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i V f si clfMrsi taiios socialisty lyderis> laSKva Kurstanti -ambasadorium Berline
karą Balkanuose Poincarininkas Margerie busiąs 

pakeistas socialistu Boncour’u

Aliantai su Vokiečiais su 
taria Dawes’o programų
Bostone sustreikavo 3,500 

rūbų siuvėjų
Maskva stengiantis su* Alianty ir vokiečiy eks 

kurt Balkanuose kary pertai sutaria Dawes’ 
programųVIENA, rugp. 11. — Laikraš

tis Wiener Journal skelbia — 
tatai patvirtina ir Austrijos val
dininkai, — kad Viena esanti 
centras komunistų darbuotės 
Balkanams. Maskviškiai esą 
tam tyčia paskyrę 40 milijonų 
aukso rublių (120 milijonų do
lerių) pinigų kurstyti Balkanų 
valstybėse neramumą, sukili
mus, iššaukti tuo budu naują 
karą ir, galų gale, pasaulinę re
voliuciją. '

Rusų bolševikų valdžia laiko
si dabar tos teorijos, kad be 
karo — pasaulinei revoliucijai 
įvykti nėra galimybes. Revoliu
cija Vokietijoj nepavyko, o iš 
jos maskviečiai laukė labai 
daug: jie tikėjos, kad įvykus re
voliucijai Vokietijoj, būtinai įsi
maišytų ’ aliantai, — kiltų nau
jas karas ir — visapasaulinė re
voliucija- Tos viltys tečiau neiš
sipildė ir rusų bolševikai savo, 
dainę atkreipė į derlingesnius I 
karo dievaičio laukus — į nera-| 
miaaias Balkanų pusiausalio vai- I 
stybėles.
Siunčia gabiausius savo propa-1 

gandininkus
Nuo laiko, kai tarp Austrijos, 

ir Rusijos tapo atsteigU šauly-1 
kiai, maskviečiai ėmė siųsti Vie-| 
non gabiausius savo propagan- kfcusTmas
dininkus vesti propagandos dar-' 
bui visoj Europoj, bet ypatingai 
Balkanuose.

Austrijoj tiek valstybės tiek 
sostinės vyriausybės stropiai jų 
veiklumą sekė ir dabojo. Keletą 
kartų bolševikų agentai buvo iš
guiti, bet nežiūrint to jie savo 
darbą taip sėkmingai vedė, kad 
šiandie padėtis Balkanuose da
rosi vis kritingesnė.

Pinigai Bulgarijos komunis
tams finansuoti visų pirma atei
na Vienon, o jau čia jie, per ūž
ti Mimus agentus, paskirstomi 
kur reikia.

Padėtis pasidarė taip rimta, 
kad Jugoslavijos ministeriu ta
ryba mano, jogei dabartinei 
Bulgarijos valdžiai grūmoja di
delis pavojus.

Balkanų komunistų komitetas 
Vienoj buvo suorganizuotas pa
baigoj praeitų metų. Sausio mė
nesį policija užklupo jų centrą 
ir keletą agitatorių išvijo lau
kan. Tos organizacijos siūlai 
iš Vienos eina į visas puses. Ir 
visi agitatoriai Bulgarijoj, Ru- 
manijoj, Jugoslavijoj, Graikijoj, 
Čekoslovakijoj — visi jie laukia 
pinigų ir instrukcjų iš Vienos. 
Iš čia veikiausia pinigais remia
mos ir Makedonijos komitadžų 
bandos, kurios savo nuolatiniais Į 
puolimais grūmoja suardyt tai
ką Balkanuose.

Visi delegatai pilni vilties, kad 
konferencija duos geriausių 
vaisių.

LONDONAS, rugp. 11. — 
šiandie pavakary Francijos pre
mjeras Herriot turėjo konfe
renciją su Vokietijos užsienio 
ministeriu Stressemannu Ruh
ro evakuavimo klausimu.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Pranešama, kad tarptautinės 
konferencijos aliantų ir vokie
čių ekspertai • pilnai susitaikę 
dėl Davves’o plano vykdymo 
programo.

Francijos premjerui gvįžus 
su kabineto pritarimu jo Ruhro 
evakuavimo politikai, visuose 
atgijo naujų vilčių, kad konfe
rencija duos geriausių vaisių. I

Šį rytą visi “keturiolikos di
džiulių” — aliantų ir vokiečių 
delegacijų lyderiai buvo susirin
kę Anglijos ministerio pirminin
ko rezidencijoj — 10 Downing 
street —išklausyti p. Herrioto 
pranešimo iš jo atlankų Pary
žiuj, o taipjau pasitarti dėl pa
laikymo aliantų geležinkelių tar 
nautojų Vokiečių linijose. Pa-

surištas su Ruhro evakuavimu, 
kad veikiausia juodu bus vienu 
kartu ir išspręsti, nors Ruhro 
klausimas ir neįeina į konferen
cijos programą.

Ruhro evakuavimo klausimas 
buvo Francijos ir Belgijos dele
gatų svarstomas šiandie prieš 
pietus. Ligi jie tarpusavy tuo 
klausimu nesusitars, bendro su
sirinkimo su vokiečiais nebus.

Ministeris pirmininkas Mac 
Donaldas pritarė premjerui 
Herriotui, kad prieš konferenci
jos pabaigą aliantų delegatai pa
sikeistų nuomonėmis su vokie
čių delegatais dėl panaujinimo 
militarės kontrolės Vokietijai, 
kad tuo budu butų duotas užtik
rinimas Franci j ai dėl jos sau
gumo. ,

Bostone kilo siuvėjy 
streikas

Darbą metė apie 3,500 siuvėjų;
50 siuvyklų švenčia.

MiADISON, III., rugp. 11.— 
Penki plėšikai šiandie vidudie
nį padarė puolimą Tri-City 
Stabe banko. Grūmodami re
volveriais banko tarnautojams, 
jie pasiėmė \ 7,500 dolerių ir, 
sėdę automobiljn, paspruko.

1 BOSTON, Mass., rugp. 11.— 
Šiandie prasidėjo čia siuvėjų 
streikas. Streikuoja apie 3,500 
vyrų ir moterų. Penkiasde
šimt siuvyklų nedirba.

Darbininkai, 
darni,
panaikinti 
bų siuvimo pramonėj ir 
versti samdytojus pasirašyti 
kontraktą, kad šapų darbas 
nebebus daugiau duodamas į 
privatinius namus dirbti.

kitaip negali
nu tarė streiko pagalba 

sweatshop’es” ru- 
pri-

PARYŽIUS, rugp. 9. — Po 
premjero Herrioto pasikalbėji
mo su Vokiečių užsienio minis
teriu Stresemanu žadą įvykti 
svarbių diplomatinių permainų. 
Viena jų busianti ta, kad dabar
tinis Francijos ambasadorius 
Berline, p. Margerie, busiąs pa- 
keistas. P. Margerie — šalinin
kas Poincare’o politikos Ruhre, 
o todėl busiąs pakeistas sociali
stu, grieštai tokiai politikai 
priešingu asmeniu. Ambasado
riaus vietai numatomas esąs 
šaunus socialistų oratorius ir 
stiprus p. Herrioto apęmėjas — 
Paul Boncour. P. Boncour kar-l 
tu su vokiečiais dalyvavo steigi
me Antrojo Internacionalo, ta
tai jo paskyrimas ambasado
rium Vokietijai butų kaip ir į- 
rodymas, kad Francijos premje
ras nuoširdžiai stengias dėl tai
kos. P. Boncour butų vienintelis I 
socialistas Francijos diplomati-| 
nėj tarnyboj. |

Lietuvos Pasiunti
nio prisistatymas 
Prez. Coolidge’ui
P. Kazys Bizauskas, pakeltas 

Lietuvos Nepaprasto Pasiun
tinio ir ĮgaUoto Ministerio 
Amerikai rango, įteikė Pre 
zidentui savo kredencialus.

santykius tarp Lietuvos ir 
Jungtinių Valstybių. Tolimes*- 
nis ir gilesnis įsigyvendinimas 
to tikslo bus mano nuolatinis 
siekimas, kuriame, p. Prezi
dente, tikiuos galėsiąs laukti 
iš Tamistos malonaus pritari
mo ir stiprios ir draugingos 
paramos iš Tamistos Vyriausy
bės.

P. Coolidge’o atsakymas
P. Amerikos Prezidentas, pri

ėmęs kredencialus, atsakė ši
taip:

Ponas Ministeri: — Su ma
lonumu priimu iš Tamistos 
rankų Lietuvos Respublikos 
Prezidento raštą, kuris akredi
tuoja Tamistą kaipo Nepapras- 
tą Pasiuntinį ir Įgaliotąjį Mi- 

Inistcrį prie Jungtinių Valsty
bių Valdžios.

Pastangos, Tamistos padary
tos einant Charge d’Affaires 
pareigas, kad išlaikyti ir su
stiprinti draugingus santykius, 
taip laimingai esančius tarp

(dviejų Vyriausybių, yra užtik- 
Irinimu, kad Tamistos misijos 
(reikalai Tamistos augštesnioje 
| rangoje, kaipo Nepaprasto Pa
siuntinio ir Įgaliotojo Ministe
rio, bus vedami abiem Vyriau
sybėm patenkinamu budu, ir 
aš busiu tikrai laimingas ben
dradarbiauti su Tamista kiek
vienu tinkamu keliu siekiančiu 
prie naudingo tikslo.

Geri ' linkėjimai, kuriuos 
Tamista išreiškei Lietuvos Pre
zidento vardu yra augštai įver
tinami, ir aš busiu dėkingas, 
jei Tamista busi taip geras už- 
tikrinti jį, kad jie yra nuošir
džiai grąžinami.

, Tikėdamasis, kad 
rasi savo nuolatinį 
musų tarpe maloniu, 
laimingas suteikti 
formalį pripažinimą 
aug-štoms pareigoms.

Lietuvos Atstovybei
Pasiuntinybes vardas

Po to buvo trumpas neofi
cialus pasikalbėjimas. P. Pre
zidentas ypatingai domėjosi 
(Lietuvos ekonomine padėtimi. 
Gale buvo perstatytas p. Pre
zidentui Lietuvos Pasiuntiny
bes sekretorius, p. H. Rabinar 
vičius.

šia proga pranešama, kad 
oficialiai nuo rugpiučio mėn. 
6 d. Lietuvos Respublikos At
stovybei suteikiama Pasiunti
nybės vardas.

Tragedija LietuviuMi&iška Parak0 is,aiea- n sudegėšeimynoj
Julius Cigelis, degdamas pavy

du, kad žmona važinėja su 
svetimu vyru, peršovė ją ir 
patsai nusižudė*

Gaisro padarytus nuostolius 
skaito apie 2,000,000 dolerių 
NASHVILLE, Tenn., rugp. 

11.— Jacksonvillėj vakar gais
ras sunaikino milžinišką OJd 
Hickory parako įstaigą, kame 
buvo sandėliuose 45,000,000 
svarų valdžios parako. Įstaiga 
turėjo užėmus apie keturiasde
šimt akrų žemės plotą. Gais
ro padarytus nuostolius skaito 
apie du milijonu dolerių.

Ačiū, nereikia
Nikaragua atmetė Jungtinių 
Valstijų pagalbą rinkimuose

MANAGUA, Nicaragua, rug
piučio 9. — Nikaraguos valdžia 
atsisakė priimti Jungti. Valsti
jų valstybės departamento pa
sisiūlymą duoti jai savo žvalgų 
ir 500 laivyno kareivių ateinan
tiems rinkimams prižiūrėti. Ni
karaguos valdžia pareiškė, kad 
ji pati turėsianti pakankamai 
pajėgų pridaboti tvarkos laike 
balsavimų*

REPUBLIKONŲ KONGRES-
MANAS Už LA FOL- 

LETTE’Ą

NEW YORKAS, rugp. 11. — 
t Kongresmanas La Guardia, 
newyorkietis, išstojo iš republi- 
konų partijos pareiškęs, kad jis 
prisidedąs prie progresyviųjų ir 
remsiąs ateinančiais rinkimais 
La Follette’o-lVheelerio tikietą.

LA FOLLETTE’O MEDALIAI 
AUKOJANTIEMS KAMPĄNI- 

JOS FONDAN

WASHINGTONAS, rugp. 11. 
— Po kelių dienų bus atlieta 
tūkstančiai bronzinių medalių 
su progresyviųjų kandidatų, La- 
Follette’o ir Wheeler’io paveiks
lėliais. Medaliai yra maždaug 
kvoterio didumo. Jiems modelį 
darė žinomas skulptorius Gut- 
zon Borglum, didelis La Follet- 
te’o draugas.

Medaliai bus duodami kiek
vienam, kas rinkimų kampanijos 
fondui paaukos nemažiau kaip 
vieną dolerį.

8 ŽMONĖS ŽUVO PER
KŪNIJOJ

DENVER, Colo., rugp. 11.— 
Laike smarkios audros perkū
nas spyrė į f armėno Henry 
Kuns namus, netoli Thurman 
miestelio. Namuose buvę šei
mynos nariai ir keli svečiai, 
viso aštuoni asmenis buvo už
mušti. x

Tėvas ir sūnūs perkūno 
nutrenkti

RIDGEBURY, N. Y., rugp. 
11.—• Perkūnui trenkus į far- 
merio Daniel Stublerio namus, i 
pats farmerys ir jo keturioli
kos metų sūnūs liko užmušti. 
Kiti du sūnūs buvo skaudžiai 
apdeginti, o jų dėdė apsvai
gintas.

Stulginskio 
bu v. Minis- 
ir Užsienių 
p. E. Gal-

WAS1HNGTONAS, rugp. 9 
[Lietuvos * Pasiuntinybė]. — 
Rugpiučio 6 d. pusę trijų po 
piet Prezidentas Coolidge iš
kilmingoje audijcncijoje pri
ėmė iš buvusio Lietuvos Atsto
vybės Charge d’Affaires, p. 
Kazio Bizausko, kredencialus, 
kuriais p. K. Bizauskas skiria
mas Lietuvos Nepaprastu Pa
siuntiniu ir Įgaliotu Ministeriu 
Amerikai. Kredencialai pasira
šyti birželio mėn. 
vos Prezidento A. 
ir kontrasignuoti 
terio Pirmininko 
Reikalų Ministerio 
vanausko.

Įteikdamas kredencialus p. 
Amerikos Prezidentui naujai 

(paskirtasis Lietuvos Nepapras
tas Pasiuntinys ir Įgaliotasis 
Ministeris pasakė šitokią kal- 
bQ.: « . -

i P. K. Bizausko kalba
Ponas Prezidente:
Turiu garbės įteikti Tamstai, 

p. Prezidente, kredencialus, 
kuriais Lietuvos Prezidentas, 
paskyrė mane Nepaprastu Pa-< 

Į siuntiniu ir Įgaliotu Ministe-j 
riu Jungtinėms Amerikos Vai-, 
stybėms.

Šia proga naudojuos, p. Pre
zidente, kad (Lietuvos Preziden-j 
to vardu 
augštos pagarbos ir nuošir} 
džiausiu 
Valstybių

Asmeniškai teikia 
delio malonumo atstovauti at
statytą Lietuvos Respubliką 
Jungtinėse Valstybėse. Jungti
nių Valstybių Vyriausybė su- 
|teikė didelės moralės pagalbos 
(mano Vyriausybei, gal sun- 
■ kiaušiu jos ekzistavimo laiku, 
pripažindama Lietuvą de jure 
be jokių sąlygų. Jungtinės 
Valstybės visuomet buvo ant
roji tėviškė daugeliui mano 
tautiečių. Visi tie faktai stip
rina ryšius tarp tų dviejų kraš
tų.

Per tą trumpą laiką, kuriuo 
man buvo pavesta Lietuvos 
Atstovybės reikalai, sunaudo
jau savo geriausias pastangas, 
kad sustiprinti draugiškus

išreikšti Tamstai jo

Tamista 
buvimą 
aš esu 

Tamistai 
Tamistos

suteikta
linkėjimų 
laimei.

Jungtinių

man di-

EUROPA PRADEDA PAMĖG
TI AMERIKOS TABAKĄ

Vokietija per metus suvartoja 
23 bilijonus Amerikos ciga- 
retų.

ORHS
Chicago ir apielinkė. — Fe- 

deralis oro pranašas antradie
niui pranašauja: Gražu; ne
daug atmainos temperatūroj; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 700 F.

šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 7:58. Mėnuo leidžiasi 
3:21 ryto. j

| WAISHINGT()NAS, rugp. 11. 
—Prekybos departamento pra
nešimu eksportas Amerikos 
tabako ir ypač cigaretų Euro
pon stipriai padidėjęs. Euro- 

I piečiai imą labiau pamėgti 
Amerikos cigaretus nei Turki
jos tabako gaminius. Viena tik 
Vokietija 1923 metais suvarto
jus 23 bilijonus Amerikos ci
garetų, palyginus su 12 bilijo
nų 1919 metais. Kitose šalyse 
Amerikos tabako vartojimas 
padidėjęs beveik tolygioj pro
porcijoj.

• Amerika gamina apie 35 
nuoš. viso pasauly tabako.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 11, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ...... $4.57
Belgijos, 100 frankų ............. $5.20
Danijos, 100 kronų .................  $16.32
Italijos, 100 lirų ...................... $4.50
Francijos, 100 frankų ............. $5.73
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ......... $14.07
Olandijos, 100 florinų ............. $39.16
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.73
Šveicarijos, 100 frankų ........  $19.03

MEKSIKOS ŽUDEIKŲ BYLA.
MEKSIKOS MIESTAS, rugp.

11. — Puebloj prasidėjo byla 
žudeikų, nukovusių dvarininkę 
Evansienę, Anglijos pilietę. Du 
pašauktųjų tieson prisipažino 
dalyvavę žmogžudybej ir išdavė 
dar kitu du savo sėbru. Pasta
ruosius pažino ir Evansienės pa
lydovas John Straus, kurs laike 
puolimo buvo taipjau sužeistas.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 7. 
— Lietuvis Julius Cigelis, 35 
metų, gyv. 2252 Valeria gatvėj, 
Carrick priemiesty, pasidarė 
sau galą, o jo žmona, Marė Ci- 
gelienė, 28 metų, su peršautu 
petim guli Southsidės ligoninėj.

Kaimynai pasakoja, kad Cige- 
lienė buvus susidraugavus su 
vienu saliunininku iš Southsi
dės ir dažnai su juo naktimis 
važjnėdavus. Vyras to nežino
jęs, ir dagi netikėjęs savo drau
gams, kurie jam pasakodavę, 
kad Marė naktimis su saliuni
ninku raudonu automobiliu va
žinėjanti po įvairias vietas.

Bet pagaliau jis nusitarė ištir- atsteigti paskirta 
ti dalyką — ėmė sekioti.

Praeitą antradienį jis sugrį
žęs iš Pittsburgho pamatė saliu- 
nininką einantį iš jo namų prie 
savo automobilio. Cigeliui užvi
rė širdis. Parėjęs namo jis pa
reikalavo, kad žmona pasisaky-

SOVIETAI ATIDARYS IN
TERNATIONAL HAR- 
VESTER FABRIKUS

MASKVA, rugp. 9. — Sovie
tų aukščiausioji ekonominė ta
ryba nutarė greitu laiku vėl ati
daryti International Harvester 
kompanijai priklausančius fab
rikus Liuboriecke, netoli Mask
vos, ir pradėti dirbti. Įmonėms 

1 milijonas 
aukso rublių; tokia pat suma 
paskirta medžiagoms supirkti.

Pabūgo neramumų

VENECIJA, Italija, rugp. 9* 
—Ketvirtas tarptautinis kata- 

i. kurs turėjo vi-
į—JvVLVllVClo Vd 

tų, ar tiesa, ką žmonės pasako- likų kongresas, ‘ k«... 
ja apie jos draugavimą su sa- dury šio mėnesio įvykti Veneci- 
liunininku. Marė pasityčiodama perkeliamas į Lugano. Vene- 
š jo tik nusijuokė. _ ’cijos patriarkas pabūgo, kad dėl 

Ant rytojaus Cigelis vėl ėmė kongreso programo nekiltų ne- 
ją spirti, kad prisipažintų. Kilo 
taršti barnys.

Pagaliau Cigelis, nebesusival- SUMUŠIMAS BOLŠEVIKŲ 
dydamas, išsitraukė revolverį ir 
šovė. Marė krito ant grindų- 
Alntrą šūvį Cigelis paleido į 
ve ir kirto negyvas.

Cigelienė betgi buvo tik 
žeista petin. Po valandikės 
atsikėlė,

ramumų.

DIPLOMATO VARŠUVOJ
SJb- VARSA VA (E). — Sovietų 

Rusijos sekretorius buvo su
žeistas nesenai Varšuvos gat-su"1 . «

ji vėj tokiomis aplinkybėmis. Be- 
pasiėmė ant rankų einant gatve jam pasirodė, kad 

mažą savo dukrikę ir krauju te- du praeiviai iš publikos jį įžei- 
kėdama išbėgo gatvėn. Kaimy- dę žodžiais. Jis pradėjo juos 
nai davė žinią policijai, kuri at- -mušti savo lazda; tie nenusi- 
vykus su ambulansu sužeistąją leido ir finale sekretorius bu- 
nugabeno ligonėn. Daktarai sa-!vo gerokai apkultas, 
ko, kad ji pasveiksianti. Mažą gi 
Cigelių mergytę paėmė draugai 
globoti.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

.LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ
KALAMAZOO, Mich., rugp. 

11.— Lakūnas Clifford Conley 
bandė iš aeroplano nusileisti 
parašu t u žemėn, bet diržui nu
trukus jis nukrito ir užsimu- 

| šė.

50 Centu
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

Kitur už tokius pat telegramus reikia mo
kėt nuo $1.75 iki $6, kuomet per Naujienas gali
ma pasiųsti už 50 centų neveizint ar trumpas ar 
ilgas adresas, didelė ar maža suma.
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.rijoje. Nesuskaitomos žmo
nių minios šaukė premjerui: 

‘“Tegyvuoja taika! šalin 
Į Poincarė! šalin Ruhro oku
pacija !”

Nenuostabu, kad p. Her- 
riot, po šitos demonstracijos 
nuvykęs į ministerių kabine
to posėdį, atsisakė nusileisti 
maršalui Foch’ui ir gen. 
Nollet. Ir nenuostabu, kad 
šitie militaristai, matę savo 
akimis Paryžiaus žmonių 
ūpą, nuleido nosis.

Naujienos cin* kaidian, Itakiri&nt 
•tlnnadianius. Laidžia Naujieną Ban* 
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Herriot, pagrįžęs Pary
žiun šeštadienyje, raporta
vo ministerių kabinetui apie 
tarpalijantų konferenciją 
Londone ir apie savo planą 

Ruhro evakuacijos Klausi
mui išspręsti. Visi ministe- 
riai parėmė jo nusistatymą 
ir sutiko, kad jisai padarytų 
su kitomis Santarvės val
džiomis ir su Vokietija to
kias sutartis, kokias ras rei
kalingomis reparacijų su
tvarkymui.

Europos spauda pažymi, 
kad ministerių susirinkime 
ėjęs smarkus ginčas tarpe 
Herriot’o ir militarizmo ša
lininkų, bet premjeras pa
ėmęs ant jų viršų. Jo nuo
monė esanti tokia, kad 
Francija turinti kaip galint 
greičiaus ištraukti savo ka
riuomenę iš Vokietijos, nes 
kitaip Vokietijos valdžia ne
galėsianti pravesti reichsta
ge tų įstatymų, kurių reikia 
Davves’o reparacijų planui 
įvykinti. Francijos apsau
gojimą nuo galimo ateityje 
Vokietijos puolimo Herriot 
pasiūlęs pavesti Tautų Są
jungai.

Sakoma, kad šitokį nusi
statymą Francijos premje
ras priėmęs po socialistų 
įtaka. Dešinioji spauda iš
reiškia net baimę, kad Her- 
riot visai nepataptų socialis
tų “vergu”.

Kiek tame yra tiesos, sun
ku pasakyti, bet kad Franci
jos socialistai daro labai di
delį spaudimą į radikalų 
valdžią, tame galima neabe
joti. Jie yra pasiryžę kad 
ir čia dar taip pasiekti to, 
kad nacionalistinė Poinca- 
rė’s politika butų likviduo
ta. Ją jie prie kiekvienos 
progos reiškia parlamente 
ir spaudoje, ir Francijos 
darbininkų masės remia 
juos šitame pasiryžime.

Kai premjeras Herriot at
vyko iš Londono pasitarti su 
kitais valdžios nariais, tai 
Paryžiaus stotyje jam buvo 
padaryta tokia milžiniška 
demonstracija, kokios, kaip 
sako vienas korespondentas,
genai nebuvo Francijos isto- tiškos

I
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Taigi išrodo, kad penkio
liktoji po Versalės “taikos” 
konferencija, pagalios vis 
tik duos Europai taiką.

Jeigu ne socialistų laimė
jimas Anglijoje ir Francijo- 
je, tai ir ši konferencija ne
būtų sutaikiusi Europą. Ji 
dabar rengtųsi prie naujo 
karo.

Apžvalga
TRYS FRONTAI

“Vienybė” rašo:
“Tautiečiams yra ta sunke

nybe, kad jie turi savo prie
šus iš trijų frontų. Anaisiais 
metais tautiečiai turėjo savo 
priešus tik sulenkėjusį Romos 
katalikų gaivalą. Biskį vė
liaus prisidėjo socialistai. Da
bar prisidėjo komunistai. Ši
tie pastarieji (? “N.” Red.) 
trys frontai yra internaciona- 
liški, nes tarp savęs kovoja, 
bet prieš lietuvybę visi iš vie
no eina”.
Net baisu darosi, skaitant to

kius žodžius. Tik pagalvokite: 
lietuvybę gina viso tik viena 
partija, o prieš ją eina net trys 
partijos!

To ne gana. Tos priešingos 
lietuvybei partijos tolyn vis au
ga. Pradžioje buvo tiktai viena. 
Paskui atsirado antra. Paskui 
trečia.... O lietuvybės gynėjų, 
kaip buvo, taip ir tebėra vis ta 
viena sirata “tautiečių” parti
ja!

Vienok,, kaip ta patarlė sako, 
“velnias nėra taip baisus, kaip 
jį malevoja”. Ir Amerikos lietu
vių judėjimo istorija nėra taip 
juoda, kaip ją. piešia “Vienybės” 
editorialo rašytojas.

Tiesą pasakius, jisai ją pusė
tinai sufušeriavo — matyt, ne
pasirūpinęs gauti informacijų iš 
p. J. O. Sirvydo, kuris, kaipo se
nas veikėjas, braidęs po visokių 
partijų vandenis, gana gerai ži
no, kaip pas Amerikos lietuvius 
gimė įvairus “istai” ir įvairus 
“frontai”.

Jeigu “Vienybės” editorialo 
rašytojas butų paklausęs “Vie
nybės” redaktoriaus, kaip atsi
rado dabartinė vienintelė “lietu
vybės” gynėja, “tautiečių” par
tija, tai jisai butų jam pirmiau
sia atsąkęs štai ką:

— Tokios partijos visai nė-' 
ra. Žodis “tautietis” reiškia 
priklausantį tai pačiai tautai, 
bendros tautos narį. Lietuviui 
visi lietuviai yra tautiečiai, ne
žiūrint ar jie bus kurios nors 
partijos žmonės, ar ne. Tamsta, 
matyt, nori žinoti apie tautinin
kų, o ne apie “tautiečių” parti
ją-

Po to senis Sirvydas butų pa
aiškinęs tam nepatyrusiam ra
šytojui, kad tautininkų partija 
yra įsikūrusi viso tik apie 10 
metų atgal. Ji (tuomet priėmė 
“krikštą”, pasivadindama “Ame
rikos Lietuvių Tautine Sanda
ra”, ir programą, kurio auto
rius buvo p. Albinas Rimka. Ji
sai, beje, buvo Vokietijos vadi
namųjų “revizionistų”, t. y. de
šiniųjų socialdemokratų, $ekę- 
jas. Tarpe lietuvių jisai mėgi
no paskleisti tas pačias idėjas, 
kurias Vokietijoje skleidė Da
vidas, Bernšteinas ir Frankas. 
Pagrįžęs į Lietuvą, p. Rimka ir
gi stengėsi sukurti “revizionis- 

(dešiniojo socializmo)

spalvos partiją, ir tokia partija 
tenai atsirado po vardu “Socia
listų Liaudininkų” (jie >pasku|i 
pasivadino “Socialistais Liaudi
ninkais Demokratais”, o dar vė
liaus — “Valstiečiais Liaudinin
kais”).

Sandariečių arba tautininkų 
partija Amerikoje tečiaus ne
buvo nulieta vieno Rimkos. Ją 
sudaryti padėjo Sirvydas, šfiu- 
pas ir daugelis kitų žmonių, sė- 
niaus gyvenusių Amerikoje ’ir 
pergyvenusių čionai tam tikrą 
“evoliuciją”. Kokias gi idėjas 
turėjo jie? <

Jie visi buvo laisvamaniai, sa
vo laiku vedusieji smarkią ko
vą su katalikų kunigija ir baž
nyčia. Laikui bėgant, jų entu
ziazmas laisvamanybei atšalo, 
ir ne vienas jų padarė taiką su 
kunigais (kai kurie net ir prie 
parapijų prisirašė dėl biznio). 
Sandaros kūrimo metu tie žmo
nės, kurie sumanė kartu su Rim
ka organizuotis 4 atskirą parti
ją, jau buvo beveik visai ats,i- 
žadėję aktingos propagandos už 
laisvamanybę. Jie daugiaus ne
apkentė socialistus, negu kleri
kalus.

Dauguma tarpe tų atšalusiųjų 
laisvamanių kitąsyk buvo socia
listai, net socialistinio judėjimo 
vadai ir organizatoriai.

Dr. J. šliupas buvo pirmutinis 
populerus socializmo agitatorius 
tarpe Amerikos lietuvių. Sirvy
das buvo vienas Lietuvių Socia
listų Partijos Amerikoje (da
bartinės L. S. S.) steigėjų ir pir
mutinis jos oficialiu organo 
(“Kovos”) redaktorius.

Kai Šliupas susipyko su Sirvy
du 1905 m., tai jisai ėmė smar
kiai kovot prieš socialistus ir 
prikaišioti jiems “priešingumą 
tautai.” Kai vėliaus Sirvydas su- 

sipyko su socialistais, tai ir ji
sai ėmė jiems daryti tokį pat 
priekaištą.

Šitie tat buvusieji socialistai, 
susidėję su smulkiai buržuazinio 
socializmo skelbėju, p. Rimka, 
ir įsteigė tautininkų partiją — 
Amerikos Lietuvių Tautinę San-' 
darą. Kaip matome, jos istoriją 
“Vienybės” rašytojas nupiešė 
visai atbulai.

Ji atsirado ne pirmiaus už so
cialistus, bet kuone visa dešim
čia metų vėliaus. Todėl ne soci
alistai prisidėjo prie jos priešų,' 
bet ji prisidėjo prie socialistų 
priešų.

Ji gimė ne iš "lietuvybės” idė
jos. Tautinė lietuvių idėja bu
vo skelbiama daug pirmiaus, ne
gu susiorganizavo tautininkų 
partija; ir, tiesą pasakius, tai 
idėjai skelbti nereikia jokios 
partijos. Nes ją skelbia visos 
partijos, — kiekviena, žinoma, 
savotišku būdu. Savo tautą pa
kelti nori ir klerikalai, h sočia 
listai, ir komunistai, ir sanda- 
riečiai; tiktai jie nevienodai ma
no, kas yra gera tautai ir kaip 
ta gerumo pasiekti- Klerikalai, 
sakysime, mano, kad lietuvių 
tautą turi valdyti kunigai, ir 
natūralūs dalykas, kad jie re
miasi tais elementais, kurie gar
bina kunigus.

žmonės, kurie nesutiko su 
klerikalų idėja, kitąsyk skelbė 
laisvamanybę, (o ne “lietuvy
bę”). Bet laisvamanybę yra 
perdaug siauras dalykas, kad 
galėtų atsakyt į visus tautos 
klausimus. Todėl tie patys lai
svamaniai ėmė, laikui bėgant, 
skelbti ir socializmą. Kuomet 
prie jų prisidėjo tie žmonės, ku
rie buvo apsipažinę su socialis
tiniu judėjimu kitose tautose, 
tai jie suformulavo naują pro
gramą Lietuvai, būtent: kad 
Lietuva turi eiti prie darbinin
kų valdžios.

Kokią gi naują idėją paskelbė 
tautininkai? Kuomet Rimka ra
šė programą Tautinei Sandarai, 
tai jisai turėjo mintį, kad Lietu
vą turi valdyti “darbo žmonės”, 
t. y. ne vien darbininkai, bet ir 
ūkininkai, ir smulkieji biznie
riai, ir inteligentai. Tai yra pu- 
siau-socialistinis, pusiau-buržu- 
azinis programas. Lietuviškumo 
jame nėra nė per nago juodumų 
daugiaus, kaip klerikalų arba 
socialistų programuose. Tik ji
sai yra neaiškus, nes jisai nori 
sujungti j daiktą įvairias visuo
menės klases, kurių reikalai yra 
priešingi vieni kitiems.

NAUJIENOS, ChičagB.
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Rimkos partiją Lietuvoje tu
rėjo, pagalios atsižadėti savo 
socializmo ir pavirsti grynai 
ūkininkų partija. Amerikos gi 
sandariečiai daro panašią evo
liuciją. Visus darbininkiškus 
reikalavimus savo programe jie 
padėjo ant lentynos, ir, kadangi 
stiprios lietuvių ūkininkų klasės 

I čionai nėra, tai jie pavirto ne
žinia kieno partija. Kadangi ji 
nežino, už ką, stoti, tai ji iy pasi
ėmė sau už obalsį “lietuvybę”.

Tą obalsį sandariečiai vartoja 
dėlto, kad jie šiandie nebeturi 
jokios drąsesnės idėjos, už ku
rias jie pirmiaus kovodavo. Jie 
yra iš dalies laisvamaniai, iš da
lies ne; iš dalies darbininkų 
draugai, iš dalies ne; iš dalies 
demokratai, iš dalies ne... Reiš
kia, jiems visi “geri”, kurie lie
tuviškai šneka!

Keista tiktai, kad tai “visų 
lietuvių partijai’** tenka kovoti 
net į tris frontus* Jeigu jau ko
voti vis viena 1 tenka,c tai, ar ne' 
tikslingiaus butų stoti už <ką 
nors aiškaus ir svarbaus visuo
menei?- Lietuvių kalbai pavo-' 
jus juk negresia.

šmės ir turės ypatingų obalsių. 
Lietuvos kunigai pakankamai 
prisisteigė vienuolynų, davatky* 
nų, pripereję jėzuitų ir, kitokių 
ordenų, pačiupę savo įtakoti kle* 
bonus ir visą dvasiškiją jerąr- 
chiją pakels prieš Lietuvos žino* 
nes visas tamsiąsias jėgas,/ jas 
organizuos, apgaudinės) kad tik 
apgayuŠĮ {1>1 nesusipratusiuosius. 
Rinkimų kovon savo, parama te- 
stoją įr Amerikos pažangioji vi
suomenė. Qąlop, reikią pergalėti 
Romoje išperėtas klerikalų pink
les.

Be rinkimų į savivaldybes, 
Seimui ratifikavus Klaipėdos 
krašto sutartį, laukiame rinki
mų Klaipėdos krašte į Lietuvos 
Seimą ir į Klaipėdos krašto Sei
melį. Padėtis Klaipėdos krašte 
nepakenčiama. Klerikalai atidė
lioja rinkimus bijodamiesi kląi; 
pėdiečių.. '• ■ •• *•* > į

Iš Klaipėdos Lietuvos Seiman 
bus palįstą ,6 atstovai Jei* vi
si išrinktieji bus prieš klerika
lus, tuomet’ Lietuvos Seime kle
rikalų dauguma nustoja būti 
dauguma, šito bijosi musų kle
rikalai, todėl vilkina ir siunčia

f M J • ’ ’ \ * T’t

litų priteisė,’ir to, kuris už. fOO 
rusų rublių skolos 100 rusų rub
lių. arba .tikriąu sakant — nie
ko priteisė. žmonėm^ labiau
siai pikta iš tokios neteisybės.

ĮVIa^ pradėjus tą dalyką knai
syti, giliau knabinėti bei studi
juoti, štai kas paaiškėjo: Teisė
jas Glikietįs prieš karą esąs iš- 
skolinęs žmonęms apie 30,000 
rusui rublių; tai jis esąs suin
teresuojąs, kad už senąsias sko
las kuodaugiausiai gavus — 
150,000 litų, tai jis ir įstatymą 
taip, kaip jam naudinga, supran
ta. O Šakių ir kitų miestelių tei
sėjai, jei ne patįs, tai jų tėvai 
bei giminės esą prieš karą pa
siskolinę pinigų savo reikalams 
bei vaikams į mokslus leisti, o 
dabar atėjus reikalui, kai sko
las reikia atiduoti, tai jie aklai 
laikąsi rusų įstatymo — “ko
kiais ėm'ėi, tokiais ir atiduok”.
O Apygardos teismas -— tas 
kaip koks negyvas balvonas ant 
sosto užkriošytas sėdi ir auto
matišku rankos mostelėjimu vi
sas teisybes bei neteisybes lai
mina.... Lietuvos laikraščiai, 
kaip prieš aukščiausią teisingu-

Antradienis, Rugp. 12, 1924

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

BĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnšjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normali&kos veik- 
mis.

Kaina 80 ir 88 centai

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nesmulkmenos
Seimo Pirmininkas kun. Stau

gaitis buvo Romoje. Jisai esąs 
gavęs Papos sutikimą skirti jį 
vyskupu. Staugaitis bus paskir
tas Lietuvos Kariuomenės Vy
skupu. Klerikalinimas kariuome
nės prasideda. Klerikalai rem
damiesi davatkomis, zakrastijo- 
nais ir vargonininkais ieško jė
gos. Kariuomenės Vyskupas ban
dys tą jėgą surasti Lietuvos ka
riuomenėje. Sakoma, kad kariuo- 
menes švietimo skyrius teksiąs 

naująjam vyskupui. Nepadėjo 
fašizmas, nepadės davatkos ir 
nei kiek nepadės suklerikalinta 
kariuomenė. Vyrai, švieskime 
Lietuvos jaunimą ir kariuome
nės vyskupai neteks savo aviny- 
čios.

kun. Krupavičių Klaipėdon neva 
ištirti dalykų, bet ištikrųjų pa
pirkti pažadais stambiuosius 
Klaipėdos krašto ūkininkus. Kru
pavičius gavo ten pipirų ir grį
žo kaip musę kandęs. Štai šito
kia padėtis susidaro dabar Lie
tuvoje. Amerikos lietuvių visuo
menė turėtų daugiau ir daugiau 
kreipti domės į Lietuvos vidaus 
gyvenimo klausimus ir aktyviai 
padėti išvyti Lietuvos žmonėms 
kunigus ir jų pataikūnus iš val
džios ir krašto politinio, ekono
minio gyvenimo.

Mums soc. dcm. teles rinki
muose padėti visų pastangų, kad 

klerikalams butų duotos pasku* 
tinis ar priešpaskutinis patepi
mas. Taigi talkon į musų eiles! 
Kaunas
26-VI-24 m.

mo įstaigą, prieš teismą nieko 
nerašo arba tikriau sakant, bi
jo rašyti. Skundų ir prašymų 
niekas neklauso. Teisėjai šauva- 
lioja. Gyventojai kenčia ir kei
kia. Ir as tam kaltas? Kalta 
Lietuvo krikščionių demokratų 
“bezzakonija”.

P. b.

Pastabos.

Prekybos Pramonės Bankas 
pasekė Tarptautinį Romano 
Banką. Jau antru kartu, šaukia
mi visuotinieji narių susirinki
mai. Eina kalbų, kad kun. Vai
lokaitis ir jo Ūkio Bankas taip
gi sergąs. Klerikalų ekonomika 
duoda vaisių, begalo sunkių ir 
skaudžių visam kraštui vaisių.

— K.

Šis tas iš Lietuvos 
gyvenimo

Senosios skoloj. Teisėjų šališku
mas. žmonių vargas ir piktu

mas. “Bezzaltonija”.

Kunigas

Lietuvoje 
Savivaldybių

Rinkimai.
Rugsėjo 19-20 d. Lietuvoje 

eis rinkimai į savivaldybes. Ši
tie rinkimai tuo svarbus, kad jų 
vyriausis obalsis kova su Lie
tuvos klerikąlizmu ir krašto biu- 
rokratinimu. Lietuvos klerika
lai prieš mėnesį pasiūlę visai 
panaikinti apskričių savivaldy
bes, dabar pasitenkino tik tuo, 
kad apskričių savivaldybes ir 
valščių vykdomuosius organus 
atidavė biurokratų — apskrities 
viršininkų globai. Nekuriems ro
dosi, kad tai esąs laimėjimas, 
nes klerikalai atsisakė nuo visiš
ko savivaldybių panaikinimo. 
Mums rodosi, kad tai yra pir
mas klerikalų bandymas ir tik 
prudžia Lietuvos demokratijos 
teisių paniekinimo.

Klerikalų puolimas tapo su
stabdyta tik todėl, kad Seime 
jiems pastojo kelią s.-d. frakci
ja ir kad krašte pakilo audra 
protestų prieš tokias klerikalų 
užgaidas. Susirinkus Seimui ne- 
papraston sesijon, pradėta svar
styti savivaldybių teisių siauri- 
nimo įstatymų sumanymai. Iš 
s.-d. frakcijos šitoje sesijoje ne
dalyvauja pašalintasai atst. Bie
linis — 10. pasėdžių., Prąsidėjus 
koįąi.su- kle’rikąlaįsj del tjįįpačių 
savivaldybių pasalinta atstova is 
s.-d. frakcijos Purenienė 5 po
sėdžiams. Tai tik vaizdeliai. Es
mėje kova klerikalizmo su Lie
tuvos demokratija.

Taigi savivaldybių rinkimai 
Lietuvoje įgauna ypatingos reik-

Manau, nereik minėti, kiek 
laiko Lietuva gyvena nepriklau
somu gyvenimu: tą kiekviens at- 
menam. Taippat nereik sakyti, 
kiek Lietuvos valdžia bei seimas 
išleido įstatymų. Kas besuskai- 
tys, kiek ta valdžia ir seimas 
Lietuvos ūkininkui bei darbinin
kui kainavo? Išleido įstatymų 
net tokių, kurių nebereikėjo ir 
nebereikės. Kiek bergždžiai be- 
posėdžiaujant valdžios šulai ke
linių nuplėšė, o ligi šiol nebeiš
leido tokio įstatymo, kuris Lie
tuvos gyventojams kaip duona, 
kaip saulės šviesa reikalingas. 
Tąs įstatymas, tai senųjų prieš
karinių skolų atlyginimo įstaty
mas. Yra skolos, yra reikalas 
jas atlyginti, bet nėra įstatymo. 
Kai nėr įstatymo, tai begėdis 
biaurioj formoj pasireiškia tei
sėjų šališkumas, žmonėms var
gas ir juros piktumo, o jau anot 
žmonių pasakos ta “bezzakoni- 
ja — bezzakonija”, kokios tur
būt nuo pat pasaulio pradžios 
nebuvo! Senųjų skolų likvidavi
mo įstatymu visa Lietuva suin
teresuota, visoj Lietuvoj delei 
to įstatymo žmones cypia, bet 
jų balso niekas neklauso, ir ne- 
nor girdėti. Teisėjai teisdami va- 
daujasi neva rusų įstatymais, 
bet ir savo nuožiūras vartoja. O 
tų teisėjų nuožiūros — labai ne
vienodos ir gyventojus erzinan
čios. Sakysim Naumiesčio (Ša
kių apskričio). Taikos teisėjas 
Grikietis už senosios skolos ru

sų 1 rublį priteisia 5 dabarti
nius litus. Šakių teisėjas Riau
ba priteisia sulig rusų įstatymo 
— kiek ir kokiais skolintą,-Jiok 
ir tokiais atiduoti — reiškiairu- 
siškais, kurie dabar be jokios 
vertės. Kaip byla apeliacijos ke
liu nueina į Mariampolės apy
gardos teismą, tai jis abiejų tei
sėjų nutarimus ^užtvirtina, t. y. 
to, kuris už 100 rusų rublių 500

Bolševikėlių komisarai atkal
bėję poterius St. Paul konferen-j 
cijoj, matyti, prisakė tai. cįtrryti 
savo tavorščiams, z Vi ©Ylas’ geras 

katalikas, iš Mdirollo, Mass., nu- 
siskundžia, kad jo burdingie- 
rius bolševikas pavogęs net ke
turis rąžančius. Girdi, nupirkau 
vieną rąžančių dingo, — antras 
— dingo ir t. t. Gi ketvirtą rą
žančių nupirkęs padėjo ant sta
lo ir dabojo, kas atsitiks. Dingo 
ir tas, bolševikui tam kambary 
būnant, kur rąžančius buvo pa
liktas. Tada geras katalikas nu
ėjęs pas savo arklį klausti ro
dos. Arklys sužviegęs “nau-nau- 
nau”. Prispyręs arklį į kampą su
žinojo, kad rąžančių pavogė bol
ševikas. Po to bolševikas papa
sakojęs, kad jis tuos rąžančius 
dalinas savo tavorščiems: Džior- 
džiui, Maikiui ir kitiems.

Geras katalikas, matydamas, 
kad bolševikai atvirsta prie 
“dvasios šventos” kaltę dovano
jęs.

,^ifTA KetioNfi lictŪvon
White Star Line

t Greičiausia kelione Lietuvon.
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymoutb — Southamptos — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas bu 
Baltijos portais. p

Red Star Line J f
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Ge$* kelionė. 

Nauji laivai"/’
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjiipai. Geras maistas ir visi pato- 
lufnai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Vasažieriy Departamentas 

127 So. State St.. Cbicago, III.

“Draugo” K. P. (Kitchen Po- 
lice) rašo, kad Y. M. C. A. yra 
slapta organizacija. Visai neste
bėtina. Jeigu jis butų turėjęs 
Jungtinių Valstijų kariuomenėj 
nors Buck Private rangą, tai jis 
butų, beabėjo, matęs Y. M. C. 
A. Gi būdamas K. P., žinoma, 
to matyti negalėjo ir, jis, spręs
damas sulig savęs, mano, kad ir 
kiti jos nematė.

Sakoma, kad nuo “senų laikų” 
Chicagoj yra surinktų aukų Vil
niaus reikalams. Jos, kaip gir
dėt, pelija sudėtos kai kurių “pa
triotų” seifuose. Kad kartais il
gai bestovėdamos visai nesupe
lytų.

Senovėje buvo vis tik geres
ni laikai negu dabar. Tėvas Ki- 
pas kalbėdamas Liet. Kat. kon
gresui sako: “Kristaus mokiniai 
tikrai supratę savo Mokytojaus 
žodžius, paliko savo turtus, pa
čias su vaikais, ir mylimiausias 
ir sekė Jį”. Tai buvo Kristaus 
laika,s. Bet dabar, tu, žmogus, 
pabandyk palikti pačią su vai
kais, tai pamatysi ką tau džio- 
džis pasakys.

— Genys.

/.Mj,xrn u"urnai mmjįiiija ummuj į

'• NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rių i atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeidieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet. 1
1 • ••• 1 .......

ni:w.yuri
BREMEN

I ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Hų laivu 

COLUMBUS
tik aštuonios dienos ant van
denio.

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti savo 
gimines Europoje ir sugryž- 
ti j 12 mėnesių į Jungtines 
Valst. be įskaitymo kvoton.

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentų arba

100 No. La Šalie St., 
Chieago, III.

NORTH-CEPMAN

Bob

gr WENNERSTEHS
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsi te jį!
HENNiNG HfeNNERSTEN INC.

2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Ar jus žinote, kad >
v Tūkstančiai imigrantų iš Besarabi
jos yra pasirengę, važiuoti į Kana 
fdą. Tiems imigrantams Kanada per 
įstato labatijp'uikitšalis, taip kaip 
Amerika persistato kitiems imigran 
|ąms. į Ar jus žįnote, kad? jus galite 
turėti malonūfno rūkydami 100% gry 
ijus Turkiškus, ei garėtu s jei jus ruk?, 
site Helniar. Kaip kiti, jus džiaugsi 
tes'permainę į Turkiškus.
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Plėšikai nušovė poiicistą
Policistas Harry Gasber, ku

rio jauna žmona laukiasi jau 
trečio kūdikio, kad užsidirbus 
daugiau 'pinigų, persisamdė nu
liekamu laiku saugoti automo
bilius prie Dreamland šokių 
sales, prie Yan Buren ir Pau
lina gatvių,, kad, f nors tuo bu
du užsidirbus daugiau pinigų 
didėjančiai šeiminai.

Pereitą sekmadienį buvo pir
ma jo darbo diena prie šokių 
sales, nes jis buvo liuosas nuo 
pareigų ėjimo policijoj. Jis at
ėjo apie 8 vai. vakane pasirė
dęs civiliniais drabužiais. Be
vaikščiodamas aplink jis pama
tė du vyrukus bandant pavog
ti vieno automobilio batarėją. 
Pamatę jį ’ ateinant .;jiė leidos 
bėgti, o jis juos vylįs. Užbėgus 
už kampo plėšikai palaido vie
ną šūvį ir policistas Gasper 
sukrito pervertas kulkos per 
širdį. Bet nors kulka perėjo 
per širdį, vienok jis įstengė iš
sitraukti. savo revolverį ir pas
ini į bėgančius plėšikus palei
do’trię.šųvius. Gasper veikiai 
mirė, .o pfe&ikai pabūgo.

VįiĮjkU/ląiiimta' vieną žmogų, 
ku'rf siTŽėi^tą atgabentą į pa- 
yieto yligtolinę. Atvežusieji sa
ko, kad jC rado pašautą neto
li šokių sales.t Manoma, kad 
tai gali būti vierifen .plėšikų ir 
kad jį sužeidė policistAs Gas
per. Suimta ir daugiau nužiu* 
rimų asmenų.

Du žmonės užmušti
Pereitą sekmadieni nelaimė

se su automobiliais liko už
mušti du žmonės, Anton Lo- 
toza, 29 m., 8311 Burley Avė. 
karį ižD.ušta Washington par
ke ’r Hmny Se gi*. 10 m, 1750 
,YV. Taylor St.

Dvidešimt penki žmones li
ko sužeisti nelaimėse, keli gal 
mirtinai. 17 žmonių liko su
žeista trokni su 35 piknikie- 
riais Mi!waukee gatvėj, prie

iegrafo stulpą. Troko šoferis 
Stanley Bronski, 1209 W. Chi
cago Avė., tapo areštuotas.

Del šunies papjovė žmogy
Kada neturtingas pieninin

kas Guy Franklin, 2438 Tay- 
ior St., taisė garažiuje savo se
nų tuokiu ką, prie jo priėjo ne
pažystamas žmogus ir italų 
kalboje pareikalavo $6. Nega
lėdamas su juo susikalbėti, 
Franklin pasišaukė kaiminę 
Mrs. Rose Mattalla, kuri ir 
paaiškino, kad nepažystamas 
nori $6 neva už Franklin su-' 
nies suplėšitas kelines. Frank
lin atsisakė mokėti. Nepažys
tamasis tada nusileido iki $3, 
bet ir tada Franklin nesutiko 
mokėti. Tada nepažystamasis 
išsitraukė peilį, dūrė Frankli-: 
nui po širdžia ir pabėgo. Frau-.

BAVARSKO BOHEMIAN 
STYLE MALTAS

Tarp dauge
lio maltų yra 
žinomas kai
po geriausias, 
Visur ir .visa

dos reikalau
kite tik Ba- 
varsko! \ 

Bavarsko Malt Eilract 
Company,

3238 So. Halsted St„ 
Chicago.

Phone Boulevard 3696

kliu neužilgo pasimirė pavieto 
ligoninėj, palikdamas pačią ir 
devynis mažus vaikus.' Polici
ja ieško žmogžudžio.

Lietuvių Rateliuose
.4; ■ ■ ■ _ .••*?

PoHcistas negavo degtinės, 
sumušė aptiekorių

Pasak aptiekoriaus Claus 
Toiuiescn, 6624 N. Clark St., 
Rogers Park, į aptieką atėjo 
girtas policistas Groark ir pa
reikalavo degtinės. Tonnesen 
pasisakė jos neturys, tada po
licistas išsitraukęs degtinės 
bonką ir kvietęs išsigerti. Ap- 
tiėkoriui atsisakius iškilo gin
čas, laike kurio policistas su
mušė aptiekorių ir į jo sūnų, 
kuris bandė užsistoti už savo 
tėvą, paleido vieną šiivį. Ėetgi 
nepataikė ir kulka tik latigą 
pervėrė.

Policistas gi pasakoja kitaip. 
Esą jis atėjęs į aptieką ir nu
sipirkęs degtinės bonkutę už 
$6. Bet aptiekorius pažinęs ja
me policistą bandė degtinę at
imti ir todėl jis turėjęs “nura
minti” aptiekorių ir jo sūnų, 
kad tuo išgelbėjus nupirktąjį 
“įrodymą.

Brighton Park ■
Viešas reikalavimas

žemiau sekąs reikalavimas 
yra statomas komisijai, kurią 
D. L. K. Keistučio Pašelp. Kliu- 
bas buvo išrinkęs sutvarkyti 
Dramos Skyrių, W. Strygui 
įskundus, kad tame Skyriuje ne
są tvarkos (apie tai ir pats W. 
Strygas kelis kartus rašė laik1- 
raščiuose).

Ta komisija per kelias savai
tes nieko Dramos Skyriuje ne
tvarkė (nes ir nebuvo ko tvar
kyti). Bet už trejeto : savaičių 
po tos komisijos išrinkimo pasi
rodė Naujienose pora korespon
dencijų, su kuriomis tą komisi
ja nieko bendra neturėjo. Vie
nok komisija ėmėsi jai nepave
sto darbo — nagrinėti korespon
dencijas, ir tai ne visas, o tik 
tas, kurios, jų spėjimu, buvo 
mano rašytos. Komisija tuoj aus

nusprendę, kad aš kąltas ir rug- 
piučio 3 d. Kliubo mėnesiniame < 
susirinkime raportuoja iš savo'' 
darbuotės: “W. Strygas rastas 
nekaltu” (skundikas rastas ne
kaltas!), o Kasparaitis rastas 
kaltas rašinėjime Kliubą šmei
žiančių korespondencijų (jo ko-

i NORĖDAMI]
: PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 

NYTI VISADOS KREIPKlTfiS J
PAS MUS. TAS JUMS , BUS, 

' ANT, NAUbOS. ' |

S. L FflBIŪNflS CO.
(Tąsa ant 4-to pusi.)

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybe.

809 W. 351h StM Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

k.

Pirmutinį Sykį!
“Rukiau visokius cigaretus, bet 
Turkiškų niekados. Pamaliau,... 
garsinant HELMARS ir ėmiau 
rūkyti Turkišką Tabaką. Supra
tau tada, ką praleidau ir dabar 
įvertinu savo rūkymą labiau negu 
bile kada nors.”
HELMARS padaryti iš gryno 
Turkiško Tabako, kuris minkš
tas, kvapnus ir saldus. Paprasti 
cigaretai turi tik truputį Turkiš
ko Tabako ir pekiuoti pundeliais. 
Tokie duoda tik daugumų, bet nie
ko daugiau.

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skry
nutes, kad nelužtų ir užlaikytų 
gamtos skanų Turkiškų kvepė
jimų.

Kaip kiti, taip ir jys džiaug
sitės permaina į Turkiškus

Gamintojai ^ugščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

'gus f!)
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ELEKTRA
tvfosą ir mveęUm• | mkum lt naujai namai, taipgi dirb-
a. Caih arba ant limoktjimo.

Pirmatįni Lietavią Elektros Karporacija AmariM* 
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae, 

A.j BARIKUS, Pn
1619 W. 47th St, Tel. Bpulevard 7101,1R92. Chicage.

ILSO
Fashion

isted 2

Vien tik Lietuvių krautuvė

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo. 
Inkstų, pūslės ir slapumo Ii*

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. HAleted -Sh
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo. 9 iki 12 ryto.

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Baigusi akuše-' 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pfennsyl- 
vanijos Hgon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je 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.

z
I Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr. A. K. BLUMKNTHAL
Optoan«trUt

T«L Bonltvard 1481
4«4» S. JUhiaM Av«

USPM 47-tM «•*. 
!•«* lafete

‘ ■ 1

privatiškv gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* X\xope- 
jišką bLŽą gydy
mo. Dithlia skai
čius žmottą tl<y- 
domų kasdien per 
Dr. Rosa, eutei- 
kia progą duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesiti 
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,
85 Su. Dearborn Street, 

kampas f&arborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėinimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 608 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki I 

, vai. vakare. Nedėlioj nu« 
10 vai. ryto iki 1 vai 
nų. Panedėlyj, serede^f ii 
subatoje nuo 10 vaL ryte 
iki 8 vai. vakare.

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa- 
ko t i e s ą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiŠkas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia ęerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik daslekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Bay egzamįnacija.

Valandos nuo 9 4’yto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL (CLINIC 
I ■ .į [ frUR. G; Mcėaijthy, Hį 
505 S. 3tatę<St. kampas Cbhgress, 
A 2haugštas, Chic’ago, fili. 
>!-4t------ 1------ ------- 1------------—i------------

Tel. Lafayette 4223
Phimbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą- 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tet

eikia ypatiškąjpri- 
žiurėjimą.^puodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

A. Ą. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 Vąi. puo 9-6

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

, 6-8 v. vi apari Panedėlio
‘ PStrfyčios. V * "
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JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo !r 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimo

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1W7.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarai: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377
J

S. W. BANES, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 6 p. M.

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

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Dearborn 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 Panedčlio 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

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

Plumihfco ir Apšildymo įrengimai 
^ . fųselio kainomis visiępis : y i
Tigiąusi dabar radiatoriai ir boile- 
niąi. 5 Jie bus brapgesnift p6 meųesio 
gėgužio. Sutaupykite pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų! ’ t,

PEOPLES, PJjUNMBING AND 
HEATING. SUPPLY CO.

490 j Mitw’aukee 'Avė. and 
' 461iN.’ Habted. St.

Haymarket 1018, ' Haymarket 4251

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.

^ DR. HERZMAN^ j
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas jr akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motei-ų 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
Telefonai:

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

• .. • v JA-Ar

t 1 A >
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ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė*, 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS*.
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po biet ir nuo 7 iki 8:30 vaj. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet. .
Telefonas Midway 28^*

[ 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, 
Nędėldieniais 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.

LIETUVIŲ 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.

A. L DA VIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

. . Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 ikL 12 vai. dienos ir 
. Nuų 2Qki 9 ,val. vakare , .

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė
Tel . Lafayette 4146

J

*............. . —
. ... tį' ' ■. .........m/1

.Telčphonė Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
c

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.

E— ' 1 1 H

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. 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.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banku
Telefonas y Canal 0464’:

Valandos 2:30\ iki 5 ir 8 iki 10.
Nekėlioj nuo. 2:8Q iki 4:80 po piet;

Biuras;,4?48 Archer Avė.
Vai./nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Pabėgo su 14 mėty 
mergaite

respondencijoje buvo parašyta: 
“bolševikai pirmiau griovę to
kias organizacijas, o dabar pa
tys prie jų rašosi”). Kliubo pir
mininkas J. Aleksandravičius, 
kuris irgi buvo prisidėjęs prie 
korespondencijų nagrinėjimo, 
duoda savo nuosprendį: kad 
Keistučio Kliubas turi nubausti 
M. Kasparaitį didžiausia baus
me, kokią tik Kliubas gali uždė
ti.

Ta Dramos Skyriaus tvarky
mo komisija be to Kliubo susi
rinkime pranešė, kad M. Kaspa
raitis yra susektas esąs šnipas; 
esą rasta M. Kasparaičio raštų, 
kurie ir išdavę jį esant šnipu. 
Tai raportavo Kliubo finansų 
raštininkas Povylaitis. Kliubo 
pirmininkas Aleksandravičius ir 
Kliubo korespondentas W. Stry- 
gas užtikrino, kad tai tiesa: Ka
sparaitis tikrai yra šnipas. Tas 

....- pats Povylaitis taipjau Kliubui 
u,[raportavo, kad M. Kasparaitis 

(kadaise buvo iš Keistučio Kliu- 
"ibo pašalintas ir kad abelnai M. 

Kasparaitis Keistučio Kliube 
yra nepageidaujamas (o aš jau 
devyni metai tame Kliube pri
klausau ir dar nė vieno cento 
pašalpos už jokią ligą nesu 
ėmęs). Toliaus pirmininkas 
Aleksandravičius aiškina, kad aš 
Kliubą apšmeižęs Naujienose to
kiais žodžiais, kokiuos gali tal
pinti tik Naujienos (reiškia, ne
švariais). Tos komisijos ir pir
mininko Aleksandravičiaus liudi
jimais pasiremiant viršminėtas 
susirinkimas nubaudė mane, at
imdamas balsą šešiems mėne
siams.

Todėl šiuo aš, M. Kasparai
tis, reikalauju, kad minėta Kliu
bo komisija, kuri susidėjo iš na
rių: Keistučio Kliubo nutarimų 
raštininko Juso, finansų rast. 
Povylaičio, Jukelio ir Shaltmo- 
no, priekyje su Kliubo pirmi
ninku Aleksandravičium, kad 
viešai įrodytų, jog aš esu šni
pas. Turite tai įrodyti viešai ir 
paskelbti Naujienose 
no laiškus, kuriuos 
matėt ir kurie 
do, kad aš esu 
Taipjau turite prirodyti kada aš 
buvau iš Keistučio Kliubo paša
lintas (kokiais metais, kokis 
protokolo numeris) ir kada aš 
vėl tapau priimtas (kokiais me
tais, kas perstatytojas buvo). 
Turite paskelbti Naujienose ke
lias ištraukas (jų neiškraipant) 
iš korespondencijų, kurios neva 
šmeižia Kliubą ir kurių negali
ma butų vartot “švarioj spau
doj”.

Kad apmokėjus vienos ar ki
tos pusės reikalingas tokiam 
darbui išlaidas, aš, M. Kaspa
raitis, padėsiu bile kuriame ban
ke, kurį sutarsime, $100 (šimtą 
dolerių), o jus penki sudėsite 
$200. Tuos pinigus pasiims lai
mėjusioji pusė. Jei jus nesutik
site priimti šiuos mano reikala
vimus ir neįrodysite tų šmeižtų 
ant manęs, tai aš viešai grąžin
siu jums patiems visus tuos gra
žiuosius vardus. Laiko duodu 
gana ilgą — iki sekamo Keistu
čio Kliubo susirinkimo rugsėjo 
1 d. Jums patiems palieku pasi
rinkti laiką sudėti pinigus ban
ke. Aš gi savo pinigus atnešiu 
ant pirmo pareikalavimas (rei
kalavimas turi būti paduotas re
gistruotu laišku ar per Naujie
nas. šnipavimo faktai turi susi
dėti: kokioj įstaigoj aš tarnau
ju kaipo šnipas ir kokiais tik
slais, ir kame jus tuos raštus 
gavote ar radote.

Jei viso to neprirodysite fak
tais, tai netik turite nustoti pi
nigų, bet ir viešai atšaukti vi
sus savo šmeižtus. 0 jei priro- 
dysite kad aš kaltas, tai aš su- 

_ i tinku viešai prisipažinti prie 
Ko- i kaltės, nors man tas labai kenk- 

jos pasidaro taip dailios kaip kudi- esant biznyje. Nepamirškite, 
kad Jungt. Valstijų įstatai nėra 
rašyti dėl juoko ir kad jie ap- 

322 So. State St., 5 aukštas trina kiekvieną nuo neteisingų 
Chicago. (užsipuldinėjimų. Reikale ir prie

Valandos: nuo 9 ryto Ud 4:80 po jų bus galima atsikreipti.
- M. K. Kasparaitis.

REKOMENDAVO JOS 
DAKTARASi

Surado stiprumą vartojant 
Lydia E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.

Kankakee, III. — “Mano pačios mo
tina visuomet vartoja jūsų gyduolesvartoja jūsų gyduoles 

nou silpnumo ir 
persikeitime jos 
L- * ’ , .
pagelbsti, kad ji > 
privertė ir mane | 
vartoti tas gyduo
les nuo silpnumo, 
kur aš kentėjau 
per pusantrų me
tų. Jos sustipri
no mane ir aš tu
riu dabar 
sūnų. Aš

gražų 
dabar 
reko-dirbu visą namų darbą ir aš 

menduoju Lydia E. Pinkharr/s 
table Compound, kur tik aš 
progą. Aš dabar vartoju ją nuo silp
numo, nes man šeimynos daktaras re
komendavo jas”. Mrs. Harry Cou- 
lom, 984 No. Harrison Avė., Kanka
kee, Illinois.

Tikras darodyma'g nuopelnų.
Del palengvinimo moterų silpnumų, 

nugaros skaudėjimo, nervingumo ir 
nereguliariškų, su kitais moterų 
trubeliais, Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound yra atsakanti gy
duolė.

Jos vertė tikrai įvertinta tokiais 
laiškais, kaip augščiau, kad telpa. 
Yra moterų visur, kurios gavo pagel- 
bą, maloniai pasako kitoms moterims 
apie tai. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

randu

ku-

Jei j u s jaučiate sergąs, 
nuvargęs ir visai 
silpnas nenusi

minkite
Nors sykį atsirado nauja gyduolė,

ri suteikia tūkstančiams paleng
vinimą tik į keletą dienų

Musų skaitytojai labai nusistebės, 
kaip dasižinos, kad daug tūkstančių 
nuvargusių ir nusilpnėjusių žmonių 
vartoja šią gyduolę ir gauna paleng
vinimą tik į keletą dienų. Jus patjs 
turite pabandyti ją ir patarti savo 
draugams, kad bandytų, jei jus jau
čiate nuvargę, silpni; ji padarys dau
giau negu nustebins jus, kaip greit 
jus padėsite jaustis geriau. Jei jūsų 
daktaras dar iki šiol nėra jums jos 
užsakęs, tik nueikite j aptieką ir nu
sipirkite vieną butelj. Ji vadinasi 
Nuga-Tone. Ji yra maloni vartojimui 
ir už $1.00 jus gausite visam.' mėne
siui vartojimui. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal pep, vikrumą nuvargusiems, su
stiprina nuvargusius ir silpnus ner
vus ir raumenis, pagamina daugiau 
raudono kraujo, sustiprina nervus ir 
suteikia jiems gerą veikimą. Nugo- 
Tone suteikia saldų ir atšviežinantį 
megą, gerą apetitą, reguliarį ėjimą 
lauk, stimulioja kepenis ir inkstus ir 
teikia jiems tikrą veikmą ir padaro 
jums kad jaučiate kaip naujas žmogus 
tik j keletą dienų.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 
parduodama visų gerų aptiekorių.

RUPTURA
IŠGYDOMA

PeilioS 30 Skausmo
Išgydymas ant visados, labai leng

vai atliekamas ir nereikia išlikti nuo 
darbo. Kodėl turėti tiek daug ne
smagumo su diržu, kuomet jus gali
te taip lengvai išsigydyti nuo ruptu- 
ros? šimtai kitų tapo išgydyti. Ko
dėl jus negalite išsigydyti?

Skaitykit ką Mr. VVilson sako:
“Aš noriu išreikšti tuo budu mano 

didžiausj padėkavojimą Dr. Flint, 
nuo išgydymo labai prastos mano bu
vusios rupturos. Tai buvo pastebėti
nai didelis dalykas, kad jis galėjo iš
gydyti mano tokią pavojingą rupturą 
tokiu trumpu laiku ir taip lengvai.

Aš turiu pilniausį pasitikėjimą dėl 
Dr. Flint darbo ir aš manau, kad nei 
vienas nepadarys klaidos atsilankęs 
pas jį, kad likus išgydytu nuo ruptu
ros. Gydymas buvo visai neskaudus 
ir aš nepražudžiau laiko nuo darbo. 
AŠ esu visai gerai išgydytas ir dau
giau nereikia dėvėti diržo”.

Joseph VVilson, 2435 S. State St.
VARICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididunasias ko
jų gyslas mano paties metodu, 
peilio, be skausmo, be sirgimo.

Be

kio.
PATARIMAI DYKAI.
Dr. E. N. Flint

iš

tuos ma
jus esą 

nuro- 
šnipas.

Rugpiučio 8 d. po pietų 
pp. Urbų namų prie 7001 Eme
rald Avė. pabėgo Valter Yosel, 
apie 32 m. amžiaus, su Urbų 
auklėtine Stela Urba, 14 metų 
amžiaus mergaite. Juodu išbėg
dami apkraustė Urbų namus ir 
išnešė apie 71 dol. pinigais ir 
beveik visus p. Urbienės drabu
žius. Išbėgimo priežastis esanti 
— meilė.

Valter Yosel per ilgą laiką 
lankėsi Urbuose ir mokino jų 
auklėtinius {muzikos. Pastaruo
ju laiku parėjo pas juos gyven
ti. čia ant vietos mat buvo ge
riau mokinti netik kitus du vai
ku, bet ir Stelą. Sugyveno visi 
neblogai, nes mat muzikantą vi
si myli. Gi dabar išeidamas ne
tik smuiką išsinešė, bet ir Stelą 
išsivedė.

Matyt planai išbėgimui buvo 
sudaryta iš kalno. Išbėgimo lai
ku p. Urbienės nebuvo namie. 
Jie jau iškalno buvo viską susi
pakavę ir prisirengę. Nors vie
nas Urbų įnamis buvo namie, 
bet jam nei į galvą mintis ne
atėjo, kad čia kas nors nepapra
sto atsitiks. Be to, jaunieji iš
bėgdami nukilto telefono vielas, 
kad nebūtų galima policijos šau
ktis.

Šis Stelos bėgimas jau ne pir
mutinis. Pavasarį, kovo 2-rą ir 
3-čią irgi buvo apleidus savo 
namus. Pavasarį ji pabėgus, 
paklaidžiojo miesto gatvėmis, 
nuėjo pas savo giminaitį A. Ru- 
šinska, 2012 So. Peoria St-, ku- 
ris tuo laiku turėjo krautuvę, 
kur ji pirmiau pagelbėdavo dir
bti. Stelai pasiskundus, kad ją 
mušą jos auklėtiniai namie, A. 
Rušinskas pasigailėjo Stelos ir 
nuvedė pas savo kaimynus prie 
901 W. Cullerton St. pernakvoti. 
A. R. apie šį įvykį pranešė poli
cijai. Po to, p. Urbienė atėjo čia 
ir parsivedė savo dukrelę namo. 
Urbai, matyt, supykę užtai, kad 
A. R. nepranešė jiems apie įvykį 
ir užtarė Stelą, patraukė A. R. 
teisman už tai buk jis gyvenęs 
su Stela. A. Rušinskas sako, 
kad tai visai netiesa. Po to p Ur
ba užsimanė dar gauti daug pi
nigų iš A. R. ir patraukė jį teis
man už suviliojimą Stelos, rei
kalaudamas $50,000.

Minimoji Stela yra našlaitė. 
Ji 1921 metais netekus savo 
motinos Anglijoj atvažiavo pas 
savo tetą p. Urbienę su savo 
dviem broliukais. Ypač p. Ur
bienė dėjo daug pastangų, 
išauklėti Stelą pavyzdinga 
gina, tečiau jos pastangos 
jo veltui. — Reporteris.

prie N. C. Krukonio 
atsakymo

Pirmiausia p. Krukonis ra
šo netiesą, sakydamas, kad jo 
klausiama “ką jis padarė su 
pinigais, surinktais 4 dieną va
sario, 1924 m., Morrison hote
ly.” Paklausime aiškiai buvo 
pąžymėta ir klausiama, ką jis 
padarė su pinigais, surinktais 
vasario 17 d. š. m., o ne vasa
rio 4 d. š. m. Kiek p. N. C. 
Krukonis surinko vasario 4 d. 
Morrison viešbuty, visuomenei 
nesvarbu ir niekas nereikalau
ja p. N. C. Krukonio atskaitos. 
Bė to visai nesvarbu kas tą 
vakarą rengė, A. L. T. S. Ch. 
Apskritys ar kas kitas.

Tad p. N. C. Krukonio duo
tasis paklausėjams būdvardis 
“žiopliai” kaip tik jam pačiam 
geriausia atatinka.

—^Puotos dalyvis V. R.

Priei

Pabėgo “Piršlys”
Priėmė pusininką, subankruti- 

jo ir pabėgo.

padarė 
už pu<- 
ką ga- 

$300. 
partne- 

“Mail 
bizniui: 
visokių

PASEKMINGAS IŠVAŽIA
VIMAS. .

LSS 4 kuopos išvažiavimas į 
Beverly Kilis, rengtas pereitą 
sekmadienį, rugpiučio 10 die
ną, pilnai nusisekė. Žmonių 
privažiavo iš visų miesto da
lių, senų ir jaunų, moterų ir 
vyrų. Oras pasitaikė ypatingai 
gražus, nei per šiltas, nei per 
karštas.

Išvažiavime kalbėjo dr. K. 
Augustinavičius. Savo gražioj 
ir turiningoj kalboj jis palietė 
daug įdomių dalykų, kurie rei
kėtų ištikro ištisai paskelbti 
(spaudoj.

Smulkesniu aprašymų vėliau.
—P. M.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

kad
mer-
nuė-

N. G. Krukonio atsakymas
Antru kartu patėmijau Nau

jienose paklausimą N. C. Kru- 
koniui ką jisai padarė su pini
gais, surinktais laike puotos 4 
dieną vasario, 1924 m., Morri- 
son hotely.

Klausėjai ir klausėjas tur 
būt matė atskaitą, kuri buvo 
pagarsinta “Varpe” su parašu 
N. C Krukonio, to vakaro iž
dininko, kiek pinigų surinkta 
ir visų aukotojų vardai.

Paklausėjai tur būt gana ge
rai žino kas tą vakarą puotą 
rengė, nes buvo pagarsinimai 
keno vardu rengiama puota. 
Rengė A. L. T. S. Chicagos 
Apskritys, kuris turi savo val
dybą ir kuri atsako už visą 
rengimą ir surinktus pinigus. 
Surinktos aukos buvo priduo
tos A. L. T. S. Apskričio žinio
je. Aš tikiu, kad Apskritys ir 
pasiuntė pinigus arba sunaudo
jo tam tikslui, kuriam aukos 
buvo surinktos.

Klausėjai pasirodo gana 
žioplais, nes jie dalykus gana
gerai žino ir kur su paklausi- Kuomet 
mais reikia kreiptis, bet vien 
kabinėjasi prie vieno žmogaus, 
kuris negali ir neturi tiesos vi
siems atsakymus davinėti, nes 
tam yra organizacija ir jos 
valdyba, kuri visuomenei pa
aiškina visus dalykus svarbius 
ir žinotinus.

—N. C. Krukonis.

šiomis dienomis sužinota, 
kad pabėgo “Piršlio” leidėjas 
Povilas Piezo. Jo tikrasis var
das buvo Stasys Zovė, kuris 
gyveno 6214 So. Rockwell St., 
Chicago, III.

Stasys * Zovė arba P. Piezo 
(jis taip skelbės “Piršlyje”) 
susirado pusininką Aleksand
rą Virkietį, 3748 So. Emerald 
Av>e. Rugpiučio 4 d. 
kontraktą, priimdamas 
sininką į savo biznį, už 
vo nuo A. Verkaičio 
Kon traktas padarytas 
riais (co-partnership) 
Order” ir “Piršlys” 
pirkimui ir pardavimui
daiktų nuo rugpiučio 4 d., 1924 
iki rugpiučio 4 d., 1949 m. 
Biznio turtas pažymėtas 1,500 
dolerių.

Kontraktas nėra patvirtin
tas jokio notaro, tik pasirašy
ta pusininkų: Povilas Piezo ir 
Alexander Virketis (Verkaitis).

S. Zovė neišleido du mėne
siu savojo žurnalo ir susilau
kė daug laiškų su pinigais, bet 
orderių neišpildė, sako jo pu
sininkas p. Verkaitis. Jis esąs 
jam įkišęs $300, tikėdamas jo 
išgirtam geram bizniui, šešta- 
diehy nuvažiavo savan ofisan, 
115 So. Dearborn St., Room 
1021, kad pasiimti tenai nors 
likučius: vieną paprastą des- 
ką, 4 krėslus, rašomąją maši
nėlę ir nors tuščius laiškus. 
Jam vežtis neduoda, nes rei
kia užmokėti už mėnesio ven
dą $40.

S. Zovė liko skolingas ir 
spaustuvei $240 už spaudą 
“Piršlio” ir kitų reikmenų.

Jis vartojo ir antrą adresą 
vardu Lithuanian Novelty Co., 
710 W. 33rd St., Chicago, III. 
J. Vainskas skundžiasi, kad 
jam šis adresas jo spaustuvės, 
kurį Zovė savo reikalams var
tojo, padarė nesmagumų. Kas- 
die ateina laiškai su pinigais ir 
užsakymai visokių garsintų jo 
daiktų, tai jis juos visus grą
žina. šeštadieny grąžino $15.15. 
Visus laiškus adresuotus 'Lith
uanian Novelty Co. ir “Pirš
liui” ketina grąžinti. Jis, p. Va
linskas, sako neturėjęs nieko 
bendro su Zave.

Ponios O. Zavienės 
paaiškinimas

Rugpiučio 5 d. Zavė išėjo 
darban nieko jai nepranešda- 
mas. Nepaliko nė pinigų. Va
kare ji radusi dėžėje laišką, 
kuriame jis rašąs:

“Apleidžiu Chicago, nes biz
nį subankrutinau; esu prasi
skolinęs ir netekau darbo, to
dėl išvažiuoju.”

Ona Zavienė, jo moteris, bu
vusi šiam jo bizniui priešinga.

; tik ji primindavo šį 
biznį, tai jiedu susibardavo ir 
todėl ji vengdavo net užsimin
ti.

A. Verkaitis, kuriam liko vi
sas “Piršlio” “turtas” nežada 
daugiau “Piršlio” išleidinėti. 
Senbernių, našlių, žalinašlių ir 
mergelių daugybės, o “Piršlys” 
gula j grabą. —Rep.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Roseland. — Susirinkimas draugijų 
delegatų palaikančių “Aušrą” įvyks 
utarninke, rugpiučio 12 d., 7:30 vai. 
vakare “Aušros” kambariuose, visi 
delegatai dalyvaukite.

— Rašt. J. Andrunas.

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad 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.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Augias 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 antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulerard 9663.

Jaunuolių Orkestro praktikos jvyks 
kožną seredos vakarą, 7 vai. vak. 
Mark White Sq. svet. 29 ir Halsted 
gatvių (Library Room).

Rugpiučio-August 13 visi nariai at- 
vykit ir naujų atsiveskit, nesi žada 
būt svečių pas jaunuolius.

—Rašt. Eugenija Grušaitė.

Ar jus žinote, kad
Padėtis Japonijoj tuojau b.us nor

male, nes 20,000 namų jau yra pasta
tyta nuo laiko žemės drebėjimu. Ar 
jus žinote, kad 20 Helmar Turkiškų 
cigaretų kainuoja jums biskį dau
giau negu 20 paprastų cigaretų ir 
yra kelis sykius vertesni. Milionai 
rūkytojų permainė į Turkišką tabaką 
— tai tur būt yra priežastis.

ASMENĮIJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugo K. J. Jonai

čio, kuris keli mietai atgal gyveno 
Kensington, III., o dabar nežinau 
kur. Prašau atsišaukt ant adreso:

MRS. ANNA NORKEVITZ 
1420 E. Pratt St., 

Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI
NAŠLE, 30 metų amžiaus. Esu 

pamokyta. Vartoju keletą kalbų. 
Moku angliškai. Nogėčiau susipa
žinti su geru, darbščiu biznierium ir
gi mokančių anglų kalbą. Turiu tur
to — galėčjau eiti į bendrą biznj.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 53£

PAJIEŠKAU merginos nuo 25 iki 
30 metų, ar našles apsivedimui. Tu
riu gerą darbą ir susitaupęs šiek tiek 
skatiko. Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai.

T. P.,
3365 So. Morgan St., 

2nd fl. front

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra ręikalas 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.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

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,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI 2 dideli 

kambariai, elektra, gasas, vana 
ir kiti naujos mados paranku- 
mai.

2956 Wallace St.

RUIMAS rendai vienam vyrui 
be valgio, ruimas su visais pa- 
rankumais. Kreipkitės

3143 So. Lowe Avė.
1 lubos .

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar našlė 
prižiūrėti namus gražioj vietoj, aš 
tik vienas esu, teisingai draugei vie
ta gal būt ant visados. Kelionę 
apmokėsiu.

G. A. B.,
R. F. 2, Box 193 D., 

Warren, Mich.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

SUSTOK ČIA!!!
Jei. neturi darbo ar sunkiai dirbi? 

Jei nori lengvo darbo ir gero.mokes
nio? Tai nesibėdavok, kad sunkiai 
gyveni ir nelaukdamas rytojaus, ateik 
šiandien pasimatyti su savininku 

DRY GOODS STORO, 
3310 So. Halsted St.

REIKALINGAS barberys va
karais, toujaus.

Kreipkitės
4612 So. Paulina St.

REIKALINGAS vaikinas, ku
ris suprastų kiek prie lunch rui- 
mio. Pragyvenimas ir mokestis.

Kreipkitės
2113 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bar
bens. Darbas ant visados.

Kreipkitės
3461 So. Morgan St.

REIKALINGAS pekorius ant- 
rarankis prie duonos kepi
mo.

Kreipkitės
3357 So. Auburn Avė.

REIKALINGAS darbininkas 
dirpti ant ūkės. Vieta nuo Chi
cagos 150 mylių. Kreipkitės 

K. GALIMSKI, 
3415 Wallace St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 5 

kambarių. Rakandai neilgai vartoti, 
savininkė nori apleisti Chicagą. Ren
da pigi ir galima gauti kambarius ant 
ilgo laiko.

MRS. MARY AUGUSTY
4513 So. Paulini St., 2 lubos 

Tel. Yards 2243

6 KAMBARIŲ rakandai turi būti 
Išparduoti į 24 valandas, pradedant 
nuo player piano iki mažiausio daly
ko; kam reikalingi tokie rakandai, 
atsišaukit,

3352 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

su namu, 4 gražus gyvenimui kamba
riai, vana, elektra ir gasas, randasi 
Brighton Parke. Pardavimo priežas
tis — apleidžiu miestą.

šaukite telefonu
Lafayette 4472

GROJIKLLS PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo ir 

reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $700 vertes grojiklį pianą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Frank piano.

1389 Milwaukee Avė. .
Pirmas augštas.

PARDAVIMUI krautuvė vi
sokių smulkmenų: kendžių, 
tabako, cigarų. Priežastis — 
nusibodo būti biznyje.

2012 S. Peoria St.

PARDAVIMUI jauni šuniu
kai “Full Bread bigall unce”, 
geros veislės. Kreipkitės

3538 So. Mozart St.,
Tel. Lafayette 1700

PARDAVIMUI Į
DELIKATESEN ir grosemė, di

džiausias bargenas Chicagoje. Par
davimo priežastis senatve ir pasitrau
kimas visai iš biznio. Parduosiu se
nai įsteigtą, gerai apsimokančią 
krautuvę, labai tirštai apgyventoje 
vietoje, North Side. Naujos mados 
rakandai, įskaitant mėsos piaustytu- 
vą, dvejas svarstykles, cash registe- 
rj, elektrinį maliklj, ice baksius, ir 
t. t. Yra daug naujo stako, viso ver
tes apie $3,600, parduosiu viską už 
$1,800, dalinais išmokėjimais, jei rei
kia. Tai yra vienas geriausiai apsi
mokamų krautuvių North Sidėje. Pi
gi renda su 5 kambarių flatu ir vana. 
Persitikrinkite patys krautuvėje.

1943 Sedgwick St., 
kelios durys į pietus nuo Center St.

RESTAURANTAS ir grosemė par
davimui. Viskas įrengta gerai. Tu
riu du bizniu. Jeigu kas nori gali 
pirkti ir bučernę. Parduosiu pigiai, 
nes man sunku du bizniu sėkmingai 
vesti.

Restaurantas,
2279 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grose*- 
nė. Viskas naujai įrengta. Fictures 
visai nauji. Trys skolai. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju j Lietuvą.

WILLIAM SIMAŠIUS, 
5359 Aberdeen St.

PARDAVIMUI Notation Ice Cream 
cigaretų ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Taippat parduosiu 6 ruimų ra
kandus. Viskas turi būti parduota 
pigiai ir greitai. Priežastis patirslt 
ant vietos.

Kreipkitės
2988 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė už gana prieinamą kaną ir jei pir
kėjas neturės visų pinigų sykiu įmo
kėti galėsiu palaukti. šitas biznis 
randasi geroje vietoje ir da lysas 5 
metams. Taipgi aš šitą biznį galiu 
mainyti j lotą arba ka kitą.

5200 So. Honore St.

PARDAVIMUI mažas groseris, sy
kiu randasi ir 3 ruimai gyvenimui, 
renda tiktai $10.00. Priežastis par
davimu išvažiuoju į farmą. % Pasisku- 
binkit, o parduosiu gana pigiai.

J. L.,
3148 So. Aubum Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosemė, gera vieta, bizniava 
gatvė. Cach biznis, arba mainy
siu ant namo.

2136 So. Halsted St.

PARDUODU elektrinį pianą 
vertės $700, tinkamas prie biz
nio arbą į flatą. Parduodu pi
giai ,tik $150. Atsišaukit į Mil
dos Teatrą, 3140 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI namas, 5417 So. 

Racine Avė., prieš Sherman Parką, 
netoli Garfield Bulvaro. Atdara dėl 
apžiūrėjimo, įmokėti $4,000. Dideli 
kambariai, sun parloras, miegojimui 
porčiai, ugnavietė, knygynas, bufetai, 
įmūryta maudynė, mazgojimui stan- 
da, tile grindys, gasinis pečius, Lorain 
reguliatorius, garu šildomas. Pama
tykite tuos namus kol jus pirksite kur 
nors kitur

KOCH & CO.,
2603 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6590

BARGENAS; pardavimui namas, 
6 pagyvenimų, 2 po 0 kambarius, 
4 po 5 kamb. Mūrinis namas, ce
mentuotas beizmentas, elektra, ge- 
sas, maudynės. Viskas naujos ma
dos, Parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsi! ant vietos. Antanas Pocius, 
4306 S. Wood St., 3 lubos frontas.

SPECIALIS BARGENAS
Dviejų apartmentų, 5 ir 5 kamba

rių, 2 karų garadžius, aržuolo trimin- 
gai visame name, $7,500 iki $8,000 
cash. Namas 2 metų senumo. Ma
tyk it savininką ant 1 augšto.

6154 So. Maplewood Avė.
Telefonas Republic 5399

PARSIDUODA muro namas 
2 pagyvenimų po 6 kambarius, 
elektra, vanos ir t. t. Garadžius 
2 mašinoms ant lĮ/fc loto.

5609 So. Albany

MORTGECUI -PtSItOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komiŠiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 —< Burnhona BJbg, 

160 N..La Šalie St.

MOKYKLOS
(specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager




