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Ispanijos diktatorius ieško 
armijos paramos 

t

Cičerinas kviečia visus 
slavius kooperuoti

Maskva sugrąžino Armėnams 
atimtą bažnyčių turtą

Ispanijos diktatorius nori 
ilgiau viešpatauti

Atsišaukime į armiją sako, kad 
per. trumpas buvęs laikas 
viską sutvarkyti.

T, Sąjungos ekspertai 
tardo nusiginklavimą

Anglu premjeras MacDonaldas 
ir Franci jos Herriotas apleido 
Ženevą.

FIRMAS ORO GOLFININKAS
i ■ • f ' 4 >

Pirmas skrendąs golfininkas, pirmas žmogus, kurs gena golfo bolę stovėdamas ant le-

Hondurase laukiama mū
šio su revoliucininkais

Valdžios jėgos užgrobė trau
kinius kareiviams gabenti.

WASHINGTONAšT rūgs. 8.
— Gauta čia oficialė žinia 
skelbia, kad Sap Petro apielin- 
kėj, Hondurase, laukiama re- 
voliucininkų susirėmimo su 
valdžios jėgomis.

Valdžios kariuomenė suėmė 
traukinius, einančius iš Puer- 
to Cortez, kadangi jie esą rei
kalingi jai kareiviams gabenti.

Stiprios revoliucininkų jė
gos žygiuojančios San Pedro 
linkui, bet padėtis pajūry esan
ti “rami.”

PASAULINIAI LAKŪNAI AT
SKRIDO Į NEW YORKĄ

Chicagoj jų atskridiino lau
kiama apie rugsėjo 14. —

Moters piktumas
Nušovė merginą, kam jai nusi

šypsojo vyras.

CHjILDiRESS, Tex, rūgs. 8. 
— Clara Maddox’ienė, 27 me
tų, ties vietos viešbučiu nušo
vė kitą jauną, 23 metų, mer
giną Annabelę Barker’iutę.

Suimta žmogžudė aiškiuos 
policijai, kad ji tatai padarius 
negalėdama susivaldyt iš piktu
mo. Ji mačius savo vyrą, Mad- 
dox’ą, stovintį ties automobi
liu, kuriame sėdėjus Barkeriu- 
įė, ir meiliai į ją besišypsantį.

MADIRIDAS, Ispanija, rūgs. 
8.— Ispanijos karinio direkto
rato galva, Primo de Rivera, 
išleido atsišaukimą armijai ir 
laivynui. Proklamacijoj jis sa
ko, kad nežiūrint jo vilčių, 
kad ligi rugsėjo 13 dienos, tai
gi metinių nuo jo įsteigimo 
sukaktuvių, direktoratas su
gebėsiąs padaryti galą “tai su-

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 8. 
— Nors Anglijos ir Franci jos 
premjerai — MacDonaldas ir 
Herriotas — apleido Tautų Są
jungos posėdžius ir iškeliavo 
navo, daugelis gabiausių Euro
pos. Pietų Amerikos ir Afri
kos valstybės vyrų pasiliko Že
nevoj nagrinėti priverstinos ar- 
l itracijos, saugumo ir nusigink-

kiančio aeroplano sparno, tai ere akrobatas Al Wilson’as, kurį čia matote, šituos savo 
“ti iksus” jis darė Los Angeles, Kalifornijoj.

symas Tautų Sąjungai yra būti
nai reikalingas.

FRANCUZŲ-BELGŲ MUITI
NĖS RUHRE PAŠALI

NAMOS

irutei, de! kurios kraštas ken- - lavimo ,klausimus, kurie Sąjtin- 
čia ir kuri vedė Ispaniją anar- Sgos tarimu turi būt išnagrinėti, 
chijon, susiskaldyman ir pra-i idant ateity visi valstybių ginčai
gaištin,” vis dėlto pasirodę, 
kad per taip trumpą laiką ne
buvę galima visa kaip reikiant 
sutvarkyti. * .

šituo atsišaukimu Ispanijos 
diktatorius nori gauti armijos 
ir laivyno pritarimo, kad jis 
su kariniu direktoratu galėtų 
ilgiau Ispanijoj viešpatauti.

Čičertno Slavių tautų ko- 
operavimo projektas

ir nesusipratimai butų taikos 
keliu išlyginami.

šiandie susirinkimas svarstė 
kitokius klausimus,, paminėtus 
metiniame Tautų Sąjungos Ta
rybos raporte. Tikimos, kad tie 
klausimai bus bėgy dviejų dienų 
baigti, ir tada plenumo susirin
kimas per kokią savaitę nebesu- 
sirinks, idant per tą laiką komi
sijos galėtų susikoncentruoti 
opiausioms problemoms — arbl- 
tracijos, saugumo ir nusiginkla
vimo*

PARYŽIUS, rūgs. 8. — Ei
nant Londono sutarties sąlygo
mis, franeuzų ir belgų muitinės 
išilgai rytinės okupuotojo Ruh- 
rc krašto ‘sienos busią rytoj ap
leistos, sako reparacijų komisi
jos gautas iš laikinojo generalio 
reparacijų agento Owen 7X 
Youngo pranešimas.

Pilietinis Karas Kinuose

(prancūzai sustiprino savo 
sargybą Morokkoj •

PARYŽIUS, rūgs. 8.— Frati- 
euzų armijos vyriausybė su
stiprino visus franeuzų zonos 
Morokkoj pasienio postus, ka
dangi sukilusieji prieš Ispani
ją maurai, kuriems vadovau
ja Abd-eLKrim’as, kartas nuo 
karto iš ispanų zonos įsiver
žia ir į franeuzų sritis. Kol 
kas esamų Morokkoj franeuzų 
jėgų pilnai pakanką sargybos 
reikalams ir naujų sustiprini
mų siųsti ten nesą reikalo.

MASKVA, rūgs. 8. — Už
sienio reikalų komisaras čičeri- 
nas paruošė naują visų slavių 
kooperavimo projektą, sulyg ku
riuo visos didesnės ir mažesnės 
slavių valstybės turėtų eiti iš
vien.

čičerino projektas rado pri
tarimo Čekoslovakijoj ir Jugo
slavijoj ir neužilgio tuo reika
lu turės įvykti konferencija.

Šios dienos posėdį atidarius, 
.buvęs Šveicarijos prezidentas 
, Gustave Ador, padaręs T. Są- 
; jungos Tarybos darbuotės ap- 
; žvalgą pranešė, kad jau esą pa- 
( kankamai fondų naujiems Tau
tos Sąjungos susirinkimų rū
mams pastatyti.

Švedijos užsienio ministeris 
Vurtembergas pasiūlė sumany
mą, kad T. Sąjungos Taryba pa
skirtų tam tikrą komisiją išna
grinėti tarptautinių teisių rutu-

Maskva sugrąžino Armė
nams bažnyčių turtą

loj imąsi.
MacDonaldas patenkintas

LONDONAS, rūgs. 8. — Pre-
----------- imjeras MacDonaldas, kurs šian-

Tasai turtas buvo bolševikų die išvyko Škotijon, pareiškė,
atimtas laike bado metų kad jis esąs labai patenkintas
1920-21.

EčlMIADZINAS,

!savo vizitu ženevon.
“Tautų Sąjunga,” pasakė 

Armėnija, MacDonaldas, “turi daugybę
rūgs. 8. — Maskvos vyriausy- darbų nuveikti, bet aš tikiuos, 
bė sugrąžino armėnų katalikų kad mes davėme gerą pradžią,
bažnyčiai visą turtą, konfis- ir kad visuomenės nuomonė ne- 
kuotą armėnų bažnyčiai 1920- sileis save klaidinti. Ji drąsiai 
21 bado metais. Sugrąžinta atliks savo priedermę, paremda- 
daugybė aukso ir sidabro kie- ma kiekvieną, kurs stengias ra- 
likų, kryžių, kandelabrų, bran- sti praktinių priemonių arbitra- 
gių paveikslų etc., kurių vertė cijai ir nusiginklavimui.” 
siekia daug tūkstančių dole
rių. Tas turtas pargabenta ke
turiose dideliausiose skryniose 
ir bus išdalintas vietos bažny-,

. čioms, iš kurių jis buvo kon-'diskusijų tema Ženevoj šiandie 
fiskuotas.

Vokietija neprisipažinslanti 
kaltai dėl karo

ŽENEVA, rūgs. 8. — Gyvų

buvo Vokietijos nauja nota, ku
rią ji esanti paruošus ir kurioj 

ILLINOIS DARBO FEDERA- j vėl pareiškianti, kad dėl karo 
CIJOS SUVAŽIAVIMAS ne Vokietija kalta- Jeigu Berli- 

-----------  j no valdžia, nežiūrint aliantų 
PEORIAL U1-, rūgs. 8. — šia n- premjerų įspėjimo, išsiųs tokią 

die čia prasidėjo Illinois Darbo notą, užsigindama kaltės dėl ka- 
Federacijos metinis suvažiavi- ro, tatai labai gali pakenkti Vo- 
mas, apie 600 delegatų dalyvau- kietijos reikalui ir jos priėmi- 
jant. Suvažiavimas, be kita, in- mui Tautų Sąjungon,—nors ap- 
dorsuos progresyviųjų La Folle- lamai visų pripažįstama, kad
tte’o-VVheeler’io tikietą ateinan- sekmingesniam tarptautinių 
tiems prezidento rinkimams. teisių reformavimui jos priklau-

Mandžurijos valdytojas gen.
Čang Tso-lin pasiruošęs žy

giuoti prieš Pekiną.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
8. — Japonų žinių agentūra 
praneša iš Mukdeno, kad gen. 
Čang Tso-lin’as sušaukęs Jung
tinių Valstijų, Japonijos, Di
džiosios Britanijos ir Vokieti
jos konsulus ir pranešęs jiems, 
kad jis esąs priverstas grieb
tis apsigynimo priemonių, ka
dangi Čihli provincija jau pra
dėjus ofensivą, mobilizuoda
ma dvi divizijas ir šešias miš
rias kareivių brigadas šanhai- 
kuano ir Jeholo distriktuose. 
čang pareiškė, kad jis tuojau 
pradėsiąs atvirą kovą.

Vyriausia karo arena tebė
ra Liūlio sektoras. Mūšiai čia 
nuo pat pradžios nesiliauja. 
Abidvi pusės vartoja artileri
ją, liet iki šiol nė viena, nė 
antra kiek žymesnės pažan
gos nėra padariusios.

Skaičius sužeistųjų nuolatos 
auga. Šiandie, pranešimai skel
bia, buvę 300 čekiango karei
vių sužeista, taip, kad iki šiol 
skaičius sužeistųjų, atgabentų 
į šanghajaus ligonines siekia 
apie 800 žmonių.

Keleiviai atvykstantieji čia 
iš Mandžurijos sostinės Muk
deno sako, kad gen. Čang Tso- 
linas skubotai ruošiasi irgi 
stoti kovon. Jis renkąs savo 
kariuomenę aukščiau Šanhai- 
kuano, kad pradėjus žygį pie
tų linkui. Tos žinios čekiango 
vadams teikia daugiau drąsos 
ir vilties.

Čang žygiuojąs j Pekiną

ŠANCHAJUS, rūgs. 8. — 
Pranešama, kad Mandžurijos 
valdytojas gen. čang Tso-linas 
su savo kariuomene žygiuojąs 
Pekino linkui prieš savo seną 
priešą generolą Vu Pei-fu.

UŽTIKO TUNELĮ Į DEGTINĖS 
SĄNDELĮ

PEORIA, 111., rūgs. 8. — Sar
gai užtiko vakar tunelį, iškastą 
po žeme į Corping’o degtinės 
pilstytuvę. Matyt degtinės va
gys rengėsi apiplėšti įstaigą — 
išsigabenti vežimus degtinės. 
Tunelis dar buvo nebaigtas kas
ti, bet betruko tik kelių pėdų, 
kad pasiekus didelį degtines 
sandėlį.

Oficialis pranašas nedaug 
tepaguodžia žmones, sakyda
mas, kad jis nieko geresnia 
nematąs prieky, kaip toly
džiai šaltą, šaižų orą. Visa, ką 
jis galįs žadėti, tai kiek blai
vesnį dangų ir daugiau saulės, 
bet temperatūra vargiai pakil
sianti aukščiau nei 4*0—45 
laipsnių. Trečiadienio naktį 
Chicagos apielinkė galinti 
laukti šalnos.

Oficialis šiai dienai prana
šavimas toks:

Chicago ir apielinkė:— Gied
rėja; truputį šalčiau; pusėti
nas šiaurių vėjas.

Vakar temperatūra viduti-
nai siekė 580 F.

Šiandie saulė teka 6:22, lei
džiasi 7:14.

PINIGŲ KURSAS
___—__ : . . L *

Vakar, rugsėjo 8, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.99
Danijos, 100 kronų............... $16.73
Italijos, 100 lirų ..........   $4.38
Francijos, 100 frankų ............. $5.23
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.76
Olandijos, 100 florinų ........... $38.18
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 'frankų ....... $18.78

Latviai ir Lietuvos-lenky 
byla dėl Vilniaus

Latvių laikraštis smerkia savo 
diplomatus dėl pataikavimo 
lenkams

KAUNAS, rugp. 19 [L], — 
Latvių įtakingas laikraštis 
“Latvijos Vestnesis” įdėjo 
straipsnį, kuriame gvildenama 
Latvijos politika Vilniaus klau
simu. Laikraštis klausia, ko
kios politikos privalo laikytis 
šiuo klausimu Latvijos, vyriau
sybė, būtent, neitralumo ar 
aktyvumo. Palaikant vieną pu
sę, neišvengiamai sektų ant
ros pusės užmetinėjimai, užtat 
beliekanti vienintelė išeitis, t. 
y. griežtas neitralumas. Bet gi 
jis turi būti ne tiktai žodžiais,, 
bet ir faktinai konsekventin- 
gai išlaikomas. Deja, lig šiol 
neitralumas nebuvo išlaikomas. 
Latvijos pilitikai vis pabrėžda
vo neitralumą, o tuo tarpu 
balsuoja už Lenkijos kandida
tą Tautų Sąjungos taryboj, ku
ri, kaip žinoma išnešė Lietu
vai nepriimtiną nutarimą Vil
niaus klausimu. Taip pat lat
viai vietoj ir nevietoj pasire
mia ambasadorių nutarimu, ne
suprasdami, kad tuo prasižen
giama su neitralumo dėsniu. 
Dar labiau jis sulaužomas Lat
vijos sutikimu perkelti ketvir
tą Pabaltos valstybių konfe
renciją ženevon, kur Lietuva 
kovoja dėl Vilniaus, kuo Lat
vijos diplomatija lyg parodo 
savo solidarizavimąsi su Len
kija. Laikraščio nuomone, ga
lima surasti ištisa eilė atsiti
kimų, kada Latvijos neitralu
mas virsta tikru pataikavimu 
Lenkijai. Ir vis tik Lenkijoj 
dar yra sluogsnių, kurie ke
lia klausimu apie 6 valsčių pri
klausomybę, žemės reformą ir 
neva lenkų mažumos persekio
jimą Latvijoj. Užtat kyląs 
klausimas, ar ligšiolinė Latvi
jos politika Vilniaus klausimu 
buvo tikrai neitralė ar ne. ši
tuo atžvilgiu Latvija galinti 
pasimokinti iš Suomijos diplo
matijos, kuri esanti tikrai ne
itralė, o tuo tarpu jos santy
kiai yra geri tiek su Lietuva, 
tiek su Lenkija.

Laikraštis tikisi, kad šioje 
Tautų Sąjungos pilnaty Latvi
ja suras tikrą neitralumo lini
ją ir laikysis jos su griežta 
konsekvencija.

TOKIO, Japonija, nigs. 8. — 
Jūrėse, netoli Jokosuka, vakar 
paskendo japonų karo laivas 
Jabuki.

MITCIRELL F1ELD, N. Y., 
nigs.' 8. — Parlėkusieji iš ke
lionės aplink pasaulį Amerikos 
lakūnai šiandie 3 vai. po pie
tų atskrido iš Bostono į New 
Yorką, padarę 220 mylių per 
3 valandas ir 28 minutes.

Chicago j jie žada būti apie 
rugsėjo 14. Chicagos Preky
bos Asociacija rengia čia jiems 
grandiozų priėmimą.

KU-KLUX KLANAS WISC0N- 
SINE STATO RAGUS /

MADISON, Wis., rūgs. 8- — 
Gubernatoriui Blaine’ui andais 
pareiškus, kąd Wisconsino vals
tijoj Ku-Klux-Klaniečiams ne
pavykę iki šiol įsitvirtinti ir 
kad ateity jiems irgi nebusią 
leista įsigyventi, vietos klanie- 
Čiai nutarė parodyti gubernato
riui, kad jie ir Wisconsino vals
tijoj esą stipri organizacija. Jie 
nutarė laikyti naktį rugsėjo 23 
didėlį valstijos sostinės aikštėj 
paradą, visi apsitaisę savo kau
kių kostiumais. Parade dalyvau
sią apie tūkstantis ku-khixų iŠ 
Madisono ir iš kitų Wisconsino 
miestų miestelių.

GAZOLINO EKSPLIOZIJOS
2 ŽMONĖS UŽMUŠTI,

6 SUŽEISTI

OIL CITY, Pa., rūgs. 8. - 
Atlantic Refining kompanijos 
Eclipse refinerijoj, Frankline, 
įvyko gazolino ekspliozija, ku
rios du darbininkai liko už
mušti ir šeši sužeisti. Kilęs dėl 
ekspliozijos gaisras sunaikino 
refinerijos įstaigą No. 5.

3 UŽMUŠTI, TRAUKINIUI SU
DAUŽIUS AUTOMOBILĮ

KITTANNING, Pa-, rūgs. 8. 
—Frank Pippert, jo žmona ir 
8 mėnesių kūdikis tapo užmušti, 
PennsylvaniarBuffalci įeįkspresl • 
niam traukiniui sudaužius kryž
kelėj automobilį, kuriuo jie va
žiavo.

FARMERYS NUSIŽUDĖ, SU
SIDEGINDAMAS ŠIAUDŲ 

STIRTOJ

WINNIPEG, Monitoba, rūgs- 
8<—Susirūpinęs, kad šiemet lau
kai neužderėjo ir kad, norėda
mas ūkio reikalus pataisyti, dar 
daug pinigų praspekuliavo javų 
biržoj, farmerys Gus Starkey 
padegė šiaudų stirtą ir pat užli- 

tpęs ant jos sudegė.

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA AUTO
MOBILIŲ LENKTYNĖSE

MERRILL, Wis., rūgs. 8. — 
Lincoln kauntės automobilių 
lenktynių vietoj vakar sulū
žo sprendėjų pavilionas tuo 
tarpu, kai apie 4000 žmonių 
žiurėjo kontesto. Griūvant pa- 
vilionui trisdešimt žmonių bu
vo sužeista, penki jų pavojin- 

l«ui- ' ; t

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 telegrafinė 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 CENTV*';^W

INI O E INI ©S
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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tiAUJIENOS Ito konflikto, kuris kilo tarp 
t». I.lthi>«niaa imi* «•». -.Austrijos ir Serbijos, kūo- 

.8“u<Sl! met Sarajeve buvo užmuš- 
tas Austrijos sosto įpėdi
nis. * \

Tas gi faktas, kad vokie
čių delegatai Versalės kon
ferencijoje “prisiėmė” kaltę, 
nieko nereiškia, kadangi jie 
pasirašė po prievarta.

... ....... .. .... III..................... Ml m*

' K. Bielinis.
mb Ml

Antradienis, Rūgs. 9, 1924

fcoiiar F. dU’lgAJti*

South El&latMt StsMt 
Chicagu, UL 

fMvphonv JUoomtMC 868#

Subecription Ratas t 
KŪJO par year i> Canad*. 
|7 Jio per y«ar outside of Chica«* 
>8.00 per yaar in Chicago.

Be par capy.

Bntarad as Sacond Clasa Maciai 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
vi Chicagv, Ilk, vadas tha act of 
Msrch 2ud, 1870.

naujienos eina kasdien, liakiriafit 
sekmadienius. Laidiia Naujieną 
dravi, 1789 So. Halstad SL, Chicago 
iii. — Tatefonasi Racesvalt 86^3

Dt»iix>oXajimo talnii 
t'hlcagojD — paltui 

M •tams ---------------
mat<---------------------

Trims minesiami  
Ortam mAnatdant 
Vienam mAneelui ----------

dhieafoje per neiiotejvO 
Viena kopija----------------
Savaitei ............. . — 18c
Mfineaiui........................ .......

'■▼ianytoM V*latlJoM, na Chicacoje, 
paltui

Metami____— 17.01
Puael meti —.............. — ••60
Trim* mlnealama 1.75
Dviem minėsią® .... . _________1^5
Vienam minėsiu!............. ..  >7i

Uatuvon ir kitur užsiauiaose: 
(Atpiginta)

4fe i. a dm ------- -------- ------------18.00
Pusei rciete------------------------ 4.00
Tiltus mėnesiams — 2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money 

orderiu, kartu su uisakyma.
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Vokietijos nacionalistai 
privertė valdžią duot priža
dą, kad ji viešai atmes Vo
kietijos prisiėmimą kaltės 
dėl didžiojo' karo prasidėji
mo. Už tą valdžios prižadą 
nacionalistai sutiko taip bal
suoti reichstage, kad galėtų 
pereiti reikalingieji Londo
no sutarties įvykinimui įsta
tymai.

Šitie įstatymai, iš tiesų, 
perėjo reichstage ačiū nacio
nalistų paramai. 48 naciona
listai balsavo už įstatymų 
sumanymus, ir tuo budu su
sidarė reikiamoji dviejų 
trečdalių dauguma. Dabar 
valdžia, atsilygindama už 
tai, ketina išpildyti savo pri-

t * { * * T

Vienok reikia paabejoti, 
ar Vokietijai btis kokia nau
da iš to, kad ji dabar atsį- * C. L • •• v • • ' 99ims savo prisipažinimą..

Toks jos žingsnis labai su
erzins nacionalistus Franci- 
joje ir Belgijoje. Jie ims 
šaukti, kad Vokietija atsisa
ko pildyti tas pareigas, ku
rias jai uždėjo Versalės ir 
Londono sutartys, ir dauge
lis žmonių jiems pritars, 
kuomet jie reikalaus, kad su 
Vokietija butų apsieinama 
aštriau. Pritars ne tik Fran
cijos žmonės, kurie laukia 
riebių “reparacijų” iš Vokie
tijos, bet ir žmonės tų val
stybių, kurios atsirado po 
Versalės taikos arba ku
rioms ta taika suteikė kokį 
nors žymų laimėjimą.

Dabar/'^uomet pradėjo 
susidaryti draugingesni san
tykiai tarp Santarvės vald
žių ir Vokietijos, šiai visai 
nėra išrokavimo vėl sukir
šinti jas prieš save.

Kad karo kaltės klausimą 
dabar yra ne laikas kelti, su
pranta, matyt, ir pati Vo
kietijos valdžia. Nes Londo
ne, vos kelios savaitės at
gal, ji jo nekėlė, numanyda
ma, jogei tai apsunkintų, ar
ba net padarytų visai nega
limu, susitarimą su francu- 
zais.

Kas politiniai bankrotai?
(Del V. Kapsuko bylojimo)

Vienas musų draugų, drg. P. 
Motiečius iš; Waterbury, Conn. 
buvo malonus prisiųsti man iš
karpą iš ^“Laisvės” dienraščio, 
birželio mėn. 27.—30 d. š. m,, kur 
yra tilpęs p. V. Kapsuko raši
nys “Politinių bankrotų” vardu. 
Dėkodamas drg. Motiečiui už at
liktą žygį, turiu pastebėti, kad 
šis V. Kapsuko “plunksnos tva
rinys” suteikė man šiokio, tokio 
asmeninio malonumo ir pasiten
kinimo; Man, mažam vabalui, 
p. V. Kapsukas, buvęs Lietuvos 
“sovietų” valdžios pirmininkas, 
dabai*, rodos, “sanovnik v opa- 
lie” (valstybės vyras, patekęs 
nemyliston), rašąs, kaip visi į- 
žymųs žmones savo ^atsimini
mus, pašvenčia man tiek dėme
sio, kiek aš visai nesitikėjau iš 
jo susilauksiąs. Kas iš jūsų, 
gerbiamieji, nenorėtų įkristi į- 
žymaus žmogaus akin ir drauge 
su juomi palikti pėdsaką nors 
vienos žmonių kartos istorijos 
lape? Bet delei šito menknie
kio negaišinčiau nei sau, nei 
jums, nei pagalinus “Naujienų” 
dienraščio darbininkų laiko. P. 
Kapsukas, kaip paprastai, liečia 
ir asmenis ir asmenų kolekty
vus. Kolektyvas, kurį V. K. ne- 
mielaširdingai, apsilenkdamas 
su tikrenybe, murzina ir degu
tuoja—L- S. D. Partija, reika
lauja apgynimo. Todėl ir tik to
dėl imuosi darbo ir gaištu laiką 
ir, dovanokite,, drįstu bylotis su 
“garbingu žmogumi” — Vincu 
Kapsuku.

Kuomet Anglijos, Franci
jos ir Belgijos premjerai bu
vo Genevoje, Tautų Sąjun
gos kongrese, Vokietijos 
kancleris Marx parašė jiems 
laišką, pranešdamas, jogei 
Vokietijos valdžia rengiasi 
tuojaus išsiuntinėti visoms 
valdžioms notą, atšaukian
čią Vokietijos delegatų pa
rašus, duotus Versalės kon
ferencijoje, po Vokietijos 
“prisipažinimu”, kad ji esan
ti vienintelė didžiojo karo 
kaltininkė.

Francijos premjeras smar
kiai užprotestavo prieš šitą 
Marx’o žingsnį. Jo įsakymu 
formalį Francijos protestą 
Vokietijos valdžiai pareiškė 
Berline ir Francijos amba
sadorius. To neveizint, gir
dėt, kad Marx’o kabinetas 
vistiek ketina šiomis dieno
mis paskelbti atsižadėjimą 
kaltės dėl karo. -

Teisingumo akimis žiūrint 
į tą klausimą, išrodo, kad 
Vokietijos valdžia elgiasi ge
rai.

Iš tiesų, Vokietija nebuvo 
vienintelė kaltininkė, kad iš
kilo didysis karas. Šiandie 
tai visi bešališki žmonės su
pranta. Diplomatiniai doku
mentai, kurie buvo paskelb
ti per keletą paskutinių me
tų, rodo, kad senoji Rusijos 
valdžia ir Francijos valdžia 
buvo gal daugiauš kaltos, 
negu Vokietijos valdžia, kad 
nebūva išvengta karo deliai

Kas subankrutavo?
V. Kapsukas savo rašiniu da

vė garsų ir skambų užvardijimą 
—“Politiniai bankrotai”. Kalba, 
žinoma, eina apie L. S. D. Parti
ja, jos žmones ir apskritai liečia 
socialdemokratiją, ir jai prime
tamas politinis bankrutizmas.

Kiekvienas gerai žino ir su
pranta, ką reiškia žodis bankro
tas. Politiniu bankrotu bus 
tas, kaip visai jo atstovaujama 
visuomenė nepasitiki, arba tas, 
kuris apvylė tos visuomenės lu- 

garbę”, rupi juk ne istorinės.kesčius, neįvykdė ir nesugeba į- 
tipsns su radimas n savo mv-ivYkdinti jos idealų. Pažiūrėki

me dabar, kas visuomeniniai ir 
politiniai bankrutavo.

Septynis metus “pasaulinės 
komunistų revoliucijos” atsto
vai ir panašiai — rusų komunis
tai — vykina Rusuose savo po
litinį ir visuomeninį programą. 
Komunistų rankomis daromi 
perversmai visose gyvenimo sri
tyse. Rusijos komunistai neri
botai naudoja padėtį, sudarytą 
darbininkų, valstiečių, kareivių 
rankomis spalių revoliucijos me
tu. Šituo metu socializuota, na
cionalizuota, nusavinta ir prisi
savinta begaliai turtingo žmo
nėmis ir prigimties gerybėmis 
krašto turtai. ’ Visi, kas tik reiš
kė by kurios 
munistų, šeimininkavimo: 
bininkai, socialistai, 
ir šiaip socialistinės 
žmonės — šaudyta, 
naikinta. Viso šito 
visiškas krašto ūkio 
iššaukęs Kronštato 
maištą, valstiečių pasipriešini
mus begalinėms rekvizicijoms 
ir sauvalei... Komunistų partijos 
“kuriamąjį darbą” apvainikavo 
1920 m. Viešpats-Badas, palie
tęs 20 milijonų Rusijos žmonių 
ir iššaukęs negirdėtus kultūri
nio pasaulio praktikoje Įvykius 
—kanibalizmą, naudojimą mais
tui atmatų ir kitų pasibaisėtinų 
dalykų.

To šitos katastrofos pradėta 
denacionalizuoti prekyba, pra
monė, bankai. Kloniotasi ir 
šliaužiota prieš Europos kapita-

Vokietijos nacionalistams 
gi, kurie spiria Marx’o ka
binetą “nuplauti tėvynės

tiesos suradimas, o savo my
limojo kaizerio išteisinimas. 
Jie mano, kad jeigu valdžia 
viešai atmes Vokietijos kal
tę dėl didžiojo karo, tai bus 
lengvinus varyti agitaciją 
už monarchijos sugrąžini
mą.

Matant , šitą Vokietijos 
monarchininkų tikslą, yra 
keblu net ir Francijos de
mokratinėms partijoms sim
patizuoti kanclerio Marx’o 
pareiškimui, nežiūrint to 
fakto, kad jos žino, jogei Vo
kietija buvo neteisingai ap
šaukta vienintele karo kalti
ninke.

Surasti tikruosius karo 
kaltininkus yra, kaip pasa
kė MacDonaldas Genevoje, 
busimųjų istorikų uždavi
nys. Dabartinės valdžios te
žinus negali laukti, kol isto
rikai padarys savo bešališ
ką nuosprendį. Joms tenka 
veikti šiandie, atsižvelgiant 
i tas sąlygas, kurios yra da
bar.

Dabar gi Europai vi§ų- 
pirma reikia taikos, kad bu
tų galima užgydyti tas žaiz
das, kurias jai padarė ka-‘ 
ras. ' 
greičiaus, juo mažiaus ji( 
kels ginčų dėl praeities

abejonės dėl ko- 
dar- 

aidoblistai 
minties 

tremta ir 
rezultate 
puolimas, 
jurininkų

Taikos ji pasieks juoĮlistus, puotauta su vyskupais zir

Į*

Del, greito piniginių F 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą. '

popiežiaus nuncijais Genujoj, 
maldauta paskolų... Rusijoj ko
munistai pagimdė Naująją Eko
nominę Politiką( Nęp.). ' Nepas 
savo keliu pagimdė’/f raudonuo
sius Spekuliantus... Spekuliantai 
pagimdė milžinišką Bedarbę, 
Bedarbė su Spekuliacija pa
smaugė Aštuonių Valandų Dar
bo Dieną. Jr t.t. ir t.t — visai

kaip sename Moižės Įstatyme.
Na, ar tai ne bankrutas komu

nistų partijos?
Pastaruoju metu Rusijos ko

munistai pasižadėjo pripažinti 
senas carines skolas; jię puotau
ja draugė su fašistais ;ir džiau
giasi Mateotti mirčia. Jie įpuša 
auksinius červoncus ir* kad jų 
daugiau butų ; veža iš Rusijos 
duoną ir maistą... Rusijoj šįmet 
vėl badauja: 11 milijonų žmonių 
žiuri į akis mirčiai. Bedarbė, 
vargas...

O kur dingo laisva žmogaus 
mintis? Gražiausis prigimties 
tvarinys,, milijonų metų išsivys
tymo padaras — žmogus, su 
jaudria, siela, reiškiąs gyvu žo
džiu savo minties ir jausmų pa
saulį... Kur jis? Jo nėra komu
nistų karalijoj. Ne, ne —jis yra, 
tik slepiasi palepese arba mirš
ta Solovkose, Sibire ir katorgo
je. Vietoj laisvos žmogaus min
ties tėra tik “kazionos”. “Prav- 
dos” ir kiti kazioni šlamštai.

Ar tai nėra jūsų bankrutas? 
ponas Kapsuke?

Komunizmas subankrutavo 
Bavarijoj, Suomijoj, Bulgarijoj, 
Vengrijoj. Buvo ruoštasi suko- 
munizuoti Turkiją (Enver Pa
ša), Persiją, Indiją, Kynus, bet 
nieko neišėjo. Komunizmas ba
do šalyj, Rusuose, ginkluojasi 
iki ausų, tuo metu kada visame 
pasauly eina karas karui, impe
rializmui ir militarizrnui. Krau
jo Cianais dvokia jūsų, pone, 
bankrifto politika!

Komunizmas Amerikoj su
skaldė dešimties tūkstančių Lie
tuvių Socialistų Sąjungą ir šu
niui ant uodegos nunešė lietuvių 
darbininkų socialistų sąjungos 
turtus ir vėjais paleido jų išri
kiuotą kdvos armiją. Komunis
tų partija, beskaldydama Lietu
vos darbininkus, sukurė minkš
tą guolį musų klerikalams ir re
akcijai. Italijos komunizmas 
pagimdė fašizmą — savo tikrą 
dvynį.

Kiek kartų jus mainėte kailį 
visoje savo politikoje? Kiek kar
tų jėzuitiškai pataikavote ir 
veidmainiavote? Londone, Pa
ryžiuje šipsotės Makdonaldui ir 
Herriot’ui, pas save namie juos 
teršiate ir spiaudote.

•

Pasaulio ir visų kraštų bur
žuazija jums, komunistams, nie
kados neatsilygins už darbinin
kų organizacijų skaldymo dar
bą; tiek jūsų darbus jai buvo 
naudingas ir geras.

Kas po visų šitų vartoliojimų- 
si ir kailio mainymų gali pasa
kyti, kad komunistų partija vi
soje savo politikoje nėra “su- 
grajijusi bankroto”? Politiniais 
bankrutais esate jus, komunis
tai, kaipo partija, kaipo valdžia, 
nepateisinę, per tiek laiko dar
bininkų lūkesčių, skelbę vieną, 
darę kitą, ėję atatupstai, atsisa
kę nuo savo principų, paruošę 
tiek žalos savo ir kitų kraštų 
visuomenei, kad ant jaučio ska
ros nesurašysi! Jūsų sąskaiton 
galima įrašyt tūkstančius bank
rotų. Idėjiniai jus nedaug te- 
reiškiate; viskas pas jus laikosi 
kumščios jėga. Tik savo kumš
čios jėga jus tat ir galite di
džiuotis prieš socialdemokratus.

Socialdemokratijos bendrai, 
L. S. D. P. atskirai nieks negali 
pavadinti bankrutais, tuo dau
giau politiniais bankrutais, nes 
socialdemokratijos politika nie
kur nėra ir nebuvo subankruta
vusi. Buvo sunkių socialdemo
kratijai dienų, daugely atvejų 
ačiū komunistams; buvo ir klai
dų, bet politinio ir visuomeninio 
bankruto nebuvo ir nėra. Tą 
liudija milijoninės politinės s-d. 
partijos, dešimtys milijonų dar
bininkų priklauso profesinėms 
Sąjungoms, kurios idėjiniai Se
ka/soęiaĮdėmokratiją-’ i 
.j Pb‘ sėdynių mėtų r politinės
Bankroto -politikos ar1 apši mokė
jo p. V.^Kapsukui duoti savo
straipsniui tokį skambų antgal- 
vį? Ponuli, ar pagalvojai, ką 
esi parašęs?

Skaitytojas po šitos mano į- 
žangos, be abejo, supras, kam

V. Kapsukas rodo pirštu į Joną, ’ resniais pasirodė- žaismių pro- 
kuomet Vincas kaltas. Skaityto-, gramas užbaigtas 5:30 v. Buvo 
jas supras, kuriuo tikslu visą tai lengva muzika, kuri visą laiką 
buvo padaryta, ir, įsigilinęs į iki tamsios sutemos linksmino 
mano bankrutų nagrinėjimą, publiką- 8 vai. vak. užbaigtas 
lengvai pasieks V. Kapsuko ra-j piknikas. Publikos jame dalyva- 
šinio esmės.

Ką laimėjau, to neslėpsiu.
Kas atsimena V. Kapsuko ra-'čius pelno numatoma pusę šim- 

šinį “šis tas iš p. Bielinio pra- tinęs. .p

vo į 830, biznio apyvartos pada
ryta. $183.18, atmokėjus jškaš

šinį “šis tas iš p. Bielinio pra
eities” (Laisvė, kovo* mV 30/ d.
1923 m.) ir mano jam atsąky- svečiai raciniečiai visą laiką 
mą
yįetdje atsakymo V. Kapsukui giu šis piknikas pavyko kuoge- 
.(“Naujiepos” balandžio mėn. 16 
iki 30 d. ir gegužės 1—2 d. — 
23 m. NN 90^—104) ir pasiskki- 
tys p. Kapsuko straipsnį “Politi
niai bankrotai” minėtą šio mano 
rašinio pradžioje, tas tuojau pa
stebės, kad pernai p.- V. K. pri
metė man tris bolševizmus, bū
tent: — Rygos 1906 m.; Mask
vos 1917-18 m. ir Lietuvos 1919 
metų tarpe.

a Pastarajame savo rajsiny V- 
K. visai nemini Rygos laikotar
pio ir nuduoda) esąs pamiršęs tą 
mano “didelį grieką”. Tokiu 
budu, metams praslinkus “poli
tinių “bankrotų” autorius jau 
atsisako nuo vieno mano “bol
ševizmo” įrodymų stokos deliai. 
Bet šitą savo atsisakymą jisai 
diplomatiniai nutyli, o iš manęs 
ir apskritai savo priešininkų jis 
visur primygtinai reikalauja 
viešo pareiškimo kiekvienam 
menkniekiui- Pernai už Rygą 
juodinai, šmeižei ir netiesą ant 
manęs sakiai, šiemet neturi, po
ne, drąsos viešai savo klaidą at
šaukti !

Dabar turiu ir laiką gaišti ir 
kitus gaišinti, kad įrodžius, jog 
tuodu likusiu “bolševizmu”, V. 
Kapsuko pramanytu, būtent, 
Maskvos ir Vilniaus laikotarpy, 
yra niekas kita, kaip Tamstos, 
pone, V. K. sugalvotas ‘^mankey 
business”. Tamsta gi gerai ži
nai, kad kas .kartais tinka “mon- 
kėms”, tas visai netinka rimto 
politikos vyro “bizniui’/ ypač 
todėl, kad pernykštis. Tamstos 
bylojimas neteisingai kraipė 
faktus.

Nesu linkęs iš šitos istorijos 
daryti didelio triukšmo. Butų 
gal geriau, jei Tamsta “unaro” 
delei būtumei prikergęs man 
dar keliolika “savo bolševizmų”, 
nes bijausi, kad tame rašiny, 
kurį Tamsta dar paskelbsi 1925- 
26 m. toj pačioj “Laisvėj”, jei 
šis sutvėrimas teiksis tiek ilgai 
gyventi, gali nelikti nei vieno 
bolševizmo- Kuomi tada Tams
ta, pasirodysi Amerikos visuo
menei? Bijausi, kad • Tamsta 
neteksi geros temos • savo bala
ganui.

(Bus daugiau)

Kaip Kenosha lietuviai, taip
• [ • ■!

“Iš. praeities atsiminimų

KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Pasekmingas piknikas. Racino 
lietuviai apgalėjo Kenoshiečius.

Bendrai Kenosha S. L- A; 212 
kuopa ir Racino Lietuvių Dra
mos Kliubas Rugpjūčio 24 d. 
Kenoshuje Grand Vie iške 
buvo suruošę pikniką su žais
mėmis. Programą pradėta 2:30 
vai- p. p. Dvi grupės bolininkų, 
Kenosha 212 kuopos ir Racino 
L. D. Kliubo žaidė bolę. Laike 
^žaismių kenoshiečių pašaline 
publika nerimtai elgesi, susine
šė katilus ir šukes, barškino jais 
kaipo ženklą pajuokos prieš Ra^ 
cino bolininkus- Paprastai, kad 
ir Amerikonai susirenka tūk
stančiais į vadinamą bąli gemį, 
vienok taip nedaro, šaukia, rė
kia, rankomis ploja, bet į puo
dus netarškina. Pasekmėj išėjo 
taip, kad Kenoshiečiai padarė 
10, o Raciniečiai 13. Racino gru* 
pė išėjo laimėtoja ir Kenoshjp-

ais.čių tarškinimas nuėjo -ni 
Racino bolininkų grupė trio lai
mėjimu labai patenkinta/ir įga- 

d.artistėmačlau lavin
tis ‘sporto./ .Kenoshjočiai pralai
mėję kiek nusiminė, kad atvy
kę svečiai juos apgalėjo, nes jie 
tikėjosi tikrai išeiti laimėtojais. 
Vyreliai, per tvorą neparšokę 
nesakykite op! Bet prie virvės 
traukimo Kenosha lietuviai stip-

linksminos gražiai. Visu atžvil-

gausiai, diena irgi pasitaikė 
graži. Kurie jame nedalyvavo 
dabar gailiasi. Man’ parvykus į 
namus paaiškėjo, kad apie du 
automobiliai raciniečių ir šiaip 
gatvekariais buvę atvažiavę, bet 
nesuradę pikniko 'gryžo namo 
nepatenkinti. Gaila,; kad taip 
įvyko.

Dar noriu prie progos pareik
šti savo nuomonę kaslink ben
drai ruošiamų piknikų — išva
žiavimų. Mano manymu, toms 
dviems Jkolionijoms draugiškai 
sugyvenant progresyvėms kuo
poms, tai yra Kenosha ir Ita- 
cino lietuviams, patartina ir at
eityje kitą vasarą taip kaip ir 
šią, suruošti nemažiau dviejų 
bendrų piknikų. Tokius ben
drus parengimus ruošiant (1) 
jaunimas susieina j pažintį; 
(2) pasirodo, kiek kuri kolioni- 
ja aukštai stovi supratime tvar
kos; (3) dvejų kolionijų ruošia
mi piknikai būna daug įvaires
ni, gyvesni, į juos sutraukiama 
dauginus publikos ir iš to yra 
rengėjams gražaus pelno. Aš sa- 
kyčia, kad mums pravartu ben
drus parengimus ruošti ir žie
mai užėjus. Tik tokiu budu ben
dradarbiaujant yra vilties su
stiprinti savo eilias. Pasvarsty
kite gerbiami Kenosha ir Raci- 
no veikėjai.veikėjai.

— M. Kasparaitis

Wilton, N. Dak.
Angliakasių streikas

Vietos Washburn Lignite 
Coal Co. uždarė savo kasyklas 
kovo 31 d. ir laikė jas uždary
tas iki rugpiučio 4 d. Tą dieną 
jas vėl atidarė, bet jau kaipo 
neunines (open shop) ir kartu 
nukapodamos algas angliaka
siams: po 22c ant tono ir die
niniams po $2 ir $2.50 į dieną. 
Ji tai padarė visai neatsižvelg
dama į angliakasius ir jų uniją, 
turbut pasitikėdama, kad su
vargę vietos angliakasiai nusi
leis ir noriai eis dirbti bile ko
kiomis sąlygomis. Bet to neat
sitiko ir vietos angliakasiai kom
panijos sąlygomis į darbą ne- 
gryžo. Tada kompanija stvėrėsi 
j ieškoti angliakasių kitose toli
mesnėse aęielinkėse. Todėl ang
liakasiai saugokitės tokių agen
tų, kurie jieško angliakasių va
žiuoti į Wilton, N. Dak.

Rugp. 26 d. agentai išvežė 13 
angliakasių iš St. Louis, Mo., 
nieko nesakydami Apie esantį 
streiką. . Kada tie angliakasiai 
atvyko į Wilton, N. D., tai tik 
tada sužinojo apie esantį strei
ką ir tuojaus prisidėjo prie 
streikierių. Be to jie patraukė 
Washburn Lignite Coal Co. į 
teismą už suvedžiojimą, parei

kalaudami užmokėti visus iškaš- 
čius. Teismas bus . kiek vėliau 
Bismarck, N. Dak. Iš kompani
jos yra reikalaujama atlygini
mo po $500 dėl kiekvieno ketu-Į 
rių skundėjų. Tarp tų skundėjų 
yra ir vienas lietuvis P. Martin- 
kaitis. Apie bylą pranešiu vė
liaus.

Ar jus žinote, kad
Per paskutinius 4 nvenesiuus impor

to j Lietuvą buvo už 73,039,500 litų ir 
eJanTorto buvo už 80,337,900 litų. Vi
sokių taVorų buvo atgabenta iš seka
mų šalių: iš Jungtinių Valstijų 2,095,- 
900 litų (2.61%), Belgijos, 459,200 li
tų (0.57%) Demnark, 1,050,100 litų 
(li31%). Ar jus žinote, kad Helanir 
Tuįkj^kj ,€igurętaj yra padaryti, iš 
gryno TurkiSkfr tabako ir yra paįduo
dami prieinama1 kaina. Kaip ir kiti 
jus džiaugsitės permainą j Tmjciškus.

' (Apskelbimas)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltoj 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

Įvairenybes
KIEK ŽMONIŲ PRARYJA 

GAISRAI

Iš paskelbtų š'iauiteįi' Ameri
kos Suvienytose Valstybėse šiuo 
klausimu davinių matosi, jog, 
vienoje tik toje valstybėje nuo 
gaisro kas metai žūna apie 15,- 
000 asmenų. Vienerių metų nuo
stoliai nuo ugnies siekia 50 mi- 
lionų dolerių.

Ta pati statistika rodo, jog 
kąįbanios nelaimės nemano ma- 
žėtbbet'kas kartą tiek savo 
skaičiumi, tiek ir mastu auga.

Iiųant vidutiniai, kiekvienai 
parai (24 vai.) -atseina 4 numi
rėliai nuo Ugnies, gi 47 gauna 
lįbutų nudegimų. Kas dieną 
įvyksta gaisrų maž daug 5 mo
kyklose, 15 viešbučių ir visai 
sudega nęųiąžiau 2 ligoninių. 
Tiek 'ga'isrlį anot statistikos 
įvyksta dėl gyventojų tirštumo 
miestuose, o taip pat nepakan
kamo valdžios akylumo.

šiokie aiškinimai, žinoma, ne- 
bepamato, bet, antraip įvertus, 
ir ugnis be maisto negali apsei- 
ti. Jeigu veikia kuriamoji jėga, 
turi lygiai veikti ir ardomoji, 
griaunamoji spėka; kitaip ne

būtų pažangos.
K. r

GALIMA MATYTI GARSĄ
. * TProf. Furnje išrado aparatą, 

kurio pagalba galima palyti 
garsą. Aparatas susideda jš: ei
lės įvairių akustikos "(garso 
skambumo) , y skyrių, kuriuose 
įtaisyta tam tikri veidrodžiai, o 
p|ie jų prikergti įvairus vamz
deliai. Bandymų metu buvo gro
jama maršas. Visi dalyviai tu
rėjo progos matyti įvairių spal
vų šviesą, kuri kai toliojosi taip, 
kaip ėjo maršo gaida.

Išradėjas tvirtina, kad kiek 
patobulinus aparatą, galima bu
sią matyti ištisą garsų gamą ir 
be to, šio aparato pagalba bu
sią lengva susikalbėti su neto
liais.

ŽMOGAUS VEIDAS ILGĖJA

Amerikoje prtrf. Keith tvirti
na, kad visos žmonijos veido 
kaulai kasmet auga vis, ilgin ir 
ilgin, o dantys trumpiu, o vi
sas veidas drimbąs į pasmakrę. 
Šios gadynes žmonijos veidas 
jau esąs puse colio ilgesnis, ne
gu buvo senovėje. Ypatingai 
žmogaus veidas ilgėja ir žemyn 
tysta miestuose, kur trūksta 
šviesos, nes ten prie lempos 
šviesos žmogus nuolat turi bū
ti pasilenkęs.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpndjusių 
Ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Kaina BO ir 8B centai. 
I

Klauskite pas aptiekorius.
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— P. Martin

Ireg. S. V.
Pat. Ofise.

W. F. SEVERĄ CO. • 
CfOAR RAPiDS, IOWA

ir ISVENG 
KITĘ nuoTar- 
grio. okaudamų 
muskiiht ir 

diegiančiu p1’- 
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jokia " <rba 
jumų neišro 
dys niekuomet

pernupkua. Nei virna atsargi šeimyna m 
gali būti de bonkos šito lininy n1"- v« >u 
tikrasis, jei net m i IN K A KO va i ba ženkliu.

F. AD R1CHTER & ČO.
104-114 So. 4th Si., BrooUvn, K'. 1

SUNKUS DARBAS 
a.\ nekenkia nei vienam, 
Cl| cKunčiam sferoje fiziškoje 

nadtHyje. Užlaikyk savo 
tvirttnniĮ masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną 
vakarų einant gulti. ISsu 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu
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Vakarinės Mokyklos

mergi-

*ENNERSTEHS

Telefonai

Bet jie

Dr. J. Jakubauskas

cago

Seniausias žydas

KISH

Francuziškas Daktaras

OUR

ištesėti 
nereiks

Kaip kiti, taip ir jys džiaug
sitės permaina j Turkiškus

BOXES °F
1O orlO

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

iškelti/ 
airiai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, 
chroniškų, ne 
linkstu, pūsles i

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

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Ht'AGOS 
ŽINIOS

•ali kiekvienas 
:ad nei vienas

DRAUGAI TAUTIEČIAI 
JŲ BUVO TEISYBĖ!

■kia ypątišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

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

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

dėl gydymo 
rvų, kraujo, 
r šlapumo Ii-

Tai grynas Turkiškas Tabakas ku
ris yra į HELMAR Turkiškus ci- 
garetus duoda kiekvienam rūkyto
jui smagu jausmų, šio smagumo 
negausit rūkydami pigius cigare- 
tus maišyto tabako pekiuotus po- 
pieros pundeliuose.

Vakarinės mokyklos atsidarys 
ateinantį pirmadienį. Mokina
ma anglų kalbos, žemesniųjų 
ir vidurinių mokyklų kursai ir 
amatų.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS' ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146

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

Gavo dvi dovanas už išgelbėji 
iną kitų dviejų policistų i 
nušovimą bandito.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

“Žmonės pasakojo tėvynėj, kad 
Amerika palaiminta viskuo kas ge
ra. Aš tam tikiu, nes rukau 
HELMARS. Jie duoda linksmy
bę, laisvę ir užganėdinimų su kiek
vienu durneliu.”

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewlcz 

BANIS
AKUŠERKA

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

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Dr. Chiropractor ir' 
Akušerka *

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Wchal 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..

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. Boiilevard 4774

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

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

DR. M. J. SHERMAN
Spęcialistas moterų ligų 

1724 So. Lopinis, 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

švarios, šviesios, Svei- 
; ? Icbs, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai A
________ ____ Knygutė “Eye Care’^aAk*“Eye 

•.I^a'o.IV U Uu..’U .< huA-... Mv'.U .Mr^hlrun

Nuo 1896
WENNERSTOfS 
yra prirengtai 
Apynių-S’alyklo sko 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniui yra su 
jungti ir la- agĮg" 
bai lengva 
yra p r i - 
rengti.

•agelbą tūkstančiams ser 
uikus gydymas bile nuo ko-

L

žičriht kiek , jus išleidote' ir; nieko ne

rudeninis, bertainis tęsiasi 12 
savaičių, o antras, žieminis, ber
tainis 10 savaičių — iki kovo 12 
d. Registracija prasideda rugsė
jo 12 d- (ateinantį penktadienį)

1 • ■ •
Ko mokinama.

; . r , .j ,
Vakarinėse mokyklose atei

vius mokinama anglų kalbos ir 
pilietybės. Tai yra gera proga 
gerai pramokti anglų kalbos, 
nes dėstymas anglų kalbos ge
ras, ypatingai pritaikintas atei
viams.'

Tiems, kurie yra lankę pradi
nes viešąsias mokyklas, bet nėra 
jų baigę, vakarinėse mokyklose 
duodama proga lengvai jas bai
gti ir gauti atatinkamą diplo
mą, kuri leis stoti į augštesnę 
mokyklą.

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare

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

V Telefonas Canal 0464
Valandos >2:00 xiki 5 ir 8 iki 10.
•Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

p Biuras '4348 Archer Avė.
Vhl. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėlionuis nuo 10 

iki 12 dieną.

—IŠ RUSIJOS—
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
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

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

iki 2 vai. po pietų

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 S©. Halsted St 

arti Slst Street
Valandos 1—3 po piet/7—8 vnk. Ne
dėliomis iš šveptadieniais 10—12 dicifc

\VILSC X 
' s Fashlon

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Su ateinančiu pirmadieniu, 
nigs- 15 d., Chicagoje atsidaro 
viešosios vakarinės mokyklos, 
kurios norintiems mokintis 
duoda progos pasiekti pradinį ir 
net vidurinį mokslą, ar išmokti 
geriausio amato, neapsunkinant 
paties lankytojo ir neaIštrau
kiant jį nuo kasdienio d^rbo.

Pamokos būna pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais — keturius va
karus į savaitę po 2 vai. į vaka- 
fa, — nuo 7 iki 9 vai. Pirmas,

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, 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. Specialė 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus.
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 16 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulęvard 7589

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

Mrs. MICHNIEVIGZ- VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119
Baigusi aknše- , 
ri.įou kolegiją;
ilgai praktiku ĮĮĮIfc" gg&O. 
vusi l’emisyl- 
vanijos ligon-
bučiuoti®. Sąži- B ||r „
ningai patar- 
nauja, visokio- a * 
so ligose prieš « " - 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 4 ‘B*’
gimdymo. įi™- 1 Ife

Už dyką pata- ? ||
rimas, da ir ki- g® 
tokiuose reika- ■ ••
luošo moterims 
ir merginoms,

■ĮĮMilįM
8 ryto iki t po
pietų, nuo 6 iki •
9 vai. vakare. • JHi

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

OdtlSRS *
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, rfuo 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

Užvakar savo namuose 1142 
S. Halsted St., pasimirė rabinas 
Solomon Milles, vienas seniau
sių Chicagos gyventojų. Mirė 
būdamas 107 metų amžiaus. Pa
liko pačią, keletą suųų, kurių 
vyriausias .yra 72 m. amžiaus, o 
jauniausias ' 42 m. ir dukteių, 
taipgi daugybę anūkų.

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.

privatišką gydymui kambarių
. Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko- . 
nišką i* ^ope- m d
jišką bL^ gydy- ||
mo. Dicktii akai- 
čiug žinoti^ JLcy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikai; 
patarnavimą že- 
miausia kaina. To 
kį mokest; 
mokėti, ta , 
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 vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 518 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki I 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai.
ną. Panedėlyj, seredk.k ii 
subatoje nuo 10 vai. ryt* iki 8 -vai. vakar..

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

' OptoaMtrtot
Tal- BoulorarS «4M
4M» B. Aihhn4 Ava

1-rM laboko

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasiryžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevąrd 2160 
Valandos

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

venus 
policistų 
M Drąsus’ 
iškėlė rankas. Bet Frank Sobol 
įpūtęs' porą žingsnių atgal ir 
žaibo gfr&tumu išsitraukė savo 
revolverį 'fcdiai’eikalava banuitą 
nusiginkluoti*, ^ftčjaus jie visai 
rekre>pė į tai dSkala
vo, kad Sobol grei?*9^g®^e- 
volverį iš savo rankos. Sobol-jų 
nenusigando, bet ir nenorėjo į 
juos šauti, manydamas, jeigu 
jis užmuš vieną, tai kiti keturi 
šaus j tuos du policistus, kurie 
stovėjo prieš juos su iškeltoms 
rankoms ir pabėgs.

Sobol matydamas, kad bandi
tai nemano nusiginkluoti, pa
spruko per duris laukan pašau
kti daugiau policistų pagalbon.

Kuomet Sobol sugrįžo su dau
giau policistų, jis pamate, kad 
banditai jau sodina anuos du 
policistų į automobilių ir nieko 
nelaukęs pradėjo į juos šaudyti. 
Banditai taipjau atsakė šūviais. 
Viena kulipka nunešė Sobolio 
piršto galą. Tečiaus jis visai ne
kreipė į tai domės ir paleido šū
vį į šoferį, kuris krito negyvas 
ant vietos: Sobolio kulka perėjo 
jam per galvą.

Likusieji keturi banditai pa
matę, kad jau jųjų šoferis ne
begali daugiaus jiems tarnauti, 
pasileido bėgti. Vėliaus ir jie 
buvo suimti.

Jeigu Sobolis nebūtų nušovęs 
šoferio, tai banditai butų Jiusi- 
vežę anuos du policistų, nugala
binę juos it‘ imetę kur į kanalą. 
Tačiau Sobolio drąsumas išgel
bėjo policistus, nušovė vieną 
banditą, o kitus suėmė gyvus.

Krank Sobol ---- SabtdiausKa«

apart dovanų dar gavo nuo po
licijos viršininko pažadą pakelti 
į seržantus. Jau *12 metru kaip 
jis tarnauja policijoj ir turi ge
ra rekordą. —J. Naujalis.

Pastaromis dienomis vienas 
Chicagos policistas laimėjo dvi 
dovanas už savo didvyriškumą 
—300 dolerių nuo policijos vir
šininko ir 100 dolerių nuo laik
raščio Tribūne.

Tas policistas yra lietuvis 
Frank Sobal — Sabaliauskas.

Kadangi jis yra man gerai 
žinomas, o dar ir kaimynas, tai 
aš išgirdęs apie jojo laimikį ir 
nuėjau pasiteirauti.t Ir štai ko
kią istoriją jis papasakojo; •

Rugpiučio 27, antrą valamlą 
nakties, policistas Sabol su ki
tais dviem airišiais policistais, 
buvo pašaukti į Northern 
Lights kavinę — kabaretą nu
malšinti banditus, kurie buvo 
sukėlę ten triukšmą. Policis- 
tams įėjus kavinėn, Sobol užko- 
mandavo banditus pakelti ran- 

jų buvo penki, 
•akimirksnyj išsitraukė revol- 

pareikalavo 
rankas- 

policistai

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

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaida^ — 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 čiepa: 
ir serum yra suteikiama, ĮskąitanL 
“606 arba 914” nuo kraujo uznuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą 
gančių.
kios ligos kur tik dąsiekįa kraują..Ne
............... ' J, ,' ‘ > ir; hiėtto >jie- 
gelbejpj; ateikite ir gaukite’tiesąUšgy- 
dyme. ĄtšKVeškitė šj skelbimą“' su ša- 
vimjjtv'gąhsitę dykai kraujo spaudimą 
išbandymąvšu-X-Ray eązaminaclja.*

• Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ii’ subatoj nuo 9 . ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 diėn.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kaiypas Congresa,' •’ 
2 augštaa, Chicago, III.

•vieBj ir pajiogų takodama | mhou It naujos namu, taipgi dirb
tam*. Caali arba ant iimoUjišio.

Pirmatlni Lletarių Elektros KerporacUs Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I*e.

A. BARTKUS Trra,
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
■■■■■■MMVHMMMiiMMkaiMffaMaBBSBamMmmnssBSMSMi

MALT

Wennersten’s
. »K’L t,’. h i ** ’*

Bohemian Blend

KOPS
Coinbined

Ui iįiK 
įSoin1

Henning Wennersten Inc
2960 LAVVRjENCE AVĖ., CHICAGO

jl*^r

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

ANT NAUDOS. į

S, L, FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. BtbSevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • , 

i a . ' ■ ' —

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto, 
b—ii, I ——

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:
4601 S'o. Marshfieid Avė.

v--------------------L, ,

A. A. Olis ;
ADVOKATAI

11 S. La Šalie St?; )Reum 2001 
Tel. RandolpJ) 1934 —■ Vai. neo 9-6

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

0221 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.

JOHN I. BAGŪZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byla* visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo tr 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1M7.b—...........  -

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377V- i ■■

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washingįon St. 
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5086 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

i Vak. 3223 SU Halsted St„ Chicago 
' : Tel. Yords 4081 •'

J» BUCERZAN/ 
ADVOKATAS 
Notary Piblic, .

3405 Deodor Street
Phone: Indiana,H&žbor 279, ' I 

Indiana Harbor, Ind.
'♦e • . - - ---........
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1$ ASMENINIO
PATYRIMO

Mrs. Bradford rekomenduo
ja Lydia E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.
Phoebus, Virginia. — “Turėdama 

šią progą, aš negaliu susilaikyti nuo
pasakymo keletą 
žodžių ir pagirti 
Lydia E. Pink- 
hain’s gyduoles. 
Aš vartoju jas 
kuomet tik yra 
tam reikalas per 
dvidešimtį metų ir 
mano trys seserys 
taipgi vartoja jas 
ir visuomet su ge
romis *pasekmėmis. 
Laike permainų

mano gyvenime aš visuomet turiu 
skausmus — didelį karštį, nemigę, ir 
t. t. — ir aš labai esu užganėdinta iš
puikių pasekmių kurias aš gavau nuo 
vartojimo Vegetable Compound. Nuo
širdžiai rekomenduoju jas bile mote
rims ir aš maloniai suteikiu atsaky
mą apie tas gyduoles moterims ku
rios plačiau žingeidauja apie tą daly
ką.” — Mrs. H. L. Bradford, 109 
Armstead St.,Phoebus, Virginia.

Gerai apgalvokite Mrs. Bradford’s 
laišką. Jos patyrimas turėtų pagel
bėti ir jums. Ji pažymi išbandy
mus vidutiniame savo amžiuje ir ko
kius puikius rezultatus ji gavo nuo 
vartojimo Lydia E. Pinkhanv’s Vege
table Compound.

Jei jus kenčiate nuo nervų nesma
gumų, įritacijos arba kiti kokie ne
smagumai apsireiškia ir jus esate nu
siminusi, jus privalote pabandyti Ve
getable Compound. Pardavimui pas 
visus aptiekorius visur.

NEW.YORK
BREMEN

Į ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečių laivu

COLUMBUS
tik aštuonios dienos ant van
denio.

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

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentų arba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH-CERMAN

LLOYD
GREITA KELIONĖ LATVIA

White Star Line '
Greičiausia kelionė Lietuvon.

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Hoineric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southamptoa — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. IU.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. We$tern Avė. 
Telefonas Lafayette 4089 

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

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.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018. Haymarket 4251

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating 

Kaiko lietuvis, lietuviams visados I 
patarnauju kuogeriausiai

M. Ytiška, 
3228 W. 38-th SL, Chicago, III. 

.--—-- •—*

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

Tiems, kurie yra baigę pradi
rbę mokyklą, bet turėjo eiti dirb
ti nebaigę ar nelankę vidurinės 
mokyklos, vakarinės mokyklos 
teigia progą baigti vakarais vi
durinę mokyklą, nes vakarinėse 
mokyklose yra duodamas ir pil
nas vidurinių (high) mokyklų 
kursas-

Be t’o visose vidurinėse vaka
rinėse mokyklose yra ir preky
bos kursai, kuriuose mokinama 
prekybos dalykų: knygvedystės, 
stenografijos, komercinės ang
lų kalbos, komercinės aritmeti
kos ir tt.

Išimtinai moterims duodama 
pamokos virimo, siuvimo ir skry 
helių dirbimo.

Amatų mokinama.

Vidurinėse vakarinėse moky
klose mokinama ir visokių ama
tų: agrikultūros (tik Lane mo
kykloj), automobilių taisymo, 
duonos kepimo (tiktai Lane), 
industrinės chemijos, braižymo, 
elektros (vielų tiesimo, motorų, 
telefonų ir radio), liejiklos dar
bų, mašinšapių darbų, geležies 
virinimo drabužių “dezainimo”, 
“pattern-making*’, spaustuvės 
darbų, kriaučystės, medžio dar
bų ir tt.

Amatų kursai yra padalinti j 
du skyrius: tiems, kurie prie tų 
darbų ir tik nori pasitobulinti ir 
tiems, kurie nori išmokti visai 
naujo jiems amato-

Mokyklos

Šiose mokyklose mokinama 
vakarais: North Side.

Franklin, 226 W. Goethe St., 
Senn, 5900 N. Klenwood Avė* 
Lane, 1225 Sedgwick St., 
VValler, 2007 Orchard St., 
Lake View High SchooL

Sheffield Avė. ir Grare St-, 
North west Side:
Burr, 1621 Wabansia Avė.,
Goethe, 2236 N. Rorkwell St., 
Stowe, 3444 Wabansia Avė-, 
VVashington, 1000 Grand Av., 
Wells, 936 N. Ashland Avė., 
Tuley, 1313 N. Claremont

Avė-,
West Side:
Jackson, 820 S. Sholto St.,
Glegier, 1820 Yeaton St.,
Lawson, 1256 So. Homan 

Avė-,
Burns, 2524 So. Central Park 

Avė.,
Hammond, 2819 W. 21 Place,
Medill, 1326 W- 14 Place, 
Austin, 5417 Fullton St., , 
Crane, 2246 W. Van Buren St 
Harrison, 2850 W. 24 St*

Boulevard,
South Side:

Davis, 3014 W. 39 PI.,
Holden, 3055 S. Loomis St-,
Seward, 4600 S. Hermitage 

Avenue,
Phillips, 244 E. 39 Str„
Englewood, 6420 Stewart Av*
Tilden, 645 W. 47 PI.,
Bowen, 8860 Manistee Avė.,
Fenger, 50 E. 115 St*,
Jonės Harrison St., ir Ply

mouth Place,
Lindblom, 6130 Lincoln St.
Ne visose šiose mokyklose 

visko mokinama. Anglų kalbos 
ateiviams mokinama visose šio
se mokyklose, išėmus Lane, 
Crane ir Jonės mokyklas-

Pradinės mokyklos mokslą 
teikiama irgi visose mokyklose, 
išėmus Lane, Crane, Jonės įr 
Lake Viel High School.

Vidurinių (high) mokyklų 
kurso mokinama tili Senn, Lane, 
Waller, Lake View High School, 
Schurz, Medill, Austin, Cram, 
Tilden, ir Bowen.

Prekybos Mokinama Lake 
View High School, Tuley ir\Jo- 
nes mokyklose. I

Kam neparanku vakarais/bet 
gali mokintis dienos laiku, gali 
ankyti Haven mokyklą, 1472 

VVabash Avė. Ten pamokos nuo 
9 vai. ryto iki 3:15 vai. po pie- 
;ų, nuo rugsėjo iki birželio mė
nesio*

Daugelis mokyklų duoda mote 
rims anglų kalbos pamokas die
nomis po valandą ar porą va
landų kartą ar daugiau į savaitę

Pereitą žiemą vakarines mo
kyklas lankė viso 62,817 moki

nių — 37.499 vyrai ir 2’,318 mor 
te?ų—merginų.

Kas nori mokintis, geriau te
pradeda nuo pat atidarymo die
nos — bus daug lengviau ir 
patogiau.

Platesnių žinių galima gauti 
kiekvienoj mokykloj.

LIETUVIS UŽSIMUŠ® 
DIRBTUVĖJ

Pereitą penktadienį Mid-Sta- 
tes Gummed Paper Co. dirbtu
vėj prie 25 ir Robey gatvių, už
simušė lietuvis Pranas Bėrutis, 
42 m., gyvenęs prie 1811 So. 
Union Avė.

Jis dirbdamas ant antro aug- 
što, dėl pagedusių keltuvų, nu
krito 16 pėdų ant cementinių 
pirmo augšto grindų. Nelaimė 
atsitiko 3:43 vai. po piet. Nu
vežtas į Francis Willard ligoni
nę pasimirė tą pačią naktį, kaip 
2:45 vai.

LAIŠKAI KURIE RANDASI 
NAUJIENŲ OFISE 

P. Ambrozaitis 
Ch. Andrius 
A. Bačkis
S. B. Baktys 
H. C. Bald 
Mary Beckman (2) 
Jos. Bedkos 
Mike Benskis
N. Bislius 
Povilas Brozauskis
J. Budrys 
Jonas Daniunas 
Leonas Dapšys 
Antanas Datkunas (2) 
Rev. Stephen Geniotis 
Mrs. Anna Gildutis 
John Gimbutis 
A. Grigaliūnas 
Matiejus Lisauskas
K. Jankauskas 
Stasys Jonaitis 
J. Jonekas 
Stanley Juškevicus (2) 
R. Kalainaite 
G. Karolis 
Andrius Kasiulis 
Juozas Kasparavičius 
Simanas Kazlauskas 
Petras Kilinskas 
Kastancija Kindtatavičienė 
Wm. Kizleitis 
R. Klimas 
Stanislavas Klimas 
Anna Krauklis
O. Kraunevich
Bruno Kreivis
T. Latonas 
Jurgis Lukauskis 
F. A. Louchs (2) 
J. M. 
Mrs. Marijona Martišus
P. Markūnas 
A. Markus 
Mr. Matulis 
Ant. Mičiulis 
Zigmiui Mickevičiui 
Jonas Norkevicz
V. Packauskui 
Juoz. Paplauskas
J. Papevis 
Ant. Paplauskas 
Jonas Paulauskis 
Julius Papendick 
John Petrulis 
Juoz. Pieslikui 
Ignacias Povlovskis 
Jos. Puceta 
Vincent Pučinskas (4) 
Sofija Pužuskienė 
R. Rapulis 
Ig. Ravlovskis
W. M. Rinkevičius 
Dom. Rudis 
A. Rupslaukis 
C. Sakalauskas
K. Sčott 
Jonui StraliiiL C . 
Jonui Strolai ?
M. Slavds ' i •1 
Joseph C. Stadelriiikas 
Mary Stankus 
Clemins Štokas (2) 
Mrs. B. Stulpin

. J. Stumbis 
W. Teisaraska 
Alex Urbunas 
V. Vaskevič 
Anele Viličkienė
N. Vilimaitis 
Anna Vistark 
Juoz. Zabrickas 
Juoz. Zabrickas 
Juoz. žilius 
Chas. Gatės 
Joe Satkus 
Motiejus Sinkevičius 
Franciškus Petrošius 
Tekle Sparkowicz

Pranešimai
KASDIEN jus galite prisira

šyti prie NAUJIENŲ ŠPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelj ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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

— Raštininkas.
. . >

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- 
veluotf, nes daug svarbių reikalų ap
svarstymui ir išsprendimui yra.

— Chicagos Lietuvių Taryba.

Birutės Choro vienų vyrų dainų 
praktika atsibus rugsėjo 9 dienoj 
utaminko vąkare. pradžia 8 vai. Ray- 
m-ond Chapel, 816 W. 81 St. Visi dai
nininkai privalote būti laijcu, ir nauji 
nariai vyrai esate kviečiami prisidėti 
prie Birutės. — Vaidyba.

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 užsi- 
mokėkit.

— A. Vilis, LSS. VIII Raj. sekr.

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 Stf. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi m-eldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Northsidiečiains žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Ąve., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę.esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienj viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
• ■ Juozus Acilla.

Ar jus žinote, kad
| Remianties paskutiniu cenzu, Let- 
landijoj buvo 1,909,700 gyventoji! ir

I iš to skaitlius 285,000 gyvena Rygo
je. Palyginant 1920 metų cenzų, gy
ventojų skaitlius pasidaugino 313,800. 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiški 
cigaretai yra padaryti iš gryno Tur
kiško tabako ir yra parduodami pri
einama kaina. Kaip ir kiti jus džiaug
sitės permainę į Turkiškus.

JIEŠKO 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 nuo 11 ryto iki 5 valandai 
vakare.

Theodorę E. Brown
2610 So. Spaulding Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽlftAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
nvą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba j naujus namus 
Sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darba galime atlikti už 
gana prieinamą kainą;-— įritina negu 
duosi kitam viri pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas Aius. 4 

Kreipkitės: ?
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE COM 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDĘNGYSTfi

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

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

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

Arinitage 6193

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANŲAVOJU kambarį dviem 

vaikinam arba merginom arba vedu
siai porai. Kambarys didelis ir švie
sus, dėl žiemos kambarys Šildom-as. 
Ar su valgiu ar be valgio, arba kad 
norėsite patys pasigahiinsit valgį. 
Gali mane matyt dienom ar vakarais. 
J. K., 703 W. 21 Place, Chicago, ant 
2 lubų iš priekio.

KAMBARYS
Duosiu šviesų, gerą kambarį ženo- 

tai porai dykai, jeigu išleis mano du 
vaiku į mokyklą, o senai gi moterei 
dar primokėsiu.

IGNAS STAŠKUNAS, 
65 E. 101 Pi.

ANT RENDOS kambarys, švariai 
užlaikomas, prie mažos šeimynos, pa
geidaujama švariai užsilaikantis vy
ras. šeimyninkę galima matyti kas
dien nuo 5 iki 9 vai. vakare.

B. R., 
946 W. 32 St.

3 lubos

REIKIA DARBININKŲ—
________MOTERŲ________

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 Avė.

REIKALINGA T-
Veiterka į Restaurantą dirbti.
Kreipkitės

2404 Indiana Avė.

REIKIA DARBININKŲ
; vyrų

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. Wen£worth Avė.

REIKIA kriaučių prie seno ir 
naujo darbo; kurie butų patyrę 
tame darbe.

L. A. ENSBIGELIS,
5749 W. Augusta St.

REIKIA shearmanų kurie
moka kirpti sU torch.

Atsišaukite
APEX IRON & METAL CO.

321 W. 35th St.

REIKALINGAS siuvėjas prie 
moteriško kostumeriško darbo.

Atsišaukite
J. STASIONAITIS,

200 Fowler St.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIO REIKIA

Aš turiu įmokėjęs $1,400 ant gero 
kampinio loto. Už įmokėtus pinigus 
priimsiu automobilių, kokį biznį. At- 
sišaukit tuojaus

Yards 4951 arba
L. R. JARUSZ,

3252 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 

6 kambarių flato, viskas yra 
prirengta, pianas, karpetai, pe
čius, ir t. t. turiu parduoti grei
tai iš priežasties ligos, 3759 So. 
Halsted St. Yards 1626.

PARDAVIMUI
NETIKĖTAS BAĘGENAS 

Parsiduoda grosernė su namu arba 
be namo, labai geroj vietoj, tarp mai
šytų tautų. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant automobilio arba priva- 
tiško namo. Priežastis —einu į ki
tą biznį.

Kreipkitės,
3232 So. Canal St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro-f 
sernė, už laŲai prieinamą kainą 
— $1,450. Visi fixcheriai ir kas 
reikalinga bučernėj, labai gera
me padėjime. Priežastį patirsite 
ant vietos. 5610 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen. Gražioje vietoje, 
pigi renda, garu šildoma, nėra 
kompeticijos.

THE KITCHENETTE
5455 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI
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.

GROJIKUS 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.
I

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

Mrs. C. Petrušionis 
3428 Aubum Avė.

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

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

PARSIDUODA labai gera bučer
nė ir grosernė iŠ priežasties ligos. 
Randasi visokių tautų ^apgyvento! 
vietoj. Lysas ilgas, pigi renda, ge
ri ruimai pagyvenimui. Kas nu
pirks, tas bus užganėdintas. Kreip
kitės į Naujienas

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 Parke. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2519 West 43rd St.

PARDAVIMUI grosernė, notion 
ir ice creamo parloras, 4 gyveni
mui kambariai ir vana, pigi ren
da, krautuvė ant kampo, skersai 
kelio didelė publiška mokykla. 
Daromas geras cash biznis, krau
tuvė verta virš $2000, už $1000.

3856 S. Sacramento Avė.

* KENOSHA—KENOSHA 
WISCONSIN

Garadžius 88x51 pėdų, talpina 75 
automobilius ir sykiu krautuvė 75 pė
dų ilgumo ii’ 20 pėdų platumo dėl su
statymo automobilių ant parodos, 
taipgi 5 kambariai, lotas, ant krautu
vės viršaus. Visas muro namas. Ga
rų šildomas. Randas vidurmiesty ant 
kelio tarpe Chicago, III. ir Milwaukee, 
Wis. Viską turim parduoti už pusę 
kainos vertės $30,000, parduosim- tik 
už $21,000, įmokėt reikia $4,000, po- 
tam lengvais išmokėjimais, savininkas 
apleidžia Kenoshą.

DUONOS kepykla — vienintele lie
tuvių kepykla mieste — kur randas 
2000 lietuvių, kepa 1500 duonų i dieną 
taipgi kepa keksus, pajus ir t. t. 
įrengta pagal naujausios mados, 2 
automobiliai dėl išvežiojim-o duono.-, 
randas vidurmiesty, 2 krautves ir 8 
kambariai, lotas, garu šildomas, visas 
namas. Parduosiu viską tik . už 
$20,000 arba biznį atskirai už priei
namą kainą.

Jeigu supranti garadžio arba kepi
mo am-atą, čia proga dėl tavęs, nežiū
rint kur tu dabar gyveni. Jeigu turi 
morgičių ar b p. mes paimsime pini
gų vietoj.

Jeigu nori pirkti ar parduot ką 
Wisconsino valst., kreipkits Didžiau- 
sion Lietuvių Kontoron po vardu

MARTIN’S REALTY COMPANY 
321 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.

Vedėjas J. MARSINKEVIČIUS
PUIKI PROGA’!

Didžiojoj Lietuvoje 3 stotis nuo Kau
no prie pat gelžkelio stoties parduoda
mas, pilnai arba dalinai j kom-p. su 
kitu, naujai įrengtas ir veikiantis 
biznis susidedantis iš garo mašinos 
250 HŠ. su lentpiuve, 2ms gateriais 
ir daugybe kitų medžio apdirbimui 
mašinų. Drauge m-alunas .su 3 po
roms girnų, pilliais ir valcais. Visi 
puikiai pastatyti nauji trobesiai muro 
ir mediniai, 2 gyvenami namai nuo
savas žemės plotas 5 hektarai. Vis
kas parduodama už 30,000 dolerių iŠ 
kurių reikia 15,000 dolerių įnešti per
kant ir likusius galima mokėti laike 
2 — 3. metų dalimis.

Delei smulkm-enų kreipkitės pas
W. DAUKŠA, 

1302 Hamilton Avė. N. W. 
Grand Rapids, Mich.

PARSIDUODA biliardinis 
stalas, ir elektriką varomas pia- 
no-Player, parduosiu labai pi
giai.

10737 So. Michigan Avė.
DEUCATESEN ir grosernės įren

gimai, viskas prirengta, naujos ma
dos. Yra mėsos kapotuvas, ice bak- 
sis, cash registeris, lentynos, kaunte- 
ris, computing vogos, ir t. t. Dide
lis tsakas groserio, pardavimui jūsų 
pačių kaina, turi būt perkraustyta. 
Veikite greit.

2009 Montrose, netoli Robey

PARSIDUODA barbemė, pa
togioj vietoj, galima daryti gerą 
pragyvenimą. Priežastis — ap
leidžiu miestą. Veikit greitai, 
laišku arba ypatiškai. Naujienos 
Box 550, 1739 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEMĖ 1
EXTRA!

.PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas 1 aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyląs lotas prie na
mo. Parduosiu pigiai.
_ VLADAS JANKAUSKAS
\ 6185 W. Giddings St.

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui nu namai ant vieno lotoi 
Priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kamba-* 
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, štorminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12V2%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

Specialis bargenas
2 FLA,TŲ mūrinis namas no 6—(1 

kambarius, su visais įtaisymais, 
garadžius, kaina $7,900; nupirksil 
su mažu įmokėjimu.

C. P. Suromskis and Co.
3352 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641 
CHICAGO, ILL.

FARMA pardavimui labai pigiai ar
ba mainysiu ant biznio, Šerų arba ant 
kitko. Farma labai gera, prie pat 
miesto ir kelio, yra visi budinkai ir 
visa kas tik reikalinga prie farmos.

5925 So. Bishop St.
Prospect 5178

PARDAVIMUI — prie Archer Av. 
ir 79 St. graži 18 akrų farma, labai 
gera vieta dėl road house, 8 kamba
rių namas su visais modemiškais 
įtaisymais, didelė barnė, vištininkas 
ir ledaunė, 8 akrai dirbamos žemės. 
Jauna giraitė ir miškas, gera trans- 
portacija, kaina $37,000, cash $17,000, 
kitus lengvais išmokėjimais. Watson.

ROBERT L. GREAR & CO., 
617 E. 63 St., 
Faifax 4400

PARDAVIMUI 2 namai, 3 
augštų mūrinis namas ir 2 aug- 
štų medinis namas, ant kampo<

J. BOLTON, 
626 W. 18 St., 2 fl.

TRYS PRESINIŲ PLYTŲ NAMAI
8 metų senumo, kiekvienas namas 

skyrium, pastatyti vienoje sekcijoje, 
kiekvienas po 2 flatu, 2-4 ir 4-5 kam
barių, moderniški, pečiais šildomi ir 
su garadžiais. Įplaukų j metus 
$3100, pigi renda. Randasi į pietus 
nuo 67 St, netoli Cottage Grove Avė., 
kaina $25000, cash $11000. Paimsi
me kaip kurį staką ir bonus, bet ne 
daugiau kaip $1000.

LOUIS KOVIE,
6728 St. Lavvrence Avė., 
Phone Eng]ewood 3045

MAINYSIU 2 po keturis kambarius 
mūrinį namą, geriausioj vietoj, 
Brighton Parke, mainysiu ant dides
nio arba biznio, su namu arba be 
namo. Atsišaukit

LEON R. JARUSZ,
3252 S. Halsted St.

Yards 4951

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS graži pieninin

kystes farma, su gyvuliais ir vi
sais įtaisymais dėl geresnių ži
nių kreipkitės į Naujienas, 1739 
So. Halsted St. Box 549.

MflRTGEClAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 -a- Burnham Bldg. 

160 N. Šalie St.

i MOKYKLOS
j Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
> . I r.... „„Z

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., Chicago, III.

IŠMOK važinėti automobiliu, 
gausite geresnį ir pelningesnį 
darbą. Mokinam dienom ir va
kare, $10. šoferio laisnį ga- 
rantuojam.

4607 S. California Avė.


