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Bandė nužudyti Len
kų prezidentą

Estuose susekta komunis
tų pervarto sąmokslas

Tautų Sąjunga šauks nusigink-* 
lavimo konferenciją .

Bandė nužudyti Lenku Lyga šauks nusiginklavi- 
prezidentą mo konferenciją

Mesta į jį smirdinti bomba 
sprogo, bet nekliudė; pasi- 
kėsintojas suimta.

LVTVAS, Galicija, rūgs. 6.— 
Lenkų respublikos prezidentui 
Vojciechovskiui grįžtant auto
mobiliu iš inauguracijos ce
remonijų parodoj, j jį buvo 
paleista bomba, pripildyta ka
žin kokiais smirdančiais gu
zais.

Bomba tečiau nepataikė tiks
lai), nukritus žemėn ji sprogo 
kai prezidento automobilis bu
vo apie trisdešimt metrų nuo 
spiegimo vietos.

Bombai nukritus, susirinku
sios žiūrėtojų minios išsigan
dusios ėmė bėgti šalin. Paskui, 
kiek atsipeikėję žmonės suga
vo vienų metusiųjų. bombų, ir 
policija turėjo nemaža darbo, 
ligi atėmė jį iš minios, kuri 
norėjo piktadarį čia pat nu
daigoti. Antras jo sėbras, nau
dodamos žmoniij sumišimu, pa
spruko.

Estijoj komounistai pla
navo padaryt pervertą

Sąmokslo priešaky buvo paša
linti iš Estų armijos kari
ninkai

TALINAS, Estija, rūgs. 6.— 
Iškelta į aikštę, kad komunis- 
tai planavo šiomis dienomis pa-! MacDonaldas ir p. Herriotas 
daryti revoliuciją Estijoj. Vi- šį vakarą nutarė pateikti Tau- 
sai sukilimo organizacijai va- tų Sąjungos susirinkimui re- 
dovavo komitetas, kurio prie- zoliuciją, kad butų panaikin-
šaky buvo pašalinti iš Estijos 
kariuomenės karininkai, taipjau 
policijos viršininkas Hold. Ko
mitetas vadinos gražiai skam
bančiu vardu: “valstybės gel- 
l>čjimo organizacija.”

Įvykus pervartui sąmoksli
ninkai turėjo tuojau sukišti ka
lėjimai! visus esamosios val
džios narius ir paskelbti tary
bų respubliką.

Dabar tie pervarto sąmoks
lininkai tapo vyriausybės su
imti ir daroma tardymas dėl 
to, kokių tas revoliucinis ko
mitetas turėjo santykių su ru
sų sovietų misija Taline.

AUSTRIJOJ SUSTREIKAVO 
20,000 DARBININKŲ

Bijoma, kad nekiltų krašte vi 
suotinas streikas.

VIENA, Austrija, rūgs. 6.— 
Kompanijoms atsisakius padi
dinti algas, apie 20,000 Austri
jos geležies, plieno ir elektros 
pramonių darbininkų šiandie 
paskelbė streiką. Bijoma, kad 
nekiltų krašte visuotinas dar
bininku streikas. 

ę

LONDONAS, nigs. 6.
Tarptautinio teisingumo teis-
mo pirmininku liko išrinktas de Rivera keliauja du kitu ka-lapie tautines mokyklas. Jis 
šveicarietis Max Huber. ; rinio direktorato nariai. įteikiamas ratifikuoti Seimui.

MacDonaldo pasiūlyta rezoliu
cija vienbalsiai Tautų Lygos 
susirinkimo priimta.

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 6. 
— Tautų Sąjungos plenumo 
susirinkimas, kuriame atsto
vaujama apie penkiasdešimt 
suviršum valstvbių, su didžiau- 
siu entuziazmu vienbalsiai pri
ėmė Anglijos premjero Mac
Donaldo pasiūlytą ir Franci
jos premjero Herrioto parem- 

1 tą rezoliuciją, kurios pamati
nė idėja yra: taikos keliu iš
spręsti visus ginčus, kurie ga
li kilti tarp pasaulio valstybių.

Rezoliucija pareiškia, kad 
atsižvelgiant j tai, kad Tautų 
Sąjunga turės įmanomai grei
tu laiku sušaukti tarptautinę 
nusiginklavimo konferenciją, 
nusiginklavimo komisija priva- 
lo iki tam laikui išnagrinėti 
visus dalykus liečiančius nusi- 

{ginklavimo klausimą, tarp to 
j saugumo garanti jų sutartį ir 
Sąjungos konvencijos starips- 
nius liečiančius arbi (raciją ir 
ginklavimos apribojimą. Ko
misija turi taipjau išnagrinėti 
galimybę padaryti tarptautinio 
teisingumo teismo protokolo 
privalomąjį posmą grieščiau 
apribotą, idant tuo būdu jį vi
sos valstybes lengviau galėtų 
priimti.

Nori pakeisti balsavimo 
taisyklę

Prieš apleizdami Ženevą p.

ta taisyklė, reikalaujanti, idant 
Tautų Sąjungos Tarybos spren
dimai butų tik vienbalsiai pri
imami, r 1

Pilietinis karas Kinuose
Kiangsu armijos, gen. či Siė 

Juano vedamos, puolimas 
atmuštas.

ŠANlGAJiUS, Kinai, rūgs. 7. 
(— Praeitą naktį generolo Či 
. Šiė Juano vedama Kiangsu ar- 
. m i ja darė vėl atkaklų puolimą 
! Liuho sektore, apie trisdešimt 
mylių į šiaurvakarius nuo Šan- 
ghajaus. Puolimo tikslas bu
vo paimti Vusungą, gulintį ties 
jojimu į šanghajaus uostą, į 
šiaurius nuo miesto. Puolimas 
tečiau buvo atmuštas.

ISPANIJOS DIKTATORIUS 
PATS VES KARĄ SU 

MAURAIS

ALGECIRAS, Ispanija, rūgs. 
6. — Ispanijos diktatorius ge
nerolas Primo de Rivera šian
die karo laivu F2xtremadura iš
plaukė į Morokką, kame jisai 
pats imsis vadovauti ispanų 
jėgoms prieš maurus. Kartu su

Hondūras revoliucininkai 
sumušę valdžios jogas

Bijoma, kad revoliucininkai 
vėl nepultu Tegucigalpos.

MANAGUA, Nikaragua, rūgs. 
6. Gauta čia pranešimas, 
kad ties Santa Barbara įvykęs 
smarkus mušis tarp Honduraso 
revoliucininkų ir valdžios jė
gų. Abiejose pusėse daug nu
kautų ir sužeistų. Valdžios jo
gos buvusios sumuštos ir pri
veistos bėgti.

Bijoma, kad neatsikartotų 
puolimas Honduraso sostinės 
Tegucigalpos, kaip kad buvo 
praeito sukilimo metu. Susi
siekimas su Pacifiko pajūriu 
esąs revoliucininkų rankose.
Dar vienam J. V. kreiseriui 
įsakyta plaukti į Hondurasą
WASIHINGTONAS, rugsėjo 

6.— Jungtinių Valstijų kreise
riui Rochester, esančiam Pa
namoj, įsakyta tuojau plaukti 
į Hondūras pagalbon patro- 
liuojančiam ten kreiseriui Tul- 
sa.

Vėl bandyta nužudyt ja
poną gen. Fukuda

Gavo paštu dvi bombas, s ku
rios betgi sprogdamos nieko 
neužgavo.

TOKIO, Japonija, rūgs. 6.— 
Šiandie buvo vėl padaryta ban
dymas nužudyti Japonijos ka
riuomenės vadą gen. Fukudą. 
Jam į namus buvo atsiųstos 
paštu dvi bombos, supakuotos 
dėžėn, ir generolo vyresniajai 
dukteriai atidarant dėžę jos 
ekspliodavo. Bombų betgi bu
tą menkų, ir sprogdamos jos 
didelės žalos nepadarė, dagi 
nieko nesužeidė.

Prieš keletą dienų vienas 
anarchistas, vardu Avada, kė
sluos nužudyt gen. Fukudą, 
paleisdamas į jį viešame susi
rinkime du šoviniu.

Naujas Čilės kabinetas
Atmaina valdžioje įvyko armi

jos oficierams reikalaujant. 
SANTIAGO, Čilė, rūgs. 6.—

Po trejeto dienų politinės ba
talijos, respublikos preziden
tas Alessandri šiandie prisai- 
kino naują Čilės kabinetą, su 
vidaus reikalų ministeriu gen. 
Altamarino prieky.

Atmaina valdžioje padaryta 
dėl įsimaišymo armijos oficie- 
rų, kurie reikalavo sudarymo 
nepolitinės ministerijos, o 
taipjau kitokių reforrnų. Prieš 
kelias mat dienas kariuome
nės oficierų grupė atvyko se- 
natan ir griežtai pareiškė, kad 
jie nepritaria įstatymo suma
nymui padidinti parlamento 
nariams algas, tuo tarpu kai 
parlamentas atsisako ką nors 
daryti kareivių ir darbininkų 
klasės padėčiai pagerinti.

SUTIRPO $80,928 N. Y.
MIESTO PINIGŲ

NEW YORKAS, rūgs. 6. — 
Miesto kontrolierius Craig pra
nešė distrikto prokurorui Kan
tonui, kad miesto maršalo Mc- 
Canno sąskaitose trūksta 80,-1 
929 dolerių.

LIETUVIŲ-LATVIŲ 
SUTARTIS

RYGA (E), rugp. 18.
Latvijos ministerių kabinetas 
patvirtino Kauno susitarimą

Sovietai nori tartis dėl 
nusiginklavimo

Tik nusiginklavimo konferen
cija kad butų laikoma ne 
Šveicarijoj

BERLINAS, rūgs. 6. — So
vietų valdžia davė žinoti, kad 
ji mielai norėtų dalyvauti val
stybių konferencijoj nusigink
lavimo problemoms spręsti, jei
gu tik tokia konferencija bu
tų laikoma ne Šveicarijoj. Bol
ševikų valdžia atsisako siųsti 
savo atstovus Šveicarijon, ligi 
tas kraštas nebus kaip reikiant 
atsiteisęs už sovietų atstovą 
Vorovskį, kurs 1923 metais 
buvo Lauzanoj nužudytas.

Atrodo, kad kaip rusai švei
carų, taip šveicarai rusų ne
mėgsta. Per pastaruosius pen
kis mėnesius Šveicarija atsi
sakė įsileisti į savo ribas bet 
kurį sovietų Rusijos valdinį.
Raudonoji kariuomenė gaus 

algos dvigubai
Sovietų valdžia padvigubi

no algą savo raudonajai armi
jai, žadėdama tą algą vėliaus 
dar .padidinti.

Vokiečių sindikatas gauna 
Amerikoj $10,000,00 

paskolos
NEW YORKAS, rūgs. 6. •- 

Vienas Vokietijos anglių ka
syklų sindikatas išsiderėjo iš 
New York o bankininkų gru
pės, kurios prieky yra Equit- 
able Trust ^kompanija, 10,000,- 
000 dolerių paskolos.

SNIEGAS IR ŠALNOS

CLEARFIEiLD, Pa., rūgs. 7.
VVoodlando apygardoj va

kar siautė smarki audra su 
sniegu. Sniego nukrito pusę 
colio gilumo.

Šalnos
VĄLPARAISO, Ind., rūgs. 6. 

— Porter kauntėj praeitą nak
tį buvo stipri šalna, ypatingai 
slėnesnėse vietose.

Apie stiprias šalnas prane
ša taipjau iš kai kurių Michi- 
gano valstijos vietų.

NORVEGŲ MIESTAS NORI 
GAUT AMERIKOJ PA

SKOLOS

KRISTIAiNIA, Norvegija, rug
sėjo 6. — Kongsbergo miesto 
taryba nutarė ieškoti Jungtinė
se Valstijose paskolos,’ viso 
2,000,000 kronų (540,000 do
lerių). Tie pinigai turėtų būt 
suvartoti seniems triobėsiams 
pertaisyti į mokyklas.

TROCKIO SEKRETORIUS 
PASIDARĖ GALĄ

MASKVA, rūgs. 6. -* So
vietų karo ministerio Trockio 
artimiausias draugas ir sekre
torius, Michail Glasman, nusi
žudė. Žinia apie jo nusižudy
mą sovietų rateliuose sukėlė 
nemažo susijaudinimo.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, rugsėjo 6, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Belpiios, 100 frankų ........... $4.99
Danijos, 100 kronų ............... $16.73
Italijos. 100 lirų ....................  $4.88
Francijos, 100 frankų ........... $5.23
Lietuvos. 100 litų ................... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ......... $13.76
Olandijos, 100 florinų ....... $38.48
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų .............. $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.85

Italy opozicija skelbia 
fašistams kovą

Reikalauja grąžinimo Italijos 
žmontms laisves ir demokra
tijos.

ROMA, Italija, rūgs. 6. — 
Parlamento opozicijos atsto
vai šiandie susirinkę atstovų 
rūmuose priėmė rezoliuciją, 
kuria jie patvirtina dar kartą 
opozicijos siekinį “grąžinti Ita
lijos žmonėms jų pamatinę 
laisvę ir jų neliečiamas teises 
patiems savo valdžią rinktis.”

Rezoliucija pabriežia taip
jau “opozicijos teisę kovoti vi
somis teisėtomis priemonėmis 
prieš partiją, kuri veltui sten
gias atstovauti visai tautai.”

Opozicijos susirinkime buvo 
atstovaujamos šios partijos: 
unitarų, socialistų, respubli- 
kininkų, katalikų, liaudininkų, 
socialdemokratų ir maksima
lių. f

Sovietams reik pinigą
Užtai parduos iš licitacijos

4,000 brangių meno kurinių.

RYGA, Latvija, rūgs. 6. — 
Maskvos Izviestija skelbia, 
kad ateinantį gruodžio mėnesį 
Maskvoj bus licituojama 4900 
dailės dalykų. Sovietų valdžia 
žada kviesti aukcionan Euro
pos meno atstovus ir Ameri
kos milijonierius, garantuoda
ma, kad visi nupirktieji daik
tai bus leitsa išgabenti užsie
nin be jokio muito.

Tarp skiriamųjų licitacijai 
meno dalykų yra daugelis se
nųjų garsenybių kurinių. Ke
letas ikonų (šventųjų paveiks
lų), išsodintų brangakmeniais, 
savo brangumu viršija Remb- 
randto ir kitų garsiųjų daili
ninkų paveikslus.

PAMIŠĘS NUO MUNŠAINO 
FARMERYS NUSIŽUDĖ

DIX0N, III., rūgs. 6. — Ga
vęs proto pamišimą nuo mun- 
šaino farmerys John Dubois, 
pagriebęs revolverį, ėmė šau
dyti. Iššovė, apie dvidešimt šo
vinių, bet laimei niekam nepa<* 
taikė. Tada atsuko revolverį į 
save ir nusišovė.

PALIKO SAVO AUTOMOBILY 
$3,000,000; VAGYS 

NUSINEŠĖ

SALT LAKE CITY, Utah, 
rūgs. 6.— Turtingas gyvulių 
augintojas Otto Meck, iš Ba
ker, Nev., pranešė policijai, 
kad sustojęs gatvėj, jis buvęs 
palikęs savo automobily vali
zą su vertybės poperiais, dau
giau kaip $3,(X)0,000, o kai po 
valandos sugrįžęs, valizos ne
beradęs.

UŽMUŠĖ ESTŲ PARLAMEN
TO NARĮ

TALINAS, Estai, rugp. 21 
[E]. — Pernavo apskrity nu
žudytas Estijos parlamento na
rys Nanilsonas. Yra pagrin
das manyti, kad nužudymas 
padarytas dėl politinių moty
vų. Nužudytasis Nanilsonas bu
vo išrinktas į parlamentą kai
po komunistas, bet vėliau nuo 
jų atsiskyrė, perėjęs pas ne
priklausomus socialistus. Pa
staruoju laiku jis vedė su ko
munistais griežtą kovą.

Sąryšy su tuo nužudymu 
spauda atmina, kad paskuti
niuoju laiku yra dingę daug 
asmenų, atskilusių nuo komu
nistų.

_ «O»»437_______ _

Del vizos išdavė Lenky ka
ro planus bolševikams

Bet bolševikai prigavo, vizos 
nedavė; ir lenkas atsidūrė 
kalėjime.

VARŠUVA, nigs. 6. — Len
kų aukščiausias teismas pa
smerkė kalėjimui vieną karo 
ministerijos valdininką, Pi- 
knlskį, už parupinimą sovietų 
pasiuntinybei Varšuvoj lenkų 
mobilizacijos planų.

Teisme Pikulskis pasisakė, 
kad jis prašęs rusų atstovybėj 
vizos, norėdamas atlankyti sa
vo tėvus Rusijoj, kurie gyve
na ten dideliame varge. Sovie
tų atstovybė žadėjus duoti jam 
vizą tik ta sąlyga, kad jis pri
statytų jai lenkų mobilizaci
jos planus. Jis tatai padaręs, 
bet bolševikų atstovybė, gavus 
planus, savo prižadėjimo neiš- 
pildžius — jam vizos nedavus.

TARSIS DEL 48 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĖS 

PATVIRTINIMO

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
6.— Pirmadienį, rugsėjo 8, čia 
susirinks Didžiosios Biri tani- ♦
jos, Francijos, Belgijos ir Vo
kietijos darbo ministeriai tar
tis diei Washingtono konven
cijos priimtos keturiasdešimt 
aštuonių valandų darbo savai
tės patvirtinimo. „

Italų karaliunas grįžta 
' tfamo

MONTEVIDEO, Uraguaja, 
rūgs. 6. — Italijos sosto įpė- 
dinys, karaliunas Umbertas, 
aplankęs Argentiną, Čilę ir 
Uruguają vakar išplaukė iš 
čia namo.

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS

CHICAGO. — Francis Wil- 
lard ligoninėj praeitą šeštadie
nį mirė lietuvis Pranas Bėru
tis, 42 metų, gyv, 1829 North 
Catifornia Avė. Jis nukrito 
nuo namų ir persiskėlė galvą. H

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

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

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

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

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ 

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

_______________No. 216

Iš^laipėdos Krašto
Gyvulių eksportas į Belgiją

KLAIPĖDA, rugp. 16. —• 
Pasak “Klaipėdos Žinių,” ilgo
kos derybos tarp Krašto Di
rektorijos ir suinteresuotų fir
mų gyvulių eksporto klausimu 
jau davė vaisių. Rugp. 12 d. 
tarp Krašto Direktorijos ir 
gyvulių eksporto Juozapo 
Fouquet — Gente (Belgija); 
padaryta sutartis, kurią pasta
rajam duota leidimas pirkti 
mažiausia 4000 raguočių ir be 
to kiaulių ir avių, kurie gar
laiviais bus gabenami stačiai 
į Belgiją, kadangi Vokietija 
nepraleidžia transporto gele
žinkeliais. Krašto Direktorija 
yra pasižadėjusi tuo pačiu tar
pu kitiems eksporteriams lei
dimų į Belgiją nebeduoti. Su
pirkimas ir išvežimas prasidės 
vėliausia po 3 savaičių.

NAUJAS LAIKRAŠTIS

KLAIPĖDA (E), rugp. 18.— 
Rugpiučio 13 d. pasirodė nau
jas lietuvių laikraštis Klaipė
doj “Pajūrio Sargas” — “Ne
priklausomas Klaipėdos krašto 
lietuvių laikraštis,” leidžia 
“Sargo” Bendrove, redaguoja 
E. J. Jakuzaitis. Spausdinamas 
gotiškomis raidėmis, bet kal
ba — žymiai skiriasi nuo se
nesniųjų Klaipėdos lietuvių 
laikraščių ir tradicijų; tiek pat 
populeri, suprantama, už tai 
iššluota visi barbarizmai — ir 
germanizavimai, ir slavizmai.

Laikraštis aiškiai remia Ne
priklausomą Lietuvos Respub
liką ir*siwS visų tautų bei 
sluogsnių bendravimo Lietu
vos labui.

LATVIAI SULAIKĖ 
KONTRABANDĄ

RYGA (E), rugp. 18. — 
Latvijos įstaigos konfiskavo 
motorinę valtį “Gazelle,” ku
ri sulaikyta su spirito koiitra- 

' banda iš Klaipėdos. Taip pat 
konfiskuota spiritas, viso 2040 
litrų, ir pinigai. Ekipažas su
areštuotas. Kontrabandos pa
bauda siekia 7—8 milijonų 
rublių.

• . r. . ‘•>.,.'7..L .-j'JJ'.A,,......... , .......... ... ............................................. .......... ..... . . „
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Apie galų šio mėnesio 
Švedijoje bus rinkimai į at
stovų butų. Dabar tenai ei
na smarki priešrenkamoji 
kova. . Svarbiausias rinki
mų kampahijęs klausimas, 
arba, kaip amerikonai sako 
“issue”, yra nusiginklavi
mas. v £

Švedijos socialdemokra
tai, sekdami Danijos social
demokratus, reikalauja, kad 
nuolatinė armija ir karo lai
vynas butų panaikinti, o jų 
vieton butų sudaryta sienų 
sargyba. Įvedus šitokių re
formų, kraštui butų nuimta 
sunki karo išlaidų našta.

Tam socialdemokratų rei
kalavimui griežtai priešina
si konservatoriai ir libera
lai. Jie stoja už tai, kad 
kraštas butų pasiruošęs prie 
karo.

Rinkimai parodys, taikos 
ar militarizmo šalininkai tu
ri žmonių pritarimų.

Jeigu socialdemokratai 
laimėtų, tai į jų rankas pa
tektų valdžia, ir drg. Hjal- 
mar Branting pataptų mini- 
steriu pirmininku. Jisai 
kartų jau stovėjo Švedijos 
valdžios priešakyje, bet tu
rėjo rezignuoti, kuomet li
beralai susidėjo su konser
vatoriais parlamente ir bal
savo prieš valdžios sumany
mų, kad darbininkams, ne
tekusiems darbo dėl “lock- 
out’o” (dirbtuvių uždary
mo), butų mokama pašalpa, 
kaip bedarbiams.

Paskutiniuose Švedijos 
parlamento rinkimuose so
cialdemokratai pravedė Į 
Riksdagu (atstovų butų) 93 
atstovus, laimėdami 18 vie
tų. Kairieji socialdemokra
tai pravedė 6, o komunistai, 
7. Buržuazinės gi partijos 
daug vietų prakišo: konser* 
vatoriai išrinko 62 atstovu 
(9 mažiaus, negu turėjo pir
ma) ; žemdirbiai išrinko 21 
atstovų (8 mažiaus), ir libe
ralai 41 (7 mažiaus).

Jeigu panašus pakrypi
mas į kairę pasireikštų ir 
šiuose rinkimuose, tai bur
žuazija netektų daugumos. 
Visa buržuazijos viltis tuo
met butų augėlesniuosiuose

[parlamento rūmuose, kur 
1 rinkimai yra netiesioginiai 
iv kasmet (rugsėjo mėnesy
je) esti renkama tiktai aš
tunta dalis atstovų.

Bet ir Švedijos ‘.‘lordų” rū
muose socialistai jau yra 
stiprus. Jie turi 52 atstovu, 
kuomet liberalai turi 36, 
konservatoriai 44 ir komu
nistai 1.

Socialistų dauguma čia 
šiemet gal dar nesusidarys. 
Vienok augštieji rūmai var
giai turėtų drąsos eiti prieš 
atstovų butų, jeigu šiame 
butų aiški sc^ialistinė dau
guma. Toks “lordų” pasi
priešinimas iššauktų žmonė
se reikalavimų visai panai
kinti augštesniuosius parla
mento rumus.

SUMUŠĖ SAVO REKORDUS.

Buvo pranešta, kad kas te
nai kėsinęsis nušauti Itali
jos diktatorių Mussolini. 
“Milwaukee Leader” teisin
gai pastebi, kad tai buvo 
kvailas darbas. ' * • /.

Kam tų budelį žudyt? Sa
vo nedorybėmis jisai pats 
sau padarys galą tikriaus, 
negu teroristo kulka. Juo 
ilgiaus Mussolini šeimynin- 
kauja, juo labiaus juo pikti
nasi žmonės. Praeis dar 
kiek laiko, ir apie jo valdžią 
žmonės atsimins, kaip apie 
biaurų sapną.

BIELINIO ATSAKYMAS 
KAPSUKUI.

Dauginus kaip du mėnesiu lai
ko atgal Brooklyno “Laisvėje” 
tilpo ilgas Vinco Kapsuko straip
snis apie drg. K. Bielinį ir Lie
tuvos socialdemokratus.

Priprastu sau budu Lietuvos 
komunistų vadas prirašė visokių 
šmeižtų ir melagysčių apie savo 
politinius oponentus. Dabar 
mes gavome drg. K. Bielinio at
sakymą į tą straipsnį. Ryto 
pradėsime jį spausdinti “Naujie
nose”.

TOLSTOJUS APIE 
SHAKESPEARE’Ą.

* Grafas Leonas Tolstojus buvo 
vienas didžiausiųjų pasaulio ra
šytojų. Shakespeare’as (iš
tark: Šekspyras) buvo dar di
desnis. Yra keista tečiaus kad 
tas rusų genijus buvo visai pra
stos nuomonės apie didįjį “Hajn- 
let’o” autorių.

Maskvos žurnale, “Russkij 
Sovremennik” nesenai tapo pa
skelbtas \folstoj aus laiškas vo
kiečių profesoriui E. „Reichel’ui, 
Bhakespeare’o raštų žinovui. 
Laiškas buvo rašytas kovo 
mėn. 15 d. 1907 m. ir prasideda 
šitokiais žodžiais:

“Vienas dalykas, ką aš ži
nau be jokios abejonės, tai — 
kad ne tiktai dauguma pjesų, 
kurių autorium laikoma Sha
kespeare’as, bet visos jos, 
neišskiriant nė ‘Hamlet’o’, 
yra ne tiktai ne vertos gyri
mų, kurie paprastai joms tei
kiama, bet, artistingumo at
žvilgiu, stovi žemiaus kriti
kos...”
Tolstojus sako, jogei daugu

ma žmonių giria Shakespeare’ą 
tiktai dėlto, kad jie nieko neiš
mano apie literatūros vertę. 
Bet jisai, Tolstojus, nenorįs pa
siduoti neprotaujančios minios 
sprehdįmpi.; ,„į . / \ L

Tol^tolųšj ■'! t žinoma, : klyVlė.
Shakespeare’ą pripažino ' geni
jumi ne “nieko neišmhnanti j mi
nia” (ta minia apie Shakespb- 
are’ą nieko nežino!), bet ge
riausieji viso pasąulio literatū
ros žinovai.

“Vienybė” nesenai rašė, kad 
socialistai esą didžiausi “šovini
stai” (tautų neapykantos skel
bėjai). Dabar ji, matoma, ry
žosi sumušti šitą savo melavimo 
rekordą ir parašė ve ką:

“Ne vien Elizabethe gyve
na prastose vietose ir dirba 
sunkius darbus. Kas kaltas? 
Visi tie, kurie pavydi lietu
viams apšvietos ir kultūros. 
Kunigai kalti tuom, kad keikė 
ir niekino apšviestesnius lie
tuvius inteligentus ir ardė jų 
darbą, kuomet tie liaudį švie
tė. Socialistai ir komunistai 
kalti tuo, kad siūlydami už 
dienos-kitos ‘rojų’ apgavo ne 
vieną lietuvį ir sugaišino jo 
laiką, kurį butų galėjęs pra
leisti pasimokindamas kalbos, 
amato, ar geresnio darbo. Iš 
Lietuvos atvykę, ar gimę, tu
ri dar nors ‘gerus lietuviškus 
plaučius’. Bet ką veiks čia 
gimę lietuvių vaikai, kurių tė
vai, kunigų ir socialistų su
klaidinti, dabar skęsta mun* 
šainėje ir tamsoje, neleidžia 
savo vaikų į augštesnius mok
slus?. Praleisto laiko vęltųi 
negrąžins nei' $v. Kazimieras 
nei Marksas.”
šiandie yra mada visokius pa- 

ibelius versti ant Markso. Ko
munistiški ignorantai pasakoja, 
kad Marksas liepęs šaudyti Ir 
kalėjimuose pūdyti socialistus; 
o tautiški pleperiai atranda, 
kad Markso idėjos atvedusios 
lietuvius prie tamsumo ir gir
tuokliavimo.

f .

Įdomu, kad Markso vardą ši
taip purvina p. Sirvydas, kuris 
buvo vienas pačių pirmutinių 
marksistinio socializmo agitato
rių tarpe Amerikos lietuvių. Nė 
girtuokliu, nė tamsunu marksiz
mas jo tečiaus nepadarė.

Tiesa, marksizmas jo nepa
taisė — neišmokino sveikai pro- 
taut ir iš nemokšo nepadarė in
teligentu, bet ar tai Marksas 
tam yra kaltas? Norint patapti 
apšviestu žmogum, reikia pa
čiam savo smegenis klibinti. 
Niekas kitas negali į galvą “ko- 
šCs įkrėsti”.

“MAŽAI MUSŲ SUSIRINKO”.

Lietuvos komunistų “partija”, 
kuri beveik visa gyvena sovietų 
Rusijos, užpečkyje, nesenai laikė 
savo suvažiavimą ir dabar pra
neša apie tai savo vienminčiams 
Amerikoje. Pranešime sako
ma, kad Lietuvoje “siaučia baisi 
reakcija”, todėl esą komunis
tams labai sunku veikti:

“Del tų sunkių sąlygų ma
žai musų susirinko į suvažia-

• vimą...”
Bet Lietuvoje komunistai vis 

tik yra šimtą kartų mažiau per
sekiojami, negu socialistai bol
ševikiškoje Rusijoje. Bolševi
kai ne tiktai neleidžia socialis
tams viešai veikti, bet šaudo 
juos arba tremia į Turkestano 
tyrlaukius ir į Solovecko salas 
Baltojoje juroje.

Lietuvių komunistai džiaugia
si, kad svietų valdžia šitaip ap- 
seina su socialistais. Bet kuo
met Lietuvos valdžia pačiupinė
ja komunistus, tai jie verkia 
graudžioms ašaroms: “sunku 
mums”, “gelbėkite, draugai!..”
- - - - - - .-----------♦ - - ■■ ■ ------------------- -----------------------

NENUPIGINS LAIVA
KORČIŲ

Tarp žmonių paėjo gandas, 
kad laivų kompanijos manan
čios nupiginti laivakortes į Eu
ropą. Manoma, kad belaukdami 
to nupiginimo, daugelis^žmonių 
atidėlioja važiavimą Europon.

Tečiaus kiek galima patirti, 
tas gandas neturi pamato ir lai
vų kompanijos visai nemano nu
piginti laivakorčių kainas-
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NAUJIENAS

Garsinkitės Naujienose

NAUJIENOS, CEicagO, m.

Savivadybių 
Rinkimai

Kiekvieni rinkimai Lietuvoje 
eina didesniu ar mažesniu vi
suomenės sąjūdžiu, spaudos ir 
mitingų kova ir turi nemažos 
reikšmės, gilindami parlamenta
rizmą bei auklėdami pilietinį su
sipratimą. šių metų savivaldy
bių rinkimai eina gana aktin
ga ir smarkia politinių partijų 
kova, kuri sujudina visą Lietu
vos kraštą, o kaipo tokia, kiek
vienam sąmoningam piliečiui 
įdomi ir apie tai keletą žodžių 
tarsiu.

Krikščionių-demokratų trily
pė sąjunga visą laiką kovojusi 
prieš savivaldybes, pastaruoju 
laiku išgirdo didelį darbo žmo
nių bruzdėjimą bei nepasitenki
nimą ir suprato, kad dar per 
anksti griebėsi “griežtų” savo* 
Žygių savivaldybes naikinti ir 
susirinkę Seime, vasaros metu, 
nutarė visgi žūt būt nekenčia
mas savivaldybes palikti bei rin
kimus vykdinti. Gerai “krikš
čionys” suprato, kad turėdami 
rankose visą krašto valdžią ir 
bažnyčią galėsią šiaip taip rin
kimų kampaniją vesti ir gal lai
mėti. Taigi nutarė rugsėjų 19- 
20 d. d. paskelbti savivaldybių 
rinkimus.

Tenka, pažymėti, kad dabar 
renkamosios savivaldybės bus 
ne tokios kai buvę, ne demokra- 
tingos, “krikščionių” apmiirzin- 
tos, kuriose apskrities viršinin
kas turės ypatingų teisių ir t. 
t., bet visgi dar jos šiek tiek 
tenkins vietos žmonių reikalus 
ir todėl nors mažos, bet visgi 
turi reikšmės ir nenuostabu, jog 
visos Lietuvos partijos griebėsi 
rinkimų darbo.

Pradedant dešiniausiais — 
monarchistais iš Pažangos (p. 
Smetonos, Voldemaro ir kitų) 
partijos liagerio, baigiant “kuo
pininkais” (lietuviškais bolševi
kais) visi griebėsi darbo ir su 
visokeriopais obalsiais pasileido 
miniosna. Ypatingai daug ner
vingumo reiškia “krikščionys”, 
linkimų agitacijoj) stato visus 
savo “argumentus”, kovos bu
dus, pinigus ir t. t., kad tik lai
mėjus. Jie nesigaili net jėzui
tiškų priemonių, kad tik laimė
ti. Čia tikslas pateisina visas 
priemones. Na, ir valiai sulig 
viduramžio “tėvelio” Lojolos 
dėsniu! Niekinę savivaldybes 
parodė savo vilkišką veidą ir 
užtat puikiai supranta, kad tik
ruoju vardu balsų nesužvejosią, 
todėl lenda į visokias, nekaltas 
organizacijas, dangstosi jų var
dais ir skuba rinkimų kovon. 
Taip, visokios amatninkų sąjun
gos, namų savininkų bei nuo- 
niuotojų organizacijos, “bepar- 
tyvės partijos” ir t. t. tampa 
“krikščionių” 'firmomis, kuifio- 
mis jie tikisi pralįsti į savival
dybes. Taipogi prie parapijų 
steigia rinkimų 'komitetus, ku
riems duoda vardą “Komitetai 
savivaldybes nuo socialistų gin
ti”, kuriuose vadovauja jaunu
kai — vikarai ir veda žūt bu
tinę kovą už rinkimųVhimėj’i- 
mą.

Taip prakaituoja “krikščio
nys”. 'Nesnaudžia ir Mriosios 
Lietuvos partijos. Valstiečiai 
— liaudininkai su socialdemo
kratais savo nuolatiniais mitin
gais veik užkariavo visą žemai
čių kraštą. Kairiemsiems daug 
lengvesnė rinkimų kampanija, 
nes pastarieji Seime gerai lai
kosi, neapgaudinėjo “krikščio
niškai” rinkikus, tą parodo gelž- 
kelių klausimas. Savivaldybių 
įstatymo svarstymas, Klaipėdos 
krašto reikalai, ministerių al
gos ir t. t- Šiais visais reikalais 
kairieji sugebėjo tinkamą dau
gumai Lietuvos žmonių pozici
ją užimti, todėl jiems ir agita
cija lengvesnė ir šansų daugiau 
yra pačitis’ linkimus laimėti. 
Bet nežiūrint nieko- .ylągj ten
ka; su tamsesniais >™$kliis,i o 
ypitiligai su tomsį.“krikšcŽohiš- 
kų balsuotųjų armijomis” — bb- 
belėniis’daug reikalo turėti, k^d 
rinkimų rėziiltatus užtikrinus. 
Tad dirbama, kiek tik jėgų iš
tenka.

Seimo nariai neapleidžia šven
tadienių, turgų, jomarkų ir t. 

t-, kad neatsilankius ir mitingo 
nepadarius. Pažangioji inteli
gentija taipogi kruta, juda ir 
nori per savivaldybes kiek ir. 
“krikščionių” nevalios pasiliuo- 
suoti.

Valstiečiai — liaudininkai 
mobilizuoja, telkia visas gyvas 
savo pajėgas, kad daugiau bal
suotojų savo pusėn pritraukus. 
Tik jų darbas ir jau ne visiš
kai “čystas”; mat, jie gana il
gai drauge su “krikščionimis” 
vieną dūdą putė ir užtat prie
kaištų ne maža susilaukia. Vi
sai kas kita socialdemokratai. 

Šie visą laiką vedė vieną takti
ką, su atžagareiviais nesibičiu- 
liavo ir kiek galėdami gynė dar
bo žmonių reikalus- Vidaus ir 
užsienio politikoje turėjo griež
tus nusistatymus, todėl ir agi
tacijoj kova kur kas, [lengves
ne. Didžiojoje Lietuvoje soc.- 
dem. turi daug pritarimo dar
bininkijoje, naujakuriuose ir 
mažažemiuose, gi Maž. Lietuvo
je (Klaipėdos krašte) išimtinai 
socialdemokratiški obalsiai vy
rauja. Ir Seimo narys K. Bieli
nis ten bemitinguodamas dide- 
liausio pritarimo susilaukė ir 
kelis kart jam klaipėdiečiai pa
reiškė, kad tik socialdemokratų 
frakcija jų reikalų žiuri ii; gi
na. Tik sąc.-aem. apsunkina ko
vą stoka lėšų ir partijinės lite
ratūros/be ko ir prie geriausių 
norų viskas eina niekais. Tiek 
apie partijų kovą-

Bendrai, galima laukti šiuo
se rinkimuose atžagareivių pra
laimėjimo, nes per daug jie sa- 
vd atgyventais siekiniais darbo 
žmonėms įgriso, o be to reikia 
atminti, kad pasaulyje viešpa
tauja toli ne klerikališkos idė
jos, todėl ir Lietuvos gyvenime 
negali atvirkščiai eiti. Bet dar 
šiandien apie rinkimų išdavas 

kalbėti lyg per anksti ir per 
drąsu, tatai aiškiai parodys ne
tolima ateitis. Pasitenkinsiu 
konstatavęs visuomenės judėji
mą šiais rinkimais, “krikščio
nių” isteriką, valst. — liaudi
ninkuose jaučiamą silpnumą ir 
social-demokratų lėtą, bet tvir
tą bei griežtą žengimą rinkimų 
kovon, o drauge ir geresnėn Lie
tuvos ateitin.

— L. šeimems.

korespondencijos!
.... ......  —f

Pittsburgli, Pa.
Gasolino tankas ekspliodavo; 9 

sudegė, 13 sunkiai sužeista, 
jų tarpe jaunas lietuvis.

Rugp. 29 d. apie 4 v. p. p., 
Peoples Natūrai Gas Co., prie 
Farbes gatvės, parsivežė didelę 
tanką su apie 10,000 galionų ga
solino dėl savo gasolino stoties. 
Vos privažiavus prie stoties, dėl 
nežinamos priežasties gasolinas 
užsidegė ir eksplodavo, aplieda
mas degančiu gasolinu visą 
apielinkę, taip kad einantis gat
ve žmones ne justi nepajuto 
kaip liko apsukti ugnies. Ka
da pribuvo ugniagesiai, tai ug
nis viską šlavė ant savo kelio, o 
gatvėje gulėjo devyni mirtinai 
sudegę žmonės, o 13 dar gyvų, 
bet tiek apdegusių, kad keli jų 
veikiausia mirs.

Tarp apdegusių yra ir jaunas 
lietuvis Antanas Taivydukas, 17 
m., kuris guli Mercy ligoninėj. 
Jis yra labai apdegęs ir jo gy
vastis yra pavojuje. Antanas 
ėjo gatve, kaip urnai pajuto, 
kad yra apsuptas ugnies. Iki at
ėjo pa geibu, jis baisiai apdegė. 

* *
* z

Vestuvės po tragedijos

Gigelienė — Marijona Pi'kčiu- 
niutė, kurią kiek laiko atgal pa
šovė jos vyras ir 'paskui pats 
nusišovė, jau pasveiko ir kaip 
kalbama, ruošiasi jau ir prie 
vestuvių su tuo saliuniuku, dėl 
[kurio i ta' baisi'' tragedija ir [išti- 

r'''' : 
' Cigelis jau -ilsisi žemelėj, , jo 
pati Marijona jau pasveiko nuo 
aplaikytos žaizdos ir jau turin
ti išsiėmus “laisnį” apsivedimui 
su tuo South Sidės saliuninin- 
ku, dėl kurio ta tragedija išti-

ko dar tik apie [porą savaičių 
atgal- Kaip girdėt, vestuvės bu
siančios labai iškilmingos, busią 
ten visko — ir valgymo, ir gė
rimo.... ; ■ I

A *
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Munšainas

Visuomeninis judėjimas pas 
mus apmiręs. Per vasaros mė
nesius Pittsburghe nieko nebu
vo veikiama, «• išėmus rengimą 
piknikų ir munšaino naikinimą. 
Reikia pasakyti, kad munšaino 
pramonė Pittsburghe geriausia 
bujoja.

žinoma, gal nebūtų tiek blo
ga, jei gėrimas užsibaigtų tik 
gėrimu, bet blogiausia, kad dėl 
to nelemto munšaino įvyksta vi
sokių muštynių, susirgimų, šei
mynų pairimų ir visokių kito
kių nelaimių. Reikia pasakyti, 
kad munšainas baigia naikinti 
ir visuomeninį judėjimą.

— Reporteris.

Baltimorės rubsiuviai or
ganizuojasi

Mes, Baltimorės lietuvių rub- 
siuvių,, dirbtuvių pirmininkai 
(čermonai), susirinkę specialia- 
inė Susirinkime ir išklausę sa
vo delegato ir organizatoriaus 
raportus apie vietos rūbų ga
minimo pramonę ir organizaci
jos padėtį nutarėm pareikšti se
kančiai :

Kadangi šiuom tarpu viešpa
taujančios sąlygos Baltimorės 
drabužių gaminimo pramonėj 
yra tokios, jog algų kapojimui, 
valandų liginimui nėra galo ir 
darbavietės sanitariškumo žvilg
sniu nepakenčiamos ir verčia 
kiekvieną musų kreipti į tai ypa
tingos domės;

Kadangi tokios sąlygos netik 
yra pavojingos muaų sveikatai 
ir gerbūviui, bet taip jau atsi
liepia į musų šeimynų ir abel- 
nai busiančios gentkartės svei
katą ;

Kadangi fabrikantai naudo
damiesi sąlygų padėčia vis ma
žiau moka už darbą, o kontrak- 
toriai tiesiog už gerklių tąsosi 
kompeticijoj išimdami darbą vis 
pigiau ir todėl stengiasi kasdie
ną darbininkams kramtyti al
gas, kurios ir taip jau žemos, 
jog negalime sudurti galo su 
galu; todėl tebūna

Nutarta, kad mes nariai Am- 
algamated Clothing Workers of 
America ir pirmininkai (čermo
nai) dirbtuvėj susirinkę rug
pjūčio 28 d-, 1924, imam kiek
vienas sau už pareigą dėti pa
stangas, kad kiekvienas darbi
ninkas dirbantis rūbų gamini
mo dirbtuvėj priklausytų Amal- 
gamėtų Unijai ir taptų josios 
veikliu nariu; mes dėsime pa
stangas, kad kiekvieną Balti- 
morėj dirbtuvė, didelė ar ma
ža, taptų pilnoj unijos kontro
lėj ; mes griežtai pareiškiam, 
kad nei vienas darbininkas ne
bus priimtas dirbtuvėj dirbti be 
biznio agento leidimo — darbo 
kortos irv kuris nebus geram sto- 
vyj unijistas; ‘ ir toliau tebū
na

Nutarta, kad musų unijos vir
šininkai darbuosis toj linkmėj ir 
dės pastangas, jog visas darbas 
sukirptas per unijos kirpėjus 
turi būt padarytas unijinėse ša- 
pose; nei vienas darbo stičius 
neturi būt toleriuojamas dalei- 
dime dirbti neunijinėse šapose; 
ir toliau tebūna

Nutarta, kad mes šiuomi su
teikiam pilną galę ir pilnas tei
ses organizacijos viršininkams 
imtis tokių priemonių kurios 
pasirodys reikalingos efektyvei 
musų interesų apsaugai ir kar
tu pareiškiame, kad mes žiūri
me su panieka ir neapykanta į 
tuos lietuvių , laikraščius, kurie 
niekina musų organizaciją ir 
unijos darbuotojus, ir kartu re
mia skebaracijaK garbindami jų
jų steigėjus; ir toliau tebūna

Nutarta, kad mes reikalauja
me, kaip tik sąlygos pavelys — 
tuojaus turi būt sušauktas mas
ini tingis abiejų lokalų — 213 ir 
242, dėl praplėtimo organizaci
nio darbo.

Pirmadienis, Rūgs. 8, 1924
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Pildančios Tarybos 
Pareiškimas

Mes lietuvių A. C. W. of A. 
218 ir 242 skyrių Bildančioj Ta
ryba paprastam savo susirinki
me rugpjūčio 29 d., išklausę ra
portus. biznio agento černeckio 
ir organizatoriaus Jankausko, ir 
1 erskaitę dirbtuvių pirmininkų 
priimtą rezoliuciją nutarėm pa
reikšti sekančiai:

1- Pilnai užgiriam čermonų 
lezoliuciją ir atiduodam jums 
brolišką pagarbą už pasistaty
tas sau pareigas dėti visas pa
stangas suorganizavime vietos 
darbininkus į Uniją. Kariu mes 
pareiškiame, kad mes taip jau 
imamės sau už pareigą petys į 
petį darbuotis kartu su jumis.

2. Kadangi pastaruoju laiku 
pas mus atvyko Amalgamėtų 
organizatorius drg. A. Jankau
skas ir pradėjo energiškai dar
buotis dėl musų labo, tai jį ir 
kartu musų Uniją pradėjo viso
kiais budais niekinti ir šmeiž
ti “Vienybė” ir “Keleivis” per 
savo špaltas. i[P-as A. Jankau- 
skaus yra smerkiamas, — o ne 
niekinamas bei \ šmeižiamas — 
ne todėl, kad jis Amalgamėtų 
labui dirba, o todėl, kad jis sa
vo bolševikiška politika daugiau 
tai organizacijai žalos daro, ne
gu gero. — Red.] Todėl mes 
karštai protestuojam prieš tuo
du laikraščius ir persergstim 
lietuvių visuomenę, kad nekreip
tų domės į tų laikraščių talpi
namus melus, po kuriais pasi
rašo piktos valios ypatos iki 
įvairiais slapyvardžiais.
Pildančios Tarybos komitetas:

Pirmininkas K. ■ Stanis
Sekretorius* J. Andrišunas 

A. C. NVi'-.Of' A. Locals 218-242
A i» ’ * 1

Įvairenybės
KEPENŲ SVARBA

Bus keletas mėnesių, kai vie
nas amerikietis dr. J. Arch tik
rino, kad žmonės tiek senai kly
sta apie širdies funkcijas, kiek 
laiko ją žino. Manoma, buk, šir
dis esanti visų malonių jausmų 
centras, kurio mažiausias paly
tėjimas gresia gyvybės netekti. 
Tai klaidingas įsitikinimas, šir
dis esanti tik kaipo raumuo 
kraujo cirkulizacijai, o kitais 
žvilgsniais ji yra tik retorine 
figūra- Visi malonus žmogaus 
jausmai slepiasi • kepenose. Ma
žiausias kepenų palytėjimas at
siliepia sieloje, švelnumas, pa
eina nuo kepenų išsiplėtimo, gai
lestis nuo jų susitraukimo; sie
los jėga taip pat paeina nuo ke
penų.

Šio daktaro tikrinimas nema
žai davė medžiagos juokda
riams. Jie patarinėjo jaunuo
liams meilėje neminėti širdies, 
bet reikalui esant vaitoti kepe- 
nas. Vietoję “mano širdis nuo 
šio karto tavo” sakyti “mano 
kepenos nuo šio karto tavo”, 
“širdis plyšta iš gailesčio”: — 
“kepenos susitraukė” geros šir
dies moteris” — šios moters iš
siplėtę kepenos, “dvasios milži
nai” — jo didelės kepenos ir t. 
f- r«T”l

KLUSNI PINIGINĖ DĖŽĖ r

Dabar vartojamos pi/nigąms 
ir brangenybėms saugoti dėžėsr 
pasirodo, nėra galnėtinaii tobu
los. Nors jų užrakinimai labai 
painus su įvairiais devyzais ir 
ženklais, kuriuos gali žinoti tik 
apribotas skaičius žmonių, ta
čiau, ir ‘iš tokių dėžių tankiai 
dingsta brangenybės ir tiek. Da
bar Londone išrasta nauja pi
niginė dėžė. Jos spynos kon
strukcija padaroma taip, kad ji 
atsidaro tik tuomet, kai dėžės; 
savininkas ar kitas dėžės vai 
dytojas ištaria tam tikrus žod
žius- Kiti asmenys gali kai toti 
tuos pačius žodžius kiek tik no
ri, vistiek jų dėžė neklausys.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

\ • (■ ' • . ... . ...



Pirniaąien’s, “Rūgs. 8, 1921 [NAUJIENOS, CEicago, TU.

CHICAGOS 
ŽINIOS

4

Pasaulio lakūnai bus 
Chicagoje po ryt ;

do ir Pacifiko vandenyną, 
bar jie bus pirmutiniai perskri
dę apie visą pasaulį.

Ne vieni amerikiečiai skrido 
apie pasaulį. Skrido anglai, 
portugalai ir kiti. Vienų aero
planai susidaužė nepasiekus ke
lionės tikslo, kiti gi toli atsili
ko užpakaly amerikiečių ir dar 
negreit užbaigs savo kelionę, 
jei kada ją ir užbaigs.

Da- aplankys ten esančius linijos' VAITUSH, O. D. 
‘ • agentus reikaluose norinčių at- lietuvis akių specialistas 

vykti Amerikon.

Negali nė piisigirdyti.

C'hicagiečiai rengiasi pasitikti 
juos su didžiausiomis iškilmė- 

:“is-

Amerikiečiai jau galvoja ko
kią dovaną suteikti tiems drą
siems aviatoriams, kurie leidosi 
ton tolimon, sunkion ir pavojin- 
gon kelionėn ir nežiūrint didelio 
vargo, savo dideliu pasiryžimu 
ją sėkmingai baigia.

George Redger, 38 m. darbi
ninkas, 1550 Jackson St., Gary, 
Ind„ pamišėlis, atvyko į Chica
go ir nuo 18 gatvės tilto šoko į 
upę. Bet jis buvo taip riebus, 
kad nepaskendo, o laikėsi virš 
vandens. Vanduo jį nunešė 
800 pėdų ir čia jį ištraukė iš 
upės Canal St. tilto prižiūrėto
jas F. J. Koranda, 3301 West 
65 St.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę, ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus.
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

(Tąsa ant 4-to pusi,)
Cunard linijos manažeris 

vyksta Europon.

Amerikos laivyno aviatoriai, 
kurie jau baigia savo sunkią ke
lionę apie pasaulį ir jau eugry- 
žo Amerikon apjuosę visą že
mės kamuolį, ateinantį trečia
dienį tikisi būti Chicageje. Chi-
ca<-iečiai tuos didvyrius rengiasi! Cunard linijos manažeris 
pasitikti su didžiausiomis iškil- chicag0S teritorijoje John 
mėmis. Gammie rūgs. 10 d. laivu “Mau-

Keturi hydroplanai išskrido rgtania” išplaukia Europon, kur 
Apie pasaulį iš San Francisco. jįs ketina prabūti apie porą me- 
Vienas hydroplanas susidaužė |nesiUt Būdamas Europoj jis 
Alaskoje, atsimušęs į kalną. Ta
da ti-ys hydroplanai tęsė sunkią 
ir pavojingą kelionę. Jie buvo 
pirmieji, kurie perskrido per 
Pacifiko vandenyną. Paskui per
skrido Aziją ir Europą. Skren
dant iš Anglijos dar vienas hy- 
droplanas susidaužė, taip kad 
kelionę apie pasaulį ^baigią tik 
du hydroplanai. Tie du Jikusie- 
ji hydroplanai jau pasiekė 
Jungt. Valstijas ir dabar yra 
Bostone. Belieka jiems per
skristi tik skersai Amerikos 
kontinentą — į San Francisco, 
kad galutinai užbaigus savo ke
lionę.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.
r PEOPLES PLUNMBING AND, 

HEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4251

Kada jie užbaigs savo kelio
nę, jie bus pirmdtiniai, , kurie 
bus apskrieję aeroplanu apie vi
są pasaulį. Tokiu budu ameri
kiečiai bus įgavę dar vieną liau
ją. Amerikiečiai yra pirmieji 
pradėję lakioti aeroplanais, 
amerikiečiai pirmutiniai per
skrido Atlantiko vandenyną, 
amerikiečiai pirmutiniai perskri-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntinio Skyrius gavo 

pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 

i pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun- 
: tė kvitus su paėmėju parašais.
< t p) pn

Pinigus gavo:
Perlaidos:

778 — F. Bieliauskienė
785 — J. Paplauskas
786 — N. Talmantas
787 — V. Bdauskaitė
805 — E- Adomaitiene
809 — J. Sereikis

20440 — E. Grigaliunaitė

20595 — K. Šapko 
205p6, — J., Pikolai te 
20696 —Pi Damulis 
20729 — B. Valančius 
20880 — D. Liikhuskienū 
21029 — A. Biškauslsaš 
21085 — A. Baltušis 
21068 — J. Jonikaite

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

KIeolas Jurgelionis
Praneša atidaręs naują teisią ofisą vidurmiestyje, kurs

užsiims visatina advokato praktika, adresu:

127 North Dearborn Str

Kambariai: 1117—1122

Telefonas State 7521

Vakarais nuo (i vai. iki 8:30 vai. priimdinės ir toliaus savo

ofise Naujieną namuose 1739 So. Halsted St., telefonas

Panedėlio vakare nuo 6 vai. iki 8 vai. bus ant Town of

telefonas Yards 0145.

2072
«*■

Koosevelt 8500. Taipgi nedėliomis nuo 10 v. iki 12 v. ryto.

Lake, J. J. Zolp ofise, 4601 South MarshfiekI Avenue,

✓

No. 2072. iVeno šmoto suknia be 
juostos. Nėra jokios abejonės, kad 
pasiuvimas šios suknios neužims daug 
laiko.

Sukirptos mieros 14 ir 16 metų, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. t 36 
mierai reikia 3% yardo 40 colių ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų 1 . ’ *-
paduotą 1 
vyzdžio numerį, .
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krąsos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

pavyzdžių, prašome iškirpti 
blankutę arba priduoti pa- 

pažymėti mierą ir

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-, 

siųsti man pavyzdį No...............\.

Mieros ........................J. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestą* ir yalst.)

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
• Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 

kokio jums reikia, be trukdymo laiko. .
Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 

čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminaęijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo Žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip Jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

' Eikit pas ji ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISWOL'D MEDICAL OFFICE, 544 Woodwaxd A v.*,. Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

’rL4E.CXKTWA ■'s i
kviety Ir paliegą *avedam« | Mintie lt nauju* talp<l dlrb- S

tave*. Caah arte ant išmokėjimo. N
Pirmutinė Lletavią Blektroe Kerąoradja Amerikoje

THE BRJDGEPORT ELECTRIC COn Ine, |
A. BARTKUS, Pro*. $

1619 W. 47th St., Tel, Boulevard 7101,1892. Chicago, I

8
Mrs, MICHNIEVICZ- VIDIKIENE1

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi’* akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bųčiuoao. 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.

Lietuviu Dentistas patar
naus geriau

Traukimai dantų be ikatum 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausiu mai
stą, Gai ant uo jame visą savo darbą, D 
žema* musų kainas. Sergėkite «av* 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street,
Netoli Aflhžaud Ava.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

į Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ay yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja? '
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėme ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

Jei abejoji akimi*, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUilENTHAL

Opto*Mtri«t 
T.t Boul«*ar4 MM 
4M» 0. AihJanl 
KiumpM 47-to* gat 

S-tm lubaba 
—m—..u,., — .

DR. SERNER, 0. D
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedčldieniais nuo 9 iki t12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkew!c« 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsieikime, pei
kia ypatiŠką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St..... - - J. . ‘ 

. -N

«DR. HERZMAN “
Gerai lietuviams'žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vąl. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinoi*
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

Dr. J. Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Western Avė. 
Telefonas Lafayette 4089

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kantvpas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekus. Tam bariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare.

. Nedalioj nepriimami ligonių

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

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

- LITTLE 
SPINOGPAPHS

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

iki 2 vai. po pietų

6
8

Kiekvienas 
skundžiasi 
atminties, 
keletas dėl 
sprendžia.
Geras nusprendimas 

yra labai daug veftas

t

žmogus /į 
dėl savo 
bet tik

savo nuo-

visokiuose atsitik 
se.

Pasirinkimas 
ropractor, kad p 
įėjus jus kuomet 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

11Z1U- 
jųs

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel, Drexel 9191 *

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

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

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vok. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dicn.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, Iii.
. Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlįoj nuo 10 iki 12 dieną

Phone Boulevard 7589

Dr. VViIliam Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijog Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ii; norvų ne-

• sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
i ■ t .

Valandos kąsdieu nuo 10 ryto iki
8 valandai vakarė. '»■

■
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Tel.. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating 

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

NORĖDAMI!
PIRKTŲ PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

S, L FABIONAS K!
—rVTM—rrn—mami^hn i mm i i n mi ■■■!■ - __ e

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Ba jie va r d 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
5* Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
-------------- y

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: . s 
4601 S’o. Marshfield Avė.

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

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

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

T

J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo .9 iki 12 vai. dienos ir 
Nup;2 ;iki 9 vai. vakare

' IU!I.I
£3

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

.... . ...... R
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3803 S. Kedzie Are. 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

* ...........— , ... J

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, 
linui.................................I I I I !■ J

St.
9 vakare.
6 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
/ Telefonas Canal 0464

jį • . ■ ■

įValąųdos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nųo 2:Š0 iki 4:30 po piet;
? • į; >
;A Biuras 4348 Archer Are.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

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 Izitus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuos* Teismuos*, Egzami
nuoja Abstraktus, ^Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimtu

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1M7.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakąraiu: 10717 Indiana Avė.

I Tel.: Pullm-an 6377

T61. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. ' 
Tel. Central 6200

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yords 4681 5 <

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Psblic 

3405 Debdor Street 
J Phoae: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Pertvarkys automobiliu 
judėjimą vidurmiesty

Sukimasis po kairei pusei bus 
visai panaikintas.

Nuolatos didėjantis susigrū
dimas vidurmiestyje jau nuo se
nai verčia atatinkamas jstaigfas 
jęalvoti kaip tą susigrūdimą su
mažinti, o jei to negalima pa- 
daryti, tai kad kaip nors paleng
vinti ir pagreitinti judėjimą vi
durmiesty.

Tuo tikslu dabar manoma pa
naikinti visus užsisukimus po 
kairei vidurmiestyje. Ne auto
mobiliai, nė gatvekariai, nė ve
žimai, nė, pagalios, omnibusai 
negalės suktis po kairei ir jei 
kur reikia išsisukti, turės suk
tis tik po dešinei.

Be panaikinimo sukimosi j 
kairę, dar manoma įvesti šiuos 
patvarkimus: kad kiekvienas 
automobilistas, kuris užgaus 
žmogų butų atiduotas teismui; 
kad visi automobilistai, kurie 
nebus privažiavę vidurio gat
vės prieš policistui sušvilpiant, 
turėtų suktis po dešinei; suma
žinti greitumo važiavimo užsi
sukimuose. Skaičius policistų 
vidurmiesty bus žymiai padidin
tas, taipjau bus rūpinamasi įdėti 
vidurmiestyje ant visų kampų 
automatines lempas. Su auto
mobilistais bus griežčiau elgia
masi ir už mažinusį peržengimą 
patvarkimų automobilistai busią 
areštuojami. Ir dabar į dieną 
areštuojama apie 250 automobi
listų, daugiausia už perilgą pa
likimą automobilio vidurmiesty 
ir už pravažiavimą pro stovin
čius gatvekarius.

Panaikinimui sukimosi į kairę 
pritarė visi automobilistų kliu- 
bai, bet pasipriešino tam trokų 
kompanijos. Savo pasipriešini
mu trokų kompanijos iškovojo 
koncesijų, kuriomis automobi-

SIMONAS TVERIJONAVIČIA
Mirė rugsėjo 5, 1924, 12.25 

po pietų. Amžiaus 45 metų. 
Buvo vedės, paliko moterį 
Veroniką ir dvi dukteris Ele
ną 11 metų, Oliesę 7% metų. 
Iš Lietuvos paėjo Grinkiškio 
parapijos, Budų kaimo, Ra
seinių apskričio. Lietuvoj li
ko sesuo ir brolis.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 9, 1924, 8 vai. ryto, 
į Nekalto Prasidėjimo P. š. 
bažnyčią, po pamaldų į šv. 
Kazimiero kapines iš namų 
4601 S. California Avė.

Visus gimines, draugus ir 
pažystamus širdingai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliudusi
Moteris ir dukterys.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius I. .L Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

ANTANAS PETRAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 4, 1924, 9:30 vai, Vaka
re. 33 metų amžiaus. Tu
rėjo restauraną, 1947 So. Hal- 
sted St. Iš Lietuvos paėjo Se
dos parapijos, Reikalnių kai
mo, Mažeikių apskričio. Lie
tuvoj liko brolis Bronislovas. 
Laidotuvės bus panedėly, rug
sėjo 8, 1924, 2 vai. po pietų, 
iš namų 2049 W. 23 St. į 
Tautiškas kapines, širdingai 
kviečiame gimines, draugus 
ir pažystamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Lieka nuliūdęs pusbrolis 
Jonas Krūmas.

Laidotuvėse patarnauja S. 
M. Skudas, 1911 Canalport 
Avė. Tel. Roosevelt 7532,

liams bus leista suktis į kairę apielinkės ligonines, bet niekur 
Wabash, Van Buren, Lake ir savo pačios negalėjo surasti. Jis 

atsikreipė prie policijos, bet ir 
toji dar jokių pėdsakų jo pa-

Franklin gatvėse.
Gatvekariai taipjau panaikins 

sukimąsi į kairę. Dabar gatve
kariai daro 25 tokius užsisuki
mus vidurmiesty. Nuo rugsėjo 
14 d. jie visi bus panaikinti, 
pertvarkant gatvekarių vaikš
čiojimą. Taipjau bus panaikin
ta 12 užsisukimų į dešinę ir dvi 
gatvekarių sustojimo ir grįžimo 
vietos bus visai panaikintos.

Tais patvarkimais manoma 
sumažinti susigrūdimą vidur
miesty 33 nuoš., arba bent pa
didės ant tiek vidurmiesčio įtal- 

pumas. ( (

Sveikiausias vaikas
Chicagos karnivalas North 

Shore Polo darže j ieškojo svei
kinusio vaiko; šimtai vaikų li
ko išegzaminuota ir tobuliau
sia — sveikiausia protiniai ir 
fiziniai — liko pripažinta An
geline Dorothy Grimes, 4 metų 
mergaitė, kurios egzaminavi
mas parodė, kad ji yra 98.8 
nuoš. tobula.

Ji yra šešioliktas vaikas Gri
mes, 4957 Berthau Avė. Ji nie*- 
kad nebuvo lepinama ir bovi- 
jama, nes mptina apart jos tu
rėjo prižiūrėti dar 15 savo 
vaikų, daugiausia mergaičių, 
kurių niekurie jau suaugę. 
Angeline nuo trijų mėnesių 
maitinosi karvės pienu, o pa
skui šiaip sveiku maistu, dau
giausia daržovėmis ir dar nie
kad nematė daktaro.

Jos motina irgi kilusi iš di
deles šeimynos, kurioj buvo 12 
vaikų. Tėvas, paprastas gele
žinkelietis, kilęs iš 14 vaikų 
šeimynos.

Išnykę gyvūnai muzejuje.

Field muzejuje išstatyta gal
vos trijų išnykusių gyvūnų, ku
rie gyveno prieš 3,000,000 metų 
ir kurių kaulus rasta Patagoni- 
joj, Pietinėj Amerikoj. Tas 
galvas buvo labai sunku išimti, 
nes jas rasta juroje Patagonijos 
pakraščiuose ir galima buvo pri
eiti tik kada būna vandens nu- 
slinkimas, taip kad dirbti galima 
buvo tik kelias valandas į die
ną. Ten siaučia smarkios aud
ros, taip kad vilnys net krantų 
akmenis laužo, todėl darbinin
kams tekdavo gryžti į krantą 
dar ilgai prieš pakilimą van
dens.

Parodoje išstatyta kaip tos 
galvos liko rastos — akmenyje, 
kuriame vos užmatoma kaukuo- 
lė; paskui parodoma kaip ak
muo lieka atidarytas ir kaukuo- 
lė atsargiai išimama.

T. J. KUČINSKAS — APDRAU- 
DOS KOMPANIJOS 

ATSTOVAS.

Amerikiečių įstaigos vis dide
snę domę pradeda kreipti į sve
timtaučius- Didelė apdraudos 
kompanija Mutual Benefit Life 
Insurance Co. net sudarė naują 
atskirą American departamen
tą, kuris rūpinsis vien ateiviais. 
To departamento vedėju pasta
tė Erik L. Sonderby, irgi ateivis 
kuris per daugelį ?netų veikė 
tarp ateivių.

Kompanija turės savo atsto
vus tarp įvairių tautų. Chicago- 
je lietuv’ų agentūrą tai kompa
nijai apėmė Tadas J- Kučinskas, 
advokatas ir reel estete broke
ris. Jo raštinė bus 140 South 
f earbo-’r.. St. ir 3210 So. Hats 
itd Str.

Neberanda savo pačios ir 
dukters

Kada Walter Zelinski iš Mil- 
waukee įvažiavo savo automo
biliu į griovį ties Lake Bluff ir 
sužeidė savo pačią ir dukterį, 
tai pravažiuojantis kitas auto
mobilistas sutiko nuvežti jas į 
ligoninę, o jis pats pasiliko prie 
automobilio. Ištraukęs iš grio
vio savo automobilių jis nuvy
ko į Lake Forest ligoninę, bet 
savo pačios ir dukters ten ne
rado. Jis pašaukė visas

čios ir dukters neužtiko.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro* 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausi j j pašt$ 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
tVindovv” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME- 
Iii, kaip kad šiame sąraše Tptižy 
metą. Laiškus paštas laiko tik 

keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

902 Andrijauskas Kazis
904 Baiecunas Juzapas
916 Ciparis Frank
918 Dacaite Zuzana
920 Degutis E.
922 Didzulis Juozas
923 Dobravalskitei Emilijei
932 Fulcus Antanas
936 Goldikos Fran
937 Gavlas Jan
939 Nejedlis Enni
944 Januskaite J. M. E.
948 Klimasaushui N.
952 Krauczanas Antanas
955 Kortila Jorstei
957 Kulikauskas V.
964 Maciui Teopilini
9G6 Martischius M.
969 Meskauskis Pouilas
976 Noureckas Feim Martin
977 Navreckis Viktor '
978 Nadusauskui Jonui
981 Pocvicene Agota
982 Poplauskas Jozapas
985 Ruiclakui Jonui
986 Puvilaucki Paimti 
997 Stoškus Stanislaus

1006 Tamulonis Agata
1010*Visbaras Ambrozius
1011 Virsulu Jouzui

Lietuvių Rateliuose
Iš Birutės
Pranešimas

šis yra paskutinis pakvieti
mas arba pranešimas dėl pri
sirašymo ir lankymos į Birutės 
choro pamokas.

Todėl visi senieji nariai, ar
ba kurie nori įstoti į Birutės 
chorą, tegul atsilanko ketverge 
į Mark White Parko svetainę 
ant pamokų, nes šis ketvergas 
bus paskutinis dėl prisirašymo 
ir senų narių sugryžimo.

Visi gerai žino, kad Birutė 
turi didelius darbus priešaky
je, o nelankantis choro pamo
kų reguliariai negali imti da- 
lyvumą rengiamam koncerte, 
kuris įvyks spalio 12 d. š. ir 
veikale “Kornevlilio Varpai,” 
kuris bus statomas gruodžio 
7 d.

Ateinantį ketvergą bus pa
skutinį kartą, atdaros durys ši
tam sezonui. Tegul kiekvie- 
nas-na buvusiš narys-ė, bei 
nauji nariai neužmiršta ateiti 
į choro pamokas ketverge, 
rugsėjo 11 d., o utarninke vy
rams, rugsėjo 9 d. š. m. į Ray- 
mond Chapel. Pamokos prasi
deda lygiai 8 vai. vakare.

Sekr. S. Krasauckas.

North Side
Prasidės Pamokos

Vaikų Draugijėlė “Bijūnėlis” 
vėl pradėjo lavintis lietuvių kal
bos, muzikos ir dainų, čia pri
augančio jaunimo yra daug; to
dėl vietos susipratę lietuviai no
rėdami, kad musų jaunoji gęnt- 
karte nedingtų amerikoni?mo 
bangose, per pastaruosius kelis 
metus per šią draugiją lavinę 
vaikučius savo tėvų ,’kajbos ir 
kultūros- * i

Geri mokytojai
Kaip praeitais metais, taip ir 

šiais mokys kompetentiški mo
kytojai. P-as P. Sarpalius mo
kins muzikos ir dainų; lietuvių 
kalbos pamokas duos Dr. A. 
Montvidas. Jie jaunųjų buvo ir 
yra įmylimi-

Kad šie visi prisirengimai ne
būtų veltus, ir kadangi mokyto
jams dėstymas užima tiek pati 
laiko dėl mažo skaičiaus kaip
ir dėl didelio, tai čia yra aišku 
kiekvienam, kad reikia pradėti 
mokintis visiems ir vienu tuo pa 
čiu laiku, atsidarant mokyklai, 

kitas Todėl mes kviečiame visus, ku

NAUJIENOS, Chicago, HL

rie tik norite savo vaikus mo
kinti minėtų dalykų, ateikite ir 
atsiveskite juos. Jeigu kas dar 
nepriklauso prie “Bijūnėlio” 
draugijos, tai esate kviečiami 
prisidėti, .— sąlygos yra leng
vos.

Registracija ir pamokos pra
sidėjo nedėlioję, rugsėjo 7 d., 10 
vai- ryto, Liuosybės salėje, 1822 
Wabansia avė- Northsidčs ir 
apielinkės lietuviai nepraleiskite 
progos. — Komisija.

* * *

Vietos senbernių eilės pradėjo 
sparčiai retėti. Ypač tai prasidė
jo šį rudenį. Man teko būti jau 
keliose vestuvėse ir nusistebė
jau, kad senberniai gauna vis 

jaunas ir gražias mergaites. Ne
stebėtina tad, kad jie taip grei
tai ir atsižada savo “stono”.

štai pereitą sekmadienį musų 
eilės vėl sumažėjo vienu nariu: 
Viktoras Kirsnis apsivedė su 
gražia ir patogia Kazimiera Ka
valiauskaite. Linkime jiems lai
mingo gyvenimo. — Svetys.

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.

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

Roseland. — Susirinkimas draugijų 
delegatų palaikančių “Aušros” kny
gyną įvyks 9 d. rugsėjo, Utarninke, 
7:30 vai. vakare “Aušros” kamba
riuose, visi delegatai dalyąaukite.

.- — Raštininkas.
t ...

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas atsibus rugsėjo 9 d., 
utarninke, Raymond Chapel, 816 W. 
31st St.

Susirinkimas atsibus lygiai 8 vai. 
vak. Visi. atstovai malonėkite nesi- 
veluoti, nes daug svarbių reikalų ap
svarstymui ir išsprendimui yra.

— Chicagos Lietuvių Taryba.

Birutės Choro vienų vyrų dainų 
praktika atsibus rugsėjo 9 dienoj 
utarninko vakare, nradžia 8 vai. Ray
mond Chapel, 816 W. 31 St. Visi dai
nininkai privalote būti laiku, ir nauji 
nariai vyrai esate kviečiami prisidėti 
prie Birutės. — Valdyba.

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

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai užsl-

— A. Vilis, LSS. VIII Raj. sekt

Birutės valdybos susirinkimas 
įvyks panedėlyje, rugsėjo 8 d., 
Raymond Chapel svetainėj, lygiai 
8 vai. vakare. Visi valdybos na
riai ir rėmėjų atstovai yra kvie
čiami atsilankyti į posėdį.

Rast. S. Krasauckas.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 
bo ant North Sidės mėnesinis su
sirinkimas įvyks rugsėjo 8 d., 8 v. 
vak., šv. Mikolo parapijos svetai
nėj, 1644 Wabansia avė. Nariai 
malonėkite būti laiku, turim svar
bių reikalų. —Valdyba.

Vaikų draugijėlės Bijūnėlio su
sirinkimas įvyks pirniądieny, rug
sėjo 8 diena, 7:30 v. vakj, Liuosy
bės svetainėj, 1822 Wabansią Avė. 
Visi nariai prašomi ateiti paskir
tu laiku. Yra daug svarbių reika
lų. —'Valdyba.

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos- Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžih daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuddis.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas atsibus 8 rug
sėjo Keistučio spulkos name, 840 W. 
33 g., Chicago, III., ligiai kaip 7:30 v. 
vak. esate kviečiami visi atsilankyti, 
nes yra svarus susirinkimas, nes 
Auditorijai stogas yra dedamas.

— Bendrovės sekr. A. Jankauskas.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU merginos dėl apsive- 

dimo nuo 19 metų iki 32 metų, be 
skirtumo tikėjimo. Aš vaikinas 36 
m',etų, turiu savo namą $15,000 ir 
forniŠius, vienas gyvenu, Merginos 
arba našlės nepraleiskite šitos pro
gos. Atsiųskit paveikslą. Laišku su
teiksiu daugiau žinių. Mike J. Kas- 
trowicki, Box 1, 2402 — 5th Avė., 
South Mįlwaukee, Wis.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, laisvų pažiūrų, nuo 25 iki 
37 metų senumo. Aš esu vaikinas 38 
metų senumo. Negeriu svaiginančių 
gėrimų ir nerūkau. Kuri norėtų su 
manimi susipažinti, meldžiu atrašyti 
laišką, atsakymą duosiu kiekvienai. 
Vyrų meldžiu nerašinėti. J. Kudi, 
4834 Wegg Avė., E. Chicago, Ind..

JIESKO PARTNERIŲ

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

Theodore E. Brown
2610 So. Spaulding Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM 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.
STOGDENGYSTĖ

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

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

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

Armitage 6193

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA senyva mote
ris prižiūrėjimui 2 metų vai
ko. Valgis, guolis ir atlygini
mas.

3417 Wallace St., 2nd fl.
St. Kivilis

REIKIA MOTERŲ 
Vedusių arba nevedusių 
Tarpe 25 ir 35 metų

Gabių ir energingų kaipo virši
ninkų didelioje ^organizacijoje pa
gelbėti pasikalbėjimuose, lietuviai 
kostumeriai. Jei galite tai atlikti, 
atsišaukite .panedėly nuo 11 ryto 
iki 5 vakare.

2610 S. Spaulding j Avė.
REIKALINGA —

Veiterka į Restaurantą dirbti.
Kreipkitės

2404 Indiana Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

SENA, ATSAKANTI ĮSTAIGA 

reikalauja vyrų ir moterų dėl 
pilno arba dalies laiko

Mes pasiūlome:
Pirmas—Tikrą progą propor

cijoj išgalės-
i . • t I

'Antras—Apsakantis socialis 
ir biznio stęvis.

Trečias—Geros įplaukos. Mes 
turime žmones dirbančius pas 
mus kurie uždirba labai geras 
algas.

Ketvirtas—Mes duodame spe
ciali kursą visai dykai, taip, kad 
jus galite greitai suprasti musų 
biznį.

Atsišaukite panedėly, rugsėjo 
8, nuo 10 iki 12 dieną, Room 
405, 140 So. Dearborn St-, klau
skite Mr. Theodore Kuchinskas 
arba Mr. E. L. Sonderby. Po pie
tų 3210 So. Halsted St- arba te- 
lefonuokite Randolph 4170 arba 
Boulevard 9663

REIKIA DARBININKU
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS siuvėjas prie 
abelno kostumeriško darbo

Atsišaukite
S. Alekno

2537 West 63 Str.
REIKIA patyrusio bučerio su pi

nigais, prie grosernės, kur galima 
įtaisyti bučernę, kurios nėra arti. 
Gera proga padaryti pinigų.

Kreipkitės:
258 W. 117 St. 
CHICAGO, ILL.

REIKIA —
Kriaučių prie vyriškų ir mo-

teriškų darbų.
Atsišaukite

6758 So. Wentworth Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius “Ap- 

rinson” 8 cilindefrių, 7 pasažierių, 
1922 metų atrodo kaip naujas, arba 
mainysiu ant grosernės ir nedidelio 
namo. Perkanti gaus didelį barge- 
ną, turi būti parduota greitai.

Tel. Boulevard 4435, 
3210 So. Halsted St.

Box 144

RAKANDAI
PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra

kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kambario • setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vartotas 3 mėn. už $350, kaurai, liam- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5G29 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA dažų krautuvė 

(Paint Store). Biznis 16 metų senu
mo, gerai išdirbta, Lietuvių apgyven
ta vieta. Noriu parduoti greit, todėl 
parduosiu pigiai.

2237 W. 22 St., Chicago.
Phone Canal 4101

PARSIDUODA ar mainoma cigarų, 
cigaretų, tabako, ice crearn parior ir 
lengvų užkandžių krautuvė. Pigi 
renda, 4 kambariai pagyvenimui.

Atsišaukite
3633 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3564

PARSIDUODA maža grosernė su 
visais rakandais ir rūmais pagyveni
mui Renda $10.00. Parduodu pi
giai, nes turiu apleisti miestą.

Atsišaukite
3148 So. Aubum Avė.

GROJIKLIS PIANAS 

$120
Iš priežasties apleidimo miesto, 
aš parduosiu savo $650 vertes 
grojiklį pianą už $120, su 103 
muzikos rolėliais, benčiumi ir 
kabinetu. Klauskite Mrs. Jan- 

kowski’s piano.
1389 Milwaukee Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI bučernč ir 
grosernė, trokas ir visi įran
kiai. Biznis išdirbtas per 10 
metų. Kreipkitės:

Mrs. C. Petrušionis 
3428 Auburn Avė.

PARSIDUODA grosernė, kendžių, 
cigarų ir visokių smulkmenų ir 
minkštų gėrimų. Labai geras biznis, 
4 gražus kambariai pagyvenimui. 
Renda nebrangi. Turiu greit parduo
ti, nes važiuoju į Lietuva.

732 W. 19 St., 
Tel. Canal 1149

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė kampinė, karai eina iš 
abiejų pusių. Kreipkitės tuojau 
gausit bargeną.

J. VALENČIUS, 
1338 W. 59th St.

PARDAVIMUI restauranas, 
už prieinamą kainą, labai ge
roj vietoj. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

C. & A. Restaurant
3711 S. Kedzie Avė.

GROSERNĖ, delikatesen ir 
ice cream biznis pardavimui, 
netoli dirbtuvių, su visais fix- 
tures, kaina $1400.

4324 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA labai gera bučer- 
nė ir grosernė iš priežasties ligos. 
Randasi visokių tautų apgy ventoj 
vietoj. Lysas ilgas, pigi renda, ge
ri ruimai pagyvenimui. Kas nu
pirks, tas bus užganėdintas. Krcip- 

j kitės į Naujienas
i ____________ Rox 548_____________

Už $250 nupirksite mano pui
kų $650 vertės grojiklį pianą, 
vartotas tik 3 mėnesius. Cash 
arba išmokėjimu. Atsišaukite 
tuojau.

1722 So. Ashland Av- 1 floor

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė su namu, 4 gražus gyveni
mui kambariai; vana elektra ir 
gasas. Randasi Brighton Phrke. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2519 West 43rd St.

Pirmadienis, Rūgs. 8, 1924

NAMAI-ŽEME '
ANT PARDAVIMO muro 

cottage.
3219 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 4 augštų bizniavas 
muro namas, 4 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius. Galima pirkti su bizniu ar be. 
Biznis yra kendžių krautuvė; arti prie 
mokyklos. Savininkas nari parduoti 
greitai.

ONA MARKUNIENĖ 
___ _______ 2050 W. 21 St.

EXTRA! *
PARSIDUODA 5 kambarių medi

nis namas 1% aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyrus lotas prie na- 
rr.’O. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS
6135 W. Giddings St.

PARDAVIMUI mūrinis, 4 
fialų namas, su visais įtaisy
mais. Kaina $8,700. Rendos ne
ša $100 j mėnesį. Kreipkite^ 
pas savininką.

5252 S. A riesi an Avė. 1 
puikus NAUJAS 4 FL. NAMAs" 

4-5 kambraių flątas, 4 karų murb 
nis garadžius, rendos $4,000, pastaty
tas vėliausios mados, lietuvių koloni
joj, kaina $34,000, cash $15000. Pasi- 
simatykit su savininku

G. J. SCHREIER, 
6444 S. Rockwell St. 

Prospect 6238
EXTRA BARGENAS 

Pardavimui nu namai ant vieno loto. 
Priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kam*ba* 
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, šturminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12t^%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

PARDAVIMUI 2 augštų ir 
skiepas, mūrinis namas, 6-6 
kambarių, elektra, vana, vasari
nė virtuvė, augštas, geras pir
kinys. 730 W. 19 Place

MARQUETTE MANOR
6 kambarių mūrinė bungalow, 

apie 11% metų senumo, aržuolo tri- 
mingai, su grindimis augštas, karš
iu vandeniu šildoma, sun parloras, 
tile vana. kaina $9500, cash $6000. 

5936 S. California Avė.
Phone Republic 6226

MOKYKLOS ~
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. MadiHon, Chicago, TU. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
------

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicagų, III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chlcags. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

IŠMOKITE SIUVIMO DRESIŲ 
Drafting, designing, fitting, finishing. 
Del jūsų ir kitų, 3 mėnesių pilnas 
kursas . Pradinių ir pramokusių klia- 
sos. Pradėkite dabar. Maža mo
kestis, išnvokėjimais.

Beulah Macdonald School
309 So. La Šalie St., 

Wabash 8799
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