinls garlaivis 
Mylės Standish, išplaukęs iš čia 
į VVoods Hole, užėjo ant povan
deninių uolų ir stipriai susižei
dė, bet dar sugebėjo pasiekti 
Oak Bluffs, kame išleido savo 25 
pasažierius, visus sveikus. Gar
laivis išvilkta krantam

PERKŪNAS NUTRENKĖ

INDIANAPOLIS, Ind., liepos 
28. — Perkūnui trenkus me
din, po kuriuo stovėjo golfą 
žaidę National Malleable Steel 
kompanijos valdininkas Diet- 
rich ir Mrs. Barraclough, pir
masis buvo užmuštas, o mote
riškė mirtinai sužeista.

PINIGŲ KURSAS

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $.4.40
Belgijos, 100 frankų ............... $4.57
Danijos, 100 kronų ............... $16.16
Italijos, 100 lirų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.08
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.41
Olandijos, 100 florinų ....... $38.22
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
šveicariios, J 00 frankų ....... $18.40

WASHINGT()N, liepos 28.— 
Organizacija American Civil 
Liberties Union pasiuntė dar
bo departamento sekretoriui 
Davis’ui protestą dėl deporta
vimo rusu komunistu.

Proteste sakoma, kad rusų 
komunistai, “kurie, kadangi 
Amerika neturi diplomatinių 
santykių su Rusija, negali būt 
legaliai deportuojami į sovie
tų Rusiją,“ darbo departamen
to esą deportuojami klasta, bū
tent vartojimu deportuoja
miems klastingų pasportų. Tų 
pasportų darbo departamentas 
gaunąs iš taip vadinamos “Uk
rainos diplomatines misijos,-— 
agentūros, kuri nėra pripažin
ta ne Jungtinių Valstijų, ne 
Ukrainos valdžios,” ir kurios 
viršininku esąs kažin koks ku- 
nigybę metęs ukrainiečių ku
nigas.

Pasak Civil Liberties Union 
ateiviai komunistai tuo pačiu 
metodu buvę deportuoti į Švei
cariją, Rumaniją ir Austriją.

IjOS ANGELES, Calif., lie
pos 28. — Keturi žmonės už
simušė, naujam kabinos mono
planui California nukritus že
mėn. Monoplanas buvo naujos 
konstrukcijos ir buvo pirmą 
kartą išlėkęs bandomajam skri
dimui. .lame, be lakūno Cree- 
fli’o, sėdėjo patsai monoplano 
statytojas Osmond Belcher, jo 
žmona ir astuonių metų sūnūs. 
Monoplanas gražiai pakilo 
aukštyn, aplėkė aplink aviaci
jos lauką darydamas apie 120 
mailių per valandą, ir staiga 
krito žemėn.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IS
PANIJOJ

VELENCIJA, Ispanija, liepos 
28. — Carcagente ir apielinkėj, 
o taipjau Huescoj praeitą šeš
tadienį buvo jaustas per du 
kartu smarkus žemės drebėji
mas.

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATSAI 
NUSIŽUDĖ.

Spaudos laisvė Italijoj
Re Mussolinio, visi kiti laikraš

čiai Milane konfiskuoti.

WATERVL1ET, N. Y., liepos 
25. — Leroy Adams nušovė sa
vo savo žmoną, o paskui pats 
sau galą pasidarė* žmona buvo 
padavus teisman bylą dėl išsi
skyrimo.

ROMA, Italija, liepos 28. — 
Vakar Milane buvo konfiskuo
ti visi dienraščiai, išskiriant 
tik diktatoriaus Mussolinio 
brolio leidžiamąjį Popolo d’Ita- 
lia. Tie laikraščiai mat buvo 
išsispausdinę vieną straipsnį iš 
Romos laikraščio Sereno, ku
riame buvo pasakyta, kad fa
šistų lyderis Rossi, artimas 
Mussolinio sėbras ir dalyvavęs 
nužudyme socialistų atstovo 
parlamente Matteottio, pradė
jęs savo rcveliacijas, kuriomis 
ton baision piktadarybėn jis 
įtraukia ir daugiau labai aukš
tų asmenų iš fašistų lagerio*

ČIČERINAS ESĄS PAVOJIN
GAI SUSIRGĘS

MASKVA, liepos 28. — Vie
tos laikraščiai paskelbė, kad 
sovietų užsienio reikalų komi
saras čičerinas susirgęs ir esąs 
kritingoj padėty. Duota įsaky
mas nieko prie ligonies ne
prileisti. Kokia liga jis serga, 
kol kas neskelbiama.

$24,000,000 PANAMOS 
KANALO MUITO

NEW YORKAŠTliepos 28.— 
Oficialiais skaitmenimis per 
praeitus fiskalius metus, pasi
baigusius birželio 30, Jungti
nės Valstijos surinko Panamos 
kanalo muito $24,291,492, ar
ba kas mėnesis aplamai po 
$2,024,291. Per tuos dvyliką 
mėnesių kanalu praėjo viso 
5,648 okeano laivai, su 27,218,- 
928 did. tonais prekių.

SKRZYNSKI — NAUJAS 
LENKŲ UŽSIENIO MI- 

NISTERIS.

VARŠUVA, liepos 28. — Vie
toj rezignavusio Morico Zamoy- 
skio, Lenkų užsienio ministeriu 
paskirtas Į Aleksandras Skrzyn- 
ski, buvęs iki šiol Lenkų atsto
vas Tautų Sąjungoj.

MEMPHIS, Tenn., liepos 28. 
—Mississippi upėj, penkios 
mailės nuo Memphis, besimau- 
dydami prigėrė Mempbiso žvė
ryno direktorius Cullen, jo 
žmona, 6 metų sūnūs ir Cul- 
leno brolis.

NUSIKIRPO PLAUKUS, PA
SIRODĖ SAVIŠKIAMS IR 

NUSIŽUDĖ

PEORIA, 111., liepos 28. — 
Lillian Reynold’ienė, 25 metų, 
praeitą šeštadienį nuėjus į 
beauty .parlorą nusikirpo plau
kus. Sugrįžus namo ji pasiro
dė vyrui ir trims savo vaiku
čiams, ką padarius, po to nu
ėjo savo miegamajan kamba
rin ir išgėrė nu<xlų.

BERLINAS, liepos 26. — 
Nors mirusis 'komunistų galva, 
Leninas, nepaliko jokio testa
mento, bot paliko laišką su savo 
paskutiniais žodžiais komunistų 
kongresui. Laišką jis paliko sa
vo žmonai, įsakydamas, kad jis 
butų atidarytas ir perskaitytas 
komunistų kongrese ne ank >- 
čiau, kaip dvejiems metams pra
slinkus. Tečiau Lenino našle — 
vis tik Ievos duktė — neiškentė: 
atsinešė ji tą laišką į sovietu 
vykdomkomą, ir čia jis buvo 
atidarytas.

Pradėdamas savo pastabas 
aplamais patarimais komunis
tams, savo draugus, kurie dabar 
valdo Rusiją, Leninas apibudi
na šitaip:

Kamenev’as—Pasitikėt juo 
negali. Oportunistas. Savo drą
sos stoką jis parodė 1917 me
tais* Jis reikia daboti.

Zinovjev’as — Neturi jokio 
gabumo. Visados stengias įgyti 
didžiausios galios sau. Draugai 
turi labai jį daboti.

Bucharin’as—Turi mokslingą, 
bet bukų protą. Nuolatos kalba 
apie marksizmą, bet tikrą mar
ksizmą menkai tesupranta.

Stalin’as —■ Intelektualiai la
bai apribotas. Stalin’as turi 
menką protą, nors širdy jis yra 
diktatorius.

Trockis — Labai gabus žmo
gus* Mėgsta pozuoti. Trockis 
turi būt disciplinuojamas, kad 
jis klausytų komunistų partijos

KOMPOZITORIUS BUSONI 
MIRĖ.

BERLINAS, liepos 28.— Va
kar čia mirė širdies liga žino
mas pianistas ir kompozitorius 
Ferruccio Basoni. Nors savo 
koncertais ir savo komnozici- 
jų pardavinėjimu jis buvo la
bai praturtėjęs, bet dėl Vokie
čių markės susmuldmo jis vi
są savi tūrių prarado ir įniro 
didel'pme varge.

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 trumpas 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 pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT; AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

AUJI
1739 So. Halsted St, Chicago, W.
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| čiai, išskiriant “Popolo 
jd’Italia”, kurį leidžia dikta
toriaus Mussolini’o brolis. 
Priežastis esanti ta, kad jie 
įdėję nepalankų fašistams 
straipsnį.

Tai yra visai taip, kaip 
Rusijoje, kur yra išnaikinti 
visi priešingi bolševikams 
laikraščiai. Patogus yra

TIKĖJIMAS IR KOMUNIZMAS

forma užsiliko iki dvidešimto 
šimtmečio. Kaipo komunistinio 
tvarkymosi pavyzdį galima im
ti ir šeimyną.

Taigi išeina, kad ir komuniz
mas yra ne mažiaus senas daly
kas, kaip religija. Kodėl gi Lietu

rašo apie vos oficiozas komunizmą nieki
na, o religiją garbina? Jeigu 
bolševikiškas komunizmas pasi
rodė netikęs, tai tas dar nereiš
kia, kad toks pat yra ir visoks 
kitoks komunizmas.

•tomą, ketina daryti gyvenimą, 
kuomet “sovietizmas”, “dikta
tūra’ ir kiti senieji jų tavorai 
galutinai išeis iš mados.

fintared a* fceeond CIbm* Malta, 
Marcb 17th, 19 H, at the Port Offica 
pf Chicago, UI., andai cha o* 
March 2nd, 1^79.

Naujienos eina kaadian, iMkinan 
aakraadlenius. Įleidžia Naujiani t’*f
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visiems kritikams uždarei 
burną, ir tuomet išrodo, kad 
niekas nėra valdžiai priešin
gas. Bile asilas gali tokioje 
valdžioje sėdėti.

st 
Ilk 
7fc

Kauno “Lietuva 
tikybos padėtį Rusijoje, kons
tatuodama tą faktą, kad bolše
vikai, kurie pirma labai uoliai 
varė anti-religinę propagandą, 
šiandie jau pradėjo “atsargiau 
elgtis” su tikinčiųjų jausmais. 
Lietuvos valdžios laikraštis iš 
to daro išvadą:

“Matyti, komunistai paga
liau suprato, kad tikyba yra 
daug senesne ir stipresnė už 
komunizmą, kad ji buvo ata
kuojama ištisais amžiais ir 
su visu bruitalės pajėgos grie
žtumu, satira ir mokslo gink
lais ir vis tik tais atakas išlai
kė.

“Galima dar pakeisti tiky
bos turinį, bet visai išnaikinti 
jos negalima, nes jos šaknys 
eina iš žmogaus prigimties 
gelmių.”
Tai yra labai vienpusiškas ar

gumentavimas- Tai faktas, kad 
bolševikai nusileido 
dar nieko nereiškia, 
bolševikų karjera 
nusileidimų.

Jie pradėjo savo 
už taiką, o paskui

RANKIOJA NEŠVARUMUS

Kas pasidarė Londone, 
kad interaliantų konferenci-

Centralinis Amerikos dar
bininkų (komunistų) parti
jos komitetas paskelbė “in
terdiktą” cechų dienraščiui, 
“Spravedlnost”, ir kitam ce
chų laikraščiui, “Zaimy Li- 
du”. Komitetas liepia ko
munistams ir “revoliuci- 
niems darbininkams” ne
remti tų laikraščių, kadangi 
jie “išdavę” proletariatą.

Dalykas tame, kad “Spra
vedlnost” ir “Zaimy Lidu” 
pirmiaus buvo ofialiai če- 
cho-slovakų komunistinės 
federacijos organai, o dabar 
jų leidėjai nutarė daugiaus!džiausią karo mašiną, kuri Ja- 
nebetarnauti komunistams 
ir jų kontrolės nebepriimti.

religijai, 
Juk visa 

susideda iš

darbą kova 
sutvėrė di-

“Nepadori” 
Knyga

vietos? Išrodo, kad tenai 
susirėmė Francijos ir Bclgi- 

bankininkai su Anglijos 
Amerikos bankininkais, 

remia Francijos 
o antrieji

ir
Pirmieji 
nacionalistus, 
priešinasi jiems.

Ginčas eina dėl garantijų 
tarptautinei $200,000,000 pa
skolai Vokietijai. Anglijos 
ir Amerikos bankininkai su
tinka tą paskolą duoti, jeigu 
Francija ištrauks iš Vokie
tijos okupacijos armiją ir 
prižadės daugiaus neužpul- 
dinėti ją. Francijos ir Bel
gijos bankininką? siūlo pas
kolą be šitų garantijų.

bar yra vartojama ir Rusijos 
žmonių slėgimui ir kitų tautų 
(gruzinų, armėnų, ukrainiečių 
ir t. t.) pavergimui. Bet ar iš i 
to galima daryti išvadą, kad 
militarizmas yra galingesnis už 
taiką ?

Bolševikai pradžioje kovojo 
|UŽ demokratiją —už spaudos 
i laisvę, už visuotiną balsavimą, 
i už Steigiamąjį Seimą; o vėliaus 
'jie sutrempė demokratiją ir įs
iteigė žiaurią mažumos diktatū
rą. Bet ar iš to išeina, kad dik
tatūra yra stipresnis daiktas, 
negu demokratija?

Bolševikai pradžioje
______ ____ e ___ u priešai mirties bausmės ir viso- 
mitetas pasiūlė jiems finan-^hių žmonių persekiojimu, o pas- 
iška paramą, tąja vienok į<ui ^sekioti ir žudyti 

kad partija paims sicjj caro bu(|cliai Uet ;u. taį 
reiškia, kad barbarizmas yra 

I geresnis daiktas, negu žmoniš- 
susi-|kuaias ‘ ,v

p i Tokių išvadų daryti negalima. 
į Taigi ir iš to fakto, kad bolševi-

Mes esame šiek-tiek gir
dėję apie motyvus, kuriais; 
vadovaudamiesi, augščiaus 
minėtieji cechų laikraščiai 
nutraukė ryšius su komuni
stais. Tarpe cechų, gyve
nančių Amerikoje, komuni
stų įtaka paskutiniu laiku, 
labai nupuolė, ir laikraš
čiams, kurie rėmė komunis
tus, ėmė nesisekti. J^entra- 
linis komunistų partijos ko-

buvo

Anglijos valdžia, kiek ma
tyt, šitoje kovoje pritaria 
Anglijos ir Amerikos banki
ninkams. Tuščio riksmo 
mėgėjams šita aplinkybė ga
li duoti progos pašūkauti 
apie tai, kad “socialisto 
MacDonaldo valdžia ei
na išvien su Amerikos Mor
ganu”. Bet kiekvienas pro
tingas žmogus pripažins, 
kad Anglijos ir Amerikos 
bankininkų pozicija tame 
klausime yra, be abejonės, 
sveikesnė Europos atstaty
mo atžvilgiu. Francuzų ir 
belgų bankinis kapitalas no
ri ne tiktai biznį padaryti, 
duodamas paskolą Vokieti
jai, bet ir pavergti Vokie
tiją. , .

•slbKcl paidiua, d viunua.|¥ - v.. . . ... . |žmones pikčiaus, negusąlyga, kad partija paims sieji caro bu(leliaj Bet 
juos visiškon savo kontro
lėm

Tuomet leidėjai ir “ 
buntavojo”. Jie sako: 
rai, mums duos pinigų ;da-'kai “šiandit/ldtaipefsiiZsisuAe- 
bar 
šioje šalyje, Maskva nesigai-'spręsti apie religijos vertę. į------ - .
Ii pilti auksą į Amerikos ko-' Religija yra, be abejonės, la- Pas tautininkus 
mumstų iždus. Bet kas bus, I is h„15ovikl5V; .......
Kuomet Maskvos auksas pa-. Bet šių dienų religija yra visai' 
liaus plaukęs į Ameriką?'ne tokia, kokia buvo keletas ši- 
Mes tuomet neturėsime nei mtų metų atgal, o dar labiaus 
pinigu, nei pritarimo publi- į ^uvo tūkstančiai motų 
. • r» • + •• atgal. Religija visa laiką keitėsi.Koje. Genaus tegu jie pasi-|Tie dalykai, . ku;iuos ■ šjan(|ie 
kana su savo pinigais, o mes žmonSs tiki, seniaus butlJ iSro_ 

dę tikintiemsiems baisiausiomis 
“herezi jomis”; ir atvirkščiai, 
tas, į ką žmonės kitąsyk tikėda
vo, išrodo didžiausiu absurdu 
šių dienų žmonėms. O jeigu taip, 
tai kaip galima sakyti, kad reli
gija turinti savo šaknis žino

ję”? Kuri religi-

Juo kvailesnį dalyką socialis
tų priešai parašo apie socialis
tus, tuo greičiaus jam pritaria 
bolševikai.

Nepersenai So. Bostono kleri
kalų organas pamelavo, kad Lie
tuvos socialistai “privertė” kun. 
Krupavičių užimti ministerio 
vietą, kuomet nei pats Krupavi
čius, nei krikščionių demokra
tų partija to nenorėję. Tą kvai
lą išmislą komunistinė “Laisvė” 
ne tiktai persispausdino, bet ir 
“patvirtino”, nežiūrint to, kad ji 
labai gerai žino, jogei niekas ne
galėjo klausti socialistų nuo
monės apie Krupavičiaus kvieti
mą j ministerius, kadangi jie vi
są laiką yra opozicijoje valdžiai.

Dabar tas komunistų laikraš
tis surado naują “spirgutį’.’ 
Brooklyno “Vienybė“, norėda
ma pašmeižti socialistus, para
še, kad “Naujienos” pavydin
čios Vailokaičiui ir Yčui ir no
rinčios “jų vietas turėti“. Ir 
štai, “Laisvė” apsilaižydama 
kartoja tą plepalą ir dar nuo sa
vęs prideda:

“Kad ‘socialistai’ yra smi
liausi šiltų vietų jieškotojai ir 
lobio gaudytojai, tai jau vi
siems senai žinomas dalykas.“ 
Tą faktą, girdi, parodo ir An

glijos socialistų užsispyrimas 
laikytis valdžioje, nors jiems 
jau daug kartų buvęs išreikštas 
nepasitikėjimas (? “N.” Red.) 
parlamente.

Butų tuščias laiko gaišinimas 
kritikuoti tokius bobiškus prie
kaištus. Vienas tas faktas, kad 
socialistai dar iki šiol neatsiža- 
dčjo nei savo vardo, nei savo 
principų, yra pakankamas įro
dymas to, kad jie yra šimtą kar
tų sąžiningesni žmonės, negu 
“Vienybės” ir “Laisvės” renega-

Geriausias dalykas butų, 
žinoma, visai apseiti be ban
kininkų patarimų ir be jų 
pagelbos, tvarkant Europos 
reikalus. Bet nelaimė, kad 
tai yra negalima.

Vokietija negali pastatyti 
savo finansus ant tvirto pa
mato be užsienių paskolos. 
Tą paskolą negali jai duoti 
nei MacDonaldas, nei kas ki
tas. Ją gali duoti tiktai 
bankininkai, ir tai ne bent

Pri- 
atsi- 
siulo

koki, bet patys didieji, 
scina rinktis tarpe jų, 
žvelgiant į tai, kurie 
prieinamesnes sąlygas.

Bet yra įdomus dalykas pažy
mėti, kad komunistai jau yra 
nusmukę žemiaus net už atža- 

, kai artinasi rinkimai ligija, negu pirmiaus, negalima'gareiviskus tautininkus ir kleri
kalus. Nes jie minta tuo, kas 

> ir klerikalus 
yra prasčiausia.

Socialistai nepyksta dėlto, 
kad juos kritikuoja jų priešai. 
Ta kritika kartais jiems pa
tiems esti naudinga, jeigu ji yra 
vedama su tikru noru parodyti 
socialistų klaidas. Ji padeda so
cialistams geriaus įsigilinti į 
klausimus, dėl kurių eina gin
čas, arba kartais atidengia silp
numus jų pozicijose ir tuo pa
skatina juos pašalinti tuos silp
numus. Nors ir ne labai dažnai, 
bet visgi ir šitokios, rimtos kri
tikos tenka pastebėti musų 
tautininkų ir klerikalų pusėje. 
O komunistai tiktai šmeižia so
cialistus. Visa, ką jie gali pasar 
kyt apie socialistus, tai tiktai, 
kad jie “apgavo“, išdavė,” “par
davė“, “parsidavė”’, “niekšystę 
papildė” ir t. t. Tarytum tokį 
milžinišką pasaulio judėjimą, 
kaip socializmas, kuriame daly
vauja dešimtys milionų žmonių, 
galima išaiškinti pamokslais 
apie moralybę! Tik “evangelis
tas” Billy Sunday gali taip ma
nyti.

Ir ne gana to, kad komunistai 
patys diena iš dienos fabrikuoja 
žiopliausias pasakas apie socia
listų “nedorybę”, jie dar tos 
medžiagos skolinasi ir nuo kitų. 
In čia jie nepaiso, kas ir kokiais 
tikslais socialistus šmeižia. Pa- 
Dliurpė ei nors apie socialistu: 
“Draugas”, žiūrėk — komunis
tų ^pauda jąu ir kartoja; .lepte
lėjo ko|;ui pd^^noųę:'<“Dfįrbinirį- 
kas” arba “Vienybė“, koinuriis-

stengsimės atgauti visuome
nės simpatiją, darbuoda
miesi ne Maskvai, bet savo 
žmonėms!

• senes
nis už bolševikiška komunizmą.

Cechų “Spravedlnost” bu
vo vienintelis komunistų £aus “prigimtyje 
dienraštis šioje šalyje, turin- yra žmogui “prigimta’? 
tis daug skaitytojų ir apsi-l ą> bot tikt 
einąs be amžino aukų kauli-;pas žmones nu 
jimo. Visi kiti komunistų 
laikraščiai gyvena nuolati
niu ubagavimu tarpe “susi
pratusių” darbininkų arba 
yra stačiai penimi “sendvi- 
čiais” iš Maskvos. Cechų 
dienraščio atsimetimas nuo.’mo rųšių. Tiesą pasakius, 
komunistų rodo, kad jau ir 
ateiviai darbininkai Ameri
koje baigia atsipeikėt nuo 
bolševikiško svaigulio.

4 ŽMONĖS ŽUVO TRAUKI
NIUI SUDAUŽIUS AUTO

MOBILI.

| Jeigu imsime ne tam tikrą re- 
' ;ai tą faktą, kad 

i pas žmones nuo seniausių gady
nių iki dabar buvo kokia nors 
religiją (kas tečiaus nėra įrody
ta), tai tuomet bus nelogiška ši
tą faktą statyti prieš bolševiz
mą. Nes bolševizmas yra tik
tai tam tikra komunizmo ryšis. 

' Seniaus buvo kitokių komuniz- 
tai 

tarp mokslininkų šiandie yra la
bai prasiplatinus nuomonė, kad 
pati pirmutinė žmonių visuo
menės forma buvo komunistinė. 
Pas laukinius ir puslaukinius 
žmones da ir šiandie surandama, 
kad tuose dalykuose, kurie su
daro svarbiausius jų gyvenimo 

nuosavybė 
menkai

Del Lietuvos Šy. Ministeri
jos patvarkymo ištraukti iš 
pradžios mokyklų bibliotekų 
Rubakino knygos “M. ir G.” 
rašo sekamai:

Viename kitame laikrašty 
toko rasti trumpa, bet charak
teringa žinute, kad Šv. Minis
terija esanti uždraudusi laiky
ti pradžios mokyklų bibliote
kose “Kultūros” bendrovės iš
leistąją Rubakino knygutę “Iš 
tamsios praeities į šviesią atei
tį.” Mane sujudino tie moty
vai, kuriais vaduodamosi Šv. 
Ministerija uždėjo kalbamajai 
knygutei indeksą. Pagaliau pa
teko į mano rankas ir oficiali
ais tuo klausimu dokumentas, 
kuris štai kaip skamba:

“Pradžios mokyklų inspekto
rius raštu iš kovo men. 26 d. 
Nr. 119 prašo Švietimo Komi
sijos pranešti pradžios mokyk* 
lų vedėjams, kad Š. Ministeri* 
ja raštu iš š. m. kovo men. 14 
dienos, 2219 Nr., pareiškia, 
jog kai kuriose pradžios mo* 
kyklų bibliotekose yra “Kultū
ros” bendrovės leidinys: “Iš 
tamsios praeities į šviesią atei
tį,” kuris netinkamas padoru
mo ir mokslo atžvilgiais. To
dėl inspektoriaus įsakoma pra
džios mokyklų vedėjams nelai
kyti to leidinio bibliotekose ir 
esamus tuojau išimti iš apy
vartos.

Apie ką pranešame Tamstų 
žiniai ir pildymui.

Seka parašai.
Iš šio dokumento matyti, 

kad kalbamoji knygute Šv. Mi
nisterijos skaitoma tokia ne
padoria ar nemoksi inga, kad 
skubotai tam tikru cirkuliaru 
išmetama iš pradžios mokyklų 
bibliotekų. Bet ’ šis įsal^mds 
teliečia tik pradžios mokyklas. 
Apie tolygų šv. Ministerijos 
parėdymą vidurinių ir aukštes
niųjų mokyklų vedėjams nete
ko girdėti.

Nemokslingų, o ypač nepa
dorių knygų juk neprivalėtų 
skaityti ne tik pradžios, bet 
taip pat ir vidurinių ir aukš
tesniųjų mokyklų mokiniai.

Matyti, Šv. Ministerijos nuo
mone, šis “Kultūros” bendro
ves leidinys, būdamas “nepado
rus ar nemokslingas” pradžios 
mokyklų bibliotekose, įgyja 

padorumo ir mokslingumo sa
vybių, patekęs į vidurinių bib
liotekų spintas. Keistas nenuo
seklumas.

Reikia manyti, kad visa es
mė gludi ne knygutėj, bet kur 
kitur. Čia, matyt, atsirūgo se
nas carinės Rusijos raugas. 
Caro valdžios laikais ne visos 
knygos buvo įleidžiamos į liau
dies bibliotekas, bet tik pa
rinktos. Lygiai taip pat buvo 
stropiai kontroliuojamos mo
kyklų bibliotekos, kad tenai ne
patektų tokio turinio ir pakrai
pos knygų, kurios neatatinka 
valdžios siekiamiemsiems tiks
lams. Visa buvo nuosekliai da
roma, kad žemesnių visuome
nės sluoksnių jaunimas nepa
tektų į gimnazijas ir universi
tetus, o tenkintus pradžios mo
kyklų ir liaudies bibliotekų tei
kiamuoju dvasiniu penu. Ypa
tinga “kucharkina sina” (virė
jos vaiko) globa su tomis ar 
kitomis atmainomis Rusijoj 
tęsiasi nuo Rusų šv. ministerio 
Delichovo laikų ligi pat caro 
valdžios galo.

Reikia pasakyti, kad dar 
prieš 1905 metų revoliuciją, o 
ypač jos, Rusijoj “kuchar
kina sina” dvasine globa buvo 
žymiai suminkštėjusi. Tokių 
žymių mokslo populiarintojų 
veikalai, kaip Lunkevičiaus, 
Rubakino ir kitų, buvo įsigi
ję sau pilietinių teisių tiek 
liaudžiai skiriamose, tiek ir 
mokinių bibliotekose.

Tai buvo carinėj Rusijoj.
Praslinkus jau beveik pusei 

šimto metų, demokratines res
publikos Šv. Ministerija taiki
na sbnų rusų caro ministerių 
metodus, trukdančius laisvą 
švietimo plėtojimąsi.

Kodėl pirmoje eilėje musų 
Šv. Ministerija tiek susirūpino 
saugoti pradžios mokslą nuo 
“nepadorių” knygų ir ką ji ra
do nepadoraus Rubakino kny
gutėj? Kai dėl padorumo, tai 
su ŠV. Ministerija reikia sutik
ti: knygutės turinys labai ne
padorus. Ir kaip gi gali būti 
padarus, kad joj rašoma apie 
žilos' senovės musų protėvius, 
apie;: laukinius,k puslaukinius 
žmones, apie jų papročius, gy
venimo būdą, tikybą ir t. t.

Musų žilos senovės protėviai 
savo gyvenimo įpročiais jiado- 
ruinu nepasižymi: jie ir žmog
ėdros, jie ir ištvirkėliai (ne 
lik . svetimoteriai, bet bendra- 
moteriai). Trumpai sakant, 
musų žilos senovės protėvių 
praeitis, musų akimis žiūrint, 
daugiau, negu nepadori.

Liet ar mums ji patinka, ar 
ne, ji vis tik buvo, ir jokiomis 
priemonėmis tos tamsios žmo
gaus praeities nebepataisyti. 
Dabar, ar verta su ta tamsia 
žmogaus praeitimi susipažinti? 
Ar galima/leisti, kad pradžios 
mokyklų mokiniai apie tai su
žinotų? čia, matyt, nuomonių 
vienodumo nėra. Mano išmany
mu, kiekvieno žmogaus mora
lė priederme ieškoti teisybės ir 
niekas neprivalo daryti kliū
čių bet kam, kas tos teisybės 
iieško. Nors toji teisybe butų 
labai nemaloni ir nepadori, bet 
vis tik ji bus šimtą kartų ge
resnė už labai gražiai papuoš
tą neteisybę.

Matyli, šv. Ministerija ma
no, kad pradžios mokyklų mo-

(Scka ant 3-čio pusi.)

Siųkit ir Sutaupykit

ir paliegę luvadama | ■anos ir nauju* namta, taipgi dirin 
tnT«5. Caah arba ant limokijlmo.

Firmatini Lietarit Elektros Korporacija Anerikojo
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO- Ine.

.. H. BARTKUS, Fra.
1619 W. 47th St., Tai. Roulevard 7101,1892. Chicago. |

s J**

Sakau*
Aš Jums!

“Nesu turtingas, 
yra vienas dalykas, kurį galiu 
pirkti ir džiaugtis lygiai su tur
tuoliu ir tas yra HELMARS — 
Amerikos didžiausia vertė cigare- 
tuose.”

bet gyvenime

20 HELMARS kainuoja kelius 
centus daugiau už 20 paprastų ci- 
garetų, bet su kiekvienu HELMAR 
yra smagumas, ir džiaugsmas, o iš 
paprasto cigareto tik
sytas tabakas supekiuot\is 
ros pundeliais.

igus mai- 
popie-

HELMARS yra absoli 
gryni ir įpekiuoti į ka 
skrynutes, kad jie nelužtų

iškai
ono

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi
tės permaina į Turkiškus

Gamintojai apgščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXESo^lOori0

........

Geriausia šešių cordu vati
niu siulu špulaite 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių? 

siuvimui atsiųskite 4c y
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. C 

315 roarth Av«.t New York

šaltinius, privatinė 
pas juos yra dar labai 
išsivysčiusi.

Galima pasakyti, be
komunizmas niekuomet neišny- tai ir ją tuojaus persispausdina,
ko iš žmonijos gyvenimo. Pavy
zdžiui, iki vidurio pereitojo

CaPE MAY COURTHOTJSE, 
N. J., liepos 26. — Keturi žmo
nės liko užmušti, Pennsylvani- 
jos linijos traukiniui sudaužius 
kryžkelėj automobilį, kuriuo jie 
važiavo. Užmuštieji yra: Joseph 
Meyers, jo žmona ir sūnūs su

visi dienraš- dukteria, visi iš Mellvile, N. J.

to, kad

praTelegrama iš Romos 
neša, kad Milane tapo “su-

Jpo komunistų “revoliuciniai” 
principai labiau blunka, tuo la- 

šimtmečio kuone visos Europos biaus jie stengiasi specializuo- 
ūkininkai valdė žemę bendrai; tis, kaipo socializmo purvinto- 
o Rusijoje tokia žemės valdymo1 jai. Iš šitos specialybės jie, ma-
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Naujienos, cm- j

“NEPADORI” KNYGA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

** ’ '

BARBORA
PARNARAUSKIEN®
Po tėvais Urbikaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 25 d., 1921, 6:20 vai. ryte 
Šv. Marijos ligonbutyj Rhine- 
lander, Wis. Sulaukus 32 me
tų amžiaus. Kūnas pašarvotas 
randasi po numeriu 4147 South 
Kedzie Avė., o iš ten bus nuly
dėtas j Nekalto Prasidėjimo 
Panos Marijos bažnyčių, Brigh
ton Parke, scredoj, 30 liepos, 
8:30 vai. iš ryto, o po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Užprašome visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę vyras Juozapas, tė
vai Pranciškus ir Barbora Ur- 
bikai, seserys Juozapa Urbikai
tė ir Ona Laurinaitienė ir bro
liai Antanas ir Julijonas ir švo- 
geris Antanas lAiurinaitis.

Laidotuvėms patarnaus gra
belius S. D. Lachawicz, Phone 
Canal 2199.

kiniams bent tiems, kuriems 
nelemta patekti j vidurines ir 
aukštesniąsias mokyklas, apie 
žmogaus žilos senovės praeitį 
užteks tų žinių, kurias tiekia 
tokioj gražioj,

I Lietuvą
White Star Line

N?; Y. — Cherbourg — Southainpton 
Išplaukimai subatoims. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Hoineric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

Galvos skaudėjimas dingo 
daugiau nenuvargusi

padorioj, poe- 
apie musų pro 
ir Ievą tikybos

susisiekimas su Baltijos portais.
American Line 
White Star Line

Duoda kreditą dėl Lydia E. 
pinkham’s Vegetable Com
pound. Tikisi, kad kitoms 
moterims pagelbės, taip kaip 

jai pagelbėjo.

MONIK A M ARGEVICIEN K 
(Kazaieiutė)

Mirė liepos 28 d., 1924 m.,
4:20 ryte, sulaukus amžiaus 29 
metus, Vėlianė paėjo Pabaleįų 
kaimu, Namakščių vals., Rasei
nių apskr. Paliko nubudime 
vyrų Valerijonų Margevičia, 
dukterį Moniką 28 dienų senu
mo, 2 brolius Amerikoj, seną 
motinėlę ir 2 seseris Lietuvoj, 
laidotuvės atsibus liepos 31 d., 
ketverge ryte, 9 vai. įš namų 
837 W. 34th St. į baSn^čią is 
tonais į šv. Kazimiero kapines-

Gimines, draugai, meldžiam! 
dalyvauti laidotuvėse. Tegul 
būna lengva žemė ilsėtis.

Liekamos nubudime
Vyras dukrele ir broliai.

vieša PADĖKA- * h
A. A. Ernesto Kigavičiaus 

laidotuvėse dalyvavusiems.
Širdingiausių ačiū tariu kuni

gams už tokias iškilmingas pa
maldas ir taip puikius pamoks
lus laike laidotuvių mano bran
gaus sūnelio; taipgi ačiū vargo
nininkams ir tiems visiems ku
rie puošė gėlėmis.

Labai dėkinga tiems kurie da
vė automobilius nuvežimui ly
dinčių j kapines. Aš ir nemo
ku išreikšti mano širdies dė
kingumo ir tik tariu ačiū, ačių 
visiems giminėms ir pažįsta
miems už tokį skaitlingų daly
vavimų laidotuvėse; taipgi dė
kinga graboriui šulzkui už jo 
puikų patarnavimų.

Nubudę ant visados:
Motina Antanina Kigavi- 
Čienė ir sesuo Leoną Kiga- 
vičiutė.

PADĖKAVON®
A. A. VYTAUTO DAUBARO
Jisai persiskyrė su šiuo pa

sauliu liepos 23 d., 1924, am
žiaus sulaukęs 5 metų, 9 mene
sių ir 25 dienų; palaidotas lie
pos 24 d. ant Tautiškų kapinių.

Širdingai ačiuojame visiems 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie dalyvavote jo lai
dotuvėse ir suteikėt musų mie
liausiam šuneliui, Vytautui pas
kutinį patarnavimą. Taipgi 
širdingai ačiū graboriui, J. F. 
Eudeikiui už malonų ir nau
dingą patarnavimą.

Ilsėkis ramiai musų mielas 
sūnelį, šios šalies šaltoj žeme-

»* .Nuliudusi šeimyna .
Naudužiai.

ji

Garsinkitės Naujienose

tėvius Adomą 
Į mokytojas.

Tie gi mokiniai, kurie pa
teks į vidurines ir aukštesnią
sias mokyklas, turės progos 
ten susipažinti su tikrąja žmo
gaus praeitimi.

Mano išmanymu, visai be 
reikalo Šv. Ministerija savo cir
kuliaruose operuoja knygutės 
nepadorumo ir nemokslingumo 
motyvais.

Geriau butų buvę atvirai pa
sakyti faktinąją priežastį, kad 
kalbamoji knygutė savo turi
niu ir pakraipa ncatatinka val
dančiųjų sferų siekiamiesiems 
tikslams.

Bent butų atvirai ir visai pa
doriai pasielgta. Keista kalbėti 
apie populiares brošiūros mok
slingumą arba nemokslingumą. 
Sunku surasti veikalų, kuris 
butų ir populiarus ir mokslin
gas. Kai dėl nepadorumo, tai 
vargu, ar galima apie tai rim
tai kalbėti.

ar taip savo šituo čir- 
Šv. Ministerija parodu 
nukreiptomis akimis į 
Europą, Lietuvos gy^ 
praktikai taikina storu 

pelėsiais apaugusius 
šv. ministerių meto*

< ‘f •'

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
Tąnkųs išplaukimai. Gera kelionė- 

Nauji laivai.
Itelgenland su Lapland ir Zeeland.
Viskas užrakinama, privatiški pasir 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. At.sišaukite prie vietinių agen- 
tųrarba ' ! ;

Rasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chicago. III.

buvau
serganti beveik visą laiką ir nieko

: Skowhegar, Me; — “Aš

negalėjau dirbti 
apie savo namus, 
kad nejusčiau ko
kio nuovargio, taip 
kad aš turėdavau 
atsigulti. Vienų 
dienų, kuomet skai 
čiau laikraštį aš 
pamačiau Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Compound 
apskelbimų ir pa
mačiau, kaip jos

Mrs. M1CHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi 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
site pagelbą.

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

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewicz

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatiškų pri
žiūrėjimų. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South f 
Halsted St.

«DR. HERZMAN ’>

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f‘ 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f: 
PAS MUS. TAS JUMS BUSą, 

ANT NAUDOS. |

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago į
Tel. ItaJevard 0611 ir 0774 |>

PADAROM PIRKIMO IR PAR- L 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir t 
O Parduodam Laivakortes. * 

s

Šiaip 
kuliaru 
kad j i 
vakarų 
veninio
sluogsniu 
rusų caro

Ar tai tikslinga, lai spren
džia kiekvienas, kuriam iš tik
rųjų rupi šviesi ^žmonijos atei
tis, o ne tamsioš ir žiaurios 
praeities atgaivinimas.

—Mokytojas.

Ar jus žinote kad
Slot mašina kuri išmaino dešimtu

kus, kvoterius ir pusdolerius yra 
įsteigta New Yorko miesto gatvekn- 
rių kompanijos,kad pakeitus 1200 žmo 
nių kurie dabar turi užėmę vietas dol 
išmainymo pinigų įėjimui j New Yor- 
ku požeminius traukinius. Negeri'pi
nigai tenai pasilieka ir kito pinigo 
žmogus negauna. Ar jus žinote, kad 
Helmar Turkiški cigaretai yra supa
kuoti į popierines 
prasti 
(lėlius 
prato, kad čia turi būti skirtingi nu? 
kitų, 
mainę į Turkiškus.

skrynutes, o pa- 
cigarctai yra suvynioti Į bun- 
ir todcl lietuviai rūkytojai su-

Kaip kiti jus džiaugsitės per

NEVCYGiRK

pagelbėjo kitoms moterims, aš pama
niau, kad ir aš pabandysiu jas. Aš 
išvartojau tris butelius ir dar nega
lėjau pasakyti ar man pagelbėjo ar 
ne, bet dabar jau galiu pasakyti. Aš 
dirbu visų savo namų darbų per visų 
dienų ir nereikia man gultis į lovą. 
Aš daugiau neturiu galvos skaudėji
mo arba nuovargio. Aš tikiu, kad 
kiekviena moteris, kuri vartoja Vege- 
table Compound, gaus tiek pat pa- 
gelbos, kiek aš gavau”. — Mrs. Ferxy 
W. Richardson, R. F. D. No. 2, Skow- 
hegan, Maine.

Jus ką tik skaitėt kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vegctable Compound pa
gelbėjo dėl Mrs. Richardson. Ji pa
bandė tas gyduoles, kaip mate, kad 
kitoms moterims pagelbėjo. Beveik 
per penkiasdešimts metų Lydia E. 
Pinkham’s Vegctable Compound yra 
taip giriamos moterų. Pardavimui 
pas aptiekorius visur.

Jei abejoji skintis, pasitars ak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optonttfb ui 
T*l. f)oal**)»r# i 
4647 S. AiMkdJ

*410

Telefonai:

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310<

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
J '

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ii* po 8 vai. vak.

’ I 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 sugryž- 
ti į 12 menesių į Jungtines 
Valst. be įskaitymo kvoton.

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentų arba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, 111.

Wehnėrsten’s
Bohemian Blend

... ' • ■" , ••‘t v' • •• ■

SUTAUPYKI!’
SAVO DARBĄ 
wennerstem’s ' 

reikalauja tik penkto 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
KAIP JŪSŲ AKYS?

Jei akių silpnumas ar jyalvos skaude- 
jimas apsireiškia, kreipkitės j paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Boulevard 7679

NORTH-CERMAN

L.L.OYD
srS25SZ=5=2=5=ZSZ=SZr 

Tu Negali Išvengti! į 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 1/
Nesmagumų staigaus peršalimo. I
Šokančių, traukančių, i padūkimų į 
varančių skausmų, kuomet skauda Į 
dantį, diegia ausį ar skauda^ galvų, jei 
nepamislini apie

JONAS DRUKTEN1S

Persikyrė su šiuoni pasauliu lie
pos 26 d., 1924 m. 7:45 vakare, 
amžiaus 46 metų. Išgyveno 
Amerikoj 16 metų, A. A. Jo
nas paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, Pa- 
gramontės parapijos, Kuturių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
švogerį Antanų ir švogerką 
Petronėlę Bernotienę ir poduk- 
rę Barborą Koveckienę ir Anta
ną Koveckį.

Laidotuvės įvyks Seredoj, lie
pos 30 d., 8 vai. iš ryto iš namų 
4524 So. Marshfield Avė. į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, o po pamal
dų į Šv. Kazimiero kapines.

Širdingai užprašome visus gi
mines, draugus* ir pažįstamus 
atiduoti paskutinį patarnavimu 
ir dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Yards 1741.

PETKAS RIMKUS
Mirė liepos 26, 1924, 2:35 va- 

andą. Turėjo amžiaus 51 me
lus, išgyvenęs Amerikoj 20 me
tų. Paėjo iš Lietuvos Kretin
gos apskričio, Salantų parapi
jos, Kumpekų kaimo, paliko nu
liūdime du broliai Pranas ir Mi- 
kolas, Amerikoj ir Lietuvoj,mo
tina, • seguo? i r 5, broliai, Laido
tuvės' atsibus ut&rnirįke, ; liejos 
29, ‘ bus palydėjimas jš • ■ namų 
,736-. Chicago Ąve., , Dolton,;;!!!. i 
8:,30 vai? ryto į yipiPšventų pa-! 
racijos bažnyčįą,'108, St? ir Wa-1- 
bash Avė, Roseland,: III., (iš te- ; 
nai į šv. ■ ' Kazimįero kapįnes/. 
Visi gimines ir draugai malonė
kite dalyvauti laidotuvėse. •

Įrcg. S. V. Pat. Ofise.
tuojaus ir. negaišinda- 

i mas laiko juomi pasi- 
naudoji. • Jisai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali būti be 
bonkos Šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
kilo.

F.AD.RICHTER &C0.
104*114 So. 4th Street

Brooklyn, N. Y.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
fnkstų, pūslės ir šlapumo Ii

privatitk« gydymui kambariu
Čia atėję gauna 

gariausį Ameriko
nišką ir ’i\3fape- 
jišką bt > Sūdy
mo. Ditklil skai
čius žinomu J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nertika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai, 
žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 568 dėl motorą
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki f 

vai. vakare; Nedėlioj nuc

ną. j Pąne.dėlyj, sąredcfr ii 
nųbhtoje''nuo 10‘,val. ryt< 
iki 8 vai. vakare.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

V

Bandykit
WENNER- 
STEN’SI

Henning Wennersten Inc
ZOGO L ĄWBENtE AVĖ., JJHlCAęO •

*ennersteh's

Dr. J. Jakubauskas

T

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė. *

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisus
4729 So. Ashland Avc., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas, džiovos

Moteriškų, Vyriškų .ir .x , 
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 Ž8Š0

Telephone Yftrds 0994

DR. MAURICE KAHN
■

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dienų.

i— 11 1 " |

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Rooin 2001
’jTel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
.3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

-k 6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pętnyčios. i

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS. ADVOKATAS 

2221 W. ^2ni Stįiirtį idivitt St- 
/•,? ^Telepliope,Cinai ;2552 ‘{

Valandos:’9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redo^ ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nanvus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Puiki nauja gyduolė dėl 
abieju jaunu ir senu 

Veikia kaip magija ant silpnų nervų, 
prasto miegojimo, prasto virškini

mo ir prasto apetito.
Skaitytojai šio laikraščio labai nu

sistebės kaip dasižinos, kad ta nauja 
gyduolė, Nuga-Tone, suteikia tokį 
greitų palengvinimų lakstančiose at
sitikimų. Del silpnų nervų ir abelno 
nusilpnėjimo, prasto megojimo, galvos 
skaudėjimo, didelio vidurių suirimo 
po valgiui, tai nėra nieko geresnio 
kaip ši gyduolė. Ji padaro savo veik
mę ir daro tai labai greitai. Nuga- 
Tone suteikia geležį į kraujų ir fosfo
rų į nervus. Yra tiesiog stebėtina kaip 
greit sugrąžina pep, vikrumų ir sma
gumų nuvargintiems nervams ir rau
menims. Budavoja raudoną kraują, 
stiprina nuolatinius nervus ir suteikia 
didelį stiprumą kunui. Suteikia atšvie
žinantį miegų, gerą apetitų, puikų 
virškinimų, reguliarį ėjimų lauk ir 
daug entuziazmo, ambicijos ir pep.

Jei jus nesijaučiate gerai, tai tas 
priguli nuo jūsų pačių, kad davus 
Nuga-Tone bandymui. Vartokite jį tik 
keletą dienų, ir jei jus nesijausite ge
riau, sugrąžinkite likusių dalį gyduo
lių aptiekoriui ir jis atiduos jums jūsų 
pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantijų ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visam menesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS bųdu -r- be vaistų,. be 

operacijų
4647 S'o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boule'vard 4774

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

JOHN I. BAGDZIUN1S
ADVOKATAS

Veda bylas visuos* Teismuos*, Egsami* 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir igaliojiaaua

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
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.

Vien tik Lietuvių krautuvė

ILSO 
Fashion

v STORE
Staisteai

[ Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
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

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago, III.
— ■ i ................ i i iZ

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare
*■ i i i i i į » i, ——

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevųrd 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo. 2; iki 9 vai. vakare4t ?•1

Dr. A. K. ROguskas
GYDYTOJAS ir,CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

6
8

Ofiso 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—8 pn plet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avc. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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, 

k..................... .. . ■! J

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
y Telefonas^Canai 0464

fVąlatrdos \ 2:30 * iki 5 ir 8 iki 10. 
*Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvyš Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

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

Rooin 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rcz. 3203 S'o. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Dcarborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas •
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 520 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yords 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
11,1 ‘“------ *--------*-

1 1 ii'.--ji; " ' ■ • sf.
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Loeb “valdonas/’ Leopold 
“vergas”

Abu jauni milionieriai buvo pa
linkę prie piktadarybių, sa
ko jų proto tyrinėtojai.
Vakar tapo paskelbtas Dr. 

Earl M. Boiwman iš Bostono ir 
Dr. H. S. Hulbcrt iš Chicago, 
kurie tyrinėjo jaunus milionie- 
rius žmogžudžius Nathan Leo- 

ir ieThnrd I^oeV> ir jų pro
tinį stovį.

Raportas yra laižai ilgas ir 
prieina prie išvados, kad Na
than Leopold, skaitomas ga
biausias iš šių dviejų žmogžu
džių, ištikrųjų piktadarybėse 
lošė antraeilę rolę ir buvo ak
las Loeb vergas, pasirengęs vi
sur jį sekti ir pildyti kiekvie
ną jo paliepimą.

Jis ne visai tinkamai išauk
lėtas, turi kriminalinių palin
kimų. Jis nori būti intelektua
liniai augtesniu už kitus, to
dėl daug mokinasi ir dedasi 
dideliu žinovu, nors jis pats 
savyje ir pripažysta, kad jo 
gabumai nėra dideli ir jis nėra 
tokis jau augštas, kaip kad jis 
nešasi.

Lytiniai jis nėra normalus. 
Nors jis turėdavęs tankių su- 
sinešimų su moterimis, jis bet
gi nejautęs tame smagumo ir 
tai daręs ot tik todėl, kad vi
si tai daro. Taipjau jis turi 
palinkimą prie sadizmo.

Jis mano, kad Loeb yra in
telektualiniai už jį augštesnis 
ir jį labai gerbia ir viskame 
jo klauso.

Daktarų nuomone, Leopold 
yra baugštus ir nepakenčia 
kančių, bet mirties nesibijo. 
Jis veikiausia gailisi papildy
tos žmožudystes ir to daugiau 
nebedarytų, kadangi jau įsiti
kino, jog tai neapsimoka.

Richard Loeb, antras žmog
žudys, yra daug kitoniškesnis. 
Jis yra “valdonas’ ir plenuoto- 
jas didelių piktadarybių. Jis 
neturi atgailos jausmų ir vi
suomet save įsivaizduoja vir
šesniu už kitus, dideliu krimi
nalistu. Jo pamėgimu yra skai
tyti pasakas apie piktadarybes. 
Nuo pat mažens jis užsiėmė 
piktadarybėmis, išpradžių vagi- 
šiavimu, paskui (laužimu lan
gų, po to padegimais iki ilgai
niui priėjo prie žmogžudystės. 
Jo dideliu džiaugsmu būdavo, 
kad niekas nenužiurėdavo jojo 
piktadarybėse it jau nuo senai 
buvo jo svajone papildyti di
delę piktadarybę, apie kurią 
visi kalbėtų, bet papildyti tą 
piktadarybę taip, kad niekas 
negalėtų susekti piktadarių. 
Turbut tokia piktadarybe ir 
turėjo būti Franks vaiko už
mušimas. Jis beto yra didelis 
melagis, meluoja be jokios 
priežasties ir yra gabus akto
rius — moka nuduoti labai 
nekaltą. Todėl ir šioje žmožu- 
dystėje visi skaitė vadovu Leo
poldą, o į Loebą žiurėjo kaipo 
į nekaltą auką, kurį Leopoldas 
prisikalbino dalyvauti žmog
žudystėje, taip Loebas mokėjo 
nuduoti nekaltą avinėlį.

Nors jis yra bailys, skaus
mo nepakenčia, bet mirties ne
sibijo ir drąsiai rizikuoja gy
vastimi. 'Daktarų nuomone, 
jis vėl sutiktų papildyti žmog
žudystę, jei tik tame rastų pi
niginės naudos.

Abiejų palinkimai pasireiš
kė gpna anksti svajonėse. Leo
poldas visuomet savo vaizduo
tėj matė vergą, kuris drąsiai 
gina savo poną — karalių. Jis, 
vergas, tada būdavo gražus ir 
tvirtas. Retai jis save įsivaiz
duodavo karalium, bet ta vie
ta jam nepatikdavo. (Loebas 
antpenč įsivaizduodavo save 
valdoną, daugiausia sėdintį ka
lėjime, didelį kriminalistą, ku
ris suponuodavo ir įvykinda
vo, nesusektas, didžiausias pik
tadarybes. Jų vaizduotės įsikū

Trys vaikai prigėrė
Pereitą sekmadienį buvo 

karšta diena ir todėl tūkstan
čiai žmonių j ieškojo pagelbos 
nuo karščio vėsiame Michigano 
vandenyje. Kaip paprastai to
kiuose atsitikimuose, neapsi
ėjo ir be aukų. Trys vaikai 
prigėrė. Du jų Michigan ežere, 
o vienas Yorkville, III.

John Kane, 8 metų, prigėrė 
prie 28 gatvės, kada eidamas 
pakraščiu paslydo ir įkrito į 
ežerą. George Jadlonski, 8 me
tų, nuėjo perdaug giliai ir ka
da jį ištraukta iš vandens, jis 
jau buvo nebegyvas. Trečias 
vaikas, Peery Ohse, 11 metų, 
prigėrė negilioj Yorkville mies
telio maudykloj. Nors tuo lai
ku maudėsi apie 1,500 vaikų ir 
nors ant kranto sėdėjo jo mo
tina, niekas nepatoini.io kaip 
vaikas prigėrė, sutrauktas 
mėšlungio.

Daug kitų nelaimių buvo, 
bet visus besimaudančius laiku 
spėta išgelbėti.

Apskaitoma, kad vien prie 
Chicagos ežero pereitą sekma
dienį maudėsi nemažiau kaip 
200,000 žmonių.
TURINTIEMS “HAY FEVER”

Kiekvienas sergantis “hay 
fever“ su didžiausiu nesmagu
mu laukia rugpiučio 15 d., ka
da žolės paleidžia savo “grū
dus“ ir “hay fever“ pradeda 
veikti visu savo smarkumu. 
Tai yra labai nemaloni liga, 
kuri nors nėra pavojinga, bet 
ligonį labai privargina ir kas 
blogiausia, ji tęsiasi per dau
gelį metų, kasmet atsikartoda)- 
ma. '

Kad palengvinti sergantiems, 
Dr. Bundesen paskelbė, kad 
miesto sveikatos departamen
tas gydys sergančius “hay fe
ver’’ ir įleis jiems vaisiadulkių 
nuo tų žolių, kurios juos la
biausia kankina. Betgi jis sa
ko, kad gydymą reikia užbaig
ti dar prieš pradžią “hay fe
ver“ sezono. Jis sako, kad tie 
įčirškimai pagelbėjo 90 nuoš. 
ligonių, kuriei tuo budu gydė
si.

Dr. Bundesen taipjau pata
ria ligoniams laike “hay fever“ 
sezono dėvėti tamsius akinius, 
kada galima važinėti uždary
tuose automobiliuose ar gatve- 
kariuose, vengti ūmios permai
nos temperatūroje ir miegoti 
su uždarytais langais.

nijo gyvenime ir privedė prie 
to, kad jiedu atsisėdo ant bend
ro kaltinamųjų suolo. Jie sus - 
lauks ir bendros bausmės.

’ ---------- I.

Illinois progresyvė 
konferencija

Pereitą sekmadienį Audito
rium hotely įvyko Illinois prog- 
resyvio politinio veikimo kon
ferencija, kurioj daugiausia 
buvo svarstoma kaip pasek- 
mingiau vesti kampaniją už La 
Follette ir Wheeler.

Nutarta nesilaikyti tvarkos 
senųjų politinių partijų, kurių 
kampaniją veda vienas bend
ras centralinis valstijos komi- 
tetas, bet pasidalinti į įvai
rias grupes — geležinkeliečių, 
mainerių, farmerių, tautines 
ir t. t. Kiekviena grupė turės 
savo atstovą centraliniame ko
mitete ir kiekviena jų ves at
skirą kampaniją savo nustaty
toje srityje. Taip skandinavų 
grupė ves kampaniją tarp šve
dų, norvegų ir danų, vokiečių 
tarp vokiečių, mainerių — ka
syklų distrikte ir t. t. Centra
linis valdžios pildomasis komi
tetas susidės iš atstovų nuo 
įvairių grupių — po vieną at
stovą nuo kiekvienos grupės.

Konferencija taipjau suteikė 
galios valstijos ir centraliniam 
komitetams pastatyti tokius 
valstijos, pavietų, miestų ir 
miestelių kandidatus seka
miems rinkimams, kokius jie 
matys reikalingu esant.

Konferencijoje dalyvavo virš 
300 delegatų. Be to dar daly
vavo apie 200 žmonių pataria
muoju balsu.

Del muinšaino mirė ke
turi žmonės

Pereitą sekmadienį munšai- 
nas pasiėmė keturias aukas. 
Vienas žmogus mirė psychopa- 
tinėj ligoninėj, į kur jis buvo 
atvežtas pamišęs nuo munšai- 
no; antras, pakvaišęs nuo mun- 
šaino. iššoko vidurmiesty per 
hotelio langą ir užsimušė; tre
čią rasta negyvą ėlėj ir ketvir
tas liko užmuštas girtų muš
tynėse. Vienas, kuris pardavė 
nuodingą munšainą, tapo areš
tuotas.

UŽMUŠĖJISTfi CICERO 
KABARETE

Septintadieny Cicero Inn 

kurčiamoj tapo nušautas Fred 
Ziegler, 42 m., f ©nemanas vie
nos dirbtuvės Benvyne. Poli
cija įieško dviejų merginų ir 
vieno žinomo butlegerio, kuris 
ir nušovė Ziegler dėl mergi
nos.

Tūlas “Hcrbie Schaeffer” ta
po subadytas peiliu irgi kuria
me nors Cicero kabarete. Jis 
guli ligoninėj arti mirties.

(Lietuvių Rateliuose
Mm Norai taip patiko 

Lietuva, kad ji ir 
grįsti nebemano '

Ar tik p. Gugiui, kaip ir p. 
Pociui, neprisieis Lietuvon va
žiuoti, kad savo lakštutę Norą 
parsiviliojus. Jau taip atrodo. 
Mat Lietuva, tai ne Chicaga. 
Ten poetų, dainininkų, artistų, 

žodžiu sakant, menininkų 
žemė! Ten grožės turtai neap
sakomi. Ir tų grožės turtų gel
mėse (paprasto žmogaus pro
tui visai neprieinamos) sukrau
ta visa tai, kas stačiai žavėte 
žuvėja meniu inko-menininkės 
jausmus ir protą. O tos gyve
nimo aplinkybės: tie įdomybių 
pilni poetai, artistai; ta neap
sakomo smagumo kupina Lie
tuvos daina, drama; tie be ga
lo svetingi Lietuvos žmonės, 
— ak, tai rodos, kad tą pasa
kų dangų ir rojų, tartum, vers
te verčia j gyvąjį menininkų 
dangų ir rojų...

Ar tai nuostabu dabar, kad 
visa tai galėjo pasigriebti mu
sų Noros meloding-ą sielą ir 
laikyti ją savo glėbyj taip tvir
tai, kad nebent tik vienas Ka
zys, tonais nuvažiavęs, galėtų 
ją išgelbėti ir atgal chicagic- 
čiams parvesti.

P. Margerienė gavo iš Lie
tuvos laišų, musų dainininkės 
Noros rašytų, kuriuose Nora 
labai džiaugiasi, jog jai Lietu
voje taip smagu, kad vargiai 
kada nors panorėsianti Ameri
kon grįšti. štai kaip musų No
ra rašo:—

“...Ištiesų čia gamta graži! 
Dabar suprantu, kodėl čia tiek 
daug poetų, artistų... Girdė
jau ir operą, mačiau ir dramą... 
Yra kuom gėrėtis. — Bet jie ir 
dirba.

“Labai patogiu laiku Kaunan 
atvažiavau, taip kad paspėjau 
išgirsti ir operą, pamatyti ir 
dramą ir operetę, — žodžiu sa
kant, viską iš dailės atžvilgio. 
Ir reikia pasakyti, kad šitoje 
srityj lietuviai labai aukštai 
stovi. Niekad to nesitikėjau, ir, 
suprantama, labai džiaugiuosi. 
Žinoma, iš antros pusės, nerei
kia užmiršti ir tai, kad jie, 
tie artistai, tiktai tuomi ir už
siima.

“Lietuva man labai patinka; 
yra begalo graži gamtiškai, 
taip-gi istoriškai, na, o žmo
nės irgi labai simpatingi-malo- 
nųs; labai skiriasi nuo Ameri
kos lietuvių: čia (Lietuvoj) 
žmones daugiau gyvena išvien, 
partijos neskaldo juos ‘in so
čiai life’. Iš to atžvilgio man 
čia labai patinka.

“Jau spėjau atlankyti visas 
įžymias* lietuviškas įstaigas, 
kaip antai: universitetą, mu- 
zėjų, seimo rūmus, visokias 

bažnyčias, katedras, seminari
ją, etc.

“Visgi per tuos kelis metus 
savo gyvavimo Lietuva ytin di
delio progreso padarė; ir nors 
čia dar nėra amerikoniškų pa
togumų, tai užtai labai daug 
yra to, ko visai Amerikoj nė
ra, ir kas net stačiai pervirši- 
na tuos amerikoniškus patogu
mus.

“Aš jau turiu fortepianą na
mie. Dainuoju, kaip... Kada 
grįšiu Amerikon? — nežinau, 
tiktai tiek žinau, kad negrei
tai.

“Kaip viskas Chicagoj, ko
kios naujienos?

“Daug labų dienų visiems 
pažįstamiems, o Jums širdingą 
bučkį.

“Jūsų Nora.”

DALYVAUJANTYS LIETUVIŲ 
RADIO KONCERTO PROGRA

MOJE SUSIŽINOKITE SU 
P. SARPALIUM

Yra rengiama radio progra
ma, kurią atliks lietuviai. Ka
dangi iki šiol dar tikrai nėra 
žinoma programos numeriai, 
tai p. P. Sarpalius prašo visų 
to radio koncerto dalyvių su
sižinoti su juo. Tuo budu bus 
galima išvengti galimų nesusi
pratimų, kaip tai — pasirinki
mas vienokių dainų, etc. Su p. 
Sarpalium galima susižinoti 
šiuo adresu: 814 W. 33 St. Te
lefonas: Boulevard 0352.

V. BRUČIENĖ SERGA

Dainininkė p-ia Valerija Bru- 
čienė, kuri visai nesenai su- 
gryžo iš Italijos, šiomis dieno
mis buvo pavojingai susirgusi 
difterija. Ji buvo išvykusi Ita
lijon dar labiau pasitobulinti 
dainavime ir stengdamosi į 
kiek galint trumpesnį laiką 
kuodidžiausią pažangą padary
ti, kad kuogreičiausia galėjus 
gryšti atgal į mylimą Chica- 
gą prie vyro ir vaikučių, tiek 
sunkiai dirbo, kad namo su- 
gryžus jos nusilpęs kūnas ne
atsilaikė ir pasidavė ligai. Bet 
dabar musų dainininkė jau 
sveiksta ir neužilgo pilnai pa
sveiks.

VIEŠI CHICAGOJE

Dr. A. S. Einoris, gal viena
tinis lietuvis veterinaras Ame
rikoje, sekmadieny su savo 
žmona atvyko automobiliu į 
savo senąją buveinę — Chica
go, aplankyti savo senuosius 
draugus. Aplankę, kiek galima 
buvo spėti aplankyti į tokį 
trumpą laiką, būrelį savo drau
gų, svečiai šiandie gryšta į sa
vo namus — Wheatfield, Ind.

Ar jus žinote kad
Bebalsiai oreplanai parodė savo 

didelį pasisekimą pirmutiniame ban
dyme McCook lauke, Dayton, Ohio. 
Prirengtos mašinos su daromais tyku
mais nustojo savo jėgos mažiau negu 
tris nuošimčius savo jėgos. • Ar jus 
žinote, kad lietuviai rūkytojai prade
da dabar suprasti kad Helmar Tur
kiški cigarctai yra pageidaujami per 
daugelį jų draugų, negu kiti cigare- 
tai. Pabandykit permainyt j Turkiš
ką tabaką, jus džiaugsitės taip kaip 
ir kiti džiaugiasi.

Severos Gyduoles užlaiko ✓ 
šeimynos sveikatą.

sustiprinimo nusilpnšjuslų 
Ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Kaina 80 Ir 88 eentat.

Klauskite pas aptiekorius.

; ‘ W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Garsinkite Naujienose

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali priairaiyti 
prie Naujieną Spulkos? ir priairalrk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka 
1789 S. Halsted St

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto j savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašb ar
ba priduokite reikalavimu telefonu: 
Boulevard 9663.

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
t’anis ir rėmėjams šiuo pranešame, 
:ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, Ill.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

KAS TURITE parduoti ar pasko
lint teatrališkų knygučių “Orleano 
Mergelė”. Malonėkite pranešti, siun
tinėjimo ir susirašinėjimo lėšas atly
ginsiu. M. Dundulienė, 1258 N. 
Wood St., Chicago, III.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto pusme
tinis susirinkimas įvyks antradieny, 
liepos 29 dieną, 8 vai. vakare, Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime.

— A. J. Lazauskas, sekr.

Visų Pašelpinių Draugijų Domei.— 
Susivienijimas Lietuvių Rymo Kata
likų Pašelpinių Draugijų Illinois Val
stijos laikys nepaprastą — ekstra su
sirinkimą utarninko vakare 7:30 vąl. 
vakare ,liepos 29 d., pas p. Stasiulį, 
4405 So. Fairfięld Avė. Visų katali
kiškų pašelpinių draugijų valdybos 
bei atstovai malonėkite atsilankyti 
nes yra keletas labai svarbių dalykų 
aptarti apie Susivienijimą.

— A. S'tuikis, Pirmininkas.

Tol. Lafayette 4223
Pluitibinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

PASARGA,

HES1GARSINANTIEM8

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai genaus 
gulėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių įieško ji- 
mai, apsivedimai, asmenų jiesJoji- 
mai Ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

Jeigu kurie apūkalbimai pasirodo 
bejotini, Naujienų administracija pa- 
•Hcka teinę jų netalpinti, kol neii- 

tirs Jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, Jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigar sint į sekamos di» 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Jono Palenico, kaimo 

Perlaičių, Alytaus apskričio. Mel
džiu atsišaukti ant šito adreo, arba 
kas žinote, malonėkite pranešti.

M. T. VAŠKELEVIČIUS, 
3374 T. St., 

So. Omaha, Nebr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St„ 

Tel. Yards 7282.

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

NORIU pasirendavoti krautuvę, 
buvusį saliuną, kad butų galima lai
kyti Ice Cream, saldainių ir taip to
liau ir kad butų 5 kambariai iš užpa
kalio; Bridgeporto apielinkėj, netoli 
nuo Halsted St. Atsišaukite tuojau.

4016 S. Maplevvood Avė.
Tel. Lafayette 7340

KEIKIA DARBIHINKĮI
MOTERŲ

REIKIA — Z'-
Moteries virėjos, naktimis, 

šešios naktys savaitei.
Atsišaukite

4169 S. Halsted St.

KEIKIA OARBININKĮI
VYRŲ

REIKIA vyro kontroliavimui gaso- 
lino stoties, kaipo partnerio. Reikia 
įnešti $1,750, algos $25 į savaitę ir 
pusė pelno. Vyras gali uždirbti $75 
j savaitę. Patyrimo nereikia.

Atsišaukite
109 N. Dearborn St., Room.* 601 

Klauskite managerio

REIKIA siuvėjų pradėti olse- 
lio kriaučių korporaciją. Rei
kia įnešti biskį pinigų.

Naujienos’ 
Box 525

RAKANDAI
PARDAVIMUI geri rakan

dai da visai kaip nauji. Par
duosiu už priienamą kainą — 
norinti pirkti pasiskubinkite.

3352 So. Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius “Ap- 

permson” 7 sėdynių touring. Maši
na visa moderniška, gera, arba mai
nysiu ant mažesnio 5 sėdynių Sadan. 
Gausit gerą bargeną, pasiskubinkit.

Kreipkitės
3318 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 4435

WILLYS KNIGHT, sedanas, 
puikiausiame padėjime, 5 taje- 
rai, kaip nauji, daug ekstrų, 
greitam pirkėjui atiduosiu už 
$650. Savininkas

4031 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, saldainių 

ir visokių smulkmenų krautuvė, prie 
mokyklos, yra 4 kambariai, naujo,s 
mados įtaisymas, karštu vandeniu šil
doma .elektra .maudynes, 2 karų ga- 
radžius. Daugiau patirsit ant vietos, 

94 W. 4th St., 
St. Charles, III.

GROSERNĖ, pirmos klesos, 
pardavimui, senai įsteigta, pi
gi renda, gyvenimui s kamba
riai, 5 metų lysas, bargenas. 

2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI Restauranas, 
randasi lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoj vietoj. Atsišaukite 
tuojau,

4648 So. Western Avė.

ANT pardavimo Restauran- 
tas su visais įtaisymais, par
duosiu arba mainysiu ant namo, 
loto, automobiliaus arba kito 
biznio. Kreipkitės

3442 Ogden Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream1 
parloras, saldainių, cigarų ir 
smulkių dalykų krautuvė.

657 W. 47 St.
Tel. Roulevard 6856.

PARSIDUODA ecigarų, cigaretų, 
tabako krautuvė, ‘kur randasi ice 
cream parlor. Pigi renda, 4 kam
bariai pagyvenimui.

Kreipkitės
3633 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 3564

TURIU parduoti savo puikų $275 
vertės Queen Anne Console Viktro- 
lą, vartotą tiktai 3 mėnesius, yra 
daug rekordų, deimantinė adata, 
$65

2502 W. Division St., 2 aukštas 
Tel. Armitage 1981

PARSIDUODA
Golden Malt Extract Co. patentai 

ir stakas, apart to yra kendžių, Ci
garų, Ice Cream ir kitko. Taipgi du 
automobiliai, biznis išdirbtas per 5 
metus.

1336 So. Cicero Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS 
Turiu parduoti tuojau iš priežasties 
apleidimo Chicagos, $700 vertės gro- 
jiklį pianą, su benčiumi, 1251 rolių, ca- 
binet ir t. t. Kaina $125.

3324 N. Marshfield Avė.
Klauskite parodymui Mrs. Masonic- 

nės pianą.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė Roselande, parduodam apie $6000 
tavoro kas mėnesį, 4 dirbam, lysas 
3 metams, renda pigi, priežastis par
davimo einu į kitą biznį.

B. PETKUS, 
10742 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė. Senaa 

biznis, išdirbtas gerai. Renda ne
brangi, 2 dideli kambariai pagyveni
mui. Parduosiu pigiai.

1823 Canalport Avė. 
Savininkas gyvena 

1710 S. Jeffeson St.
—-...... — ■ — ■»

PARSIDUODA garadžius 26 karų 
didumo, senas ir gerai išdirbtas biz
nis per daug metų, kartu parsiduoda 
automobilius ir daug stako. Prie
žastis partnerių nesutikimas. Kreip
kitės antrašu.

1541 — 46 St., 
Užpakalyj garažiaus. 

Klauskite Diek.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI mūrinis na

mas, yra elektra, gasas, kaina 
$4500. Atsišaukite tuojau, nes 
tai yra labai didelis bargenas.

J. Zaruba
3251 Normai Avė.

BARGENAS; pardavimui namas, 
6 pagyvenimų, 2 po 6 kambarius, 
4 po 5 kamb. Mūrinis namas, ce
mentuotas beizmentas, elektra, ge- 
sas, maudynės. Viskas naujos ma
dos. Parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsit ant vietos. Antanas Pocius, 
4306 S. Wood St., 3 lubos frontas.

CICERO BARGENAS
Dviejų flatų naujas mūrinis 

namas, 5—5 kambariai, garu 
apšildomi, visi naujausi įtaisy
mai, parsiduoda labai pigiai; 
reikia įmokėti du tūkstančius 
dolerių.

C. P. Surumskis & Co.
3352 So. Halstęd St.

Tel. Boulevard 9641
Chicago, III.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 6—5 kanrabrių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,700.

2441 W. 45th Place

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui Restaurantas gra
žioj vietoj. Ilgas lysas, pigi ren
da, priežastis pardavimo aplei
džiu miestą. Kreipkitės

148 W. 69th St.

PARDAVIMUI biznio pra- 
perte, gera vieta bile kokiam 
bizniui. Parduosiu labai pigiai. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 526.

PARDAVIMUI biznio kampas, 
4572 Gross Avė., krautuvė 8 kamba
riai gyvenimui, garadžius dėl 2 ma
šinų, 3 lotai pardavimui.

Pardavimui namas ir krautuve, yra 
8 kambariai gyvenimui, 6 flatai. Mė
nesinių įplaukų $215.

Atsišaukite
J. SCHULTZ, 

462^ So. Wood St.

7701 FIELD1NG AVĖ., kampinis 
mūrinis namas, 2 flatai ir 1 krautu
vė, fumace šildomas, renda $1440, 
kaina $9500, pinigais $4500, kitus iš
mokėjimais.

R. F. MUELLER,
29 So. La Šalie St., 

Klauskite Cooke.

PARSIDUODA 3 augštų medinis 
namas, 3 po 4 kambarius ir vienas 
namas ant to paties loto 2 po 4 kam
barius užpakalyj. Elektros šviesa, 
gasas — rendos neša $115 į mėnesį. 
Kaina $6,500. Atsišaukit

4450 So. Honore St.,
2 lubos.

2 FLATŲ LOTAI
Geroje vietoje 2 lotai, 30x125 pėdų, 

5610 Winchester Avė., tiktai $1550. 
Kitas lotas 30 pėdų, 5710 Robey St. 
Šaukite Vinsennes 8080.

BIZNIO PRAPERTfi
50x125, Ashland Avė., netoli 77 St. 

kam-pas, tiktai $125 pėda. 50x125, 
kampas Halsted ir 76 St., tiktai $350 
pėda. Phone Vincennes 8080.

PARSIDUODA medinis namas 2 
aukštų, 4 pagyvenimų, gesas, elektra, 
vanos ir kiti naujos mados paranka
mai, didelis beizmąntas ir garadžius 
2 karams. Rendos atneša $90.00 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju j Lietuvą, 2037 Canalport Av., 
Povylas Jankus.

MOKYKLOS
(Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager




