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“Freištatininku” sąmokslas Klaipėdoje
Vokiečių Tautininkai Planavo Su 

kilimą Klaipėdos Krašte
Francijos kariuomenė ap
leidžia 2 vokiečiu miestu

Saukiama Visos Ameri
kos darbininky kongresas

Neramumai ir riaušės Politinės riaušės Kuboj
Induose Lietuvos žinios

Reakcinė valdžios politika kelia 
nepasitenkinimą Klaipė

diečiuose

Tuo hudu pradėta vykinti oku
puotų Vokietijos sričių eva- 
kuavimas.

Įvyks gruodžio 3 d., kartu su 
inauguravimu naujojo Mek
sikos prezidento.

Buriniečių politinėse 
tracijose du kunigu 
licininku nukauta. .

demons-
ir du po-

Keletas žmonių užmušta 
daugiau kaip penkiolika 
žeista.

ir 
su- PAŠTO APIPLĖŠIMAS

Pavojingas judėjimas 
Klaipėdos krašte.

Nesenai amerikiečiai |>atyrė, 
kad Mažojoje Lietuvoje buvo 
rengiamas sukilimas, kurio va- 

. dai tečiaus tapo suimti, pirma 
negu jiems pasisekė pasiekti sa
vo tikslo. Kas ir kodėl darė tą 
sąmokslą, buvo neaišku-

Dabar “Naujienos” gavo nuo 
savo bendradarbio smulkesnių 
žinių. Iš ją matyt, kad ginkluo
to pervarto planai buvo labai 
plačiai ruošiami} ir, jeigu jie ne
būtų buvę laiku susekti, tai bu
tų galėjęs kilti Klaipėdoje pavo
jingas Lietuvai susirėmimas.

Niekas neabejoja apie tai, 
kad vokiečių tautininkai nelin
ki gero Lietuvai. Bet jie nega
lėtų pakreipti savo pusėn bent 
kiek žymesnę dalį gyventojų 
Klaipėdos krašte, jeigu tenai 
butų geresnės sąlygos ir jeigu 
Lietuvos valdžia vestų bent 
kiek išmintingesnę politiką.

Musą Kauno valdovai dar iki 
šiol nėra išpildę prižadų, duotų 
klaipėdiečiams. Kraštas nėra ne 
tiktai išrinkęs savo atstovus į 
Lietuvos Seimą, bet neturi net 
demokratiniu budu sudarytos 
savos administracijos. Kodėl 
Lietuvos valdžia neleidžia klai
pėdiečiams išsirinkti krašto Sei
melį? Tuos rinkimus buvo ga
lima padaryti, 
Klaipėdos sutarties 
mo.

Svarbu pažymėti, 
mo planuotojai savo 
jėgą organizavo iš bedarbių — 
iš paprastų žmonelių, kurtėms 
veikiausia mažai terūpi, ar Klai
pėdos kraštas bus “freištatas”, 
ar kas kita, by tik jie turėtų už
tikrintą duonos kąsnį. Tų varg
šų padėties Lietuvos * valdžia 
turbut nepaisė, jeigu jie galėjo 
laukti išganymo sukilime.

Tas sąmokslas turėtų būt 
perspėjimas klerikalinlems Lie
tuvos šeimyrūnkams, kad jie 
pradėtų žmoniškiaus elgtis su 
“išvaduotuoju” Klaipėdos kraš
tu.

nelaukiant nė
ratifikavi-

kad sukili- 
ginkluotą

Klaipėdos įvykiai
Rašo Kunigas

KLAIPĖDA, rugp. 3- — Rug- 
piučio 1 d. Klaipėdos priemiesty 
suimta apie dešimtis vyrų, ruo
šusių naują Klaipėdos krašte 
perversmą, šį kartą perversmą 
ruošė vokiečių tautininkai, tu
rėjusieji tikslo atskirti Klai|>ė- 
dos kraštą nuo Lietuvos ir pa
skelbti “freištatą” (laisvą vals
tybę).

Klaipėdos krašte, kaip mums 
nekartą yra tekę pastebėti Kau
no “Socialdemokrate”, gyvena
ma gana sunkios dienos: siaučia 
nedarbas, valdžios aparatas vi
sai išklibęs, kraštas jau kuris 
metas gyvena “nei pakarto, nei 
paleisto” padėti.

Lietuvos klerikalai prisibijo 
Klaipėdiečių, nes jie gali nusver
ti kairiųjų pusėn visą Lietuvos 
gyvenimą. Iš čia paeina vilkini-

į mas rinkimų į teisėtas Krašto 
įstaigas — Seimelį, kurį galima 
rinkti neatsižvelgiant į tarptau
tinę padėtį nepasirašytas kon
vencijas ir t. t. Dabartinė Klai
pėdos krašto Direktorija neturi 
jokio pasitikėjimo žmonėse, net 
lietuviškieji gaivalai griežtai 
reikalauja jos atsistatydinimo.

Esant tokioms sąlygoms visai 
nenuostabu, kad buvo ruošia
mas ginkluotas perversmas, ku
rio vadai suimta rugpiučio 1 die
na.

Anot kalbų, sukilimo štabas 
buvęs sudarytas iš 16 žmonių. 
Štabe dalyvavo Direktorijos 
tarnautojas Raška, policijos val
dininkas Mackus iš Nimmersa- 
to- Pavardės lietuviškos, reiškia 
ir lietuviuose esama tokio gai
valo, kurs dėjosi prie ginkluoto 
perversmo. Minėtajam Raškai 
buvę pavesta užimti Klaipėdos 
bankus, uostą, paštą ir telegra
fų. Mackui ir Rock’ui—sutvar
kyti ir perimti policija. Neku- 
ris Blumenau su keturiomis gin
kluotomis grupėmis 
užimti kareivines, 
kareivius, suimti 
Karininkus, einant pienu, turė
ję laikyti įkaitais, išvežus juos 
garlaiviu jurėn. Vyriausiuoju 
sukilimo vadu turėjęs būti 
hauptmanas Mayer (slapyvar- 
de šmidt), atvykęs Klaipėdon iš 
Vokietijos- Sukilėlių sumany
muose buvę pažymėta nužudy
mas nekuriu žmonių, išsprogdi
nimas geležinkelių ir tt.

Savo ginkluotas jėgas sukilė
liai komplektavę iš bedarbių, 
kurių pastaruoju metu gana 
esama pačioje Klaipėdoje ir 
krašte.

Didžiausios paramos “putči- 
ninkai” laukė iš Tilžės, kur šio
mis dienomis turi įvykti vokie
čių tautininkų šventė, kurioj 
dalyvauja žinomas Ludendorfas 
ir Hindenburgas. Iš Tilžės turė
ję ateiti apie 4,000 ginkluotų 
vokiečių tautininkų.

Tai tokios sukilimo smulkme
nos.

Svarbiausia gi dalykas tame, 
ar po viso minėto Kauno kleri
kalai mokės padaryti tinkamų 
išvadų. Jei kunigų valdžia grie
bsis diktatorinių priemonių — 
karo stovio, spaudos varžymų ir 
tt., — tai galimas daiktas, kad 
Klaipėda bus liudininku dar vie
no sukilimo. Podėtį gali išgelbė
ti paskelbimas rinkimų į Lietu
vos Seimą ir Klaipėdos Seimelį, 
sutvarkymas krašto demokra- 
tingais pamatais ir tt.

Artimiausioji ateitis parodys, 
kurion pusėn vystysis Klaipėdos 
įvykiai.

turėjęs 
išginkluoti 

karininkus.

MEKSIKIEČIAI IŠVOGĖ 
AMERIKOS PILIETĮ

STRASBURGAS, rugp. 18.— 
Francijos kariuomenė šiandie 
pradėjo evakuoti du vokiečių 
miestu, Offenburgą ir Appen- 
weierą. Iki vakarui okupantai 
bus veikiausia pilnai iš jų iš- 
sikraustę.

Londono sutartis eina par
lamentams patvirtinti

LONDONAS, rugp. 18. — 
Da,wes’o reparacijų plano vyk
dymo programas, kuriuo buvo 
galų gale susitarta tarptautinėj 
konferencijoj, pasibaigusioj čia 
praeitą šeštadienį, dabar eina 
Francijos parlamentui ir Vo
kietijos reichstagui ratifikuoti.

Tikimos, kad bėgiu dviejų 
ateinančių savaičių sutartis bus 
abiejų kraštų parlamentų ra
tifikuota, taip kad visų suin
teresuotųjų valstybių 
galės vėl susirinkti 
rugpiučio 30 dieną 
formaliai pasirašyti.
Ragina Franciją urnai eva

kuoti Ruhro kraštą
LONDONAS, rugę. 18. — 

Anglijos ministeris pirminin
kas MacDonaldas šiandie pa
siuntė laišką Francijos prem
jerui Herriotui ir Belgijos 
premjerui Theunis, raginda
mas, kad Francija ir Belgija 
darytų visų galimų žingsnių 
evakuoti Ruhrą daug greičiau, 
nei Londono konferencijos su
tarties 
būtent 
tų.

LONDONAS, rugp.
change Telegraph’o gautu iš 
Rangoono pranešimu, Manda- 
lajuj, Aukštutinėj Burmoj va
kar įvykę didelės riaušės, ku
riose du kunigu ir du policinin
ku tapę užmušti ir daugelis po-

atstovu 
Londone 
sutarčiai

numatytu laikotarpiu, 
bėgiu vienų ištisų me*

MacDonaldas - priešu 
taikintojas

Patsai sujungia Francijos pre
mjero ir Vokietijos kanclerio 
rankas.

LONDONAS, rugp. 17. — 
Tarptautine Londono konferen
cija vakar pasibaigė šitokiu pa
žymėtinu incidentu.

Kai dokumentų pasirašymas 
buvo pabaigta, Britų premjeras 
MacDonaldas prieidamas prie 
kiekvieno delegato sveikino, 
spausdamas ranką. Priėjęs prie 
vokiečių kancleriaus Marxo jis, 
pasveikinęs, ir vis spausdaipas 
jam ranką nusivedė jį pas Fran
cijos premjerą Herriotą, kuris 
toliau stovėjo, iš visų pusių 
draugą apsuptas. Netardamas 
nė žodžio MacDonaldas paėmė 
dešinę Herrioto ranką ir įsprau
dė ją į Marxo ranką. Tai pada
ręs jis, Jlinksmai šypsodamos, 
pasitraukė atgal, kuomet Ker
notas ir Mantas tikru nuoširdu
mu spaudė viens antram ranką.

TRYS MEKSIKIEČIAI SULAI
KYTI DEL NUŽUDYMO 

EVANS'IENCS

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
18. — Teismo tapo formaliai 
inkriminuoti trys meksikiečiai: 
Rito Monge, Francisco Ruiz ir 
Alejo Garcia, kaltinami dėl da
lyvavimo nužudyme Anglijos 

neiKaiuu.ia is ju uiucuų pinigą i pilietės Rosalijos Evans’ienes 
išsipirkti. J. Valstijų konsulas ’ rugpiučio 2 dieną. Du kitu, 
Durangoj kreipėsi dėl to daly- pirmiau įtartu kaipo tos žmog- 
ko į Meksikos vyriausybę. ] žudybės dalyviai, tapo paleisti.

įMEKSJKOS MIESTAS, rugp. 
18. — Meksikos banditai Du- 
rango valstijoj sugavę išsiga
beno Jungtinių Valstijų pilie
tį, miško pirklį Berrimaną. 
Reikalauja iš jo didelių pinigų

WASHINGTONAS, rugp. 18.
— Ateinančio gruodžio mėn. 3 
dieną Meksikos Mieste įvyks 
ketvirtasis Visos Amerikos dar
bininkų kongresas, šaukiamas 
Visos Amerikos Darbo Federa
cijos. Paskelbtas kongreso su-;
šaukimas pasirašytas vykdomo- Jlicininku bei civilių žmonių su- 
jo komiteto pirmininko Sam. 
Gomperso, anglų kalbos sekcijos 
sekretoriaus Chestero M- 
Wright’o ir ispanų kalbos sekci
jos sekretoriaus Canuto Avar- 
gas.

šitas visos Amerikos darbi
ninkų kongresas įvyks kaip tik 
tuo laiku, kai bus inauguruoja
mas naujai išrinktasai Meksikos 
prezidentas Plutarco Elias Gai
lės, Meksikos Darbo Federaci
jos lyderis ir socialistas.

Kongresas turėjo įvykti Gua- 
temaloj, bet dabar ten dalykų 
padėtis tokia, kad rasta pato
giau busiant vietą pakeisti.

Kongreso šaukėjai savo prane 
Šime sako, kad butų labai gražu, 
jei visos latinų Amerikos darbo 
atstovai atvyktų kongresan ir 
taja proga kartu su Meksikos 
darbininkais pasidžiaugtų inau- 
guravimu gen. Calles preziden
tu-

Diktatūros režimas 
Italijoj

Policijai puolus fašistų priešus 
du žmonės užmušta, 16 su
žeista.

NEAPOLIS, Italija, rugp. 18. 
— Policijai bandant neleisti 
vietos opozicijos partijų ele
mentams laikyti susirinkimą 
kilo riaušės, kuriose du asme
nys užmušta, šeši vaikai ir de
šimt karabinierių sužeista. Bu
vo paleista apie šimtas revol
verių šūvių.

Sudegė cemento fabrikai.

■GADSDFJN, Ala., rugp. 18.— 
Raglande, St. Clair kauntėj, 
sudegė National Cement kom
panijos fabrikai. Nuostoliai 
siekia apie vieną milijoną do
lerių. t

ORĄ
Chicago ir apielinke. — Ant

radieniui oro pranašas prana
šauja: Dalinai apsiniaukę; ga
li būt lietaus; truputį šilčiau; 
pietų vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 640 F.

Šiandie saulė teka 6:01, lei
džiasi 7:46.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 18, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
erių bankų buvo skaitoma Amerikos 

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.52
Belgijos, 100 frankų............... $5.13
Danijos, 100 kronų ............... $16.25
Italijos, 100 lirų ................... $4.50
Francijos, 100 frankų ........... $5.55
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų   $14.02 
Olandijos, 100 florinų...........$39.19

Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.66
Šveicarijos, 100 frankų   $18.90

18.—Ex-

HAVANA, Kuba, rugp. 18.— 
Įvykusiose politinėse liberalų 
partijos riaušėse Pinar dėl Rio 
provincijoj keletas žmonių bu
vo užmušta ir penkiolika ar 
daugiau sužeista.

DU ŽUVO AEROPLANUI 
NUKRITUS ŽEMĖN

ALYTUS [LŽ].— Liepos 14, 
1 vai. po piet dvidešimtam ki
lometre nuo Alytaus Merkinėn 
du plėšiku užpuolė Merkinėn 
vežamą paštą. Nenorėdami nu
kauti vežėjo, iš tolo nušovė 

iškėlus 
gi pa- 
paėmė 
trans-

žeista. Riaušės įvykę laike po
litinės burmiečių demonstraci
jos vyriausiomis miesto gatvė
mis. Demonstracijoms vadova
vęs buddistų kunigas Okama, 
pasižymėjęs kovotojas už Bur
ines savivaldą.

Riaušės Hyderabade.

MADRAS, rugp. 18. — Iš Gu- 
Ibargos, Hyderabade, praneša 
apie kilusius ten indų-musulma- 
nų neramumus. Riaušėse, kurio
se veikė šaujamieji ginklai, 
apie trys šimtai žmonių esą nu
kautų ir sužeistų. Neramumų 
vieton pasiųsta kariuomenė.

Streikas šilko darbininkų 
Pattersone

PATTERSON, N. J., rugp. 18. 
— Streikuojančių čia kelių 
tūkstančių šilkų darbininkų ko
mitetas paskelbė, kad streiki
ninkai sutikę pavesti savo rei
kalavimus išspręsti arbitraci- 
jos komisijai.

Streikas kilo praeitos savai
tes antradienį. Darbininkai 
reikalauja panaikinimo siste
mos, kur vienas darbininkas 
turi aptarnauti keturias maši
nas, taipjau didesnės algos.

ANGLAI SUĖMĖ NELAISVĖN 
TURKŲ GUBERNATORIŲ

KONSTANTINOPOLIS, rugp. 
18. —Irako sienoj įvyko susirė
mimas tarp anglų ir turkų ka
riuomenės kuopų- Kautynėse 
anglai suėmė turkų provincijos 
Hakkari general-gubernatorių 
Rifat Beją, genebalio štabo pul
kininką ir organizuotoją turkų 
pajėgų išilgai Irako pasienį. Ri
fat Bejas tapo anglų kareivių 
nugabentas į Bagdadą.

DIDELIS GAISRAS PEORIJOJ

PEORIA, III., rugp. 18. —Vai
kai’ čia buvo didelis gaisras, su
naikinęs trijų aukštų triobėsį, 
kuriame rados įstaigos: Adams 
Music house, M-B Boot shop, 
Daniel Miller kompanija, Tho- 
mas Drumshop ir Musical Art 
Studio. 
stoliai 
dolerių.

Gaisro padaryti nuo- 
skaitoma apie 165,000

SOVIETŲ PASIENY NE
RAMU

Naktį į birželio 12 d. Sovietų 
pasieny Nesviežio 
tyje Kobyleglowy 
ginkluotų plėšikų gauja iš 15 
žmonių užpuolė ir apiplėšė gy
ventojus. Plėšikai, perėję sieną, 
pasislėpė Sovietų Rusijoj.

apskri- 
kaime

MADRIDAS, rugp. 18. — 
Ispanijos kabinetas patvirtino 
Ispanijos prisidėjimą prie Vi
sos Amerikos Pašto Sąjungos.!

PORT ARTHlUR, Ont., rugp. 
18. — Miškų sargybos aerop
lanui nukritus žemėn ties 
vanne, pilotas McBride ir 
liniukas Gilbert užsimušė.

6 ŽMONĖS ŽUVO GELEŽIN
KELIO KRYŽKELĖJ

MOUNT KISCO, N. Y., rugp. 
18.— Netoli nuo čia traukinys 
sudaužė kryžkelėj automobilį, 
kuriuo važiavo šeši newyorkie
čiai. Visi jie liko užmušti.

DEMARKACIJOS PASIENIO 
GYVENTOJŲ VARGAI.

SEINAI. — Birželio 24 d. grį
žo per demarkacijos liniją Pun
sko linkui trys Seinų “žiburio” 
gimnazijos mokiniai atostogų į 
shvo tėviškes: Juozas Balkus 
VII kl., Viktoras Drūtis VI kl. 
ir Jonas Pajaujis VI kl. Užėję į 
lenkų sargybą įsiregistruoti, jie 
buvo suimti ir keliais etapais 
nugabenti į Seinus, pagaliau į 
Suvalkus, ir tik iš ten paleido.

Gaisras padarė 300,000 
žalos

arklį ir vežėjui liepė 
rankas eiti šalin, patys 
starajam pasišalinus 
paštą. Grynais pinigais
porte buvo apie 2400 lt., paš
to ir žyminiais ženklais apie 
2000 ir įvertintos koresponden
cijos apie 600 lt. — viso apie 
5000 lt.

Plėšikų butą su kaukėmis; 
rastas padirbtas iš kailio ūsas, 
kelko spėjama, kad tai darbas 
kaimiečių. Sąrišy su šia byla 
jau areštuoti 9 įtariami asme- 

korespondencijos, 
plėšikams vertės,

nys. Dalis 
neturinčios 
jau rasta.

LAISVAMANIŲ JUDĖJIMAS 
LIETUVOJ

BIRŽAI. — Liepos 6 dieną 
“Mūzos” teatre įvyko laisvama
nių susirinkimas, kurį surengė 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Biržų Skyriaus Val
dyba.

Susirinkime išklausyta Val
dybos pranešimas (padarė not. 

. Kasperavičius) ir p. Verbligevi- 
Čiaus referatas apie laisvama
nių idėją.

Tenka pažymėti, kad laisva
manių draugija sparčiai auga. 
Laisvamanių idėjos šalininkų 
randasi ne tik miesto gyventojų 
tarpe, bet ir sodžiaus. Iki susi-HOUSTON, Tex., rugp. 18.— _ L 1..1

Gaisras sunaikino astuonių rinkimo buvo 29 nariai, po susi- 
aukštų Settegast triobėsį, pa- rinkimo dar įsirašė 15 narių. Iš 
darydamas 300,000 dolerių ža- viso dabar 44 nariai. Draugijos 
los. Gesinant trys gaisrininkai Valdyba 
buvo sužeisti.

rūpinasi gauti žemės 
j laisvamanių kapams.

50 Centu
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

Tai yra greitas, pigus ir saugus būdas pa
siuntimui pinigų Lietuvon. Nuo 19 d. gegužio 
iki dabar jau apie 1500 siuntėjų yra pasinaudoję 
musų Telegrafinėmis Pinigų Perlaidomis ir di
delė didžiuma, žodžiu ar raštu yra pareiškę 
savo padėką už įvedimą šios stebėtinai geros pi- 

• nigų siuntimo sistemos.
Štai talpiname tik porą padėkavonių, iš 

daugelio kitų:
“Brangus Tamstos: —

“Širdingai dėkavoju Tams
toms už prisiuntimą man 
kvitos, kuri parodo, kad ma
no pinigai liko išmokėti grei
tai ir saugiai. Labai ačiū.

“Jurgis Lamsargis,
5626 W. 64 St., 

Chicago, III.

“Brangios Naujienos: —
“Duodu žinoti, kad aš ga

vau per jumis kvitą nuo pi
nigų iš Lietuvos; buvo labai 
greitai išmokėti. Mano tėve
lis yra linksmas gavęs pini
gus, o aš širdingai dėkavoju 
už greitą patarnavimų.

“A. K. Prakuliauskas, 
2421 W. 46 St., 

Chicago, III.

Naujienų Telegrafinės perlaidos pagreiti
na pinigų išmokėjimą Lietuvoje nuo 2 iki 3 
savaičių, o kainuoja tik 50 centų daugiau negu 
paštu siunčiant.

NAUJI
1739 So. Halsted St Chicago, DL
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“Freištatininku” sąmokslas Klaipėdoje
Vokiečių Tautininkai Planavo Su

kilimą Klaipėdos Krašte
Francijos kariuomenė ap
leidžia 2 vokiečiu miestu
Tuo Hudu pradėta vykinti oku

puotų Vokietijos sričių eva-

Saukiama Visos Ameri
kos darbininku kongresas
Įvyks gruodžio 3 d., kartu su 

inauguravimu naujojo Mek-

Neramumai ir riaušės
Induose

Būrin iečių politinėse demons
tracijose du kunigu ir du po-

Politinės riaušės Kuboj
Keletas žmonių užmušta ir 

daugiau kaip penkiolika su
žeista.

Lietuvos žinios.
PAŠTO APIPLĖŠIMAS

Reakcinė valdžios politika kelia 
nepasitenkinimą Klaipė

diečiuose

kuavimas. sikos prezidento. licininku nukauta.

STRASBURGAS, rugp. 18.— 
Francijos kariuomenė šiandie 
pradėjo evakuoti du vokiečių 
miestu, Offenburgą ir Appcn- 
weierą. Iki vakarui okupantai

Pavojingas judėjimas 
Klaipėdos krašte.

Nesenai amerikiečiai patyrė, 
kad Mažojoje Lietuvoje buvo 
rengiamas sukilimas, kurio va
dai tečiaus tapo suimti, pirma 
negu jiems pasisekė pasiekti sa
vo tikslo. Kas ir kodėl darė tą 
sąmokslą, buvo neaišku-

Dabar “Naujienos” gavo nuo 
savo bendradarbio smulkesnių 
žinių. Iš jų, matyt, kad ginkluo
to pervarto planai buvo labai 
plačiai ruošiami} ir, jeigu jie ne
būtų buvę laiku susekti, tai bu
tų galėjęs kilti Klaipėdoje pavo
jingas Lietuvai susirėmimas.

Niekas neabejoja apie tai, 
kad vokiečių tautininkai nelin
ki gero Lietuvai. Bet jie nega
lėtų pakreipti savo pusėn bent 
kiek žymesnę dalį gyventojų 
Klaipėdos krašte, ‘jeigu tenai 
butų geresnės sąlygos ir jeigu 
Lietuvos valdžia vestų bent 
kiek išmintingesnę politiką.

Musų Kauno valdovai dar iki 
šiol nėra išpildę prižadų, duotų 
klaipėdiečiams. Kraštas nėra ne 
tiktai išrinkęs savo atstovus į 
Lietuvos Seimų, bet neturi net 
demokratiniu budu sudarytos 
savos administracijos. Kode 
Lietuvos valdžia neleidžia klai
pėdiečiams išsirinkti krašto Sei
melį? Tuos rinkimus buvo ga
lima padaryti, nelaukiant nė 
Klaipėdos sutarties ratifikavi
mo. ;

Svarbu pažymėti, kad sukili
mo planuotojai savo ginkluotą 
jėgą organizavo iš bedarbių — 
iš paprastų žmonelių, kuriems 
veikiausia mažai terūpi, ar Klai
pėdos kraštas bus “freistatas”, 
ar kas kita, by tik jie turėtų už
tikrintą duonos kąsnį. Tų varg
šų padėties Liėtuvos * valdžia 
turbut nepaisė, jeigu jie galėjo 
laukti išganymo sukilime.

Tas sąmokslas turėtų būt 
perspėjimas klerikalinlems Lie
tuvos šeimyrūnkams, kad jie 
pradėtų žmoniškiaus elgtis su 
“išvaduotuoju” Klaipėdos kraš
tu.

Klaipėdos įvykiai.
Rašo Kunigas

KLAIPĖDA, rugp. 3- — Rug
pjūčio 1 d. Klaipėdos priemiesty 
suimta apie dešimtis vyrų, ruo
šusių naują Klaipėdos krašte 
perversmą, šį kartą perversmą 
ruošė vokiečių tautininkai, tu
rėjusieji tikslo atskirti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos ir pa
skelbti “freištatą” (laisvą vais

inas rinkimų į teisėtas Krašto 
įstaigas — Seimelį, kurį galima 
rinkti neatsižvelgiant į tarptau
tinę padėtį nepasirašytas kon
vencijas ir t- t. Dabartinė Klai
pėdos krašto Direktorija neturi 
jokio pasitikėjimo žmonėse, net 
lietuviškieji gaivalai griežtai 
reikalauja jos atsistatydinimo.

Esant tokioms sąlygoms visai 
nenuostabu, kad buvo ruošia
mas ginkluotas perversmas, ku
rio vadai suimta rugpiučio 1 die
na.

Anot kalbų, sukilimo štabas 
buvęs sudarytas iš 16 žmonių. 
Štabe dalyvavo Direktorijos 
tarnautojas Raška, policijos val
dininkas Mackus iš Nimmersa- 
to- Pavardės lietuviškos, reiškia 
ir lietuviuose esama tokio gai
valo, kurs dėjosi prie ginkluoto 
perversmo. Minėtajam Raškai 
buvę pavesta užimti Klaipėdos 
bankus, uostą, paštą ir telegra
fą. Mackui ir Rock’ui—sutvar
kyti ir perimti policija. Neku- 
ris Blumenau su keturiomis gin
kluotomis grupėmis turėjęs 
užimti kareivines, išginkluoti 
kareivius, suimti karininkus. 
Karininkus, einant pienu, turė
ję laikyti įkaitais, išvežus juos 
garlaiviu jurėn. Vyriausiuoju 
sukilimo vadu turėjęs būti 
hauptmanas Mayer (slapyvar- 
de šmidt), atvykęs Klaipėdon iš 
Vokietijos. Sukilėlių sumany
muose buvę pažymėta nužudy
mas nekuriu žmonių, išsprogdi
nimas geležinkelių ir tt.

Savo ginkluotas jėgas sukilė
liai komplektavę iš bedarbių, 
kurių pastaruoju metu gana 
esama pačioje Klaipėdoje ir 
krašte.

Didžiausios paramos “putči- 
ninkai” laukė iš Tilžės, kur šio
mis dienomis turi įvykti vokie
čių tautininkų šventė, kurioj 
dalyvauja žinomas Ludendorfas 
ir Hindenburgas. Iš Tilžės turė
ję ateiti apie 4,000 ginkluotų 
vokiečių tautininkų.

Tai tokios sukilimo smulkme
nos.

Svarbiausis gi dalykas tame, 
ar po viso minėto Kauno kleri
kalai mokės padaryti tinkamų 
išvadų. Jei kunigų valdžia grie
bsis diktatorinių priemonių — 
karo stovio, spaudos varžymų ir 
tt., — tai galimas daiktas, kad 
Klaipėda bus liudininku dar vie
no sukilimo. Podėtį gali išgelbė
ti paskelbimas rinkimų į Lietu
vos Seimą ir Klaipėdos Seimelį, 
sutvarkymas krašto demokra- 
tingais pamatais ir tt.

Artimiausioji ateitis parodys, 
kurion pusėn vystysis Klaipėdos 
įvykiai.

bus veikiausia pilnai iš jų iš- 
sikraustę.

Londono sutartis eina par
lamentams patvirtinti

LONDONAS, rugp. 18. — 
Dąwes’o reparacijų plano vyk
dymo programas, kuriuo buvo 
galų gale susitarta tarptautinėj 
konferencijoj, pasibaigusio j čia 
praeitą šeštadienį, dabar eina 
Francijos parlamentui ir Vo
kietijos reichstagui ratifikuoti.

Tikimos, kad bėgiu dviejų 
ateinančių savaičių sutartis bus 
abiejų kraštų parlamentų ra
tifikuota, taip kad visų suin
teresuotųjų valstybių atstovai 
galės vėl susirinkti Londone 
rugpiučio 30 dieną sutarčiai 
formaliai pasirašyti.
Ragina Franciją urnai eva

kuoti Ruhro kraštą
LONDONAS, rugp. 18. — 

Anglijos ministeris pirminin
kas MacDonaldas šiandie pa
siuntė laišką Francijos prem
jerui Herriotui ir Belgijos 
premjerui Theunis, raginda
mas, kad Francija ir Belgija 
darytų visų galimų žingsnių 
evakuoti Ruhrą daug greičiau, 
nei Londono konferencijos su
tarties numatytu laikotarpiu, 
būtent bėgiu vienų ištisų me* 
tų.

MacDonaldas - priešu 
taikintojas

Patsai sujungia Francijos pre
mjero ir Vokietijos kanclerio 
rankas.

LONDONAS, rugp. 17. — 
Tarptautinė Londono konferen
cija vakar pasibaigė šitokiu pa
žymėtinu incidentu-

Kai dokumentų pasirašymas 
buvo pabaigta, Britų premjeras 
MacDonaldas prieidamas prie 
kiekvieno delegato sveikino, 
spausdamas ranką. Priėjęs prie 
vokiečių kancleriaus Marxo jis, 
pasveikinęs, ir vis spausdarpas 
jam ranką nusivedė jį pas Fran
cijos premjerą Herriotą, kuris 
toliau stovėjo, iš visų pusių 
draugų, apsuptas. Netardamas 
ne žodžio MacDonaldas paėmė 
dešinę Herrioto ranką ir įsprau
dė ją į Marxo ranką. Tai pada
ręs jis, ^linksmai šypsodamos, 
pasitraukė atgal, kuomet Her- 
riotas ir Mantas tikru nuoširdu
mu spaudė viens antram ranką.

TRYS MEKSIKIEČIAI SULAL

WASHINGTONAS, rugp. 18. 
— Ateinančio gruodžio mėn. 3 
dieną Meksikos Mieste įvyks 
ketvirtasis Visos Amerikos dar
bininkų kongresas, šaukiamas 
Visos Amerikos Darbo Federa
cijos. Paskelbtas kongl-eso su
šaukimas pasirašytas vykdomo-
jo komiteto pirmininko Sam. 
Gomperso, anglų kalbos sekcijos 
sekretoriaus Chestero M- 
VVright’o ir ispanų kalbos sekci-
jos sekretoriaus Canuto A var
gas.

šitas visos Amerikos darbi
ninkų kongresas įvyks kaip tik 
tuo laiku, kai bus inauguruoja
mas naujai išrinktasai Meksikos 
prezidentas Plutarco Elias Cal- 
les, Meksikos Darbo Federaci
jos lyderis ir socialistas.

Kongresas turėjo įvykti Gua- 
temaloj, bet dabar ten dalykų 
padėtis tokia, kad rasta pato
giau busiant vietą pakeisti.

Kongreso šaukėjai savo prane 
Šime sako, kad butų labai gražu, 
jei visos latinų Amerikos darbo 
atstovai atvyktų kongresan ir 
taja proga kartu su Meksikos 
darbininkais pasidžiaugtų inau
guravimu gen. Calles preziden
tu-

Diktatūros, režimas 
Italijoj

Policijai puolus fašistų priešus 
du žmonės užmušta, 16 su
žeista.

NEAPOLIS, Italija, rugp. 18. 
— Policijai bandant neleisti 
vietos opozicijos partijų ele
mentams laikyti susirinkimą 
kilo riaušės, kuriose du asme
nys .užmušta, šeši vaikai ir de
šimt karabinierių sužeista. Bu
vo paleista apie šimtas revol
verių šūvių.

Sudegė cemento fabrikai.

GADSDFJN, Ala., rugp. 18.— 
Raglande, St. Clair kauntėj, 
sudegė National Cement kom
panijos fabrikai. Nuostoliai 
siekia apie vieną milijoną do
lerių. t

Chicago ir apielinke. — Ant
radieniui oro pranašas prana
šauja: Dalinai apsiniaukę; ga
li būt lietaus; truputį šilčiau; 
pietų vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 640 F.

šiandie saulė teka 6:01, lei
džiasi 7:46.

L0ND0NAS, i’ugp. 18.—Ex- 
change Telegraph’o gautu iš 
Rangoono pranešimu, Manda- 
lajuj, Aukštutinėj Burmoj va
kar įvykę didelės riaušės, ku
riose du kunigu ir du policinin
ku tapę užmušti ir daugelis po
licininkų bei civilių žmonių su-
žeista. Riaušės įvykę laike po
litinės burmiečių demonstraci
jos vyriausiomis miesto gatvė
mis. Demonstracijoms vadova-
vęs buddistų kunigas Okama, 
pasižymėjęs kovotojas už Bur
iuos savivaldą.

Riaušės Hyderabade.
MADRAS, rugp- 18. — Iš Gu- 

Ibargos, Hyderabade, praneša 
apie kilusius ten indų-musulma- 
nų neramumus. Riaušėse, kurio
se veikė šaujamieji ginklai, 
apie trys šimtai žmonių esą nu
kautų ir sužeistų. Neramumų 
vieton pasiųsta kariuomenė.

Streikas šilko darbininku 
Pattersone

PATTERSON, N. J., rugp. 18. 
— Streikuojančių čia kelių 
tūkstančių šilkų darbininkų ko
mitetas paskelbė, kad streiki
ninkai sutikę pavesti savo rei
kalavimus išspręsti arbitraci- 
jos komisijai.

Streikas kilo praeitos savai
tės antradienį. Darbininkai 
reikalauja panaikinimo siste
mos, kur vienas darbininkas 
turi aptarnauti keturias maši
nas, taipjau didesnės algos.

ANGLAI SUĖMĖ NELAISVĖN 
TURKŲ GUBERNATORIŲ

KONSTANTINOPOLIS, rugp. 
18. —Irako sienoj įvyko susirė
mimas tarp anglų ir turkų ka
riuomenės kuopų. Kautynėse 
anglai suėmė turkų provincijos 
Hakkari general-gubematorių 
Rifat Beją, generalio štabo pul
kininką ir organizuotoją turkų 
pajėgų išilgai Irako pasienį. Ri
fat Bejas tapo anglų kareivių 
nugabentas į Bagdadą.

DIDELIS GAISRAS PEORIJOJ

PEORIA, Ilk, rugp. 18. —Va- 
kar čia buvo didelis gaisras, su
naikinęs trijų aukštų triobėsį, 
kuriame rados įstaigos: Adams 
Music house, M-B Boot shop, 
Daniel Miller kompanija, Tho- 
mas Drumshop ir Musical Art 
Studio. Gaisro padaryti nuo-' 
stoliai skaitoma apie 165,000 
dolerių.

SOVIETŲ PASIENY NE
RAMU

HAVANA, Kuba, rugp. 18.— 
Įvykusiose politinėse liberalų 
partijos riaušėse Pinar dėl Rio 
provincijoj keletas žmonių bu
vo užmušta ir penkiolika ar 
daugiau sužeista.

DU ŽUVO AEROPLANUI 
NUKRITUS ŽEMĖN

PORT ARTHlUiR, Ont., rugp. 
18. — Miškų sargybos aerop
lanui nukritus žemėn ties Sa
vaime, pilotas McBride ir gi
rininkas Gilbert užsimušė.

6 ŽMONĖS ŽUVO GELEŽIN
KELIO KRYŽKELĖJ

MOUNT K1SCO, N. Y., rugp. 
18.— Netoli nuo čia traukinys 
sudaužė kryžkelėj automobilį, 
kuriuo važiavo šeši newyorkie
čiai. Visi jie liko užmušti.

DEMARKACIJOS PASIENIO 
GYVENTOJŲ VARGAI.

SEINAI. — Birželio 24 d. grį
žo per demarkacijos liniją Pun
sko linkui trys Seinų “žiburio” 
gimnazijos mokiniai atostogų į 
shvo tėviškes: Juozas Balkus 
VII kl., Viktoras Drūtis VI kl. 
ir Jonas Pajaujis VI kl. Užėję į 
lenkų sargybą įsiregistruoti, jie 
buvo suimti ir keliais etapais 
nugabenti į Seinus, pagaliau Į 
Suvalkus, ir tik iš ten paleido.

Gaisras padarė 300,000 
žalos

HOUSTON, Tex., rugp. 18.-

tybę).
Klaipėdos krašte, kaip mums 

nekartą yra tekę pastebėti Kau
no “Socialdemokrate”, gyvena
ma gana sunkios dienos: siaučia 
nedarbas, valdžios aparatas vi
sai išklibęs, kraštas jau kuris 
metas gyvena “nei pakarto, nei 
paleisto" padėti.

Lietuvos klerikalai prisibijo 
Klaipėdiečių, nespjie gali nusver
ti kairiųjų pusėn visą Lietuvos 
gyvenimą. IŠ čia paeina vilkini-

MEKSIKIEČIAI IŠVOGĖ 
AMERIKOS PILIETĮ

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
18. — Meksikos banditai Du- 
rango valstijoj sugavę išsiga
beno Jungtinių Valstijų pilie
tį, miško pirklį Berrimaną. 
Reikalauja iš jo didelių pinigų 
išsipirkti. J. Valstijų konsulas 
Durangoj kreipėsi dėl to daly
ko į Meksikos vyriausybę.

KYTI DEL NUŽUDYMO 
EVANS’IENĖS PINIGŲ KURSAS

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
18. — Teismo tapo formaliai 
inkriminuoti trys meksikiečiai: 
Rito Mongė, Francisco Ruiz ir 
Alejo Garcia, kaltinami dėl da
lyvavimo nužudyme Anglijos 
pilietės Rosalijos Evans’ienės 
rugpiučio 2 dieną. Du kitu, 
pirmiau įtartu kaipo tos žmog- 
žudybės dalyviai, tapo paleisti.

Vakar, rugp. 18, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $26,000 do- 
erių bankų buvo skaitoma Amerikos

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų....... $4.52
Belgijos, 100 frankų ............... $5.13
Danijos, 100 kronų ............... $16.25
Italijos, 100 lirų ................... $4.50
Francijos, 100 frankų ........... $5.55
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.02
Olandijos, 100 florinų........... $39.19
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.66
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.90

Naktį į birželio 12 d. Sovietų 
pasieny Nesviežio apskri
tyje Kobyleglowy kaime 
ginkluotų plėšikų gauja iš 15 
žmonių užpuolė ir apiplėšė gy
ventojus. Plėšikai, perėję sieną, 
pasislėpė Sovietų Rusijoj. '

MADRIDAS, rugp. 18. — 
Ispanijos kabinetas patvirtino 
Ispanijos prisidėjimą prie Vi
sos Amerikos Pašto Sąjungos.)

ALYTUS [Lž].— Liepos 14, 
1 vai. po piet dvidešimtam ki
lometre nuo Alytaus Merkinėn 
du plėšiku užpuolė Merkinėn 
vežamą paštą. Nenorėdami nu
kauti vežėjo, iš tok) nušovė 
arklį ir vežėjui liepė iškėlus 
rankas eiti šalin, patys gi pa
starajam pasišalinus paėmė 
paštą. Grynais pinigais trans
porte buvo apie 2400 lt., paš
to ir žyminiais ženklais apie 
2000 ir įvertintos koresponden
cijos apie 600 lt. — viso apie 
5000 lt.

Plėšikų butą su kaukėmis; 
rastas padirbtas iš kailio ūsas, 
kelko spėjama, kad tai darbas 
kaimiečių. Sąrišy su šia byla 
jau areštuoti 9 įtariami asme
nys. Didis korespondencijos, 
neturinčios plėšikams vertės, 
jau rasta.

LAISVAMANIŲ JUDĖJIMAS 
LIETUVOJ

BIRŽAI. — Liepos 6 dieną 
'“Mūzos” teatre įvyko lalsvama- 
| nių su si rinkimas, kurį surengė 
į Laisvamanių Etinės Kultūros 
: Draugijos Biržų Skyriaus Val
dyba.

Susirinkime išklausyta Val
dybos pranešimas (padarė not. 
Kasperavičius) ir p. Verbligevi- 
čiaus referatas apie laisvama
nių idėją.

Tenka pažymėti, kad laisva
manių draugija sparčiai auga. 
Laisvamanių idėjos šalininkų 
randasi ne tik miesto gyventojų 

(tarpe, bet ir sodžiaus. Iki susi-
Gaisras sunaikino aštuonių rinkimo buvo 29 nariai, po susi- 
aukštų Settegast triobėsį, pa- rinkimo dar įsirašė 15 narių. Iš 
darydamas 300,000 dolerių ža- viso dabar 44 nariai. Draugijos 
los. Gesinant trys gaisrininkai Valdyba rūpinasi gauti žemės 
buvo sužeisti. i laisvamanių kapams.

50 Centią
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

Tai yra greitas, pigus ir saugus būdas pa
siuntimui pinigų Lietuvon. Nuo 19 d. gegužio 
iki dabar jau apie 1500 siuntėjų yra pasinaudoję 
musų Telegrafinėmis Pinigų Perlaidomis ir di
delė didžiuma, žodžiu ar raštu yra pareiškę 
savo padėką už įvedimą šios stebėtinai geros pi- 

• nigų siuntimo sistemos.
Štai talpiname tik porą padėkavonių, iš 

daugelio kitų:
“Brangus Tamstos: —

“širdingai dėkavoju Tams
toms už prisiuntimą man 
kvitos, kuri parodo, kad ma
no pinigai liko išmokėti grei
tai ir saugiai. Labai ačiū.

“Jurgis Lamsargis,
5626 W. 64 St.,

Chicago, III.

“Brangios Naujienos: —
“Duodu žinoti, kad aš ga

vau per jumis kvitą nuo pi
nigų iš Lietuvos; buvo labai 
greitai išmokėti. Mano tėve
lis yra linksmas gavęs pini
gus, o aš širdingai dėkavoju 
už greitą patarnavimą.

“A. K. Prakuliauskas, 
2421 W. 46 St., 

Chicago, III.

Naujienų Telegrafinės perlaidos pagreiti
na pinigų išmokėjimą Lietuvoje nuo 2 iki 3 
savaičių, o kainuoja tik 50 centų daugiau negu 
paštu siunčiant.

NAUDIEMS.
1739 So. Halsted St., Chicago, DL
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NAUJIENOS Iekspertų plano vykinimą pa- 
i'h« Lithu&nijui iMiiy n*w4 kdarius galimu.

P«bliHh«J Daily E^cept Sunday I __________
By The Lithuaniaa Naw««Puk Co., In« Į

Į Kokių gi rezultatų davė 
konferencija po mėnesio 
sunkaus darbo? Labai men
kų, jeigu žiūrėt į pasirašy- 
tasias Londone nutartis be
šališko teisingumo akimis.

Vokietijai tapo užversta 
ant pečių milžiniška “repa
racijų” (arba, tiesiai sakant, 
kontribucijų) našta. Ruhro 
srities okupacija, kurią viso 
pasaulio demokratinė opini
ja pasmerkė, kaipo nepatei
sinamą Francijos militaris- 
tų smurtą, bus likviduota ne 
tuojaus, bet tiktai bėgiu me
tų laiko.

Po šitokiomis sąlygomis 
Vokietija galėjo pasirašyti 
tiktai iš bėdos — dėlto, *kad 
jai nebuvo kitokios išeities: 
Šitokioms sąlygoms Anglijos 
darbininkų, valdžia galėjo 
pritarti taip pat tiktai iš bė
dos — dėlto, kad kitokio bur 
do numalšint Fi’anciją ir ap
saugoti taiką Europoje šio^ 
je valandoje nėra.

S'UUif f. ftrigaitrt

L 1789 South Hrtstod Strort
I Chicag*, III.

frtophone Roosaralt 85M

Subecription Ratui 
|8JM? per year ia Canada. 
17.00 per yaar outaida of Chlcag*. 
>8.00 par yaar in Chicago. 

8c par copy.

Entored aa Second Claaa Mattat 
March 17th, 1914, at the Port Office 
•f Chicago, Ilk, andai the »ct of 
March Znd, 1879.

Naujienos eina kaadian, Rakinant 
•atanadionius. Laidžia Naujieną Bao* 
tbrevi, 1789 So. Halftad St, Chicago 
BU. — Telefonas i RooMvalt 86

Otanno&jjimo kainai 
Chicago je — paltui

Matams —... ........................ $8.M 
4.00 
2.00 
1.M 

- .75

Trim* mlnertamf  
Oriem minertaoi 
Vienam mluortol

4thlca<oje neMoUjiii 
Vteaa kopija-------------
SavaUei_______________
JMtaertui........... ....... -

MertenytoM Valstijoje, ne Chica(oje, 
pertai

Metams.---------------------------- 17.041
Lūšei mete______________ -
Trims mAneaiama..................— L75
Oriem minesiam________ —— 1-28

, Vienam minėsiu! --------------- -  .7*

Lietuvon ir kitur uiaienivoae: 
(Atpiginta)

Metams .......  $8.00
Pusei mete-------------------------4.00
Trims mėnesiams -- ------  2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money

Orderiu, kartu au užsakymu.

«€ 
18c

Tarpaliantų ir Vokietijos 
konferencija Londone pasi
baigė susitarimu. Jo tapo pa
siekta dviejuose, taip sakant, 
frontuose: tarpe pačių San
tarvės valstybių ir tarpe 
Santarvės valstybių ir Vo
kietijos.

Abu uždaviniu buvo be 
galo sunkus. Vienybė tarpe 
valstybių, laimėjusių karą, 
jau senai buvo pairus, dau
giausia dėka Francijos na
cionalistų (tautininkų) poli
tikos. Nuo to laiko, kai Fran- 
cijos valdžia su p. Poincarė 
priešakyje nutarė okupuoti 
Ruhro sritį, jos ir Anglijos
keliai persiskyrė. Anglija butų pasiėmusi už keliarodį 
negalėjo pritarti tam, kad 
Francija smaugtų ir drasky
tų Vokietiją, kadangi pasta
roji yra stambus Anglijos 
prekių pirkikas. Be to, jei
gu Francija butų sunaikinu
si Vokietiją, tai franeuzai

. butų taip įsigalėję Europos 
kontinente, kad jie butų pa
sidarę pavojingi Anglijai.

Londono konferencijai 
reikėjo prispirti Franci ją, 
kad ji atsižadėtų tos smur
to politikos.

Bet jeigu palyginti šitą 
konferenciją su kitais pana
šiais mėginimais atsteigti 
normalius santykius pokari
nėje Europoje, tai ją vis tik 
reikia pripažinti dideliu lai
mėjimu. Po karo pabaigos 
keturiolika kartų Europos 
valdžios bandė susitaikyti, ir 
tik šį, penkioliktą, kartą 
joms pasisekė. Nuo karo iki 
dabar Europoje gyvavo pu- 
siau-karo, pusiau-taikos pa
dėtis. Dabar ji pasiryžo eiti 
prie pilnos taikos.

Ar ji prieis prie jos, tai ži
noma, kitas klausimas. Jei
gu Londono konferencija 
butų visiškai atmetusi Ver- 
salės traktato pagrindus ir

tarptautinės demokratijos 
principus, tai šiandie galėtu
me pasakyti, kad taika Eu
ropoje yra užtikrinta. Da
bar gi reikia manyti, kad 
Europos žmonėms dar teks 
vesti dėl taikos ilgą ir sun
kią kovą.

Ji bus laimėta tuomet, 
kai didžiosiose valstybėse so
cialistai ne tiktai dalyvaus 
valdžiose, bet ir turės pilną 
galią.

riaušių, čia suvažiavusių daini
ninkų, penkios dešimtys visai 
sugadina balsus; keturios dešim
tys lieka menkos vertės, ir tik 
vienas tampa pirmaeiliu daini
ninku. Balso mokytojų labai 
maža. Milane randasi tiktai du, 
pas kuriuos patartina mokin- 
ties: Giusepi Barghi baritonas, 
su kuriuo aš mokinuos ir Linda 
Bramilla—soprano, kuri ir po
nią V- Bručienę padarė artiste. 
Kiti gi yra tik operų mokytojai. 
Dauguma čia atvažiavusių, ku 
riems reikia dar taisyti balsus, 
patenka pas operos mokytojus, 
kurie pefsistato esą balso žino
vai. Su jais pasimokinęs kelius 
mėnesius pradedi jausti, kad 
balsas puola. Meti tą, eini pas 
kitą ir taip bemėginant pra
dingsta ir balsas .

Laimė, kad mano balsas buvo 
nustatytas, šiandien jau aš ei
nu pirmyn ir jei gausiu finansi
nę paramą, mano tikslas bus 
pasekmingai atsiektas- Apie 
liepos pabaigą busiu išmokęs 
dešimts operų. Paskiau rūpin
siuos, kad pradėt dainuot teatre. 
Ateinant} 'rudenį tikrai ma
nau, kad teks dainuoti. Milane 
randasi dar dvi amerikietės: p. 
A. Aušriute ir p- Gruždaitė. 
Kaip joms sekasi, nežinau, nes 
matomės labai retai. Romoj 
gi randasi gana didelis lietuvių 
būrys, tarp jų ir Antanas So
deika. Girdžiu, kad jie sugyve
na draugingai, ko pas mus 
trūksta.

Amerikoj irgi yra gerų mo
kytoją, nors jie man šiuo tarpu 
nežinomi. Reikia vienok apsi
saugoti nuo tokių mokytojų, ku
rių studijose randasi paveiks
lai garsiųjų dainininkų. Tokie 
mokytojai mėgina įtikinti mo
kinį, kad tie visi didieji artis
tai yra mokinęsi pas jį. Man 
teko būti Amerikos didesniuose 
miestuose ir kurtik sužinodavau 
geresnį mokytoją, eidavau jį 
ištirti ir kiekvienoj studijoj 
radau artistų paveikslų, kurie 
liudija, kad ištikro tas mokyto
jas yra geras sukčius. Tą patį 
pastebėjau vėliau Berlyne ir 
Italijoj. Kaip jie gauna tuos 
paveikslus, man nėra žinoma. 
Vertėtų priminti, kad tie artis
tai, kurie dainuoja Metropoli
tan arba Chicagos operoj, yra 
visi seni dainininkai ir jų mo
kytojai seniai mirė-

Italijoj' jau nebe tie laikai, ką 
buvo pirmiau. Senieji daininin
kai sako, Italija šiandien ne be 
dainavimo mokykla, bet rėksmo. 
Milaną vadina balsui kapais. Va
žiuojantys čionai turėtų gerai 
apgalvoti savo žygius.

Andrius Bulota. Teismas išklau
sinėjęs liudininkus ir kaltina
muosius antradieny 22 liepos 3 
vai. po pietų paskelbė savo nuo
sprendį, sulig kuriuo kaltina
mieji tapo nubausti: kasininkas 
Jeronimas Kubiliūnas 4 me
tams, sargybinis Jonas Junevi
čius 2(4 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Gi vyresnysis kasi
ninkas Matas Kubiliūnas, kuris 
sargybinio Junevičiaus parody
mais įpainiotas buvo įtariamas 
pinigų iš kasos neišdavime liko
si išteisintas'— per tai, kad 
du liudininkai teismui aiškiai į- 
rode, jog pinigai iš kasos buvo 
išduoti.

Teisme kaltinamųjų užsilai
kymas visą laiką buvo griežtai 
skirtingas. Kasininkas J. Kubi
liūnas per abi teismo dįęni bu
vo ramus ir esąs kaltu save ne
prisipažino rimtai tvirtino, 
kad į tą padėtį, kurioje dabai 
randasi,, jį įpainiojo sargybinis 
Junevičius. 3 gruodžio jis nė- 
sąs padaręs jokios simuliacijos 
atmenąs tik tiek, kad jam be
miegant kažkas stipriai trenkęs 
į galvą nuo ko jis apsvaigęs ir 
kada atsipeikėjęs pasijutęs be
esąs surištas. Gi sargybinis Ju
nevičius Teismo salėjo buvo la
bai nervingas, duodamas savo 
parodymus neretai verkė ir bent 
du syk liudininkams duodant 
savo parodymus šoko su pasta
bomis, kad meluoją. Sargybinis 
Junevičius prisipažino, kad jų 
niekas neapiplėšė, bet patys pa
darė simuliaciją, kurios suma
nytojas buvęs kasininkas J. Ku
biliūnas, kuris ir jį prikalbėjęs 
prie tos piktadarystės, pažadė
damas duoti 10,000 litų- žadė
tųjų pinigų betgi nedavęs ir pa
sak Junevičiaus tie žuvusieji 
tūkstančiai veikiausia nebuvę 
paimti iš kasos, nes tą dieną iš
važiuojant į ruožą mokėt algas, 
kada jis paėmęs iš kasos pinigi
nę dėžę, tai toji dėžė buvusi vi
sai lengva. Sulig Junevičiaus 
parodymų vagone (juos surišęs 
išvažiavusius iš Kauno koks tai 
kasininko Kubiliūno gerai pa
žįstamas asmuo. Duodamas sa
vo paskutinį pasiaiškinimą prieš 
išnešant Teismo nuosprendį sar
gybinis Junevičius balsiai verk- 
dannas sakėsi esąs kaltas, kad 
pasidavęs suvedžiotojui ir pa
pildęs tokį nusižengimą. Dabar 
jis giliai įvertinąs padarytąją 
kaltę ir prašo ponų teisėju su
mažinti jam bausmę.

Gi kasininkas 
duodamas savo 
sakė, kad jokios
nežinąs ir į tokią nelemtą padė
tį, kurioj e dabar esąs, j į įpai
niojęs Junevičius- Toje byloje 
jisai nesąs kaltas ir prašė ištei
sinti.

Taip tai pasibaigė ta komedi- 
jinga byla. Nors teismas ir iš
sprendė ir kaltinamiems uždėjo 
bausmę, tačiau tikras faktas, 
kas tos keistos vagystės yra 
tikrasis kaltininkas ir kas pasi
savino 80,000 litų valstybės pi
nigų visgi faktinai1 nepaaiškėjo 
ir pasiliko užburtojo paslaptyje.

Dar reikia pastebėti, kad nu
teistųjų išorinė išveizda į daly
vius darė kokį tai keistą įspūdį. 
Būtent— kasininkas Jaronimas 
Kubiliūnas ant tiek yra sublo
gęs, kad stačiai atrodo gyvu na- 
bašninku. Gi tuo pačiu metu 
sargybinis Jonas Junevičius at
rodo dau$»- geresnis, negu kad ji
sai buvo ant valios ir ėjo savo 
tarnybines pareigas-

—Vargo vaikas.

J. Kubiliūnas 
paskutinį žodį 

simuliacijos

Jacob Wassermann Vertė Kast. August.

GOLOVINAS
Severos Gyduoles užlaiko | •v 

šeimynos sveikata. Whj43 _•_ c

(Tęsinys)

Galų gale juk ir visokis stebuk
las yra paprastas. Aš suprantu 
jūsų istoriją, suprantu jus, bet 
po to, kas atsitiko, jus turėjote 
atsimainyti. Ar jūsų pastan
gos nenuėjo niekais, — dabarr 
kai mes pasilikome vieni, 1$, te- Bet atsakykite gi man, atsa-

smagenų. Jumyse viskas žydi ir 
spinduliuoja. Jeigu aš bučiau 
vyras, tai aš viską ant kortos 
pastatyčiau, kad tik jus užka
riavus. Jus paraudote? Kaip tai 
gražu. Visai kaip jauna mergai-

šeimininko, visų apleisti?”
‘Aš nė kiek heatšimainiau ir 

nuomonių nepakeičiau”, atsakė 
Marijau “mano kelias veda ma
ne toliau. Priegtam aš nepasi- 
likau be pono, jeigu aš teisingai 
jus suprantu-”

Kunigaikštienė paklausė: “Ar 
senai išvažiavo vyras?”

“Beveik jau metai. Kalėdoms 
aš iš jo paskutinį laišką gavau”.

“Kaip jus galite pakęsti per
siskyrimą? Juk tai išviso gan 
sunku, o ypač prie dabartinių 
sąlygų!”

“Matomai, taip reikia,” atsa
kė Marija. “Aš jaučiu, kad jis Iš .vienų lygių bėgių.aš nušokau 
visuomet su manimi ir todėl ne- 'ant kitų. GAliinas daiktas, iš

! klausimas
Apakino

Kur teisybė? Ar aš tai 
Kartais man rodosi,

kykite.”1 f
Marijai pasidarė baisu. JI 

beveik mechaniškai atsake: 
“Kunigaikštiene, juk aš keturis 
vaikus turiu. Drauge su tuo — 
kaip jus pavadinote? — mano 
tvirtumu, dar keturi vaikai. Ar 
matėte juos?”

Kunigaikštienė tylėjo. Ji pa
sirėmė rankomis ant stalo, ir 
Marija (supratusi, kad jai ne- 
reikėjo motinyste . didžiuotis)’ 
.perskaitė jos veide • žodžius: 
juk ii“ aš buvau motina. Kokiai

/ V 1 • t.

minutei praėjus, ji vėl pradėjo: 
“Tai egoistinga iš, mano .pusės-

BČL NEVIRINIMO g
•ustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S i
BALZOL. |
Ateinąs stiprintojas 
vyrams ir moterims.

M•
Jis maitina kraują, paaugdo virini- | 
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri- Į 
na organus prie normaliSkos veik- i 
mis. ■

Kaina 60 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiekorius.
ri

■ _______ , M

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Charakteringa byla

Iš Italijos - dainininkŲ 
šalies

Ne menkesnis darbas bu
vo surasti būdą sutaikymui 
Franci jos su Vokietija. Fi
nansinė to klausimo pusė ta- (j Butėno laiškas savo draugui) 
po išspręsta vadinamojo ek- ----------
spertų plano priėmimu. Pa-^ Daugelis klausia manęs, kaip 
viršium žiūrint, išrodė, kad Italįjoj dainavimo moks- 
visos valstybės, kurios siun- ^al™a
te savo delegatus j Londoną/tll. Dauguma Amerikos lietu- 
buvo jau iŠ kalno pritaru-1 vių-dainininkų, jau rengiasi 
sios tam planui. Bet konfe- įkristi šioj dainų šalin, manyda- 
rencijoje paaiškėjo, kad tar- kad ten suras didžiausią lai- 
pe įvairių valdžių esama la-.mę’ Tiesa» centra^
J . , . . . . viso pasaulio daipinuiku, ypačbai stambių nuomonių skir- Milano lnieste galima dau£ ko 
tumų, k rancija norėjo, kad pasimokinti. Vasaros laiku čia 
vokiečiai pasiimtų ant savęs suvažiuoja žymesni ir mažesni 
visas priedermes, kurias artistai pailsėti keliems mėne- 
jiems uždeda Davves’o rapor- kiti gi suplaukia mokin- 

, .ties, šimtai mokvtojų laukia tas, bet kad jiems nebūtų su- ‘rankas ištiesę tų a Jvių> 
teiktos kai kurios svarbios biausia amerikiečių, nes jie tur- 
teisės, kurias ekspertai laikė tingi.
butinu daiktu sėkmingam ’ Laimė tiems, kurie atvažiuo- 
plano įvykinimui su nustatę tais balsais, mo-
1 .. kinties repertuaro; tam mokyto-Francija norėjo ir toliaus Jų Di’žjuma

Gruodžio 3 d- 1923 m. 11 vai. 
vakaro Pilviškių stotyje atėjus 
iš Kauno traukiniu, užrakintam 
tam tikram tarnybiniam vago
ne buvo atrasta surišti vežusis 
mokėjimui algas Gelžkelių Val
dybos kasininkas Jeronimas 
Kubiliūnas ir jo palydovas, sar
gybinis, Jonas Junevičius. Kasi
ninkas buvo stipriai surištas 
virvėmis, o sargybinis visai liue
sai suraišiotas skurliais. Abudu 
surištieji buvo girti ir klausinė
jami apie įvykį nedavė aiškių 
nurodymų — kas su jais nuti
ko. Dėžė, kurioje kasininkas 
vežė pinigus rasta atidaryta ir 
patikrinus buvusius pas jį išmo
kėjimo sąrašus truko 74,000 li
tų. Pinigų pavogime buvo į- 
tarti surištieji kasininkas su 
sargybiniu ir ant vietos areštuo
ti, o paskui persiųsti į Kauną 
Sunkiųjų Darbų Kalėjimam

Sąryšy su ta įvykusia 3 gruo
džio savotiškos rųšies vagyste 
buvo įpainiotas ir areštuotas 
ir vyresnysis kasininkas. M. 
Kubiliūnas, kuris po 3 savaičių, 
uždėjus jo giminėms kauciją, 
buvo paliuosuotas ligi teismo.

Liepos 21 ir 22 d. Mariampo- 
lės Apygardos Teismas nagrinė
jo tą užburtos vagystės bylą

Gaisras tunely
gaiš-

laikyti savo lankose Ruhro gerį mokytojai-^ Turint; gerą ir ,Į;Teįsmą -'buvęųpašaųkta apie 4^ 
sritį, kaipo užtikrinimą, kad valdomą'balsą, į metus gaĮipia1“...... . . ‘ ‘ ‘
vokiečiai pildys savo žodį, atlikti :daug darbo ir 'jau jdąi-' 
Ruhro evakuacijos klausi- nuo^ °Per°i» ° dainavus. Italijoj, 
__ _ lengva dainuot bile kur. mas, nors, ir neiejo į konie-i ... . . . .’.. ,. . ] . - • ■ ’ Kas klta su tals» kurie atva- K. x
rencijos dienotvarkę, turėjo žiųpja su žaĮia mędšįągą, Sta.tįs- J. Kubiliuną p. Liudžius ir vy- 
but išspręstas Londone, kad tika parodo, kad iŠ Šimto ge- resnįjį kasininką M. Kubiliuną

liudininkų ir?du gydytojai •ekfe- 
pertaį. Visus tris < kaįtinamuo- 
sius.'gyuė advokatai,.' ■ būtent: 
sargybinį Junevičių gynė advo
katas p. Putramentas, kasininką

Didelis palengvinimas 
žmonėms nuo pailsu- 

i’ 8iŲ riervų,—nauja 
!>' gyduolė f.

Daktarai, kurie turi daug metų paty
rimo sako, kad ši gyduolė yra 

labai puiki jos moksliniame 
sudėjime dėl panašių ‘.v,- 

nesmagumų.
Skaitytojai suras, kad šita nauja 

gyduolė suteikia greitą palengvinimą 
j keletą dienų. Jus turite duoti pa
bandyti dėl jūsų silpnų ir nuvargusių 
nervų ir abelnai viso kūno nusilpnėji
mo. Jei jūsų miegas yr< 'prastas ir n^- 
atsišviežinantis, tik pabandykite tsą 
gyduolę, Nugo-Tone. Kuomet jus turF 
teųievirškinimą, išsipūtimą vidurių :r 
ždrnų, po valgio, apsivėlusį liežuvį : r 
prastą skonj burnoje, galvos skaudėjf- 
rrvą ir jaučiate visas nuvargęs rytme
čiais, nueikite į aptieką ir nusipirkite 
vieną butelį Nuga-Tone. Vartokite jį 
pagal nurodymus ir,pus nusistebėsite, 
kaij greit jus pradėsite jaustis geriau. 
Nuga-Tone.,Nuteikia stiprų ir atšvie
žinantį mieg^, puikų apetitą, stimu- 
lioja kepenis ir rcgulioja inkstus, skil
vį ir žarnas puikiai. Mes tikime, kad 
nėra geresnės gyduolės, kuri veiktų 
taip greitai ir gerai, kaip Nuga-Tone.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai jnaloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja 
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

jaučiu tiek perskyrų skaudumą. * bailumo. Bet jūsų 
Pakanka man tik užmerkti akis,! lyg perkūnas trenkė, 
kaip aš matau jį priešais save, ’ mane, 
girdžiu jo balsą , šypsausi žinau?
klausydama jo kalbos ypatingu- kad teisybės pradai randasi bal
inus, klausiu jo, pati atsakau, 
tariuosi su juo- Aš esu tikra, 
kad ir jis tą patį pergyvena.”

Kunigaikštienė 
“Jus turite labai 
dentuvę Marija 
nenoriu mažinti 
Visa, ką jus 
verčia mane giliai jus gerbti, bet 
tuo pačiu laiku patvirtina mano 
pirmąjį įspūdį. Jūsų tyrumas 
prilygsta šaltinio vandeniui- Jus 
jokių paslapčių neturite. Kalbė
ti su jumis — didelis pasitenki
nimas. Malonu net tik sėdėti ir 
į jus žiūrėti. Bet pasakykite 
man tik vieną dalyką. Aš tikiu 
į jūsų jėgą- Suprantu, kad dėka 
tai jėgai jus nugalite ilgesį, bai
mę dėl mylimo žmogaus likimo 
ir nekantrumą. Bet ar kartais 
jus nejaučiate pasiliuosavimo 
jausmą? Lukterėkite su atsa
kymu, lukterėkite. Tai toki opi 
sritis, man sunku tinkamai sa
vo mintis reikšti. Ir aš nenorė
čiau, kad jus mane nekuklumu 
įtartute arba noru į jūsų sielą 
įsibriauti...”

“Kalbėkite viską, aš nepriduo- 
siu jūsų žodžiams klaidingos 
prasmės,” drąsinančiai paste
bėjo Marija

Kunigaikštienė tęsė: “Jumyse 
daug aistros. Aš mažai tesutin
ku aistringesnių moterų. Ir tuo 
pačiu laiku daugiau prieinamų. 
Aš, žinoma, suprantu tai tam 
tikroje prasmėje- Kaip galima 
uždaryti savyje visą aistros per
viršį ir nepanorėti įžvelgti į pa
slaptingą nežinybę? Kuriuo bū
du galima pasiekti tokio valios 
tvirtumo? Moterys yra nelai
mingiausi sutvėrimai. Jos arba 
visai save atiduoda, arba savyje 
užsidaro. Ir viename ir kitame 
atsitikime jas laukia nusivyli
mas. Bet jus sukūrėte tokią 
tvirtovę, į kurią nelabajam nie
ku budu nepasisektų įsigauti. 
Vaikščioji aplinkui jūsų ir žiūri
nėji — ar nėra kur kok:o plyšio- 
Tai juk suprantama: likusios 
mes iš visų pusių apsiaustos 
griuvėsiais ir labai pavydime- 
Bet pasakykite man: ar jus ne
jautėte nepakenčiamo despoti- 
nio jungo? Ar dabar jąs ne
jaučiate savo rųšies pasiliuosa
vimo arba bent palengvėjimo. 
Nejaugi, nežiūrint į visą jūsų 
meilę, nenupuolė nuo jūsų lyg 
koki sunki našta? Juk per vi
sus tuos metus jus neturėjote 
progos liuosai pasirinkti, — ne
jaugi jus dabar nejaučiate, kad 
gyvenimas eina link jūsų gal su 
puikiausia dovana, ir jus galite

pastebėjo: 
išvystytą vai- 
Jakovleva. Aš 
jūsų jausmą,

man pasakojate,

Užvakar kilo nemažas 
ras Illinois Tunel Co. raštinėj, 
314 N. Dearborn St., kuri yra 
penki augštai žemiau gatvės 
paviršiaus — 100 pėdų gilumo
je. Gaisras didelių nuostolių 
nepadarė, bet jo gesinimas bu
vo labai sunkus, kadangi tune-' tą dovaną priimti be mažiausio 
ly, kuriiuy,vežibjarųa• prekęs pu sąžinės graužimo? O jeigu sąži- 
vidurmiėsčio U sankrovas/i.pr^^ nė ir butų kiek nerami, tai vis- 

ivĮen įa dovaną priimti? Aš no
riu pasakyti: nejaugi tas žmo
gus yra tiek jūsų jausmą, pro
tą ir valią pavergęs, kad jau 
jums nebeprieinama jokis kitas 
jausmas, joki kita pagunda?- 
Juk jus esate moteris iki kaulų

rinko tiek dūmų, kad'2(>. ugnia
gesių pri troško ir apalpo.'Ki
tus ugniagęsjus greitai atgai
vinta ir jie sugryžo į savo sto
tis, . bet trys ugniagesiai sun
kiai susirgo ir juos prisiėjo 
gabenti į ligoninę.

priežasties, 
daryti dar

mčje. Teisybe ten, kur prie
šais mus stovi bedugnė. Nors 
aš tikrenybėje ir netekau liuoso 
pasirinkimo teisės, bet man ne
buvo mažiausios 
mažiausio reikalo
kartą pasirinkimą. Aš pasirin
kau kartą ant visados. Jus pa
sakėte, kad į mano tvirtovę 
nelabasis jokiu bųdwrjf^sigaus- 
Tai tiesa, ir a^’<Wrf>ut esu neį
manomai drąsi, kad tokį likimą 
pasirinkau. Aš neužginčiju, 
kad pagunda ir man galima. 
Kas gi yra nuo to apdraustas? 
Kraujas — baisi jėga. Bet jei
gu man dar kartą tektų pasirin
kimą daryti, — tai aš pasvyr- 
čiau priešingon pusėn. Du kar
tu dievingą likimą pasirinkti 
negalima: eksperimentai ir gud
rybės čia negalima pritaikyti. 
Jeigu man dar kartą tektų pasi
rinkimas daryti, tokiame atve
ju je butų pats nelabasis. Į pa
gundą įvesti mane tik pats ne
labasis tegali. Na, o iki to, rei
kia vilties, dalykai nedaeis”. Ji 
nusijuokė.

Kunigaikštienė atsistojo ir 
apkabino ją Gal tai ji padarė 
todėl, kad jai nebuvo kas atsa
kyti, o gal ji buvo Marijos ar
gumentų griežtumu nustebinta. 

(Bus daugaiu)

greita Kelionė lictuvon
White Star Line

*1

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, i padūkimų 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
nepamisliin apie

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

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampto* — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 1 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelionė. 

Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State StM Chicago, IU.

Įreg. 8. V .Tat, Ofise, 
tuojaue ir negaišinda
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkos Šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER &CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

Į ir iš

LIETUVOS
per Bremeną I

Labai dideliu ir parankiu ■ 
Vokiečių laivu

COLUMBUS
tik aŠtuonios dienos ant van- I 
denio.

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti savo | 
gimines Europoje ir sugryž- į 
,ti į -12 menesių į Jungtines | 
Valstybe įs^itymo kvoton. . I 

A'<pel ’informacijų kreipkitės, g 
prie vietinių agentų arba 1

. 100 No. La Šalie;SL, 
..Chicago, III.



RADO UŽMUŠTĄ ŽMOGŲ

Trys žmonės nusižudė

Išvogė kailių sankrovą, DR. HERZMAN

Telefonai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Apiplėšė pasiuntinj

Vien tik Lietuviu krautuve

Trys žuvo nuo munšaino
Dearbom 9057

Telefonas Boulevard 1939INVESTUOKITE DABAR!
Daleiskite mums

SIŲSKITE

ŠI KUPONĄ

TUOJAU!

8228 W. 384h St

9 vakare.
6 vakare.

Milionieriy žmogžudžiu 
byla eina prie užbaigos

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Telephone Yariiš'0994

DR.MAURICE KAHN

ILSOh 
'ashion

1. 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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

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

MRS. BUSH PASAKO 
KITOMS MOTERIMSTurtingas chicagietis Gordon 

McNeil atvykęs į savo dvarą ties 
Elgin rado krūmuose lavoną El- 
gino mašinisto Mortimer Frair- 
child, 36 m. Lavonas yra išgulė
jęs ten apie trejetą savaičių ir 
jau gerokai apipuvęs. Rankos ir 
kojos surištos, o galva labai su
daužyta. Spėjama, kad jį už
mušta kitur ir tik čia jį pames-

Ida Alleruzza, 3251 S. Wells 
St., motina penkių vaikų, ku
ri keletą dienų atgal nušovė 
savo vyrą, kadangi tasis atsi
sakė prižiūrėti jos šunį.

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12

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

4608 S. Ashland A ve., 
netoli 46th St. Chicago, III

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 618 dėl moterį
Kasdien nuoi 10 ryte iki 6 
vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vaL <^9- 
n*. Panedėlyj, seredc$f b 
aubatoje nuo 10 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

DEL ŠUNIES NUŠOVĖ 
SAVO VYRĄ

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Bax 535.

Gerbiamieji:
Aš norėčiau gauti pilnas informacijas 

kas link jūsų North Shore praperčių.
Vardas .............................................................
Adresas ...........................................................
Telefonas .......................................................

Pluiuipgo ir Apšildymo {rengimai
; Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES plunmbing and 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N.-Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4251

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Tel. Lafayette 4223
Phimbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
Chicago, III.

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

iki 2 vai. po pietų

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas,z1800 i So. ;Ąahland Avė. ant
■ viršausAshland State Banko

‘ ; Telęfęnas Canal 0464
Valandos 2:30' iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj.nuo4*2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 ikį 2 ir nuo 6 iki ą 

Telefonas Lafayette 3878

f h. Ve', i < .uith Hr

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

NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

ANT NAUDęS, >

Gerai pažystantys kailius plė
šikai įsilaužę į gretimą namą, o 
iš ten per sieną įsilaužė į D. Ka- 
plan and Co., kailių sankrovą, 61 
W- Austin Avė. ir išnešė už 
$100,000 geriausių kailių. Va
gys buvo gerai prisirengę ir net 
pietus sau atsinešę. Kailius rin
kosi tik pačius brangiausius, 
prastenių visai neliesdami.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo/evard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

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

arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomjs iš šventadieniais 10—12 dien.

Du nusižudė puldami po 
traukinių ratais,

Tel. Blvd. 3133 
i M. Woitkewlcz 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tarnauju mote- 
trims prie gimdy
mo kiekviename 

I atsitikime. Tei- 
Įkia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote- 
riir.-s ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

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.

•viešų ir pajiągą suvedame I senui Ir nauju namu, taipgi dirb* 
tavas. Caah arba ant iimokėjimo.

,v Pirmutini Lietuvi* Elektrou Kurporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I ■ c.

jL BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St., Tek Boulevard 7101,1892. Chicago.

CHIGM9
ZIShi:

Manoma, kad trys plėšikai 
pasekė J- C. Wilson iš banko ir 
apiplėšė jį prie durų Chicago 
Laundry Co., 4243 j Cottage 
G rovė Avė., atimdami $2,207, 
kuriuos jis nešė apmokėjimui 
algų skalbyklos darbininkams.

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. >

j . • • ’ i « ' Į

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St. ? ' ‘ 
—10 A. M. ir po'8 vai. vak.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 0-6
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.

c Advokatas
> 29 So. La SallefS'tURoont 520 

Tel. Central 6390’
Vak. \ 3223 S. įHalsted <St, Chięa 

? TeLtyoįds 4681

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose, 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybė.

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

JJoulfv.rd MM

Kampai 4T~Sm
l-r« IuImM

damas munšainą. Jam bever- 
dant munšainą užgeso gasas, 
bet jis to nepajuto ir kada kai
mynai, suuodę gasą pašaukė po
liciją, jis jau buvo nebegyvas.

Nuo munšaino pasimirė ir 
Joseph Safaranek, 40 m., So-

Lawndale Avė. ir 31 gat.

tūlų liaukų pas jau- 
žmogžudžius, liudijo 
medicina dar nedaug 
apie liaukų veikimą, 

as nežinąs,

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS J

444? So. Western Avė
Tel . Lafayette 4146

MfS. MICHNIEVIGZ-V1DIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Bouleyafcd 2160 
r galando?) . / ? , - 

A Nuo 9/ikb 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai.' vakare k *

MEKSIKOS MIESTAS, rugį). 
16.— Gen. Angel Floros, pra
laimėjęs generolo Plutarco 
Calles’o oponentus pastarai
siais rinkimais, pareiškė, kad 
jis dabar visai iš politikos pa
sitraukiąs.

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

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

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia 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 egzaminacija.

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

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy,

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

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą, , 

‘Valandos ; nuo 12 ryto iki. 8 vai, 
( ' vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kan/pas WeStem Avė.

CHICAGO, ILL. v- (
Į1 Valo, prosiha vyrų ir moterų 
j drabužius.

Pereitą septintadieni nuo 
munšaino žuvo trys žmonės. 
Keturi žmonės girtavo visą die
ną pas Daley, 547 Rush St. Be- 
girtaujant prieita prie mušty
nių, kurios užsibaigė tuo, kad 
Uugh Reid, 50 m., liko užmuš
tas, o Jdtas sunkiai sužeistas. 
Du kiti liko paimti kalėjimam

Itobert iLunzen, 50 m., 10714 
Torrfcnce Avė., pasimirė bevir-

<>AKIŲ 
BjjjfrjSl EXPERTAS

r Kreivos akįs ištaiso- 
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan- 
kius. Be klorofor- 

mos, 6,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus-

7 South Dearbom Street 
Telefonas Randolph 8261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Teisfoaaa Canal 1M7.

tus musų North Shore Subdivizijoj, kuri randasi netoli Johns-Manville 
dirbtuvės. Tik! vienas blokas nuo transportacijos, tarpe dviejų golf 
laukų, ____________ _____
pirksite dabar, jus gausite musų žemiausiomis olselio kainomis, bet 
jus turite paskubėt, nes žemė tuojau pakils savo kainose. Namų sta
tymo planai jau yra prirengti, kaiminystėje kainos jau yra pakilu
sios. ČIA DIRBS DAUGIAU KAIP 2,500 darbininkų — ŠIMTAI 
NAUJU NAMU ČIA BUS REIKALINGA PASTATYTI. Jus galit 
čia padaryti didelį pelną. Atsiųskite kuponą dėl tolimesnių išaiškinimų

privatikk« gydymui kambariu
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką i* ^ope- m
jišk* bužą sydy- it
mo. Di(ktii skai- 
čIub žmothį U<y- W
domų kasdien, per /y
Dr. Ross, eutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą žo- 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa* 

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

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vi etoj e.
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted
Valandos nuo 9 ryto iki
Subatoje nuo 9 ryto iki _____
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Pereitą septintadienį nusižu
dė trys žmones, jų tarpe vienas 
14 metų vaikas. Du iš saužud- 
žių pasirinko mirtį po trauki
nių ratais, o vienas nusišovė.

Mis. Ida Kluesing Iš Not- 
wood Park pasiskundė turinti 
didelį galvos skaudėjimą. Jos 
vyras patarė jai pasivaigščioti, 
o jis prižiūrėsiąs vaikus. Ji iš? 
ėjo, bet nuėjo prie geležinkelio 
bėgių ir kada atėjo garvežis, 
ji puolė po garvežiu ir liko su
trinta.

Frank Zielinski, 51 m., 3621 
VVolfram St., taipjau pasirinko 
tokią pat mirtį. Nesenai jo pa
ti jį pametė, o be to jis nete
ko ir darbo, tad buvo nusimi
nęs. Jis išeidamas dar pasisa
kęs draugams, kad jis einąs, 
kad jam kojas nupiautų, bet vi
si mane, kad tai yra vien tik 
juokai. Neužilgo rasta jo lavo
ną ant Chicago, Mihvaukee & 
St- Paul geležinkelio bėgių prie 
Diversey Avė.

Gųarge Grabenhofer, 14 nt, 
Campbell Avė., nusi

šovė saViįitęvo revolveriu.

(odei, kml apyniai 
Mr ir salyklą yra kiu. 
r^Ir jums patiks jo sko- 
’ nis.

2980 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

Paul Frieling, 22 m. ir Henry 
Druziųyski, 20 m., kurių tikro 
adi,eso^wžthD,mą)ę nes Frieling 
tėvas iš sujuclihid padavė klai
dingą adresą, atvyko į pikniką 
palei Desplaines upę ties Whee- 
ling ir sumanė pasiėmus valtį 
paplaukioti upe- Druzineski bu
vo išsigėręs, tad įlipęs į valtį 
jis pradėjo kraipytis ir kraipėsi 
tol, kol iš valties neiškrito. Frie
ling šoko gelbėti. Upė buvo pa
kilusi ir sriauni ir kada atvyko 
pagelba, abu jau buvo nebegyvi 
ir nors greitai juos išimta iš 
vandens, bet atgaivinti nebepa
sisekė.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

RUPTURA IŠGYDOMA BE PEILIO 
BE SKAUSKO $30.00

Padarytas geras darbas suteikia 
užganėdinimą dėl pacientų, taipgi ir 
dėl daktaro, šimtai jau yra pareiš
kę savo užsiganėdinimą kurie yra iš
gydyti pagelba mano metodo. Jie 
patvirtina mano gerą darbą išgydyme 
supturų.

Skaitykit ką M r. Kuče ra sako:
“Aš esu 63 metų senumo ir per 

2 metus turėjau rupturą. Aš skaip 
eiau laikraščiuose, kad Gr. Flint ga
li išgydyti rupturas be peilio. Aš 
nuėjau prie jo ir jis išgydė mane vi
sai. Man nereikia daugiau dėvėti 
diržo ir aš dabar džiaugiuos gyveni
mu . Daktaras nevartojo peilio, ne
jaučiau jokio skausmo, ir nereikejo 
gulėti lovoje. Aš patariau visiems 
tą gydymo būdą”.

Anton Kucera,
2529 S. Central Park Av.

PASTABA: Tai ne tas pats Kuce- 
ra kurio vardas buvo laikrašty metai 
atgal.

PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint ,
322 S. State St., 5 augštas, Chicago 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:3(1 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. n., nedėliomis. uždaryta.1

A. A. Olis 
ADVOKATAS

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

akctTciis
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

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

Jaunų milionierių žmogžud
žių, Nathan Leopold ir Richard 
Loeb byla, eina prie užbaigos- 
Vakar liudijo paskutinis valsti
jos alienistas Dr. Krohn, šian
die bus šiaip papildamųjų, ne
tiek svarbių liudijimų ir ųvto 
prasidės paskutinės kaltinamo
sios ir ginamosios kalbos.

Jau keli valstijos alienistai 
liudijo. Jie visi liudijo, kad kal
tinamieji milionieriai yra svei
ko proto. Darrowo perklausinė- 
jami jie betgi prisipažino, ktul 
jie tik mate kaltinamuosius ir 
valandėlę su jais kalbėjosi, bet 
nuodugnesnės egzaminacijos ne
darė. Neveltui Darrowas vie
nam lalienistų pastebėjo: “Jus 
visą egzaminaciją galėjote at-< 
likti per telefoną’’- Kitas alie- 
nistų, norėdamas atremti gyni
mo alienistų liudijimus apie ne
sveikumą 
nuosius 
vien, kad 
težinanti 
bent jis nieko apie j 
nors ir studijuojąs tai apie po 
rų desėtkų metų.

John Schermann, buvęs 16 
wardo aldermanas, sudegė savo 
vasarnamy ties McHenry, III- 
Gaisras kilo jam uždegus deg
tuką rūsy, kuriame buvo gaso- 
lino.

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 

ctJSR , moterys ne 
žiūrint kaip 

K hgai jus• 7 1 kenčiate ir
~ A I KG ką kiti (lak

j] KO tarai paša 
j u m s, 

' ateikite i r
tegul X - 
Ray pasa- 

■■■■ ko tiesą.

LENGVAI 
PRIREN 
GIMUI

’ JHjŲCERZAN 
i,' ADVOKATAS 

Nptary Pahlic 
3405* Deodor Street 

Phojie: Indiana Harboy 279, 
Indiana Harbor, Ind.

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudama nosis 
Varvanti nosis 
Kreiva .... Yiosis 
Nesveika nosis

Kaip skausmai šone ir jauti
mas slėgimo žemyn tapo pra
šalinti per Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.
Massena, N. Y. — “Aš turėjau bega
linius skausmus abiejuose mano šo- 

lllillllllllllillll nuose h’ jautimąIiIIIIĮĮ^JIJIIII slėgimo žemyn, ir
i n?anc> 

kad aš vos tik gale- 
jau vaikščioti, ir aš 
visai nusilpnejau.

Mak 1 Drauge kuri varto- 
d jo I'ydia E. Pink-1111 i'am’s Vegetablel|ll Compound patarė

< man pabandyti jas
\ jr a§ vartoju jas su

geriausiomis pasek 
mėmis. Aš dirbu savo namai darbą 
ir taipgi laukit darbą ant farmos. Ve- 
table Compaund sugrąžino man ma
no sveikatą ir aš negaliu užtektinai 
jas išgirti. Aš labai ' norėčiau, kad 
jus suvartotumėt tuos faktus, jei ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims, 
kurios dar vis kenčia’:’. —Mrs. Del- 
bej-t Bush, R. F. D. 1, Massena, N. Y. 

>l)žiaugsnias pagelbėjimo rodantis 
laiškuose, mes maloniai spauzdiname 
kaipo vertą pastebėti.

Tos moters žino iš patyrimo ką 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Corp- 
pourtd padalo. Ju.sų trubęliai yra tie 
patys, kaip ir jų. - Ar jųs> negalite 
gauti tuos pačius rezultatus?

Jei jus turite skausmus ir slėgimus 
žemyn ir esate nervuota, pasinaudo
kite Mrs. Bush patarimu ir pabandy
kite Compaund.

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

Padarykite greitą pelną 
parodyti kaip

Už $100 įmokėjus ir po $5 j mėnesį, jus galite nupirkti didelius lo

Tik! vienas blokas nuo transportacijos, tarpe dviejų golf 
vienatine sekcija mieste kuri auga labai smarkiai. Jei jus

Wennersten s 
Bohemian Blend A
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Lietuvių Rateliuose
Jaunoji Birutė

Įvedama du nauji skyriai

NAUJIENOS, Chicago, HL Antradienis, Rugp. 19, 1924

JUOZAPAS MILIAUSKAS
po sunkios ligos August 15 die
ną 1924 m. 12:10 po pietų per
siskyrė su šiuom pasauliu pa
likdamas nuliudime moterį ir 
penkis kūdikius: moteris Elz
bieta ir vaikai i Edvardas — 
14 metų, Malvina — 10 metų, 
Albinas — 8 m., Juozapas 4 m*, 
ir Ikonas 2 metų. A. A. Juo
zapas pragyveno 20 m. Ameri
koje, dasiekęs amžiaus 34 metų; 
paliko 4 brolius ir 3 seseris: 
Kazimierą ' ir Antanas Ameri
koj, kiti broliai, seserys ir tė
veliai Lietuvoj. Paėjo ir Lie
tuvos Vaiguvos vai., Šiaulių ap., 
Gedužių kaimo. Laidotuvės at
sibus August 19, utarninke, 9 
vai. ryte iš namų 1730 S. Union 
Avė. į Apveizdos Dievo Bažny
čią, o iš ten į šv. Kazimiero 
Kapines. Kviečiam visus gimi
nes ir pažystamus atiduoti pas
kutinį patarnavimą neužmirš
tančiam A. A. Juozapui.

Nuliūdę
Moteris Elzbieta ir vaikai.

Įvykus permainoms Jauno
sios Birutės valdyboje sumany
ta ir josios veikimo programą 
prailginti. Įvedama du nauji 
skyriai: dramos ir šokių. Šo
kių mokyti yra pakviestos pa
nelės Sofia Stankiutė ir Broni- 
sė Kareiviutė. Dramos skyrių 
vadovauja M. M. Juodis.

Jaunoji Birutė yra užprašy
ta išpildyti muzikali programą 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klhibo vakare 5 d. spalio, Mil
dos svetainėj. Prie to dar jie 
sulos juokingą komediją “Šim
tas su veršiu.” Tai bus pirmas 
pasirodymas prieš publiką Jau
nosios Birutės dramos sky
riaus. •

Seredoje, 20 d. rugp. įvyks-, 
ta dainų ir muzikos pamokos, 
lygiai kaip 7:30 vai. vakare, 
Mark White Sųuare didžiojoj 
svetainėj. Butų gerai, kad vi
si tėvai irgi ateitų, nes po re
peticijų turėsime susirinkimą 
kad apkalbėjus tolesnį veiki
mą musų draugijėlės.

—Narys.

Lietuvon vienas vietos darbuo
tojų ir dainorių, Jonas Iva
nauskas (Ivanovas). Vietos Ai
do Choras ir L. D. Stygų or
kestrą rengia todėl jam išleis
tuvių vakarėlį. Vakarėlis įvyks 
šiandie, rugpiučio 19 dienų, 
Strumilų svetainėj. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga nemoka
ma. —Roselandietis.

Iš MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI
MO.

Įstojo kuopon naujas narys. — 
Įnešta gėry sumanymų.

KAZIMIERAS BOGUSII

47 metų amžiaus, mirė rugpiu
čio 15? 1924, 5:30 vai. po pietų. 
Paėjo iš Kauno redybos, Taura
gės apskričio, Šilalės parapijos, 
Jucaičių kaimo. Paliko 6 kūdi
kius ir moterį. Dar pirm1 savo 
mirties jis prašė visų savo gi
minių ir draugų, kad už jį pasi
melstų.

Laidotuvės atsibus utarninke, 
rugpiučio 19, 1924, 9 vai. ryto 
iš namų 4634 So. Fairfield Avė. 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios Bažnyčią ir į 
švento Kazimiero Kapines. Pra
šome giminių, draugų ir pažys
tamų dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Moteris ir vaikai.

Roseland
Aušros knygyno išvažiavimas

Praeitų sekmadienį, rugp. 
17, vietos Aušros knygynas tu
rėjo išvažiavimų į Washington 
Heights miškus, žmonių buvo 
suvažiavę gana daug, ir suva
žiavusieji turėjo gražios pra
mogos šviežiame ore. Buvo ir 
prakalbų.
Šiandie ruošiamas išleistuvių 

vakarėlis
Šiomis dienomis išvažiuoja

MARIJONA BENECKIENĖ
Po tėvais Urpšaitė

JUOZAPAS URBANAVIČIA

Dr. J. Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Nuliūdęs brolis
Petras Urbanavičia.

Mirė rugpiučio 17, 1924, 2 vai. 
ryto, 30 metų amžiaus. Išgyve
no Amerikoj 11 metų. A. A. 
Marijona paėjo iš Lietuvos Kau
no redybos, Raseinių apskričio, 
Jurbarko parapijos, Aleksandra- 
vo dvaro. Paliko dideliame nu
liudime vyrą Kazimierą ir du 
sūnų: Bronislavą 5 metų, Kazi
mierą 6 dienų; pusseserę Mari
joną Balakavičienę, Lietuvoj 
motinėlę ir 2 seseris: Petronėlę 
ir Veroniką ir du boliu: Joną ir 
Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 4541 So. 
Hermitage Avė.. Laidotuvės 
įvyks seredoj, rugpiučio 20 
d., iš namų 8 vai. ryto, į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kur įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
Vyras, vaikai ir pusseserė.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

DOMININKO STASIULIO
Mirė rugpiučio 19 dieną, 1923. 
Paėjo iš Lietuvos, Pagardės k., 
Sėdos vai. Paliko Lietuvoje’ se
nus tėvelius 2 seseris, Ameriko
je brolį ir seserį Oną Dakšienė 
ir Šv. Juozą Dakšų. Atmin
čiai velionio yra užpirktos tre
jos Mišios Šv. Katrinos Klio. 
baž. Racine ir Lietuvoje 3-jos 
Mišios Sėdos baž. Pamaldos 
įvyks rugpiučio 19 d. 6:30 ryte. 
Giminių ir pažįstamų, meldžia
me pamaldose dalyvauti. Be
širdė mirtis atskyrė mus myli
mą brolelį — liko vien atmintis.

Liekame nuliūdę visi.

PRANEŠIMAI JIESKO DARBOi . PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPKAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S’o. Halsted St., 

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

Mirė Rugpiučio (Aug.) 18 d., 
1924 m. 9 v. ryte sulaukęs 34 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Sto- 
resių k., Jankų valsč., Griška
būdžio par., Suvalkų rėd. Ame
rikoje išgyveno 11 metų. Velio
nis buvo dar nevedęs. Dideliame 
nuliudime pasiliko brolis Petras 
Urbanavičia Amerikoje ir'tėvai, 
broliai ir sesuo Lietuvoje. Bus 
pašarvotas pas brolį po numeriu 
1750 S. Union, kampas W. 18 
St., Chicagoję. Laidotuvės • bus 
Rugpiučio (Aug.) 21 d., 9:30 v. 
iš ryto ant Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių.

. * / ■ ■>

Nuoširdžiai kviečiame visus 
jo draugus ir pažystamus daly
vauti jo palaidojime.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELe KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
ky. Kurie sergate . kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St.

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.
Brigbton 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

LA FOLLETTE RfiMĖJŲ ATYDAI.
Visi kurie įdomaujate ir norite pri

sidėti prie La Follette campaign rin
kimuose į prezidentus, norėdami, kad 
pasekmingai darbas butų vedamas, 
kad prakalbos butų visur surengtos, 
yra kviečiami draugijų ir kuopų vir
šininkai bei pavienės ypatos iš visos 
Chicagos į susirinkimą dėl išdirbimo 
planų varymui agitacijos už Progre- 
syve Partiją. Susirinkimas bus se
redoj, rugpiučio 20, 1924, prasidės 
kaip 7:30 vai. vakare, Aušros Knygy
ne, 3210 So. Halsted St.

— Komitetus.

JIEŠKO DARBO MOTERIS
Jieškau darbo prie namų prižiūrė

jimo. Turiu gerą patyrimą gamini
me valgių ir abelną namų švarumą, 
esu vidurinio amžiaus ir netingiu 
dirbti. Jei butų reikalas galiu ir iš 
Chicagos išvažiuoti. Kam reikalinga 
tokia moteris, meldžiu atsišaukti.

S. SINKIENfi,
929 W. 35 PI. Tel. Boulevard 1660

PARSIDUODA Restoranas, vieta 
graži, biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas partnerių. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
2065 Coulter St.

Praeitą šeštadienį, rugp. 16 
d., Raymond Institute įvyko 
Lietuvių Moksl. Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopos susirinki
mas. Susirinkimas buvo skait
lingas ir gyvas. Prie kuopos pri
sirašė naujas narys moksleivis 
Jonas Samulionis, lankąs Levvis 
Institutą, mokinasi inžinierys- 
tės. Buvo rekomenduotas dar 
vienos moksleivis F. Misius, bet 
pavesta raštininkui pasiųsti jam 
aplikacijos blanką.

Banketo komisija pranešė, 
kad viskas einąs gerai ir kad 
busią daug svečių ir kalbėtojų, 
taipjau ir muzikalia programas 
busiąs paruoštas. Banketo ko
misija pasižadėjo veikti kiek iš
galint, kad padarius banketą 
gražiu ir kad gerus įspūdžius iš 
jo išsinešus. Banketas įvyks 
rugp. 22 d. Morrison viešbuty, 
Parlor II.

M. Šileikis įnešė sumanymą, 
kad butų steigiamas lietuvių 
kalbos dėstymo skyrius. Jo įne
šimui vienbalsiai pritarta, tiktai 
dėl laiko stokos palikta kitam 
susirinkimui tą darbą vykinti 
gyvenimam Lietuvių kalbos ir 
rašybos pamokos butų duoda
mos du kartu į mėnesį. Specialės 
lietuvių kalbos mokyklos Chica- 
gos moksleiviai neturi, kaip kad i 
valparaisiečiai. Čia jie gy
vena išsimėtę, o mokyklose, ku
riose jie mokinasi, lietuvių kal
ba ten nėra dėstoma. Tatai yra 
matomas reikalas patiems mok
sleiviams steigti kalbos mokyk
lą. ;

Svarstyta kai kurie Seimą 
liečiantys dalykai; paraginta 
moksleivius ruoštis Seiman, še
šetas narių užsimokėjo meti
nes duokles. —Koresp.

“Birutės” Choro vyrų repeticija 
vyks 19 August, 8 v. v. Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Visi vyrai ma
lonėkite dalyvauti.

A Kvedaras, Choro vedėjas.
IMMIGRACIJOS' TIESOS Iš 

CUNARD LINE
Visiems svetimšaliam-s Jungtinėse 

Valstijose, Cunard Linija prisiunčia 
naujai išleistus įstatymus. Su tais 
naujais įstatymais kiekvienas svetim
šalis turėtų apsipažinti . Cunard Li
nija pasiuntė savo atstovą, M r. E. E. 
Levegood į Europą, kad jis smulkme
niškai visuose portuose ištirtų daly
ką. Ir jis ištyrė. Dabar yra tam ty
čia išleista knygutė kurią jus galite 
gauti nuo Cunard Linijos. Rašykite 
Cunard Linijai, gausite pilnas infor
macijas.

(Apgarsinimas)

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
JĖŠKAU savo brolio Leono 

Paliulio. Malonėkite atsišaukti 
arba kas žinote, praneškite, duo
siu $1. Adomas Paliulis, Box 
44, Somerset Co., Hooversville, 
Pa.

JĖŠKAU savo draugės Marijonos 
Kavaliukės, Džiugų kaimo, Eržvilko 
vals., Tauragės apskr. Girdėjau gy
vena Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas žinote praneškit laišku ar 
telefonu.

PETRONĖLĖ URBUČIUKĖ, 
4424 S. Washtenaw Av., Chicago, III.

Tel. Lafayttee 5250

JĖŠKAU Mike Micka, jisai paeina 
iš Papuvinių valsčiaus, Margininkų 
kaimo, Kauno vedybos. Pirmiau gy
veno Chicagoję ant Sacramento Avė. 
Prašau atsiliepti, turiu svarbų reikalą.

1606 So. Halsted St.
1 flatas

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku bi- 
le tik dora, mylinti dorą gyvenimą, 
ne senesnės kaip 38 metų. Aš esu 
vaikinas 42 metų 5 p. 3 c. augštumo, 
uždirbu gerai. Meldžiu atsišaukti 
per laišką, duosiu atsakymą kiek
vienai.

F. I. D., Naujienos, Box 538

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopa rengia puikų ban
ketą pagerbimui baigusiems studen
tams mokslus, šis banketas bus kar
tu ir priešseiminis puokilis. Jis įvyks 
penktadieny, rugpiučio 22 dieną, kai 

.9 vai. vakaro, Morrison hotely, Ma- 
dison ir Clark gt. Bankete dalyvaus 
žymus lietuvių darbuotojai, kurie pa
sakys daug įvairių kalbų ir linkėji
mų. Visi svečiai ir moksleiviai ma
loniai prašomi dalyvauti ir išklausyti 
ką turi pasakyti baigusieji mokslus 
studentai ir ką jie mano pradėti veik
ti ateity.

Bilietus galiama gauti Dr. Drange- 
lio aptiekoje, 4101 S. Francisco Avė., 
Aušros knygyne, 3210 S. Halsted St., 
Naujiemj raštinėj, 1739 S. Halsted St., 
Chas Montyido vaistinėj, 1824 Waban- 
sia Avė .ir. pas visus moksleivius. j

— Komitetas, i

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
I’ams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
;ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaityįojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, Ill.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

LSS'. 4-tos kuopos susirinkimas bus 
laikomas antradienį, rugpiučio 19, 8 
vai. vak. Raymond Chapel salėj, 816 
W. 31 g-vė. Visi nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti. Valdyba.

PARDAVIMUI ukes 80 akrų že
mės su gyvuliais ir visu inventorių, 
arba mainysiu ant bile kokio biznio, 
namo, loto, farma arti gelžkelio, ce
mentinio kelio ir keturios mylios nuo 
miesto .

Kreipkitės
3352 S. Morgan St.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į 

bučernės ir grosernės biznį; 
gera vieta visokių tautų ap-

parduoti už prieinamų kainų.
821 W. 34 Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINA M NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYST®
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 Lavvndale 0114.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI beismante 3 ruimai, 

garu*-apšildomi, kam reikalingi 
ruimai kreipkitės pas savi
ninką.

3254 So. Union Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS ANT RENDOS dėl vieno 

arba 2-jų vyrų. Taip Čia galės jei 
norės patys sau pasigaminti valgį. 
Ruimas gana geras.

Kreipkitės tiktai nuo 5 vai. vakare. 
2818 So. Emerald Avė.

JIESKO DARBO
PAJĖŠKAU darbo barbernėj 

nesenai esu užbaigęs mokyklų. 
Kam toksai darbininkas reika
lingas, meldžiu atsišaukti, J. J., 
3139 So. Emerald Avė., Chica
go, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_ _ _ _ . _ uru-v -u-u-u- j__ ur,

REIKALAUJAME 6 mergai
čių norinčių mokintis ant mir
siu; 2 metų kursas. Atsišaukit 

St. Paul Hospital 
828 W. 35 Place

MOTERŲ
Mums reikia 125 patyru

sių moterų prie šilkinių 
liampų shade siuvimo, dėl 
augštos rųšies shade. Musų 
merginos uždirba iki $50 j 
savaitę. šviesi dirbtuve. 
Njolat darbas.

HAMILTON-ROSS CO. 
1253 So. Michigan Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo, mažai šeimy
nai. Vakarais gali eiti namo.

DR. SUSAN A. SLAKIS, 
6733 Crandon Avė., 

Phone: Hyde Park 3395

REIKALINGA sena moteris į na
mus pridabojimui mažų vaikų, valgis 
ir kambarys. Su užmokesčiu susi
taikysime. Darbas ant ilgo laiko.

Kreipkitės po 5 v. vakare.
JONAS MARTINAITIS, 

1745 N. Wood St.

KEIKIA —
Patyrusių veiterkų. 

Atsišaukite
PEOPLES RESTANRANT, 

1628 W. 47 St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui regsų. Nuolat dar
bas. Algos $22 į savaitę. 
Northwestern Paper Stock Co.,

1801 N. Leavitt St., 
Armitage 9617

PAJIEŠKAŲ moteries ar merginos 
prie namų darbo, valgis ir kambarys 
duodama, o su mokesčiu susitaikysi
me.

Atsišaukite
J. S.,

3114 So. Lowe Avė., Chicago, III. 
Ist floor

REIKIA DARBININKŲ
VYKU

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs savo darbą; darbas ant vi
sados. Atsišaukit greitai:

1840 So. Halsted St., 
Tel. Canal 5821

AUTOMOBILIAI
SPEC1ALIS IŠPARDAVIMAS
Naujas, 1924 modelio Ford 

touring karas, chasis, truck 
chasis ir Chevrolet truck cha
sis.

Didelis atpiginimas ant listo.
Atdara nedelioj.

WARSHAWSKY & CO.
1915 So. State St.
Tel. Calumet 7315 |

Nėra skyrių.

PARDAVIMUI Auto 1922 m. 1
5 sėdynių, kaštavo $2,000; par
duosiu už $300, norinti pirkti 
malonėkite tuoj atsišaukti; yra 
geriausiame padėjime; matykite
6 v. v. 4357 S. Washtenaw Avė.

; RAKANDAI
PARSIDUODA 2 kambarių rakan

dai, pigiai,; nes savininkas turi aplei
sti Chicagą. Priverstas greitai par
duoti. Katrie pirks rakandus, tai ga
lės ir tuose kambariuose gyventi. 
Renda pigi, gali gyventi merginos ar
ba vyrai. Ant pirmų lubų iš užpaka
lio. Savininką galit matyti 7 vai. 
vakare.

3236 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių Į 
rakandai, indai, baltiniai ir t. t. 
už $175.00.

848 W. 34 St., 
1 fl. frontas

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. Biznis išdirptas per 10 metų. 
Renda pigi. Visi įrankiai bučernei, 
trokas, priežastis pardavimo nesvei
kata, persunku vienai moteriai.

MRS. C. PETROSONIS, 
3428 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 12 
siuvamų mašinų, vienas didelis moto
ras, stalai ir visi įrengimai. Galima 
naudot dėl vyrų ar moterų rūbų siu
vimo.

Atsišaukite laišku, 
Naujienos, 

Box 537

GROSERNĖ, Notion ir Ice Cream 
parlor parduosime už $1000, verta 
$2000, geras biznis, greitai parduo
siu, netoli mokyklos ir bažnyčios, 
renda prieinama, 4 ruimai pagyveni
mui užpakalyj.

3856 So. Sacramento Avė.
Tel. Prospect 5173

GROJIKLIS PIANAS
Iš priežasties netekimo darbo ir 

didelio reikalo pinigų, parduosiu sa
vo $700 vertės pi&pą ir 87 rolelius, su 
benČiumi ir kabinetu, už

$110
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
M r. Larson’s piano.

3323 Lincoln Avė.
1 floras

VISAI prirengtas siuvėjų štoras, 
4 dideli kirpimui stalai, 2 dideli veid
rodžiai, visas setas paternų, karpetai 
ir krautuvė. Parduosiu skyrium, la
bai pigiai.

3936 So. Lincoln St.
Lafayette 7921

PARDAVIMUI barbernė, vie
ta garu apšildoma. Pigi renda. 
einu į kitą biznį. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted'St., 
No. 142.

PARDAVIMUI puiki kampi
nė grosernė ir bušernė vietoje 
tirštai apgyventoje lenkų ir če
kų. Puikiausi visi nauji “fix- 
tures”, puikus štoras, bet kada 
aš nemoku lenkų, čekų nei ang
lų kalbos ir kaipo farmerys ne- 
apsipažinęs su bizniu tai yra 
man persunku ir užtai parduo
siu pigiai.

Atsišaukite į štorą: 
5200 So. Honore St.

PARSIDUODA krautuve (Va- 
riety Store) Brighton Parke 

biznis gerai išdirbtas ir gera 
vieta dėl biznio, priežastis par- 
davimo, turiu 2 bizniu. Kreipki
tės, 4282 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, Ice Creamo krautuvė. Par
duosiu jūsų pačių kaina. Kam
bariai su lysu. Veikite greit.

4430 W. 60 St.

BIZNIO PROGA
Pardavimui restauranas, yra vi
si įrengimai ir apmokėti. Labai 
geroje vietoje, aplinkui yra 38 
dirbtuvės. Kaina $600 cash.

Tel. Prospect 2584

PARSIDUODA pigiai ice cream 
parlor, su naujausiais įtaisymais: 
nutterkiss, popcorn machina ir piano. 
Priežastis pardavimo, turiu kitą biz
nį . Randa pigi, pagyvenimui 
kambariai, vandeniu šildomi.

Atsišaukite:
2202 W. Lake St., 
Melrose Park, 1)1.

trys

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Parsiduoda cigarų, cigaretų ice cream 
ir notion krautuvė, arba mainysiu ant 
automobilio ar loto. Priežastis par
davimo, turiu du bizniu.

Atsišaukite
1437 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė, visi nauji 
rakandai. Biznis Tsdirptas, nu
pirksi! pigiai. Kreipkitės

3990 Archer Avė.

BEVEIK nauja Victor Viktrola ir 
rekordai, $45. Koncertina 102 raktų, 
$65. Ilgas sideboard, $15. Valgy
mui stalas, $4. Pastatoma kamera, 
$25, 3 elektros fanai, parduotu iš 
priežasties išsikraustymo. Bilek, 
1613 Blue Island Avė., viršutinis aug
štas, Canal 7100.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkini Mobair par- 
loro setų, 4 šmotų miegam'o kamba
rio setą, wilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, liampa, Con- 
sole fonografas, virtuvės setas, vis
kas skyrium. /

722 W. 55thSt., 1 apt.

PARDAVIMUI duonkepykla 
su namu, verta $15,000, parduo
da už $10,000.

Veikite greitai.
4803 So. Loomis S t.

DIDŽIAUSIA CHICAGOJ 
SUBDIVIZIJA

Yra atidaroma Canfield Road Sub- 
divizija dėl jūsų, štai yra jūsų pro-* 
ga nusipirkti biznio arba rezidencijų 
lotą labai pigia kaina. Biskį įmokėti 
ir 4 metų kontraktas išmokėjimui, 
Transportacija netoli nuo Jefferson 
Parko, 
dėl

Neatidėliokite, bet klauskite 
pilnų informacijų nuo musų 

TUPONICH & SIMAN, 
Div. Mgr., 

1344 W. 18 St., 
kampas Blue Isalnd Avė.

PARSIDUODA 3 kampiniai namai, 
trijų pagyvenimų kiekvienas. Ran
dasi keturi bizniai, Gazas, elektra 
ir nekuriuose maudynės. Pečiais Šil
domi. Kaina visų namų $17,500, 
cash $8000 ,kiti ant moriČio. Pelno 
neša $300.00 į mėnesį.

Savininko adresas:
JOSEPH BALTRĖNAS, 

2500 W 39th St., 
Tel. Lafayette 0919

ŠTAI GERAS PIRKINYS
2842 Union Avė., 2 augštų, su augš- 

tu skiepu, mūrinis, 3 flatų namas, 
pirmas augštas 7 kambariai garu šil
domas, 2 augštas 4 kambariai, pečiais 
šildomas. Yra 2 augštų medinis na
mas iš užpakalio. Gera vieta dėl 
pieno stoties .daktaro rezidencijos ar
ba siuvėjų šapos, kaina tiktai $13,500, 
su apie $4,000 cash įmokėjinvu. Vei
kite greit.

WINT0N & NARTEN, 
6829 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų 
15 kambarių namas, 

3811 S. Emerald Avė.

2 FLATAI KURIŲ JUMS REIKIA
Naujas 6-6 kambarių gražus na

mas, garu šildomas, aržuolo trimin- 
gai, porcelinis virtuvės kabinetas, 
pigi kaina, atdaras dėl apžiūrėjimo, 
7944 Hermitage Avė. Savininko tele
fonas Stewart 3372.

W00DLAWN, 15 apartmen- 
tų, 6500-6502 Greenvvood Avė., 
labai geras namas, randasi ant 
gero kampo, viskas 4 ir 5 kam
barių, kaina $82,000, pinigais 
$15,000. Ernis E. Feeney, 

559 W. 31 st St.

OI TAI BARGENAS!
Pardavimui 2 aukštų po 6 kamba

rius mūrinis kampinis namas, Mar- 
ųuette Maner, 4 blokai nuo Vienuoly
no. Kaina $12,500, cash $5000.

Kreipkitės
JONAS LIGEIKA 

3354 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO 60 akrų far
ma; priežastis pardavimo liga, nega
liu dirbti, žemė prie molio, labai ge
ra ūkė, bildingai pirmos klesos, nau
jas puikus sodas; parsiduoda su gy
vuliais, mašinomis ir javais, arba 
mainysiu ant frero namo. Nepralei- 
skit to« parduosiu , pijtę-iai,
greitai; klauskit laišku, duosiu atsa
kymą.

J. STAKENAS,
R. No. 2, Gobies, Mich.

SPEKULENTŲ ATYDAI!
Pardavimui 6 mediniai namai 18 

flatų, elektra, gasas, toiletai, 2 ma
šinoms garadžius. Rendos $4350. 
Savininkas paaukaus pigiai.

Kreipkitės, 
4201 Normai Avė. 

2 lubos

PARDAVIMUI medinis namas, 
cementiniu pamatu, 2-4 kambarių, 
tikras bargenas už mažai pinigų. 
Randasi prie Paulina netoli 46 St., 
kaina $6300. Verta jums pama
tyti jį.

S. CHARLES BUBACZ, 
1818 W. 47 St.

GRAŽUS NAMAI parsiduoda, 2 
mediniai bildingai, 8 ruimų cottage, 
elektra, gasas, landry, fomisu apšil
doma, 2 flatai po 4 ruimus. Maty- 
kit savininką.

Atsišaukite
444 W. 46th St.

PARSIDUODA lotas ant We- 
stem Av. ir 70 St., kampinis 
50x110. Savininkas

2306 Blue Island Avė. 
Tel. Canal 6772

S55

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Bumham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLIEGEp

2407 W. Madi^m, ('!*>< ugo, II) 
rtiinih Stu-lry

M, JC. UI J'IT) ) .Z, Munagcr




