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Mekkos miestas
paimtas 

, t

Lenkai nori gauti pinigų
armijai

Japonija atsisako priimti ap
saugos protokolą

Šventasis musolmonu Lenkai nori gauti pinigy 
miestas Mekką kritęs savo kariuomenei

Karalius Husseinas, kur Mekką 
buvo padaręs savo sostine, bė
gąs j Jeddą.

KAIRAS, Egiptas, i-ug’s. 29. 
—Pranešama, kad musulmonų 
šventasai Mekkos miestas esąs 
patekęs į rankas ireformuotų 
mahometonų fanatikų vahabių, 
kariaujančių su Hedžazo kara
liaus Husseino hašamitais.

[ Telegramos iš Jeruzolimo 
nigs. 20 skelbė, kad vahabių jė
gos, kurios tuomet buvo paginu
sios Taifą, stropiai besiruošią 
Mekkai pulti. Telegramos skel
bė, kad Indų Musulmonų Sąjun
ga remianti vahabius.]
Del Mekkos kritimų sujudę visi 

musulmonui. , .
LONDONAS, rūgs. 29. —Dai

ly Chronicle korespondentas 
praneša iš Kairo, kad Hussei
nas, kurs Didžiojo Karo metais 
Mekką padarė savo naujos Hed
žazo karalystės sostine, su savo 
nedidelėmis hašamitų jėgomis 
traukiąsis į Jeddą.

Arabų gentys tarp Mekkos ir 
Taifo, sako, atsisakiusios padėti 
karaliui Husseinui, ir jo padėtis 
esanti pavojinga.

Chronicle korespondentas sa
ko, kad žinia apie Mekkos puo
limą sujudinus visą islamo pa
sauli.

PASKENDO GARLAIVIS;
įgula išgelbėta

SAVANNAH, Ga., rūgs. 29. 
- Atlantiko vandenyne, apie 

95 mylias į pietryčius nuo 
Tybee švyturio, paskendo pra
eitą naktį Britų prekių garlai
vis “Santa Theresa,“ plaukęs 
iš Kubos su cukraus kroviniu. 
Visi įgulos žmonės Jnivo išgel
bėti.

Internacionalo 
Apvaikščiojimas

60 metų sukaktuvių nuo Pirmo Darbininkų Inter
nacionalo įsikūrimo Apvaikščiojimas įvyks

UTARNINKE, RUGSĖJO 30 d., 8 v. v.
Mildos Svetainei, 

3142 South Halsted Street

Kalbės P. Grigaitis ir Dr. Montvidas
Visi darbininkai-ės kviečiami į šį Apvaikščiojimą 
sukaktuvių įsikūrimo pirmo darbininkų Internacio
nalo, kuris tiek daug davė viso pasaulio darbinin
kams ir nurodė tikrąjį kelią sekmingesnei kovai už 
bendrus dąrbininkų reikalus. Įžanga pagendimui 
lėšų — 15 centų. L. S. S. 4 Kuopa.

Gen. Sikorskis vyksta Francijon 
prašyti nuimti suvaržymus 
duotiems Lenkijai kreditams.

VARŠAVA, Lenkija, rūgs. 29. 
.— Lenkų karo ministeris Sikor- 

skis greitu laiku iškeliaus į 
Paryžių ir Londoną, arčiau susi
pažinti su armijos organizacija 
ir jos pabūklais'. Iš sirtimų karo 
ministerijai sferų tečiau patir
ta, kad vyriausias jo vizito Pa
ryžiun tikslas yra baidyti pri
kalbinti Herrioto valdžią, kad ji 
atliuosuotų kai kuriuos suvaržy
mus Francijos duotų Lenkams 
400 milijonų kreditų, kadangi 
finansinės Lenkijos reformos 
sumažino knriuomenės biudžetą, 
ir gen. Sikorskis jaučiąs, kad ar
mija labai reikalinga geresnio 
aptaisymo.

Lenkų armijos biudžetas 1925 
metams .siekia 35 nuoš. visų val
stybės išlaidų, tuo tarpu kai 
šiais 1924 metais jis siekė 40 
nuošimčių. «

Iš Jauty Sąjungos susi
rinkimo darbuotės

Japonija reikalauja pataisos 
saugumo' protokole, kitaip ji 
jo nepriimsianti.

ŽENEVA, rugsėjo 29. — Du 
Japonijbs delegadijos nariai 
šiandie pareiškė spaudos atsto
vams, kad jeigu Japoni jos reika
lavimai padaryti pataisų propo- 
nuojamame arbitracijos ir sau
gumo protokole nebusią paten
kinti, tai, nors jai tatai busią 
labai nemalonu, ji vis tik busian 
ti priversta balsuoti prieš proto
kolą, 'kai jis bus paduotas Tautų 
Sąjungos plenumui.

' Jei taip atsitiks, tai Čekoslo
vakijos užsienio ministerio Be- 
nešo, pateiktas ir nusiginklavi
mo komisijos bei jos subkomisi- 
jos-peržiūrėtas protokolas nega
lės būt priimtas, o todėl negalės 
j vykti nei protokole . numatyta 
tarptautinė nusiginklavimo kon
ferencija, kuri planuota sušau
kti ateinančių metų vasarą.

Kitų valstybių delegacijų ly
deriai ‘daro pastangų išgelbėti si
tuaciją.

Šiandie Tautų Sąjungos susi
rinkimas nubalsavo priimti Są- 
jungon Santo Domingos respub
liką.

Priėmęs biudžetą 1925 me
tams, kurs yra 500,000 aukso 
frankų mažesnis už šių 1924 
metų, Sąjungos susirinkimas, 
savo posėdžius atidėjo.
Vokietijos sąlygos tapti Tautu 

Sąjungos nariu. <
PARYŽIUS, rūgs. 29. — Vo

kietijos ambasadorius If.anci- 
jai von. Iloesch šiandie atsilankė 
pas premjerą Kernotą ir įteikė 
jam memorandumą su išdėto
mis jame sąlygomis, kuriomis 
Vokietija nori paduoti Tautų 

Sąjungai aplikaciją patapti jos 
nariu.

Memorandumo tekstas nebus 
paskelbtas, tečiaus girdėt, kad 
Vokietija nestatanti jokių kon
dicijų, bet aiškiai pasisakanti, 
kad Vokietija privalanti gauti 
nuolatinę vietą Tautų Sąjungos 
Taryboj.

Memorandume taipjau nuro
doma, kad Vokietijos kairinėms 
jėgoms esant stipriai apribo
toms ‘ji negalėsianti teikti san
kcijų, numatytą dabar svarsto
mame. Ženevoj garantijų pakte, 
nors principe ji tokiai sutarčiai 
nesanti priešinga.

Papa nori padaryt kon- 
kordady su Vokietija

Dejuoja, kad negalįs pasižeboti 
Čekoslovaku: jie klerikalų 
nemėgstą.

ROMA, Italija, nigs. 29. — 
Vatikano pusiau oficialiai skel
biama, kad papos nuncius Vo
kietijoj, Mgr. Pačelli, padaręs 
konkordatą su Bavarija ir da
bar vedąs pertrakcijas dėl to
kio pat konkordato su Prūsi
ja, VViiirtembergu ir su visa 
Vokietija. Lygiu budu norima 
padaryti konkordatas su Ju
goslavija. , . •

Tas pats pusiau oficialia pra^ 
nešimąs sako, kad konkorda
tas nebusią galima padaryti su 
Čekoslovakija, kadangi ten ei
nąs stiprus antiklerikalinis ju
dėjimas. \ ,

. Vienuolis eina kalėti
Pasmerktas dvylikai metų už 

nužudymą stačiatikių bažny
čios arkivyskupo^

VARIŠAVA, Lenkija, rūgs. 29. 
—Vienuolis Smaragd’as, kurs- 
šių mėftt vasario mėnesį nužudė 
graikų-katalikų bažnyčios Len
kijoj arkivyskupą Jurgį, liko pa
smerktas dvylikai metų kalėji
mo.

[Arkivyskupas Jurgis buvo 
Smaragdo nužudytas Varšuvoj. 
Vienuolis Smaragdas buvo atvy
kęs iš Voliniau* neva su prašy
mu arkivyskupui, ir kai pasta
rasis j j priėmė audiencijon, vie
nuolis jį nužudė.]

N0WATA, Okla., rūgs. 29. 
— Policija areštavo > kunigą 
Jose.ph Yates, (40 metų, iš Ąl- 
lufrvel miestelio. Kaltina jį dėl 
išvedimo iš doros kelio 14-kos 
metų męrgaitės, giedojusios jo 
bažnyčios chore.

IŠVYTAS Iš SAVO SOSTINĖS

Hedžęzo karalius Husseinas,
Henris-, telegrafo pranešimais, 
buvęs priverstas bėgti iš savo
sostines Mekkos. ---- Turkams
išvijus kalifą ir panaikinus ka- 
lifatą, karalius Husseinas patsai 
pasiskelbė kalifu (mahometonų 
popežium), tečiau Indijos, Egip
to ir Turkijos mahometonai at
sisakė jį kalifu pripažinti.

Ilgas laikrodžių darbi
ninku streikas

:; .• 7-. JU7. '. ■ 7 / •; "

Streikininkai protestuoja dėl 
kompanijos atsisakymo tar
tis.

WALTHAM, Mass., rūgs. 29. 
—Waltham laikrodžių kompa
nijos įstaigoj jau keturi me
nesiai tęsiasi darbininkų strei
kas. Kompanija turi skebų ir 
jų pagalba stengiasi streiką 
sulaužyti. Šį rytą būriai strei
kininkų susirinko ties dirbtu
vės vartais, protestuodami dėl 
kompanijos atsisakymo tartis 
su streiko komitetu. Kompani
ja tuojau pašaukė policiją, ku
ri atvykus streikininkus išvai
kė.

Chicago ir apielinkė. — Ap
lamai giedra, bot vėsu; viduti
nis, didžiumoj žiemių vėjas,— 
taip šiai dienai pranašauja fe- 
deralis orakulas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 490 F.

Saulė šiandie teka 5:45, lei
džiasi 5:36 vai.

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 29, užsienio pi- 

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

Anglijos ,1 sv. sterlingų ....... $4.47
Belgijos, 100 frankų ............... $4.87
Danijos, 100 kronų ............. $17.26
Italijos, 100 lirų .......... i......... .i4.38
Francijos, J00 frankų ........... $5.28
Norvegijos, 100 kronų ......... $14.05
Olandijos, 100 florinų ......... $38.67
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............. $26.62
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.06 

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ...i.................................. $5.50
100 litų ...................................... 10.50
200 litų .........................  20.75
300 litų ..............   31.00
400 litų ...................................... 41.25
500 litu ...................................... 51.50
600 litu ..................................  61.75
700 litų ...................................  72.00
800 liti.........................   82.25
900 lijt....................   92.50

1000 litų .................... ’.................. 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinj. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

Pilietinis karas Kinuose Vienuolis, galįs nufotografuoti žmo
gų, kaip jis atrodys ateity

Muštai šanghajaus fronte tęsia
mi. Karo lauko ligoninės už
pildytos sužeistaisiais* 

1 i ■ • --

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
29.- Nansiango-Malu sektore, 
i vakarus nuo šanghajaus:, šian
die ištisą dieną ėjo atkaklus 
mušis tarp čekiango ir Kiang-^ 
su jėgų.

Bangelis pagalbos stočių už
pakaly šešių mylių Nansiango 
fronto užpildytos sužeistaisiais 
ir vN daugiau jų atgabenama.

Nukautieji, pasak liudinin
kų, paliekami ten, kur jie kri-^ 
tę mūšio lauke, ir nuo pūvan
čių lavonų vietose, kur buvo 
mu. iai, oras daros nepaken
čiamas. . 

‘ t

Mekovojantiems įsakyta apleisti 
bombarduojamą šanghaikuaną

PFiKINAiS, rūgs. 29. Iš 
šanghaikuano miesto, kurs yra 
Pekino-Mukdeno gieležinkeily 
tiefe Mandžurijos ir Čihli »pro- 
vincijos siena, ii- kurs jau bn- 
vo Mandžurijos armijos aerop

lanų bombarduojamas, įsakyta I 
visoms moterims ir vaikams 
pasišalinti. Nekovoja n tiems pa
ruošta specialiai traukiniai, 
kad jie galėtų urnai išsikraus
tyti. Mieste yra apie keturias
dešimt svetimšalių, didžiumoj 
anglų, čang Tso- lino — Man- 
džurijes valdovo — aroplanai 
nepaliauja bombarduoti šan- 
haikunaną, ir skaičius užmuš
tų bei sužeistų didėja.
Ragina. Japonijos valdžią būt 

prisiruošusią
TOKIO, Japonija, rūgs. 29.— 

Japonijos partijų lyderiai su
sirūpinę, kad politinis Kinų 
karas nepersimestų ' Mandžuri- 
jon, dėl ko labai nukentėtų Ja
ponijos interesai. Tatai trijų 
valdžią remiančių partijų — 
kensekajų, sejukajų ir kaku- 
šino kliubo lyderiai priėmė ši
tokią rezoliucijąf

“Išsiplėtimas I^inų karo stį- 
to didelin pavojun taiką rytuo
se, ypatingai jei kova persi
mes į Mandžuriją ir Mongoli
ją. Japonijos interesai ten at
sidurtų nepakenčiamoj padėty. 
Todėl gi mes graudename, kad 
valdžia hutų tinkamai prisi- 
ruošus neleisti tokiai dalykų 
padėčiai įvykti.“ •

—Kariuomenės maištas 
Mukdene

PEKINAS, rūgs. 29. — čia 
gauta žinių, kad Čang-Tso-lino 
kareiviai Mukdene, Mandžuri- 
joj, pakėlę maištą ir pradėję 
plėšti bankus, sankrovas ir 
šiaip namus. Maišfas kilęs dėl 
to, kad kareiviai nemėgstą sa
vo valdovo Čango sūnaus.

Čihli jėgos atsiėmė atgal Hsi- 
fongkan miestą.

D^EKIS COOGAN SVEČIUOS 
PAS ROMOS PAPĄ

ROMA, rūgs. 29. — žinomas 
Amerikos krutamųjų paveikslų 
ąktorius, vaikas Jackie Coogan, 
kurs dabar važinėja Europos 
pamatyti, atsilankė į Vatikaną 
iir buvo papos priimtas. Jis gra- 
žiavos papos palociaus puikumu 
ir šventajam, tėvui pareiškė, kad 
Vatikanas galėtų duot šaunios 
scenerijos krutamiems paveiks
lams.

DU ŽVEJAI, PATYK ĮSIPAI
NIOJĘ TINKLAN, PRI

GĖRĖ.

HAMMOND, Ind., rūgs. 28.
Michigano ežere, ties Indiana 

Harbor, du žvejai mesdami tin
klą patys į jį įsipainiojo ir su
krito vandenin. Abudu prigėrė.

VlENA, Austrija, rūgs. 29. 
Vienos laikraščių gautomis iš 
Italijos žiniomis, ten atsiradęs 
naujas “burtinipkas Kaliostro“ 

- kažin koks vienuolis vardu 
Klaudia Monaldi, sujudinęs vi
są Italiją.

Tasai vienuolis Monaldi, su 
pagalba mediumo, hipnotizmo 
ir fotografinės kameros suge
bąs nuimti pranašingas fotog
rafijas, parodančias, kaip žmo
gus atrodys po penkių, po de
šimt, ar po penkiolikos metų. 
Vienuoliui esant Romoj dauge
lis žmonių lankęsi pas jį nusi
imti savo “busimos išvaizdos“ 
paveikslų.

Burtininkiška fotografija pa
rodanti ne tik žmogaus veidą, 
kaip jis atrodys po penkių, ar 
dešimt, ar penkiolikos metų, 
bet parodau Ii ir vietų, kame įveiksiąs.

Pirmojo Internacionalo
sukaktuviy švente 

Iškilmingas Tarptautinės Darbi- 
nįnku Asociacijos ^minėji
mas Londone.

LONDONAS, rūgs. 29. — 
I ar 1 111 k ų ir socialistų interna
cionalas Lco,done vakar iškil
mingai šventė šešiasdešinri-me- 
tines pirmojo Internacionalo — 
Tarptautinės Darbininkų Asoci
acijos — sukaktuves.

DINGO BANKO TARNAUTO
JAS, DINGO IR $100,009 
\ BANKO PINIGŲ

SPRINGFIELD, Mass., rūgs.
25. — Union Trust kompanija 
pranešė policijai, kad kažin kur 
prapuolęs banko tarnautojas 
William Hanifin, o si> juo kariu 
prapuolę ir 100,000 dolerių ban
ko pinigų.

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

i Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie-
I nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 

yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
;' pinigų perlaidomis.
i Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo

i giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra- 

. mos kainuoja tik

50 CENTU
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., • Chicago, III.

V- ■■

tasai žmogus bus tą dieną ir 
valandą praslinkus tiekui ir 
liekni metų.

Jei fotografuojant žmogų 
fotografinėj plokštėj neatsimu- 
ša joks paveikslas, tai tas ro
dąs, kad fotografuojamasis as
muo tuomet jau nebebus gy
vas.

Viena K septyniolikos metų 
mergaitė, Cesarella Brankačio, 
norėjus žinoti, kaip ji atrody- 
slanti, kai busianti 22 metų 
r.mžiaus. Vienuolis bandęs ją 
fotografuoti, bet fotografijos 
plokštė nedavus jokio paveiks
lo. Del to mergaitė pasakius, 
kad vienuolis esąs prigavikas. 
Tada vienuolis vėl bandęs fo
tografuoti, ir fotografijoj pasi
rodęs žole apžėlusio kapo pa-

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA NORI 
ŽINOT, KIEK JI KALTA 

ANGLAMS

LONDONAS, rūgs. 29. — Ru
sų finansų ekspertai, šeineman 
ir Liubiinov, nariai delegacijos, 
kulti padarė Anglų-Rusų sutar
tį, atvyko vėl Londonan nefor
maliam pasikalbėjimui su Britų 
atstovais. Pasikalbėjimų tikslas 
— nustatyti sovietų valdžios 
obligacijų sumą.

SOFIA, Bulgarija, migs. 25.— 
Pasklidę, užsieny girdai, kad 
buk Bulgarijos karalius Borisas 
esąs sąmokslininkų nužudytas, 
yra gyvas .prasimanymas* 4<&io 
pasikėsinimo atimti jam gyvastį 
nebuvo. Borisas šiuo tarpu gy
vena savuos pajūrio rūmuose 
Euksinograde.

ROMA, Italija, 'rūgs. 27. — 
Italijos ambasadorium Washin- 
gtone, vietoj Caetani, veikiausia 
bus paskirtas Giacomo de Marti
no, dabartinis ambasadorius Ja
ponijai.
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Kas Dedas Lietuvoj
- __________ ,

Kiek žmonių atsilankė 
parodoje. įn 

Hugsejo 1 d. uždaryta Kau-1 
ne III Lietuvos Žemės l’kio ir 
Pramonės Paroda. Parodą ap
lankė virš 70,0(X) žmonių.

Muitinių viršininkų suvažia
vimas įvyks rugsėjo K4—15 d.
Kaune.

Prekybos ir pramonės 
' įmonės.

Finansų Ministerijos žinio
mis, pereitais metais Lietuvoje 
pramonės įmonių buvo 5.896, 
tuo pat laiku prekybos įmo
nių skaičius sieke 20,453.

Parodą aplankė per pirmas 
penkias dienas • 64,000 žmonių.

visą pA- 
58,000

Pereitais metais per 
rodos laiką lankyta tik 
žmųnių.

KAUNAS

Biednuonienei valgyklos ...
Kad sušelpti biednuomonę, 

ypač žiemok laiku, kuomet pra* 
gyvenimo sąlygos sunkiausios, 
miestas užlaiko 3 nemokamas 
valgyklas, kurios veikia tik še
šios žiemos mėnesius: spalis — 
kovas.

Dvi valgyklos skirtos krikš
čionims 500 žmonių: Senam 
Mieste, Gardino g. N. 59 ir Šan
čiuose, Juozapavičius pr. N r. 54.' 

šių 2 valgyklų išlaikymui at
leista 40,060 lit. Trečia valgyk
la Mapų g. Nr. 8 skirta žydams. 
Čion valgydinama 450 žmonių, 
šios valgyklos išlaikymui skirta 

? tomis^ pačįpinis normomis, kaip 
ir krikš?fef^^fadgyklai, 84,200 

t- litų.
Gyvenimas parodė, kad kri

kščionių biednuomenės yra žy
miai daugiau, negu numatyta, ir 
per tat teko, vietoj 500, maitin
ti pietumis apie 700 žmonių. 
Padidėjus valgydinimųjų žmo
nių skaičiui, padidėjo ir išlaidos: 
išleista beveik visi atleisti kre
ditai.

Atidarymas krikščionių val
gyklos spalio —lapkričio m. pri
gulės nuo to, ar atleis AfTėsto 
Taryba šiam tikslui papildomų 

.. kreditų, ko sunku tikėtis dėl lė
šų stokos.

Žvdu valgykla bus atidaryta 
nuo spalio mėn. 1 d.

Vieni pietus apsieina apie

Senelių ir elgė^u fflobft
Miestas išlaiko senefrums, 

validams ir elgetoms globoti

1. Prie Muzejaus g. Nr. 3 kri
kščionims (be vokiečių) Šiame 
elgetyne užlaikoma apie 100 se
nelių. Butas ankštas, skirtas 
40 žmonių.

Be to, 44 seneliai išsiųsti į šv. 
Vincento ir Paulio elgetyną 
Stravėninkų dvare (ties Žiežma
riais). Už jų išlaikymą, ėinant 
sutartimi, Miestas moka po 1,60 
lit. į dieniu už kiekvieną, šių me
tų sąmata kreditai atleisti 110 
žmonių viso 82,400 litų.

2. Vokiečiams prie Gardino 
Nr. 63. Čion išlaikymas 18 se
nelių. Jų išlaikymui skirta to
mis pačiomis normomis, kaip ir 
miesto elgetynui, 13,400 litų.

8. žydams* prie Poškos g. N r. 
13. Jame išlaikoma .suviiš 50 
senelių, kurių išlaikymui sąma
ta 33,000 litų.

4. Išlaikomi elgetynai ankštus 
negali sutalpinti visų beturčių 
senelių, invalidų ir elgetai! j ais
čių.

Mięstas nusistatęs uždrausti 
gatvėmis elgetavimą, kuomet 
bus surasta tinkama patalpa. 
Vedamos su ž. U. ir V. T. M-ja

K P ««supjaustytą lavoną. Pranešė 
apie šitą ra<lirų kriminalei poli
cijai. Išvažiavę tuoj į nurodytą
ją vietĄ policiantai pamate 
bjaurų reginį f po medžiu gulėjo 
susirietusi negyva mergaitė. 
Netoli jos gulėjo išmėtyta me
diniai klumpiai, jos galvos ske
petaitė ir pintinė, kuirioje poįiei-

gaičių iš netolimo sodžiaus ir 
nužudytosios brolio. Nužudyto
ji "buvo Viešvilėje gyvenanti 22 
metų amžiaus darbininkė, kuri 
maitinosi uogas rinkdama. Bet 
pasirodė, kad nė vienas tų minč- 
uijų trijų asimenų negalėjo pa
daryti šitą žmogžudybę. Toliau 
policija tardydama suseko, kad 

antai dar keletą rieškučių uogų [netoli kaž kokio ' nenp'rinalaus 
rado. Iš viso reikėjo spėti, kad proto vaikezo gyvenūi;' kuris 
žmogžudžio auka\ smaijyaųsu Jau nekurtą pogąs', renkančias 
savo priešu kovojusi. Aplink la- [mergaites užgaudliojo. Todėl po- 
voną buvo matyti pėdsakai, ku-Į Bei ją: jį ^restą^o ir ėmė tardy- 
rie tegalėjo būti žmogžudžio 
pėdsakai. Už'niušfdjP buvo bai
siai ąumėsinėtA. Galvo'ję, kakle 
ir kairioje rankoje teko matyti 
daugybės žaizdų. Bet kas šitokią 
žmogžudybę galėjo padaryti?

Arti lavono ąulėjo emaliuoto 
puodeliuko žydra ąsa. Pradžioje 

v<uą policiantai abejojo, ar šita’ 
k lutls asa kokiame sąryšy su žmog- 

Valdyba, kuri turi ž‘u^žiu 
vieno komplekto; layon() 

paties 
veldra vienoje v žaizdoj e galvoje. 
Dabar buvo ąišku, kad žmogžu
džio šitoks puodžiukas pavarto
tas užmušfti *' nelaimingąją 
mergaitę. Policiantai sužinojo, 
kad kritingame laike toj pačioj 
miško vietoje butą dviejų mer-

derybos gauti elgetyno įrengi
mui netoli Kauno dvaro centrą. 
Turima vilties, kad dar šiemet 
pasiseks gauti •Senavos dvaro 
(ties III fortu) centras. Nors 
šiame dvare gyvenamų trobų 
nėra ir maža'žemės (apie 3 ha), 
bet yra muitinis kluonas, tokis 
pat tvartas su sandėliais ir dar 
vienas namas, kuriuos atremon
tavus, butų galima sutalpinti į 
250 žmonių.

Senavos dvaro remontui šių 
metų svmata skirta 20,000 litų. 
Iki šiam laikui dvaras dar ne
perduotas Miestui, per tat ne
pradėtas jo remontas, 
perdiibtį Miestui stato 
Apskrities 
šiame dvare 
(apie 40 vaikų) 
til.pkta viename 1 
me|

.Jei hepavyktų 
ti, su elgetavimo 
Kaune reik^s ilgai laukti, ka
dangi arti miesto neiti’nė vieno 
liuoso dvaro centro. [“L. ž.J

mokyklą, kuri
įgyventume nat-

šio dvaro gau- 
panaikinimu

Iš Vilniaus krašto
Jau atsikraustė < Vilniun* gyj* 

venti: 1) jėzuitai prie šv. Kazil 
iniero bažnyčios, 2) misionoriaS 
prie Misionierių bažnyčios, 3) 
vizitės prie Vizičių bažnyčios, 
1) bernairdinės priėsv. Mykolo 
bažnyčios, 5) pranciškonai prie 
Pranciškonų lig šiol uždarytos 
bažnyčios, 6) nazarietės prie na
zariečių gimnazijos (Katciies 
namai), 7) Salezijiečiai prie Jė
zaus .širdies prieglaudos ir 8) 
šaritės, u rš,u lietos ir daug vietos 
įvairių pusiau vienuolynių bro
lijų. Visuose vienuolynuose Ilg
šio! lietuvių nepastebėta, žada 
dar atvažiuoti iš Krokuvos kar
melitai ir bonifratai.

(Kaunas irgi neatsilieka j

Vilniaus kuratorija davė 
dimą kitiems metams Vilniaus 
Vytauto Didžiojo Gimnazijai, 
tik pranešė, kad gimnazija ne
turėsianti tekšės teikti kai$uo 
neneš prolongatų. Duota taip 
pat koncesijos kelioms Vilniaus 
apskr. liaudies mokykloms, ku
rios turėjo leidimus 1928-24

Iš Klaipėdos Krašto
: Musu speciaiio korcsp.]

lei-

Gaisras siaurajame* traukinėly.

bet ne- 
gaisras 
gesinti.

‘Hugpiučio 22 d. ištiko gaisras 
Polom.piuc-se du siaurojo trauki
nėlio vagonu, kuriais traukinė- 
is gabeno durpini kraiką. RoJs, 
gaisrą greit pastebėta, 
>ant vietoje* vandens, 
nVbuvo galima tuoj
Traukinėlis galą pavažiavęs, kol 
neprivažiavo kūdrą, susojo. 
Tuodu degančiu vagonėliu atka
binus, garvežys kitus vagonėi’ius 
nuvežė toliau, o likusiuoju Gu 
ikęs traukinėlio personalu ir 
atbėgusieji gyventojai tinę ge
sinti. Sukrautasis klinikas vis- 
;iek, matoma, nebebuvo galima 
išsaugoti. Užtat stengtasi viso
mis pajėgomis apsaugoti tuodu 
vagonėliu. Pasisekė vienas ai> 
saugoti, bet antrasis išdegė. 
Beliko tik geležiniai griaučiai.

—Korespondentas

Bacsi žmogžudy be.

Baisi žmogžudybe atsitiko 
ešvi lės'miške (Pavėnio mvsk )

Jepos 29 <L mergaitės, uogas 
jerinkdanios, užėjo po viena pu-» 
šimi mergaitės baisiausiu budi!

ŠOKIAI
Lietuvi y Moterų Draugija Apšvieta

Rengia puiku šoki
AUBURN MASONIC TEMPLE

‘7839 So. Union Avė. '

į/' Severus Gyduoles Užlaiko
.■ r. v

r,šeimynos sveikata.

DfiL NEVIRINIMO

būti galėtų. Bet darant 
sekciją, surasta maža to 
puodžiuko emalės ske-

ti. Atrado ant jo rankovių ir 
marškiniuose keletą kraujo dė
mių. Paklaustas, kur savo ptįo- 
Užiuką padėjęs, sakėsi, jį pame
tęs, tik nebepamenąs, kurią die- 
hą. Policiantai, jo vedami, ėmė 
sulig jo nurodymais pamestąjį 
puodžiuką ieškoti. Bet puodžiu- 
ko,}Perašta» TMiau djaithant, pa
aiškėjo, kad jo puodžiukas, kiu
ris pašak jo pamestas, buvo tos 
pačios spalvos- ir hiedŽiagOs, 
kaip nužudytosios galvoje rasta 
skeveldra. Tik nesisekė dar su
kasti pats puodžiukas. Todėl po
licija užprašė visus tų sodžių 
gyventojus, kad •^puodžiuką ra
dus, tųųj j| perduotų policijai. 
Tardymas tokiu budu kol kas 
dar nepabaigtas. —Kor.

sustiprinimo nusilpnėjusiij 
Ir stokos apetito vartęk;, >

SEVERA’S 
BALZOU

■ ; \
Ab«lnas stiprintojas 
Vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, pasugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus priė normališkos veik-

Kaina BO ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorhis.

W. F. SEVFRA CO. 
CFDAR RAPIDS, IOWA

*ENNERSTE»5

1 pajiegą suvedama | sanus iZ naujai aamai, taipgi dirb~ 
Casli arba ant iimoUjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Karporieija Amerikoje /

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO- I *
A. BARTKUS. Ptm. >

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard,7101, 1892. Chicara.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 
/

3514-16 Roosevclt Rd
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shopingf Bags)^1 Šie krepšiai krautu

vėse parsjchioda po 
75 centus. yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir del 'iųažai. Jie 

1 tinka kožnai šeimi-
}į ninkei, kuri perka

daug ar mažar pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. ’

1739 So. Halsted St
NAUJIENOS,

Chicago, III.

PANEVĖŽIO BALSAS”
1924 m. vasario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti laikraštis "Pane

vėžio Balsas”. Eina j savaitę kartą. "Panevėžio įtaise” smulkiau
siai rašome apie Panevėžio miesto ir apskrities gyvenimą. •

Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio rniestd ir apskrities, užsisakykite 
"Panevėžio Balsą”, viską žinosite kas dedasi Jusij tėviškėje, neveikus 
jr laiškų rašinėti, taipogi užsakykite ‘‘Panevėžio Balsą” savo gimi
nėms, gyvenantiems Lietuvoj.

‘‘Panevėžio Balso” priėnumerata-Amerikoj, pusei metų 1 dol. 25c. 
"Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, metams 2 dol. 50c. 
Lietuvoj pusmetis ........................    6 Litai
Lietuvoj metams ..........    J........... ........... 12 Litų

Pinigus siųsti per Lietuvos KREDITO BANKĄ PANEVĖŽY.
"Panevėžio Balso” redakcijos ir administracijos antrašas:

"PANEVĖŽIO BALSAS”,
Laisvės Aikšte 1 No., Panevėžy, Lithuaniu.

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 

■fVirinkit 15 minutų) 
Apyniai ir salyklus 

vienam kene. Klauskit 
jūsų pardavėjo.

Wennersten’
Bohemian Blend

pasirengę dėl rudeninių 
rinimo. Kapitalas $200,- 
[steigta 1885. Svirplius

Nurseries su reputacija 
BROWN JBROTHERS COMPANY

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
"The Flover City” 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ii’ pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t.

FRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

- Atsiųbirąęfsalesmaną.

Bukite 
kvietkų t 
000.&. 
$96,141.6'

Phone Boulevard 9641
A. KAIR1S

Marinimo ir budavojimo gencralis
KONTRAKTORIUS

3352 So. Halsted St., 
Namai 3356 Lowfi>Ave.

Chicago, III.

/-O*—- .1! .1. „ ...... ...............
Tel. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

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

Pluininfo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St. C\

Haymarket 1018, Haymarret 4UI»1

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

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

RE A L ĖST ATE INVESTMENTS
2418 W. Marquette Rd. arba 67 Blvd.
arti Western Avė., Chicago, III.

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių c ordų vati
nių siūlų špulaitč 

Drošiu siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL CQTTON CO.. D*pt. C 

316 Fourth Av«., New York

ŠOKIAI
Sezeno

Pradžia 9 vai. vak.
Oikestra po vadovyste J. Byjanško.

Kviečiame vi,sus atsilankyti ir, linksmai praleisti 
keletą valandų, Komisija stengsis visus atsilankiusius 

patenkinti. RENGIMO KOMISIJA.

MOTERYS VIDUTINIO 
. AMŽIAUS

; .'■■.-A*.- ’ <■ ; (.• .

Skaitykite; ^katį dęl Mirs. 
Wajsh pagelbėjo yarto- 

jaht Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable

•' Compound.
11 • 1 'A j JI,

» Mannington, West Virginia. — "Aš 
vartojau Vegetable Compound kuo- 

“ met turėjau persi
keitimą gyvenime. 
Aš sirgau per 7 
metus. Aš būdavo 
pasveikstu biskį, 
bet ir vėl atpuolu. 
labai butų sunku 
man aprašyti ko
kiame stovyje aš 
buvau, nes aš bu
vau visai ligota. 
Aš kentėjau nuo 
skausmų kairiam- 

jame mano šone ir aš turėdavau to
kius skausmus, kad nežinojau nei ar 
galėsiu išlaikyti. Aš turėdavau to
kius skausmus kiekvieną savaitę. Aš 
buvau taip silpna, kad vos tik galė
davau pavalgyti. Mano darbas man 
bUvo didelė sunkenybė. Aš negalė
jau dirbti savo namų larbo beveik pu
sė laiko. Draugė patarė man var
toti Lydia E. Pjnkham’s Vegetable 
Compound, ir jos suteikė m-an stipru
mą ir sveikatą. Didelis karštis tuo
jau pranyko ir tuo pačiu sykiu prany
ko’ mano dideli skausmai. Pereitą 
vasarą aš galėjau dirbti savo namų 
darbą ir taipgi galėjau dirbti darže, 
aš pasakau visoms moterims kiek 
daug gero padarė jūsų puikios gy
duolės ir aš visuomet rekomenduosiu 
jas kitoms. Aš esu gimusi Marion 
County ir dabar ten gyvenų. Ąš esu 
žinoma visiems mano kaimynams, tr 
jus galite garsinti šį mano pareiški
mą, nes jis yra teisingas”. — 
John W. Walsh, R. No. 1, 18ox 3)6, 
Mannington, West Virginia. ■' į

NOGĖDAMA
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS INYTI VISADOS KREIPKITfiS _ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*.

ANT NAUDOS. v

S. L FABIONAS Cli.

609 W. 351h St., Chicago į
Tel. BaJevard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- t 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
Parduodam Laivakortes. * *

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ęfise "Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevclt 8500

Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRUCTION CO. 
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584

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

operacijų
4647 So. 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

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.

<204 Archer Ave„ Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Ned^įdieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANTELĖ 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.

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

RoselandieČiams ir ken-
siijgto piečiams 
iausia įstaiga 
mui pinigų

artim- 
pasiunti- 

Lietuvou

233’East 1151h St. Pi
ingai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna

Iš Bosclando ir

gva-

Ken-
piiib

Nau-

Panedėlio vakare: 
4601 Sb. Marshfield Avė.

A- A. Olis ]
ADVOKATAS

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

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVISzADVOKATAS

2221 VV. 22nd St., arti Leavitt St.
i Telephone Canal 2552

Valandės: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki G v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
(Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 
\ lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokatė 

4454 So. \Vestern Avė.
Telefonas Lafayette 4089

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

JOHN I. BAOOZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byla* Teismuose, FgzAnaL-
nuoja AbHtfal'tua, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentu* ir Įsrai io jin, m

7 South Dearbom Street 
Talctonaa lUndoipb

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
TalaZoaaa Ganai lM7.

i .

J. P. WA1TCHES
LAWYER* Lietu vys Advokatas 

Dienomis Rooni 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakaram: 10717 Indiana' Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

\ Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. VVashington St. 
NVaishingtnn & Clark

Namų Tel.: lltyde Pa r k 3395

singtono siųskite 

gus Lietuvon per 
jicnų Skyrių Tupikai- 

čio aptiekoje, 233 E. 

Ii5th St., Keiisiugton.

A. Eo STASULANI
ADVOKATAS

77 W. U ashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utaniinko vakare 
1314 S. Cicero A v. T.( icero 5036 
Ant sBridgqporto Seredoj nuo 

toj nuo 1-7 v. v. 
į St. T.Boui. 6737

•6^8 v. v. Su\
6236 S. Halsf

P V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

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

Vak. 3228 S. Hakted St., Chicago 
Tel. Yords 4681
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Brooklyn, N. Y.
X

Negarsina p. J. Babravičiaus
koncerto

rudko vaivada, o gen. Olševs- 
kį — Velninės vaivada. Visos 
šios vaivadų atmainos yra* są
ryšy su neramia padėtimi pa
kraščiuose. Manoma, kad vai
vados ■ generolai geriau su
gebėsią nuraminti kraštą, ne
gu ligšioliniai, civiliai vaivados.

Rengiamas J. Babravičiui 
koncertas Brooklyne susilaukė, 
galima sakyti, veik netikėtų 
priešų. Vietinis bolševikų dien
raštis ‘“Laisvė” atsisakė priim
ti koncerto apgarsinimus. Ką-gi 
p. J. Babravičius, kaipo daininin
kas ir niekas daugiau, galėjo to
kio blogo \Vfadaryti, — tiesiog 
nesuprantama. Ne vien ką “L.” 
atsisakė priimti jo apgarsini
mus, bet dar tyčiomis tą pačią 
dieną surengė komunistišką kon
certėlį, kad tik daugiau publi
kos atitraukus. Kiek spėjome 
patirti, tai, rodos, kad p. J) Ba
bravičius yra gana žymus ir ta
lentingas dainininkas ir jam da
ryti /Užkenkirpus jo parengimuo
se yra tiesiog kvailumas dau
giau niekas, žmogus nėra jokis 
politikas ir tuomi, rodos, nega
lėjo pakenkti “Laisvės” politi
kai; bet kiek patirta, tai jį boi
kotuoja todėl, kad jis, girdi, ne 
darbininkiškas ir jo nesą galima 
remti. Tiesiog negalima supras
ti, koki tie žmonės, kurie stovi 
prie I^aisvės ir ją tvarko. Kažin 
ar jie nepakenks sau daugiau 
nei kad p. Babravičiui? Jeigu 
bolševikai jau šitokios politikos 
laikosi, tai į jų parengimus žmo
nės irgi neturėtų ęjti. Tuomi gal 
priverstume bolįfeviRus sveikiau 
protauti.

Ko lenkai į Vilnią 
importuoja?

Jau atsikraustė Vilniun gyš- 
venti: 1) jėzuitai prie šv. Ka
zimiero >'bažnyčios, 2) misiono- 
riai prie Misionorių bažnyčios, 
3) vizitės prie Vizičiu bažny
čios, 4) bernardinės prie šv. 
Mykolo bažnyčios, 5) pranciš
konai prie Pranciškonų ligšiol 
uždarytos bažnyčios, 6) naza- 
rietės prie nazariečių gimnazi
jos (Katdies namai), 7) sale- 
zijiečiaj^p prie Jėzaus širdies 
prieglaudos ir 8) šaritės, uršu- 
lietės ir daug kitų įvairių pu
siau vienuolynių ir brolijų. Vi
suose vienuolynuose ligšiol lie
tuvių nepastebėta. Žada dar 
atvažiuoti ir Krokuvos karme
litai ir bonifratai.

J. Butėno koncertas

Pilsudskis gavo vietą

Žinomas lietuvių išgama, 
anot pačių lenkų, kumečio sū
nūs, paeinąs iš Žemaitijos ir 
vadinąs save slapyvardžiu Juo
zas Pilsudskis, kuris praeitais 
metais dėl savotiškos taktikos 
Lenkų kariuomenėje buvo pri
verstas apleisti paminėtos ka
riuomenės vado xvietą, dabar 
vėl gavo inspektoriaus vietą su 
daug platesnėmis teisėmis. Pil
sudskiui suteikimas kariuome
nėje vietos ir Želigovskio at
kėlimas iš Pomeranijos Vil-

Rašant šią žinutę p. J. Butė
nas dar nėra sugrįžęs iš Italijos, 
bet jam koncertas jau yra ren
giamas. Taigi Brooklyrįo lietu
viai bus pirmutiniai, kiirie ga
lės išgirsti p. J. Butėną*’ dainuo
jant sugrįžus iš Italijos.

Jo draugai yra pilni pasitikė
jimo, kad jis yra veikiausia pa
daręs žymaus progreso Italijoj. 
Jau vien tas faktas liudija apie 
jo gerą dainavimą, kad jis pasi
rašė kontraktą dainuoti vienoje 
Operoje Italijoj, kur jis gruo
džio pabaigoje grįžta dainuoti. 
Todėl dar kartą primenu norin
tiems p. J. Butėnui surengti kon 
certą, kad labai ilgai nelauktu- 
te, nes vėliau jis gal bus perdaug 
“busy”. —A. P. Serbas.

niuo nėra vien Lenkijos vidaus 
reikalas. Kaip tik šiems asme
nims keletą metų esant tose 
pačiose vietose ėjo kruvini įvy
kiai rytų pasieny ir suko sau 
lizdus .Kaune ir provincijoj 
“P6w” parazitai.

Apsiausties padėtis okupuotoj 
Lietuvoj

Iš lenkų spaudos ^matyti, 
kad Lenkų valdžia mągo įves
ti rytų pakraščiuose ^apsiaus
ties padėtį ir Naugarduko ir 
Voluinės vaivadas atšaukti ir 
į jų vietas paskirti generolus. 
Be to, busiąs įvestas naujas vi
daus reikalų viceministerio ry
lų provincijų reikalams etatas- 
Lenkai mano, kad šių priemo
nių pagelba busią išvengta pa
vojingos padėties rytų pakraš
čiuose.

Lenkai bėga iŠ įlenki jos.

Del blogo derliaus ir bendro 
ekonominio skurdo Lenkijoje 
pastaruoju metu daug lenkų 
bėga į užsienius, daugiausia į 
Prancūziją. Tik vien Katovi- 
cuose — nedideliame Aukšt. 
Silezijos miestely, kasdien po
licija išduoda 60 leidimų. Pa
sak lenkų Žinių, vien tik iš 
Aukštosios Silezijos nuo pra
džios metų iki šiol emigravo 
į Prancūziją 43,544 asm.

Kresams raminti vaistai.

Lenkų valdžia rytų pakraš
čiuose tvarkai įvesti daro šio
kių permainų. Valdžios delega
tą Vilniui Romaną paskirti 
vid. reik, vioeministeriu pak
raščių reikalams, Novogrudko 
vaivadą Ratkevičių piskirti 
valdžios delegatu Vilniuj; ge- 
ner. Janušaitį paskirti Novog-

GREITA KELIONĖ LATVIA
White Star Line

Greičiausia kelionė Lietuvon.
N. Y. — Cherbourg — Sbuthampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos poetais.

American Line
White Star Line

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

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai Greitas susisiekimas su 
Baltijos pertais.

Red Star Line x
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antvrerp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai. 
Belgenland su Lapland ir Zeeland.
Viskas užrakinama, privatiški pasl- 

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. IU.

I ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečių laivu

GOLUMBUS
tik aštuonios dienos ant van
denio.

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

Del informacijų kreipki*2? 
prie vietinių agentų art*

100 No. La Šalie St.
Chicago, III.

NEV.YORK
BREMEN

NORTH-CERMAN

LLOYD

NAUJIENOS, CliicHga, DL

lĮĮIIV!

Draugai 
Rūkytojai, 
Tžfi Neginčijamas Faktas!

štai yra naujas būdas, kąd^rS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
sutaupius ant daktaro bilų

“Pereitą naktį aš lošiau pokerį ir 
stebėtina pažymėti, kad iš septynių 
lošikų, penki rūkė HELMARS. Jie 
įvertina gerą cigaretą tiek pat kiek 
aš, ir suprantama pasirenka HEL
MAR”. ‘

Jei jus niekad nesate rūkę Turkiš
ko Tabako, jus nežinote, ko neten
kate. HELMAR Turkiški cigaretai 
susideda iš gryno Turkiško Taba- 
ko ir duos jums smagumo ir pasi- 
džiaugimo su kiekvienu durneliu., 
HELMARS yra Amerikos didžiau • 
si vefte cigaretuose.

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jys džiaugsitės 
permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų ei garėtų patruly.

BOXES<^1O orTO

Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

' Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lletuvofi metams.....

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“I1IRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ1. CLEVELAND.

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; Čebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

Naujieny Knygų Krautuvė
1739 So. Halsted St., Chicago, IU.

Jei jus nesijaučiate gerai, tiesiog 
nustebins jumis, kaip greitai šios gy
duolės suteiks jums pagelbą. Tūks
tančiai vartoja šias naujas gyduoles 
ir suranda, kad jos pagelbsti puikiai. 
Jos yra malonios vartoti ir suteikia 
greitai pasekmes. •

Jei jus jaučiatės nuvargęs, silpnas, 
nervuotas ir pailsęs, negalite nakti
mis miegoti ir esate dar labiau pa
vargęs, kuomet atsikeli ate iš ryto ne
gu, kad jus ėjote vakare^ulti, tuo
met bandykite šias naulasY gyduoles. 
Nuga-Tone. Nuo nevirškinimo, pras
to apetito, užkietėjimo vįdurių, gal
vos skaudėjimo, negero burnos kvap
snio, apsivėlusio liežuvio, nėra geres
nes gyduolės. Nuga-Tone budavoja 
nusidėvėjusius nervus ir muskulus, 
suteikia stiprų ir malonų miegą, sti
muliuoja skilvį, inkstus ir žarnas 
taip, kad jie veikia natūraliai.

Eikite pas savo aptiekorių ir par
sineškite butelį Nuga-Tone. Vartoki
te jį pagal nurodymus per kelias die
nas ir jeigu jus nesijausite geriau, 
sugrąžinkite likusias gyduoles pake
lyje aptiekoriui ir atsiimkite savo pi
nigus atgal. Nuga-Tone visuomet yra 
parduodama su garantija, jei jus ne
busite užganėdints pasekmėmis, gau
kite jūsų pinigus atgal. Kodėl ? To
dėl, kad 4išdirbėjai žino, kad jos pa
gelbės tokiuose atsitikimuose, todėl 
išdirbėjai reikalauja nuo visų aptie
korių, kad pinigai butų sugrąžinti, 
jei nebūna pasekmių. ;

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoae. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika- 
Ibųse moterims 
Ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

DR. SERNĖR, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis

AR JUS KENČIATE NUO

Akiu, Ausų, 
Nosies arba

Gerklės

uGy
Jei taip, tai duokite ją išgydyti 

ekspertui — 25 metai prie statė St.
Kreivos akys ištaisomos tikrai, 

saugiai, greitai mano specialiu me
todu; tonsilai išimami su twilight 
jžmigdymu; akiniai pritaikomi, $5 
ir augščiau.

Rašykit, gausite dykai knygutę

Franklin U. Carter, M. D.
120 So. State St.

Valandos nuo 9 iki 5. Nedėlioj’ 
nuo 10 iki 12

CHICAGO, ILL. A

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

O
•mattftirą gydymo! kambarin

čia atėję gauna 
Kariuusj Ameriko
nišką i* ’^aope- 
jilką bvlą gydy
mo. Diek t ii skai
čių* žmoU\ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Rosb, sutei
kia progą duoti 
geriausj medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
Itį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross, 

85 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Bullding. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nui 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredc> u 
■ubatoje nuo 10 vai. ryti 
iki 8 vai. vakare.

♦ ................. .......................................................................................ą
X-RAY EGZAMINACIJA $l.Qp

Vyrai ir 
moterys ne 
žiurinUkaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jums, 
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 skilvi, krutinę, 
nugarą, galvos1 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 čiepa? 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914“ nuo kraujo užnuqdiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas“. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą k tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia 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-Ray egzaminacija.

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

CHICAGO MEDICAL CLINIC
Dr. R. G. McCarthy,

505 S. State St. kampas Congress, 
2 auaštas. Chicago, III.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnas, 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.__ _  2_  7

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1861 Bhie Island Avė. 
Phone Roosevelt 2025

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 šo. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pfetų, 

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

KAIP BŪTI SVEIKU!
Per daugelį me
tų žmonės ken- 
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Paviz- 
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite j mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosiu ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
1555 West Roosevelt' Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

LIETUVIO DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

v Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 delną 

/ ir .6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

netoli 46th St. Chicago, III. 
..........i ........ ........... i .i.—/

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė 
Te! . Lafayette 4146 l * - *

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

iTel. Blvd. 8188
M. Woitkew1cs 

BANIS
AKUŠERKA

I Puriu patyrimų. 
I Pasekmingai pa- 
I amauju mote- 
Irims prie pimdyT 
| no kiekviename 
į atsitikime. Tel
ekia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
I patarimus mote- 
I rims ir mergi- 
Inoms dykai.

3113 South 
Halsted St.

^■ DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vjfikų 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 
fr huo 6 iki 7:30 vai. vakare.

!
 Dienomis: CarnJ

3110. Naktį 
Drexe1 0960

Boulevard 4186

8410 So. Halsted St. x /* 
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 va|« vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 8o. Ashland Ave^ 2 leboa 

Chi^gp, Illinoia
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

.... ...... ..................

Telephone 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.
b...................................... - ■■ Ii.

DR. M. J. SHERMA^
Specialistas motePi| 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 Te). Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
b,.......  ■ .................    . I Į

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81st Street
Valandos 1—<3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš Šventadieniais 10—12 dien.
..... .......................................... 'J t 1 W

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 U.. ' *

DVM. žilvitis
DENTISTAS 

X

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą 

8265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Francoziškas 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 2:30 iki 4:00 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Albany Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette



NAUJIENOS L Vakar ‘^Naujienoms,, vėl
The Lithuanian Daily New. — l^0 ne-

Pubiished Daily E^cept sunSay ramumus Klaipėdos krašte. 
By The Lithuanian Newa Pub Co Ine' Šilutėje, Priekulėje ir kitUO-

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outside of čhieago. 
per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Cla\s Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams..................................
Tusei metų .......... ............ .
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui ................ .

Chicagoje per nešiotojus: •
Viena kopija ............................... 3c
Savaitei ........................ .......... .!... 18c
Mėnesiui .......................L...........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: • • t-

Metams................... ....................$7.00
Pusei metų ..... ......... *.... 3.50
Trims mėnesiams ................  1/75
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ............................75

J *
Lietuvon ir kitur užsieniuose: 

(Atpiginta) ,
Metams....................  $8.00
Pusei metų ............................. : 4j)0
Trims mėnesiams .................... 2.00
l’inigus reikia siųsti pašto Monęy

Orderiu, kartu su užsakymu. .

JUCNOS, CEftsgo, UI
Belgijos, Italijos ir Ispanijos 
proudhonistams ir Vokietijos 
lassalliečiams”.
šituose Engelso žodžiuose ma

tome pirmiausia, kad Interna
cionale Darbininkų Asociacija

Antradienis, Hųgs. 30, 1924
si suj‘ungti visas aktingas jėgas 
darbininkų judėjime — ir Ang
lijos trade-imionistus ir Franci- 
jos, Belgijos ir t. t. proudhonis- 
tus, ir Vokietijos lassaliiečius. 
Kiekvienas žmogus, kuris turi 
bent mažiausią nuovoką apie Eu
ropos darbininkų judėjimo isto
riją 19-ame šimtmetyje, žino, 
kad tarp tų įvairių srovių, pri
sidėjusių prie Internacionalės 
Darbininkų Asociacijos, buvo la
bai stambių nuomonių skirtu
mų. Vienok jos visos veikė hi
drai Internacionalo rėmuose.

Dabar pažvelgkite į bolševikų 
Komintemą. Į jį priklauso vien 
tiktai bolševikiškų komunistų 
partijos; jokia kita srovė nėra 
toleruojama. Daugiaus net. Ir 
iš bolševikiškų komunistų Mask
vos Internacionalas pakenčia tik
tai tuos, kurie aklai klauso Mas
kvos komandos. Jeigu kuri ko
munistų partija arba asmuo 
“nukrypsta” nuo nusistatymo, 
padiktuoto iš Maskvos, tai jie 
tampa “ekskomunikuoti”, išme-* 
sti iš Kominterno.

Internacionale Darbininkų 
Asociacija buvo viso pažangiojo 
darbininkų judėjimo vienyto ja, 
o šių dienų Kominternas yrą 
siauraprotiškų fanatikų sekta, 
kuri vyriausiuoju savo uždavi
niu stato skaldyti darbininkų jė
gas..- : r .. '

ragindama 
atei- 

sako- Al1 čechov’as Vertė J. K. Uktveris.

ŠVEDIŠKAS DEGTUKASstojase Klaipėdos krašto miestuo- 
žmonės rengia mnainlns^.

tmtmgus ir reikalauja, kad 
Lietuvos valdžia paskelbtų 
rinkimus į Lietuvos respub
likos seimą ir į Klaipėdos 
krašto seimelį.

Kodėl gi Kauno ponai iki 
šiol nepildo to reikalavimo? 
Juk Lietuva pasižadėjo duo
ti klaipėdiečiams teisę daly
vauti respublikos seime iri 
turėti savo atskirą seimelį 
krašto reikalams tvarkyti. 
Ar tai dabar gražu Lietuvai, 

4.‘oo kad visas pasaulis mato, 
150 kaip ji nepildo savo žodžio 

ir kaip klaipėdiečiams, ku
riuos Lietuva sakėsi išvada
vusi nuo svetimo jungo, da
bar tenka prieš ją kelti pro
testus?

Pagalvokite, kokių puikių 
argumentų šitie faktai duo
da lenkams, kurie yra užgro
bę Vilnių. Jie gali sakyti: 
“Matote, kaip neteisingai el
giasi Lietuvos valdžia su 
Klaipėdos kraštu. Jeigu Lie
tuvai -tektų Vilnius, tai ji 
taip pat skriaustų ir vilnie
čius!” Krikščionių demokra
tų diktatūra yra pragaištis 
Lietuvai.. \ 1

gramą, kuris buvo išdėstytas 
“Komunistų Manifeste”. Ji, va
dinasi, buvo mažiaus revoliucin
ga, negu Komunistų Sąjunga, 
kuriai Marksas su Engelsu 1847 
metais buvo parašę “Manifes-

$8.00

.75

Butų tečiaus klaida sakyt, 
kad senoji marksistinė Komuni
stų Sąjunga buvo tokio pat nu
sistatymo, kaip dabartinis bol
ševikiškas komunizmas. “Komu
nistų Manifestas” nurodo, kad 
pirmutinis darbininkų revoliuci
jos žingsnis yra “demokratijos 
iškovojimas””. (Antrame “Ma
nifesto” perskyrime.) Na, o bol
ševikiški komunistai yra Visai 
priešingi demokratijai. * ■ *

Ar Internacionalas atmetė de
mokratiją, kurios reikalavo “Ko
munistų Manifestas”? Anaiptol. 
Kova už visų piliečių teisių ly
gybę ir už visuotiną balsavimą 
buvo vienas svarbiausiųjų Inter
nacionalo uždavinių. Taigi su 
bolševikišku Kominternu jisai 
neturi nieko bendra.

Antras dalykas. Interitaciona- 
lė Darbininkų Asociacija stengė-,

Chicagos West Sidėję 
laikraščio “Tribūne” repor- 
teriai apklausinėjo keletą 
tūkstančių žmonių, už ką jie 
ketina balsuot ateinančiuose 
prezidento rinkimuose. Šito 
“šiaudinio balsavimo” rezul
tatai yra tokie r už senatorių 
La Follette’ą pasisakė 1072 
asmens, už Coolidge’ą 1066, 
už Davisą 344, ir už Fosterį 
44. '

Apžvalga
VE KO LIETUVAI 

“REIKIA!”

Kova tarp Marksizmo ir Bakuniz- 
mo 1litternacionale.i gį

sų kandidatų pasirodė La 
Follette’as. Jeigu tai paduo
da net kapitalistinis laik
raštis, kuris visoms ketu
rioms remia Coolidge’ą, tai 
lapkričio mėnesyje Amerika 
gali susilaukti labai didelio 
siurpryzo.

Rugsėjo 21 d. turėjo įvyk
ti rinkimai į Švedijos seimą. 
Jų rezultatai dar nėra žino
mi. Yra vilties tečiaus, kad 
laimėjo socialdemokratai.

Senajam Švedijos seime iš 
230 atstovų buvo 93 social
demokratai, 6 kairieji social
demokratai ir 7 komunistai, 
šeši komunistai atstovai at
simetė nuo savo partijos ir 
susidėjo su kairiaisiais so
cialdemokratais, kurie rėmė 
socialdemokratus, taip kad 
susidarė socialistinė frakci
ja iš 105 narių. Jeigu social
demokratai dabar butų lai
mėję dar 11 naujų vietų sei
me, tai jie turėtų absoliučią 
daugumą, ir drg.< Branting’- 
as užimtų ministerio pirmi
ninko vietą. x .

Pereitojo šeštadienio “Nau
jienose” buvo aprašyta Interna- 
cioiiąlėš Darbininkų Asociacijos 
(I Interiiačionąįo) atsiradimas 
ir istorija. Čionai norime smul
kinus pakalbėti -apie priežastis, 
atvedusias prie Pirmojo Inter
nacionalo mirties.. /

Vienas “Draugo” bendradar- , Mirtiną smūgį Internacionalei 
bis rašo jam iš Lietuvos; Darbininkų Asociacijai uždavė 

no ' .. . įvykęs joje skilimas, kurį iššau-Remkime jėzuitų ordenoh - J J . t _i • rz „ * kc nuomonių skirtumai politinesskyrių Kaune . L ..f kovos klausimu.
Jėzuitų agitatoriai (“tėvai”) i

jau, giirdi, atsikraustę Lietuvon °-
ir pradėję darbuotis. nuomones kad darbmmkų klase

v galės pasihuosuoti
“1923 metų rugpiuty atvy- met, kai ji dalyvaus visose poli- 

ko du pirmieji Tėvai Jėzuitai: |tinės kovos srityse ir tos kovos 
B. Andruška S. J. ir kun. J. 
Kipp S. J., kuriems matomai 
Apvaizdos skirta atnaujinti’ 
senovinę. Jėzuitų Ordeno bu
veinę ir bažnyčią, kad pas
kiau iš ten plėtotųsi lietuviuo
se tyra (? “N.” Red.) apšvie
ta”.

ilgoje įgis patyrimą ir tampriai 
susiorganizuos, šitą savo mintį 
jisai įrašė į Internacionalės Dar
bininkų Asociacijos steigiamąjį 
“Adresą” ir į Įžangą prie Aso
ciacijos Statutų. Trečiasis tos 
Įžangos punktas skamba sekan
čiai :

Rugsėjo 19 ir 20 dd. įvyko

Tai matote, ką iš Lietuvos uo
li padaryti klerikalai. Ne garfh 
to, kad amerikiečių pinigais jie 
tenai priveisė visokių klioštorių 
ir davatkynų, jie dabar nori ap
leisti Lietuvą dar ir Jėzuitais!

FALSIFIKUOJA^ ISTORIJĄ

Brooklyno “Laisvė” minėda
ma 60-as metines sukaktuves 
nuo Pirmojo Internacionalo įsi
kūrimo, rašo:

“Pirmasis Internacionalas 
buvo revoliucinė darbininkų 
organizacija. Jis drąsiai gali
ma vadinti Pirmuoju Komu
nistiniu Internacionalu”.
Kas turi “drąsos”, tas viską 

gali. Bet istorija visai priešta
rauja tam, ką tvirtina komuni
stų organas.

Paklausykite, ką pasakoja 
apie Pirmojo Internacionalo at-

kiti įdomus mums, amerikie-’siradimą artimiausias Markso 
čiams. rinkimai, būtent į Lie draugas, Friedrich Engels, pra-

.... . . . i Iml'Knio r»rio (l k'otminiuiii !V1aWi_tuvos savivaldybes. Apie jų 
pasekmes dar irgi nieko ne
girdėt. f T

Šituose rinkimuose ėjo ko
va klerikalų, kurie yra prie
šingi savivaldybėms, ir tar
pę socialdemokratų bvei kitų 
demokratinių partijų, kurios! 
gina savivaldybių 
Jeigu 
sisekę pravesti j savivaldy- 
bes daugumą savo žmonių, 
tai jie tuojaus imtų griauti 
jas iš vidaus.

teises. I
klerikalams butų pa

įkalboje prie “Komunistų Mani
festo”, parašytoje 1890 metais:

“Kuomet Europos darbinin
kų klasė vėl l>akankamai su
stiprėjo pulti viešpataujančių
jų klasių galybę, atsirado In
ternacionale Darbininkų Aso
ciacija. Jos tikslas buvo su
jungti vienon didelėn arinijon 
vistss kovojančįasįas Ęurpįps 
ir Amerikos darbininkų jėgas, 
Todėl ji negalėjo pi'adfeti tais 
principais, kurie buvo išdėsty
ti Komunistų Manifeste. Jai 
reikėjo turėti programą, ku
ris neuždarytų durų Anglijos 
trade-unionistams, Franci jos,

* “Ekonominis darbininkų 
klasės pasiliuosavimas yra tas 
didysis rtikslas, kuriam kiek
vienas politinis judėjimas 
tarnauja tiktai kaipo priemo
nė.”
šitas punktas, lygiai kaip ir 

visi kiti, tapo priimtas visuoti
name komiteto (išrinkto rugsė
jo 28 d. 1864 m. mitinge) posė
dyje vienu balsu. Bet vėliaus ji
sai iššaukė karščiaušilĮ ginčų 
Asociacijos viduje. \

Daugumoje Em^pos šalių 
tuo metu darbininkai dar visai 
neturėjo balsavimo teisės, ir 
niekur, išskiriant Vokietiją, ne
buvo politinių darbininkų parti
jų. Sėkmingai veikti politikoje 
darbininkai tuo budu neturėjo 
galimybės. Daugelyje šalių jie 
žiurėjo j tokį veikimą net su ne
pasitikėjimu. Francijoje, Itali
joje ir Ispanijoje rinkimus dary
davo valdžios taip, kaip joms 
geriaus patikdavo, ir parlamen
tai todėl neturėjo jokios galios.

šitokiose apystovose darbi
ninkų masėse iissipletojo visiš
kas indiferentizmas (nepaisy
mas) politikai. -Reakcijos laiko
tarpyje, kuris prasidėjo po ne
pasisekusių 1848 metų revoliu
cijų, tas darbininkų atšalimas 
politikai sudarė patogią dirvą 
firaneuzo Proudhon’o teorijai, 
kuri ragino darbininku^ visai 
atmesti politiką, ir užsįim.ti;/tik- 
tiū steigiami tai^usavinio^kredi- 
to bankų; koopcivityvii, '<tp<irau- 
dos draugijų ir profesinių są
jungų.

Internacionalo programo pun
ktas apie politinį veikimą turė
jo todėl labai mažai reikšmės

Europos kontinento šalyse. Kai 
kijr pačios darbininkų organiza
cijos laikė jį net pavojingu, sau, 
kadangi jos ^bijojo, kad dėl jo 
valdžios prie jų neprisikabintų. 
Del šitos priežasties, darant In
ternacionalo programų- vertimą 
francuzų kalbon, aukščiau® mi
nėtame punkte tapo išleisti žo
džiai “kaipo priemonė”, šitaip 
pakeistas, jisai įgijo gana “ne
kaltą” prasmę, kad galutinas 
darbininkų judėjimo tikslas yra 
ekonominis pasiliuosavimas, o 
politinis veikimas yra mažesnės 
vertės dalykas.

tiktai tuo-| Vėliai# kai Mykolas Buikuni- 
nas su savo šalininkais ėmč kel
ti ginčus prieš Marksą, tai ji'e 
stengėsi pasiremti kaip tik ši
tuo neteisingu franciizišku ver
timu, idant įrodžius, kad politinį 
veikimą dari minkai privalą ig
noruoti. ♦

Markso nuomonę rėmė pra
moningosios Anglijos darbinin
kai, kurie apie Internacionalo 
įsikūrimo laiką buvo pradėję ko
vą dėl balsavimo teisės. Bakuni
no gi nuomonei pritarė daugiau
sia rusai, italai ir ispanai, kurie 
industrinio proletariato dar be
veik neturėjo. ( .

Bakuninas reikalavo, kad 
tuojaus butų nuversta kapitalis
tų valdžia ir sunaikinta valsty
bė, o visokį politinį veikimą, ku
ris tiesiog neveda prie to tiks
lo, griežtai atmetė. Jis norėjo 
padaryti socialę revoliuciją, tuo
jaus nelaukiant, kol proletaria
tas susiorganizuos ir apsišvies, 
dalyvaudamas kasdieninėje poli
tikos kovoje. Dalyvavimas rin
kimuose, ir darbiiiinkų atstovų 
veikimas parlamentuose buvo 
Bakunino akyse, niekas kita, 
kaip tiktai “kompromisų” dary
mas su buržuazija ir socializmo 
atsižadėjimas.

Šitos Bakunino 
yra, kaip du lašu 
našios į šių dienų 
komunistų idėjas. Kai Ameriko
je ėmč 1919 metais organizuotis 
Rusijos bolševikų' pamėgdžioto
jai, tai jie pirmiausia juk pa
skelbė, kad darbininkai turį ko
vot tiktai už valdžios* nuverti
mą, o ne už kasdieninius! savo 
reikalus arba kokias noirs refor-

Kairiojo Sparno progra- 
buvo

nuomonės 
vandens, pa- 
bolševikiškų

leido atsišaukimą, 
darbininkus ,‘boikotuoti 
nančius rinkinius”. Jame 
ma:

“Komunistų Partija
už masinį ginkluotų darbinin
kų veikimą atviram ginkluo
tam sukilime ir pilietiniame 
kare, kaipo už vienintelę prie
monę darbinlnkntas užkariau
ti politinę gąlią.”
Kuomet komunistai, skelbda

mi šitokias idėjas, vis dėlto gy
rėsi publikai, jogei jie esą “vie
ninteliai tikri” Markso sekėjai, 
tai aišku, kad jie begėdiškai ap
gaudinėjo žmones. Jų idėjos bu
vo pasiskolintos iš Bakunino.

Bakunizirtas atėjo proudoniz- 
mo pėdomis ir ėmė kelti triukš
mą Internacionalėje Darbininkų 
Asociacijoje, kuomet atgijo ir 
pasidarė drąsesnis Europos dar
bininkų judėjimas. Persilauži
mas, pagalios, įvyko, kilus per
versmui Franci j oje, kai ši pu’a- 
laimėjo karą su Prūsais 1870 
metais. Napoleono III monarchi
ja Francijoje tapo nuversta, ir 
tuoj po to įvyko revoliucija Pa
ryžiuje, kur tapo paskelbta Ko
muna.

Parlamentinio veikimo priešai 
po įtaka šitų įvykių pasidarė re
voliucingi ir jau nebesi tenkino 
randu darbu kooperacijose bęi 
tarpusavinio kredito bankuose. 
Jie dabar ėmė stoti taip pat už 
ginkluotus sulkilįniuą kapitalis
tinių valdžių nuvertimui. Bet 
kitokios rųšies politiniam veiki
mui jie palijo prięšingi, kaip ir 
pirmiaus. Jie ir pasiėmė sau už 
vadą rusų revoliucionierių Ba- 
kuniną.

Paskutinis susirėmimą^ Inter
nacionalo viduje tarpe marksis
tų iir bakunistų įvyko 1872 m., 
Haagos kongrese, šitam kongre-/i 
se franeuzas Vaillant pasiūlė se
kančią rezoliuciją, ' kuri buvo 
priimta dauguma balsų:

“Darbininkų klasė gali ves
ti savo pasiliuosavi'mo kovą 
tiktai tuomet, kai ji susifor
muoja į politinę 
yra < 
tau j ančių jų klasių partijų ir 
yra priešinga joms; šitas dair- 
bininkų klasės susiformavi
mas į politinę partiją yra ne
apsieinamas dalykas įvyki- 
nimui socialės revoliucijos ir 
galutino josios tikslo —- visų 
klasių panaikinimui. Jėgų su- 
vienymas, kurį dirbančioji 
klasė jau iki šiol yra padariu
si savo ekonominėmis kovoms 
vesti, privalo būt pavartotas, 
kaipo įnagis, taip pat ir prieš 
politinę dvarininkų ir kapita
listų galią. • Dirbančiosios kla
sės karo stovyje/ekonominis 
judėjimas ir politinis veiki
mas yra neatskiriamai sujun
gti į daiktą.”
šitos rezoliucijos^ priėmimas 

buvo Markso pergalė. Interna
cionalo kongresas tuoj po to nu
tarė išbraukti, už intrygų dary
mą, Bakįminą ir kai kuriuos jo 
pagelbininkus. Jisai, be to, su
spendavo kai kurias sekcijas, 
kurias kontroliavo Bakuninas, 
ir pasmerkė bakunistfų pastan
gas suardyt Internacionalą.

Tai buvo tečiaus paskutinis 
Internacionalės Dąrbininkų Aso
ciacijos, žygis. Po šito skilimo ji 
jau nebeatsigriebė. * Darbininkų 
judėjimas paliko be tarptauti
nės organizacijos iki 1889 metų, 
kuomet Paryžiuje įsikūrė Ant
rasis Internacionalas.

Ši naujoji organizacija, šiek^ 
tiek pakeistoje formoje gyvuo
janti iki- dabar, priėmė ne Blaku-J 
niuo, bet Markso principus. 
Bakunizmas gi atgijo Maskvos* 
Kominterne.

>ja į politinę partiją, kuri 
skirtinga nuo visų viešpa-

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS

IJUJ

(Tęsinys)

JlgUUlhiiyillumiannrnunniirhri'iiĮiiiiifr^y.^

mas.
me, parašytam 1919 m
šitaip sąkoma:

“Partija turi skelbti, > vėsti
ii- iį išim

tinai už kapitalizmo nuverti
mą ir socializmo įsteigi nią 
per proletariato diktatūrą.”

Spalių mėnesyje 1920 m. A- 
merikos Komunistų Partija iš-

EANBVĖŽYS. JPB,.[. •— Rug
sėjo 9 nušišovė Jonas Šukys, 25 
metų amžiaus1, gyv. Miatkunų 
kaime, Pušaloto valsčiaus, šio 
nelaimingo atsitikimo < smulkme
nos. šios: Šukys, suffl'ižęs iš bnž-; 
nyčios, rengėsi važiuoti namo ir. 
prieš išvažiavimą paėmė apžiū
rėk savo revolverį. Bevartant 
ginklą, revolveris iššovė ir ku- 
lipka perėjo per smagenis. Šu
kys tuojau mirė. ’V

—iMačiau... žinau, — pasa
kė tardytojas, nusišnypšdamas 
į raudoną nosinę. Diukovskis 
paraudonavo ir nuleido akis. 
Viršininkas pradėjo pirštais 
žaisti ant torielkos. Ispravnin- 
kas sukosėjęs pradėjo knistis 
savo portfeliuje. Tiktai ant 
vieno daktaro tas nepadarė jo
kios impresijos, minint vardus 
Akulkos ir Na n ės. Tardytojas 
paliepė atvesti Nikolašką. Ni
kolaška, jaunas aukštas vyru
kas, su ilga riesta nosia, įdu
busia krutinę, su švarku ba
ronėliu apvadžiotu,įėjo Pslie- 
chovo kambarin ir pasilenkė 
tardytojui iki kojų. Veidas jo 
buvo mieguistas ir apsiverkęs. 
Jisai, pats buvo girtuoklis, vos 
ant kojų bestovėjo.

—Kur ponas? — paklausė 
jo Čubikovas.

—Užmušė, jūsų aukštybė.
Pasakęs šitą Nikoląška tik 

stimirkseju akimis ir apsiver
kė.. f;
^-Žinome, kad užmušė, bet 

kur jis dabar randasi? kur jo 
kūnas?

,—Pasakoja, kad pro langą 
ištraukė ir sodne užkasė.

—Hm!... Rezultatai tyrinė
jimo jau žinomi virtuvėje... 
Blogai. 'Malonusis, kur tu bu
vai tą naktį, kai užmušė po
ną? tai yra šeštadienyje? >:

Nikolaška pakele į viršų, gal
vą, ištempė kaklą ir sušimąš- 
tė.

—Negaliu 
aukštybe, — atsakė jis. Buvau 
išsigėręs ir neatsimenu.

—Alibi! — sukugždėjo Diu- 
kovskis, šypsodamas ir trinda
mas rankas.

—Taip. Na, o delko ten prie 
pono lango yra kraujas?'

Nikolaška pakėlęs galvą į vir
šų susimąstė.

—Greičiau mąstyk-suriko 
pravtainkas.

—Tuojaus. Kraujas tas 
yra dėl menkniekio, jūsų aukš
tybe. Aš paploviau vištą. Aš 
ją piojdau visiškai paprastu bū
du, t$p kaip paprastai; o ji pa
dūkęs sutvėrimas išspruko man 
iš rahkų ir pabėgo... tai štai dėl 
<o ir yra kraujo.

Jefremąs paliudijo, kad ištik
imųjų Nikolaška kiekvieną vaka
rą piauna vištas ir visokiuose 
kampuose — vietose, bet niekas 
nematė, kad višta nedapiauta 
bėgiotų po sodną.

—Alibi, — nusišypsojęs tarė 
Diukovskis. — Ir koks kvailas 
Alibi!

—Su Akulka pasipažinai?
—Buvo griekas.
—Ar ponas ją nuo tavęs pavi

liojo?
—Tikrai ne. Nuo įminęs Akul- 

ką paviliojo štai kas, tas ponas 
Psiechov, Ivan MichailoviČ, 
nuo Ivano Michailovičio atmušė 
ponas. Tai taip dalykas buvo.
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Psiechovas nusiminė ir pradė
jo kasyti kairiąją akį. Diukovs
kis įsmeigė savo akis į jį, ir 
patėmijo nusirfiinimą, krūptelė
jimą. Pas vedėją jis dabar tik 
pamatė mėlynas kelines, kurių 
jis pirmh nepatėmijo. Kelinės 
jam priminė apie mėlynus plau
kučius, rastus prie krūmo, ču- 
ĮHkovas irgi kreivai pažiurėjo į 
feiechovą.

—Eik sau, — pasakė Nikolaš- 
kai.
.užduoti vieną klausimą, p. Psie- 
chove. Jus, žinoma, buvote čia 
iš šeštadienio į sekmadienį?

•—Taip, dešimtą valandą 
vakarieniavau su 
vičiu.

—O paskui?
Psiechovas susimaišė ir atsi

kėlė iš užstalio.
> —Paskui... paskui... tikrai ne- 
beatmenu'? ^įsiinMirrriėjo jis. — Aš daūį> tuomet išgėriau... ne- 
atmenu, kur ir kadaužsnudau.,. 
Ko jus taip žiūrite į mane lyg 
tarytum aš užmušiau!

—Kur jus atsibudote?
- -Atsibudau, virtuvėj ant pe-

alsi jūsų

is-

tai

o

O dabar leiskite jums

as
Mark Ivano-

čiaus... visi tai gal paliudyti. O 
kaip ant pečiaus atsidūriau, — 
nežinau...

—Jus nesinervuokite... Akuli- 
ną jąs pažinojote?

—Nieko čia ypatingo...
—Nuo jūsų ji perėjo pas 

Kliauzovą ?
—Taip... Jefrem, paduok dau

giau grybų? Evgraf Kuzmič, 
norite arbatos ?

Užstojo tyluma, klaiki ir ne
jauki tyla, kuri tęsėsi apie pen
kias minutes. Diukovskis tylėjo 
ir /beatitraukė savo akių nuo iš
balusio Psiechovo veido. Tylą 
pertraukė tardytojas.

-^Reikės, — tarė jis nueiti di- 
delin naman ir ten pasikalbėti 
su nabašninko seseria, Marija 
Ivanovna. Gal ji galės ką nors 
nurodyti.

» ' čubikovas su pagelbininku 
j paačiavę už pusryčius išėjo lauk, 
pas nužudytojo seserį. Kliauzo- 
vo sesuo, Marija Ivanovna, ke- * 
tūrių dešimtų metų merginu, 
buvo namie ir meldėsi prie dide
lio, šeimyniško altoriau^. Pama- t t-,.
čiųš. svečius stl portfeliais ir su 
žvai^žd^toibisj’ kepurėmis ran
kose ji pabalo.

—^Pirmiausiai uątsiprašaU ,už 
trukdymą, taip ‘sakant,1 ■ pertrau
kimą jūsų maldingo' duiYiojimo, 
— pradėjo'stypčid^aĄasčubi- 
kpvttfe. 7^ J

—Mes jtis su prašymu.
Jus, žinoma/ i jau girdėjote... 
Yra nuožiūra, kad jūsų broliu
kas kokiu tai budu užmuštas... 
Dievo valia, žinote... Nuo mir
ties niekas neišsisuks — nė ka
raliai, nė kaimiečiai. Ar negali
te mums pagelbėti kokiu nors 
budu-nurodymų bei išaiškini
mu...

-r—Ak, neklauskite manęs! — 
pasakė Marija Ivanovna, dar 
daugiau pkbalo ir užsidengė ran
komis veidą. — Aš jums nieko 
negaliu pasakyti! Nieko! Mel
džiu jūsų! Aš nieko... Ką aš ga
liu? Ak, ne... ne... nei žodžio 
apie brolį! Mirsiu, o nesakysiu.

Marija Ivanovna apsiverkė ir 
išėjo į kitą kambarį. Tardytojas 
apsidairęs patraukė pečiais ir 
grįžo atgal.

—Velnio boba,—užkeikė Diu
kovskis išeidąmas iš namo-Mato- 
mai ką tai ži*no, bet slepia, h’ 
pas tarnaitę kas tai ant veido, 
lyg ir užrašas... Palaukite, vel
niai, viską surąsime!

Vaka/e Čubikovas su savo pa
gelbininku, apšviesti nublukusio 
mėnulio šviesos, grįžo namo. 
Jiedu sėdėjo vežimčlyj ir kiek
vienas jų turėjo galvoje perei
tos dienos įvykių sutrauką. Abu 
buvo nuvargę, tylėjo, čubikovas 
abelnai nemylėjo kalbėti kelio
nėje, o barškalas Diukovskis lyg 
ir pataikaudamas seniui tylėjo. 
Bet gale kelionės pagebininkas 
visgi neiškentė ir prakalbėjo:

—Kad Nikolaška ėmė dalyvu- 
mą tame, — tarė jis: — Nota 
Dubitandum ėst. Jau iš jo veido 
galima matyti, ka^ jis per su
tvėrimas... Alibi išduoda jį su 
rankomis ir kojomis. Ir nėr ma
žiausio abejojimo, kad jis tame 
darbe* ne iniciatorius. Jis buvo 
kvailiu įrankiu. Sutinkate? Ir 
nepaskutinę rolę čion lošė ir 
Psiechovas. Mėlynos kelinės, 
nusiminimas, gulėjimas ant pe
čiaus iš baimės po nužudymo. 
Alibi ir Akulka.

pasak jūsų, tai1 reiškia, tas žmo- 
gžuda kas tik pažinojo Akulka? 
E, jus karštakošis! Spenį jums 
čiulpti, o iie dalyką' svarstyti. 
Jus taipgi paskui Akulka laks
tėte, —■ reiškia, ir jus dalyvavo
te tame kruviname darbe.

(Bus daugiau)
O, I . • i M

Didžiausias importas lietuvoje bu- 
vo cukrus sumoje iki $112,OIM) ir 
mastiniai tavorai sumoje iki $1,221,- 
000. Ar jus žinote, kad išdirbėjai 
Helmar Turkiškų cigaretų didžiuojasi 
gerumu 100% gryno Turkiško tabako. 
Kaip kiti ir jų? džiaugsitės permainę 
į Turkiškus.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Siūlosi budavoti 
požeminį kelia

prašoElevatorių kompanija 
leisti praplėsti savo linijas.

Elevatorių kompanija padavė 
miestui prašymų prailginti jos 
teisę operuoti elevatorių lini
jas mieste dar keliolikai metų 
ir taipjau Ičišti pabudavoti nau
jus elevatorius, esančius prail
ginti ir niekučius elevatorius 
sujungti- Jos projektu, elevato
rių linijos butų prailgintos 40 
mylių, kas kainuotų apie $25,- 
IMHMMH).

Be to kompanija siūlo, kad 
miestas pabudavotų požeminį 
kelių, kuri kompanija paskui 
nuomotų iš miesto už nuomų 

• ar dalį pelno. Jeigu pąts mies
tas nesutiktų budavoti kelio, tai 
tų padaryti apsiima pati kom
panija, jei jai bus duotas rei
kalingas leidimas. Kompanijos 
projektu, požeminis kelias tu
rėtų eiti State gatve, nuo 18 
ir North Avė., jame turėtų tilp
ti ketvertas bėgių ir pabuda- 
votus 1 taip, kad paskui, pože
minius kelius galima butų pra
plėsti į vakarus ir šiaurvaka
rius. Pabudavojimas to pože
minio kelio atseitų $30,000,000. 
Bet taa'i kelias padarytų lai, 
kad į vidutmjestį galėtų kas 
vtffaiTflų''eiti ^-100. i vagonų, vie-

vidurmiesčio laipumas daugiau 
kaip du sykiu padidėtų.

Kaip miestas pasitiks visus 
Inos pasiūlymus, dar nežinia. 
Miestas nesenai vedė derybas 
apie nupirkimų elevatorių ir 
galvekarių ir paėmimų miesto 
nuosavybėn. Bet derybos nu
truko neįstengus susitaikinti 
apie pirkimo kainų.; Dabar gi 
mayoras Dover ruošia projek
tų padam miestui budavotis 
atskiras elevatorių linijas1- ir 
taipjau požeminius kelius, jei
gu jau negalima nupirkti esan
čiųjų linijų.

PIKTADARYBĖS AMERIKAI
KAINUOJANČIOS 

$3,000,000,000

Vakar Congress hotely, 
sidėjo Amerikos bankierių 
ciacijos konvencija, 
jos

pra- 
aso-

Asociaci- 
apsaugos komitetas rapor- 

t

, kad piktadarybės Ame
rikoje pasiekė augščiausio 
laipsnio ir dabar jos kainuoja 
šalies gyventojams tiek pat, 
kiek yra visos šalies biudžetas 

virš $3,(MM),(MM),(MM) į metus. 
Komitetas lodei ragina bankie-

• rius rūpintis, kad visose val
stijose butų įvesta valstijų po
licija, kuri butų užlaikoma iš 
surenkamų teismuose pabaudų.

To komiteto apskaitymu, 
pernai suklastaviniai kainavo 
daugiau $1O(),(MM),(MM>, arba 
$25,(MM),(MMI daugiau negu už
pelnai- Nuo klastavimų dau
giausia nukenčia pavieni žmo
nės ir korporacijos, daug ma
žiau bankai. Bet bankai daug 
kenčia nuo plėšikų. Pernai bu
vo apie t,OOO plėšimų, kuriuo-

* se bankai prakišo apie $6,000,- 
(MH>.

Tos nelaimes įvyko 
rint smarkios policijos 
mos kampanijos prieš automo
bilistus. Ant automobilistų yra 
daroma masinė medžioklė ir 
juos areštuojama šimtais. Taip, 
tų pačių dienų kada žuvo pen
ki žmonės, tapo areštuoti apie 
800 automobilistų už greitų 
važinėjimų ir kitus peržengi
mus važinėjimo taisyklių. Per 
visų pereitų savaitę, tapo areš
tuota daugiau 13,(MM) automobi
listų. Bet visi^ tai nė kiek ne
sumažino skaiėiąus nelaiipfy. 
Jei kurių dienų tpažiair užmu
šama, ta? Hitų dięnų; užmuša
ma daugiau, šiemet -hutombbi- 
■iai užmušė; jau 493 žmonės, 
daugiau kaip ' pį) > d ui žmones' į 
dienų.

Policijai gal todėl nevyksta 
sumažinti nelaimes, kad puola
ma labiausia persekioti greitai 
važinėjančius, kuomet greitas 
važinėjimas nėra svarbiausia 
;riežastis nelaimių. Galima ir 
greitai važinėti ir neužmušti 
žmonių, o ir negreit važiuo
jant galima užmušti kitų ir pa
čiam užsimušti, 
laimių būna ne 
dėl neatsargaus 
atsargumas ir 
priežastim nelaimių, 
mas kaip iš automobilistų pil
dės, taip ir pėsčiųjų žmonių. 
Veik visos nelaimės įvyksta 
kryžkelėse, nes automobilistai 
važiuoja nesumažinę greitumo 
ii’ visai nekreipdami • domės į 
važiuojančius skersai. Pėstie- 
’i ir daugiausia eina skersai 
gatvę višai nepažiūrėję ar kar
ais nėra automobilių, tarsi jie 

nezinoį^, kad įsibėgusio auto
mobilio ant vietos sulaikyti ne
galima ir tokiu budu priešais 
avo didžiausias pastangas au

tomobilistas neišvengiamai tu
ri sultažinėti tokį neatsargų 
žmogų. Kaip nė vienas žmogus 
nenori žūti po automobilio ra
tais, taip nė vienas automobi
listas nenori užmušti žmogų, 
jei bent išėmus kokį pakvaišė
lį. Ir jeigu visi saugotųsi, butų 
išvengta daugelio nelaimių.

Daug nelaimių j vyksta ir to
dėl, kad daugelis važinėja gir
ti būdami. Girias žmogus prie 
automobilio “vadelių” yra pa
vojingiausias žmogus gatvėje. 
Girtas žmogus ir gatvėje nėra 
saugus, bet lai tik sau, nes jis 
pats palenda po gatvekariu ar 
automobiliu, bet girtas žmogus 
mtonflobily yra pavojingas ki
tiems, 
lis tams,
Ikišiol į girtus 
nebuvo kreipiama daug domės, 
bet dabar pradėta juos perse
kioti daiig aštriau ir girtus au
tomobilistus pradėta teisti ka
lėjimai!. Jau daug tokių auto
mobilistų sėdi kalėjime, dau
gelis jų gi dar pateks į ten. 
Lietuviai automobilistai irgi 
labai nusideda, nes daugelis jų 
prisigėrę munšaino laksto gat
vėmis, statydami kitų gyvastis 
į didžiausį pavojų. Jei dar gir
tas važiuotų pamaži, tai gal 
tiek ir bėdos butų,, bet prisi
gėrę jie mėgsta lakstyti kiek ninkai kbvojo stt savo naudo- 
lik jų automobilis gali nešti, tojais ir prispaudėjais, bet Ua 
Tokis girtuoklis yra tolygus kova lik tada sėkmingesnė pa- 
tokiam žmogžudžiui, kuris • iš-* sidarė, kada pradėjo vienytis, 
sitraukęs revolverį stovi gatvę- visų tautų darbininkai, kada 
je ir tyko kų nušauti.

Dabar girtiems automobilis- • cionalas.
tams atėjo sunkesnės dienos ir Į Pačiame internacionale irgi 
po kelis jų kasdie pasiunčia- ėjo kova. Kovojo marksistai su 

ir toliau eiti gubernato-^na kalėjimai! ir dar uždedama anarchistais-bakunistais. Bąku- 
ant jų didelės pabaudos. Ikišiol ninas laimėjo ir Internaciona-

NUSIŽUDĖ

m.,Mrs* Auna Bark voki, 26 
6610 S. Morgan Si., susibarusi 
su savo vyru nusitroškino ga- 
su, palikdama raštelį, kuriame 
ji tarp kitko sako: “Aš neken
čiu to Earl” (jos vyro).

Bryan Chicagoje
, ' •' < f i» ' ? iPorai dienų buvo apsilankęs 

Chicagoje Charles \V. Bryįn, 
demokratų kandidatas į vice 
prezidentus, pasitarti su de
mokratų kampanijos vedėjais. 
Užvakar jis išvyko i Lincoln, 
Neb.
riaus pareigas.

Penki žmones užmušti
Sekmadieny areštuota 80Q aų 

tomobilistų. Vienas nuteis* 
tas 60 dienų kalėjimam ' ‘

Pereitų sekmadienį penki 
žmonės liko užmušti automobi
lių, neskaitant daugybės sun
kiai sužeistų. Užmušti:

Mrsr^iisephine. Fiordą, 
m., Chicago Heigbts.

Stanley Zelinski, 5 m., Burn- 
ham,

Mrs. Ethel LAndan, 
2323 Thomas St.

Giųseppe Albinaski, 
539 Blackhavvk 'St.

Mrs. Sarah Grady, 60

37

50 m

13 jn-,

m. 26

nežiu-
vėda-

Daugiausia ne- 
del greito, bet 
važiavimo. Ne
yra vyriausia 

neatsargu-

kaip 
taip

automobi
li- pėstiesiems, 
automobilistus

i 
didžiausios bausmės^ susilaukė lą suardė. Bet šiandie Markso 

mokslas visame pasaulyje yra 
Žinomas ir marksistai milio- 
nais skaitomi, o Bakuninas se
nai visų užmirštas ir jo sekė
jai visi iki vieno pranyko. Is
torija ir gyvenimas parodė 
kuris tuoksiąs buvo teisinges
nis. Kaip JBakuninas smarka
vo, taip dabar smarkauja ko
munistai, bet praeis dar keletas 
metų ir Leninas nueis tokion 
pat užmarštin, kurion nuėjo 
Bakuninas,\su kuriuo jis tiek 
daug bendro turi.

Pirmam Internacionalui pa- 
įrus susitvėrė antras Interna
cionalas, dar tvirtesnis, kurio 
nė karas, n£ komunistai neįs
tengė sugriauti. Susitvėrė eko
nominiai internacionalai, susi
tvėrė ir atskirų unijų tarptau
tinės sąjungos. Ir dabar tie In
ternacionalai yra tięk tvirti, 
kad jokios pašalinės pajėgos 
jų sugriauti negali. Ir visų tai 
įvyko tik 60 metų laikotarpy!

Paskutiniai 60 metų darbi- 
ninlkų judėjime yra svaigiausi. 
Kiekvienas darbininkas-ė turi 
gerai žinoti kaip vystėsi darbi
ninkų judėjimas tuo laikotar
piu, kad kiekvienas galėtumėm 
suprasti ir žinoti kuriuo keliu 
mums reikia eiti prie galuti
no visų darbininkų tikslo — 
pasiliuosavimo iš tamsios kapi^ 
talistinės-alginės vergijos ir 
įžengimo Į šviesių socializmo 
gadynę. Tik pažinę praeitį.-ir 
jos klaidus, mes gulime išveng
ti tų pačių kĮai(Įų. kartojjmps; 
bet rasti ’ tiesų kelių į skaisčių 
ateitį ir juo paskui (Irusiai eiti 
su viso pasaulio -darbininkais.

Kokis buvo darbininkų judė
jimas prieš 60 melų, kaip jis 
vystėsi, kokias kovas darbi- 
ninkamk teko pergyventi, kų 
darbininkai laimėjo ir kokiu 
keliu jie privalo eiti prie galu
tinos pergales — visa tai bus 
išaiškinta šiandie Internaciona
lo apvaikščiojimę. Kalbės gi 
d. .d. P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvidas.

Todėl musų visų, 
kų-ių būtina pareiga 
šiame Internacionalo 
čiojime 
yaikščioj imas bus 
vai. vak., Mildos 
ant Bridgeporlo. Nė vienas jo 
nepraleiskime. —Socialistas.

Jis 
kad kada 
automobi- 
pastovėti 

jį iš auto-

Alfred Bogaez, 35 <n., 2518 S. 
California Avė. Jis liko nuteis
tai 60 dienų kalėjiman ir už
simokėti $200 pabaudos, 
buvęs tiek girtas, 
jis susidūrė su kitų 
liu, tai nebegalėjo 
ant kojų ir reikėjo 
mobilio išnešti.

Vaikai gatvėje irgi yra dide
lis pavojus. Jie žaidžia gatvė
je ir daugiausia pakliūva po 
automobilių ratais, nes vaikai 
yra vaikais ir patys apsisaugo
ti negali, čia ypač reikalingas 
yra didelis automobilistų, at
sargumas. Tėvhi taipjau yra 
dideli kaltininkai, kad leidžia 
vaikams žaisti gatvėje ir jų ne
žiūri. tik kada vaikų užmuša 
ar sužeidžia, tai verkių, rauna 
sau plaukus ir keikia automo
bilistų, nors, tankiausia, jei tė
vai butų nors kiek rūpinęsi vai
ko saugumu, nelaimės nebūtų 
įvykę. Tėvai turėtų atsiminti, 
kad gatvė nėra vieta vaikams 
žaisti.

Jei visi butų atsargesni ir 
jei kryžkelės butų daugiau ap
saugotos, negu kad dabar yra, 
tai skaičius nelaimių žymiai 
sumažėtų ir nereikėtų tada da
ryti masinių medžioklių ant 
automobilistų.

ŠAUDĖ ŽIURKES — PATS
3 NUSIŠOVĖ

Harry Bęcker, 29 m., nuėjo 
i sgvo tėvo- daržinę Kenoshoj 
šaudyti žiurkes. Hešaudydąnids 
jis paslydo ir parkrito ant šau
tuvo. Šautuvas išsišovė ir kul
ka perėjo jam per krutinę. Už 
k^Iių minučių jis ir pasimirė.

Prie 63 ir Cicero Avė. gal
vių, aeroplanas su šešiais pa- 
sažieriais negalėdamas greitai 
pakilti dėl savo sunkumo (jis 
buvo skiriamas tik 4 žmo
nėms), 
šių su 
Vienas

skiriamas 
atsimušė į krūvų krep- 
cibuliais ir susidaužė, 
pasažierius liko sužeis-

S
Bąncevičius sutinka dėti $2,000, 

jeigu nebus reikalaujama 
numesti svorį.

Bau-

side

Į Meyerso pareiškimų, 
cevičius štai kų atsako. ,

Jis sutinka dėti $2,(MK) 
bet”, jeigu Meyers nereikalaus 
iš jo numesti svorį iki 165 sva
rų. O jeigu Meyers neatsižada 
nuo to savo reikalavimo, tai 
Bffocevičius sutinka ristis ir 
palikti sudėtus $2(M) kaipo 
“side bet.”

Lietuviu Rateliuose
Šiandie Internacionalo 

Apvaikščiojimas
Šiandie vakare, Mildos sve

tainėj bus lietuvių apvaikščio- 
jimas 60 metų sukaktuvių nuo 
įsikūrimo pirmo ' darbininkų 
Internacionalo. Apvaikščiojimų 
rengia LSS 4 kp.

Internacionalo įkūrimas bu
vo pirmos pastangos suvienyti 
viso pasaulio darbininkus į 
vienų tarptautinę organizacijų, 
kuri kovotų už bendrus visų 
šalių darbininkų reikalus. Pir
mas darbininkų Internaciona
las jau mirė, bet jo paskelbto
sios idėjos, jo paleistas obal- 
sis “Visų šalių darbininkai vie
nykitės,” tebegyvuoja ir nuo
latos plėtojasi ir stiprėja! Dar
bininkų internacionalai turi 
ne be šimtus ir tuksiančius na
trių, bet milionus, o keliose ša
lyse yra įsikūrusios darbinin- 
kų-socialislų valdžios.

| Per daug šimtmečių darbi- 

susitvėrė darbininkų Interna-

NAUJIENOS, Chicagi), 1H.

darbinin- 
yra būti 
apvaikš- 

Atsiminkime' —• ap-
šiandie, 8 

svetainėj,

Cicero
l

Lietusių Liuosybės Namo Ben
drovės reikalai.

Pirmiau rašiau, kad Lietu
vių Liuosybės Namo Bendro- 
vė žengia smarkiai pirmyn iš 
bizniško atžvilgio. Tik visa 
bėda, kad Šerų neperdaugiau- 
sia parsiduoda, paskolos ma
žinimas eina lėtai, nes reikia 
milžiniškų sumų sumokėti pro
centais už paskolų. Jei dalinin
kai išpirktų serus, tai pasko
los veik visai neliktų, tuomet* 
kiekvienas gautų po kelis do
lerius dividenlų. Nežiūrint to, 
kad ir paskolos yra daug, vie» 
nok šėrų vertė gana smarkiai 
pakito bėgy dviejų metų iki 
$40. Jau pirlhiaus minėjau, 
kad Šerų veriu bus pakelta nuo 
sausio 1 d. 1925 m., todėl pa
siskubinkite įsigyti po šėrų 
pirma negu bus pakelta kaina.

* * . ♦

Pataisymas klaidos

Pereitoj žinutėj apie L. L. N. 
B. įsiskverbė klaida. Ten bu
vau pažymėjęs, kad Lietuvių 
Liuosybės svetainė bus išnuo
mota vienai organizacijai su 
pirma diena lapkričio. Turėjo 
būti, kad iki spalio 12 d. kurios 
organizacijos nepaims svetai
nės, tai ji bus išnuomota vie
nai organizacijai seredos, su- 
batos ir nedėlios vakarais.

Dar sykį raginu draugijas, 
priklaus,unpias ir įiepriklausan- 
■čiaš,l kad ‘ j(>« pairhtų sau t sve
tainę iki spalio 12 d. 'T •

Nusisamdymui svetainės ga
lite matytis su manadžie^ju, 
1312 So. 48 Court arba sve
tainėj, nes jis tankiai būna — 
1401 So. 49th Court i/ 14th St.

M. J. Žaldokas.

Mirė inžinierius Pranas 
Skalandžiunas

Pereitų šeštadienį Jackson 
,Park ligoninėj numirė inžinie
rius Pranas Skalandžiudas, ku
ris gąn ilgoką laiką sirgo inks
tų liga.

Nabašninkas pasižymėjo ne
paprasta energija: jis jau būda
mas suaugęs pradėjo mokytis ir 
Valparaiso universitete baigė 
inžinierystės skyrių. Nors jis 
mokykloj specializavosi .staty
boje, bet vėliau susidomėjo che
mija ir keletą metų dirbo toj 
srityje.

Laidotuvės įvyks rytoj, spa
lių 1 d.,^1 vai. po pietų. Kūnas 
bus lydimas iš Mažeikos koply
čios į Tautiškas kapines.

Kviečiami yra visi nabašnin- 
draugiai dalyvauti laidotuvė

se. Į laido.tuves iš rytinių valsti
jų yra atvažiavęs -nabašninko 
brolis ir sesuo.

West Side

tan. ,

Iš Dr. V. Kudirkos D-stės susi
rinkimo. Išrinko ~ delegatus 
Vilniaus Vadavimo KomKedža'stį mirties. Jeigu lavone ran-

. - , • i n • i i i • i1, i___ :

Del vasardš karščių Dr. V. j 
Kudirkos draugi j os ■ '• veįkįmas} 
buvo kiek, apsistojęs; jTiesa, iri 
šių vasarą buyo sutingusį šei
myniškų išvažjąyinių, kuris pa
vyko gan ger^i. BeV po.’to beveik 
nieko nebuvo,veikiamą ir, rodos, 
kartais ir susirinkimai neįvyk
davo dėl narių neatsilankymo. 
. Pereitą šeštadienį t. y. rugsė
jo 27 d., Dr. V. Kudirkos drau- 

susirinkimą ir 
niaus Vadavimo

gija, laikė savčh 
ėmėsi darbo. Vili 
Komitetas prisiuntė šiai draugi
jai laiškų, kviesdamas jų prisi
dėti prie suirengimo masinio su
sirinkimo ir prisidėti prie komi
teto darbuotės. Laiškas liko pri
imtas. Aįpsvarsčius laiškų tapo 
išrinkti trys delegatai į Vilniaus 
Vadavimo Komitetą. Delegatais 
išrinkti šie: Makauskas, J. Gel
gaudas ir V. Bašinskas. Be to, 
tapo išrinktas komitetas suren
gimui vakaro, kuris atsibus 
Naujų Metų vakare.

Tad po vasairos atostogų Dr. 
V. Kudirkos Draugija ir vėl 
imasi jdarbo. —Westsidietis.

Ramučio pasikalbėjimas 
su Dr. St. Naikeliu 

»

Dr. Naikelis gi yra miesto ko
ronerio Dr. Springer pagel- 
bininkas. — Kas daroma at
sitikus nelaimei ar užmušč- 
jistei. — Vėliausi nuotikiai.

Vakar Ramulis užėjo pas 
daktarų St. Naikelį, kad iš jo 
sužinojus apie tokius dalykus, 
apie kuriuos lietuvių spaudoje 
dar nebuvo rašoma. Daktaras 
maloniai priėmė Ramutį ir 
smulkmeniškai aiškino dalykus, 
daugiausiai savo pareigas ir 
vėliausius atsilikimus. Dr. Nai
kelis gi yra miesto koronerio 
Dr. Springer pagelbininkas ir 
jo pareiga yra egzaminuoti ir 
ištirti visas staigias ir nenatu- 
rales mirtis. Ka‘d neužėmus' 
daug vietos prisieina rašyti 
kuotrumpiausiai ir ant kiek ga
lima aiškiausiai. K

Gavus pranešimų
Kas veikiama gavus prane

šimų apie nelaimingų atsitiki
mų arba žmogžudystę?
‘Čia daktaras Naikelis atpa

sakojo veik kiekvienų žingsnį, 
nuo pradžios iki galo.

Kada kur-nors atrandama la
vonų, tai atradėjas tuoj pra
neša vietiniai policijai; 
eialiu telefonu praneša 
siųjai policijos stočiai 
ši tuo pačiu momentu
koronerio ofisui - Dr. Sprin
ger; pastarasis pašaukia savo 
pagelbiuipkų .> l)r.: Naivėlį. / šis 
gavęs v *■ 2 ”1 1
čiausiai 
vieton,
Pašauktas pagelbininkas dak
taras. važiuoja automobiliu vi
su smarkumu, jo niekas netur 
teisės stabdyti. Ant vietos at-

ši spe- 
vyriau- 
mieste; 
praneša

šių žinių turi kuogrei- 
skubintis nurodytoj 

kur randasi lavonas.

silikimo suvažiuoja policija 
vieša ir slapta, daktarai, mies 
to fotografas. Lavonų niekas 
kitas negali nei pajudinti apart 
miesto koroneriaus daktarų. 
Jie tik gali lavonų apžiūrėti bei 
jį vartyti. Pirmiausia miesto . 
fotografas nuima paveikslus ir 
vieta, paskui daktaras apžiūri 
nuodugniai ir atiduoda polici
jai, kuri veža prie artimiau
sio graboriaus. Jeigu lavonų 
kas pažysta bei yra giminės, 
tai atiduoda jiems, 

r i

Egzaminavimas Javono. ••

Pirmiausia apžiūri rūbų, Ar 
jis sudraskytas, koks rūbas, 
kiek, kokia spalva, kokios žy
mės ant rūbo. Kišenius iškra
to ir kų ant jo lavono' bei ki
šenės randa užsirašo ir daik
tus atiduoda policijai. Policija 
grąžina giminėms tų, kurių pa- 
gollMi policija galėtų sugauti 
prasikaltėlį. Pilnas egzamina
vimas lavono kūno, visi kūno 
ženklai, žaizdos, įbrėžimai yra 
mieruojami ir detaliai užrėkor- 
duojami. Lavono ūgis, svoris 
ir net jeigu turi aukso dantis 
ir tas yra rekorduojama. Dak
tarai tuoj sprendžia mitlj, prie- 
v j t y J 4 

ofisas siunčia
kuris atvykęs ^nt 

ant greitųjų su- 
iš šešių žmonių,

dasi kulka, jų jib butiuAi turi 
išimti, kad darodžius, jog mi
rė nuo kplkos! Pavyzdžiui, jei
gu randa kelias kulkas, dakta
rai tuoj jąę ' išėmę sprendžia 
ar Buvo,. vienas šovikas ar dau
giau-, mat1 sulygina kulkas ir 
žiuri ar, yra vienodus ‘kuĮkos.

’ > •Užmušus dirbtuvėj
Jeigu užmuša dirbtuvėje ar

ba sunkiai sužeidžia, taip kad 
nuo tų žaizdų žmogus miršta, 
lai paveldėjai gauna iš CorĄ- 
pcnsalion Bureau $3,7(M), ..bet 
tik jeigu koronerio oflshš pri- 
pažysta, kad žmogus užmuštas 
dirbtuvėje, arba mirė nuo gau
tų dirbtuvėje žaizdų. Tai yra 
tokie jau Compensation įstaty
mai.

•Jeigu nusinuodija
Jeigu randa lavonų ir abe

joja ar įsitikiną, kad gal nu
sinuodijęs bei nunuodytas, 
tuomėt išima visus vidurius: 
kepenis, pilvų, žarnas, inkstus 
ir smegenis egzaminavimui. 
Tie yra siunčiami į pavieto la
boratoriją nuodugniam ištyri
mui. Chemikas išegzaminavęs 
praneša apie pasekmes. Kitais 
žodžiais \ tariant, daroma Post 
Mortcm arba kaip pas mus lie
tuvius yra priimta vadinti — 
“ravidavojimas.”

Kcroneiū) daktarai suradę 
priežastį tuoj praneša apie tai 
ofisui, ofisas siunčia savo 
VdejJuty,” 
vietos tuoj 
šaukia “jury 
nors ir nuo gatvės pagautų, bi
te1 tik butų piliečiai, ir jiems 
atiduoda tą daktarų raportų ap
svarstyti. Šis “jury” sprendžia, 
ar daktaro raportas- gali Luti 
tokis, koks paduotas ir j:? sa
vo nuosprendžiu prasikaltusį, 
bei papildžiusį žmogžudystę' 
atiduoda į “Grand Jury.”

Kada .teismas įvyksta, dak
tarai turi teisme atiduoti pilnų 
raportų teismui.

Pirštų antspaudus
Pribuvus ant vietos atsitiki

mo, tuoj nuima lavono pirštų, 
rankų ir kojų ir jų pėdų ant
spaudas, ir jeigu - randama 
koksai įnagis taipgi ir jo ailt- 
spaudas paima. Kaip tai daro
ma? Paima sugūramų jų popie- 
rą “blotier,” jų gerai aprukina 
bile suodžiais ir jų prispaudžia 
prie tam tikrų reikalingų ant- 
spaudimui vietų.

Norp ir nuo ginklo bei kokio 
kilo daikto taip pat nuimama 
antspaudos, nes jeigu žmogus 
turėjo ginklų savo rankoje, lai 
ant to ginklo liko rankų bei 
pirštų žymės, nes žmogaus ran
kos visuomet yra drėgnos. To
mis antspaudomis policija ieš- 
kofprasikaltėlių visur kur. To
kios antspaudos policijai pagel
bėjo surasti tikrų kaltininkų ir 
garsiame Miliausko dalyke.

Vienu žodžiu,'koroneris dak
taras turi rasti priežastį mir-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

FRANClšKUS'* CHARNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 29, 1924, 12:15 A. M., po 

’’ sunkios ligos. Turėjo 32 metų 
amžiaus, gyveno Amerikoj 14 
metų. A. A. Franciškus paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėdybos, Ra
seinių ap., Kamajų parapijos, 
Suvadiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį, Johanną, po tėvais 
Krencaitę pusbrolį Petrą Rimšą.

Kūnas pašarovtas, 10705 So. 
Greenbay Avė., East Side.

Laidotuves atsibus Ketverge, 
Spalio (October) 2, 1924, iš na
mų 8-tą vai. iš ryto ,bus paly
dėtas į šv. Juozapo Parapijos 
Bažnyčią, So. Chicago, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
palydėtas į šv. Kazimiero Ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
Ir dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę
Moteris ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja* gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

»vo
tvirtumu masažuoja mab < 
savo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti. ISsi- ' 
trinkite gerai su senai 
žinomu Ir patikėtinu i

Ireg. 8. V. ' 
Pat. Ofise, i;

ir .Iš'VENG 
KITĘ nuovar
gi/), skaudamų 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių. Bukit 
tv.irtu ir svei- 

.ku, tuomet 
jokie darbas 
jums neiSro- 

I dys niekuomet
i persunkus. Nei'SHena atsargi Šeimyna ne- 
' gali būti de bonkos Šito liniinento. Nėra 

tikraUŠ, jei neturi INKARO vaisbaženklio.
F. AD. RICHTER & CO..

\ 104-114 So. 4th St., Brooklyn. N Y.

Ruimai ir lovos dėl 
Didelis prūdas de!

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

♦ Atdaros dieną ir naktį. 1
Vanos, libtaus ir marių druskos 

ihaudynės. 
nakvynės, 
plaukymo.

Specęalčs rusiško^ maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS ' 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevclt Rd.

Phone West 1511 Chicago, III.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau- 
j ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Ssiiošius
1616 W. 47th Street

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuonai padarysi dideli smagumą 
pata sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais attinražinCji b 
greičiau galėsi paraityti laišką ai 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
šia, parankiausia ir dalikatniauiii* 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra*

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., •



Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nnc 5 pusi.)

ties ir pasakyti aiškiai nuo ko 
žmogus mirė. Pavyzdžiui, ras
ta lavonas peršautas, bet mir
tis nebuvo nuo žaizdos, tik nuo 
kraujo nubėgimo, tuomet dak
taras ir 
ko nuo 
žaizdos,

sako, kad mirtis įvy- 
kraujo rtubėgimo iŠ 
kurią padare kulka, 

iš tam tikro revolve-

jienos turės taip greitai tas ži
nias/ kaip ir anglų laikraščiai. 
Naujienos, reiškia, vėl bus 
pirmutinės. Ačiū daktarui.

—Ramutis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 

yra visas čia korone-1KOS ir turėtumėt prisirašyti 
rio daktaro darbas. I tuojau, jei dar nesate prisirašę.

Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi-

rio.
Tai

Lietuvis mirė nuo munšaino

^auPenose l)llvo Pra“ dėsit užtektinai pinigų, kad nu- 
nešror kad rasta lavonas tulo Į sipirkus sau namelj ar užtikri- 
Gabrio.

Daktaras
šauktas ten
pasakoja šį

Antanas Gubris (taip gimi-Į _______
nės paduoda pavardę) lulo Į Internacionalo Apvaikščiojimas

Naikelis buvo 
prre lavono ir jis 
dalykų sekamai:

nūs savo senatvę.
P0-! NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

bus 
žmogaus rastas gulintis kniupš-1 ™gsėjo 3p d., Mildos svetainėj, 7 v. v.

. .. . i i • a Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont-cias 4 colių vandens baloj. Svo-L,|jafl apie darbininkų judėjimą Inter- 
geris Gūbrio jį pažino/ Ir pa- nacionalui susitvėrus, kokia tada bu- 
aiAkėjo sekama istorija. Anla-.
nas Gubris gavo kokius ten darbininkės atsilankyti i šį apvaikš- 
pinigus iš Lietuvos (valdiškus, ., \ — LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas,
išmokėtus kurio tai iš jo gi
minių). Antanas pasigėrė. N 
ėjo į tūlą karčiamą, 
triukšmą, sudaužė 
pridirbo blėdies, ir 
mos* tapo išmestas, 
pradėjo kabinėtis 
karių ir automobilių, kad tie 
davežtų lig Chicagos. Matyt, 
kad kas jį nustūmė, nes ras
ta prakirstą jo kairįjį skruos
tą. Padaryta ant jo Post Mor- 
tem, rasta, kad jis mirė nuo 
munšaino. Rasta ant smegenų 
vandens, kraujas daug suskis- 
lėj\'S, pilvo uždegimas, inkstai 
sugedę ir galutinas nuospren
dis buvo — munšainas:

Nu- 
pakėlė 

stiklus ir 
iš karčia- 
Jis paskui 
ant gatve-

Lietuvių Moterų Draugija Ap
švieta, atidarymui sezono rengia 
puikų šokį, Auburn Park Masonic 
Temple, seredoj, spalio 1 d., 9 v. 
vak. Kviečiame Chicagos visuome
nę atsilankyti ir linksmai pasišok
ti; grieš puiki p. J. Byansko or
kestrą —Rengimo Komisija.

Eglė Žalčių Karalienė, penkių 
veiksmų dramą stato Pirmyn Miš
rus choras, nedėlioj, spalio 26 d., 
Liuosybės svetainėj, Cicero, III.

—Komitetas.

Jaunuolių Orkestrą rengia didelį 
koncertą gruodžio 6 d., Meldažio svet. 
Meldžiame kitų draugijų nerengti tą 
dieną vakarų, nes Jaunuolių Orkestrą 
vakaro pelną skiria dėl Chicagos Lie
tuvių Auditorium.

— Rengimo Komitetas.

PRANEŠIMAI
ją

1^
, ChIcijp>, nL

ISRENDAVOJIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME'
^Ayadien^ 1924

NAMAI-2EME
Bridgeportas. — Susivienijimo Lie

tuvių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks antradieny, 
rugsėjo 30 d.,'7:30 vai. vak., Mildos 
svetainėje 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite pribūti 
laiku, nes randasi svarbių dalykų ap
tarti kaslink užbaigimo budavojimo 
Auditorijos.

— A. J. Lazauskas, sekr.

ANT RENDOS 4 ruimai flatas iš 
užpakalio, šviesus ruimai, toiletas ir 
viduj, renda pigi, prie karo laines, 
antros durys nuo Halsted j Eastus 
ant 22 stryto. Atsišaukit prie savi
ninko į cigarų štorą

1 732 W. 22 St., 
Tel. Canal 5942

EXTRA DIDELIS BARGENAS
5 ruimų vėliausios mados rakan

dai, turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausj pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargąno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas tik 6 metų senumo, 3 flo
rų po 4 kambarius; maudynės, 
elektra, 
pastogė,
Brighton parke. Prekę $13,300-
Cash mažai tereikia.

2541 W. 39 Place

beismentas
garadžius,

aukštas,
randasi

PARDAVIMUI ARBA , 
MAINYMUI

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiški) šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:3(1 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nėsate 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.

RENDAI 4 ruimai, naujas namas, 
elektra, maudinės, renda 2 lubos fron
tas. Rehdai garadžius 3 mašinoms. 
Kaina į mėnesį $5.00 už mašiną. 
Kreipkitės prie savininko, 1 lubos už
pakalis.

Atsišaukite
827 W. 34th PI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI 7 kambarių niQ- 
demiški raknndai, didelis pasiūly
mas: 3 šmotų mohair parloro se
tas, karpetai, lempos, conąole fo
nografas, riešuto medžio valgomo 
kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, 3 šmotų mėlynos skil
ios parloro setas, virtuvės priren- 
gimai. Turi būt parduoti prieš spa
lio 1 d. Visus sykiu ar dalimis.

815 S. Ashland Blvd.
r"-................ ... ........ j '. '■'»

MEDINIS namas, 8 metų 
mimo, 2 flatai po 4 kambarius, 
mau^ynėc, elektra; lotas 38x125 
prekė $6000, cash $2000, 
lengvais išmokėjimais.

, 2423 W. 46 Place

se

klius

Garfield Park. — Vaikų draugijėlės 
pamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai būna kas pėtnyčią, vakare 
kaip 7:30 v. J. JSngele svet., 3720 W. 
Harrison St. ~ 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite 
atvesti ir 
jėlės.

Tėvai norintys savo

prirašyti prie musų draugi-
— Valdyba.

Cicero.
Sąjungos

— Uet. Namų Savininkų 
mėnesinis susirinkimas Atsi

bus 1 d. spalio vakare, LukŠtos svet. 
Ateikit 
m y nu s, 
kalų.

visi nariai ,atsiveskit ir kai- 
daug yra svarbių visiems rei-

— Korės)) K. D.

Mot. Dr-jos ApSvieta susirin-Liet.
kirnas trečiadieny, spalio 1 d. neįvyks 
iš priežasties rengiamo vakaro tą pa
čią dieną ir negavimo svetainės kitai 
dienai. Sekantis susirinkimas bus 
pranešta Naujienose, tėmykit.

, — Sekretorė.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas jvyks .Seredoj, spalio 1 d., 
1924 8 v. v. Mark White Scj. svet.-prie 
29tos ir Halsted gatvių. Malonėkite 
visi nariai ir jų tėvai atsilankyti, nes 
turėsime pasitarti kaslink rengiamo 
koncerto, kuris jvyks gruodžio 6, 1924 
Meldažio svet.,

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

ANT RENDOS apšildomas fronii- 
nis kambarys dėl vieno ar dviejų vy
ri} ar merginų, su valgiu ar be val
gio. Vaikų 
mynos.

Atsišaukit
35)8

nėra. Prie mažos šei-

So. Parnell Avė.
2 fl. ,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA— ‘
Moterų indų plovėjų. Nerei

kia dirbti nedėlioj.
Atsišaukite

4169 Š. Halsted Bt.

ant trum-REIKIA Veiterk 
pų valandų, moteries ar mergi
nos.

1549 Indiana Avė. 
Tel. Calumet»1277

PARDAVIMUI
PARSIDUODA du pečiu, vienas 

kukninis su gazu, o kitas žieminis 
dėl kietų ir minkštų anglių. Pečiai 
mėlini ir mažai vartoti. Parduosiu 
pigiai. Parduodu, nd* kraustaus į 
apšildoma butą.

2441 W. 45 PI.

PARDAVIMUI bučernė, visokių 
tautų apgyventa, 4 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi. Atsišauki
te nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Agentai nefeikalingi.
Phone Boulevard 0574

Parsiduoda grosernė ir deli- 
katešen krautuvė arba mainoma 
ant loto. Graži vieta, sena iš
dirbtas biznis.

1505 — 49th Ct., 
Cicero, III.

MŪRINIS namas 3 flatų 
4 ir 1—6 kambarius, namas 
geram stovy, elektra, maudy
nės, visi parankumai; prekė 
tik $6700, cash $2000, kitus 
lengvu išmokėjimu.. z*"

2954 S. Parnell Avė.

po

.MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam
barių, veik naujas, visi paran
kumai; prekė 
$2500, kitus 
mu.

4014 S.

$9000, cash tik 
elngvu išmokėji-

Rockwell St.

Su kirviu neleido imtis pa
veikslų. įtariama ^nunšainąs
Rugsėjo 25 d., 7:20 vai. va

kare Jonas Sargis apkapojo sa
vo uošvj su kirvuku. Dalvkas 
tokis. Pats Jonas Sargis gyve
na 610 llill St., Užsiėmjmas — 
janitorius. Jo moteris Nancy

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas ir Lietuvai Socialistinės Jau
nuomenės Lyga sausio 4 d., 1925 me
tais rengia Didelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio salėje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijų bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarti nerengti.

— koncerto Rengimo Komitetas.

Ar jus žinote, kad
Chicagos lietuviai, apie 30,000, or

ganizuoja La Fallette kliubus ir visi 
balsuos už jį. Ar jus žinote, kuo
met jus perkate pakelį Helmar Tur
kiškų cigaretų, jie suteikia jums sma
gumą, taip kaip 100% Turkiški ciga- 
retai gali jums duoti. Milionai rū
kytoji} yra permainę į Turkišką taba
ką, tai tur būt yra tam priežastis.

REIKALINGA senyva moteris, ku
ri norėtų prižiūrėti 3 vaikus. Du iš
eina į mokyklą, o trečias 2 metų 4 
m. būna namie. Duosiu butą, valgį ir 
primokėsiu.
** JAMES. ŽILIUS,

4618 So. Talnfan Avė.

PARDAVIMUI bučernė arba 
mainysiu ant automobilious, biz
nio daroma į savaitę $600.00.

Kreipkitės
3425 So. Halsted St.

MEDINIS namas, 3 kamba
riai žemai, 4 antro floro, beveik 
naujas. Kaina $5000, cash tik 
$2000.

4519 S. Albany Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA ^/moterų sortavimui 
regsų. Nuolat darbas; gera mo
kestis. * į

Ateikit seredoj.
2130 S. Federal St. 
_______ . ,~ r *____________

PARDAVIMUI 3 krėslų barbemės 
šapa. Trys balti krėslai ir rakandai, į 
$310, $100 cash ir po $10 į mėnesį, 5 
metų lysas, nebrangi renda, 2 gyveni
mui kambariai iš užpakalio.

Kreipkitės
1012 W. 31 St. 

Tel. Prospect 5277

TAIPGI turiu naujų namų 
po 6 ir 6 kambarius ir po 5 ir 
5 kambarius, gražioj vietoj 
prie parko ir mokyklos. Vieta 
gerai lietuviams žinoma — 
66, Rockvvell ir Tolman Avė. 

t Šituos visus namus mainysi
me ant lotų ar namų. Atsišau
kit greitai, nes tai yra barge- 
nai. >

PAJIEŠKAU savo dėdės Juozapo 
Daunoriaus, Šiaulių apskričio, Kurtu
vėnų parapijos, Sauginių kaimo. Apie

4 PAGYVENIMŲ bizniavas na
mas. rendos $73.00 j mėnesį. Kai
na $6,500, įmokėti $500.00.

4 PAGYVENIMŲ medinis namas, 
garadžius, 2 lotai' prie šalies. Ren
dos $75.00 į mėnesį, kaina $7,500, 
įmokėti $1,000.

2 PAGYVENIMŲ namas po 4 
kambarius, elektra, aukštas beia- 
mentas. Rendos $45, kaina $4,500 
įmokėti $500.00.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis narnas, 
po 6—6 kambarius, visi įtaisymai, 
aukštas cementuotas beismentas. 
Rendos $100.00 į mėnesį. Kaina 
$8,900, įmokėti $3,000.

Tie visi namai gali būti maino
mi ant bile kokio biznio arba far
mos. Perkant parsiduoda labai pi
giai. Platesnių žinių kreipkitės

C. P. SUROMSKI & CO.
REAL ESTATE

3352 So. Halsted St., 
Chicago

Tel. Boulevard 9641

Farmos ir Lotai
PARDAVIMUI AR MAINYMUI
50 akrų geriausio juodžiamio su 

gerais budinkais didelis gražus 9 me
tų sodnas išduoda puikių vaisių, upis 
bėga per žemę, prie didelio kelio, gol
fo parkas priešais farmą, 2 mylios iki 
gražaus miesto Sycamore ir 4 mjHjos 
iki Dekalb, 111., kur randas dideji/fab
rikai, bizniavas miestas, pusėtinai lie
tuviais apgyvenąs, ten žemė yra par
duodama «po 3, 4 ir-5 šimtus doleriij 
iflž akra, bet aš parduosiu šitą vietą 
uz $12,000 arba mainysiu ant namo 
su prienama skola arba be skolos. 
Pasiskubinkit, gausite pigiai šitą gra
žią vietą dėlto jog neatbūtinai turite 
būti parduota į trumpą laiką.

80 akrų juodžemio, 60 akrų dirba
mos, geri budinkai, 50 mylių nuo Chi
cagos, 2 mylios Hobart, Ind., labai 
derlinga žemė, galima auginti ką no
ri ,verta $150 už akrą, parduosiu pir 
giai už $7000, arba mainysiu ant 2 
flatų mūrinio namo su mažai skolos.

Jos tėvas Eroneja David (jo 
uošvis), gyvenantis šalimis, 
612 llill St., susitaręs su savo 
dukteria Nancy Sargiene pasi
imti mažą Sargienės kūdikį ir 
eiti imtis paveikslus. Sargienes 
gi vyras Jonas Sargis buvo 
tam priešingas ir -tarpe Jono 
Sargio ir jo uošvio Eroneja 
David įvyko kivirčiai, barnis ir 
prieita prie to, kad Sargis nu- 
• įtveręs kirvuką pradėjo senį 
kapoti. Perkirto žemutinį kau
lą galvos, išfnušė dantis, per
kirto ranką ir pečius. . Senis 
matydamas, kad bus blogai 
įbego į dukters Sargienės iriieg- 
kambarį pasislėpti nuo kirčių. 
Tuo laiku kambaryje Nancy 
Sargienė žindė kūdikį ir ji pa
mačius savo tėvą kruviną tuoj 
ant vietos mirė. Krata ir ieš
kojimai parodė sekamą. Na
muose rasta daug munšaino, 
nors kaimynai ir. sako, kad J 
Sargis' nebuvo girtas. Sargie
nės lova \Msa buvo kruvina, 
Sargienė gulėjo negyva, kūdi
kis gulėjo ant jos dešinio šono, 
matyt penėjo. Policija paėmė 
Sargį kalėjimai!, senį į VVest 
ligoninę, o Sargiene padaryta 
Post Mortem ir rasta, kad ji 
mirė nuo išgąsčio, — širdis 
sustojo urnai plakus; ir šir
dies didžioji gysla buvo ma
žesnė negu paprastai. , i

Visa širdis buvo patalogiš- 
ka. Rasta kaklą ir krutinę bis- 
kį apibriežtus.

Sargiai 
yra s yra i.

nėra lietuviai. Jie

* ♦

man daktaras Nai-
Jis jau 9

Birutės Choro atidarymo šių metų
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa- 18 metų kaip Amerikoj.' Meldžiu pa- 
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. ties atsišaukti arba žinančių pranešti, 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie už ką busiu dėkingas.____
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
nat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

ANTANAS DAUNORIUS
450 N. Green St., Chicago, III.

REIKIADARBININKŲ 
wąv

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
ice creamo, mokyklos reikmenų ir 
taip visokių mažmožių; galima sy
kiu pirkti ir forničius; penki kam
bariai gyvenimui, elektra, vana, 
rendos $50 į mėnesį, ilgas lysas, 
turiu parduoti greitai, nes einu į 
didesnį biznį.

5613 So. Racine Avė.

JOKANTAS į BROS. 
4138 Archeiį Avė.

Tel. Lafayette 7674

$5 į mėnesį nupliksite
Vieną akrą žemės, neloli Ogden 

Avė., prie C. Bu & Q. R. R., visai ne
toli nuo stoties.* Greitai auganti apie- 

, linkę; labai gera vieta dėl daržovių
PARSIDUODA 3 kėdžių bar- auginimo arba vištų farmos; parduo- 

bem5. T-’-i- p“ikl!. akl:* »"r,.ir
nes einu j kitą biznį.

Atsišaukite
1711 W. 46 St.

Tai tiek 
kelis papasakojo, 
mėnesiai kaip tuo darbuojasi. 
Per tų laiką jam teko egzami
nuoti virš 400 lavonų, daugiau

siai užmušėjisčių, kurios suda
ro 90 nuoš. nenatūralių mir
čių. Virš 20 buvo lietuvių įvy
kių.

•Daktaras Naikelis prižadėjo 
suteikti Naujienoms kasdie 
įvykius Chicagos. Reiškia, Nau-

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekviena diena, anksti ryto į savo 
lanvus. praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną. 3210 So. Halsted St. Nuo kn- 
’o 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
litą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
arusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
Smogui. Taipgi norinti gauti kas 
tavaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
‘Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki- 
us laikraščius, praneškite Aušros 

Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- 
oa priduokite reikalavimą telefonu: Boulcrard 9B63.

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, III.r. Lukoševičius.

—Naujieną Adm.
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 iii regentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris napatingekite ateikite priė* 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 Ascilla.

L. M. I). Apšvietos šokiai. Rytoj 
spalio 1, įvyks atidarymo sezono šo-į 
kiai, rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta Aubum Park Masonic Į 
Temple, prie 79 ii- S. Union Avė. 9 
v. vak. Teko girdėti, kad visos Bi- 
rutietės ir Birutiečiai visu smarkumu 
rengiasi į šokius, bus linksma,, nes 
daug jaunimo šoks, taipgi bus smagu 
ir pasižiūrėti, neužmirškime rytoj būti 
visi. — Tikrai busenti. ;

North Sidės Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas jvyks spalio 1 d., 
7:30 vak. Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi delegatai kviečiami 
laiku būti. — Rašt. V. Rudis.

Susivienijimas Lietuvių Namų Savi
ninkų ant Bridgeporto, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, trečiadieny, 
spalio 1 d., Mildos* svetainėj, 3142 S. 
Halsted St. Susirinkimas prasidės 8 
vai. vak. Visi nariai malonėkit su
sirinkti laiku, nes randasi svarbių da
lykų aptarimui ir atsiveskit naujų na
rių prisirašyti, lietuviai namų sa
vininkai Chicagoj yra priimami.

IX Gulbinas, Rašt.

’APSIVEDIMAI
J IEŠKAU apsivedimui merginos ar 

moteiies, kuri mylėti} gyventi ant 
ūkės, aš vaikinas 36 metų, jaunas, ne
naudoju tabako, ne alkoolio( mun
šaino), merginos vidutinio amžiaus 
parašykit man 'laišką, o aš daugiau 
pasiaiškinsiu. Yes, dar ir paveikslą 
įdėsiu. Religija nėr paisyta. Galite 
rašyti lietuviškai arba angliškai. Joe. 
Balsis, Box 81, Kennan, Wis.

REIKIA VYRŲ. Patyri
mas nereikalingas. Tik rei
kia gerų darbininkų, * kurie 
mokėtų lietuviškas aplikaci
jas išpildyti. Gera mokes
tis ’'

ORDER OF OWLS
• 58 W. VVashington St.

REIKIA 10 bučerių, gera mo
kestis, nuolat darbas. Taipgi 
reikia 10 vyrų ant farmų.

2029 Grenshaw St., 
netoli nuo Robey St.

Turiu parduoti greit, po $5 j mėnesį. Rašykite arba 
fonuokite.

M. PETROVVSKJS
17 E. 61 STR.

PHONE NORMAL 7691

tele-

120 akrų derlingos žemės 14 ruimų 
namas ir kiti dvarski budinkai prie 
didelio kelio prie gražaus miesto 50 
mylių nuo Chicagos gražus sodnas,\ 
visos geros mašinos, traktorius, 5 ar
kliai, 16 melžiamų karvių iš pieno 
daroma biznio apie $400 į mėnesį, au- 
za viduje įtaisyta pagal vėliausios 
mados, vanduo, toiletai ir maudynes 
yra auza prie strytkarių ir netoli nuo 
gražios leikos summer resortai. Prie
žastis pardavimo senatvė, verta 
$40,000, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant gero namo geroj vietoj.

> . 1 /
80 akru, 40 akru dirbamos, likusi 

miškas, žemė lygi ir aptverta, seni 
budinkai, parduosiu pigiai už $1500, 
arba mainysiu ant automobilio, gro: 
šerio ar bučemės, tai yra auksinė 
proga.

PARSIDUODA Brighton Par
ke, Meat Mancet ir Grosernė, su 
namu arba be namo. Daro 
ra biznį. *

4359 S. Maplewood Avė.
Lafayette 2799

ge-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tanaistai yra reikalas savo nar
— maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 

ti, popieruoti arba j naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darba galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„
, 3149 So. Halsted St., 

Tel. Y arda 7282.

REIKIA AGENTŲ.—
Mes mokame algą ir nuošim

čius gabiems, energingiems ir 
apsuklriems vyrams kurie dirbs 
prie musų prie real estate.

Neatsišaukite jei neturite ge
rų paliudymą.

E. T. BR0WN
706 Burnham Bildg.
160 N. Lą Šalie Str.

Chicago, III.

PARSIDUODA —
GROSERNĖS

FIKTUREI.
v 2715 W. 38 PL.,

Tel. Lafayette 8869

BUNGALOVV
Keturių kambarių bungalow, grejf 

tai augančioj kolonijoj, 2 blokai nuo 
stoties Burlington geležinkelio. Van
duo, gasas, elektra, akmeninis.kelias 
ir apmokėtas, $400 {mokėjus, kitus po 
$35 į mėnesį, įskaitant palūkanas. 
Labai pigiai už cash. Atsišaukite ar
ija rašykite.

M. PETROWSKJS
17 E. 61 STR.PHONE NORMAL 7691

Turiu ir daugiau farmų su visais 
įtaisymais, bet čionai negaliu patal
pinti. Norėdami įsigyti gerą farmą 
visados kreipkitės prie manęs, nes aš 
esu vienintelis Farmų Agentas, su
prantu Farmų ir ^armerių reikalus, 
gausite teisingą patarnavimą Jr ant 
pareikalavimo duosiu paliudijimus 
nuo tų žmonių katriems aš esu par
davęs ar įmainęs farmas.

ANTON BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St., 

Chicago.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, geras biznis, 4 kam
bariai gyvenimui. Ilgam laikui 
lysas.

2811 W. 38th St.

PARDAVIMUI lotai Harvey, III 
arba mainysiu ant mašinos. Kreip
kitės tuojaus, gausit bargeną; 
tai randasi geroj vietoj.

Kreipkitės vakarais.
F. Čekanauskas 

5914 Ste\vart Avė.

lo-

PARSIDUODA 2"flatų medi
nis namas po 4 kambarius su 
groseme arba be jos. Parduo
siu pigiai. Apleidžiu miestą.

> 717 W. 21 Place

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 pątyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKALINGAS janitorio pagelbi- 
ninkas, turi būti patyręs, jaunas, 
tvirtas vyras, nevedęs ir, kad butų 
unijistas. Kambarys, valgis ir mo
kestis.

Atsišaukit per telefoną 
Fairfax 4899

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
biznis išdirbtas nuo seno laiko, prie
žastis parohvimo tūrių 2 biznius, S. E. 
kampas 7B ir Westem Avė., kitas tik 
bučernė, 1835 W. 59 St., galima pirkti 
katra nori.

Savininką gali matyti
S. E. kampas 73 ir Westeme Avė.

BARGENAS— 6 Ncambarių 
mūrinis bungalow, kieto medžio 
užbaigimo, fumace šildomas, 
didelis skiepas, kaina $7,500.

T15MYKIT broliai lietuviai. Par
duodu farmas, turiu jų 30, su budim 
kais ir sodais, prie vandenų, visokiai^ 
išmokėjimais. Aš čionai gyvenu 12 
metų. Pirkite broliai, gyvensime 
čionai puikiai, neturėsit bosų ant sa
vęs.

ANTANAS MACUNAS, 
R. 1, Box 51, Irons, Mich.

2115 W. 54 PI. Tel. Rep. 3522

PIRMAS ŠI RUDENĮ 
BARGENAS

MORTGEClAl -PASKOLOS

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. f

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

Armitage 6193

FORDO SAVININKŲ ATYDA1 
Taisome generatorius, $4, 
daugiau. Patarnausime kol 
laukiate.

Guarantte Auto Electric 
1840 So. Wabash Avė.

ISRENDAVOJIMUI

ne 
jys

PASIRENDAVOJA štoras tin
kamas bile kokiam bizniui. Vie
ta gera, renda pigi.

1703 N. Crawford Avė.
Savininkas gyvena

1701 N. Crawford Avė.

REIKALINGAS preseris, pre- 
serio darbą mokantis ir rankų 
darbą.

J. YOKšAS,
3437 S. Wallace St., arti 35 St.

r . ----------------------- ---------------

ĘEIKALINGAS bąt-beris va
karais dirbti.

Kreipkitės tuojus.
BRIDGEPORT BARBER SHOP

3151 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA uždarytas auto

mobilius, 1923 modelio ir dar ma
žai vartotas, 5 pasažierių. Nupirk
si! pigiai, tai yra tikras bargenas. 
Kreipkitės rytais iki 8 vai. vaka> 
rais po 5 vai.

3300 Union Avė.

PARDAVIMUI Forto trokas, 
mažai vartotas, geras visokiam 
bizniui ,nepirksit cash ar leng
vais išmokėjimai ir gausit didelį 
bargeną. 3815 S. Halsted St., 1 
lubos, iš užpakalio.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, maišytų tauti} apgyventoj vietoj. 
Daro gerą biznį. Mainyčiau ir ant 
nedidelio namo. Parduosiu pigiai, 
nes noriu šią saavitę parduoti.

Atsišaukite
5610 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
UŽBAIGIMUI namų reikalų, 

parduosiu- gerą namą, pigiai.
M. VANCURA 

2900 So. Union Avė., 
2 floras, frontas

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas ant Garfield Boulevardo tarp 
Halsted St. ir Normai Blv, $35.000, 
$5000 cash. Mainysiu ant mažesnio 
namo ar biznio. Renda į metus 
$5000.

2502 W. 69th St.
Republic 5705 Prospect 5173

PARDUODU mūrinį namą, 4 pagy
venimų po 4 kambarius, namas ran
dasi gražioj vietoj ant Bridgeporto, 
parduosiu už $5800. kėš $1500 arba 
mainysiu ant biznio, bučernės ar gro- 
semės ar kitokio biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 S. Love Avė., 
Tel. Boulevard 9265

gera70 akrų, juodžemio,ir molio, gera 
žemė, 10 akrų miško, 6 akrai sodno, 
16 akrų kornų, 18 akrų dobilų, 30 to
nų šieno ir kitokių javų, stuba 9 kam
barių gera, baimė 40x80 ir 4 mažesni 
namukai, sailas, 2 arkliai, 5 karvės, 
60 vištų, 4 mylios j miestą, 80 pėdų 
į mokyklą turi būti parduota į 15 die
nų laiko už $3500, įmokėti $1750.

Kreipkitės
P. D. ANDREKUS, 

Pentwater, Mich.

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

PARDUODU mūrinį naują bizniavą 
namą ant Bridgeporto, štoras 3 pagy
venimų, 4 mašinoms garadžius, gera 
vieta bizniui parduosiu arba mainy
siu ant praivit namo.

Antras bizniavas namas ant South 
Side stryt kairų lainės, gera vieta bile 
kokiam bizniui, štoras prie Storo 4 
kambariai, 2 flatai ant viršaus po 7 
kambarius. Mainysiu ant praivit na
mo. Kad butų netoli bažnyčios.

x J. BALCHUNAS, 
3200 So. Lowe Avė. 
Tel. Boulevard 9265

Specialiai Kursai Dfess- 
making ir Millinery

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

VALENTINE fcRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGASPARDAVIMUI 41 akrų farma, 15

mylių nuo miesto rubežiaus, 2 mylios. Mes mokiname dienomis ir vakarais 
nuo N. E. Lemont, III. Yra /dau<>; —Trumpas kursas. Vietps jūsų lau- 
stako, gera mašinerija ir namai. Pi- kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 

ru- užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St

nigais arba mainais. Klauskite 
bu krautuvėje.

Atsišaukite •
1822-24 S. Halsted St. Chicago, 111.
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