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Teherane paskelb
ta karo padėtis

Kinai nori panaikinti sve- Interaliantp konferencija 
' timšaliy distriktus Londone

Katalikai protestuoja dėl 
žobojimo klerikalizmo

Pietuose siaučia karbun- Lenkija įveda dektinės 
J kūles epidemija monopolį

Spauda agituoja kiniečius strei
kuoti visose svetimšalių kon
cesijose.

Vienintelis sunkiausias susi
tarti Maksimas — evakua- 
vimas Ruhro'

57 žmonės prigėrė japonų 
laivui paskendus

Kunigų sugundyti žmonės Aka
cijoj ir Lotaringijoj 
demonstracijas prieš 
jos valdžią. ’

rengia 
Franci-

Francija su Rusija bando meg 
sti draugingus santykius

Teherane paskelbta karo 
padėtis

Nepritaria Brazilijos 
voliucinmkams

re

Areštuota daugiau asmenų įta
riamų dėl dalyvavimo nužu
dyme Amerikos konsulo.

Politiniai Sao Paulo lyderiai 
atsisako nuo revoliucininkų 
siūlomos gubernatorybės.

TEHERANAS, Persija, lie
pos 21. — Teherane paskelbta 
karo padėtis. Areštuota dar 
keliolika asmenų, įtariamų dėl 
dalyvavimo užpuolime Jungti
nių Valstijų vice-konsulo Ro
berto Imbrie, kurs praeitą 
penktadienį buvo fanatikų mi
nios ištrauktas iš automobilio 
ir mirtinai sumuštas.

Persijos parlamentos atvira
me posėdy pareiškė pagailos ir 
pasibaisėjimo dėl įvykusios 
piktadarybės ir ragino valdžią 
padaryti pamatingą ir aštrų to 
įvykio tirinėjimą.

57 žmonės žuvo laivui 
paskendus

TOKIJO, Japonija, liepos 21. 
Pranešimu iš Kobe, ties Goto 
sala, netoli Kiušu paskendo 
prekinis japonų garlaivis Mat- 
sujama Maru, o kartu su juo 
paskendo ir penkiasdešimt sep
tyni laivo žmonės.

Laivas plaukė iš Formosos j 
Jokohamą. Jis priklausė Nip- 
pon Jusen Kaiša kompanijai...

Mezgimas draugingų sau- 
tykiy tarp Francijos 

ir Rusijos

SANTOS, Brazilija, liepos 21. 
— Žymesniųjų Sao Paulo po
litinių lyderių nė vienas neno
ri priimti sukilėlių siūlomos 
jiems gubernatoriaus vietos. 
Revoliucininkų vadas Isadore 
Lopez kvietė Antonio Pradą, 
seną ir įžymiausį Sao Paulo pi
lietį, kad jis apsiimtų būti gu
bernatorium, bet tas atsisakė 
pareikšdamas, kad jis esąs prie
šingas visam tam sukilimui. 
Kviestas buvo Fernando Pres- 
tes, Sao Paulo valstijos vice- 
gubernatorius; tas irgi atsa
kė, kad tokį kvietimą jis galė
tų priimti vien tik iš Carlo da 
Campos’o, teisėto Sao Paulo 
gubernatoriaus. x * • ,

IVI tokio revoliucininkų ne
pasisekimo prikalbinti žymiau
sius piliečius prisidėti prie jų 
spėliojama, kad revoliucininkų 
jėgos menkėja ir kad sukilimas 
neužilgio turės susmukti.

Federa'lė valdžia nepaliauja 
siuntus sustiprinimų į Sao 
Paulo ir jos jėgos nuolatos 
stiprėja.

Pranešama, kad žalos Sao 
Paulo miestui padaryta nedaug 
ir užmuštų bei sužeistų skai
čius daug mažesnis nei pir
mesni pranešimai skelbė.

Santos miesto vyriausybė ir 
prekybinės organizacijos kaip 
vienu balsu nutarė remti lega-

PEKINAS, Kinai, liepos 21. • 
— Kinų spauda pradėjo ener
gingai agituoti kiniečius, kad 
jie paskelbtų streikų visose 
svetimšalių koncesijose protes
tui prieš paskelbtas reguliaci
jas Kantono distrikte Šamyn, 
kame streikas priima vis rūs
tesnį pobūdį ir prie kurio pri
sideda daugelis Kantono pirk
lių.

Spauda reikalauja, kad val
džia atšauktų visas su svetim
šaliais padarytas “koncesijų” 
sutartis. Pekine jau įvyko visų 
aštuobių aukštesniųjų mokyklų 
mokytojų susirinkimas, kurs 
priėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią tokių sutarčių panaikini
mo.

Užsienių diplomatiniuose ra
teliuose bijoma, kad Kantono 
situacijos kiniečiai nepavarto
tų demonstracijoms Tien-Tsine, 
Hankove ir kitur, kas nemaža 
pakenktų svetimšalių bizniui.

Padarius palankias sutartis 
su 'Rusija ir Vokietija, kurios 
kas metai atveš Kinams imlio
mis, Kinų politikai —, bent 
taip manoma — patys dalyvau
ja tame judėjime tikslu atsi- 
kratvti Britų, Francuzų ir Ita
lų.

TORNADO IŠTIKO MIESTELI

NORFOLK, Neltf . liepos 21. 
,— šį rytą Čia siautė vėsula -i- 
tornado — padarydama dau
gybę žalos. Daug namų ap
draskyta, medžių išlaužyta, te
lefonų ir telegrafo stulpų iš
vartyta. Vėsula nunešė vieną 
garažą ir trenkė jį į kitus na
mus; namai buvo sutriuškin
ti. Vieni nedideli namai buvo 
nunešti upėn; buvęs namuose 
šeimininkas McClow išplaukė 
krantan. Vėsula lydėjo smar
kus lietus. •

KOVA SU EPIDEMIJOMIS 
BULGARIJOJ.

PARYŽIUS, liepos 21.— Da
roma žingsnių atsteigti norma
lius santykius tarp FrancijOB ir

Premjeras Herriotas pasiun
tė sovietų užsienio reikalų ko
misarui Čičerinui laišką, ku
riame sako, kad kaipo pirmą 
žigsnį atsteigimui pilnai nor
malių santykių jis davęs in- 
strukcijų, kad Rusijos pblie- 
čiams butų duota didžiausios 
laisvės atvykti Francijon, ir 
jis turįs vilties, kad sovietų 
valdžia įsakys savo( atstovy
bėms užsieny neatsisakyti sis- 
tematingai duoti pasportų vi
zas franeuzams, norintiems at
silankyti Rusijon.

čičerinas savo atsakyme pa
reiškia didelio pasitenkinimo 
draugingu Herrioto pareiški
mu ir prižada suteikti visų pa
lengvinimų franeuzams atvyk
ti Rusijon.

Italai padeda sukilėliams
BUENOS AIRES, Ifepos 21.

- Gyvenantieji Sao Pauloj 
italai suorganizavo legijoną 
padėti sukilėliams ginti miestą 
nuo federalės kariuomenės 
puolimų.

Laikraščio La Nacion kores
pondentas Rio de Janeiroj pra
neša šitokį valdžios oficiali 
skelbimą:

“Generolo Potyguaros ko
manduojamos federalės jėgos 
vakar užėmė naujų priešo po
zicijų. Suimta vienas sukilėlių 
leitenantas ir penki kareiviai.

“Musų aviatoriai padarė ke
letą ekskursijų į Sao Paulo 
žvalgybos tikslais.”

SOFIJA, Bulgarija, liepos 21. 
— Sanitarinė vyriausybė grie
bėsi energingų priemonių kovai 
su epidemijomis visais pasie
niais. Oficialiai pranešimai iš 
Graikijos parodo, kad ten siau
čia limpamos ligos- Rusijoj 
smarkiai platinas cholera; gal 
teks apsaugoti Jugoslavijos ir 
Rumunijos sienas.

Pabėgėlių iš įvairių kraštų 
plūdimas Bulgarijon padėtį la- 
Mi sunk

PLIKU KAKLU NEGALI 
PAI RODYTIS

5 VAIKAI SUDEGĖ.

ROMA, liepos 19. — Viešoj 
audiencijoj pas papą neprileista 
daugiau kaip šimtas moterų dėl 
to, kad jos kitaip pasirėdžiusios, 
negu papa reikalauja. Eitiant 
papos įsakymu moterys turi 
dėvėti aukštas apykakles—gink 
Dieve ne dekoltė —ir ilgas iki 
riešų rankoves.

AMNESTIJA VENGRIJOS 
MONANCHISTAMS

SHARON, Pa., liepos 21. — 
Arti Sandy Lake sudegė dviejų 
aukštų namai, kartu sudegė 
penki Hedgelino šeimynos vai
kai, nuo 9 mėnesių iki 9 metų 
amžiaus. Vienas 7 metų vaiku
tis išsigelbėjo, iššokdamas pro 
langą iš antrojo aukšto.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PAGIM 
DĖ NAUJĄ SALĄ.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
liepos 21. — Horthy valdžia ža
da greitu laiku suteikti amnes
tiją visiems tiems asmenims,! 
kurie buvo pasmerkti dėl bandy- su traukinio lokomotiva, trys
mo — treji metai atgal — pa- automobilio pasažieriai, du vy- 
sodinti vėl Vengrijos sostan bu- [ ru ir viena moteriškė liko už- 
vusį imperatorių Karolį. įmušti.

SIOUX| CITY, IQwa, liepos 
21. — Automobiliui susimušus

MASKVA, liepos 19. — Pra
nešama, kad po įvykusio žemės 
drebėjimo Azovo jūrėse pasida
rė nauja sala.

žemės drebėjimas Californijoj

BiRAWILEY, Calif., liepos 21. 
— Imperial Valey buvo jaučia
mas žemės drebėjimas. Žalos 
nepadarė.

LONDONAS,, liepos 21. — 
' Aliantų konferencijai, susitai- 
kius visais kitais klausimais,[liepos 21. — Vakar čia įvyko di- 
išskiriant francuzų pasitrauki-[dėlės katalikų demonstracijos 
mo iš Ruhro klausimą, mano-[protestui prieš Francijos val- 
ma, kad treičadienį ar ketvi'r-'džios norą bažnyčios nuo valsty- 
tadienį įvyks galutinoji konfę-^bės atskyrimo įstatymą taikyti 
rencijos sesi j a.i, .

Visuose delegatuose nestoka 
optimizmo, ypatingai francu- 
zuose ir belguose. Savaitės ga
le Francijos premjeras Herrio
tas ir Belgijos premjeras The- 
unis graudeno savo kolegas, 
kad jie stengtus lenkti visus 
menkesnės svarbos ginčo klau
simus, bet visą domesį kreiptų 
į vyriausius susitarimo reika
laujančius punktus ir į išspren
dimą tų ekspertų raporto punk
tų, kurie pasilieka neaiškus ar
ba ginčijami.

Premjero MacDonaldo drau
gai sako, kad jis labai norėtų, 
kad konferencijon butų pa
kviesti ir Vokietijos delega
tai. Tatai daug priklausys nuo 
busimos plenarės sesijos dar
bo.

STRASBURGĄS, Alzacija,

4 Ku-Kluxai areštuoti
Kaltinami dėl žmogžudybes 

iMiARION, III., liepos 21. — 
Šerifo agentai areštavo keturis 
KuJKlux-jKllanjiečius: CoMardą, 
Eldridge, Cromptoną ir Kra- 
techą, speeialės grand jury’ėŠ 
inkriminuotus dėl užmušimo 
birželio 7 dieną netoli Herrino 
tūlo Jack Skelchero.

KELIAUJA SVETUR KAUTIS

.ATĘNAI, Graikija, liepos 21. 
— Kadangi Graikijos įstatymai 
užgina duelius, du graikų seimo 
atstovai, admirolas Hadziky- 
riakos ir adm. Kakulidis, susi
kibusieji trukšmingame seimo 
posėdy, kuriame graikų kabine
tas buvo nuverstas, laivu išva
žiuoja Italijon, kautis dvikovoj.

Prieš rūbų nekuklumą

'~XPW YORKAS, liepos 21.— 
Katalikų moterų nacionalė ta
ryba (National Council of Ca- 
tholic Women) pradėjo kam
paniją prieš moterų rūbų ne
kuklumą.

AlLBANY, Ind., liepos 21. — 
Netoli nuo čia sudege f armė
no namai, kartu ir trys jo 
vaikai.

PA

Chicago ir apielinkė — šian
die bus giedra, sako oro prana
šas; vėsiai^; vidutinis, kairt.Vs 
stiprokas šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 860 F.

šiandie saulė teka 5:38, lei
džiasi 8:20.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 21 d., užsienio pi

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

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

.. $4.88
,. $4.64

$16.15
.. $4.33
.. $5.18

$10.30
$18.41
$38.18

.. $2.25
$26.64
$18.31

taipjau Alzacijos ir Lotaringi
jos kraštams. Tose demonstra
cijose dalyvavo apie 17,000 ka
talikų, suplaukusių iš miesto ir 
apygardos. .

Panašių demonstracijų įvyko 
taipjau daugely kitų Alzacijos 
ir Lotaringijos miestų. Abejose 
provincijose katalikų kunigija 
iki šiol mat buvo stipriai įsivieš
patavus: ji kontroliavo mokyk
las, turėjo daug vienuolynų ir 
davatkynų. Dabar gi Francijos 
valdžia pasiruošus ir čia pada
ryt galą kunigų viešpatavimui, 
kaip kad yra padaryta Franci- 
joj.
10 žmonių sužeista demonstra

cijose Metze.
. ■ ■ t. •. ■■'

METZAS, Francija, liepos 21. 
— Dešimt žmonių buvo sužeis
ta vakar, komunistams užpuo
lus katalikų demonstarcijas, su
ruoštas prieš Francijos premje
rą Herriotą. Demonstracijos 
buvo suardytos.

Lotaringijoj vakar buvo su
ruošta apie dvidešimt tokių de
monstracijų protestui prieš 
Francijos įstatymus, kuriais 
panaikinama visokios kunigų ir 
bažnytininkų privilegijos.

JACKSON, Miss., liepos 21. 
— Pietuose, Mississippi upės 
ruožu, ypač apie Natchezų išsi
platino gyvuliuose baisi karbun- 
kulos (anthrax) liga. Daug gy
vulių ta liga jau išstipo. Vienas 
negras, įkastas musės, kuri ma
tyt pirma buvo nutupus ant 
karbunkulą pastipusio gyvulio, 
ta liga užsikrėtė ir didžiausiuo
se skausmuose mirė.

Ta liga pirmiausia pasirodė 
Arkansas valstijoj. Ten pastipo 
keletas mulų, įr žmones, dėl sa
vo paikumo, vietoj pastipusius 
gyvulius sudeginti — tai vie
nintelė priemonė apsaugoti nuo 
užkrėtimo kitų — sumetė juos 
j Mississippi upę; tuo budu bu
vo vanduo užnuodytas ir liga 
išnešiota į tolimas dagi vietas.

Valdžia griebėsi visų priemo
nių kovoti su karbunkulos liga, 
aštriai įsakydama ūkininkams 
pastipusius gyvulius tuojau de
ginti ir žiūrėti, kad prie pastipu
sių neprieitų musės, arba šunes 
ar šiaip koki kiti gyvūnai.

Duosiąs valdžiai 6< mililonuf 
dolerių metams — garantija 
gauti Amerikoj paskolos.

VARŠUVA, liepos 18.—Lenkų 
seimas priėmė įstatymą, kuriuo 
įsteigiama valdžios monopolis 
dektinei, taipjau įstatymą, ku
riuo teikiama galios prezidentui 
paskelbti dekretus ekonomijos 
dalykais, derėtis dėl paskolos ne 
didesnės kaip 75,000,000 dole
rių, ir padidinti mokesnius.

Tikimos, kad dektinės mono
polis duos valdžiai 64,000,000 
dolerių pajamų metais, taigi 
apie vieną penktąją dalį biudže
to, ir tatai galėsią būt pavartota 
kaipo garantija paskolos, kurią 
ministeris pirmininkas Grabs- 
kis nori išiderėti Amerikoj.

Vilnius

“SVEIKAS IR — SUDIEU”

NEW YORKAS, liepos 19.— 
Žaislų rašytojas K. Alexander 
Miller telefonu pasišaukė savo 
draugą Shamus O’Brien’ą. Kai 
tos atvykęs įėjo kambarin, 
Mi'ller’is suktelėjęs jam: “Svei
kas— ir sudieu!” prisidėjo re
volverį prie galvos ir nusišo
vė. Paliktame raštely jis sako: 
“Aš pasauliui nebereikalingas, 
nė man ftebendkalingas pasam 
lis.”

RADIO IR BEVELIENIS TE
LEFONAS TRAUKINIUOSE.

BERLINAS, liepos 18.—Nuo 
ateinančio rudens greituosiuose 
Vokietijos traukiniuose bus įtai
syta radio ir bevieliniai telefo
nai, taip kad keleiviai, trauki
niui bėgant, galės gauti ir siųs- 
sti radio pranešimus, kalbėtis 
bevieliniu telefonu, klausytis 
koncertų etc. Bevieliniai tele
fonai bus sujungti su reguliare 
telefonų sistema priimamose 
stotyse. Radio susižinojimams 
bus įtaisyti specialiai vagonuose 
skyriai, o perduodamosios sto
tys bus įsteigtos svarbiausiose 
gelžkelio stotyse.

KENOSiHA, Wis,, liepos 21. 
—Bėgąs į Mihvaukee Chicago 
& Nortlrivestern traukinys Sbe- 
ridan Road kryžkelėj sudaužė 
automobilį. Du vaikinai auto
mobilio pasažieriai likos vic-

Apiplėšė.
Netoli Stolpcų ginkluoti plė

šikai birželio 10 d. perėjo lenkų 
sovietų sieną ir užpuolė kun. 
Radzvillo palivarką, kurį visiš
kai apiplėšė.

Prašo bažnyčios.
Pravoslavų dvasiškiai įtei

kė Vilniaus Apygardos Teismui 
skundą grąžinti jiems buv. Ba- 
zylijonų rumus. Namų tų yra 
10 ir turi jie didelės istorinės 
reikšmės; viename jų yra Kon
rado celė. Byla bus nagrinėta 
Vyriausioj Prokuratorijoj lie
pos mėn. *

Bedarbiai.
Bedarbių skaičius mieste žy

miai padidėjo. Darbo birža re
gistruoja darbininkus, kurie no
rėtų vykti žemės ūkio darbams 
į Prancūziją. Įsiregistravusių 
tarpe yra daugiausia proto dar

ioj užmušti; trečias sunkiai su- bininkų, žemdirbių gi labai 
žeistas. j maža.

MIRĖ MOTERIŠKĖ SVĖRUSI 
600 SVARŲ.

ANSONIA, Conn., liepos 21. 
— Čia mirė viena moteriškė, 
Katrina Bristol. Ji buvo 49 metų 
amžiaus ir svėrė 600 su viržtim 
svarų. Daktarai sako, kad ji su
sirgus tukimo liga.

KALNIO LIPfiJAI UŽSIMUŠĖ

ZERMATT, Šveicarija, lie
pos 21. — Dr. Braun iš Vienos 
ir jo 
mi be 
kalno 
stačiu

pėdų. Abudu užsimušė.

jauna žmona, bandyda- 
vado įlipti Matterhorno 
viršunėn, nutruko, ir 
skardu nupuolė žemyn,

400

Baronų dvikova

i BERLINAS, liepos 
Mecklenburge įvyko 
vokiečių barono von 
dvikova su 'Latvijos 
von Eisenų. Baronas Seidlitzas
su kulipkos sutriuškintu keliu 
guli Berlino ligoninėj.

21. — 
žinomo 

Seidlitzo 
baronu

RAGINE, Wis., liepos 21.— 
Stipriai susisielojęs dėl to, kad 
laukai neužderėjo, Union Gro- 
vės farmerys Niek Barbarian 
nuėjęs daržinėn pasikorė.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

Už telegramų reikia mokėti tik 50 centų, 
v išvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didele ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintų 
litų kursų siunčiant telegramų.

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

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausių ofisų, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St.

< T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 11L 

... ..................... .............................
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žmonių yra atsimetę nuo re- 
publikonų ir demokratų, tai 
tuomet pats savaime kils ma 
sese reikalavimas sutverti 
naują ir kapitalistams prie
šingą partiją.
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Kokia ta partija bus, pri
klausys nuo žmonių, daly
vaujančių šitame judėjime. 
Jeigu vadovavimą paims į 
savo rankas darbininkų or
ganizacijos, tai naujoji par
tija bus Amerikos Darbo 
Partija. Jeigu viršus bus 
nedarbininkiškų elementų 
pusėje, tai susidarys radika
lių liberalų partija.

Bet išrodo, kad darbinin
kų organizacijos pilnai kon
troliuos šitą “trečiąją parti
ją”. - Svarbiausioji Progre- 
syvio Veikimo konferencijos 
jėga juk susideda iš geležin
kelių darbininkų brolijų, tu
rinčių 2,000,000 narių. Cle- 
velande prie jų prisidėjo dar 
ir didžiosios rubsiuvių uni
jos ir ištisa eilė kitų darbi
ninkų organizacijų.

koks ten Chicagos daktaras ap
skundęs teismui “Naujienas”. 
Rėkia ir džiaugiasi.

Brooklyno šlamštas iš to 
džiaugsmo įdėjo ne tiktai “ko
respondenciją”, bet ir straipsnį 
i-am puslapyje. Tik jau iš tų jo 
raštų perdaug aiškiai kyšo no
ras apmeluoti “Naujienas.” Gir
di, Grigaitis esąs Lenino ir Tro
ckio priešas, tai dėlto jisai ir tą 
Chicagos daktarą “apšmeižęs”.

Mes apie tą skundą dar nieko 
nežinome- Matome tiktai, kac 
juo labai interesuojasi bolševi
kai: — gal būt jie rengiasi pra
dėt naują aukų rinkimą ar kok 
kitą pasipinigavimo “skymą.”

Reikia visgi stebėtis, kaip 
mažai jie turi sarmatos. Per ke
letą mėnesių jie kaulijo iš pub
likos pinigos “apsigynimui” nuo 
kun. Petkaus, o dabar jie strak
si, kaip veršiukai, išginti pava
saryje į šviežią žolę, • išgirdę, 
kad kas ten skundžia ar ketina 
skųsti “Naujienas”.^Begėdžiai!

k

metė savo mauką ir dabar ro
do save tikroje šviesoje. Jisai 
kursto dabar Rusijos ūkinin
kus ir ragina juos kelti revo
liuciją prieš bolševikų val
džią. Trūksta žodžių tinkamai 
pasmerkti tokį jo veikiipąJ’j
Tai yra labai nenuosaku iš 

Trockio pusės šitaip kalbėti apie 
Gorkį. Jeigu kurstymas prie re
voliucijos yra | smerktinas dar
bas, tai kodėl gi bolševikai mė
gina iššaukti revoliucijas visose 
šalyse?

Juodųjų 
kabinetas

is TAMSYBĖS ŠALIES.

Progresistų kandidatu į 
vice-prezidentUs La Follet
te’as ir nacionalis Progresy- 
vjo Veikimo komitetas pasi
rinko ' Metanus, senatorių 
Burton K. Whe^ier. .

Jisai yra demokratas, bet 
po to, kai demokratų partija 
nominavo Morgano advoka
tą Davis’ą, jisai pareiškė, 
kad jisai negalįs tokį kandi
datą remti. Su demokratų 
partija senatorius Wheeler 
nutraukia ryšius taip pat, 
kaip La Follette’as su repub- 
likonų partija.

Įdomu, kad nacionaliame 
konferencijos komitete žy
mią rolę lošia socialistai. 
Jau pirma jame buvo kele
tas įtakingųjų socialistų vei
kėjų — tokių, kaip Hilląuit, 
Maurer ir k. Dabar į komi
tetą tapo pririnkta dar 10 
naujų narių, ir pusė jų yra 
socialistai: Abraham Cahan, 
žydų “Forverts’o” redakto
rius, Norman Thomas iš 
New Yorko, Algernon Lee, 
Bertha Hale White (Sočia* 
istų Partijos sekretorė) ir 
Louis Sharts iš Ohio. Iš to 
galima numanyti, kad nau
joji partija bus ne tiktai 
darbininkiška, bet ir su stip
riu palinkimu prie socializ
mo. Kai dėl pradžios, tai 
)us labai gerai .

Progresistų kandidatas 
pagarsėjo karo laiku tuo, 
kad, būdamas federaliu pro
kuroru Montanoje, jisai at
sisakė persekioti darbininkų 
organizacijas. Už tai jisai 
buvo apšauktas “radikalu”. 
Bet žmonės jį mėgo ir, kuo
met jisai pastatė savo kan
didatūrą į Jungtiniu Valsti
jų senatą, tai jisai buvo iš- 

rinktas milžiniška dauguma 
balsų.

Senate jisai pasižymėjo 
savo kova su generaliu pro
kuroru, Harry M. Daugh- 
erty. Jisai buvo paskirtas 
pirmininku komisijos gene- 
ralio prokuroro ofisui tar
dyti, ir šis tardymas iškėlė 
aikštėn tiek daug negražių 
darbelių teisingumo depar
tamente, kad p. Daugherty 
buvo priverstas rezignuoti.
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Apžvalga
TVIRTINIMAI BE ĮRODYMŲ.

Mums rodosi, kad Progre- 
syvio Veikimo konferencija 
padarė gana gerą pasirinki
mą, nominuodama senato
rių Wheeler’į į vice-prezi- 
dentus. Jisai, be abejonės, 
atitrauks daug balsų nuo 
demokratų. Kadangi La 
Follette’as turi daug pase
kėjų tarpe radikalių elemen
tų, kurie iki šiol remdavo

“Draugo” K. P. rašo:
“Tarpe garsiųjų išradėjų- 

g-enijų oedieviti boveik nėra, 
liet krikščionių ir labai dievo

baimingų katalikų čia milži
niška dauguma.”

J /

Kur p. K. P. matė skaitlines, 
kuriomis jisai galėtų paremti ši
tokius savo tvirtinimus?

Apie “dievobaimingus katali
kus”, pasižymėjusius, kaipo 
garsus išradėjąi-genijai, kažin 
k04*1 šiandie girdėt laha; iu> 
daug. Bet už tai visas svietas 
kalba apie Einšteiną, apie Cu- 
riė, apie Steinmetzą, kurie su 
dievobaimingais katalikais nie
ko bendra neturi.

Ir kam čia p. K. P. niekus pa
sakoja? Juk visas šių dienų mo
kslas prieštarauja tam, ką skel
bia dievobaimingi katalikai- Me
dicina, pav. yra paremta evoliu
cijos teorija, kuri aiškina, kad 
žmogus yra išsivystęs iš žemes
nės rūšies gyvūnų, — ką dievo
baimingi katalikai laiko negalia 
mu daiktu; astronomija ir geo
logija visiškai atmeta tas pasa
kas apie pasaulio ir musų žemės 
atsiradimą, kurios yra surąšy-J 
tos Biblijoje; archeologija, et
nologija ir kiti istorijos mokslai

Berlino “Vorwaerts” gavo 
nuo savo korespondento iš Mas
kvos tokio turinio telegramą:

“Maskvoje Lenino Kliube, 
dalyvaujant daugeliui prole- 
tarinių teisėjų ir rašytojų,

■ buvo daromas teismas Tols
tojui. Prokuroro rolėje veikė 
ponia Krupskaja (Lenino na
šlė), o ‘gydimo’ kalbą per pu- 

1 santroš valandos sake Luna-
I I > ' • - f • • . •. . ,

čarski. Po trumpo pasitarimo 
teisėjai išnešė tokį nuospren
dį: ‘L- N. Tolstoi, miręs 13 
metų atgal, 
kad platino

| smulkiai buržuazines pažval- 
gas, atkakliai užtylėdamas vi
sa, kas tuo ar kitu 
paliečia proletariato 
ra. Vienok, kadangi 
gyveno buržuazinės 
gadynėje ir kadangi jam pali
ko nežinomos didžiosios ne
užmirštamojo Iljičo (Lenino) 
idėjos, tai teismas pripažįs
ta jam kaltę sušvelninančias 
aplinkybes...”
Teismas nusprendė pašalinti 

iš visų bibliotekų “kibliausia 
kenksmingus” Tolstojaus raštus 
— “Anna Karenina” ir “Prisi
kėlimas”. Nusprendė taip pat, 
kad apeliacijos prieš šitą nuo
sprendį negali būti.

Kažin ką butų daręs tas bol
ševikų “teismas” su Tolstojum, 
jeigu jisai nebūtų 
jam “sušvelninančių kaltę ap
linkybių”? Tur-but butų pra
keikęs jį, kadangi sušaudyt ne
galima, nes Tolstojus jau senai 
yra negyvas-

nusikalto tuo, 
savo raštais

atžvilgiu
diktatu-

Tolstoi
kultūros

pripažinęs

IR GORKIS JAU ESĄS
NEGERAS.

Rusijos

republikonus, tai abudu pro-'rC(io’ kad ir Patl relisdja kilo 
i visai ne tokiu budu, kaip su
pranta dievobaimingi katalikai- 

Tiesa, kad daugelis moksli
ninkų nėra viešai nutraukę ry
šius su oficiąlėmis .religijomis; 
bet ar tas1 jiems daro4 garbę j tąi 
dal klausimas. i i į/Į

gresistų kandidatu suduos 
skaudų smūgį senomsioms 
kapitalistinėms partijoms.

O susilpninti kapitalisti
nes partijas ir sujungti į 
daiktą visus pažangius ele
mentus yra pirmutinis Pro- 
grę^yvio Veikimo konferen
cijos uždavinys. Ęaį rinki
mai parodys, kad milionaijkaip durnaropių

TAI DAR ŽIOPLI RĖKSNIAI

Komunistų šlamšteliai rėkia, 
i apsiėdę, kad

Trockis laikė kalbą 
rašytojų sąjungos susirinkime, 
Maskvoje, ir tarp kitko jisai la
bai aštriai puolė Maksimą Gor
kį, sakydamas:

“Maksimas Gorki yra, be 
abejonės, vienas stambiau
siųjų Rusijos rašytojų, bet, 
deja, jisai nesupranta Rusi
jos revoliucijos krypsnio, fii; 
dėlto jisai negali mėgti nei 
revoliucijos vadus, nei pačią 
revoliuciją. Gorkio nusistaty
mas link ūkininkų yra mums 
įdomi ’psychologinė mįslė. 
Maksimas Gorkis šaukia 
mums: bolševikų^ vadai, atT 
piinkite mano žodžius: ateis 
diena, kuomet Rusijos ūkinin
kas pakils prieš jūsų terorą 
ir tuomet bus vargąs jums! 
Ūkininkas tuomet be pasigai
lėjimo “nusuks” juips galvas. 
Tai yra labai vaizdžiai pasa
kytą, bet Gorkis užmiršta, 
kad tuomet, kai Rusijos ūki
ninkas pakils prieš bolševikų 
valdžią ir įvyks ūkininkų re
voliucija, tai bus ‘nusuktos’ 
galvos pe tiktai goriausiajai 
musų inteligentijos daliai, bet 
taip pat ir darbininkų klasei. 

(Maksimas Gorkis savo saldin
tais straipsniais apie Leniną 
sugebėjo apgauti musų 'šval
džią i? gavo leidimą išvažiuo
ti į užsienius gydytis; bet 
kaip tiktai jisai peržengė Ru
sijos sieną, tai tuojaus nu-

Jau turbut senokai bus til- 
pęs “Naujienų” skiltyse naujo
jo Lietuvos valstybes kabineto 
sąstatas, bet apie jį rašyti ir 
kalbėti dar ilgai bus progos. 
Vardai — Antanas Tumėnas 
tris ministerijas pasiėmęs, My
kolas Krupavičius, Leonas Bist
ras, Voldemaras Čarneckis, Vy
tautas Petrulis, Balys Sližys ir 
Teodoras Daukantas — yra už
tektinai visiems žinomi savo 
juodumu, tamsumu' ir Lietuvos 
šalies į atžagareivybę stūmimu, 
klerikalinimu.

Kas tas naujasis ministeris 
pirmininkas? Ogi Rokiškio 
(ištark kaip rokiškiečiai ištaria 
— R^kiškią) t apskrityje kilęs, 
Vilniaus gimnaziją fcjęs, Petra
pilio juridinį fakultetą lankęs, 
prieš karą Ežerynuose advoka
tavęs ir t. t., laike didžiojo karo 
buvęs pabėgėliams šelpti Cent
ro Komitete, dalyvavęs Lietuvių 
Seime Petrapilyje ir buvęs vie
tos Tautos Tarybos nariu; ka
rui baigiantis grįžęs į Ežerėnus 
ir neva gimnaziją kuriąs ir ją 
yfedęs, buvęs taikos teisėju; 
bolševikams užplūdus Ežerėnus 
tapęs suimtas (mątyt geras 
paukštelis, kad ir jiems užkliu
vo) , paskui tapęs,Lietuvos vy
riausybės iš kalėjimo su Lietu
voj suimtu “bolševiku” išmai
nytas; grįžęs iš Rusijos tapęs 
krikščionių demokratų sąrašu į 
Steigiamąjį Seimą išrinktas ir 
konstituciją redagavęs, kuri, 
kaip žinoma, pasižymėjo dideliu 
juodašimtiškumu; paskui tapęs 
pakviestas į Teisingumo Minis- 
terius ir kaikada buvęs Galva
nausko pavaduotoju ir kaikur ir 
kaikada skaitęs Lietuvos val
stybės teisę... Ot ir visa naujo
jo ministerio pirmininko bio
grafija. Ką jis veikė prieš 
spaudos leidimą, ir po spaudos 
leidimo, kokiais darbais prisidė
jo prie Lietuvos iš amžino mie
go prikėlimo, — niekas nežino. 

Dabar, mat, kad pragarsėti ir 
į viršų išsimušti, visko graiby
tas!, visko veikta, bet nieko, ži
noma, nenuveikta... Tad jau 
išanksto galimą numanyti, ko iš 
tokio pirmininko gali Lietuva 
susilaukti. Tą rodo jo pagarsė
jęs redaguotas (o gal ir para
šytas) veikalas Lietuvos kon
stitucija, kuri tik klerikaliz
mui pilnai leidžiama plėtotis ir 
viešpatauti!

2- sis dabartines Lietuvos val
džios šyląs kunigas Mykolas 
Krupavičius — didžiausias krik
ščionių demokratų šulas ir juo
džiausios 
gus. ' Jis
ūkį ir valstybės turtus valdo. 
Jam valdant Lietuvos ūkinin
kas ir pramonininkas bankru
tuoja ir visa šalis eina prie uba
gystės.

3- sis Leonas Bistras — dar 
už kunigą kunigiškęsnis, — tai 
sietuvos Pobiedonoscevas. Jis 
švietimo ministeriją valdo, jis 
dąvątkynųs veisia; prie jo visas 
mokslas į davaktų rankas pe
reina. 0 ko davatkos mokina,— 
visiems žinoma.

4- sis — Voldemaras Čarneckis 
— užsienio reikalų ministeris. 
Apie tą,tjpą, ^nau(Į.n^ą, nė 
rašyti, nes ir i be rašymo' ame
rikiečiai apie jį daug’žino.

5- sis — Vytautas Petrulis — 
j-inansų ministeris, — tai jau ne
naujas ministeris; jis įvedė Lie
tuvai tokius litus, kurie baigia 
smaugti visus lietuvius.

Lieta

Tumėną, paskaitė
kabineto deklara-

davė, nieko, kas reikalinga gy
venimui neišmokė, toks jaunuo
lis apleidžia gimnaziją beiėgis, 
nieko. rankose neturėdamas. 
Vienas kelias tokiam jaunuoliui 
eiti į raštinę ir visą amžių skur
sti...

Jau ir dabar pas mus daug 
tokių buvusiųjų gimnazistų 
vaikštinėja po įstaigas ir mal
dauja priimti į raštininkus, bet 
ir į tokią mizerną vietą jie ne
begali pakliūti — vietos užpil
dytos...

O kas bus už 10 — 15 metų? 
Gimnazijos priveis žmonių ar
oniją, kuri gyvenimui bus neti
kusia, toks gaivalas kraštui bus 
didžiausia nelaimė ir visokių su
iručių židinys.

Jaunuolių dauguma gimnazi
joj sugaišina laiką ir nieko rei
kalingo gyvenimui neišmoksta, 
o tuo tarpu kur nepažiusėsi, vi
sur trūksta specialistų, nėra 
kvalifikuotų meistrų, amatinin
kų, nėro komersančų, bankinin
kų, visai neturime ūkininkų, 
baįgusių žemės ūkio mokyklas 
— o žemės ūkio kraštas. Kur 
tik reikalingas specialistas — 
žiūrėk ten sėdi svetimšalis. 
Šiuo laiku daug steigiama pie
ninių — 
vų nėra

dabar Benešąs busiąs Tarybos 
pirmininku ir taip pat pirminin
kaus Trijų Komisijoj, kuri turės 
svarstyti tautinių mažumų klau 
simą Lenkijoj. Kritikuodamas 
Lenkijos politiką Lietuvos atž
vilgiu, laikraštis piktinasi dėl 
valdžios nusistatymo prieš Kau
no Lietuvos “išskyrimą” ir jo 
pataikavimus Pabaltės valsty
bėms ir Čekoslovakijai, kad eitų 
bendrai su Lietuva, - kas neva 
turi pagerinti Lenkijos. Lietu
vos santykius.

Baigdamas' laikraštis 
darnojskio politiką, kuri 
butų aukščiau minėto 
sistatymo ■■ > atgarsiu, 
Širodytų. nepaprastai
n^ivi. Esą šioj srity Žarnojskis 
yra didžiai siisikoųipromitavęs, 
j ant lieka tik vienas žingsnis: 
pakviesti Galvanauskus ir Sid
zikauskus’' * drauge su šauliais 
ateiti “pasimelsti” maldingoj 
Lenkijoj prie Aušros Vartų.

jeigu 
nu- 
pa-

pakraipos žmo-
Lietuvos žemčs

6- sis miuistęris Krašto Ap
saugos ministeris pulkininkas 

‘Teodoras Daukantai, turbut bus 
lisįoriko Simano Daukanto ainis, 
:žmogus gal ir geras, bet pirmą 
i syk Lietuvos padangėj pasiro
dęs. Apie jį kol kas nieko ne
galima tarti; pažiūrėsime, ko-' 
kiais darbais jis pasižymės ateb 
tyje. Visgi tokias svarbias vie
tas reikėtų užimti žmonėms au
toritetingiems, kuo nors geru 
pasižymėjusiems visuomenės 
gyvenime, ypač praeityje.

7- tasis ministeris inžinierius 
Ralys Sližys — susisiekimo 
ministeris. Jo vardas ir pavar
dė Lietuvai jau šiek tiek žino
ma. Bet anot patarles: prie 
vilkų pristojęs vilkiškai staug

usi! Tai ir jis su klerikalais 
kartu eidamas ne ką gero te
galės Lietuvai padaryti, ypač 
kad ir jo pareiga — susisieki
mas; kaip klerikalai kunigui 
Krupavičiui dūduojant 
taip jis šokinės. _

Tai tokia bus dabar 
vos valdžia!

Naujasis Lietuvos ministe- 
rių kabinetas kunigui Staugai
čiui seimo posėdį atidarius, 
per savo ministerį pirmininką 
klerikalą 
ministerių
ciją. Toj deklaracijoj matoma 
seni suplėkę miltai — senųjų 
deklaracijų frazės kartojamos, 
seni pasižadėjimai skelbiama, 
kurie, taip dalykams stovirib 
kaip dabar esama,1 kažin, at ka
da bus įvykdyta.
! Visiems žinoma ir matoma: 
1— kad Lietuvą laiko apsiautęs 
klerikalizmas, kuris slegia lais
vą žmogaus dvasią ir pataikau
damas Rymui paralizuoja na- 
turalį Lietuvos gyvenimą, — 
kad Lietuvos piliečiai žvangą 
sukaustyti dvasios pančiuose ir 
ieško progos, kaip tų pančių 
nusikračius; o tas darbas daug 
jėįų ir laisvos dvasios kūry
bos išnaudoja; — kad Lietu
vos ūkis eina prie galutino 
bankroto, kad pramonė, išsky
rus degtinūš gaminimą, kuri 
be jokios atodairos svaiginą 
liaudį, menkėja ir nyksta; — 
kad materialiam stoviui blo
gam esant Lietuvos žmonės 
pusbadžiaudami menkėja, ve
dimai ir gimimai retėja, o kū
dikių gimusių ir dar negimu
sių gaišinimai progresuoja ir 
visa Lietuva — žingsnis po 
žingsnio žengia ne pirmyn, bet 
atgal — vargo, kentėjimo ir 
sunykimo sferon. —Pr. br.

lietuvių, to darbo žino- 
— čia vokietis, danas 

arba švedas.- Kai-kurios ben
droves pradeda užsiiminėti kiau
šinių eksportu į užsienį;-1- čia 
ar žinovų nėra — yėl svetimša
liai; fabl’ikūoše’ dirbtuvėse mei
strai ar ne lietuviai 
kvalifikuotų meistrų y neturį-, 
me... Mes vis šaukiame, kad blo
gi laikai, kad žmonės neturi 
darbo. Tas begalinis gimnazijų 
steigimas tai neapgalvotas lėšų 
svaidimas. Lietuvai užtektų 
gimnazijų tiek, kiek dabar yt&' 
jų viename apskrity-*.®imš rei
kia specialių mokyklų, reikia 
amatų mokyklų, iš kurių išėjęs 
žmogus tuojau turėtų duonos 
kąsnį, galėtų savistoviai gyven
ti. neskursti raštinėse. Specia- 
lėms ir amato mokykloms tikrai 
naudingai butų naudojamos lė
šos . b>io ko- priguli tokių mo
kyklų steigimas turėtų labai ir 
labai rimtai susirūpinti.

Nebereikėtų mums į svetim
šalius kreiptis 
savų žmonių.

(“Pan. B,”

yėl svetimša-

lietuvių

turėtumime

Lenkai skundžiasi savo 
“taikingumu” '

Gimnazijy epidemija
Lietuvoje

“Kurjer 
d. veda- 

“Apsileitli- 
naivumas

Nenusiminkite labai jei jųš 
sergate, esate nuvar- 

gęs ir labai blogai 
jaučiatės* , ■ ■. •*r * • ; • ' .’ ’ 

štai yra naujas prirengimas dcl šitų 
nesmagumų kur tuksiančiai dabar

l vartoja ir gauna labai geras 
pasekmes net į keletą

į ; • ” dienų
Nueikite pas savo aptiekorių ir gau

kite butelį vadinama Nuga-Tone. Ji su
teigs jums gyvumo, smagumo ir vik
rumą jūsų nuilsusiems nervams ir; 
muskulams. Nuga-Tone budavoja 
raudoną kraują, stiprius, patvarius 
nervus ir mūskulus ir suteikia didelį 
stiprumą gyvenimui. Musų skaityto
jai, turėtų pabandyti tą. naują gyduolę, 
tudjaii. • Ji veikia pasekmingai to
kiuose atsitjkiąuiose. ' Nūgd-Tone yra 
labai maloni vartoti ir pradėkite jau
stis geriau tuojau. Vartokite tiktai 
porą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrody,site geriau, nuneškite 
likučius ąptjęrčriui ir jis sugrąžins 
jums jų0U pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
To^e'zlno labai gerai, kad ji suteikia 
jums tiek daug gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

(Apskelbimas)

Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikata.

NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnėjusių 
•r stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

M

*

Lietuvoje užėjo gimnazijų 
steigimo epidemija. Kur tik 
didesnis miestelis — žiūrėk ir 
gimnazija. Viename tik Pane
vėžio apskrity, rodos, yra bene 
vienuolika gimnazijų. Ntfrs 
gimnazijų toks didelis skaičius, 
bet jos netuščios — mokinių 
prikimštos.

Išrodytų lyg visos gimnazijos 
reikalingos!

Kodėl sodietis leidžia savo 
vaikus į gimnaziją, o ne į kitą 
kokią mokyklą — labai supran
tama. Prieš karą musų krašte 
tebuvo gangreit vienos tik gim
nazijos, apie kitokias mokyklas 
kaip ir negirdėjo.

O musų sodietis, leisdamas 
savo vaiką į mokslus ,nori, kad 
jis butų ponas — nedirbtų jo
kio fizinio darbo; sodiečio su
pratimu, kas dirba rankomis — 
toks žmogus tevertas mažos pa
garbos. Daktaras, kunigas ,ad
vokatas, inžinierius — štai tikri 
ponai sodiečio supratimu. Taigi 
sodietis nenorėjo žinoti kitokios 
mokyklos kaip gimnazija ir da
bar nenori žinoti.

Ką gi jaunikaitis gauna gim
nazijoj? Gerai, jei jis baigia 
gimnaziją ir pasiseka jam išeiti 
aukštesnius mokslus 
gyvenimo durys Atsidaro.’ B&jJ 
jei užbaigęs kėlės klases, dcil 
kurių nors priežasčių turi pasi- 
/raukti, o tokių yra didesnis' 
nuošimtis — toks jaunuolis sta
čiai nelaimingas žmogus: gim
nazija jam nieko praktingo ne-

tokiam

VARŠUVA [E]. — 
ĮPoranny” iš birželio 4 
[mąjame straipsny 
mas, neveiklumas ir 

— “taikingumo sinonimai” iš
dėsto vokiečių kolonistų klausi
mo pralaimėjimą Paryžiaus 
konferencijoj dėl Lenkų dešinių
jų atstovų apsileidimo ir kalti
na juos, kad jie Klaipėdos klau
sime nerodę jokius energijos ir 
griežtumo. Klaipėdos klau.fmu 
aktai Ambasadorių Konferenci
jos persiųsti Tautų Sąjungai ne
turėjo jokių memorijalų nei no
tų iš Lenkų pusės. Tik pr. m. 
gruodžio 11 d. Skirmuntas įtei
kęs T. Sąjungai notą, bet neda
lyvavo T. Sąjungos Tarybos po
sėdžiuose gruodžio 15 ir 17 d., 
kada buvo priimta lietuvių tezė, 
kad Klaipėdos klausimas yra 
ginčijamas klausimas. Tik tre
čiame posėdy Skirmuntas parei
škęs, kad nesąs suinteresuotas 
ginče tarp Ambasadorių Konfe
rencijos ir Lietuvos ir tuo pa
čiu priėmęs Lietuvių tezę nu
kreiptą prieš Lenkiją ir taiką. 
Toliau primenama Lenkijos 
smųgiai Dansko klausimu, bet 
paskutiniu Skįrmunto darbu 
buvęs praląimėjimąs su Sidzi
kausku, kurs pt m. T. S. “assem- 
ble” buvo iškėlęs Vilniaus klau
simą, bet dėl Skirmunto taikin
gos politikos atsiėmęs savo pa
siūlymą Vilniaus klausimu rug
sėjo m. ir atidėjęs ateinančiam 
T. S. posėdžiui. Faktas tačiau 
pasiliko, kad' Vilniaus klausi
mas oficialiai vėl bus iškeltas š. 
m. rugsėjo m., posėdžiuose. Esą 
dabar šiek tiek mažiau pavojaus 
Lenkijai, kai jos teises pasiėmė 
ginti Genevoj Skrzynski. Te- 
čiau autorius apgailestauja, kad

. g
Jis maitina kraują, paaupdo virini- g 
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normaliSkos veik 
mis.

Kaina BO Ir eantaL
Klauskite pas aptiekorius.

S I E
»s M 
M

VA r . sLVERA CO.
CEDAH RAHDS, IOWA

Trynimu VUados Suteikia Palest risimą!
NcatsldOkit ant riebaluotų mosčių, 

kuomet jums būtinai reikalingas lini* 
mentas I

Įreg. S. V.! |uhifD Pat'Ofl$e*

'/ visuomet buvo pagelbfnga gyduole. Jisyra 
puikiausia ir labiausiai patiUfitinas lini- '

\ mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. , 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- '

puikiausia ir labiausiai patikėtinas lini-

baženklio.
..?• £D- RICHTER a co. m 104-114 So. 4th Si., Brooklys. N. Y.
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SAVO DARBĄ
WENNERSTEM*S 

reikalauja tik penkio 
Liką minu tų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir- 
btuvėje. ; D:: r

Bandykit
VVENNER- 
STEN’S!
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CHICAGOS 
ŽINIOS

advokatai paskelbė, kad jie 
nesipriešins įrodymams ir to
dėl čia apart trumpo atpasako
jimo kas atsitiko nieko įdo
mesnio nebus.

Taip tai tykiai. užsibaigs - ta 
triukšmo žadėjusi' byla.

Loeb ir Leopold prisipa 
žino kaltais

Šešios žmogžudystės į 
vieną dieng

Dabar eis kova apie protinį 
stovį jaunų milionierių žmog
žudžių.

Pereitų septintadienį dvyli
kos valandų bėgyje Chicagoje 
papildyta šešios žmogžudystės.

Chicagiečiai dabar rengėsi 
prie svarbaus dalyko, būtent 
prie nagrinėjimo bylos jaunų 
milionierių žmogžudžių Na- 
than Leopold ir Richard Loeb, 
gabių Cliicagos (InĮiversiteto 
studentų, kurie kiek laiko at
gal nužudė kito milionieriaus 
sūnų Bobert Franks. Visi di
džiausiu įdomumu laukė tos 
bylos nagrinėjimo, nes tas bai
sus įvykis užinteresavo netik 
visą Ameriką, bet dalinai ir 
Europą. Byla žadėjo būt triuk
šminga ir ilga, nes abejose pu
sėse buvo milionai, o ir bylą 
vesti buvo paimti geriausi ša
lies advokatai. (Laikraščiuose 
net ėjo ginčai apie perdavimą' 
visos bylos per radio, kad jos 
nagrinėjimą girdėtų visa Ame
rika, nes šiaip teisman nedaug 
žmonių tegalėjo sutilpti, ypač 
kad beveik
buvo*' pavestas 
kati prisiuntė 
dieji Amerikos

Polk St., užmušė savo tėvų, 
buvusį policistą, kada tasis gir
tas puolė mušti motinų.

Anthony Ludbo, kuris pabė
go, * nušovė savo žentą Frank 
Šame, 2711 E. 93 St., kada ta
sis gryšdamas iš pikniko pra
dėjo mušti savo pačią.

Boyland Campbell nušovė 
vagilių, kuris bandė įsilaužti į 
jo sankrovą 61 E. Bandolph 
St.

Kiti trys užmuštieji yra neg
rai. Vieną jų nušovė policistas, 
kada pamate pas jį revolverį, 
kitą nušauta šokiuose, o 
čią rasta uušautą gatvėse 
cago Heights.

tre-
Chi-

lietaus.

Teismui prasidėjus jis 
teisėjo 

pakeisti 
kaltės į

visas teismabutis 
reporteriams, 

veik visi di- 
laikraščiai.
debesio mažai 
turėjo įvykti

pradedamieji fabdįinai, kurie 
turėjo parodyti kur' link byla 
krips. Ir čia vyriausias>geni
mo advokatas Clarence Dar- 
ro\v iškirto tokį šposą, kuris 
nustebino visą teismą ir repor
terius.
tyliu balsu paprašė 
John K. Caverly leisti 
neprisipažinimą prie 
prisipažinimą kaltais, 
su tuo sutikus, tas pats Dar- 
ro\v tuojaus varde savo klien
tų padavė prisipažinimą prie 
kaltės, kurį patvirtino ir pa
tys teisiamieji.

Kaltinamiesiems prisipažinus 
'prie kaltės juos teis vienas tei
sėjas. Triukšmingo bylos nagri
nėjimo nebus, nes kaltinamieji 
ir be jų bylos nagrinėjimo prie 
kaltės prisipažysta. Dabar vi
sas dalykas eisis tik apie pri
pažinimą ar jie tą piktadarybę 
papildė būdami pilno proto ar 
ne. Bet čia daugiausia kova 
eis ne tarp advokatų ar 
mo, bet tarp ekspertizos. 
stijos prokuroras stengsis 
gelba ekspertų įrodyti,

Smarki audra

didelių pereitą septintu 
karščių vakare užėjo au

dra su perkūnija ir sniarkium 
lietum, kuri pridarė nemažai 
nuostolių. Keliose vietose tren
kė žaibas, bet jis nuostolių ma
žai padarė. Vėjas gi vietomis 
išvartė stulpus ir išlaužė me
džius. Bet daugiausia nuostolių 
padare smarkus lietus. Vieto- 
n^_ jis buvo taip smarkus, 
k?ki užliejo patiltes ir sustab- 
de gafvėkarius. Daugelis rusių 
liko užlieta vandens ir reikė
jo šauktis ugniagesių, kad van
denį išpumpuotų. Ugniagesiai 
turėjo išgelbėti ir daugelį šel
mi nų, kurios gyvena rūsiuose 
ir vandeniui rusds užliejus ne
begalėjo išnešti savo rakandų. 
Evanstone net ir policijos sto
tį vanduo užliejo ir kalinius 
reikėjo perkelti į teismabutį. 
Wilmette audra nutraukė elek
tros vielas, kmias betgi grei-

Po

ligoninėj bandė nušaut 
žmogų

teis- 
Val- 
pa- 

kad 
kaltinamieji yra pilnai sveiki
protiniai ir kad tokiais buvo ir 
tada, kada jie papildė žinogžu- 
dystę, todėl reikia juos pakar
ti. Kaltinamoji pusė taipgi pa- 
gelba ekspertų stengsis įrody
ti, kad kaltinamieji, nežiūrint 
savo didelių gabumų, yra pro
tiniai pamišėliai ir todėl turi 
būti uždaryti beprotnamiu ma
žiausia bent iki pasveiks (apie 
jų paliuosąvimą 
rupi narnąs i 
išgelbėti).

'fa kova 
veikiausia
ninėj, publikai veik nematoma 
ir nežinoma. Tik tada publika 
sužinos apie pasekmes tos ko
vos, kada bus paskelbtas galu
tinas teismo nuosprendis.

Byto bus paduoti teismui 
pirnlieji įrodymai dėl jaunų 
milionierių papildytos piktada
rybes, liet kaltinamosios • pusės

vien

eis už

nėra kalbos, 
nuo kartuvių

teisino sienų, 
psichiatrinėj iigo-

wlLSO

3235S.HaistedjSt
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gus. Tečiaus kiekvieną kartą’” 
pasirodė, kad pabėgimas yra d 
perdaug sunkus ir jis sušilai-1 
kė nuo žmogžudystės. Jis įlip-l 
davo į ligoninę gelbėjimos laip-‘ 
tais ir visus tris kartus jį ma
te sužeistasis. Bet trečiu sy
kiu pabėgti jam nepasisekė ir 
jis liko suimtas. Pasirodė, kad 
tai yra Eugene McLaughlin, 
kuris dar tik nesenai išėjo iš 
Joliet kalėjimo, 2911 Lexing- 
U>n Avė. Kada jį suimta, tai ir 
^įžeistasis Wright prisipažino, 
kad tai jis jį pašovė ir dar 
tris sykius bandė jį pribaigti.

' Nušautas gemblerių

—.............  I UJ ........

Šios Moteries
Puikus Pasveikimas

*

) 
f

kare.

plėšikas 
Uptovvh

Pereitą šeštadienį 
įį i veržė į gemblerių 
Sočiai kliubą, 4866 Broadway,

Viskas paėjo nuo vartojimo 
1 Lydia E. Pinkhams Ve

getable Compound.
Truman, Minu. — “Aš buvau labai 

nusilpusi, turėjau skausmus šone ir 
nugaroje; kartais 
vos tik galėjau pa
sijudinti lovoje. 
Mano vyras nupir
ko man Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound ir 
po vartojimo jų aš 
jaučiau didelį pa
lengvinimą, aš da
bar jaučiuosi daug 
geriau ii* galiu 
dirbti visą savo

(Tąsa ant 4-to pusi,)
-r

•4
I Lietuvą

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S’outhampton 
Išplaukąnai subatomis. Didžiausi lai- 
^ai Majestic, OJympic, H<Hueric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos ^ortais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Soutfcamptoų — 
ęįiertmijpif — Heiuburg

Paprasti jjpl&ukimai. Puikus, dideli, 
gieit\ laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelionė. 

Nauji laivai.
Belgenland su Ląpjand ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dljimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

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

naiftų 'darbą. * 'Aš dirbu stuboj ir tu
riu daržą, dirbu ir tenai, auginu viš
tas, o kuomet yra javų valymas, tai 
aš išeinu ir tenai, padedu kirsti kor
ijus. Kaip kada aš melžiu ir karves. 
Aš vartojau Vegetable Compound 
prieš dr po mano 4 mėnesių kūdikio 
ir jis visuomet ' pagelbėjo man pui
kiausiai. Aš manau, kad nėra geres
nių gyduolių pagamintų dėl moterų, 
ir aš- norėčiau, kad kiekviena mote
ris pabandytų jas.”* — Mrs. August 
R. Wiederhoft, R. No. 2, Box 84 
Truman, Minu.

Moterys kenčiančios nuo moteriš
kų ligų turi pabandyti Lydia E. Pin
kham’s Vegetable Compound.

The Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound pagelbėjo moterims nuo 
jų ligų per paskutinius penkiasde
šimts metų. Pardavimui pas aptieko-. 
rius visur.

Mis. MICmiCZ-VIDIKlENE
AKŪŠERKA

3161 So. Halsted St., kampas 81 gat, 
Tel. Yards 1119 

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vąnijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patąr- 
nąuja, visokio
se ligose . prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Ūž dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

g^-DR. HERZMAA^A
_IŠ RUSIJOS—.
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tol. Blvd. 8188
M. Woitkewic*

BAN1S -
AKIMIRKA

Turiu patyrimų 
Pasekmingi pa 
tarnauju v mota 
rimą prie gimdy 
mo kiekvienas*

'JypatiŠka prižiūri 
□Jnnų. Duodu 

tarimus moterimi 
ir merginoms dy 
kai.

8118 Soetb 
Palsted St.

1PEriTiS M

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

ANT NAUDOS. |

S, L FflBIONftS CO.

809 W. 35th St, Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. O , 

•■■—•■—■i—magi .r» jiiiįi s n z r, nį ... . i jį...—..ifc

vyra, moterų ir vaikų pagal na»- 
jauslus metoduą X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus. ’

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 
18th St., netoli Morgan St.

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

Talafonall
Dienomds: Canal

8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 111-1B 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810 *

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarų, iftskyrus ketvergi, 

■•diliomis nuo 9 iki 11 ryto.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be MA Ęe 
Peilio* M U Skausmo

Vyrai kurie turi rupturas yra že
miau savo sveikatos stovyje. Vie
natinis dalykas, kad gavus narmalį 
sveikatos stovi, reikia išgydyti. Jei 
jus turite rupturą, tai išsigydyti ten 
kur šimtai kitų jau liko išgydytais. 
Jie su dideliu pasitikėjimu ir nuošir
dumu rekomenduoja šj gydymą tiems, 
kurie yra nelaimingi ir turi ruptu
rą.

Skaitykit ką Mr. Joniak sako:
“Kiekvienas žmogus, kuris turi rup

turą nori būti išgydytas. Nei vienas 
nenori, kad jam butų daroma opera
cija su peiliu . Aš norėčiau, kad vi
si žinotų, taip kaip aš žinau, kad yra 
būdas kur galima išsigydyti be pei
lio. Aš turėjau 2 rupturas ir Dr. 
Flint išgydė abidvi be peilio. Tik ke
letas minutų be skausmo gydyrno, be 
gulėjimo lovoje ir aŠ likau išgydytas. 
Tai buvo labai puikus dalykas.

Joseph Joniak,
5205 So. Honore

VARICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididunasias ko

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

. 1111.
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. d., nedėiiomis. uždaryta.

KAIP JŪSŲ AKYSI
Jei akių silpnumas ar galvos skaudu* 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

t- ’i
L 1

- 1

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, I1J
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Te. Boulevard 7679

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervij, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo U

8414 So. Halsted SU

r

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 1 i 
4729 So. Ashland Avė.,. 2 lubos 

Chicago, Illinoii
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. Nedčliomis nuo 10 valan

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

i

wr

JOHN I. BAGDZIUNAS" 
ADVOKATAS

Veda bylas viduose tfęismuose, Egzami
nuoja Abstraktu.,1 Padaro pirkimo ir 
pąrdsvimo *. Dokų hiatus, ir (galiojimus.

, 7 Sohtiii Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDINO 

Telefonas Randolpb 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoaas Cansl 1667.

St.

NI'W.Y()RK
BREMEN

Ko- 
kudi-

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 Iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 Ud 
12 dienų.

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

Room 909 Chicago Triist Bailding
71 Weat Monroe Street, Chieego.

Telephone Bandolph 2960 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yards 1015. Vai.: 6 iki • vaL

Keletą’ dienų atgal puolikas 
įėjo į Checker Cab Co. gara- 
žių ir peršovė superintendentą 
Georve “Lefty” Wright, kuris 
nors pasisakė žinąs kas jį pa
šovė, bet atsisakė išduoti jo 
vard^, nes jis pats jam atsimo
kėsiąs.

Puolikas ix> peršovimui 
Wright pabėgo, pasitikėdamas, 
kad jis savo auką užmušė. Bet 
kada paskui patyrė, kad jis 
tik sužeidė Wrightą, tai tas 
pats puolikas tris sykius buvo 
apsilankęs Jefferson Park li
goninėj, kad savo auką pribai-

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 j 12 mėnesių j Jungtines 
Valst. be įskaitymo kvoton.

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentų arba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH-CERMAN

||OYD

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

operacijų
4617 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. Pulman 5147

privatiškų gydymui kambarių

čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
niškų i* ’a‘3rope- 
jiškų bvių lydy
mo. Diddū skai
čius žmotfų U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progų duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimų že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiką 
lauja užmesti savo ligų.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesų. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

t iki 5 auginto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 518 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 4 

vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai dįe 
nų. Panedėlyj, seredc.1i u 
subatoje nuo 10 vaL xyt< 
Bd 8 vai. vakare.... .. . .... *

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefoną* Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

■

Ofiso tel. Boulevard 9693 
izidencijos tel. Drėxel 9191

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom S'L,

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.
*■—■■■ —■ ,

■■■ ■*«
Tai. Dearbom 9157

40

| amus te naujai namui, taipgi 

Korporacija Amerikoje 
EPORT ELECTRIC CO, Irae.

trtu ir pajiegų 
teves. Cash arba ant Hm

Pirmutini Lietuvių
THE BRIDG I

A. BARTKUS, Prefc
1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7181,1892. Chicago.

__________ H
" > 1 111111

“Dirva" Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA” 

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

IŠeipa Penktadieniais, 8 puslapiu, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

•■■■■'r'" I,'-.—1T--

...........................  $2.00

.............................$3,00

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

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

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

arti 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. ĘRENZA

m

■■■y 4,,. ■ ,,,

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

Vien tik Lietuvių krautuve

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS i Į į 
LIĖTUVĄ ir PARTRAŲkU GIMINES '

Į AMERIKĄ

‘ “DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ... j

__ ______

Dr. Rfenedict Aron
Ofisas 8804 JLedrie Avė. Phon« 
Ląfayette 0Q75. .Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija Sifili W. 68 St. Phoaa 
Procpect 0610. Valandos iki 11 ry
to, 7 iki 8:81 vakare. Dęl specialia 
sutarčių telfenuoklt Projpųct 0611

—

m............................ Iii .iii iii,

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel.‘Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
j Bridgeportą

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

----- ,----------------- ------------------ (------—-------------------- - -------- .. , \ .!.

For Headache 
; * Siek Stomach
? One or two 0?angeine‘powdoęB,:brięo you 

rlght up, tbe.’pain<is gone,I youif at'omach 
setjles, nervea <relax, the ontfro system 
responda. -PdMect tnedicine for nien or 
women, prevęnts nearly all elckness. Get 
a lOo pkg. Orangeine powdera of any 
druggist. Mlllions uaed yearly. They never 
fail. Formula on every pRg. No uarcotlca.

CLEVELAND

— ■■Rin i.i^ —w^aww:

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniF' 

kų ir slaptų ligų
Gydo sū pagelba naujausių metodu 

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Avę^ axi 
viršaus Ashland State Banke

;■ į? TelefonasCanal 0464 
iValan^oa ;2:80eiki 5 ir 8 Ud 10. 
NėdiftŽj nupr2:80 iki 4:80 po pietų

Ęiųraa 4848 Archer Avė.
Vąl. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 Iki I

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
d

—

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlastyjj 
Boom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington SU 

£or. Wasbington A Clark

■amų Tųl.i Hyde Perk 8895

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas: 
•11 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington SU 
Tel. Central 6201 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais 
8236 S. Halsted St. T.Boel. 6737

oirfo
,OIselio kainomis* visiems.

Kusi dabar V radita toriai ir boilo-
* Jie bus brangesnis po minėsią, 'įįai

gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai, 
pirkdami nuo musų. ,
HPEOPLES PLUMBING AND H 
3 > HEATING STJPPLY CO. t"!

490 Milivaukee Avė. and «
461 N Halsted St.

Haymarket' 1018, Haymarket 4221



cMcgjgo, ui

Chicagos žinios

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ADOMAS VERTELKA
Persiskyrė .su šiuo pasauliu 

liepos 19 d. 1924 m. pirmą va
landą po pietų, po sunkios Ilgos 
Santa Fe Hoepitalyj Topeka, 
Kansas, sulaukęs 45 metų. Pa
liko dideliame nubudime Ame
rikoje brolius: Mateušą, Tade
ušą, Jurgį ir Zygmantą ir Lie
tuvoje seserį Rozaliją. Išgy* 
veno šioj šalyj 17 metų. Paė
jo iš Lietuvos iš Kauno guberni
jos, Panevėžio apskričio, Remi- 
galos parapijos, Šiplių sodžiaus.

Laidotuvės įvyks seredoj, lie
pos 23 d 1924, ę vai. iš ryto 
iš namų 3634 Ix>we Avė. į Tau
tiškas Kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus širdingai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

Lieka dideliame nubudime
Broliai: Mateušas, Tadeu
šas, Jurgis ir Zygmantas 
ir sesuo Rozalija.

ir ant vietos nušovė Frank J. 
Zahour, kuris buvo atėjęs į 
ten išmainyti čekį. Paliepus 
plėšikui pakelti rankas, Za
hour pakėlė tik vieną ranką, 
kadangi kitos jis nevaldo; tur- 
būt plėšikas pamanė, kad jis 
nori stvertis už savo revolve
rio ir todėl jį nušovė. Plėšikas 
tada pabėgo nieko nepaėmęs.

Bet daugelis spėja, kad puo
limas buvo padarytas ne tiks
lu plėšimo, o kaipo pradžia ka
ro tarp gemblerių. Tą 
valdo Michael Crovve, 
labai sekasi, nes turi 
ryšių su politikieriais,
lis gemblerių jam užvydėjo ir 
todėl, spėjama, kėsinosi jį nu
žudyti; Zahour gi krito kaipo 
nekalta auka. Pats Crowe pri- 
pažysta, kad tai jį norėta nu
šauti, nes jis atmokėdavęs lai- 
žybas dėl arklių lenktynių ir 
tankiai turėdavęs su savim iki 
$25,000.

šitoji žmogžudystė parodė, 
kad gembleriavimas Chicagoje 
žydi ir kad jam policija teikia 
apsaugą.

kliubą 
kuriam 
artimų 
Dauge-

&o kliubas parenduotų namą ir 
atidarytų viešą knygyną, į ku
rį ateitų ir laikraščiai ir kuria
me taipjau galėtų tilpti Dra
mos Skyrius, čia yra daug jau
nimo, tik nėra kur jam rinktis- 
Tokis knygynas tokią spragą 
užpildytų.

Tai butų lengva padaryti, jei 
Kliubas pasikviestų ir kitas 
draugijas ir visos jos lengvai 
galėtų užlaikyti namą ir knygy
ną. Ten galima butų ir mokin
tis vaidinti 
susiorganizuoti ir 
choras ir tt. 
įvykinti, jei 
ta.

ir orkestrą galėtų 
susidaryti 

Visą tai „ galėtų 
butų tinkama vie-

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
PAJIEŠKAU susipažinimui mergi

nos arba našlės nuo 25 iki 30 metų 
s,enumo. Aš esu vaikinas 33 metų, 
tai merginos arba moterys kurios lai- 
kinate dorą ir linksmą gyvenimą, tai 
meldžiu atsišaukti. Jeigu patiksim 
vienas kitam, tai galėsime apsivesti. 
Platesnių žinių kreipkitės per laišką, 
žemiau paduotu adresu:

J. P.,
708 — 17 PI. ir Union Avė., 

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
PRIE

VYRŲ
REIKALINGAS bučeris su 

šiek tiek patyrimo prie to dar
bo.

Atsišaukite
1727 S. Union Avė.

GREITAS BARGENAS valymo dr 
prosinimo b? siuvimo šapa su kamba
riais pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, dabar parduosiu už 
$250, nes turiu parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

• 209 W. 51 st St., 
arti Wentworth Avė.

RAKANDAI

Rugpiučio
Grove Kliubas rengia pikniką 
su dovanomis ir įvairiu progra
mų. Dramos Skyriaus vedėja M. 
Dundulienė jau mokina savo 
Skyriaus vaidylas, kad kuoge- 
riausia prisirengus prie progra- 
mo. Pirmininkas gi rengiasi ge
rą prakalbą pasakyti. Bus ir 
daugiau kalbėtojų, dainuos cho
ras ir tt.

Koresp. W. Strygas.

17 d. National

REIKIA PARTNERIO 
BIZNIO

Proga jaunam vyrui 
prie Chicagoje įsteigtos korpora
cijos, kurios tikslas butų padary
ti čia sau ateitį. Aplikantas turi 
būti geras darbininkas, teisingas ir 
galįs įnešti $2,000 iki $3,000, kurie 
bus pilnai apsaugoti. Algos $50 į 
savaitę ir pasidalinimas pelno. At
sakykite angliškai. Pasiinatykite 
su Mr. Kaspar, Boom 1110

110 S. Dearborn St.

prisidėti

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA fumičiai ir 2 pa
gyvenimų namas, pirmfts floras 7 
kambarių, su sun parlor, rendos 
atneša $70 į mėnesį, antras floras 
5 kambarių, yra porčiai iš prie
kio ir užpakalio, rendos į mėnesį 
$60.83, fumace šildomas. Ant tre
čių lubų yra kambarys, rendojasi 
už $25, yra vanduo ir elektra, ga
lima padaryti 4 kambarių flatą su 
mažu kaštu ir rendos gauti $45, 
3 karų garadžius, neša rendos $21. 
Beizmente šapa neša rendos $25, 
yra geras vištininkas su elektra. 
Lotas yra 37% pėdų, iš abiejų pu
sių po 15 pėdų tuštuma. Labai pui
kioj apielinkėj, pačioj širdy mies
telio, yra visi parankumai, kam
bariai puikiai išdekoruoti. Viso 
rendos neša į mėnesį $201.83. Par
duosiu už $13,000, greitam parda
vimui, nes savininkas važiuoja į 
kitą valstiją ant farmos, $3700 yra 
morgičių, $6000 cash, kitus išmo
kėjimais.

J. Shusho, 10929 S. State St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, naujausios mados įtaisai; biznis 
už cash; parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Pardavimo priežastis — liga.

J. REKAŠIUS,
3300 So. VVallace St.

PARDAVIMUI krautuvė, 
smulkių daiktų ,rašymui popie- 
ros, žaislių ,Ice Creamo, 
rų, ei garėtų.

MARIE PULEIKIS,
3528 S. Halsted St.

Antradienis, Liep. 22, 1924

IHMAI-ZEME
VIENAS Iš DIDŽIAU

SIŲ PIGUMŲ. Medinis na
mas, 8 metai kaip statytas, 
septynių pagyvenimų. Ren
dos neša $108 j mėnesį. Kai-, 
na $6000, įmokėti $1500, ar 
daugiaus. Namas randasi 
apie 18 gatvę ir Halsted 
Street.

S. MARKŪNAS 
635 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

ciga- PRANEŠU VISIEMS

Pranešimai

PARDAVIMUI cigarų minkš
tų gėrimų krautuvė — turiu 
parduot greitai, nes esu našlė ir 
norėčiau pasitraukti iš biznio.

4622 So. Western Avė.

ALEKSANDRA 
KULIKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 21 d. 7tą vai. ryte, sulau
kęs 69 metų amžiaus, paliko di
deliame nubudime moterį tris 
sūnūs ir dukterį. Paėjo iš Vie- 
švienų miestelio, Telšių apsk.; 
Amerikoj išgyveno 28 metus; 
priklausė Apveizdos dievo drau
gijoje.

Laidotuves atsibus 23čią die
ną liepos iš namų 1707 So. 
Halsted St., j Apveizdos Dievo 
bažnyčią, o iš čia po pamaldų j 
Šv. Kazimiero Kapines.

Visus gimines draugus ir pa
žįstamus širdingai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliudusi
žmona, sunai ir duktė.

Lietuvių Rateliuose , ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

North Side
>ldt Park apylinkėje su- 
sutvėrė Kliubas.

KASDIEN tamata gali prisirašyta 
/rie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar ^esi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujieną Spulka
1789 S. Halsted St

MORTA SARADUMSKIENft 
(po tėvais Snapščiukė)

Po pirmu vyrų Čepaitienė. 
Mirė liepos 20 d., 11:80 iš ryto, 
po sunkios ligos, sirgus daug 
metų, amžiaus 35 metų. Laido
tuves atsibus liepos 22 d., Rock- 
dale, III. j šv. Kazimiero Kapi
nes. Giminių ir pažįstamų mel
džiame dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudime
Brolis A. šnapštis, 
vyras ir giminės.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Penktadienį, liepos 18 d., 
3310 Evergreen Avė. name su
sitvėrė Amerikos ILietuvių Po
litiškas Kliubas Humboldt Par
ko apylinkės (distrikto). To 
Kliubo tikslas bus suvienyti vi
sus lietuvius į vieną brolišku
mą, stengtis visokiais galimais 
judais lietuviams pagelbėti vi
suose jų gyvenimo reikaluose. 
Kliubas stengsis supažindinti sa 
70 narius su šalies tvarka, kad 
de, kurie yra šios šalies pilie
čiai kuomet ateina rinkimai ži- 
lotų kokios yra politinės parti
jos kas jų kandidatai ir už 
turį piliečiai turi balsuoti. Kliu
bas išrinko formalę valdybą iš 
sekančių narių: C. Kairia pirmi
ninkas, A. Valskis, nut. rašti
ninkas, S. Baneckis, finansų 
raštininkas, F. Sinkarta. iždi
ninkas, J. Kuprevičia, maršalka. 
Kliubo narių susirašė i*r įstoji
mą užsimokėjo aštuoniolika. 
Nutarta aprašymą šio Kliubo 
ms'Itvėrimo pasiųsti abiem Chi- 
?agos lietuvių dienraščiams 
‘Naujienoms” ir “Draugui”, 
nes juos Chicagos lietuvių vi
suomenė daugiausia skaito. Ki- 
;as susirinkimas įvyks pirmą 
lieną rugpiučio toj pat vietoj. 
Kliubas kviečia visus toj apy- 
inkėj gyvenančius lietuvius pri
sirašyti prie to Kliubo. —A. K.

VIII Rajono Komiteto išvažiavimo 
susirinkimas įvyks antradienyj, 22 
liepos 8 vai. vakare, visas Komitetas 
malonėsite neatbūtinai atsilankyti, 
nes turime pasitarti kaslink sekančio 
išvažiavimo M. G. Maurey.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienyj, liepos 22, 8 
vai. vakare, Raymond Chapel svetai
nėje.

Malonėkit visi draugai susirinkti ir 
atsivesti savo draugus, kurie galės 
prisirašyti prie musų kuopos.

— Valdyba.

8

Susivienijimas Rietuvių Amerikoj 
2 apskritys rengia didelį išvažiavimą 
nedėlioj, rugpiučio 3 d. į Beverly 
Hills miškus. Bus kalbėtojai ir ki
tokios žaismės. Kviečiami visi.

— Komitetas.

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, Hl.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus trečiadieny liepos 23 d. Mieldažio 
svet. Pradžia 7:30 vak. Visi nariai 
prašomi susirinkti paskirtu laiku.

— Valdyba.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Brighton Park

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks trečiadieny, liepos 
23 d., 7:30 vai. vak., M. Kasparaičio 
name, 3827 Archer Avė. (pirmos auk
štas iš priekio). Visi kurie esate 
Dramos Skyriaus nariai, turite atsi
lankyti, ar turite rolę, ar ne, nes bus 
dalinamos vieno didelio veikalo rolės. 
Taippat bus apkalbama puolimai ant 
musų Skyriaus . Norintys prįsidėti 
rimtu darbu prie musų D. S.'esate 
užkviečiami.

— Pirmininkas M. K.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
Eą kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatnlausia 
mašinėle su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, IU. \

Keistučio Kliube.
--------i. ■-

Pašaliais kalbąma, kad Keis- 
įčio Kliubo susirinkime ’buvt> 
ilbėta ir nutarta prieš Nau j įe
is- Nieko nė už nė prieš nenu- 
rta. Vien padaryta tarimas 
irduofi Naujienų Šerą, bet tik 
dėl, kad sumažinus komisijų 
:aičių. Kliubas lygiai gerbia 
sus laikraščius ir prie Kliubo 
įklauso viįsokiij; pakraipų 
fionės, bet' daugiausia mėgs- 
nčių skaityti laikraščių^. Bu
omas korespondentu aš * gaunu 
.ugybes*. paraginimų, kad^raši- 
ičiau į įvairius laikraščius iš 
iiubo veikimo.
Dabar Keistučio Kliubas nu- 
os buvęs politinis kliubas. 
aujoji konstitucija pradės 
ikti nuo Naujų Metų ir joje 
bus nė žodžio apie politiką. 
;tgi Kliubas nebus užsimerkęs 
ieš lietuvių visuomenės

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU savo vyro Jono Ba- 

kuno, kuris prasišalino nuo 
nęs liepos mėnesi, 1923 metais. Jis 
pats, jeigu patėmys šį paieškoji
mą, tegul sugrįžta. Jeigu kas patė- 
rnys su tokia pavarde meldžiu 
nešti šiuo antrašu:

Kostancija Bukanienė 
64 Valey Street, 

Wallingford, Conn. 
-------U.----

rna-

pra-

JIEŠKAU savo sesers Elzbietos 
Demikiutės po vyru Stankuvienės. 
Paskutiniu laiku gyveno Nanticoce, 
Pa. Ji pati ar kas ją pažįsta, malo
nės pranešti, busiu .'dėkinga. i<. , 

IZABELE NAUJOKAITltlNfi,
1901 N. Albany Avė., 

Chicago, III.

rei-

ragi- 
Pats

Kliubo susirinkimuose 
ima skaityti knygas, 
liubas užlaiko didoką knygyną 
duoda knygas skaityti visiems 
iriams. Knygyną prižiūri d. 
itkus. Patys nariai svarsto 
ie tai, kad ant žiemos Keistu-

JIEŠKAU Mykolo Survilo. Paei
na Batkių vals., Varnaičių kaimo, 
gyvena Chicago Heights, III. Taip 
pat pajieškau savo giminių ir para- 
pijonų iš Pašaltonio miestelio Gaures 
yals., Tauragės apsk. Aš atvykau į 
Čhicagą ir noriu susieiti, meldžiu at
siliepti. Petronėlė P. JonikaiČiutė, 
(Kolkienė) 2 lubos užpakalis, 3210 S. 
Wallace St., Chicago, III.

PAJIEŠKOJIRĮAS
šiuo prašom» pranešti, ar nežino 

kas kur gyvena Juozas Narkevičius 
(Merkevičius), kilęs iš Turiškių kai
mo, Krosnos valsčiaus, Marijampolės 
apskrities. Prieš karą Juozas Nar- 
kevičius-Merkevičius gyvenęs Pitts- 
burge. i

Lietuvos Respublikos Pasiuitinybė.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamlstai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE COn 
3149 So. Halsted St^ 

________ Tel, Yards 7282._________  
STOGDENGYSTfi

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

KAS NORS paskelbėte neteisingai. 
Tas vaikas yra gyvas. Klausiu jo 
paties, kas yra padavęs į laikraščius. 
Prašau suteikti to žmogaus 
busiu dėkingas,

J. B.,
807 Hess Avė., 
Saginavv, Mich.

adresą,

ISRENDAVDJIMUI
BRIGHTON PARK ANT RENDOS 

flatas, 6 gražus, dideli kambariai; 
naujas mūrinis hamas ,gražioj vietoj, 
gražiai ištaisytas: elektra, vanos ir 
kiti parankumai;

Kreipkitės pas savininką:
4523 So. jFrancisco Avė.

---——— — . ■■ ---------
RENDAI flatas 5 ?ruimų 3 

lubos frontas.(i Gerai ištaisytas, 
elektra, telefonas. Kreipkitės 
prie savininko 1 lubos frontas. 
Pageidaujama su maža šeimyna.

2806 Union Avė.

REjNDON 4, 5 ir6 kambarių 
flatai, yra elektra ir vanos, ren- 
da nebrangi.

928 W. 14 St.
Tel. Canal 4814

JIESKO KAMBARIŲ
JĖŠKAU kambario su valgiu, 

pietinėj daly miesto, netoli nuo 
Halsted ir Wentworth Avė.

J. KILNA,
1229 y2 W. Madison St. Room 5

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kamabrys dėl dvie

jų vyrų arba merginų ar dėl vedu
sios poros, be valgio, prie mažos šei
mynos, galite matyt po 6 valandai 
vakarais.

S. ARMALIS,
2130 So. Halsted St., 

3-čios lubos iš užpakalio.

RUIMAS RENDAI dėl vieno vai
kino. Aviesus ir švarus. Renda ne
brangi, galinia, ir valgį namie pasi
taisyti. Antros lubos iš užpakalio. 
Įėjimas iš fronto. Galima matyti 
nuo 6 iki 9‘ vai. vakare.

33I8 !=>o. Ęalstęd St.

H-----------
RENDON kambarys, garu šil

domas, naujame name, yra elek
tra ir vana, vasarinis porčius 
prie miegamojo kambario.

3415 Emerald Avė., 2 apt.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų indų plovėjų, darbas 

naktimis. Nuolat darbas.
Atsišaukite

f 4161 S. Kalsted St, t

AUTOMOBILIAI
OAKLAND AUTOMOBILIAI

1924 modeliai, 6 cilinderių. atda
rų ir uždarytų stvlių, keturių ratų 
brekiai, disk ratais, nesunaikinamo 
užbaigimo, vartoti mažiau kaip 
viena mėnesi demonstracijų patar
navimui, taip kaip naujas. Bus par
duotas šią savaitę labai nužemin
ta kaina. Garantuojamas kaipo nau
jas karas, negirdėtomis kainomis 
taip žemai kaip $200 įmokėjus ir 
nuo 12 iki 18 mėnesių išmokėji
mais. Jei norite gerų vartotų karų, 
mes turime taip pigiai kaip $50 
įmokėjus. Atdaras kas vakaras iki 
10 vai. Jus galite pasikalbėti su sa
vo tautiečiu. •

MARQUARDT OAKLAND CO. 
3844 Ogden Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis ge
rai išdirbtas, vįsokių tautų ap
gyventa vieta; parduosiu grei
tai, M. Romanauskas, 836 West 
Cullerton St. arba 20 St.

Kurie pirkote ukes ir gyvenate Chi
cagoj, jei turite kokj reikalą ateikit 
pasikalbėti . Arba tie kurie manote 
pirkti, ar norite pirkti ar parduoti ar 
mainyti, meldžiu atsilankyti, ligi 
LIEPOS 26 DIENOS aš busiu Chica
goj, esu atvažiavęs su reikajais. Se
niausias ir teisingiausias ūkių parda
vėjas. Turiu visokių ūkių: su javais 
ir gyvuliais, gerais namais ir puikiais 
sodnais, ant kranto ežerų, žodžiu sa
kant tokių, kokių kas nori, už pigiau
sią kainą ant lengvų išmokėjimų, lie
tuvių kolonijose .derlinga žemė, prie 
gerų marketų.

P. D. ANDREKUS,
4422 S. Artesion Avė. Chicago, III, 

arba . Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI
, PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė visokių tautų apgyven- 
toj apielinkėj, lysas 4 metams, 4 
ruimai pagyvenimui, pirksite 
gana pigiai. 821 W. 34 St., Chi
cago, Illinois.

PARDAVIMUI įbuMnė ir 
grosernė Roselande, senas iš
dirbtas bizhiš; tyšas 3Į/^ metų, 
renda pigi; nupirksit pigiai.

B. PETKUS,
10742 So. Michigan Avė.

RESTAURACIJA, modemiškas 
kampas, ilgas lysas; žema renda, 
garu šildoma; labai tinkama vieta 
dėl lietuvių savininkų. Didelis bar- 
genas, savininkas apleidžia biznį.

Kreipkitės •
3103 So. Halsted St.

GREITAI turiu parduoti ąžuolo 
grojiklį pianą ir Brunswick mo- 
nagany viktrolą, visais rekordais 
voleliais, visai pigiai.

Kreipkitės
4445 S. Artesian Avė 

Phone Lafayette 1133

ir

TURIU tuojau parduoti grojiklj pi
aną, nes apleidžiu miestą liepos 26. 
Parduosiu $700 vertės grojiklį pianą, 
su benČium, kabinetu ir 98 muzikos 
rolelių už $135, ir $11 už storage. 
Klauskit Mrs. Pluezoks grojiklio pia
no, 1398 Mihvaukee Avė., 1-mas 
augštas.

BARGENAS!
Parsiduoda 1-mos klesos bučernė ir 

grosernė, lysas 5 metams, 4 dailus 
ruimai pagyvenimui, (visokių tautų 
apgyventa nėra kredito. Jeigu jus 
norite gero biznio, tai jums užsimoka 
šitą pamatyt greitai.

2602 W. 23rd St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė, la
bai geroje vietoje. Biznis iš
dirbtas per ilgą laiką . Turiu 
parduoti, neg išvažiuoju į Lietu
vą, 424 W. 103 St.

PARSIDUODA nedidelė įvairių 
daiktų krautuvė; ice cream, ken- 
džių, cigarų, tabako, vaikams mo
kyklos dalykų ir kitokių smulkme
nų. Turi būt parduota greitai. Kai
na $650.

4602 So. Wood St.

PARDUODU bučernę ir grosemę 
ant South Side gražioj vietoj ir geras 
biznis gražu gyvent, parduosiu už 
$1800, verta $2500. Gali pirkti su 
maižai pinigų, likusius ant išmokėji
mo. J. Balchunas, 3200 S. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 9265.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė, prieinama kaina.

Atsičaukit

1846 W. 46 St.

ir

PARDAVIMUI laikrodėlių tai
symo visi įrankiai (tools) pigiai. 
Geri kaip nauji. Ateikite 
5 iki 8 valandai vakarais.

JONAS,
9416 Burnside Avė.

Specialis Bargenas
2 flatų, mūrinis, 5-5 dideli kamba

riai, sun parlor, aržuoliniai trimai vi
sur, hot water heat .paipos ir boileris 
apdengti, skiepo lubos pleisteriuotos, 
2 karų garadžius, lotas 30x125, ran
dasi prie Maplevvood Avė., netoli 63 
St., kaina labai pigi greitam pirkėjui. 
Savininkas, 

2514 W. 63 St.
Phone Republic 1932

nuo

NAMAI-2EME
PARDUOSIU arba mainysiu ant 

visokio biznio, 2 aukštų po 4 kamba
rius, cementuotu skiepu namą, 
tra. Nupirksit pigiai .

Kreipkitės tuojausr '
839 W. 33rd St., 
2 lubos frontas.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, skie
po lubos pleisteriuotos, 5-5 kambarių, 
platus lotas, naujas namas ir gerai 
pastatytas, aržuoliniai trimingai, ga
ru šildomas, netoli 63 St. ir Kedzie 
Avė. Geriausias pirkinys, kaina 
$16,000, pinigais $5,500, kitus po $55 
j menesį.

SECURITY REALTY CO.,
10 S. La Šalie St., 

Rm. 624.
elek-

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 
galima tuojau gyvent, viršuj 4 kam
bariai, yra augštas; toiletai ir va
nos. Apačioj yra vasarinė virtuvė 
ir ekstra toiletas, landrė, pleiste- 
riotas skiepas, gasas, elektra, stik
liniai porčiai, kieto medžio užbai
gimo. 5016 S. Talman Avė.

PARSIDUODA 2jų augštų medinis 
namas 3639 So. Parnell Avė. 4 ren
dos 2-4 ir 2-3 kambariai, tikras bar
genas. . j

Kreipkitės:
4858 So. Lincoln St. 
Tel. Lafayette 1814

PARDAVIMUI 2 mediniai 
namai, cementiniais pamatais, 
2—4 ir 2—6 kambarių. Par
duosiu labai pigiai, nes išva
žiuoju iš Chicagos.
4719 S. Maplewood Avė., 2 apt.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis painas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dvieju karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
pirmą teisingą‘pasiūlymą.

2441 W. 45th Place _

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui 40 akrų dirbamos 
geros žemės, arti geležinkelio, mo
kyklos ir bažnyčios. Visa žemė dir
bama. Mainysiu mieste ant namo. 
Visos mašinos, kokios tik reikia 
ukiui. Namai visi geri; žemė visa 
juodžemis. Pasiskubinkit — gau
sit bargeną. Priežastis pardavimo 
—> senatvė ir liga.

Kreipkitės
B. Bimšis 

Road No. 1, Box 76 
MILLEDOR, WIS.

PARDAVIMUI arba mainymui di
delis muro namas 8 pagyvenimų po 5 
kambarius ir du Storai, pastatytas 
ant dviejų lotų mainysiu ant mažo 
medinio namo. Namas rendos ne
ša $200 į mėnesį, yra geram padėji
me, mergišius $10,000. Nhmas ran
dasi 5317 E. Wentworth Avė. Netoli 
bulvaro. Atsišaukite, 4716 S. Marsh- 
field Avė. Tel. Boulevard 2422.

RETAS BARGENAS
Pardavimui Road House, Wheat- 

field, Ind. 14 kambarių ir nesvaigina
mų gėrimų Annex, su rakandais ir 
visais prirengimais, kaina $5,000, pi
nigais $2,000, kitus išmokėjimais.

VICTOR L. SCHLAEGER 
8821 Commercial Avė., 

Phone South Chicago 0764
t- • - -...............-

PARDAVIMUI 12 flatų mūrinis 
namas, prie 13 St., netoli Ashland 
Avė., pečiumi šildomas, elektra, 
įplaukų $3,000 į metus, pigi renda. 
Kaina $17,500, pinigais reikia $6,000. 
Del tolimesnių informacijų pasimaty- 
kite su M r. Hecker, 155 N. Clark St., 
Room 513, arba telefonuokite State 
8030.

Žiūrėkite Šitą
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė 2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūly
mą galima nupirkti ir su namu. Biz
nis gerai išdirbtas, randasi lietuvių ____ ____ r ___
apgyventoj apielinkėj. Parsiduoda Nepraleiskite šios progos 
dėlto, kad turiu 2 bizniu. Taipgi mai- 
nyčia ant namo ar loto . Atsišaukit 
pas savininką. 

2210 W. 22 Str.

2 flatų medinis namas, 5-5 kamba
rių ,akmeniniu pamatu, lotas 50x125, 
kaina $8500, netoli gražaus Mar- 
quette Parko, mokyklų ir bažnyčių. 
2“ .......... . _ i nepamatę
šio bargeno. Atsišaukite šiandien.

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, visokių tautų apgyventa vieta, 
yra 4 puikus kambariai, garadžius, 4 
metų lysas .rendos $45 j mėžnesį. Sy
kiu parduosiu ir rakandus, viskas už 
$3750.

Atsišaukite
8856 Lową Avė*

PARDAVIMUI 6 
IV2 augšto cottage, 
$1,000, kaina $6,500. 
pirkinys,

5923 So. Robey
Tel. Diversey 1971

kambarių 
pinigais 

Geriausia

st.

Farma $700
Įmokėdamas nupirksi 80 akerių gra
žiausią farmą, su visais gyvuliais ir 
mašinomis, kas reikalinga ant far
mos. Taipgi savininkas mainys ant 
namo arba bile kokio biznio. Priims 
lotus už pirmą {mokėjimą.
C. P. SUROMSKIS and CO.

3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

Chicago, III.

Marouette Manor
Augštos klesos naujas 6 kambarių 

mūrinis bungalow, sun parlor, visur 
aržuoliniai trimingai ,hot water heat, 
reikia tiktai $3,000 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais.

WEBER AND WILLIAMS 
BUILDERS, 

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI farm-a 119 akrų, 70 
akrų dirbamos, 12 galvijų, 3 arkliai, 
2 dideles kiaules, apie 70 vištų, visas 
laukas apsėtas, yra visos mašinos ko
kių tik reikia . Parduosiu pigiai bo 
turiu 2 farmas. Vieną turiu parduo
ti. Del platesnių žinių kreipkitės laiš
ku. O. J. Lukas, R. 2, Box 43, Bryant, 
Wis.

PIRKIT NUO SAVININKO
Pardavimui 3 bizniavi lotai, pirmas 

ant Western Avė. ir 69 St., N. E. 
kampas ir 2 lotai ant Western Avė., 
prie 82 St. Parduosiu pigiai, 

2033 W. 21 PI., 
Phone Canal 4982

MOKYKLOS
jspecialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
r COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicafo, IU.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkitės Barberyatėe 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti buvj 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.
.. MOLER BARBER COLLEGE
II*'. W.l)> ! .i . '■ M. >




