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Rusija mokėsianti 
skolas

Bulgarija didina savo 
kariuomenę

Komunistai Berline sukėlė 
riaušes karo žuvusiųjų 

pagerbimui apeigose
Rusija mokėsianti skolą 

Anglijai
LONDONAS, rugp. 4. — 

šiandie buvo pranešta, kad 
Anglų-Busų konferencija pa
darius svarbią ekonominę ir 
finansine sutarti. Sovietu vai- 
džia esanti sutikus sumokėti 
Anglijai 28 milijonus svarų 
sterlingų Husu skolos, kurios, 
neoficialiais apskaičiavimais, 
rasai esą kalti viso 160 milijo
nų svarų sterlingų.

Oficialio tos žinios patvirti
nimo negauta.

Bulgarija šaukia j eiles 
3000 rezervos

J ligosią vija p rot es t u o ja

VIENA, Austrija, rugp. 4.— 
Nežiūrint Jugoslavijos protestų, 
Bulgarija pašaukė į eiles ,3,000 
rezervos kareivių.

Tuojau, kai tik buvo paskelb
tas įsakymas, Jugoslavijos mi- 
nisteris Sofijai parvyko į Bel
gradą ir prašė, kad užsienio rei
kalų ministeris Karinkovič įtei
ktų Italijos, Francijos ir Angli
jos valdžioms protestą dėl Bul
garijos kariuomenės didinimo.

Kiek tenka sužinoti, Anglijos 
ir Francijos valdžios daro visa, 
kad neleidus įvykti naujam Bal
kanų karui.

Hondurase vėl kilo 
revoliucija

MANAGUA, Nikaragua, rug- 
piučio 4. — Honduraso respubli
koj vėl kilo revoliucija. Keturi 
šimtai sukilėlių, generolų Perei- 
Itos, Fonsecos ir Ramoso veda
mų, vakar puolė San Marcos de 
Coloną. Abiejose pusėse daug 
nukautų ir sužeistų. Nukauti 
valdžios jėgų vadas gen. Toitillo 
ir pulk. Gallardo. Įsiveržę mies
tan, kurs yra prie pat Nicara- 
guos sienos, sukilėliai grobė it 
plėšė, ką nutverdami- Dabar jie 
žygiuoja ant Cholutecos.

REVOLIUCIJOS SŪ
KURYJE

.-.“Nesuprantamo jausmo 
aksti narna aš padariau 
jam ženklą. Jis tylėdamas 
priėjo prie manęs. Aš at
segiau ant krutinės rublis, 
išėmiau paketuką su 80 
tūkstančių rublių ir pada
viau jam. ‘Nuo tavęs pri
klauso penkių žmonių gy
vybė’ tariai’i aš, ‘daryk, 
kaip išmanai.’ ” 
Iš Jacob Wassermann’o 
apysakos “Golovinas“, ku
ri už kelių dienų pradės 
tilpti “Naujienose.“
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Kare žuvusiųjų vokiečių 
atmintines Berline

Muštynės, komunistams ban
dant suardyti gedėjimo apei
gas.

KĖBLINAS, rugp. 4. — Ko- 
(nigsplatze, prieš reichstago 
(parlamento) rumus vakar bu
vo laikomos žuvusiųjų pasau
liniame kare kareivių atminti
nes. Apeigose dalyvavo kelios 
dešimtys tuksiančių žmonių, 
vyrų ir moterų, giminių tų 
milijonų kareivių, kurie krito 
baisiausiose pasaulio skerdynė
se.

Apeigos buvo gražiai organi
zuotos, ir muzika ir prakalbos 
darė gilaus įspūdžio. Kalbėjo 
ir patsai respublikos preziden
tas Ebertas.

Mušant laikrodžiui 12 su
skambo visi varpai ir žmonės, 
nusiėmę kepures ir nulenkę 
galvas tyliai maldai, turėjo 
taip pastovėti nustatytas dvi 
minutes.

Bet kaip tik čia ta tyli žu
vusiųjų pagerbimo apeiga bu
vo nutraukta trukšmingu pa
sirodymu scenoj komunistų. 
Gedėjančiųjų minioje įsimaišę 
jų būreliai staiga ėmė kelti 
triukšmą, rėkauti: “šalin ka
ras!’’ “Valio sovietų respubli
ka!” etc., ir kartu pasipylė į 
visas puses komunistiniai įvai
rios spalvos lapeliai ir plaka
tai; taipjau bandyta dainuoti 
komunistinis Internacionalas.

Policija ir milicija šoko 
trukšmadarius raminti, bet bu
vo per vėlu. Graudžios ir iš
kilmingos apeigos buvo suka- 
neveiktos, suardytos.

Apeigų dalyviuose kilo di
džiausias pasipiktinimas, ir vie
toj ramios tylos kilo triukš
mas. Be policijos, komunistus 
puolė įpykę patys žmonės, ir 
daugelį jų aplamdė.

Organizacijos “žmogaus tei
sių sąjunga” ir “Karo invali
dų sąjunga” laikė kitose mies
to dalyse pacifistines demonst
racijas, o paskui, nužygiavu
sios Į kapines, vainikais pa
puošė kaip vokiečių, taip ir žu
vusių priešų — franeuzų, ang
lų, belgų — kapus.

RAGINA PROTESTUOT 
PRIEŠ “N A (TON A LĖS

APSAUGOS DIENĄ“

WASHINGTONAS, rugp. 4- 
— Tarptautinės Reformų Fede
racijos pirmininkas Robertas 
Watson išleido atsišaukimą j 
visas krašto bažnyčias, raginda
mas jas kelti protestus prieš 
prezidento Coolidge'o paskelbtą 
“Nacionalės apsaugos dieną” 
rugsėjo 12, kurią turės būt mo
bilizuotos krašto jėgos kari
nėms demonstracijoms.

PORTLAND, Me. — Gaisras 
sunaikino čia Ilillcrest viešbutį. 
Ugny žuvo ir du svečiai.

Vokietijos delegacija 
išvyko Londonan

BERLINAS, rugp. 4. — Vo
kietijos delegacija j aliantų kon
ferenciją išvyko Londonan šian
die rytą. Delegacija susideda iš 
kancleriaus Maixo. užsienio rei
kalu ininisterio Stresemanno, 
finansų ministerio Luthero ir 
užsienio ministerijos komisaro 
Schuberto- Be to įgaliotinius ly
di Prūsijos ir Bavarijos atsto
vai, taipjau keletas expertų.

A. D. F. ruošias energingai 
kampanijai už La Follettą

Darban bus mobilizuota 30,000 
Federacijos skyrių.

ATLANTIC CITY, N. J., rug
pjūčio 4. — Amerikos 1 arbc 1 e 
deracija per savo nacionaiį vyk
domąjį komitetą pasiskelbė, 
kad ji mobilizuos visas savo jė- 
g.»s kampanijai už progresyvių
jų kandidatus — senatorių La- 
Follettą į krašto prezidentus ir 
senatorių VVheelerį i vice-prezi- 
dentus.

Vykdomasis Amerikos Darbo 
Federacijos komitetas savo pra
nešime smerkia republikonų ir 
deni ok rat 11 n o m i nuo luoši u sc

kandidatus, Coolidge’ą ir Da- 
vis’ą, kaipo darbininkų priešus, 
o todėl nevertus darbininkų pa
ramos ateinančiais rinkimais. 
Tuo tarpu senatorius La Follet- 
tas ir senatorius Wheeleris, sa
ko vykdomasis komitetas, visa
dos buvo organizuotų darbinin
kų draugai.

Nacionalis vykdomasis Fede
racijos komitetas laikomame 
čia savo suvažiavime dabar užsi
ėmęs organizavimu stropios rin
kimų kampanijos. Darban bus 
patraukta visi jos skyriai, kurių 
visame krašte yra apie 30,000.
La Follettas dėkoja Amerikos 

Darbo Federacijai.
Washingtonas, rugp. 4. — 

Senatorius La Follettas, gavęs 
žinių, kad Amerikos Darbo Fe
deracija indorsavo jo kandidatū
rą į Jungtinių Valstijų preziden
to vietą, pasiuntė Federacijos 
vadui Gompersui šitokią tele
gramą :

“Noriu pareikšti savo didį dė
kingumą už padarytą Amerikos 
Darbo Federacijos nacionalio 
komiteto žingsnį — indorsavi- 
mą nepriklausomos senatoriaus 
VVheelerio ir mano kandidatū
ros. Darydama tą giliai apsvar
stytą žingsnį Amerikos Darbo 
Federacija laikosi savo tradici
nės bepartinės politikos. Svar
ba Amerikos Darbo Federaci
jos paramos progresyviam ti- 
kietui yra neįvertinama”.

BISHOPSBOURNE, Anglija, 
rugpiučio 3. — žinomas anglų 
rašytojas, Joseph Conrad, mirė 
sulaukęs 67 metų- Kilmės jis bu
vo lenkas, ir Lenkijoj gimęs. 
Septyniolikos metų būdamas jis 
pradėjo jurininko gyvenimą, 
buvo laivo kapitonas, o paskui 
apsigyveno Anglijoj, užsiimda
mas literatūra. Jis ir rašė dau
giausia pasakojimus, vaizduo
jančius jūrių gyvenimą.

BERLINAS, Vokietija.—Vo
kietijos valdžia autorizavo da
rymą ir pardavinėjimą alaus, 
turinčio 6 nuoš. alkoholio-

LEAVENWORTH, Kas. — 
Keliolika žmonių sužeista muš
tynėse su Ku-Klux-klaniečiais, 
kurie Čia laikė didel mitingą lau
ke, o pankui buvo suruošę gatvė
mis paradų.

Lietuvoj Pabuvojus
Pastabos iš Kelionės Atgal 

į Ameriką
Rašo A. Rypkevičia.

Gyvenimas Vokieti joj.Pagyvenęs Lietuvoje apie še
šias savaites laiko turėjau grįž
ti atgal Amerikon, nes tolymes- 
nis ten mano buvimas nebuvo
naudingas.

Kadangi Lietuvos imigrantų 
kvota šiais metiis yra tik 344 
keleiviai, tai prirengi mas išva
žiuoti buvo sunkus. Paskelbus 

A. RYPKEVIČIA
Naujienų ekskursininkų va

das, grįžęs iš Lietuvos.

naują imigracijos tvarką, pasi
rodo, kad Amerikos konsulas 
Kaune nusitaręs išleisti kas mė
nuo po 35 žmones, iš kurių 5 
skiria svetimose valstybėse gy
venantiems lietuviams. 15 ' leist 
tų, kurie nuo pereitų metų turi 
vizas ir ne dėl savo kaltės užsi
liko neišvažiavę, — jeigu kuris 
galėjo išvažiuoti pernai, o neiš
važiavo, toks neteko savo teisės 
važiuoti ant visados, — ir 15 
leis pirmos kategorijos.

Neišbuvę 6 mėnesių gali grį
žti be jokių keblumų-

Pagal naują įstatymą kiekvie
nas galės važiuoti atlankyti sa
vo gimines šešiems arba dvyli
kai mėnesių, bet tokiems reikės 
gauti atitinkamus dokumentus 
nuo savo giminių Amerikoje. 
Todėl ir skubinausi grįžti, kad 
galėčiau tokiems padėti.

Surinkęs apie 30 keleivių (jų 
vardai buvo vakar paskelbti 
naujienose) liepos 15 dieną 
išvažiavome iš Kauno į 
Virbalį, o liepos 16 buvome jau 
Bremene, Vokietijoje.

ANGLŲ RAŠYTOJAS JOSEPH 
CONRAD MIRĖ.

Chicago ir apielinkė.— Ofi- 
cialis oro pranašas šiai dienai 
pranašauja: dalinai apsiniau
kę, kartais gal bus lietaus su 
perkūnijomis; truputį vėsiau; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 750 F.

šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 8:06.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 4, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,090 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.43
Belgijos, 100 frankų ............... $4.77
Danijos, 100 kronų ............... $16.20
Italijos, 100 lirų ................... $4.3.3
Francijos, 100 frankų ..........  $5.33
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.68
Olandijos, 100 florinų .........  $38.43
Suomijos, 100 markių ............ $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.68 y. ___ , , . y.
Šveicarijos, 100 frankų ......   $18.70 nuo čia, 600 akrų kviečiu

Vokietijoje gyvenimas visai 
ne tas, kas buvo 1923 m., kada 
reichsmarkės buvo apyvartoje. 
Tada išsimainęs vieną dolerį 
galėjai gyventi apie savaitę lai
ko. Už dabartinę markę reikia 
mokėti 25 centai- Pragyvenimas 
gana brangus. Už vidutinį vieš
butį reikia mokėti apie 8 mar
kes. Pietus vidutiniai 3—4 

, markės.
Darbininkai uždirba apie 5 

markes dienoj, tai, rodos, jokiu 
bud u negali pragyventi. Bet, 
patirinėjus, pasirodo, kad Vo
kietijoj pi agy veninio reikmenys 
.padalytos į dvi kategorijas: ke
pyklose kepa dvejopą duoną: 
proletarams darbininkams ir pa
siturintiems. Darbininkų duona 
yra maišyta su kažkokiais prie- 
maišais ir dviejų svarų kepalai- 
tis kainuoja apie pusę markės; 
geresnės gi duonos svaras — 2 
markės. Žuvų; svaras, prastų, 
kainuoja 25 feningiai, o tik tru
putį geresnių — 2 markės. Bu
tams kainos yra valdžios nusta
tytos- Už 4 kambarius moka 
apie 15—20 markių. Reiškia, 
jeigu nori nors truputį gerinus 
pavalgyti, turi mokėti labai 
brangiai, nes toki pirkėjai jau 
neskaitomi darbininkais.

Kavines, kabaretai pilni besi
linksminančių, girtų, — rodos, 
kad Vokietijoje visko pilna ir 
niekam nieko netrūksta. Bet yra 
sakoma, kad Vokietijoje 85 nuo
šimčiai yra priskaitoma prie 
darbininkų, kurie turi pirktis 
pigesnį maistą, tai yra darbinin
kų maistą, o 15 nuoš. gyvena 
pertekliuj.

Čionai turiu pažymėti, kad 
Vokietijoje nėra tokių kainų 
valgomiems daiktams, kaip ki
tur, t. y. pigios, truputį branges
nės, dar brangesnės ir tt- Vokie
tijoje pigiausia duona 25 fen. 
svaras, truputį geresnes 2 mar
kės svaras, — vidurinių kainų 
nėra.

Per jūres
Liepos 21 d. sėdome laivan 

“George Washington,“ kuriuo 
plaukėme 9 dienas iki New Yor- 
kui. Oras kelionėje buvo labai 
gražus, šiluma siekė iki 85 laip
snių. Jūrės tokios tykios, kad 
atrodė tartum važiuojame iš 
Linkolno parko į Jackson parką.

Valgis ir patarnavimas ant 
U. S- laivų labai geras. Kasdieną 
koncertai, šokiai, kintamieji 
paveikslais, — nė nepasijutome, 
kaip pasiekėm New Yorką.

“PADĖK VĖZDĄ, BET NENU
SIAUK BATŲ”

ROMA, rugp. 3. — Kalbėda
mas vakar vakare didžiosios fa
šistų tarybos atidaryme, Itali
jos premjeras Mussolini pasakė:

“Dabar galime vėzdą padėti 
šalin, bet nesimaukime vietoj 
batų šliurėmis ir nesi vilkime 
namų žiponėliais”.

Fašistų jaunimą Mussolini 
graudeno taip:

“Italų fašistų jaunuomenės 
obalsis turi bu t: gyvenk pavo
jingai.”

IŠDEGĖ 600 AKRAI KVIE
ČIŲ.

KTMBALL, Nebr., rugp. 4.— 
Iš pėdų rišamos mašinos kibirk
ščių kilusi ugnis išdegino, netoli

Iš aviatorių kelionės 
aplink pasaulį

MacLaren paliauja kelionę

CORDOVA, Alaska, rugp. 4. 
— Maj. MacLarenas, vadas An
glijos lakūnų skrendančių ap
link pasaulį ir pradėjusiu savo 
kelionę iš Galshot, Anglijos, ko
vo 25, šiandie bevieliniu telegra
fu praneša, kad jie savo kelionę 
nutraukiu Nikol.sk,.?, Komando- 
naus salose, Sibire, ir toiiaus 
nebebandysią skristi.

Amerikiečių pianą ištiko 
nelaimė

J. V. laivas Richmond, rugp. 
4- — Skrendančių aplink pasau
lį amerikiečių aeroplaną, 
riam vadovauja Įeit. Wade, ke
lionėj į Islandiją kliudė nelai-. 
mė. Mašinai sugedus, lakūnai 
buvo priversti nusileisti į jui<-s. 
Atvykęs pagelbon laivas begelbė 
damas mašiną visai sulaužė, — 
lakūnai nebegalės jos vartoti.

NELAIMĖ KULIANT JAvUS

PARIS, 111., rugp- 4.—Metant 
kviečių plakus į kuliamąją ma
šiną, farmeriui Websteriui išsly
do šakės iš rankų ir pateko ant 
lekiančioje diržo. Diržas trenkė 
šakes šalin su tokiu smarkumu 
tiesiai į farmerį, kad vienas ša
kių virbas, pataikęs jam į akį, 
išlindo pakaušy. Farmeris krito 
ant vietos negyvas.

NUSIŽUDĖ UNIVERSITETO
PROFESORIUS

NEW YORKAS, rugp. 4. - 
Vakar rado gazu nusitroškinusį 
New-Yorko universiteto graikų 
kalbos ir literatūros profesorių 
Willianią Watters‘ą. Nusižudė 
laiku, kai jo žmona buvo išėjusi 
bažnyčion. Prof- Watters sirgo 
kojų paraližiu; veikiausia tai ir 
buvo nusižudymo priežastis. 
Buvo 68 metų amžiaus.

T elegraf inės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

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

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

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

Otto Branstetter, sociali
stu darbuotojas, mirė
Amerikos socialistų judėji

mas neteko savo’ stiopaus ir 
simpatingo darbuotojo, per 
ketverius metus buvusio sociali
stų partijos nacionalio sekreto
riaus, draugo Otto F. Branstet- 
ter’io. Praeitą penktadienį jis 
mirė American ligoninėj, 850 
Irving Park blvd-, Chicagoj.

Drg. Branstetter praeitą va
sario menesį paslydo ir, pulda
mas, nulužo koją. Jis buvo ir 
be to silpnos sveikatos — dėl 
nesve’ki.tos jis tuomet ką tik 
buvo rezignavęs iš partijos na- 
cionn’ o sekietoriaus vietos, — 
ir šita nelaimė jo sveikatą visai 

ku- ‘ pakirto. Koja teko amputuoti,
daryta kraujo tralu’uzija, bet 
niekas nebepadėjo. Ilgą laiką 
kankinęsis ligoninėj jis paga
liau aplaido šį pasaulį, turėda
mas vos 47 metus mažiaus.

Drg. Branstetterio kūnas bus 
palaidotas šiandie 4 vai. po pie
tų Graceland kapinėse-

MASSILLON, Ohio. — Eks- 
pliodavus Lake Erie traukinio 
lokomotivo katilui, mašinistas 
Ballentine liko užmuštas, o trys 
traukinio tarnautojai sunkiai 
sužeisti.

UŽSIENIS DOMISI LIETUVOS 
LINAIS

KAUNAS. — Gautais prane
šimais tarptautinėj koperacijos 
uarodoj Gence didesnis gyvu
mas prasidėjo tik liepos mėn. 
Palyginus su kitų valstybių pa- 
vį’jor.ais, Lietuvos Latvijos ir 
Estijos paviljone prekių pavyz
džių išstatyta labai mažai. Už
sienio pirkliai ypač domisi Pa
baltos Valstybių linais. Visų akį 
kreipia j save išstatytos paviljo
ne įdomios diagramos. Tarp 

kitų, paviljoną apžiurėjo Anglų 
ministeris Schaw ir čekoslova- 
ku finansų ministeris. <- c

Nikol.sk
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raščiu viena ar dviem die
nom vėliaus; “Lietuvos” 
priedas pradėjo eiti taip pat 
vėliaus. Tuo budu “Naujie
noms” teko garbė patapti 
pirmu lietuvių dienraščiu 
Amerikoje.

Įdomu pažiūrėti, kaip kiti 
lietuvių laikraščiai pasitiko 
musų dienraštį.

Priešingųjų srovių laik
raščiai Chicagoje, kaip ma
tėme, mėgino užbėgti “Nau
jienoms” už akių; tų laikraš
čių simpatizatorlai kituose 
miestuose (langiaus kreipė 
domės į lenktynes tarpe 
“Naujienų” ir jų konkuren
tų, negu į patį faktą pasiro
dymo dienraščių.

Palankiai pasitiko musų 
dienraščio pasirodymą tik
tai socialistinė spauda, ir 
tai, reikia pasakyt, ne visa.

Oficialia Lietuvių Sociali
stų Sąjungos organas, “Ko
va”, šitaip apie jį atsiliepė:

“ ‘Naujienos’ jau virto 
dienraščiu. Jeigu paimsi
me atidon ‘Naujnenų’ jau
ną amžių, tai tiesiog turė
sime stebėties to laikraščio 
nepaprastai greitu išaugi
mu. Jisai pradėjo išeidi
nėti tiktai šešetas mėnesių 
atgal, ir štai jau dienraš
tis! Tokiu pasisekimu ne
gali ligšiol pasigirti dar 
nė vienas lietuviu dienra- 
štiš. Garbė naujienie- 
čiams, kad tokiu trumpu 
laiku mokėjo išvystyti so- 
cialistišką dienraštį, šir
dingas jiems pasveikini
mas už nuoseklų darbštu
mą darbininkų spaudos 
dirvoje.

“ ‘Naujienų’ pasiseki
mai parodo, jog lietuviai 
darbininkai jau moka at
skirti pelus nuo grudų; 
pažįsta laikraštį, kuris gi
na jų reikalus, kuris ne
bernauja kunigijai, nė 
tautiniam gešeftui.

“Lai gyvuoja ‘Naujie
nos’ dienraštis! Lai neša 
kasdien tikra šviesa nu
šviestas lietuviams darbi
ninkams žinias!”
įdomu pažymėt, kad “Ko

vą” tuomet redagavo K. Vi
jikas, kuris dabar dirba 
“Laisvėje” ir purvais drabs
to visa, kas tik turi kokį nors 
ryšį su socialistiniu judėji
mu.

Taip pat draugiškai, kaip 
“Kova”, pasveikino musų 
dienraštį ir “Keleivis”:

“Taigi galų-gale susi
laukė dienraščio ir Ame
rikos lietuviai.

“Sveikiname pirmutinį 
lietuvių dienraštį Ameri
kos padangėje ir linkim 
jam kuogeriausios klo
ties.”
Visai kitaip paminėjo mu

sų dienraštį Brooklyno “Lai
svė”. Nors ji tuomet buvo 
socialistinis laikraštis ir jo
kių nuomonių skirtumų tar
pe jos ir “Naujienų” nesi- 
reiškė, vienok ji ne tik ne
pratarė musų dienraščiui 
draugiško žodžio, bet nesu
gebėjo net paslėpti savo pik
tumo ir pavydo jausmus. Ji 
supyko, kam “Naujienų”.lei
dėjai padarė tą žingsnį, “ne
pasitarę su draugais”, ir, 
statydama “Naujienas” gre
ta su “Kataliku” ir “Lietu
vos dieniniu priedu, pa
reiškė, jogei Chicagą apni
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Musų dienraščio
10 metų sukaktuves

Šiandie, sukanka lygiai 10 
metu nuo tos > dienos, kai 
“Naujienos” pavirto dien
raščiu.

Tai buvo pati pradžia di
džiojo karo. Iki tol, nuo va
sario mėn. 19 d. 1914 metų, 
“Naujienos” ėjo, kaipo sa
vaitinis laikraštis.

Karui prasidėjus, “Nau
jienų” Bendrovė visuotinam 
pusmetiniam susirinkime, 
laikytam rugpiučio 1 d. 1914 
m., nutarė leisti jas kasdien.

Kad prisirengus prie dien
raščio, buvo nutarta pra
džioje per pirmąją savaitę, 
nuo rugpiučio 3 d., leisti 
“Naujienas” tris kartus ir 
tik rugpiučio 10 d. paversti 
jas dienraščiu. Todėl “Nau
jienose” rugpiučio 3 d. buvo 
įdėtas toks pranešimas:

“šią savaitę ‘Naujienos’ 
daro pirmą žingsnį prie 
dienraščio.

“šioje savaitėje jos iš
eis tris kartus, taigi jos 
bus jau pusiau-dienraštis.

“O nuo ateinančios sa
vaitės pradžios, NUO 10 
DIENOS RUGPIUČIO, 
jos pradės eiti kasdien.

“‘Naujienos’ bėgyje ke- 
letos dienų taps Dienraš
čiu, jos taps PIRMUTI
NIU LIETUVIŲ DIEN
RAŠČIU AMERIKOJE.”
Aplinkybės tečiaus pri

vertė “Naujienas” pradėt 
eit kasdien truputį ankš- 
čiaus.

Pasklydus gandui, kad 
musų laikraštis virsta dien
raščiu, sumanė jas aplenkti 
kitu du Chicagos lietuvių sa
vaitraščiu — “Katalikas” ir 
“Lietuva”. Pirmasis pasi
skelbė pradėsiąs eiti kas
dien trejetu dienų ankš- 
čiaus, negu “Naujienos”; o 
antroji nutarė pradėt leist 
dieninį priedą.

Kad nedavus save sukirsti 
tiem dviem konkurentam, 
“Naujienos” ėmė kasdien ei
ti nuo rugpiučio 5 dienos.

“Katalikas” pavirto dien

kusi “dienraščių epidemija”.
“Laisvę” ėmė pavydas, 

kad “Naujienos” augo spar- 
čiaus už ją. Iki musų dien
raščio pasirodymo, ji, eida
ma du kartu savaitėje, buvo 
tankiausia einantis lietuvių 
laikraštis Amerikoje; o gi
mus dienraščiams, ji pasili
ko užpakalyje “Naujienų” ir 
kitų laikraščių. Nenuosta
bu, kad tie pavydus Brook
lyno biznierėliai vėliau net 
savo kailį permainė ir prisi
dėjo prie komunistų, kad 
pataisius savo biznį ir pasi
skelbus “vieninteliu tikrai 
darbininkišku” dienraščiu!

“Naujienos” gali su pasi
didžiavimu pasakyt, kad 
joms nereikėjo savo princi
pus keisti, idant išlaikius sa
vo gyvybę. Kaip dešimtis 
metų atgal, taip ir šiandie, 
jos yra socialistinis dienraš
tis.

Vartant pirmuosius musų 
dienraščio numerius, atran
di, kad pamatinės “Naujie
nų” mintys buvo tuomet to
kios pat, kaip dabar. Štai 
keletas pavyzdžių:

Kalbėdamos apie garsųjį 
Francijos socialistų vadą, 
Jean’ą Jaures’ą, kurį tik ką 
buvo nužiudžiusi karo fana
tiko ranka, “Naujienos” pa
brėžė, jogei Jaures’as siūlė, 
kaipo tikriausią priemonę 
kovoti su karu, kad socialis
tai verstų valdžias “savo ne- 
sutikinius pavesti išrišti tre
čiųjų teismui.” (“N.”, rug
piučio 5 d. 1924 m. — pir
mam dienraščio numeryje).

Sekančiame savo numery
je “Naujienos” aiškina, kad 
svarbiausia karo priežastis 
dabartinėje visuomenėje 
yra kapitalizmo tvarka; bet 
jos nurodo, kad ir kapitaliz
mo tvarkoje galima ir reikia 
kovoti su karo pavojum. Ar 
ta kova yra bergždžia? klau
sia “Naujienos”, ir atsako:

“Ne. Ta socialistų ko
va yra ne bergždžia — ly
giai, kaip nėra bergždžia 
socialistų kova ir prieš ki
tas kapitalizmo blogy
bes.”
Rugpiučio 12 d. 1914 m. 

“Naujienos” aiškina skirtu
mą tarpe tautų kovos ir kla
sių kovos. Atmesdamos pir
mąją ir pritardamos antra
jai, “Naujienos” sako:

“Darbininkai, socialis
tų vadovaujami, kovoja 
Europoje jau penkiasde
šimt metų su viršum. Ar 
daug jie išskerdė ir iš
šaudė savo priešų? Ar 
daug sunaikino žmonių 
gyvasčių ir turto?

“Jų kovos įrankiai buvo 
apšvietimo platinimas, or
ganizacija, streikas, bal
savimas ir darbas parla* 
mentuose.”
Kuomet mes šitaip rašy

davome 10 metų atgal, tai 
nei Pruseika, nei Vidikas, 
nei kiti dabartiniai jų vien
minčiai, nesakydavo, kad 
tai esąs “darbininkų mulkini 
mas” arba “socializmo išda
vimas”. Priešingai, jie tuo
met pilnai mums pritardavo 
ir patys stengdavosi‘t^ip ra
šyt.

Šiandie jie jau yra su
trempę tuos principus. O 
“Naujienos” kaip kovojo už 
juos, taip ir tebekovoja. 1
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So. Bostono “Darbininkas” 
rašo:

“Steigiant L. šelpimo Fon
dą buvo pabriežta, kad aukos 
turės eiti tik badaujantiems 
sušelpti. Gi dabar kalbama 
apie vienminčių propagandos 
rėmimo reikalus. Patys šuka
vo apie Tautos Fondo atskai
tas, o L. šelpimo Fondo at
skaitas žmonės tiek matė, 
kiek savo ausis. Ir iš ‘Naujie
nų’ pasakymo matosi, kad au
kos surinktos su aiškiu pa- 
briežimu tik badaujantiems 
sunaudoti buvo sunaudotos 
partijos reikalams”.
Tai yra begėdiškas melas. 

Lietuvos Šelpimo Fondo atskai
tos buvo išduotos. Aukos, sudė
tos į tą fondą, buvo suvartotos 
tiktai neken tėjusių jų dėl karo 
šelpimui ir niekam kitam. Ir 
“Naujienos” niekuomet nesakė, 
kad minėtasai fondas rėmė ko
kius nors partinius reikalus.

Apie L. Š. F. aukas “Naujie
nos” rašė tiktai tokioje prasmė
je, kad aukos, surinktos per tą 
fondą, liudija, jogei socialistai 
rėmė Lietuvos žmones ne blo
giau, bet dar gal būt geriau, 
kaip kitos sroves.

NORAI IR FAKTAI

“Dirva” rašo:

“... Per kitus keturis metus 
socialistai dar daugiau suma
žės, nes dabar jų gautos pro
gos pasirodyti Europoje pada
rys jiems pabaigą.

“Reikės vėl atgryžti prie 
tautiškumo ir imtis gyveni
mo tvarkymo galimais budais, 
o ne svajonėmis”.
Reikia būt visai aklam, kad 

šitaip šnekėti. Nejaugi “Dirva” 
nemato, kad Europą vos nepra
žudė, kaip tik tie “budai”, ku
riais mėgino gyvenimą tvarkyt 
tautiškumas (nacionalizmas) ?

Francijos tautiškumas, Vokie
tijos tautiškumas, Rusijos ir ki
tų šalių tautiškumas iššaukė di
dįjį karą; paskui pagimdė Ver
salis “taiką”; paskui įvėle Fran- 
ciją į Ruhro avantiūrą. Tiktai 
tuomet, kai nacionalizmui tapo 
aplaužyta ragai, tai Europa vėl 
ėmė grįžti prie normaiio gyve
nimo.

Tautininkų laikraštis nori, 
kad butų atbulai, todėl jisai ne
siskaito su faktais.

“REVOLIUCINIS” BIZNIS

“Laisvė”, net ir apie apgarsi
nimus kalbėdama, surado “revo
liuciją” ir “kontr-revoliuciją”.

Pasak jos, “Naujienas” remia 
buržuazija, duodama joms “di
džiausių, riebiai apmokamų skel
bimų”; o “Laisvę” buržuazija 
boikotuoja, kadangi ji esanti 
“tikras darbininkų dienraštis”.

Šitą kvailą pasaką neapsimo
ka nė kritikuoti, nes kiekvienas 
gali suprasti, kad tie biznieriai, 
kurie garsinasi lietuvių laikraš
čiuose, galvoja visai ne apie 
“buržuazijos” ateitį, o tiktai 
apie tai, ar apsimoka garsintis, 
ar ne. Yra daug biznierių, ku
rie ieško pirkikų tarpe darbinin
kų, ir jie mielai duos apgarsini
mą darbininkiškam laikraščiui, 
jeigu tiktai jie numanys, kad 
tas laikraštis turi daug skaity
tojų (ypač toje vietoje, kur ji
sai eina).

Įdomesnis yra kitas dalykas, 
kurį pasako Brooklyno davatkė
lė:

“Be nuolatinių, gerai ap
mokamų stambių skelbimų 

■, j^ks dieųraštis įidiššiy^į’ą yien 
j tik iš savo prenun^era|oį,^|ęi- 

gu jis nevarys gretimais kokj 
kitą ‘šaunų’ biznį”.
Gerai, kas gi iš to išeina? 

“Laisvė” skundžiasi, kad gerai 
apmokamų skelbimų ji neturi. 
Tai kuo gi ji verčiasi?

Anąmet, kai Bekampis buvo 
kriaučių unijos agentas, tai 
“Laisvės” redaktoriai gaudavo 
per jo tarpininkavimą “overko- 
tus” papigintomis kainomis. To
dėl jie galėdavo imti mažesnes 
algas. Ar jie dabar tebegauna 

pigius “overkotus”, mes nežino
me, bet jų algos, rodos, vis vie
na nepakilo.

Be to, “Laisvė”, kaipo “tik
rai darbininkiškas dienraštis”, 
moka savo spaustuves darbinin
kams dvigubai mažesnes algas, 
negu tie laikraščiai, kurie turi 
unijines spaustuves.

Skebinė spaustuvė padeda 
“Laisvei” sumažinti savo išlai
das g'al būt per pusę, vienok ji 
visviena neįstengia galus su ga
lais sudurti, nes jos redakto
riai nuolatos važinėja ir renka 
aukas savo laikraščiui.

Dabar yra klausimas, ar tas 
“Laisvės” ubagavimas padengia 
jos deficitus, ar ne. Kaip jos 
pačios pranešimai rodo, aukų ji 
gauna tolyn vis mažiaus, o uba
gai, kurie jas renka, daug pini
gų pravalgo ir pravažinėja. Tai
gi išrodo, kad iš to ubagavimo 
jai vargiai palieka koks pelnas. 
Kuo gi tuomet ji užkiša savo 
spragas ?

Ji pati sako, kad jeigu dien
raštis neturi gerai apmokamų 
skelbimų, tai jisai turi varyt ko
kį nors kitą “šaunų biznį”. Koks 
gi yra tas biznis, kurį varo “Lai
svė”?

Mes apie tuos dalykus visai 
nekalbėtume, jeigu Brooklyno 
šlamštelis nuolatos nekištų savo 
purvinos nosies į kitų laikraščių 
reikalus. Bet kuomet ji kitiems 
daro žioplinusius priekaištus, o 
save giria ir savo “dorybes” pu
blikai po nosim kaišioja, tai yra 
vietoje pasiteirauti apie ją.

Visi žino, kad “Laisvė” šian
die stoja už tokius dalykus, ku
riems keletas metų atgal buvo 
griežtai priešingi visi žmones, 
kurie prie jos dirba (už mirties 
bausmę, už terorą, už spaudos 
persekiojimą, už socialistinių or
ganizacijų slopinimą ir t. t.). 
Kodėl gi ji taip elgiasi? Ar ne 
todėl, kad tuo budu ji padaro pi
nigą?

Idėjinė prostitucija tuo budu 
ir yra tas “šaunus biznis”, ku
rio pagelba “Laisvė” verčiasi, 
neturėdama gerai apmokamų 
skelbimų.

KORESPONDENCIJOS i n- - - - - - - -- - - - - - -
Terre Houte, Ind.

Baisi nelaime patiko lietuvius.

Sulyville, Ind. gyventojo Sil
vestro Plečkaičio čia gyvenan
tys žentai Pius Žalneraitis su 
savo inotere ir 13 m. sunum, 
Jonas iMasaitis su savo motere 
ir sunum ir jaunesnioji Pleč
kaičio duktė, 19 metų, liepos 
22 d. apie 9 v. vak. sumanė 
pasivažinėti automobiliu. Pasi- 
samdę tūlo anglo automobilį 
jie išvažiavo iš Terre Haute 
GI in tono įkelia. Privažiavus 
skersinį kelią jie bandė apsi- 
gryšti ir važiuoti atgal, bet ne
pastebėjo ateinančio gatveka- 
rio. Vos užvažiavus ant gatve- 
kario bėgių gatvekaris ir su
trynė juos po savo sunkiais 
ratais.

Automobily viso buvo 8 žmo
nes. Automobilio savininkas 
(šoferis), anglas, liko užmuš
tas ant vietos. G. Plečkaičiutė 
liko dar nuvežta į ligoninę, bet 
tea į trumpą laiką pasimirė. 
Kiti gi visi — Žalnieraičio ir 
Masaičio šeimynos, liko sun
kiai sužeisti, niekurie jų gal
būt mirtinai. Visi jie guli ligo
ninėj ir kovoja su mirtimi.

—Senas N-nų Skaitytojas. 
_____  - _ . .P

Banknotų skaičius apyvarto

je, birželio 15 d. siekė 70,370,- 
908 lit. 06 et. Tą pat dieną Lie
tuvos Banke buvo aukso, si
dabro ir svetimos tvirtos va
liutos už 82,002,367 lit. 19 et.

Iš lenkų okupuotos 
Lietuvos

Birželio 25 d. Vilniuje apvo
gė l;)r. Basanavičių. Pavogta 
50 zlotų ir 5 milij. lenkų mar
kių. :

Okupantų cenzoriai darbuojasi
Įvairus cenzoriai, rodydami 

savo stropumą darbe, daug 
kvailumo parodo, kas paskiau 
duoda medžiagos juokingiems 
anekdotams. šiuo žvilgsniu 
okupantų cenzoriai pralenkė 
net Muravjovo — Koriko lai
kų kolegas. Taip, okupantų 
cenzoriai neleido lietuvių va
kare pasakyti V. Kudirkos mo
nologo “Lietuvos tilto atsimi
nimai.”

Nuolatos konfiskuoja 
laikraščius

Vilniuje vėl sukonfiskavo 
okupantai lietuvių laikraščius: 
“Vilniaus Kelio” 24 Nr., “Lie
tuvos’ Bytų” 61 Nr. ir gudų 
“Krynicos” 14 Nr.

iGjnkluoja dvarponius
Sąryšy su dazrfais užpuoli

mais ant lenkų dvarponių' Vil
niaus krašte, Lenkijos krašto 
apsaugos ministeris išleido įsa
kymą išduoti visiems dvarpo
niams ir jųjų darbininkams 
ginklus ir net kulkosvaidžius.

Sakau Tą 
Visiems

“Automobily savo vis laikau kar
toną HELMARS. Negaliu be jų 
būti. Draugai tą žino nes kas ne- 
dčlią turiu vėl pirkti. Jie myli 
HELMARS tiek kiek aš.”

HELMARS negali gamintis iš 
maišyto tabako — tik grynas Tur
kiškas gali būti vartojamas šiems 
skaniems cigaretams. Štai kodėl 
rykytojai maino į HELMARS.

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

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina i Turkiškus

Norėjo nuversti šarvuotą 
traukinį

Birželio 23 d, 12 vai. naktį 
lenkų šarvuotas traukinys “Da
nute” vykdamas iš Lentvario 
į Vilnių užvažiavo ant akme
nų krūvos, sudėtos ant bėgių. 
Traukinio katastrofos neįvyko, 
nes traukinio mašinistai pa- 

' stebėję užtvarą sulaikė trau
kinį.
» "" '■■ ■■ n   i............. ... imi ■■■„, i—»■ .
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Mrs. Jahr galutinai pasvei
ko nuo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable CompountL
Howard Lake, Minnesota. —• 'Aš

rašau ir duodu jums žinoti, kad aš iš-
vartojau keletu 
butelių jūsų gy
duolių j paskuti
nius 3 mėnesius -ir 
suradau, kad jps 
yra labai gerds. 
Aš turėjau skaus
mus ir kjtus ne
smagumus mote
riškų ligų ir nega
lėjau dirbti jokio 
darbo. Pamačiu
si jūsų apskelbi

mą laikraščiuose, aš nusprendžiau pd- 
bandyti Lydia E. Pinkham’s VČge- 
table Conrpound. Aš gavau gerusjrd- 
zultatus nuo, jų ir aš dabar galią dirb
ti' savo namų darbą. Aš turėdavau
daug skausmų, bet po vaitojimo gy
duolių, aš pasiliuosavau nuo skausmų, 
nuo kurių aš kentėjau per keturis 
metus. Aš rekomenduoju Vegetable 
Compaund savo draugams ir manau, 
kad mano laiškas bus jums geras at- 
spaudinimui”. — Mrs. Jannie Jahr, 
R. R. No. 2, Box 81, Howard Lake, 
Minn.

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.
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Antradieni

Lietuvos demokratin
gumas

Dabartinė musų valstybė Lie
tuva iš esmės skaitosi demokra
tinė respublika. Tačiau prisižiū
rėjus į šių dienų kasdieninį gy- 

o ypač daugelio aukš- 
su žemes-

venimų, 
tesniųjų valdininkų 
niaisiais tarnautojais apsiėjimų 
tariamojo demokratizmo sunku 
rasti ir su žiburiu. Lietuvoj de- 
mokratingumas, galima sakyti, 
prasideda ir baigiasi vien žod
žiuose ir tuščiuose pasigyrimuo
se — gi tikrenybėje vyrauja re
akcinis biurokratizmas. Demo
kratinėje valstybėje vienok val
dininkai ir turtingesnieji buo
mai yra užsikrėtę išdidumu, že
mesniųjų piliečių teisės neretai 
būna visai ignoruojamos — 
įstatymų nepildymas tai papras
čiausi šių dienų reiškiniai. Pro- 
tekcizmui ir aukštesniųjų valdi
ninkų sauvaliai tiesiog nėra ry- 
bų. Nekurie aukštieji Lietuvos 
ministerijų valdininkai — tai 
stačiai savistovus “karaliukai”, 
kuriems yra viskas galima: val
diškais automobiliais jie važinė-

savais reikalais (su gražioms 
sikrikštyt” komunistais, iššau
dė’ —j. s. p.
moterims), o kartais net nuva
žiuoja tolimon provinęijoh ap
lankyt savo giminių. Nekurie iš 
uukštesniųjų ir net vidutiniųjų 
valdininkų yra ant tiek subiuro- 
kratėję, jog jie į žemesniuosius 
tarnautojus žiuri ne kaipo į val
stybės tarnautojus, bet kaipo į 
savo VeL’gu^’’ir pastumdėlius. 
Dėlto, žinomas dalyku* kttd to
kiems subiurokratėjusiems val
dininkams esantieji jų žinioj 
žemieji tarnautojai nei kaip ne
gali įtikti ir mažiausiai jiems 
nedataikius visada randa prie
kabų ir be jokio prasižengimo 
paliuosuoja iš tarnystės, šiame 
dalyke kartais prieinama net 
prie tokių smurtų, jog žemasis 
tarnautojas be prasižengimo pa- 
liuosuotas iš tarnystės savo di
deliu pasirižymu beieškodamas 
teisybės liekti apteisintas ir at- 
kovoja teisę vėl užimt savo se
nųjų tarnystę. Vienok kada pri
sieina stot atgal tarnystėn, tai 
būna atsitikimų, kad tarnybų 
viršininkai randa galimybės to
kio tarnautojo nebepriimti ir 
t. p.

Aukštiesiems Lietuvos valdi
ninkams palyginus juos su že
maisiais tarnautojais galima sa
kyti yra tikrai poniškas gyveni
mas. Aukštesnieji valdininkai 
negana kad gauna dideles algas, 
bet be to dar daugelis jų nau
dojasi valdiškais butais, ko že
miesiems tarnautojams mažai 
kam tėra. Gavime valdininko 
buto aukštiesiems valdininkams 
duodama privilegijuotos teisės 
ir tos teisės turi tokias plačias 
rybas, kad 
iš užimamo 
ir jo vieton 
valdininkų.

Taip tai dabartinėje demokra
tinėje Lietuvos ' Respublikoj 
kasdieniniam gyvenime laiko
masi demokratizmo! Demokra- 
tingumas šiuo metu pas mus,

žemesnį tarnautojų 
juomi buto išmeta 
įleidžia aukštesnį

kaip jau aukščiau minėjau, tėra 
tik žodžiuose, o kad iš žodžių ’ 
stotųsi kunti — kad pravedus 
jį gyvenimai! Lietuvos liaudžiai 
ir demokratizmo šalininkams 
dar priseis pakelti nemažai sun
kios kovos.

—Lietuvos darbininkas.
Kaunas 13 VU—1924.

Tikrina vyrams sveikatų
Okupantai šaukia 

to visus vyrus, 
1899 metais i 

gydytoj u komisijas 
, apžiūrėjimui.

Vilnijos 
gimusius 
tam tik

ras gydytojų Komisijas medi
cinos apžiūrėjimui, šaukimo 
laikas prasidėjo birželio 28 d. 
ir tęsis iki lapkričio 1 d. Są
ryšy su šiuo patikrinimu žmo
nėse pasklydo įvairiausių kal
bų, buk tai esu slapia mobili
zacija.

Vež Prancuzijon bedarbius
Pastaruoju metu Vilniuje 

bedarbių skaičius labai padau
gėjo. Bedarbių būriai retkar
čiais net rimtų ekscesų suke
lia. Okupantų valdžia griebėsi 
savotiškų priemonių miestų 
nuo bedarbių paliuosuoti. .Ii da
bar visus bedarbius surašinė
ja ir žada siųsti Prancuzijori

u < darbą bus

Apvogė Dr. Basanavičių

Ar jus žinote, kad
Praktiškai nėra taksų Chinijoj. Chi- 

nijos naeionalė skola siekia apie $5 
Amerikoniškus dolerius, kuomet Di
džiosios Britasijos 330 sykių yra di
desnė. Ar jus žinote, kad Turkiškas 

geriausias ir brangiau- 
del cigaretų ir Helmar

tabakas yra
sias tabakas
turi savyje 100% gryno Turkiško ta
bako ir yra supakuoti į popierinius 
bakselius, bet ne pundeliuose. Jus 
džiaugsitės permainę j Turkiškus.

Tel. Lafayette 4223
Phimbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje luoboje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumų masažuodamas 
savo muskulus kiekvienu 
vakar;} einant gulti. Išsi- 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Jreg. S. v. 1
Pat. Ofise, ę

ir ISVENG- 
KITĘ nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jokis darbas 
jums neišro- 
dys niekuomet 

persunkus. Nei viena atsargi šeimyna ne
gali būti de bonkos šito linimento. Nėra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

F. AD. RICHTER & CO.. 
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Dr. 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.

Specialis Rugpjūčio Mėnesy Išpardavimas
Mes pasiūlome Naujienų skaitytojams ekstra 10% 
ant visų pirkinių rakandų ir pečių, sale musų dabar
tinių žemų kainų. Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 
nužemintas kainas.

Krautuvė atdara vakarais. %

K. KOLOMYSKI, ’
623 W. 119 Street, Tel. Pullman 4660

triasą ir pajiegą žavėdama | šonui it naujus namu, taipgi dirb- 
foroo. Caah arba ant IšmoUjimo.

Pirmatini Lietavią Elektros Kerporadja Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

N.

N.

White Star Line
Y. — Cherbourg — Southampton 

Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai- _ • /Vi___ J- TT~_ _ i- /'i •vai 
tas

Majestic, Olympic, Homeric. Grei- 
susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

Y. — Plyinouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelione. 

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 St.. Chicago. III.

RK 
BREMEN

I ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečiu laivu

COLUMBUS
tik astuonios dienos ant van
denio.

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

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentij arba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH-CERMAN

LLOYD

WILSONS 
\Fashlonl 

:• .K____________

Vien tik Lietuvių krautuve

St

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęon Be 
PeilioVvU Skausmo

Greitas, be skausmo geras išgydy
mas. Kiekvieną savaitę jus čia gali
te atrasti naują vardą išgydytų ir už
ganėdintų pacientų ir ką jie pasako 
apie savo išgydymą. Tegul tie drau
gai pertikrina jus, kad geriausia vie
ta dėl išsigydymo rupturos, tai 
vieta kur jie patys: išsigydė.

Skaitykit ką Mr. Schmidt sako:
“Aš dabar turiu 30 metų amžiaus ir 

aš turėjau rupturą nuo pat mažumos. 
Aš visuomet norėjau išsigydyti, bet 
vis atidėliojau todėl, kad bijojau pei
lio operacijos. Kuomet aš skaičiau 
apie Dr. Flint metodą aš nuspren
džiau tuojau pabandyti tą metodą. 
Aš dabar esu pilnai užganėdintas, kad 
aš tai padariau, nes aš žinau, kad 
tas išgydymas bus geras visą mano 
gyvenimą ir aš žinau kokį aš dabar 
turiu malonumą ir smagumą, kad man 
nereikia dėvėti diržo. Aš negaliu iš
girti to gydymo užtektinai. Aš noriu 
pasakyti kiekveinam kuris turi rup
turą, kad ją galima išgydyti be pei
lio ,be skausmo, be užmarinimo arba 
išlikimo iš darbo.”

Paul Schmidt, 
1585 Clyboum Avė.

VARIC08E GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasldldunasias ko

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

PATARIMAI DYKAI.

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

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panodeliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis. uždaryta.

ta

Be
Ko- 

kudi-

Wennersten’s 
Blėhd

wennersten’s 
yra lengviau priren

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

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO

Tikra pagelba nuo ne
virškinimo, Bloatins 

ir užkietėjimo.
Daktarai, kurie praktikuoja daug me

tų yra labai nustebę kaip greit 
ta gyduolė veikia tokiuose 

atsitikimuose.
Jei jūsų daktaras dar iki šiol nėra 

jums užrašęs tos gyduolės, tik nuei- 
kit į aptieką ir nusipirkit vieną bute
lį: ji vadinasi Nuga-Tone. Ji yra labai 
maloni vartoti ir jus galite gauti vi
sam mėnesiui apie už $1.00. Jus nusi
stebėsite, kaip greitai! ji veikia. Nuo 
nevirškinirrvo, bloatinię. užkietSjimo, 
kepeni} neveikimo, prasto apetito, gal- 
vos skaudėjimo, stoką ambicijos, pras
to miego ir t. t. niekas negali susily
ginti su šiomis gyduolėmis. Pabandy
kit tik porą dienų ir jus nusistebesit, 
kaip sustiprins jusų veikimą, ambici
ją, pep ir punch. Ji suteikia atšvieži
nantį miegą ir jus pajusite tuojau ge
riau.

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

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

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

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

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą 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 cgzaminacija.

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 augštas, Chicago, III.

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

privatiškų gydymai kambarin
čia atėję gauna

goriausi Ameriko-

jišką bvfią ffydy- |j 
mo. Dicklla skai- C3M
čius žmorjfą U<y-
domų kasdien per \
Dr. Ross, šutei-
kia progą duoti Jk
geriausį medikalį jmi
patarnavimą že- 
miausia kaina. To ■ 
kj 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,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe
Crilly Building. Imkite elevatorią 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoji
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 518 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo?

St.

6 
vai. vakare. Nedėlioj' nuo 
10 vai. ryto ikŪ15v$4.
ną. Panedėlyj, sėredcĮt ii 
lubotoje nuo 10 vaL ryte 
iki 8 vai. vakare. '

Garsinkites Naujienosa

sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

DĖL NEV1RINIMO__ L?_______________________________________r___________

SEVERA’S 
BALZOL.

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANIS
AKUŠERKA

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

3113 South 
llalsted St.

®DR. HERZMAH-®
—I S RUSIJOS—

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

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St, Chicago
Tel, Bcjįevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
e Parduodam Laivakortes, v 

■ ............ r

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CFPAR RAPIDS, IOWA

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
yąnijos Jigon* 
bučiuose. Saži- 
piujęai patar-* 
nauja, ' visokid1- 
$e ligose priei 
gimdymą, laike | 
fcimdynro ir po , 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra-

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

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

Optomctriat 
T.L Houlovari 64M 
4«4t 8. A»hlan4 
Kampu 47-to. tat 

t'TM Inbaba
..... . .......  ..J

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines 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.

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.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago, 111.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

t Nuo; 9Z iki$12 ival. dienos ir^ 
• \ Nuoj2^ikijĮ 9)valj vakare \ ■ ‘f

7 ” -

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS, ir CHIRURGAS

, 4442 So. Weštern Avė
Tel . Lafayette 4146

..... ...........  ■■■F" . .............. .. ......... ....... ..

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

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

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

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

I Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
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.

DR. M J SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 L———, /

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
t. ■ n<

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

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

Dr. M. Žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
,j4 Telefonas*Canal 0464

" Z'' »'
Valandos * 2:30^ iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;
< ' Biuras 4348 Archer Avė.
•Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudettc

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. Olis
ADVOKATAS

r 11 S. La Šalie St., Koom 2001
Tel. Kandolph 1034 — Vai. nuo 9-6

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu*.

7 South Dearbom Street 
Telefonas Kandolph 3261 

Vakarais: 2151 VVest 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

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

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

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

V. W. RUTKAUSKAS "'Į 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yords 4681k ■< i i r --------------

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

8405 Deodor Street 
Phone: Indiana Hatbor 279, 

. Indiana Harbor, Ind. I■ .
"Ty.1-Į'1 . 'j'"*i Plumin'go,’ir ”Apšildymo Įrengimai 

'■ Olselio kainomis visiems 1 
Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. J Jie,bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai, 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES ‘ PLUNMBING AND ' 
HEATING SUPPLY CO. , ” 

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

/Haymarket 1018, Haymarkęt 4251
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ŽINIOS

Du vaikai prigėrė

Alienistai liudija

Du vaikai Ruth, 5 m. ir Ed- 
ward Siegel, 7 m., 359 E. 55 PI., 
prigėrė maudinėje. Jie pasidir
bo popierinius laivelius, o jų mo
tina prileido maudynę vandens 
ir pamokino juos kaip* jie gali 
savo laivelius paleisti ant van-

Vakar jaunų mllionierių 
žmogžudžių, Nathan Leopold ir 
Richard Loeb, byloje tapo pa
šauktas liudyti jau antras pro
tinių ligų gydytojas Dr. Wm. 
Ilealy iš Bostono. Pirmiau liudi
jo Dr- VVhite iš VVashingtono. 
Jie abu liudijo, kad nors jauni 
žmogžudžiai nėra bepročiai le- 
galėj to žodžio prasmėj, Jie vis
gi nenormalus ir tūluose daly
kuose jie yra tik maži vaikai, 
nežiūrint to, kad jie pasižymėjo 
nepaprastais gabumais mokyk
loje. Dr. Healy be to liudijo, 
kad tarp abiejų žmogžudžių yra 
nepaprasti ryšiai. Jie prasidėjo 
kada jie pradėjo bendrai sukti 
lošdami kortomis. Tie ryšiai pa
veikė į juos labai blogai ir pada
rė juos kriminalistais, kuriais 
jie galbūt ir nebūtų likę, jei ne
būtų abu susidraugavę. Loeb 
prieš tai užsiėmė tik menkų dai- 
gtelių vagiliavimu, bet abu su
sidėję perėjo prie didesnių va- ] 
gysčių ir kitokių piktadarybių.

Dr. Ilealy bus prokuroro per- 
tardomas šiandie- Pertardant 
Dr. White prokuroras Crowe 
stengėsi iškvosti, kad Dr. White 
tik už pinigus liudija dėl jaunų 
milionierių silpnaprotybės ir 
kad jis, pasikeitus padėčiai, pa
keitė ir savo raportą ir jei ki
taip byla butų virtusi, tai jis 
butų liudijęs, jog kaltinamieji 
yra visiški bepročiai. Bet pro
kuroras nieko tuo nepelnė ir 
garsusis alienistas paliko kie
tas riešutas, kurio prokuroras 
neįstengė perkąsti ir tik vieto
mis liko aštriai pašieptas dėl sa
vo nežinojimo ii’ bereikalingo 
kabinėjimosi.

Bus ir daugiau alienlstų pa
statyta, kurie liudys apie kalti
namųjų silpnaprotybę. Proku
roras irgi turbūt pastatys vals
tijos, alienistus, kurie liudys, | 
kad kaltinamieji buk yra pilnai 
normalus.

Du užmušti automobiliu
Frank C. Taylor, 60 m., 4155 

N. Paulina St., liko užmuštas ir 
jo pati liko sunkiai sužeista jų 
automobiliui susidūrus su poli- 
cisto Farley automobiliu.

P-lė Tillie Paska, 1924 Wash- 
ington Blvd., liko užmušta auto
mobilio jai einant skersai gatvę 
prie Park ir Robey gatvių.

Keli žmones liko sužeisti įvai
riose nelaimėse su automobi
liais.

Girtavimo pasekmės
Alike Baker, menamas butle- 

geris, pašovė ir gal mirtinai su
žeidė James Anderson, su ku
riuo gyveno kartu prie 1104 W. 
Monroe St. Ginčas kilo dėl gir
tavimo. Baker pabėgo ir slaps
tosi.

Suėmė turtingus vaikėzus
Policijos automobiliui važiuo

jant Michigan Avė., ties 36 gat
ve pro jį pralėkė kitas automo
bilius, važiuojantis 60 m. grei
tumu. Policija ėmė jį vytis..Prie 
jų prisidėjo ir daugiau polici
jos. Pradėta net šaudyti, bet au
tomobilius vistiek nesustoja; bet 
lekia sau, sukinėdamasis iš vie
nos gatvės į kitą. Betgi išlak- 
stęs visą apielinkę, automobilius 
įvažiavo į ėlę ir sustojo. Iš jo 
iššoko du vaikėzai, kurių vienas 
tuojaus pradėjo šaudyti į poli- 
cistus ir vieną policistą pašovė. 
Vienam vaikėzui pasisekė pa
bėgti, bet kitas tapo suimtas, 
kuris greitai išdavė ir savo drau
gą. Tada ir antrąjį suimta. Pa
sirodė, kad tai yra turčių vai
kai, abu 19 m. amžiaus, Bernard 
McMahon, 6747 Merrill Avė. ir 
Robert F. Carey, 4427 Grand 
Blvd., ties kurio namais automo- 
bilius buvo sustojęs ir kuris bu- gas moka du kartu į mėnesį, 
vo pasislėpęs. Jie buvo girti. J Vargas kuomet pradėjo algas

dens. Jie pradėjo žaisti, o ji išė- 
I jo dirbtuvėn dirbti. Ji girdėjo 
vaikus žaidžiant ir krikštau- 
Ijant, bet paskui viskas nutylo. 
Nebegirdėdama jų ji nuėjo pa
žiūrėti ką jie veikia, kad jie taip 
tyliai užsilaiko. Įėjus į kambarį 
ji rado abu savo vaikus ant 
maudynės dugno. Ji pašaukė po
liciją ir gydytojus ir nors gydy
tojai ilgai dirbo su pompomis, 
vaikų atgaivinti nebeįstengė. 
Manoma, kad Ruth kaip nors 
persisvėrė pfer maudynės kraštą 
ir įkrito, Edwards begelbėda
mas pastvėrė ją, bet ir pats ta
po įtrauktas vandenin.

Pabėgo iš ligoninės
Dvi jaunos mergaitės, kurios 

teismo įsakymu buvo gydomos 
nuo lyties ligų Lawndale ligoni
nėj, iš paklodžių susisuko virvę, 
nusileido iš ketvirto augšto lan
go ir pabėgo iš ligoninės. Tai 
Bobbie Summer, 2345 W. Madi- 
son St. ir Belle Davis, 3839 W. 
Grand Avė.

Vaikas užsimušė
Bežaizdamas ant gelbėjimos 

laiptų, Robert Riees, 10 m., 2354 
Calumet Avė., paslydo ir nukri
to 30 pėdų ant šalygatvio, per- 
siskeldamas galvą. Jis neužilgo 
pasimirė ligoninėj.

Lietuvių Rateliuose
Pullman

Pullmano prekių vagonų 
dirbtuvės darbininkus netik 
kad išnaudoja, bet, kaip kada 
per jo priežastį darbininkai ne
tenka savo gyvasties. Pora sa
vaičių atgal vienas darbinin
kas nukrito nuo prekių vago
no ir susižeidė, taip kad į ke
lintą dieną tas darbininkas pa
simirė. Kaip kada tenka ma
tyti kasdien nešant sužeistuo
sius darbininkus. Kuomet juos 
pamatai net šiurpus ima.

Pullmano yra ištaisyta pir
ma pagelba stotis, kurioje yra 
priimami sužeistieji darbinin- 

I kai. Joje yra norsė, kuri tvars
to sužeistųjų žaizdas. Kuomet 
labai susižeidžia darbininkai, 
tai prie jų pašaukia daktarą 
nuo 108 gatvės arba siunčia į 
Pullmano ligoninę. Keisčiau
sia tas, kuomet darbininkas 
susižeidžia prie darbo, nėra 
prietaiso kuo jį nešti, bet dar
bininkai paima sužeistąjį dar
bininką vieni už kojų, o kiti už 
rankų ir galvos neša nelygi
nant it kokį keturkojį, nežiū
rint kaip butų darbininkas su
žeistas. Mat, Pullmanas, tur 
būt dėl godumo ant pinigų, ne
gali įtaisyti tam prietaisus kuo 
nešti sužeistuosius darbinihkus. 
Dar per Pullmano priežastį 
darbininkų gyvastys yra nai
kinamos laipsniškai štai kaip: 
čia pat mašinų penta purškia 
vagonus, nuo kurio užsiteršia 
oras ir tas kaip tik tuomi nai
kinama darbininkų sveikata. 
Darbai sutaisyti linijomis’, o 
linijos pozicijomis, . taip kad 

Į gavęs darbą nuo jo negali. pa
sitraukti nei minutei. Kreinai 
neša geležis virš žmonių gal
vų, kaip kada tos geležys nu
krinta ant darbininkų ir su
žeidžia juos, o kai kada ir už
muša.

Kuomet darbininkų atsirado 
be darbo, tai Pullmanas su
mažino algas savo darbinin
kams. Negana to, dar boseliai 
prisako darbininkams, kad 
pirm švilpuko užbliovimo ne
valia pasitraukti nuo darbo, o 
neklausantys busią atstatyti 
nuo darbo. Jau daug atstatė 
darbininkų nuo darbo dėl ne
klausymo bosų diktatūros. AL 

mokėti einant namo, kol gau
ni tą savo algą, reikia laukti 
net porą valandų.

—Algisis Vergas.

Ponas Valančius su
žeistas

Bolė pamuše koją.

Pereitą sekmadienį bežai
džiant golfą Palos Parke jį pati
ko nelaimė. Lošiant golfą jiuriui 
lietuvių, vienas golfistas nepai
sydamas jokių taisyklių, nieko 
nesakydamas sviedė bolę ir ta 
krisdama užgavo p. Valančiui 
koją ir taip sutrenkė, kad dau
giau negalėjo vaikščioti. Dr. 
Naikelis apžiūrėjęs koją mano, 
kad kaulas gali būti skilęs- Va
kar Valančius netik negalėjo 
vaikščioti, bet sako tiek kentėjo 
nuo skausmo, kad negalėjo nė 
miegoti. Delei šio prietikio Va
lančiui teks savaitę kitą pakuta- 
voti namuose.

Tai yra nesmagus prietikis. 
Ponas Valančius delei nepaken
čiamų aplinkybių nesenai pasi
traukė iš Universal State banko 
vice-kasieriaus vietos ir dabar 
planavo pradėti ieškotis naujos 
tarnystės — ir turės kalėti na
muose!

Brighton Park
Keistučio Kliubo susirinkimas.

Keistučio Kliubo susirinki
mas įvyko rugp. 3 d., McKin- 
ley park svetainėj. Susirinki
mą atidarė pirmininkas J. 
Alexandravičius. Prisirašė 4 
nauji nariai, jų tarpe dvi mo
terys.

Skaitytas praeito susirinkimo 
protokolas liko vienbalsiai pri
imtas. Ligonių raportai: Ado
mas Vertelga mirė 19 d. lie- 
pos; posmertinę nutarta atmo
kei, prižiūrint valdybai, kad 
butų tinkami paliudijimai, nes 
randasi keli broliai, o vienam 
tik palikta posmertinė. Stake- 
nui už 13 savaičių sirgimo nu
tarta užmokėt. Jociaus posmer
tinę išmokėt pavesta valdybai, 
gavus tinkamus paliudijimus. 
Simonas Venckus guli St. Lu
košiaus ligoninėj; jį lanko dg. 
Vasiliauskas. A. Strolis sirgo, 
atsimaldavo ir vėl užsimalda- 
vęs kad serga. Nutarta pašal

pų užmokėti. A. Ožalas susižei
dęs prie darbo; jam sutrinta 
pirštus; lankytojai bus pasiųs-

Ar jus žinote, kad
Šautuvas kuris iškėlė vardą Alek

sandro Selkirk (Robinson Crusoe) 
1701 metuose, yra parduotas už dau
giau negu $1,000 Londone ant aukcio
no. Ar jus žinote, kad skonis 100% 
gryno Turkiško tabako Helmaruose 
greitai pertikrins jumis tarpe gardaus 
cigareto ir paprasto cigareto. Ban
dykit permainyti į Turkišką tabaką, 
jus džiaugsitės taip kaip kiti džiau
giasi.

J A + A
K A ZIMIE RA Y A S UTIE N Ė

po tėvais Gužauskaitė
38 metų amžiaus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu Aug. ;<3 d., 3:20 
vai. ryto. £aėjo iš Pakarčemio 
kaimo, Tauragės apskričio. Pa
liko dideliame nubudime sep- 
tynius vaikus ir 3 seseris^ .

Laidotuvės iš namų 3747 So. 
California Avė. sefedoj, Aug. 6, 
8:30 į Nekalto4’ Prasidėjimo 
Bažnyčią, Brightpn Park.

John Eudeikis graborius.

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangeine powders brace you 
rlght up, the pain is gone, your stomach 
settles, nerves relax, the entire system 
responds. Perfect inediclne for mon or 
woinen, prevents nearly all slckness. Got 
a 10c pkg. Orangeine powders of any 
druggist. Millions used yearly. They never 
fail. Formula on every pkg. No narcotlca.

(hHifcuNE
(Povvdera)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ti. Kaz. Dombrauskas užsimal- 
davo kad serga.

Sekretoriaus raportuo, kad 
pasiųsti lankytojai nenori lan
kyti ligonių; pagal konstituci
jos nurodymą visiems pažymė
ti po 50c. baudos.

Perskaityti nariai, kurie me- 
užsimokėję duoklių liko iš
braukti iš Kliubo.

Spulkos raportas priimtas. 
Auditorium raportas priimtas 
ir išrinkta komisija iš trijų na
rių: J. Alexandravičiaus, W. 
Strygo ir Norkaus. Jiems pa
vesta Brighton parko koloni
ja, kad pavaikščiotų pas biz
nierius ir šiaip pas lietuvius 
pardavinėti serus. Mildos ben
drovės raportas. Ne jokių susi
rinkimų neturėjo.

Dramos Skyriaus sutvarky
mo komisijos raportas priim
tas ir W. Strygas rastas nekal
tas atkalbinėjime mergaičių. 
Del palaikymo draugiškų san
tykių Kliubas išrinko komisi
ją iš bepartyvių narių, kurie 
pridabos Dramos Skyrių ir ra
portuos Kliu bu i.

Konstituciją nutarta atiduoti 
spausdinti Naujienoms.

Raportas korespondento pri
imtas ir ilgai diskusuota dėl 
nekuriu korespondencijų, ku
rios tilpo laikraščiuose. M. 
Kasparaičiui, Dramos Skyriaus 
pirmininkui, už tai liko atim
tas balsas ant šešių mėnesių. 
Tuose ginčuose per S. Domb- 
rauską liko įnešta, kad ir W. 
Strygui atimti balsą ant šešių 
mėnesių, bet jo Įnešimas nu
puolė.

Valdybai pavesta atsakyti į 
visus tuos kaltinimus, kurie 
paliečia Kliubą arba jo narius. 
Piknikui išrinkta apie 30 dar
bininkų. Piknikas bus 17 d. 
rugp., National Grove darže.

Keistučio Kliubo koresp.,
Walter Strygas.

Pranešimai
Kas. ką, jeur, kaip Ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisiraiyta 
jrie Naujienų Spulkos, ir, prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatžmvsi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St

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

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 i 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.r'. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

L. S. S. 4 kuopos draugiškas išva
žiavimas nedėlioj rugpiučio 10 dieną, 
į Beverly Rilis miškus. Pradžia 11 
vai. dieną. Kalbės draugas C. Augu- 
stinavičius ir kiti. Visus kviečia 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, rugpiučio 6 d., 
8 vai. vakare, Raymond Chapel švet., 
816 W. 81 St. šiame susirinkime 
Seimo delegatai išduos raportus.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestro męnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, rugpiučio- 
ąųgust 6 d.,' ,8 v. v. Mark White 
Sq. svet. 1 ’ ’’

Malonėkite visi nariai ir jų tėvai 
atsilankyti.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Roseland. — Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelio susirinkimas bus šį va
karą, Strumilos svet., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai kviečiami būtinai atsilan
kyti. Kviečiami ir nauji nariai pri
sirašyti prie Ratelio. — Valdyba.

Melrose Park. — Draug. Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos susirinkimai per 
tris mėnesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečia 
nedėldienį, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rašt. V. Kasparunas.

Pirmyn Mišrus Choras pradės dainų 
praktikas laikyti po vakacijų, rugpiu
čio 5 d., utarninko vak. Pradžia 7:30 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi dainininkai bukite ir norinti dai
nuoti meldžiami prisidėti prie choro.

PRANEŠIMAI.
Bridgeportas. — Draugystė Sal

džiausios širdies V. Jėzaus laikys sa
vo susirinkimą antradeinį, rugpiučio 
5, 7:30 vai. vak., Mildos svetainėj. 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti 
paskirtu laiku, nes yra svarbių reika
lų svarstymui.

Rašt. Ant. Mosteika.

Lietuviškos Teatr. Draugystė No. 1 
mėnesinis susirinkimas Įvyksta rug
piučio 6, 7:30 vai. vakare; 1900 So. 
Union Avė., čemausko svet. Draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti ant 
šito minėto susirinkimo, nes bus daug 
svarbių reikalų apsvarstyti dėl drau
gystės labo. — Valdyba.

Amerikos Lietuvių Bendrovės 
“Rūbas” nepaprastas susirinkimas 
dalininkų-šėrininkų įvyks utarnin- 
ke, rugpiučio 5 d., 7:30 vai. vak.. 
Mildos svetainėj, 3242 S. Halsted 
St. Visi šėrininkai malonėkite atsi
lankyti, nes gavom svarbių laišku 
iš Lietuvos, kuriuose rašo, kad 
Bendrovė yra pavojuje, lodei kiek
vieno šėrininko yra priedermė at
silankyti ir tarti savo žodį.

—Komisija.

ASMENĮI JIESKOJIMAI
Aš J. RAMOŠKA, Alenos sūnūs, 

jėškau dėdės Domininko Šopio, paei
na iš Kakalių kaimo, Lygumų para
pijos, daug metų kaip gyvena Chica- 
goj, turi barbemę. Prašau atsišaukti 
arba kas kitas prašau pranešti.

J. RAMOŠKA, 
Box 35, Piney Fork, Ohio.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted StM

•________ Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTĖ

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.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

»)41 • , I /1

REIKIA patyrusios stenografės į 
advokato ofisą.

Atsišaukite tuojau.
A. A. SLAKIS, 

Advokatas, 
77 W. Washington St., 

Tel. Dearborn 9057.

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ________

REIKIA salesmanų prie labai smar
kios Fordo organizacijos. Chicagoje. 
Reikia tokių vyrų kurie nebijo sun
kiai padirbėti. Geras pelnas užtik
rintas gero budo vyrams. Teisingu
mas būtinai yra reikalingas.

Atsišaukite
S. & L., MOTOR COMPANY 

3816 So. Wabash Avė.

REIKALINGA patyrusių kar- 
penterių prie triming darbo.

John Mežlaiškis, 
2319 W. 24th St.

Tel. Ganai 5395

REIKIA vyrų jaunesnių negu 45 
metų amžiaus, kurie kalba angliškai, 
kurie nori turėti dvi savaites variaci
jų dylkai ir gauti mokestį, militarį 
mokinimą ir iš mašininių kanuolių 
šaudymą.

KAPITONAS WIMBLE,
Co. H., 1546 So. Michigan Avė.

Atsišaukite utarninke ir seredoje 
po 7 vai. vakare.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARY^, ramus ir šviesus dėl 

ramaus ir balivo vaikino be valgio ir 
merginai kurį man. pagelbėtų kiek 
namus apšvarinti ir dišes nuplaufi, 
laikysiu pigiąi. Kreipkitės dieną ar 
vakarę iki 8 vai. '■!

P. GURSKIS,
’ 931 W. 34 Pi., 2 lubos

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys veinai 

merginai, prie gerų žmonių, kamba
rys turi būti švarus ir patogus gy
venimui Bridgeporto apielinkėj, ar 
South Sidėj apie 55th St. Kas tu
rit tokį kambarį praneškit

Tel. Yards 6751

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

“Heynes”, 7 sėdynių touring, 
1920 modelio. Mašinerija visa 
gera. Nupirksit pigiai, arba 
mainysiu ant loto. Kreipkitės 

3343 So. Auburn Avė.

RAKANDAI
TIKRAS bargenas; parsiduo

da pečius, fronto setas ir din- 
ing roomo setas; parduosiu la
bai pigiai, nes apleidžiu mies
tų. J. R. Butkus,

3430 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rakandai dėl 4 kam
barių flato, rakandai yra gerame pa
dėjime. Kas nupirks rakandus gali 
parendavoti ir flatą, renda už flatą 
$21. Apleidžiu miestą, parduosiu 
pigiai.

E. ARNDT,
3349 Wallace St. II fl.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernč visokių tautų apgy
vento j apielinkėj, lysas 4 me
tams, 4 ruimai pagyvenimui; 
pirksite gana pigiai.

821 W. 34 St., Chicago, III.

PARSIDUODA garadžius 26 ka
rų didumo, senas ir gerai išdirb
tas biznis per daug metų, kartu 
parsiduoda automobilius ir daug 
stako. Priežastis — partnerių ne
sutikimas. Kreipkitės antrašu.

1541 — 46 St., 
Užpakalyj garadžius. 

Klauskit Diek.

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

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

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Nevvberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga.

šaukite telefonu
Canal 3731

PARDAVIMUI KOTELIS ir vasa
rinis resortas, galima aprūpinti iki 30 
asmenų; su visais įtaisymais, rakan
dais, vištomis, galvijais ir t. t. Kas 
pirmutinis — gaus didelį bargeną. 
Priežastis — mirtis šeimynoje. Geis
tina kad butų Cash.

J. PARNARAUSKAS, 
Woodbaro, Wis.

GROJIKUS .PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo ir 

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

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

1389 Milkaukee Avė. 
Pirmas augštas.

PARDAVIMUI Cigarų, Ta
bako, Ice Cream ir visokių maž
možių krautuve. Turi būti par
duota greitai šią savaitę, nes ap
leidžiu miestą. Pasiskubinkit, 
bargenas, 3302 S. Union Avė.

PARDAVIMUI Duonkepykla. 
Kepama visokia duona, sena vie
ta, arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės
8651 Baltimore Avė., 

So. Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė, ice 
cream ir kitokių mažmožių 
krautuvė. Sena išdirbta vieta; 
6 ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
2857 Emerald Avė.

PARDUODU grosernę ir de- 
licatessen krautuvę. Parduosiu 
už pusę kainos, nes urnai tu
riu apleisti miestą.

5135 S. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė, mastinių 
tavorų, žaislų ir visokių smulkių da
lykų. Yra daug stako, vertas $3,000, 
parduosiu už $2,500, arba mainysiu į 
miesto namą arba kito kokio biznio su 
dalinu damokėjimu,

441 E. 75 St., » 
Tel. Vincennes 6561

PARSIDUODA grosernė, saldainių, 
vaisių ir visokių smulkmenų. Biznis 
eina gerai ,pagyvenimui 4 kambariai; 
renda nebrangi, lysas ilgas. Taipgi 
galiu mainyti ant lotų. Priežastis 
liga. Parduosiu pigiau negu verta.

1439 So. 49 Ct., 
Cicero,. III.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
nauji įrengimai. Gera apielinkė, 
cash biznis, viską parduosiu už $1700, 
4 kam-bariai pagyvenimui, $40.00 
randa.

4420 W. 63rd St., 
Tel. Prospect 3491

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA naujas medinis na

mas ant lengvų išmokėjimų arba mai
nysiu ant farmos, 2 pagyvenimų po 5 
ir 5 kambarius, ant 2 lotų, priešais 
Marųuette Park.

A. KARKA,
6925 So. California Avė.

NAMAI-ZEME
Marquette Manor 

Bargenai
Naujas 4 flatų mūrinis namas, 2-4 

ir 2-3 kambarių, aržuolo trimingai 
visame name, steam heat, Kewonea 
boileris, kaina $23,000, cash $8,500.

2-2 flatai, mūrinis, 6-6 kambarių, 
sun parlor, modemiškoj apielinkėj, 
steam heat, kaina $15,500, pinigais 
reikalinga $4,000.

2-2 flatų, mūrinis, 6-6 kambarių, 
sun parlor, moderniškoj apielinkėj, pi
nigais reikalaujama $5,000, paimsime 
gerą namą kaipo dalį įmokėjimo.

5 kambarių mūrinis bungalow, lo
tas 31x125, aržuolo trimingai visame 
name, tile vanos, kaina $8,500, pini
gais $3,000.

6 kambarių mūrinis bungalovv, ar
žuolo trimingai, 2 karų garadžius, hot 
water heat, kaina $9,250, pinigais 
$3,000.

6 keambarių medinė cottage, fur- 
nace Šildoma, akmeniniu pamatu, kai
na $5,500, pinigais $3,000.

Chicago Lawn
6 kambarių medinis namas, stow 

heat, namas gerame padėjime, kaina 
$4,500, pinigais $2,000.

Weber & Williams, 
2514 W. 63rd St., 
Tel. Republic 1932

BARGENAS
Pardavimui 3 namai, parduosiu pi

giai ,nes savininkas apleidžia miestą.
1) Namas randasi 2050 W. 22-nd 

St., bizniavas mūrinis 3 flatai, Storas, 
garadžius 2 mašinoms ir beismantas 
Rendos $42 j mėnesį. Kaina $12,500.

2) Randas 2100 W. 24 St., kampi
nis muro namas, 2 krautuvės ir 2 
flatai po 4 kambarius, aržuoliniai tri
mingai, viskas vėliausios mados. Ren
dos $125 į menesį. Kaina $12,500.

3) Randasi ant Dochester ir 74 gat. 
2 flatai po 5 kambarius, visai naujas, 
vandeniu šildomas, cementuotas beiz- 
mantas, Ice baksiai, gesiniai pečiai 
priklauso prie namo. Rendos neša 
$180 i mėnesį. Kaina $15,000, su 
$5000 galima pirkti.

Atsišaukite prie savininko
2210 W. 22nd St. arti I^eaviti 

Tel. Roosevelt 1639

KAD UŽBAIGUS NAMŲ 
REIKALUS

Advokatui yra pavesta parduoti trys 
puikus namai, 5126-38 Agatite Avė., 
netoli Mihvaukee ir Montrose, 12 fla
tų, visi po 4 kambarius. Yra sun par- 
lorai, uždaromos lovos, ugnavietės ir 
t. t. Rendos $10,000 į metus. Pir
mas morgičius $40,000, 6 metams 
7%, pinigais $12,000. Kaina $67,500.

S. W. KAMPAS OAKLEY 
IR AINSLIE

15 flatų, naujas namas, 12 flatų po 
4 kambarius ir 3 flatai po 5 kamba
rius, yra sun parlorai, uždaromos lo
vos, galėtumėm parduoti už $18,000 
pinigais, pirmas morgičius $63,500 
7% į 4 metus.

4714 W. 13 St., 2 augštų namas, 
sun parlorai, 5-5 kambarių, pečiumi 
šildomas, platus lotas, dideli kamba
riai, $3,(100 pinigais.

E. E. COWEN, Advokatas, 
900 Burnham Bldg. 
Phone State 3636.

BARGENAS!
Turi būti greit parduotas mūrinis 

namas su extra lotu, 2 flatai 5 ir 6 
kambariai; fornisu šildomas, elektra, 
vanos, šiltas vanduo, 130 — 15th Avė. 
Melrose Park, III. Savininkas gyve
na 1335 — 48th Ct., Cieore.

J. GUSČIUS,

PARSIDUOD*A pigiai ar mainy
siu ant miesto prapertės 41 ake- 
rio farnią, tinkama vieta padaryti 
parkui; dėl daugiau informacijų 
malonėkite matyti

Mike Alikonis 
404 W. 11 St.

Johnston City, III.

EXTRA! Parsiduoda geras 
biznis su namu ir visais įtaisy
mais, tai yra saliunas, ant gero 
kelio. Kas mėgstat tokį biznį at- 
sišaukit. Parduosiu pigiai, 453 
Vermont Avė., Blue Island, III.

MORTGECIAI -PASItOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 —< Burnhona Blbg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
J Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
L
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