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Visas Kaukazas suki 
lėlių rankose

Pilietinis karas Kinuose
Japonų konsulas Mukdene pro- 

testuoja dėl netvarkos Čan- 
go kariuomenėj.

Iš Jauty Sąjungos susi 
rinkimo darbuotės

Prašėsi broliuko; kad 
nukirsty jai galvy Lietuvos žinios

: Į '
Beneš pateikė arbitracijos 

saugumo pakto braižini
ir

Makedoniečių lyderiai 
nužudyti

557 žmonės žuvo Pennsylva 
nijos kasyklose

Visas Kaukazas sukilęs 
prieš bolševikus

Maskva skubiai siunčia į Batu- 
mą laivyną ir raudonaarmie
čių pulkus.

buvo verčiami visus savo javus 
parduoti sovietų valdžiai, ir 
uždraudžiand^ej i importavimą 
užsieny gamintų prekių. Visa 
“čekos” politinio šnipavimo ir 
spaudos cenzūravimo sistema 
tapo panaikinta. Pašalinta vi

sokį privačios prekybos apribo
jimai.

Revoliuciją vedė ir finansavo 
tam tikras gruzinų komitetas 
Paryžiuj, kurs sugebėjo* kontra
bandos keliu pristatyti Gruzijon 
daugybę ginklų ir amunicijos.

Ar atsilaikys

Ar pasiseks revoliucija, ar at
silaikys revoliucininkai prieš 
sovietų raudonosios armijos

Dvi 
turtingos provincijos, ypatingai 
Baku naftos laukai yra taip rei
kalingi Rusijos gyvenimui, kad 
Maskva deda visas savo pastan
gas revoliucijai sutriuškinti. 
Tuo tarpu kaukaziečiai negali 
gauti pagalbos iš niekur.

Pirmomis revoliucijos dieno
mis Gruzinai atkirto visus gele
žinkelius, užėmė visus krašto vi
durius ir sunaikino sovietų vie
špatavimą. Bet Trockis siunčia 
vis daugiau ir daugiau raudon
armiečių k rasta n, ir tie visai 
atskirs revoliucininkus nuo pa
saulio.

Turkų karinė vyriausybė labai 
skeptinga dėl revoliucijos pasi
sekimo, nors ji ir labai užjaučia 
savo broliams musulmonams 
Gruzijoj.

Vienas nedidelis sovietų ka
riuomenės skyrius liko atkirstas 
netoli Tifliso ir traukiasi Eriva- 
nio linkui, gruzinų besigenamas 
paskui.

TOKIO, Japonija, rūgs. 15.— 
Pranešama, kad dėl netvarkos 
ir neramumo 1 
generolo čang Tso-lino armi
joje Mukdene, vietos japonų 
generalis konsulas padaręs 
griežtą protestą.

Spaudos pranešimai sako, 
kad japonų konsularė policija 
Mukdene yra pilnai pasiruo
šus akcijai ir kad japonų ka
riuomenė gali būt kiekvieną 
valandą pašaukta tvarkai pa
laikyti.

Čang Tso-lino armija sukon
centruota Mukdene tikslu žy
giuoti pietų link į Pekiną prieš 
centralinės valdžios jėgas. Kas 
yra tų čango kariuomenėj ne
ramumų ir netvarkos priežas
tis pranešimai nepaduoda.
Mūšiai šanghajaus-Nankino 

geležinkelio linijoj
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 

15. — Vakar ir šiandie ėjo 
smalkiausia kova išilgai šan
ghajaus-Nankino geležinkelio 
linijos, į vakarus nuo Šangha- 
jaus.

LAFAYETTE, La., rūgs. 15. 
— Vietos ligoninėn atgabenta 
jauna, 18 metų mergaitė Anas-

BOMBA NUNEŠĖ NAMŲ 
STOGĄ

dažnai

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs, tąsią Boudreaux, su trims dide- 
viešpataujančioj 15. — čekosloyakų užsienio rei- lėmis žaizdomis kakle, 

kalų ministeriu ** 
•buvo pavesta s 
jos i 
tas,

žaizdos 
Beneš, kuriam padarytos kirviu, o padarė jas 
a i syti arbitraci-1 jos penkių metų broliukas, ban- 

augumol sutarties projek- dęs jai galvą nukirsti. Broliukas 
kirto jai galvą ne dėl to, kad jis 
ją butų norėjęs nužudyti, bet- 
kad ji pati jo prašius.

Mergaite ve ką apie tai pasi
pasakojo. Ji buvus viena namie 
su mažu broliuku. Jai buvę nu-

pirmą tom sutarties škicą 
šiandie rodė ghipei žymiausių 
delegatų, tarp -jų Anglijos lor- 

ir Arthurui 
Franci jos Lon-

dui Parmoor’uj 
Hendorsonui, 
chcur’ui ir Italijos Schanzer’ui.
Jo projektas bus šiandie vakare sibodę gyventi, ji norėjus mirti, 
nusiginklavimo sub^omisijos j Tatai ji padavus savo penkių 

metų broliukui kirvį, pati padė
jus savo galvą ant kaladės i 
parodžius jam, kur jis turi kir
sti. Broliukas, vos kirvį nulai
kydamas, kirto, kur parodytas, 
bet įkirsti giliai neįveikė. Ji pra
šė jį kirsti dar kartą, ir dar 
kartą. Broliukai kirtęs, tečiau 
pamatęs kraują nusigando ir 
pabėgo.

Mergaitės padėtis yra kritin- 
ga ir ji vargiai bepasveiks.

19

jį drausti, 
savo dar- 

ncpaklausė 
tęsė toliau t

nių dvarų, 
vilkus miške

Plunginių 
tojai labai * 
gandę vilkų, 
arklių su kumeliukais į ganyk
lą leisti, bet turi šerti namie. 
Moterys vienos bijo į mišką 
eiti uogauti. Vaikai naktimis 
sapnuoja vilkus, o dieną dre
ba ir niekur nuo motinų ne
atsitraukia.

Piemenys 
! mato.

apylinkės
susirūpinę

Naktimis negali

•gyven- 
ir išsi-

LENKIJOS PRAMONĖS 
PADĖTIS

nusiginklavimo
svarstomas.

Turkai reikalauja plebiscito
Mosule

TREBIZONDAS, Užkaukazis, 
ings. 13 [Suvėlinta]. — Visas 
Kaukazas sukilo prieš bolševi
kų valdžios tironybę.

Sukilimas prasidėjo Gruzijos 
vidury, rugpiučio 28. Iškarto jis 
buvo visai nežymus, bet įkurta 
ugnis veikiai išsiplėtė, išaugo 
didžiausiu gaisru.

Sovietai skubiai siunčia tūk
stančius raudonosios karinome-1 puolimus, tai klausimas, 
nes ir visą Juodųjų jūrių laivy
ną į Batumą revoliucijai gesinti.

Gruzijos revoliucininkų kur- 
jerai, kurie kasdien atvyksta iš 
Batumo į Trebizondą — tuo du 
miestu yra netoli viens nuo ant
ro — pasakoja, kad bolševikų 

J<aro laivai paskelbę, kad jie frn- 
sią bombarduot miestą, jeigu tik 
į jį įeisią revoliucininkai.

Batume sovietų vyriausybė 
galabija tūkstančiais žmones, 
kuriuos tik įtaria dėl simpatiza- 

||vimo revoliucininkams.
Revoliucija Kaukaze padarė 

nemaža sujudimo Angoroj. Tur
kų Mustafa Kernai Paša išsisku
bino Hamidle laivu į Trebizon
dą, norėdamas iš arti patirti da
lykų padėtį sienoj.

Sukilėliai ima miestus.

Per pastarąsias kelias dienas 
mūšiai Gruzijoj tęsės be palio
vos, nors bolševikų , cenzūra 
stengias jokių žinių apie tai ne
praleista. Revoliucininkai dar 
rugsėjo 6 dieną atkirto visus 
svarbiuosius geležinkelius ir pa
ėmė krašto sostinę Tiflisą. Bol
ševikai betgi sako, kad jie jo ne
paėmę.

Visi kiti Gruzijos mįestai, iš
skiriant Batumą, yra revoliuci
ninkų rankose. Šiuo tarpu pasta
rieji stengiasi koordinuoti savo 
jėgas ir žygiuoti ant Batumo^ 
Bolševikai siunčia iš Batumo 
stiprius kariuomenės bulius 
prieš revoliucininkus. Ir vieni ir 
antrieji sugautuosius nelaisvėn 
karia. Vietos “Čeką” visoj Gru
zijoj išnaikinta. Revoliucininflhi 
suėmė penkis ginkluotus trauki
nius, kurie buvo išmesti iš l>ė- 
gių.

Sukilimas Azerbedžane
Azerbedžane 1 revoliucininkai 

visur, išskiriant tik krašto vi
durį, sumušė bolševikų jėgas ir 
žygiuoja paimti krašto sostinę 
Baku. Beveik visi naftos laukai 
yra dabar revoliucininkų ranko
se ir gabenimas kerosino į Rusi
ją visai sustabdytas.

Dagestane, šiaurinėj Kauka- 
zijoj, kalniečiai taipjau kaujasi 
su bolševikais, o tasai sukilimas 
persimetė- jau ir į Kubanių.

Daro galą bolševikij tironybei

Kutaiso mieste tapo revoliuci
ninkų įsteigta laikinoji Gruzijos 
valdžia. Liko panaikinti sovietų
dekretai, nustatantieji pigiau- Avė., vakar staiga pasimirė Au

las kainas, kuriomis ūkininkai gustas Reichel, 4653 Fulton St.

Makedoniečiu maištininku 
vadas nukautas

Nužudyta taipjau du makedonų 
autonomininkų lyderiai

SOFIA, Bulgarja, rūgs. 15.— 
Todoras Aleksandrov, makedo- 
niečių maištininkų vadas, tapo 
dviejų savo šalininkų užmuštas.

Vakar Bulgarijos vidaus rei- 
kal>2 ministerija gavo žinių, 
kad du Makedoniečių autonomi
ninkų lyderiai: Aleko Vasilev ir 
Georgy Atanohov, tapę nužudy
ti.

Kasyklose per 8 mėne
sius žuvo 557 žmonės

HARRISBURG, Pa., rūgs. 
15. — Kasyklų sekretoriaus 
VValsho paskelbtomis statistikos 
žiniomis, per šių metų pirmus 
aštuonis mėnesius Pennsylvanl- 
jos anglių kasyklose užmušta 
viso 557 darbininkai. Pernai per 
Įą patį laiką skaičius užmuštų 
siekė 681, taigi 124 daugiau nei 
šiemet.

Mirė teatre.

Lydia teatre, 315 N. Cicero

šanghajų ginanti Čekiango 
kariuomenė netekus apie 200 
kareivių nukautais ir daugiau 
nei tiek sužeistais.

Puolančioji Kiangsu armija, 
sako, netekus apie tokį pat 
skaičių savo žmonių.

Naujas Kinų kabinetas
PEKINAS,- 15. — Pre

zidentas Tšao Kim šiandie 
skyrė naują kabinetą, su 
W. W. Jen prieky. Buvęs 
kinojo kabineto premjeras 
Wellington Ku paskirtas 
sienio reikalų ministeriu.

Turklį delegacija, kuri čia at
vyko sąryšy su einančiu tarp 
Didžiosios Britanijos ir Turkų 
valdžios ginču dėl Mosulo kraš
to, turtingo aliejaus šaltiniais, 
žada reikalauti, kad tame krašte 
butų padarytas plebiscitas ir 
tuo bud u išspręstas jo priklau
somybės klausimas. Jeigu Tau
tų Sąjungos taryba šitą proje
ktą atmestų, tuomet delegacija 
prašys, kad klausimas dėl plebi
scito laikymo butų pavestas 
arbitruoti nuolatiniam tarptau
tiniam teisingumo teismui, eil 
nant tautų apsisprendimo teisės 
principu.

PATAMOŠĖLIO kaime, 
Panemunės valse., liepos 
pil. Tamošiūnas, apie 29 me
tų amžiaus, parsinešė j namus 
bombą ir pradėjo ją ardyti, su
kinėti.

Motina pradėjo 
kad mestų nelemtą 
bą dirbęs. Simus 
ir, išėjęs į virtuvę, 
savo darbą.

Staiga pasigirdo didelis spro
gimas, nuo kurio nugriuvo ga
las namo ir nulėkė stogas. Mo 

ir Į tina, atbėgusi rado savo 
*•- nų paplūdusį kraujuose, 

trauktom rankom, kojom ir iš-.• 
plėštu šonu. Nelaimingasis pa-! Akm. 
sakęs, kad dar esą kambaryje Jod turi 
trys bombos.

Nors jau nepirmas toks atsi
tikimas, bet musų žmones vis 
dar nesiliauja bombomis žais
ti.

su-
nu-

KAUNAS [L].'— Pramonės 
krizis Lenkijoje dar tebesitę
sia. Bedarbių priskaitoma lig 
puses milijono žmonių.

auglio pramonininkai 
sunkumų. Del bend- 

. ro pramonės krizio sumažėjo 
1 anglio vartojimas viduje, tad 
I anglių pramonininkams tenka 
. parduoti anglį pigiomis kai- 
, nomis, kad turėtų pinigų apy
vartai.

Bušai bėgdami paliko pas 
• • « v. .

Rumanija negauna 
pinigu pasiskolinti

Gausus kviečiu derlius 
Australijoj

(Metalurgijos pramonė laip-

rūgs.

pa- 
l)r. 
lai- 
Dr. 
už-

Savi bankininkai pataria leisti 
daugiau naujų pinigų krizių! 
palengvinti.

BUCHARESTAS, Rumanjij^ 
rūgs. 15. — Rumunijos banki
ninkams privačiai pranešta, kad 
finansų ministeriui Bratianui 
visai nepasisekę išsiderėti pa
skolos nė Paryžiuje, nė Londo
ne.

Kai kurie žymiausieji finan
sininkai, išsireiškę labai pesimi- 
stingai apie krašto finansus, ra
gina valdžią tuojau išleisti dar 
daugiau naujų pinigų kriziui pa
lengvinti. Jie sako, kad kreditų 
šykštumas paralizuojąs 
krašto gamybą.

MOTERYS BARBERĖS 
MĖJO KOVĄ

visą

LAI-

rūgs.INDIANAPOLIS, Ind
13. — Barberių unijos konven
cija šiandie nubasavo priimti ir 
moteris Joumeymen Barbers’ 
International Union nariais.

Moterys barbenai jau penkio
lika metų kovojo už tai, kad ir 
jos butų unijon primamos ly
giai su vyrais, bet barberių or
ganizacija vis atsisakė jas pri
imti. šioje konvencijoj buvo dėl 
to irgi karštų ginčų, bet gar 
iaus moterys laimėjo.

PLĖŠIKŲ SIAUTIMAS

DETROIT, Mich, rūgs. 15.— 
šeši ginkluoti plėšikai praeitą 
naktį atvykę į Roadside Inm, 
Oakwood bulvare, kame apie 
;risdešimt porų šoko, sustatė šo
kėjus palei sieną ir, apiplėšę 

, uos, paspruko su daugiau kaip 
1000 dolerių.

Priviso neliky doleriu
----- 4<--- 5—

Pe rsų b»nk>ii i nitai eksper
tų tikriems Amerikos dole
riams atskirti nuo netikrųjų

TEHERANAS, Persija, rūgs. 
15. — Persų vyriausybė įspėjo 
vietos rinkas ’dabotis netikrų 
Amerikos dolerių, kurių esą ne
maža paleista apyvarton. Banki
ninkai dėl to labai susirūpinę. 
Neišsitikėdami ir geromis dole
rinėmis jie ieško ekspertų, ku
rie sugebėtų atskirti tikrąsias 
nuo netikrųjų.

Rusai paleido vietos rinkoj 
daugybę Amerikos dolerinių pi
nigų.

SYDNEY, Australija.
15. — Australijoj, ypač Nauja
me Pietų Uėlse šiemet numato
ma gausus kviečių derlius. Ofi
cialiais apskaičiavimais Nauja
me Pietų Uėlse šiemet buvo 
kviečiais užsėta 3,913. 700 akrų, 
t. y. daug daugiau nei kuriais 
kitais metais, išskiriant tik 
1915—16. Skaičius kviečių au
gintojų truputį sumažėjęs, nes 
kai "kurie farmeriai vietoj kvie
čių užsiėmė avių auginimu.

Kviečių Naujame Pietų Uėlse 
tikimos surinkti 50,000,000 bu
šelių, o visoj Australijoj — 150,- 
000,000 bušelių.

LAKŪNAS SUDEGĖ

SUGAVO BANKŲ PLĖŠIKUS.

SAN ANTONIO, Tex., rūgs. 
15. — Aeroplanui nukritus že
mėn ir užsidegus, lakūnas ser
žantas Simms žuvo, o jo kom
panionas Hinton pavojingai 
degė.

ap-

ūkininkus vežimus įvairios ka-JgĮ kenčia krizį, nes dėl darin
io medžiagos, kurią jie vartoja njnkų brangumo ir didelių kilti 
šaudymui. Kaimuose žmonės negali konkuruoti su
šaudo iš revolverių, karo sau- užsieniu. Del to gamyba ma- 
tuvų ir mėto bombas be jokios jgja jr dauguma darbininkų 
naudos. [L]. jpaliuosuojami.naudos [L].

VILKŲ PAVOJUS LATVIJOS PEREINAMIEJI
PUNKTAI LIETUVOS 

PASIENYJE
metu

KAl’NAS, rugp. 21 [f/f. w 
Latvių valdžios specialč ko
misija nesenai apvažinėjo Lie- 

apžiurinėjo pe-

RASEINIAI [L], — 
senovės laikai; dienos 
vilkai bėga iš miško į kaimus, 
kur gyventojams ramumo ne
duoda.

Plauginių apylinkėje (Basei- • U,vos Pą^i<?ni» 
nių vaisė.) ■ per dvi savaites1 Punktų vedimą >r
vilkai daug nuostoliu padarė. 'sa'^lno’ ^UI ,e'ua S,(,|R 1
Mažintui Vincui vieną naktį vi-'naul« Pu"kl1-
sas avis su ėriukais išpjovė, | Remisijos atstovai priėjo prie 
šunį sudraskė; Kundrotui Juo-'tos nuomones, kad Bauskėje 
ztii vieną veršį suėdė, o kitą reikalinga muitine. Bauskės 
— sudraskė, jog turėjo papiau- 'pirkliai nurodė komisijai, kad 
ti. Legeckiui dvi avis su erių- mugių metu suvažiuoja į ten 
kais suėdė. Vidauskiui visas iš Lietuvos apie 2OOO pirklių, 
avis išpiovė, Izidoriui Elzber-, Ir šiaip Bauskėn susieina iš 
gui dieną kieme šunį sudras- ■ Lietuvos 1 keliai, 
ke. Liepos 28 d. 5 valandą po'pereinamų punktų
pietų vilkas atbėgo į Uginto (vieno kelio, geriau esą vieno- 
kiemą, taip pat aplankė ir Dai- je vietoje įsteigti muitinę.

tat vieton 
ant kiek-

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 15. —- 
Trys plėšikai, kurie liepos 29 
dieną puolę Highlando, Ilk, First 
National banką buvo pabėgę su 
16,000 dolerių banko pinigų, 
liko sugauti ir sėdi vietos kalė
jime. Vienas jų dar pažinta kai
po dalyvis išplėšimo First Na
tional banko Freeburge,Ill., rug- 
piučio 23, iš kurio buvo išplėšta 
$10,550.

0RRS
apielinkė. — Di-Chicago ir 

džiumoj apsiniaukę; maža at
mainos temperatūroj; lengvas 
šiaurėryčių ir rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 60° F.

šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 7:02 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo, 15, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ...... 
Danijo, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ...........
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų .......
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų ...
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

KEISTA ŽINIA

KAUNAS, rūgs. 11. [ŽTA].
Vietos teismas patvirtino įs

tatymą, kad gyventojai miestų, 
kurie buvo Lietuvos okupuoti, 
turi pilnas piliečių teises bal
suoti.

[Ką šita žydų Telegrafo A- 
gentura čia nori pranešti, ne
žinia. Kalba gal būt eina apie 
“Lietuvos okupuotą” Klaipėdą, 
bet Lietuvoj juk ne teismas įs
tatymus “tvirtina”]

—

čičerino sūnūs įstojęs vienuoli- 
nan?

BERLINAS, rūgs. 13. — Vie
tos laikraščiai praneša, kad so
vietų užsienio komisaro čičeri- 
no sūnūs slapta pasišalinęs iš 
Maskvos ir įstbjęs vienuolynam

LISA;BONAS, Poirtugalija, 
rūgs. 15. — Portugalijos prezi
dentas apteikė garbės ženklais 
lakūnus, padariusius kelionę iš 
Lisabono į Makao, Kinus. 200,- 
000 žmonių sveikino sugrįžusius 
drąsius aviatorius.

.. $4.45

.. $4.99
$16.88

.. $4.38
. $5.33
$10.30
$13.79
$38.35

. $2.52
$26.60 < v . ,.
$18.82’ žeisti.

KENOSHA, Wis, rūgs. 15. — 
Kenosha kauntės
Parkeriui su savo 16 metų duk
teria laukiant gatvekario, ant 
jų užlėkė smarkiai lekiąs auto
mobilis. Abudu pavojingai su-

koroneriui

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek bemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiystum, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai- 
z nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTUI« ■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, DI.
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NAUJIENOS
1’h« Lithuanian (Adly M«w« 

ybliNhvd baily MUmpt Suuuday 
y C h* UihuanįaN ><•*• Pute. Co.. ln<

A-dltar P.

1739 South Hahtod Starai 
Cbtcago. (11.

r«l«phon» Roo*«v<lt 8W

Subscrlption Ratas i 
liMJO per yaar i* Canada. 
P JO per y*ar outsids of Chicng* 
JROO per yaar in Chicago.

Be par copy.

f ntarad as Sacond Class Maltai 
March 17th, 1914, at tba Post Offics 
•f Cidcago, U!., aooas tha act oi 
March žnd, 1879.

Naujienos eina kasdian, ilakinan* 
rakraadienius. Lai d ii • Naujiena B«n 
AravA, 1739 So. Halstad SI. Chleago< 
HJ. —• TaUfonasi Roesavalt 8t»ni

Utaimosijimo kalusi 
rf&lcagoje — paltui

Mataras-------------- -------------
Pusei raatw---------------------
Trim* mėnesiams -----------
(Klara minasLai*--------------
f lenam minealul------------ 

4.00
2.00
U9
.71

.stfifcagcje per atilotojo*!
Vieša kopija--------------- ——-
Sardtel.......................... —
Minėtini -------------------------——

uvimytoee Valatljoea, na Chlearoje, 
paltai

Metsms-------------------------------37.00
F turai n.wta ..... ....—--------3.50
Trims minėdama —--------------
Dviem minesiaro U. ..—— !•'*>
Vienom rainiui___________ . M

J totuvon ir kitur uiaienleosa: 
^Atpiginta)

Metunt--------------------------------$8.00
pusei meti--------------------------- <-0J
Trim* raine si ame------------------2.U0
Pinigus reikia siųsti palte Money

Orderiu, kartu su uUakymu.

Kasdien ateina vis naujų 
žinių apie sukilimą dviejose 
Kaukazo respublikose, Gru
zijoje ir Azerbeidžane. Te
legrama iš Trebizondo (Ru
sijos pasienio) sako, kad 
Gruzijoje jau visi miestai 
esą sukilėlių rankose, iši
mant Batumą. Azerbeidža
ne gi revoliucionieriai sten
giasi paimti Baku; kitose 
vietose jie jau sumušę sovie
tų jėgas.

Pradėję kilti taip pat ir 
šiaurinio Kaukazo gyvento
jai, ir judėjimas plečiąsis 
linkui Kubanės.

Jeigu Trockis nesugebės 
urnai nuslopinti Sukilimą 
Gruzijoje ir Azerbeidžane, 
tai sukils visas Kaukazas ir 
dalys pietinės Rusijos. Tuo
met bolševikai vargiai bega
lės ką padaryti.

Viso pasaulio dorų žmo
nių simpatijos yra, žinoma, 
sukilėlių pusėje. Nes jie ko
voja Už savo laisvę. Kovo
ja prieš žiaurius despotus, 
ginklu ir apgavimu užkaria
vusius Kaukazo tautas.

Bet ar toms tautoms pasi
seks atsiginti nuo Maskvos 
banditų, tai klausimas. Jos 

-yra mažos ir negali iš niekur 
gauti pagelbos, o Maskva tu
ri milžinišką armiją.

Po to, kai Chicagos teisė
jas išnešė nuosprendį Loelro- 
Leopoldo byloje, tai Ameri
kos spauda ėmė diskusuoti 
klausimą apie mirties baus
mės panaikinimą.

Vienas laikraštis rašo 
apie patyrimus, kuriuos tu
rėjo įvairios valstijos, pa
naikinusios mirties bausmę. 
Jisai nurodo, kad per pasku
tinį dešimtmetį penkios val
stijos (šteitai) buvo panai
kinusios mirties bausmę, bet 
paskui vėl ją atsteigusios. 
Išrodo, kad iš šito fakto rei
kia padaryti išvadą, jogei 
mirties bausmės panaikini
mas yra “nepraktiškas”.

1 Kodėl “nepraktiškas”?
Pasak aukščiaus minėtojo 

laikraščio rašytojo, po mir
ties bausmės panaikinimo 
visuomet pasirodydavo, kad
piktadarybių skaičius einąs

didyn. Tokį patyrimą turė
jusi Arizona, kur mirties 
bausmė buvo ^panaikinta 
1916 metais; todėl dvejais 
metais vėliaus ta bausmė vėl 
buvusi įvesta. Missouri pa
naikino mirtie^ bausmę 1917
m., bet žmogžudybių skai
čius ėmęs didėti, ir mirties 
bausmė tapusi sugražinta 
1919 m. Oregone mirties 
bausmė buvo panaikinta 
1914 m. ir vėl atsteigta 1921 
m. Washingtono valstijoje 
mirties bausmė buvo paša
linta 1913 m., bet 1919 m. vėl 
įvesta. Tennessee panaiki
no mirties bausmę 1915 m. 
ir ją atsteigė 1917 metais.

Šitas argumentas, musų 
nuomone, yra neteisingas.

Atidžiaus pažvelgę į tą 
TSc laiką, kuriuo mirties baus-

mė tapo tose Amerikos val
stijose atsteigta, matome, 
kad tai buvo arba karo me
tas, arba laikas tuoj po ka
ro. Tik viename iš penkių 
paminėtųjų atsitikimų, bū
tent, Missouri valstijoje, 
mirties bausmė buvo panai
kinta tais metais, kai Jung
tinės Valstijos įstojo į karą; 
visuose kituose atsitikimuo
se mirties bausmės panaiki
nimas įvyko ankščiaus, ir 
karo metu arba neužilgio po 
karo ji buvo vėl įvesta.

Oregono ir Washingtono 
valstijos apsiėjo be mirtie^ 
bausmės per pustuzinį me-' 
tų, ir nebuvo pastebėta, kad 
tenai nusidėjimų skaičius 
augtų, kol neatėjo karas. 
Tiktai kjĮi,ui padarius savo 
įtaką į žmones, atrasta, kad 
mirties bausmė esanti rei
kalingas daiktas.

Taigi mes manome, kad 
tų penkių valstijų pavyzdys 
visai neįrodo, jogei mirties 
bausmės panaikinimas veda 
prie piktadarybių didėjimo. 
Nusidėjimų skaičius auga 
karo laiku, taip pat ir poka
rinės suirutės metu. Bet ar 
jisai auga tiktai ten^į^ kur 
mirties bausmės nėra? To 
dar iki xšiol niekas neįrodė.

Ir mirties bausmė karo 
laimi arba tuoj po karo ta
po atsteigta keliose valsti
jose ne tiek dėl nusidėjimų 
augimo, kiek dėlto, kad ka
ras padarė žiauresniais įsta
tymų laidojus.

SVARSTO TAUTININKŲ 
“SKILIMO” KLAUSIMĄ

Kuomet “Naujienos” nurodė, 
kad tautininką Sandaroje yra 
keistas priešingų viena kitai sro
vių, kurios nesugeba susitarti 
tarp savęs net labai svarbiais 
principų klausimais, tai tautinin
kai, o paskui ir komunistai ėmė 
kalbėt, kad “Naujienos” tikisi 
tautininkų ^kilimo. Įsivaizdavę, < 
kad mes turį tokį “skymą”, jje 
vieni ir antri dabar įrodinėja, 
kad “Naujienos” klysta, nes san- 
daricčiai neskilsią.

Komunistų “Laisvė” sako, jo
gei sandariečiai neskilsią dėlto, 
kad jie esą persilpni skaldytis. 
Jeigu jie suskiltų, tai jie nebe
turėtų pajėgų kontroliuoti S. L.
A. * •

Sandarįečių “Vienybė” atker
ta jai: netiesa, ne ta yra pyįe* 
žastis, kad mes neskilsime: Vl/b

“Tautininkai todėl neskils, 
kad viena, jie tautininkai ir 
tiki į savo principus (o kokie 
tie principai, tai dievai žino!
“N.” Red.); o antra, nėra del- 

ko skirtis. Del svetimų parti
jų Amerikos tautininkai nesi.-, 
skaldys”.
Tai yra juokingas ginčas ir, 

prie to, visai bergždžias. Niekas 
dar nesakė, kad tautininkai skils, 
o jie jau ginčijasi, stengdamie
si įtikinti publiką, kad jie ne^> 
skilsią!

Ir kam yra įdomu, ar jie skils, 
ar ne? Tautininkai su komuni
stais spėlioja, kad “Naujienos” 
norinčios to skilimo. Bet tai yra 
tuščias išmistas. Kaip apie tau
tininkus, taip ir apie kitas par
tijas “Naujienos” visuomet lai
kėsi tuos nuomonės, kad skili
mai dalyko nepataiso. Jie daž
niausia nepriveda prie nieko ki
ta, kaip tiktai prie asmeniškų 
kivirčų tarpe buvusiųjų vienos 
partijos veikėjų.

Įdomu yra ne tas, ar tautinin
kai skils, ar ne, bet — koks yra 
jų nusistatymas. Šiandie išrodo, 
kad jie jokio nusistatymo netu
ri. Vieni jų laikraščiai stoja už 
liaudininkus, kiti tuos pačius 
liaudininkus smerkia, ir giria 
nacionalistus; vienąsyk jie skel
bia “tautos vienybę”, kitąsyk jie 
sako, kad svarbiausias jų užda
vinys esąs kovoti prieš klerika
lus... Na, ir supaisyk tu, žmo
gus, kas jie yra ir ko jie nori!

KATALIKIŠKA LOGIKA

Mes pastebėjome, kad Lietu
vos klerikalai užsimanė pa
smaugti Mariampolės Realinę 
Gimnaziją, dėlto, kad ji nėra ku
nigų kontroliuojama. So. Bosto
no “Darbininkas” sako, kad, lai
kantis musų nuoseklumo (nuo- 
sakumo), išeina taip:

“Dėlto, kad Amerikos para
pinės mokyklos, katalikiškos 
high schoolės, kolegijos ir uni
versitetai yra kunigų ir kata
likiškos hierarchijos kontro
liuojami, tai Amerikos vald
žia ir savivaldybės nešelpia jų. 
Amerikos valdžia nori tas 
švietimo įstaigas pasmaugti”.
Bet šitaip sakyti, girdi, galė

tų tiktai beprotis.
Tiesa, kad tai butų bepročio 

kalba. Nes Amerikos valdžia ne
šelpia jokių mokyklų, kurios nė
ra pačios valdžios įsteigtos. 
Amerikos valdžia mokyklų stei
gimu (taigi ir užlaikymu) ma- 
žai tesirūpina; ji neturi nė at- tii sąrašais.
skiro švietimo departamento Savo partinių 
(ministerijos). Beveik visi Ame- ur Ūbose
rikos universitetai, kolegijos, ' , • - .
high schoolės ir t. t. yra įsteig- sav0 8nežtiU Pajinius sąra-

šus. Kad apimti visas Lietuvos 
savivaldybes s-d partija privalė
tų turėti apie 250 vietos (vals
čių) organizacijų tuo budu par
tijai dar tenka augti ir augti.

Tose vietose kur yra atskiri 
partijai prijaučianti žmonės, 
partijų Centro Komitetas yra 
pakvietęs tuos savo žmones eiti 

Gimnazijos.'Ši gimnazija yra se- 'į savivaldybių rinkimus prijau- 
nai valdžios patvirtinta (dar vo- čiančiųjų s-d. vardu arba kitu 
kiečių okupacijos metu) ir turį .kuriuo darbininkų sąrašu, su ta 
valdiškos mokyklos teises, todėl sąlyga, kad tokio sąrašo kandi- 
per penketą metų ji ne tiktai 'datai privalo sutikti su s-d par- 
gaudavo pašalpą iš valstybes iž-'^j°s bukimų platforma.
do, bet ir jos mokytojai imdavo! Kuriais sąrašais eis liaudinin- 
algas, kaipo valstybės tarnauto- ‘ kai, sunku pasakyti. Vieną aiš-

ti ir valdomi privatinių asmenų 
arba tam tikrų draugijų.

Todėl butų beprotiškas daly
kas (vartojant “Darbininko” žo.- 
džius) reikalauti, kad valdžia 
šioje šalyje šelptų kunigų kon
troliuojamas mokyklas.

Bet to visai negalima taiky
ti prie Mariampolės Realinės

jai.
Dabar gi ta pašalpa ir tos.mo

kytojų algos tapo staiga panai
kintos. Kodėl panaikintos — ar 
dėlto, kad Realinė Gimnazija 
šiąnjie jau yra neberaikalinga? 
Ne, jos reikalingumas nėkiek 
nesumažėjo. Ar dėlto, kad ji ne- 
silajko valdžios nustatytojo pro
gramų? Ir tai yra netiesa, ka
dangi šitokių priekaištų jai nie
kas nedarė.
- Vienintelė priežastis, delko 

Realinei Gimnazijai tapo suduo-j 
tas tas smūgis, yra ta, kad jos gerį Lietuvos krikščionys melo __ i...i,..:.u __ ■ i..,..:..... i; •.......... . ..

Kiek melo 
skleidžia klerikalai sunku apsa
kyti. Viena aišku, kad visi ši
tie melagiai vargiai į metus ga- 

Kealmei Gimnazijai tapo suduo-jišpažinti savo griekus, bet

mokytojai yra ne kunigų pa
stumdėliai, bet laisvi ir pažan
gus žmones. Dėlto klerikalinis 
“švietimo” ministeris ir užsima
nė ją pasmaugti.

PRIRAŠĖ PRIE SAVO 
“KLASĖS” 

“Laisvė” dar vis aiškina, del- 
ko ji Franci  jos komunistų šuląx,__ tl__ ...
Cachiną, pasižymėjusį “sočiai-1 šaukimas esąs draudžiamas pla- 
patriotą” karo metu, vadina Tinti.
“draugu”, o Vokietijos socialde- Toks pat likimas ištiko liau-

mok ratą Scheidemanną keikia 
“judošium” ir “išdaviku”.

Cach.inas, gįrdi, prisipažino, 
prie savo “klaidos”, todėl reikė
jo jam dovanoti.

“Reikės dovanoti”, sako 
Brųoklyno laikraštis, “ii’ kapi
talistams, kurie pasiduos per
galingai proletariato revoliuci
jai, apsivilks darbinėmis dra
panomis ir stos prie mašinos 
rato”.
O Cachinas esąs dar geresnis,! 

negu tokie kapitalistai, nes ji
sai “nebuvo ir nėra joks kapi
talistas. Jisai yra darbininkas”.

čia yra dvi melagystės. Vie
na, netiesa, kad pagal komunis
tišką mokslą reikės “dovanoti” 
tiktai tiems kapitalistams, kurie 
“apsivilks darbinėmis drapano
mis ir stos prie mašinos rato”. 
Rusijoje pats Leninas pakvietė 
užimti dirbtuvių vedėjų vietas
vadinamuosius “specus” (specia-]ses ji skiria vieną nuo kitos ne 
listus),. kurie pirma tarnavo.ka-’pagal žmonių ekonominius rei- 
pitalistams ir padėdavo jiems iš
naudoti darbininkus. Tie “spe^ 
cai” nebuvo apvilkti darbinėmis 
drapanomis ir pastatyti prie ma
šinos rąto, bet gavo diktatoriš
ką galią ant darbininkų ir mil
žiniškas algas.

Antra, yra netiesa, kad Ca- 
f 

chinas esąs darbininkas. Jisai 
buvo ir yra inteligentas žurna
listas. Toks jisai buvo karo me-

Kunigas

Lietuvos gyvenimo 
įvairenybės.

Besibaigiant vasarai, prasidė
jo didesni ir mažesni darbai dar
beliai. Prie didesnių darbų ten
ka priskaityti Lietuvos savival
dybių rinkimus. Jau paruošta ir 
paduota kandidatų sąrašai. Opo
zicija gan gyvai, kiek ji turi pa
jėgų, ruošiasi pačiai rinkimų 
kompanijai. Lietuvos socialde
mokratų partija, matomai, tu
rės į 100 sąrašų į atskirus vals
čius, t. y. aprėps savo partiniais 
kandidatų sąrašais mažesnę Lie
tuvos savivaldybių dalį. Social
demokratų partija griežtai lai
kosi savo vardo ir nesidangsto 
svetimais, pramanytais kandida- 

Partija turi į šim- 
organizacijų 

;, — to
dėl tik tose vietose tegali ji sta- 

ku, kad jie yra palinkę prisi
dengti įvaiiiais vardais kad tuo 
budu pasižvejojus sau balsų.

Klerikalai jau dabar krečia 
šposui ir visą jų rinkimų išmin
tis paremta šmeištu ir demago
gija. Jau esą pasirodę “Aniolo 

,Sargo”, “šventųjų Sakramen
tų” (ir tą savo šventenybę neša 
Į į gatvę) ir kitokių ‘‘patronų ir 
ipatronkų” sąrašai.

if šmeišt’o neskaito nuodėme.
Rinkimų sauvalė

Nesenai klerikalų valdžia už
draudė s-d partijos rinkimų 
platformą, išleistą atskiru atsi
šaukimu. :Kuomet nei teismas, 
nei' prėkur^torbš', viępo'Jtariino 
nerado, tuhnlėt1' kreiptasi į karo 
komendantą,"kurs raštu pranešė 
partijos C. K. nariui kad atsi-

.................. N Į.l ..IĮ "■

tu, kuomet jisai karštai agita- Latvijos, Estijos mokytojai, bu
vo už karą ir už buržuazinės vakavusieji Pabaltės kraštų mokyto- 
džjos rėmimą; toks jisai paliko jų konferencijoje, Lietuvos pro- 
ir po karo, kuomet jisai persi- fesinių partijų atstovai nuo s-d 
pietė į bolševikų pusę.
* Žinoma, galimą ir žurnalistą1 pažangiosios visuomenės draugi- 
skirli prie darbininkų, kadangi'J08 b’ bendrovės. Kongrese da- 
jisai gyvena savo darbu, o ne lyyavo į 300 Lietuvos mokytojų, 
pelnu nuo kapitalo. Bet Vokie- ! . . .
tijbs Scheidemannas tuomet yra ne^ ^u0 Pa^u
taip pat darbininkas. Prie “dar
bininko” vardo jisai gali turėt 
dar daugiaus pretenzijų, kadan
gi jisai yra kilęs iš darbininkų 
ir ilgai buvęs paprastu darbi
ninku.

Vienok Scheidemannui “Lais
vė” nepripažįsta to vardo, o Ca- 
chiną ji vadina “darbininku” — 
todėl, kad jisai prisidėjo prie ko
munistų! Iš šitokio jos protavL- 
mo išeina, kad prie darbininkų 
klasės žmogų galima “prirašy
ti”, taip pat, kaip prie partijos 
arba parapijos. Visuomenes kla-

kalus, bet pagal jų nuomones. 
Tuo budu “Laisvė” visą žmonių 
visuomenę apverčia aukštyn ko
jomis. 'Ir ji pati stengiasi ne ko
jomis, bet galva vaikščioti.

Jeigu ji taip nesielgtų, tai ji 
suprastų, jogei yra visai kvai
la kalbėti apie “griekų dovanoji
mą” darbininkams, kapitalis
tams ar kam kitam, pamėgdžio
jant kunigus ir davatkas.

dininkų atsišaukimą. Matomai, 
visą priešrenkamąją literatūrą 
klerikalai trukdys platinti, mat, 
tiesa akis duria.

Įdomu tai kad ątsišaukimai 
konfiskuojama už priešvaldiš- 
kumą, nors juose kairiosios par
tijos apibudina kunigus, klerika
linę buržuaziją ir viskas. Reiš
kia žodis “kunigas” pas mus 
reiškia tą patį ką ir valdžia.

Geri krikščionys ir katalikai 
tik dabar pamatė koks šlykštus 
šis iki šiol tikinčiųjų gerbiamas- 
kunigas, koks gobšus Lietuvos 
klerikalizmas, asmenyse klebo- 
nų-biznierių bankininkų, politi
kų ir diplomatų.

Klerikalų vardas tiek yra puo
lęs žmonių akyse kad kitų prie
monių jam nepasilieka kovoje su 
opozicija, kaip tik karo stoviai, 
policinis režimas, apgaubs nesi- 
orentuojančių piliečių skam
biais sąrašų užvardijimais. Savo 
tikruoju vardu kademams sun
ku pasirodyti rinkimuose.

Tai tiek apie savivaldybių rin
kimus kurių obalsis šįmet: — 
šalin kunigus, šalin biurokrati
ja iš savivaldybių, šalin jų grio- 
vikus-kleiįkalus, tegyvuoja tik
rai demokratinga žmonių val
džia vietose.

Pabaltės kraštų mokytojai
! Rugpiučio 18—19 d. Kaune 
vyko Pabaltės kraštų — Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos mokyto
jų konferencija. Kauno moky
tojų konferencija turi gan dide
lės svarbos, nes joje galutinai 
priimtas statutas tžU'ptautinės 
Pabaltės kraštų mokytojų-są
jungos. šitoj konferencijoj ne
simatė n,ei vieno klerikalo iš lie
tu vų pusės. Už tai ją boikotavo 
švietimo Ministerija, visai nebo
dama tos apystoyos, kad konfe
rencijoj dalyvavo užsienių sve
čiai draugingų Lietuvai valsty
bių. žinomą, iš chamų kito ko 
ir laukti pegalima. Palydint 
konferencijos atstovų suruošta
me vakarėlyje dalyvavo oficia
lus LatvĮjos ir Estonijos pasiun
tiniai, bet Lietuvos švietimo Mi
nisterija nudavė nieko nežinan
ti ir visai šitose iškilmėse neda
lyvavo. Klerikaliniai Ministeri
jai akis dūrė Lietuvos Mokytojų 
Sąjunga, kuri ruošė šitą konfe
renciją . ir vaišino savo, švietimo 
darbo kolegas iš Latvijės ir Es
tijos.

Lietuvos Mokytojų kongresas
Rug-piučio 20—21 d. ėjo Lie

tuvos mokytojų kongresas. šį 
mokytojų suvažiavimą sveikino

ir liaudininkų paytijų ir atskilos

švietimo Ministerija nesiteikė

metu ėjo Katalikų mokytojų su
važiavimas, janie dalyvavo tik 
50 žmonių, matomai, tuos moky
tojus rėmė valdžia ir Ministeri
ja.

Kongresas buvo labai gyvas ir 
pasibaigė išgvildenęs daug mo
kytojams neaiškių mokymo pro
gramos klausimų ir šiaip teori
jos ir mokymo praktikos proble
mų. šitame kongrese dalyvavo į 
20 mokytojų, pasalintų iš vietų 
už pirmeiviškumą.

Šitais dviem mokytojų sąjun
gos žygiais nepasibaigė mokyto
jų dienos. * Lietuvos mokytojų 
profesinė sąjunga suruošė7 Peda
goginę Parodą (mokslo ir moky
mo priemonių parodą). Parodos 
atidarymas įvyko, rugpiučio 21 
d. Parodos vieta sena, aplužusi 
tamsi daržinė, bet parodon atėjo 
daug mokytojų ir iškilmingai ją 
atidarė. Šančių 26-tos mokyklos 
mokinių kanklių orkestras pa
puošė parodos atidarymą. Paro
doj be mokslo ir mokymo prie
monių išstatyta daug vaikų dW- 
belių, kurie akį traukte traukią. 
Ypač atsižymi viena Kaimo, 
Naujamiesčio (Tauragės ap.) ir 
Viekšnių mokyklių mokiniai sa
vo įstabiais darbeliais. Tiesiog 
nesinori tikėti, kad maži vaikai 
galėjo sukurti tokių gražių daik
telių iš žalio molio (Viekšnių 
mokykla) arba iškirpti iš popie- 
rio ir išdrožti iš -medžio tokių 
kurinių už‘kuriuos suaugę žmo
nes nesigailėdami mokėjo gan 
didelius pinigus.

Ir šitoj parodoj- musų biuro
kratai nesiteikė akių parodyti, 
nors mokyklos aprūpinimas mo
kslo priemonėmis 9 yra tiek pat 
svarbus, kiek yra svarbus įsigi
jimas mokyklai namo ir suradi
mas jai\nokytojo.

Rugpiučio 22 d. įvyko Lietu
vos švietėjų suvažiavimas. Šuva 
žiavime dalyvavo į 150 žmonių 
nuo įvairių pažangiųjų organiza
cijų. Padaryta du pranešimu— 
Prof. V. Biržiškos apie suaugu
siųjų švietimo padėtį Lietuvoje 
ir K. Bielinio apie suaugusiųjų 
ir kultūros darbo organizaciją. 
Buvo gyvų ginčų, pranešimams 
susirinkusieji pritarė.

šitam suvažiavimui turėjo bū
ti patiekti Lietuvos Kultūros Są
jungos įstatai, bet valdžia jų ty
čia neregistravo. Tuo budu Lie
tuvoje turėsime naują organiza
ciją—Lietuvos kultūrinių drau
gijų, sąjungų ir t. t. Sąjungą.

šiomis dienomis Kaune atsi
darė Pramonės ir žemės Ūkio 
paroda ir pirmoji Dainų Diena, 
žmonių tūkstančiai keliauja 
Kaunan, tik lietus stabdo ir 
trukdo kelionę. Dainų dienoj da
lyvauja sujungtas 3,000 daini
ninkų choras.

Parodoj klaipėdiečiai, turėda
mi 10 kartų mažesnę už Lietu
vą teritoriją, išstatė 2/3 visų 
parodoj atvestų gyvulių (karvių, 
arklių ir kt.). Lietuva kol kas 
gali pasigirti tik riebiais klebo
nais, kuriems užsienių svečiai 
ištikrųjų nepasigailėtų pirmosios 
premijos.

Laike parodos atvyko iš Ry
gos latvių s-d studentijos eks
kursija. Musų jaunimas turi 
progos pasiinformuoti ir susi
pažinti su svečiais.

Tai tiek tų musų gyvenimo į- 
vairenybių. Apie jas kiti tur
būt parašys daug plačiau. Beje, 
Klaipėdos krašto rinkimų klau
simas sustingo. Klerikalai, “put- 
šo” pagąsdinti, vėl nurimo. Klai
pėdos krašto s-d partija ir pro
fesinės sąjungos įteikė valdžiai 
griežtų reikalavimų dėl rinkimų 
Lietuvos Seiman ir Klaipėdos 
krašto Seimelin.

24-VIII- 24 m.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Indijos vandenyse yra žuvų, 
kurios prisiartinę prie kranto 
šaudo tupinčius ant kranto bei 
ant medžių šakų vabzdžius. Tam 
tikslui žuvis naudojasi vandens 
srove, kurią paleidžia su tokia 
jėga ir tiek gerai moka nutai
kyti, kad ne vienas vabzdys ne
gali prieš ją atsilaikyti nenu- 
kritęs į vandenį. Tu r būt, dėl 
šių ypatybių šią žuvį vadina sai- 
dokininku. Iš tikrųjų keistas su
tvėrimas! Saidokininko snukis 
yra vamzdžio pavidalo, visais 
žvilgsniais pritaikinta šaudymo 
reikalavimams. Kai kalbamoji 
žuvis pamato arti vabzdį, jį tuo
jau kiek galima arčiau priplau
kia prie jo ir iš paviršiaus pa
leidžia tik vienui vieną vandens 
lašelį, kurio pakanka, kad auka 
atsidurtų saidokininko pilve.*

Šiai pavyzdingas šaulys, ku
ris nesimokina jokių šaudymo 
teorijų.

.L V-nas.

Sevėros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. ■> < ■ C

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERAS 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir ipoterims.

<41**' "

Jis maitina' kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normaližkos veik- 
m«s. .

Kaina 50 ir 86 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO

N.
Greičiausia kelionė Lietuvon.

Y. — Cherbourg — Southanipton 
Išplaukimai sukatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, liomcric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southamptou — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai. 
Belgenland su Lapland ir Zeeland.
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State St~ Chicago. 111.♦

NEOMK
BRMli

I ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečių laivu

tik aštuonios dienos ant van- 
. denio. .

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti savo 
gimines Europoje ir sugryž- 
ti j 12 mėnesių į Jungtines 
Val,st. be jskait\ nco kvoton.

Del informacijų kreipk ,r>' 
prie vietinių agentu artu

100 No. La Šalie St. 
Chicagę, 111.

NORTį4/WHMAN;
i-Į-ov 1

r
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CUiCŠSM
ŽINIOS

Kaltina policistą 
užmušėjistej

Pasaulio lakūnai Chicagoj
Amerikos lakūnai, kurie baigė 

kelionę aplink ž< inę, vakar at
skrido (’hieagon, kur juos la
bai iškilmingai priimta.

PIRKTI
NYTI VISADOS
PAS MUS. —______

ANT NAUDOS.

Įreg. S. V. Pat. Ofise*

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI AUTO
MOBILIŲ LENKTYNĖSE

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Bo* -Jevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. 9 ;

Trynimas ViMdgs Suteikia Palengvinimą!
Neatsldėkit ant riebaluotų juosčlų, 

kuomet jums būtinai reikalingas linL 
inentasI

visuomet buvo pagelbfnga gyduole. Jlsyra ’ 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas HnL

< mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. .
NCra tikrasis, jei neturi INKARO vais- ' 

f baženklio. k
F. AD. RICHTER & CO.

Pereitą septintadienį Hawt- 
horne lauke įvykusiose/automo
bilių lenktynėse du žmonės liko 
užmušti ir keli sužeisti, vienas 
jų galbūt mirtinai.

Baigiant 20 m. lenktynes 
Norbert Wiley bandė pasisukti, 
kad neužgavus einančio skersai 
lenktynių kelią nepažystamo 
žmogaus. Jis neįstengė tai pa
daryti ir žmogus vistiek liko už
muštas. Besisukdamas gi Wiley 
užgavo tvorą ir automobilius ap-

5

Vakar po put į Chicago at
sklido Amerikos laivyno aviato
riai, kurie baigia savo kelionę 
aplink žemę. Jie išskrido vakar 
ryte iš Daytono ir už virš poras 
valandų buvo Chicagoje, per
skridę 230 mylių. Jie nusileido 
aviacijos liuke ties Mayvvood, 
kur juos laukė gal milioninė mi- 
nia.\

Turbųt dar nė vienas miestas 
nepasitiko aviatorius taip iškil
mingai, kaip Chicaga. Kaip tik 
sužinota, kad aviatoriai neužilgo 
bus Chicagoje, didžiausi būriai 
žmonių automobiliais, gatveka- 
liais, elevatoriais ir traukiniais 
traukė į Maywoodą aviatorius 
pasitikti. Visi keliai buvo pilni 
automobilių, o geležinkeliai lei
do specialinius traukinius. Di
džiausios minios jau anksti ry/ą 
susirinko aviacijos lauke ir kan
triai laukė atvykstančių aviato
rių. Vos tik jie pasirodė virš 
Chicagos, kaip pradėjo švilpti 
dirbtuvės, skambinti varpais. 
Toli už Chicagos juos pasitiko 

pulkai Chicagos. aviatorių savo 
aeroplanuose ir lydėjo juos iki 
sustojimo vietai.

Per visą diėną paskui aviato
riams buvo keliamos^ puotos. 
Šiandie gi jie skrenda toliau. 
Bet ne į vakarus, kaip buvo nu
statyta pirmiau, o į pietus. Tai 
padaryta toclel, kad dėl ilgos 
kelionės aeroplaiiai yra daug sil
pnesni ir pavojinga jais keltis 
per augštus kalnus. Pietiniu gi 
keliu jie išvengs augštų kalnų ir 
jiems nepriseis keltis augščiau 
6,000 pėdų augštumos. Jie turė
jo atskristi į Chicago pereitą sa- * 
vaitę, bet jų kelionė kiek susi- 
trukdė, kadangi reikėjo aeropla
nus taisytis, taipjau nuimti luo
telius, kuriais jie nusileisdavo 
aift vandens ir pakeisti juos ra
tais, kad galėtų nusileisti ant 
sausžemio.

Dabar aviatoriams belieka nu
skristi į San Francisco ir jų 
sunki ir ilga kelionė bus pabai
gta. Jais vadovauja Įeit. Lowell 
Sinith, kuris skrenda aeroplanu 
“Chicago”. Tą aeroplaną dabar 
nori įsigyti ir išstatyti jį čia 
kuriame nors muzejuje kaipo 
brangų atminties daiktą.

Aviatoriai pradėjo savo kelio
nę apie žemės kamuolį kovo 17 
d. iš Santa Monica, Cal. Jais va
dovavo Įeit. Martin, Kurio are- 
roplanas Alaskoje vėliau susi
daužė į kalnus. Tada skrido li
kusieji i rys aeroplanai. Pers
kridus Pacifiko vandenyną, visą 
Aziją ir Europą, skrendant iš 
Anglijos, dar vienas aeroplanas

Pereitą žiemą prie 63 gatvės, 
netoli Cicero Avė., laukuose, li
ko rastas pamestas lavonas pa
skelbusio plėšiko John Duffy- 
Dougherty. Namuose' gi rasta 
negyvą jo pačią. Vėliau išsiaiš
kino, kad tai jis pąts ir užmu
šė savo pačią. Bot kas užmušė 
Duffy, pasiliko paslaptis.

Bet ta paslaptis dabar prade
da aiškėti, šiomis dienomis liko 
suimtas Englewood policijos sto- virto. Už keliui valandų ir Wiley 
ties seržantas, Leo W. O’Neill, 
kuris yra skaitomas vienas di
džiausių munšainerių ir butle- 
gerių policijoj. Pasak koronerio, 
tas policistas ir yra nušovęs 
Duffy.

Koroneris Wolff spėja, kad 
Duffy užmušęs savo pačią ban
dė iš Chicagos pasprukti, bet 
neturėjo tam pinigų. Tad jis su
manė apiplėšti O’Neill garadžių, 
kuriame visuomet būdavo daug 
degtinės. (Ten esą laikydavęs 
degtinę vienas butlegeris, kuris 
už garadžių mokėjo O’Neill po 
$600 nuomos į mėnesį). Tam 
darbui jis pasikvietė talkon dar 
tris Cicero policistus. Jie atvy
kę surišę degtinės savininką ir 
jau norėjo degtinę neštis, kaip 
juos užklupo policistas O’Neill. 
Duffy nenorėdamas pakliūti po
licijai į nagus, šoko bėgti, bet 
jį pasivijo O’Neill kulkos ir jis 
krito negyvas. Kiti trys policis
tai pasiėmė Duffy lavoną ir jį 
išmetė laukuose. Pats O’Neill 
ant rytojaus buvo raportavęs 
policijai, kad vagilius bandė įsi
laužtai į jo garadžių ir kad jis 
paleido į vagilių keletą šūvių. 
Bet niekas tuo laiku ir nemanė 
kaltinti policistą O’Neill užmu
šime Duffy.

pasimirė.*
Du kiti važiavusieji paskui 

automobiliai nebeįstengė sustoti 
ir taipjau atsimušė į tvorą. Bet 
nors automobiliai liko sudaužy
ti, bet važiavusieji jais išliko 
tik sužeisti. Dar vienas automo
bilistas, Wm. Jeffries liko sun
kiai sužeistas jo automobiliui 
atsimušus į tvorą ' ir apvirtus, 
Sky Banks gal mirtinai liko su
žeistas apvirtus jo automobiliui.

Gamtos muzejuje

Field gamtos muzejuje (prie 
Roosevelt gatvės ir ežero) da
bar yra paroda laukinių gelių, 
kokios auga Chicagos apielinkė- 
še. Del vėlyvos vasaros, dabar 
yra pats žydėjimas tų gelių. Ko
lekcijoj yra apie 500 
kurių dabar žydi apie 
rūšys.

45 gėlių

J. BANCEVIČIUS IŠŠAUKIA 
MEYERSĄ

Neatsisako taipgi ristis su Po
žėla arba Sarpalium.

Radzvilienė užsimušė

Chicagietė Helen Karr Simp- 
son, žmona kunigaikščio Vlado 
Radzvilos, pereitą šeštadienį už
simušė ties Kineo, Me., kada 
vaigščiodama su savo broliu nu
sirito nuo augšto ir stataus 
kranto. Ten ji su savo tėvais 
buvo išvažiavusi praleisti vasa
lą. Išėjusi j-ieškoti kalnuose pa
mesto žiedo, ar ji paslydo ar kas 
kita pasidarė, tik ji urnai sukly
kė ir nusirito pakalnėn 1,000 pė
dų. Sustojo ristis tik tada, kai 
jos lavonas užkliuvo už med
žio.

Praeitą sezoną Bancevičius 
buvo susikabinęs su Meyersu. 
Delei ristynių publikojie kilo 
abejonių: ji jiera tikra, kas 
yra geresnis — įMeyers ar Ban- 
eevičius. Tiesa, ristynes laimė
jo Meyers. Tačiau jis laimėjo 
todėl, kad Barnio,vičius tapo 
sužeistas ir nebegalėjo ristis.

Bancevičius dabar viekai šau
kia M'iyersą 
kartą. Jis

“Mudu * 
du šimtu 
ristis dar 
pas p.
dviejų atsisakys ristis, to pra-x 
puola $200. Aš viešai pareiš- ♦

(Tąsa ant 4-to pusi,)

persiimti antrų
sako:
esava sudėjusiu po
dolerių, jog eisiva

kartą. Pinigai guli
Paulauskį. Kuris mu-

doje jisai gavo naują aeroplaną 
ir vistiek kartu su kitais aviato- 
riais baigia kelionę.

/

Ji apsivedė su kunigaikščiu 
Radzvilu, su kuriuo ji susipa
žino lankydama Vassar kolegi
ją, 1923 m., Londone, kada ta- 
sis gulėjo ant mirties patalo nuo 
plaučių uždegimo. Už kelių va
landų po apsivedimo jis ir pa
simirė, palikdamas jai savo di
delius turtus. Po mirties, kad 
kiek nusiraminus, ji buvo išvy
kusi j Egyptą.

Apie kunigaikštį Vladą Rad- 
zvilą mažai Amerikoje žinoma. 
Kitas kunigaikštis Radzvila, ku-.

giminė Vladui,
vedęs irgi amerikietę Gla- 
Deacon iš New Yorko.

ATVIRAS LAIŠKAS
MOTERIMS

Pasako kaip Mrs. Vogel’s be
galo dideli skausmai ir kaip 
ji atgavo savo sveikatą su 
pagelba Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound

Detroit, Michigan. — “Mano skaus
mai buvo dideli, s

J)U POLICISTAI KALTINAMI
PLĖŠIME

Du policistai, Hugh McMas- 
ters, 1728 W. 47 St. ir M. Fal- 
sey, 2124 W. Garfield Avė., li
ko areštuoti ir apkaltinti apiplė
šime W. Jagiello, 2619 W. 47-th 
St., galiūno. Trys žmonės juos 
pažino kaipo plėšikus*

Plėšikas nušovė sankro- 
vininką

Nežinomas plėšikas nušovė 
irę cream parlor savininką Nun- 
/j-» Mascolino, 1635 Benson Avė., 
Evanstpne. Jis, matyt, norėjo 
apiplėšti sankrovą, bet nušovęs 
savininką tiek nusigando, kad 
pabėgo nieko nelietęs. Spėjama, 
kad tai jis pašovė ir policistą, 
kuris bandė j j sustabdyti. Plė
šikas pabėgo traukiniu į Chica
go.

ris betgi nesąs 
yra

Sudegė moteris

' Mrs. Mary Snider Brown, 79 
m., sudegė savo kambaryje įna
mių name 701 W. Van Buren 
St., kurį ji užlaikė-per 30 me
tų. Gaisras kilo jos kambary. 
Piiežastis gaisro tyrinėjama.

Vedasi.

norėdami i wn ęn 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-2 VV II-JAS 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | I 1 * .
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 1

S. L FABIONAS COJ

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halstcji St.
Tel. Boulevard 1810

•Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieni! vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■ ———■ IBI L —■— ■ I toB

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str. 

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 S'o. Mai’shfiekl Avė.

A. A. Olis j
ADVOKATAS *

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai, nuo 9-6 

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

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., art) 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.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokatė 

4454 So. We$tem Avė.
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais; 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byJns visuona Teismuos*, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir (gal lojimas

7 South Dearborn Street
* Telefonas Randolph 32S1

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefone Canal 1M7.

IStffl

iTel. Blvd. 8138 
M. Woitkewlc» 

BANIS 
AKUŠERKA

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

jkia y patinką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Vien tik Lietuviu krautuve

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

«-DR. HERZMAN >-

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

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.

B

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

privatifikų gydymui kambariu
čia atėję gauna 

goriausi Ameriko
nišką i* Tn7žcpe- 
jišką gydy
mo. Didelis skai
čiui žmonių tl<y- 
domų kasdien per k 

Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To .
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas neraika 
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 
Priėmimo
Valandos:

Mrs. MICHNIEVICZ- V10IKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
hučiuose. 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 ryt® iki 1’ po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 64S7 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Irtlund Avė. 
Phonc Roosevelt 2025

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. 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.
Nedčlioj nuo 11 iki 12 vai.

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
; 8410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
i

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAU^ICE 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 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso te). Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyrišku '

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

arti Slst Street
Valandos 1—3 po-piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai lairiiį vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar- 
nauti lietuviams.

kambarys 506 dėl vyrą, > 
kambarys 508 dėl motorą
Kasdien nuo 10 ryto iki t 
vai. vakare. Nedčlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedšlyj, seredejt ii 
subatoje nuo 10 vaL ryte 
iki 8 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakar©

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

' J. P. WAITCHES 
LAVVYER Liet.uvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarai: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

audėjo mano nuga
rą visą varstė skau 
smai, o ypač kai
riame šone, taipgi 
turėjau galvos 
skaudėjinvus ir ne
migęs naktis. Mano 
liga prasidėjo kuo
met turėjau 15 me
tų amžiaus ir ji vis 
dauginosi, kuomet 
aš augau ir senė- 
jau. Maža knygutė 

, buvo palikta pas 
mano duris ir aš perskaičiau ką Ly
dia E. Pinkhanv’s Vegetable Com
pound yra padaręs moterims ir nu
sprendžiau pabandyti jas. Po pir
mos savaitės aš galėjau gerai mie
goti, pranyko pas mane nervišku
mas ir aš turiu daug geresnį apeti
tą. Daktarai vis man sakė, kad tik 
operacija gali man pagelbėti, bet aš 
netikėjau į operacijas. Nuo to laiko 
Vegetable Compound pradėjo man 
pagelbėti, aš daugiau nekenčiau di
delių skaudėjimų, jaučiu stipresnė, ir 
galiu dirbti savo darbą. Maloniai pa
sakau savo draugams, kad jos pagel
bsti, kur kitos gyduolės nepągelbčda- 
vo”. —'Mrs. Gus Vogei, 6608 Pelouze 
St., Detroit, Michigan.

Rekordas 50 metij tarnavimo turi 
pertikrinti moteris gerume gyduolių 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduhniestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Atc. I'hone 
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

•svėlu.

i I*

Apsivesti niekad nėra
Taip bent mano Kari Trezler, 79 
m. ir Mrs.' Mollie Rietesel, 70 m., 
abu iš. Lemont, III., kurie išsiė
mė laisnius apsivedimui.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington Str 
Tel. Central 6200

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

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

2_L4____

Hviesą Ir pajlagą nuvedame | b ano s ir naujus namai, taipgi <ildJ« 
l«7M. Caah arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietavią Elektroa Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn I*e, 

A BARTKUS, Prea.
1619 W. 47lh St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kitį dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

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, asthmra, odos ligas, rup- 

' turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite geru pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa: 
ir seram yra suteikiama, įskaitant 
“606 arb& 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venoiis įčirškimas (į 'kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydym-as bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek: jus' išleidote ir nieko ne
gelbėjo, at’ęikite; ir -gaukite rtiesą išgy
dyme. Atsineškite'šj skęlbimą;su są- 
yim ir gausite dykai ^kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

| Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ii* subatoj nuo 9 rytų 

„..iki 8 v. nedčlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.
CHICAGO MEDICAL CLINIC 

Dr. R. G. McCąrthy,
505 S. State St. kampas Congress, 

2 augštas, Chicągo, III.

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

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

nuo 5:30 įki 7:30 vakare

rr—----- :———i

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlą ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

3265 So.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

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 Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 
. < Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30*iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Bcaudette



Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

---------- t" -—i ——. 
kiu, kad sutinku ristis su p. 
Nreyersu Bile kada, ir reikalau
ju, kad p. Meyers duotų man 
atsakymą.”

Prie viso to, Bancevičius 
pareiškė, jog jis visuomet su
tinka ristis su Požėla arba 
Sarpalium.

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

Dramos Skyriaus veikimas
Ketverge 10 d. rūgs., komisi

ja rengimui Keistučio Kliubo 
vakaro, kuris įvyks 16 d. lapkr., 
turėjo savo susirinkimą ir pla
čiai svarstė apie rengiamojo va
karo programą.

Nutarta rengti vakarą su per
statymu gero veikalo. Pirmiau- 
sia paskirta Jusas ir Budria, kad 
susižinotų su Dramos Skyrium, 
gal jie jau kąnors turi ir susi
žinoti kiek kainuos veikalo pa
statymas.

Nutarta kad pavesti visą dar
bą Dramos Skyriui, jei jie tik 
atliks.

Dabar Dramos Skyrius pradė
jo labiaus darbuotis ir mokinas 
net tris veikalus. Didelį veikalą 
“Orleano Mergelė”. Kitas bus 
“Pinigėliai”, trijų veiksmų ko
medija, imagus veikalas, reika 
lauja daug Energijos, išsimo
kinimui ir dalyvauja 9 ypatos; 
veikalas 64 puslapių knygutėje. 
“Karalaitė Tikroji Teisybė” 
dviejų veiksnių su dainoms, jau
nimui smagi lošti. Šį veikalą sta
tys Dramos; skyrius savo naudai 
ir visi, kurie simpatizuoja turės 
progos jį pamatyti.

Dabar DramosSkyrius laiko 
repeticijas du sykiu į savaitę. 
Visi triukšmai ir triukšmeliai 
pasibaigė ir prasidėjo rimtas 
darbas Artistai ir mėgėjai moki
nas neužsileisdami vienas kitam, 
kad pasirodyt geriausia ant sce
nos. K. Kliubo Koresp.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, buČemes, groserius, 

automobilius, farmas ir kitus biznius.
Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti VVestem Avė., Chicago, III.

Telephone Prospect 8678
---------------------- — ;------------ -------------- -------------------------—--T-.

Pluminpo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Are. and 
461 N. Halsted St. /

Havroarket 1018. Haymarket 4251

Complete1 inįltself
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iŠ 
kotelio. Greitai ir ge« 
rai. Visas setas — 

f razor su dirželiu ir 
’ ekstra peiliukais, $1.00 
i ir augščiau. ’

WetAuto^trop Razor

APSIVEDĖ P-LĖ AGOTA
DANILOVIčIUTfi

Pereitą šeštadienį įvyko p-lės 
Agotos Danilevičiūtės jung
tuvės su ponu Račinu. Vestu
vių .vakarienė atsibuvo jos dė
dės, Simono Danilevičiaus. 1841 
N. Nebraska Avė., bute. Vestu
vių vakarienėj dalyvavo jų gi
minės ir artimiausi draugai.

Agota DaniloviČiutė iš Eu
ropos (Latvijos) atvyko į Jung
tines Valstijas metai atgal ir 
gavo puikų latvį vyrą.

Laimingo ir linksmaus jiems 
gyvenimo! —Reporteris.

Pranešimai
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
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

LSS. VIII Rajono konferencija 
j vyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Į Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
I siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai užsi- 
mokėkit.

— A. Vilis. LSS. VIII Raj. sekt.

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems- ir visoms kad jvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:80 vai. didžiojoje 
Mark White Scj. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
įams 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 stoti 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.r. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

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 antrašu ar
ba prisuokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Northsidiečiams žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda- 

1 Ivvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuąširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Acilla.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovė rengia iškilmingą vakarienę 
baigimo statyti svetainės. Šeštadie
nio vakare, rugsėjo 20 d., Mildos svet- 
tainėje. Tikietus galima gauti ben
drovės ofise, 840 W. 33 st.

— Rengėjai.

Birutės Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
f»at kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
ietuvių nepamiršti atsilankyti į kon

certą. — Rengimo Kometas.

Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis įr Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininką Judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus,; kokia tada bu
vo darbininkų padėtis fr kokia yra 
dabar. Kviečiami visi’darbininkai ir 
darbininkės atsilankytj į šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.
-..... ■ -* * 11 ■

Birutės Choro vienų vyrų dainų 
praktika atsibus rugsėjo 16 d. Ray- 
mond Chapel, 816 W. 3J St. Pradžia 
8 vai. vak. Visi vyrai dainininkai bu
kit taiku. — Valdyba.

LSS. B2 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, rūgs. 18, 8 v. v. 
Naujienų name, 1739 So. Halsted St. 
Malonėkite visi draugai dalyvauti su
sirinkime ir atsinešti savo knygeles.

— Sekretorius.

LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 16 d., 8 vai. vak. Raymond 
Chapel, 31 St. Prašome draugų ne- 
sivelinti, nes reikia apsvarstyti daug 
svarbių reikalų.

— Org. J» Wainauskas.

ASMENĮ) JIESKOJtMAI
JIEŠKAU savo brolio Vincento 

Juovarausko, Butrimų kaimo, Jur
barko vals., Raseinių apskr. Girdė
jau kad gyvena Chicagoj. Meldžiu 
brolį atsišaukti ir jai kas žino pra- 
neškit* \
PETRONĖLĖ JUOVARAUSKAITĖ 

3256 Wallace St., Chicago ,111.
Tel. Yards 7083

PAJIEŠKAU savo draugo Tamp- 
šiaus Jurgila apie 5 metai atgal gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
Iš Lietuvos paeina iš Kaltinėnų para
pijos, Tauragės apkspričio. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

JONAS BUKANTAS
Box 12, Page, W. Va.

JIEŠKAU savo draugo Mykolo 
šešgzdo, paeina iš Lenkčių kaimo 
Eržvilko vals., Tauragės apskričio. 
Girdėjau kad gyvena Chicagoj. Tu
riu labai svarbų reikalą nuo jūsų mo
tinos. Meldžiu atsišaukti ir jei kas 
žinote pranežkit.

PETRAS URBUTIS
788 W. 61 St. Chicago, III.

Tel. Normali 7245
PAJIEŠKAU Juozapo Končiaus iš 

Telšių miesto, kuris nesenei gyveno 
8660 So. Western Avė. šiuo laiku, 
rodos, gyvena ant Campbell ir 45 St. 
Meldžiu pats atsišaukti ar kas žinot 
praneškit, nes turiu svarbų reikalą, 
už ką busiu dėkingas.

3660 So. Western Avė.

JIEŠKAU Jono Rimkuno, gir
dėjau, kad jo brolis Stanislovas 
labai serga ir nori jį matyti.

ELZBIETA CHUPLIS 
1532 Girard St., 

Chicago, UI.

REIKIA. — Jeigu Miss Sopha 
Micholic susižinos greitai su 
Mrs. E. Faloon, 2735 West 
Washington Blvd., ji sužinos to
kių dalykų, kurie jai bus žin
geidus.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, 

nuo 30 iki 40 metų, kuri myli gra
žų gyvenimą. Meldžiu atsišaukti. 
Pageidaujama, kad butų neperdau g 
šventa.

Naujienos,
1730 So. Halsted St., 

Rox 553

JIESKO PARTNERIŲ"
REIKIA biznio partnerio, ne

reikia investuoti pinigų, tokio 
kuris turi biznio patyrimą ir 
nori pašvęsti visą savo laiką, 
kur jis bus gerai apdovanotas. 
Turi kalbėti angliškai, prižiūrė
ti vyrus. Tiktai tokie, kurie pa
sitiki savimi, tegul atsi
šaukia, bet ne kitokį. Atsišauki
te panedėly nuo 11 ryto iki 5 
valandai vakare.

Theodore E. Brovvn
2610 So. Spaulding Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tomistai 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.

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 Ogdon Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

3 storio stogai ' taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193

POPIERAVIMAS, iškabų rasimas, 
dekoravimas, iškabos, modelių išdir- 
binėjimas ir langų pagražinimas. Mo
kinimas prie tikro darbo. Atdara ne
dėlioj ir vakarais. Užsidirbkite kol 
mokinatės.

SUPERIOR SIČN SCHOOL 
2139 So. Wabash Avė.

Tel. Calumet 4413

Reikalinga Bučernė
Arba kitas kosai biznis mainyt ant 
kampinio bizniavo namo 2 augštų su 
beizmantu 3 flatai po 4-4 ir 5 kam
barius ir Storas, morgičio pirmo yra 
$7000, kaina tiktai $13,500. Savinin
kas nori labai mainyt ant bile kokio 
biznio. Savo name turi lysą dar ant 
2 metų suvirš, tai negali vietos gaut, 
"matykit tuoj

J. NAMON 
2418 W. Marąuette Rd. arba 67 Blv. 

arti Westem Avė.
Phone Prospect 8678.

NAUJIENOS, CHcagg, m.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
CITY STOVE REPAIR WORKS’ 

1064 W. Roosevelt Rd. 1 
Phone West 2685

Taisome pečius, heaterius, su vande
niu iš fronto ,visokių išdirbimų. 
Roosevelt Rd. prie Blue Island Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlios rytą.

ISBENDAVOJIMUI
RENDON — $15 į savaitę, 5 

kambarių bungalow ir 1 akras 
žemes, prie 103 St. ir Crawford 
Avė. Atsišaukite prie Robert 
Barbee, 6910 Wentworih Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ruimas, garu 

apšildomas, ant Bridireporto, dėl 
švaraus ir blaivaus vaikino. At- 

sišaukit į Naujienų Skyrių, Box 
150, 3210 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA šviesus 

kambaitys prie mažos šeimynos. 
Elektriką, maudynė, telefonas, 
su arba be valgio.

K. LOKŠAS,
900 W. 37 St.

PASIRENDAVOJA ruimas 
dėl vieno vyro, gali vartoti ir 
virtuvę. Kaina 8 į mėnesį. Gera 
transportacija. Atsišaukit ant 1 
lubų iš užpakalio.

819 W. 34 PI.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių operator- 
kų, darbas prie princes slip, bloo- 
merių ir petticoalų. Šviesi dirb
tuve, nuolat darbas, gera mo
kestis. Marvel Maid Garment 
Co., 407 So. Green St.

REIKIA moterų opera- 
torkų, patyrusių prie Sin- 
ger siuvamų mašinų auto
mobilių dirbtuvėje. Nuolat 
darbas.
ERO MANUFACTURING 

COMPANY,
2240 Ogden Avė.

REIKIA merginų prie nuče- 
kiavimo ta Vorų olsely jewelry & 
novelty krautuvėje. Gera al
ga.

S. M. &R. CO., ’
115 S. Market St.

REIKIA DARBININKįT
_________ VYRŲ A

REIKIA vyrų operatorių, 
patyrusių prie Singer siuva
mų mašinų automobilių 
dirbtuvėje. Nuolat darbas.

Atsišaukite
ERO MANUFACTURING 

COMPANY, 
2240 Ogden Avė.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis prie juodos ir baltos 
duonos kepimo ir bisketų.

1400 S. 48 Ct.,
Cicero, III.

---------------- ----------- j---------------- —
REIKALINGAS vaikinas į 

kavinę, geistina kad butų dir
bęs prie valgių gaminimo, su
prantąs apie kavines biznį.

Meldžiame kreiptis
2113 So/ Halsted St.

REIKIA kriaučių prie sęno ir 
naujo < darbo kurie butų patyrę 
tamę darbe. .

Atsišaukite
L. A. EjNZBIGELIS, 
5749 W. Augusta St.

REIKIA vyrų išlauko darbui. 
Gera mokesti^.

Atsišaukite.'
Room 209-10

58 W. Washington St,

RAKANDAI
PRIVERSTAS PARDUOTI

Savo gražius rakandus dėl 5 kam
barių, 2 miegaipo kambario setai, 8 
šmotų valgomojo! kambario setas, šil
kinis mohair parloro setas, liampa, 
console fonografhs, parduosiu pigiai 
sykiu ar dalimis; 722 W. Garfield 
lilvd. netoli Halsted St. Tel. Boule- 
vard 9242.

. PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kendžių, ciga

rų, ice creamo, mokyklų reik
menų, su 1 augšto mūriniu na
mu, 2 karų garažius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, pirmos klesos, cash biz
nis. Parduosiu su namu ar be 
namo, arba mainysiu į namą. 
Matykit savininką

1141 W. 99 Street

KOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvaiginamų gėrimų parlo- 
ras, garu šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Piardavimo priežastis — perisskyri- 
mas partnerių.

AMERICAN HOTEI,, 
7622 W. 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI Restaurantas tarp 
dviejų strytkarių linijų, geras lokei- 
šinas, geras biznis, pigi renda, biz
nis per ilgus metus išdirbtas. Par
davimo priežastis — turiu du biz
niu.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI delicatesen ir gro- 
serio kratuuvė. Vieta išdirbta, biz
nis gerai daromas, ruimai gyvenimui, 
arba mainysiu ant namo, agentai ne- 
sikreipkit. *

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda hardvvare and paint 

krautuvė. Krautuvė randasi geroj 
vietoj ir daro labai gerą biznį. Kai
na $7500.

Atsišaukite
4429 S. Fairfield Avė. •

PARSIDUODA pulrumis, 5 
stalai. Pigiai.

Kreipkitės
10737 S. Michigan Avė.

Grojikliu Pianų Bargenas

$125
Su 102 roleliais, cabinet ir ben- 
čius, naujas kainavo $700. Turi 
būt parduotas tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli School St. ,

Klauskite Mr. Reis piano.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj prie Lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos, visko galima laikyt, visi bu-' 
černės įrankiai kas nori gali pama
tyt. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos.

ANTANAS MARTINKUS 
4601 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI labai geras, 
vertas $500, moterų ^ur kautas, 
beveik už pusę kainos.

DR. S. A. šLAKIENe, 
6733 Crandon Avė., 

Tel. Hyde Park 3395

GROJIKUS PIANAS PAR
DAVIMUI Už $250

Už $250 nupirksite mano 
grojiklį pianų, vartotų tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.

DELIKATESEN ir naminė beker- 
nė, sena įstaiga, gerai apsimokantis 
biznis, netoli Senn High School, nėra 
kompeticijos. Taipgi čia parduodama 
daug sanvičių ir užkandžių, pardavi
mui labai pigiai, kad užbaigus reika
lus.

5807 Glenwood Avė.
2 blokai į vakarus nuo Broadway

PARDAVIMUI vaisių ir dar
žovių krautuvė. Yra 3 kamba
riai gyvenimui iš užpakalio, ren
da $40 į mėnesį.

6002 So. Peoria St.
Atsišaukite po 6 vai. vakare.> •

PARDAVIMUI bučernė La- 
bai gera proga geram žmogui. 
Kampinė krautuvė. Lysas ilgam 
laikui; pigi renda. Parduosiu pi
giai arba mainysiu į namą.

5262 S. Halsted St‘f

PARDAVIMUI kukninis peį 
čius, visas geras Stewart No. 8. 
Nupirksit pigiai, nes man Sau-' 
giau nereikalingas. Kreipkitės.
3349 Wallace St., 3 fl. užpakalis.

PARDAVIMUI bučernė, gero
je vietoje ir geras biznis. Par
duosiu labai pigia kaina, nes tu
ri būti parduota tuojau.

Atsišaukite
5758 So. Robey St.

PARDAVIMUI
ĮVAIRENYBIŲ ir namų įren

gimų krautuvė. Labai gera vie
ta dėl lietuvių. Gražus gyveni
mui kambariai iš užpakalio. Del 
informacijų šaukite

Yards 6677

N1MAI-ZEME
$475 Lotai $475

UŽTIKRINU, kad dar nei 
vienas nėra matęs nei Chica- 
coj, nei jos apielinkėj tokios 
puikios teritorijos, kokioj mes 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 

lotų ir statyti sau namą tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi visai ne
toli. Mcts turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių vos tik po 
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos tik už dviejų blo
kų, taipgi ir eleveitoriai yra 
visai netoli.

Taigi puiki proga yra įsigy
ti nuosavybę gražioj apielinkėj 
ir gėrėtis tyru oru.

Del informacijų malonėkite 
atsišaukti ypatiškai ar laišku.

J. GRINIS, 
2610 S. Spaulding Avė.
2 blokai į vakarus nuo 

Redzie Avė.
Kurie nemanote pirkti, mel

džiu neatsišaukti.

EXTRA!
PARSIDUODA 5 kambarių medi

nis namas 1V2 aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyras lotas prie na
mo. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS 
6135 W. Giddings St.

LIETUVIŲ ATIDAI
Kaip jus galite padauginti savo 

įplaukas greitu taiku. Investuokite j 
real estate, kur jus perkate.* Inves
tuokite į akrus arba lotus arba na
mus, kur jųsų pinigų vertė daugina
si, kol jus dar mokate už tą pirkinį 
ir gyvenate tame name. $75 įmokė
jus, $5 j mėnesį. Gyvenkite savo na
me kol jus mokate už jį, $500 įmokė
jus ir po $35 mėnesį. Del tolimes
nių informacijų atsišaukite arba ra- 
&Vk ii’A

M. PETROWSKIS,
17 East 61 st St., 

Phone Normai 7691

Kas Turit $1,600 Cash
Tai gyvenkit savo name nemokekit 

kitam rendos. Parsiduoda Brighton 
Parke 5 kambarių medinė kateč, la
bai geram padėpime, beizmantas di
delis, elektra, maudynės, kambariai 
puikiai ištaisyti per 3 metus nereik 
nei pirštu pridėt. Rendos neša $40 į 
mėnesį, kaina tik $3,500, likusius sa
vininkas padarys mogičius mokamus 
po $25 į mėnesį, tai dar pirkėjui pa
lieka 15 dolerių į kišenių per mėnesį. 
Savininkas nei vieną centą neišleis iš 
tos kainos ba ir taip 1,000 dolerių pi
giau parduoda kiek vertas yra iš 
priežasties pinigų reikalingumo ant 
biznio. Užtikrinu, kad panašiai tokio 
namo jieškai pirkti pamatysit depazi- 
tą paliksit, tai yra tikrai bargenas. 
Matykit tuoj.

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blv. 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678

PARDUODU AR MAINYMU
2 flatų mūrinis namas 5-6 kamba

rių, štymu apšidomas, aržuolo medžio 
baigtas, dubeltavi langai ir durys, 2 
karų garadžius, mainysiu ant bunga- 
lo arba lota ar ką turite. Agentai 
teneatsišaukia. Savininkas ant 1 lubų 

6135 So. Rockwell St., 
Tel. Republic 0170

ATYDA namų jieškotojams. Tik 
iki rugsėjo 20, mes pastatysime ant 
jūsų loto gražų 5 kambarių mūrinį 
bungalow, su ice box, sieteliais, pe
čiumi ir išdekoruosime už $1000, ki
tus $4,400 išmokėjimais.

A & P. CONSTUCTION CO.
936 W. 79th St. , Stevvart 6584 
1320 E. 79th St. South Shore 3918

BARGENAS. Pardavimui leng
vais išmokėjimais, 1915 Wellington 
Avė. 3 flatų medinis namas. Yra 
gasas, vana,‘elektra, miegojimui por
ėtas, puikus skiepas, 3 kanj gara
džius, savininkas ant 2 fl.

Pašaukite
Tel. Wellington 1842

PARDAVIMUI namas su minkštu 
gėrimų bizniu, biznis eina gerai, 3 
špinivnų namas ir biznis. Kaina 
$8100.

Atsišaukit
K. Ripskis 

663 W. Ifith St.

PARDAVIMUI per savininką 
2 flatų mūrinis namas, 5-6 kam
barių, furnace ir pečiumi šildo
mas, gasas, elektra, akmenų ir 
plytų pamatas, kaina $7,500, 
cash $3,000, 5914 So. Green St.

Antradienis, Rūgs. 16, 1924

NAMAI-ŽEMĖ
Graži Namams Vieta 1

BARGENAS
60x125 PĖDŲ LOTAS

800 DOLERIŲ j
Tas lotas yra pilnai prireng

tas ir randasi puikiausioje sek-* 
ęijoje Riverside, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos ir tiktai 3 
blokai iki elevatorio. Paimsime 
dalį įmokėjimo, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais. Jei 
jus žingeidaujate, aš atsiųsiu 
jums pilnus nurodymus kas 
link šito loto. Malonėkite ra
šyti,

Naujienos,

1739 So. Halsted St.,
' Box 555. t

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai po 6 ir 6 kambarius taipgi turim 
po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti pagal 
vėliausios mados vieta labai graži, 
parkas netoli mokyklos, karų linijos, 
visi patankumai65 ir Talman taipgi 
66 ir Rockwell.

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 ir 
4 kamabrių, Brighton Parke, 4014 S. 
Rockvvell St.

ANT Bridgcporto 3230 I^owe Avė.,
3 pagyvenimų mūrinis namas, gera
me stovyj, ištaisytas, elektra, maudi- 
nės, kaina tik $6000, įmokėti $2000, 
kitus išmokėsit rendoms.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas
4 ir 4 kambarių, elektra ir kiti pa- 

1 rankumai tik $4500, įmokėti $1500, 
kitus randoms išmokėsite.

Cottage 4 ruimai viršui ir 3 ruimai 
žemai, naujas, elektra, maudynes visi 
parankumai tik $510, cash $2000.

JAKANTAS BROS.
4138 Archer Avė., 

Lafayette 7674

UŽ $500 TIKTAI
Jus galite kraustytis j gražų 4 

kambarių bungalow, modernišką. 
Netoli nuo mokyklos. Kitus išmokė
jimais po $45 į mėnesį su palūkano
mis.

Atsišaukite
7039 W. Grand Avė. 

kampas Nordica Avė.

TRYS PRESINIŲ PLYTŲ NAMAI
8 metų senumo, kiekvienas namas 

skyrium, pastatyti vienoje sekcijoje, 
kiekvienas po 2 flatus, 2-4 ir 4-5 kam
barių, moderniški, Bočiais šildomi ir 
su garadžiais. Įplaukų į metus 
$3100, pigi renda. Randasi į pietus 
nuo 67 St., netoli Cottage Grove Avė., 
kaina $25000, cash $5,000. Paimsi
me kaip kurį staką ir bonus, bet ne 
daugiau kaip $1000.

LOUIS KOVIE,
6728 St. Lawrence Avė., 
Phone Englewood 3045 •

PARSIDUODA lotas, išmokėtas, 
gražiausiame distrikte, 5353 South 
Francisco Avė., 30x125 arba mainysiu 
ant biznio, eliningo, groserio, candy 
Storo arba automobilio. Kas norėtu
mėt mainyti, praneškite kokiam są
lygom galite.

JOS. BELIACKAS,
1739 So. Halsted St.

Box 557.

PARDAVIMUI beveik užbaig
tas 5 kambarių mūrinis bunga- 
low, kieto medžio grindys, fur
nace šildomas, lotas 29x125, tik
ras bargenas, matykite savi
ninką, 7012 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungalow, kieto medžio 
trimingai, karštu vandeniu šil
domas. Bargenas. Galima tuo
jau gyventi, savininkas.

' < 6746 S. Maplewood Avė.

MOBTCECltl-PASKOLOS
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 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
J 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, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
-------------------- ----------- - - — - ■ -------- ----------- ---------------------------------—< l«l—

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

Me: mok in:ii)ie Jimonvi ir viik.-nnis
Ti umpas km: Virio: iii u lau

kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimoH, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBĖK COLLEGE
105 S<>. Wells St., Chicago, III,


