
(MM■MttMMeeMMmb <

į The First and Greatest Lithuanian Dailę i n America j _ - .'Ll-J___ ' !

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Nsws 

PUBLISHED BY 7JU LITHUANIAN NEWS PUBLISHIRG CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Iiiinoie I 

Telephona Rooaevalt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XI.
..MII I

Kaina 3c.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entere^ as secontf Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879.

......................................................... -- -Į  ...... t- ■ ■ > -  Į  

Chicago, III., Antradienis, Rugsėjo-September 23 d., 1924
---------------     .... ..  - _        i i,..,- —

The First andCreatest Lithuanian Daile in America

NAUJIENOS
Twk Lithuanian Daily news < 

PUBLISHED BY LITHUANIAN NĘWS PUBLISH1NG CO„ INC.
1739 South Halsted Street. Chicago. Illinois 

Telephont Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
- . --- - - .

^►437 No. 229
-*-1-------------------- a...-. ,{ -________________

Francija gelbės Vokietijai 
įstoti lautiRsąjungon

29 žm. žuvo Wisconsine viesuloj
Gruzijos sukilėliai dar kovoja 

prieš bolševikus
Francija atidarys duris 
Vokietijai į tautu sąjungą

šc- 
su-

Nereikalaus iš Vokietijos pa
antrinti pasižadėjimą pildyti 
Versalės sutartį.

PARYŽIUS, rūgs. 22. — Pa
tirta, kad Franiijos valdžia ne
sipriešins Vokietijos įstojimui 
Į tautų sąjungą. Tai yra griež
tai skirtinga politika nuo tos 
politikos, kurią vedė, Poincare, 
kuris kartą pasakė, kad jei Vo
kietija įstos į tautų sąjungą, 
tai Francija išeis iš tos sąjun
gos.

Premjeras Herriot yra pasi
rengęs net pagelbėti Vokietijai 
įstoti tautų sąjungon, priim
damas tokią formulę, kuri ne- 
bereikalans iš Vokietijos iš- 
naujo patvirtinti Versalės su
tartį. Mat visos šalys, kurios 
įstoja į tautų sąjungą turi pa
sižadėti remti esnnčiąją tvar
ką Europoj ir patvirtinti su
tartis, kurios sudaro pamatą 
tos organizacijos. Vokietija, 
kur nacionalistai yra stiprus 
reichstage, prisibijo tai pada
ryti ir Herriot padarė žingsnių, 
kurie tą kliūtį pašalintų.

Francijos valdžia taipjau 
pranešė tautų sąjungos tary
bai, kad ji sutinka padaryti 
kokią nors kombinaciją, kuri 
duotų Vokietijai nuolatinę vie
tą tautų sąjungos taryboje.

šią savaitę visas tas klausi
mas bus viešai svarstomas ir 
francuzai mano, kad Vokietija 
dar prieš penktadienį paprašys 
ją priimti tautų sąjungon.

Vokietija norėtų stoti tautų 
sąjungon

BERLINAS, rūgs. 22— “Vo
kietija paduos prašimą priimti , 
tautų sąjungon, jei sąjunga i 
prižadės elgtis su Vokietija ly
giomis kaip su kitomis didžio
siomis valstybėmis.“ rJPaip pa-! 
reiškė kancleris Marx centro Į 
partijos susirinkime Badene.
Oficialinį nutarimą padarys
kabinetas šią savaitę.

Sonborn, netoli Ashland, 
ši žmonės liko užmušti ir 7 
žeisti. Nuostoliai ir čia yra 
bai dideli.

Mihvaukee vienas žmogus 
užmuštas.

Kadangi visur yra nutrauk
tos vielos, tai labai sunku gau
ti tikras žinias. 'Lodei ir žinios 
yra nevienodos. Dar vėlesnės 
žinios skelbia, kad tik 19 žmo
nių žuvo viesuloj. Thorp žuvę 
11 žmonių, Sanborn 6 žmonės 
ir Mihvaukee vienas. Tečiaus 
tai yra tik jau tikrai žinomi 
žuvę žmonės. Bet delei blogo 
susisiekimo gali būti ir dar 
nežinomų, ar dar nepatikrintų, 
užmuštųjų.
Thorp apielinkėj tarp kitų žu
vo: Beth Schmitzfranz, 2 m.,1 
Anton Korzinski, 8 m., Marčia 
Kolyzarezek, 62 m., Bose Bo- 
yenski, 1 m., Sophie Graikovv- 
ski, 15 m., Peter Magyja, jo pa
ti ir du vaikai, Harry Barny ir 
Lydia eVnnet. j

Gruzijos sukilėliai vis dar 
smarkiai kovoja su 

bolševikais
bot*
bol-
lai-

Nors atstumti į kalnus, jie 
ševikams nepasiduoda ir 
ševikai visą Itiika turės 
kyti Kaukaze dttlglę kariuo
menę.

bolševikų gene- 
prisiuntę į Kau
ką rei vi ų — per

29 žmonės žuvo 
Wisconsine 

viesuloj
Viesulą palietė ir lietuvių 

niją ties Thorp, Wis., kur 
daugiausia nuostolių padary
ta ir kur daugiausia žmonių 
žuvo. ’ i

kolo-

Dvidešimt devyni žmonės žu
vo viesuloj, kuri užvakar siau
tė VVisconsino valstijoje. De- 
sčtkai žmonių sunkiai sužeista, 
jų tarpe keli gal mirtinai.

Daugiausia žmonių 
Thorp, Wis., apielinkeje. 
tomis žiniomis, vien tame 
sielyje žuvo 22 žmonės-
miestelis yra veik visai sunai
kintas. Ten yra nedidelė lietu
vių ūkininkų kolonija. I mies
telį pasiųsta medikalinę pagal
bą, o sužeistieji išgabenti į li
gonines.

žuvo
Gau- 
mie- 
Pats

TREBIZONDAS, rūgs. 20 
(suvėlinta). — Sukilimas prieš 
bolševikus smarkiai plečiasi 
Armėnijoj, Azerbaidžane ir 
Dagestane.

Šią savaitę 
ralinis štabas 
kazą 60,(MM)
Batumą ir aplinkiniu geležin
keliu per Rostovą ir Baku, 

įžvalgai iš Batumo praneša, 
kad tas uostas vis dar pilnas 
laivų su kareiviais.

Gruzijos sukilimo nugar- 
j kaulis1 liko galutinai sulaužy
tas, bet sukilėlių pulkai su 
tuustančiais valstiečių atsargiai 
traukiasi ir apsikasa kalnuose. 
Nepaprastų dalykų pasakoja
ma \apie gyvenančius kalnuose 
valstiečius, kurie leidžia di
delius akmenis nuo kalnų, iš- 
žudydami ištisas bolševikų 
kuopas. Iš tų kalnų sukilėliai 
gulęs daryti puolimus ant der
lingų klonių, kurie eina į ry
tus . ir vakarus per Gruziją, 
perkirsti geležinkelius, pulti 
bolševikų kareivius ir sande
lius ir nuolatos trukdyti bol
ševikų administracijai. Sukilė
liai kalnuose turi dideles spė
kas — iki 20,000 ar 30,000 
ginkluotų žmonių, ypač palei 
šiaurinę sieną.

5,(MM) sukilėlių armija pasie
kė, sumušusi bolševikus ties 
Suchumu Poti miestą ir uostą, 
bet bolševikų laivynas vis dar 
ją apšaudo, o iš Batumo prieš; 
tuos sukilėlius eina bolševikų 
armija.

Bolševikai turės laikyti 100,000 
kareivių. . x

visą laikę Kaukaze turės laikyti 
nemažiau 100,000 kareivių, kas 
labai susilpnins kitus frohtus. 
Bolševikai t/urės laikyti daug 
kareivių netik Batume, Raku ar 
Tiflise, bet taipjau palei vis’us 
geležinkelius ir taipjau akylai 
daboti aliejaus šaltinius. Bolše
vikai vis dar turi numalšinti ne
mažiau 40 atskirų sukilimų Gru
zijoje. Tai sukilę valstiečiai 
prieš žemas kainas, kurias val
džia moka už grudus. Ten irgi 
priseis laikyti daug kareivių. 
Įtempti ryšiai su Turkija taip
jau daro reikalingu laikyti di
delę kariuomenę Kaukaze.
Rusijos ir Turkijos santikiai 

blogėja.
Nors Rusija 1921 m. davė 

Turkijos nacionalistams 15,000,- 
pOO^auksinių rublių (7,500,000) 
ir daug amunicijos, kad pagel
bėjus turkams sumušti graikus, 
visgi ryšiai tarp Turkijos ir Ru
sijos darosi vis labiau įtempti.

Maskva labai rūstauja ant 
Turkijos nacionalistų dėl jų 
svajojimo apie Turkijos praplė
timą centralinėj Azijoj, kas 
prieštarauja Rusijos pasigrobi- 

Įmui Persijos ir Turkestano, 
j Taipjau labai rūstaujama dėl 
Į Kernai Paša apsilankymo palei 
Gruzijos sieną, kas padrąsino 

Į sukilėlius. Maskva dabar kalti
na, kad Turkija gelbsti sukilė
liams kiek galėdama.

Lenkijos, Rumunijos ir Tur
kijos bendra gynimos sąjunga 
prieš Rusiją liko dar labiau su
stiprinta Lenkijos senatorių 
aipsilankymu ^Konstantinopoly. 
Jie atvyko neva daly/auti atida
ryme Lenkijos parodos, bet ir 
tai pykdo Rusiją.
Nepakenčiama padėtis Gruzi

joje.
Atvykstantys į Trebizondą 

pabėgėliai sako, kad gyvenimas 
Gruzijoje pasidarė visai nepa
kenčiamas, nors Gruzija yra 
viena iš turtingiausių Europos 
provincijų. Valstiečiai turi ati
duoti didesnę dalį savo grudų 
kaipo taksus, o likusius grudus 
bolševikai pasiima už visai že
mą kainą. Bet delei uždėtojo 
ant importo embargo (uždrau
dimo importuoti), visi fabrikų 
gaminiai yra nepaprastai bran
gus. čeverykai kainuoja $20, 
o eilė prastų drabužių $100 Tif
lise ir Batume.

Bolševikai sustabdė visokį imr 
portą į Kaukazą tiksu pakelti 
pinigus, bet gyventojai 
turi dėvėti skudurus.

Kunigas prisi
pažino prie 2 

žmogžudysčių
Kun. Hight į;iG[Lžino nunuodi

jęs s ’.vo pačią Ir kitdą moters 
vyrą.

dabar

Bulgarijoje siaučia pilie 
tinis karas

150 kareivių umušta mūšiuose.

Pi-BERLINAS, rūgs. 22.
lietinis karas siaučia Bulgarijo
je. Smarkus mūšiai siaučia tarp 
valdžios kareivių ir sukilėlių ir 
daug žmonių žuvo skerdynėse 
Sofijos priemiesčiuose. Visoj 
šaly tapo paskelbtas karo sto
vis. 150 valdžios kareivių liko 
užmušta mūšyje. Valdžia sako, 
kad sukilimas prasidėjęs delei 
bolševikų agitacijos.

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50
100
200
300
400
500
600
700
800 
900 LOGO litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50 

!O2j75

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų
uvųl ..... ...... .J,. ............. ----- ......... A • A-F

Prie šitos sumos reikia pridėti 25
Palei siena esantys turku ka-1centai PaSto už kožną siuntinį. 
.... , , i 1 -i .Norint pasiųsti telegramų — dar 50n n inkai mano, kad bolševikai centų daugiau.

MOtJNT VERNON, Iii., rūgs. 
22. — Kun. Lavvrenc? M, Hight, 
klebonu nedidelio miestelio Ina 
metodistų bažnyčios, po ilgo 
klausinėjimo, pagalios, įnrisipa^ 
žino, kad jis nunuodijo savo pa
čią Oną ir taipjau \Vilford Swe- 
etin, prie kurio pačios jis greti- 

’nosi. Padaręs prisipažinimą, jis 
nualpo, iŠ baimės, kad kas 
jo ncnulinčiuotų.

Jo pati mirė keletą dienų at
gal. Mirtis buvo staigi. Jis sakė, 
kad jie pavalgę kenuotos mė
sos, kuri ją ir nunuodijusi. Bu
vo manyta, kad mėsoje butą 
ptomaino nuodų, nuo kurių ji 
ir mirė. Bet pradėjo vaigščioti 
visokie gandai apie kunigą ir 
jo pafios viduriai tapo pasiųsti 
Į Chicago chemikams 
Chemikai rado - jos 
aršeniko. Kunigas 
areštuotas.

Tada' prisiminta, 
savaitės atgal tokii 
prantamu bud u pasimirė Wil- 
ford Sweetin, su kurio pačia ku
nigas labai gerai sugyveno ir 
vežiojosi visur sų savim, tan
kiausia naktimis. Jis irgi buvo 
miręs neva nuo ptomainų, užsi
nuodijęs neva šaltąja koše. Jo 
lavonas liko atkastas ir taipjau 
jo viduriuose liko rasta aršeni
ko. <■_

Kunigas išpradžių gynėsi ir 
sakėsi esąs visai nekaltas ir net 
nenorėjo pasiliuosuoti iš kalėji
mo, nes esą ir kalėjime jis esąs 
tiek pat arti dangaus. Bet kada 
pradėtą jį kamantinėti ir apie 
Sweetin mirtį, jis turėjo prisi
pažinti. Ir prisipažino, kad jis 
abiems jiems davė aršeniko. Sa
vo pačiai aršeniką jis įpylė į 
kavą, o Sweetin į vandenį, kurį 
ir padavė jam išgerti. Bet jis 
sakosi, kad tai padarė ne iš mei
lės prie Sweetin pačios, bet kad 
sustabdžius jų kentėjimus. Swe- 
etin pati niekoi apie tai nežinan
ti. Jie esą sirgę ir kentėję 
skausmus ir nenorėdamas, kad 
jie tuos skausmus kentėtų, ir 
nunuodijęs juos. i

Pas kunigą rasta paveikslėlį 
tūlos merginos, kuri prieš tre
jetą metų taip pat pasimirė nuo 
“ptomainų“ nuodų. Jos lavonas 
irgi bus atkastas ištirti ar kar
tais ir ją nėra kunigas nunuodi
jęs.

Valstijos prokuroras Thomp
son paskelbė, kad jis nereika
lausiąs kunigui mirties baus
mės — “iš pagarbos prie meto
distų bažnyčios“, bet pasiten
kinsiąs amžinu kalėjimu. Para- 
pijonys mano, kad prižadas ne
reikalauti mirties 
paskatino kunigą 
prie piktadarybių. Kunigas bu
vo labai pavargęs 
nio klausinėjimo 
siu jo rupesniu buvo gerai išsi
miegoti. Todėl jis kuogreičiau- 
sia pasirašė po prisipažinimais 
ir tuojaus nuėjo gulti.

Kun. Hight prieš patupimą 
kunigu buvo arklių lenktyninin
kas ir laižybininkas... Kunigys
tės jis ir dabar nesutiko atsiža
dėti.

ištirti, 
viduriuose 
tada tapo

kelios
nesu-

bausmės ir 
prisipažinti

nuo nuolati- 
ir svarbiau-

100 žmonių žuvo teatre
KONSTAjNTINDPOIjIS. i-u«s. 

22. — Daugiau kaip 1OO žmo
nių žuvo gaisre krutamųjų pa
veikslų teatre Smyrnoje vakar.

Gruzijos sukilimas 
sutriuškintas

Gyventojai, prisibijodami pa
giežos, pabėgo į kalnus. No
rima mušiu paliaubos.

STAMBUL, Turkijoj, rūgs. 
22. Pasak konservatyvių 
gruzinų šaltinių, Kaukazo su
kilimas jau yra numalšintas. 
Numalšino jį bolševikų karei
viai. Prasidėjo sukilimas rugp. 
29 d. tarp niekučių Čiaturi 
nnnganeso kasėjų ir urnai be 
jokio pieno persimetė į Kutais, 
,š kuA persimetė į kitus mies
tus. Geležinkelis, kuris buvo 
perkirstas jau yra bolševikų 
pataisytas.

Žinios apie sukilimą buvusios 
perdėtos. Tai buvęs partizan- 
tiškas' karas mažoj skalėj.

Niekinių kaimų gyventojai, 
prisibijodami atgiežos, pabėgo 
į kalnus. Net ir gruzinai pri- 
sipažysla, kad sukilimas pra
laimėtas ir nori padaryti mū
šių paliaubą, kad valstiečiai 
galėtų sugryšti į namus be pa
vojaus likti sušaudytais.

Penki angliakasiai pa
smerkti • mirčiai

Uždaryti degančioje kasykloje 
ir negalima prie jų prieiti.

SALT LAKE CITY, Utah, 
rūgs. 22.— L. F. Rains Coal 
Co. kasykloje ties Spring dau
ba, pereitą sekmadienį ištiko 
ekspliozija, kuri uždarė kasyk
loje penki* angliakasius. Da
bar kasykloje kilo gaisras ir 
nemanoma, kad galijna butų 
išgelbėti uždarytuosius žmones. 
Susisiekimas su kasykla irgi 
yra sunkus.

Tyrinės Herrino riaušes
MARION, III., rūgs. 22. — 

Šiandie susirinko Marion pavie
to grand jury, susidedantis 
daugiausia iš ūkininkų, kuris 
tyrinės visus Herrino kivirčius, 
ypač paskutinį susirėmimą tarp 
ku kluxų ir jų priešininkų, ku
riame žuvo šeši žmonės. Milici-
ja iš Herrino tapo perkelta į 
Mariona.

------------------------- t
4 žomnės prigėrė.

SEATTLE, Wash., rūgs. 22. 
— Trys vaikinai ir viena mergi
na prigėrė Washington ežere 
apvirtus buorinei valčiai.

CHATTANOOGA, Tenn., 
rūgs. 22. — Penki žmonės liko 
užmušti Dixie Flyer traukiniui 
užbėgus ant automobilio.

Jau ruduo ateinąs.

Po keisto pereitą sekmadie
nį oro, kada nuo karščio nu
alpo ir sunkiai susirgo vienas 
žmogus ir kada temperatūra į 
kelias valandas nupuolė 40 
laipsnių — nuo 90 iki 50 laips., 
dabar jau prasidedąs rudens 
oras. Nors šiandie ir busią šil
čiau, bet oro biuras sako, kad 

‘daugiau karštų dienų nebebus. 
Neužilgo prasidėsiančios šal
nos, rudens lietus ir abelnai, 
ateisiąs tikrasis ruduo.

Šiandie ----  giedru; nedidele
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:37 v., leidžiasi
6:48 v. Mėnuo teka 1:10 v. n.

Vokietijos socialistai svei
kina Anglijos ir Fran

cijos socialistus
BERLINAS, rūgs. 22.— Ber- 

lino socialistai didžiausiomis 
masėmis pasitiko Anglijos ir 
Franci jos socialistus, pager
biant prieš-karines demonstra
cijas, suorganizuotas antrojo 
Internacionalo. Apsimainyta en
tuziastiškomis prakalbomis.

Kvies Jungt. Valstijas
Vokietija ir Rusija irgi bus 

pakviestos nusiginklavimo 
konferencijon.

GENEVA, nigs. 22. — Nėra 
abejonės, kad Rusija, Jungt- 
Valstijos ir Vokietija bus pa
kviestos dalyvauti tautų są
jungos komisijoj, kuri paruoš 
dienotvarkę internacionalinei 
ginklavimosi aprybojimo kon
ferencijai, kuri įvyks sekamais 
metais, birželio m., Genevoj. 
Atvirai prisipažystama, kad 
vargiai ta konferencija gali pa
sisekti, jei tos trys valstybės, 
kurios dar nėra nariais tautų 
sąjungos, nedalyvautų.

Pamatė skęstantį žmogų — 
pats pasimirė

August Osterlang, 18 m., iš 
Naperville, pasimirė iš susiju
dinimo, pamatęs Naperville ak
menų laužykloje skęstantį žmo
gų, manoma, chicagietį James 
Coffman, atvykusį ten žuvan- 
tl/.fiš sėdėjo-ant kranto ir žu
vavo, kaip ūmai sukniubo ir 
įkrito 4 vandenį. Skenduolio 
dar neišimta iš vandens.

Pereito sekmadienio susirin- f
kime Chicagos Darbo Federa
cija rinko valdybą. Pirminin
ku pasiliko John Fitzpatrick 
be jokios opozicijos. Visi kiti 
viršininkai irgi pasiliko senie
ji, ir tai be jokios opozicijos.

BOSTON, Mass., rūgs. 22. — 
Penki žmonės prigėrė automo
biliui nušokus nuo Fort Point 
kanalo tilto.

Lietuvos]inios.
Lietuvos importas ir 

eksportas
Lietuva daugiau perka Ameri

koje, negu Amerikai parduo
da. /

Pirmųjų 1924 metų šešių mė
nesių išvežimas sulig valstybė
mis skirstomas taip: Amerika
— 3.719.400 lit. (2.98 nuoš.), 
Belgija — 976.900 lit. (1.58 
nuoš.), Danija — 2.578.600 lit. 
(2.06 nuoš.), Čekoslovakija — 
7.966.400 lit. (6.37 nuoš.), D. 
Britanija — 32.552.900 lit. (26.- 
05 nuoš.), Olandija —- 2.920.200 
lit. (2.34 nuoš.), Francija — 1.- 
804.900/lit. (1.44 nuoš.), Švedi
ja — lyS.OOO lit. (7.14 nuoš.), 
Vokietija — 48.892.700 lit. (39.-
12 nuoš.), Latvija — 15.320.900 
lit. (12.27 nuoš.) ir kiti kraštai
— 6.060.300 lit. (5.65 nuoš.). 
Viso 124.968.200 litų.

Per tą pat laiką įvežimas atro
do taip. Amerika — 4.107 .(MM) 
lit. (3.84 nuoš.), Belgija — 
275.700 lit. (0.26 nuoš.), Danija 
—553.600 lit. (0.52 nuoš.), Če
koslovakija — 4.417.300 lit. (4.-
13 nuoš.), D. Britanija — 8.- 
106.100 lit. (9.57 nuoš.), Olan
dija — 2.752.200 lit. (2.57 nuo
šimčius), Francija — 957.400 
(9.89 nuoš.), Švedija — 3865.- 
300 lit. (3.61 nuoš.), Vokietija

69.688.700 lit. (65.12 nuoš.), 
Latvija — 3.138.700 lit. (2.93 
nuoš.), ir kiti kraštai 2.156.000 
lit. (8.56 nuoš.). Viso 107.018.- 
000 litų.

Dovanos arkliams

Sunkiųjų arklių ekspertyze 
parodoje pasibaigė rugpiučio 
23 <1. Dovanas gavo 34 arkliai: 
13 aukso medalių, 11 sidabro, 
5-1 rųšies, 2-II rųšies, 3-1II rū
šies pagyrimo lapų.

Išvažiavo dr. Basanavičius

Rugpiučio 26 d. dr. Basana
vičius išvažiavo Berlynan gy
dytis. Į stotį jį palydėjo kari
ninkai ir didžiulė žmonių mi
nia. ' 1 I

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

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

NAUJIENŲ TELEGRAFINES PINIGŲ 
PERLAIDOS.

t

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 diehų. 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
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Anglija kviečia Vokietiją 
stoti Tautų Sąjungon. Fran- 
cijos valdžia pareiškė, kad 
ji nesipriešinsianti tam; ji 
sutiksianti ir su tuo,’ kad Vo
kietija, kaip ir kito$ didžio
sios valstybės, turėtų nuola
tinę vietą Tautų Sąjungos 
Taryboje.

Matydama šitokį Santar
vės valdžių palankumą, Vo
kietija veikiausia dar šioje 
Tautų Sąjungos sesijoje pa
duos aplikaciją ir bus pri- «. • 
imta.

Vokietijos įstojimas į Tau
tų Sąjungą reikš milžinišką 
atmainą visoje tarptautinėje 
politikoje.

Pirmiausia ta atmaina pa
lies santykius tarpe Vokie
tijos ir buvusiųjų josios prie
šų. Po Tautų Sąjungos prie
žiūra neužilgio bus pastaty
ta Vokietijos nusiginklavi
mas: Kol Vokietija neįeina į 
Tautų Sąjungą, tai ta prie
žiūra butų jai lyg koks pa
žeminimas, nes svetimos val
stybės kištųsi į vidujinius 
jos reikalus. Bet Vokietijai 
patapus Tautų Sąjungos na
riu, tas dalykas neteks visos 
įžeidžiančios prasmės. Vo
kiečiai patys dalyvaus kartu 
su kitų valstybių atstovais 
savo ginklų sandelių revizi
jose; ir, kadangi kitos šalys 
taip pat yra padariusios ir 
ateityje darys dar daugiaus 
ginklavimosi apribojimo su
tarčių, kurių pildymą pri
žiūri Tautų Sąjunga, tai Vo
kietijos atstovai per Tautų 
Sąjungą 1 turės teisę daly- 
vaut ir kitų , valstybių gink
lų revizijose.

žodžiu, vietoje diktavimo 
Vokietijai, bus bendradar

biavimas tarpe Vokietijos ir 
kitų šalių.

Tautų Sąjunga yra kilusi 
iš taikos sutarties po did
žiojo karo. Kaip tos sutar
ties sąlygos buvo nevyku
sios, taip ir Tautų Sąjungos 
tvarka bei politika.
'Iki šiol Tautų Sąjunga bu

vo karą laimėjusiųjų valsty
bių įrankis užtikrinimui to 
grobio, kurį jos tarp savęs 
pa’sidalino, apiplėšdamos 

Vokietiją ir jos talkininkus. 
Kuomet Vokietija, prisidės 
prie Tautų Sąjungos, tai pa
staroji nebebus daugiaus to
kia vienpusiška organizaci
ja; savo politikoje ji turės 
vadovautis bendraisiais visų 
šalių reikalais, o ne vien tik
tai pergalėtojų interesais.

Tuomet nebus išrokavimo 
ir Amerikai su Rusija šalin
tis Tautų Sąjungos. Po Vo
kietijos įstojimo šitų dviejų 
šalių prisidėjimas bus neiš
vengiamas.

Klerikalų spauda dejuoja, 
kad Herriot’o kabinetas ren
giasi naujosiose Franci jos 
provincijose, Elzase ir Lota
ringijoje, “panaikinti” kata
likiškas mokyklas. Tai esąs 
katalikų bažnyčios skriaudi
mas.

Pirmiausia reikia pastebė
ti, kad ta spauda ne visai 
teisingai rašo. Dabartinė 
Francijos valdžia nori ne už
daryti katalikiškas moky
klas, bet tiktai atimti joms 
valdiškų mokyklų teises. 
Francijos įstatymai reika
lauja, kad visi vaikai lanky
tų pradinės mokyklas, ir kad 
tos mokyklos butų valdžios 
kontrolėje. Pritaikius tą 
įstatymą Elzasui ir Lotarin
gijai, tenai, vadinasi, visi 
vaikai irgi turės lankyti val
diškas, arba, kaip Ameriko
je sako, “viešąsias” (public) 
mokyklas. Bet kunigams, pa
rapijoms arba kitokioms re
liginėms organizacijoms ne
bus draudžiama užlaikyti 
savo privatines mokyklas.

Kunigai dar vis negali su
tikti su ta mintim, kad mo
kykla turi būt atskirta nuo 
bažnyčios. Kur pas juos tei
singumas? Juk mokyklas už
laiko visi piliečiai savo mo- 
kesniais.'Kokią teisę turi ka
talikai reikalauti, kad jų mo-į 
kykloms duotų pinigus tie 
žmonės, kurie nesutinka su 
jų įsitikinimais?

Antra vertus, praktika ro
do, kad kunigų ir minyškų; 
vedamos mokyklos visuomet: 
yra daug prastesnės už val
diškas mokyklas. Amerikoje 
parapines mokyklas išėju
sieji vaikai mažiau žino ir 
yra menkiau išsilavinę, ne
gu tie, kurie baigia vieša-, 
sias mokyklas.

Kunigai stoja už parapi
nes mokyklas tiktai dėl sa
vo biznio — kad priveisus 
daugiaus paklusnių jiems 
avelių. Bet tėvai, kurie leid
žia į tas mokyklas savo vai
kus, atima jiems progą įgy
ti sveiką apšvietą ir tuo ap
sunkina jiems tolesnį gyve
nimą. " /'
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Apžvalga
PIGUS PRIEKAIŠTAS

“Draugas” rašo apie buvusį
jį Rusijos social-revoliucionierių 
Borisą Savinkovą, kurį nesenai 
suėmė sovietų valdžia ir nuteisė 
mirčiai, bet kuriam paskui ji 
pakeitė mirties bausmę kalėji
mu.

Dabar, girdi, ateina žinia, kad 
bolševiką*! visai paliuosavo Sa- 
vinkovą ir esą spėjama kad.ji 
taip' pasielgusi ne be reikalo. 
Savinkovas tur-but suteikęs 
sovietų valdžiai daug svarbių 
informacijų apie bolševikų prie
šus, kurių ta/zpe jisai veikė per 
keletą metų, kitaip sakant, jisai 
dabar pavirtęs išdaviku.

Jeigu šita, iš lenkų .šaltinių 
paimta žinia apie Bbriso Savin- 
kovo paliuosavimą yra teisin
ga, tai pilnai pasitvirtina ta nuo
monė, kurią apie buvusįjį sąvo 
draugą išreiškė Rusijos social- 
revoliucionieriai Vakarų Euro
pos spaudoje. Jie, būtent, pa
skelbė (kaip jau buvo rašyta 
“Naujienose”), kad Savinkovas 
.jau nuo 1918 metų yra pašalin
tas iš social-revoliucionierių par
tijos, pašalintas už tai, kad susi
dėjo su kontr-revoliucinials ge
nerolais, kariavusiais prieš so
vietų valdžią. '

Tas su “baltagvardiečiais” su
sidraugavęs žmogus paskui ieš
kojo talkos Lenkijoje prieš sovie 
tus ir dalyvavo kare, kurį lenkai 
vedė prieš bolševikus. Rusijos 
social-revoliucionieriai mano, 
kad paskutiniu laiku Savinkovas 
jau buvo susiuostęs su bolševikų 
vadais ir sutikęs parsiduoti 
jiems. Jo areštas Minske, nu
teisimas mirčiai ir “susimylėji- 
mas”, tai buvo tiktai komedija, 
padaryta dėl svieto alkių, kad 
(laivus galimybę Savinkovui j- 
stoti j bolševikų tarnybą. Bolše
vikai vadinasi, nusipirko kontr
revoliucionierių sėbrą ir išdavi
ką.

“Draugas”, tečaus, x matyt, 
mažai orientuojasi Rusijos par
tijų santykiuose jeigu Jisai va
dina Savinkovą “menševiku”. 
Savinkovas, kaip aukščiaus mi
nėjome, buvo social-revoljucio^. 
nierius, o ne menševikas. Menše
vikais Rusijoje vadinasi social
demokratai, kurių programas 
visai skiriasi nuo social-revoliu
cionierių. Savinkovas net ir tar
pe social-revoliucionierių pri
klausė tokiai srovei, kuri stovė
jo toliausia nuo šių dienų socia
lizmo. Jisai buvo teroristas, t. 
y. manė, kad liaudį galima pa- 
liuosuoti atskirų valdžios tarnų 
žudymu.

Bet šita “Draugo” klaida yra 
menkesnis dalykas, negu sekan
tis jo priekaištas socialistams:

“Dabar aišku, kad nors nio- 
deratiniai socialistai kovoja 
su bolševikais, bet abeji yra 
tikri draugai. Kovoja tik už 
valdžios nepasidalinimą. Bet 
jeigu jų ton kovon mėgina į- 
simaišyti kas pašalinis, tuomet 
jie abeji eina kitas už kitą.”
Tai yra nesąmonė. Iš Savin- 

kovo pavyzdžio visai negalima 
to išvesti. Jisai juk nuo so
cialistų yra senai pasitraukęs. 
Už jo darbus atsakomybė negaii 
pulti ant socialistų, kadangi jie 
ne tiktai nėra užgyrę, bet yra 
pasmerkę juos ir atsižadėję jo.

Savinkovas parsidavė bolševi
kams tuo laiku, kai bolševikai 
žudo tsocialistus Baltosios Juros 
salose netoli šiaurinio poliuso! 
Argi tatai dar kartą neparodo, 
kad Savinkovas su socialistais 
neturi nieko bendro?

Reikia net stebėtis, kad 
“Draugas” tokiais pigiais argu-’ 
mentais mėgina kovoti prieš so
cialistus.

“SKLOKOS” IR “NUKRYPI 
MAI” PAS KOMUNISTUS.

policijos susektas ir suimtas). 
Jų, pasak. Angai iečio, buvę tiek 
daug, kad suvažiavimas turėjęs 
pripaiihti, jogei partija pergy
vena sunkų krizį. Tą krizį paša
linti ir buvo vyriausioji pareiga, 
kurią suvažiavimas uždėjo gau
joj am C. K-ui.

, “3-jo suvažiavimo metu”, 
rašo Angarietis, “LKP eilėse 
buvo krizis ideologinis. Daug 
buvo nukrypimų nuo bolševis- 
tinės linijos, daug buvo sniul- 
kiai-buržuazinių nukrypimų.’ 
Tie nukrypimai apėmė ne vien! 
eilinius narius, bet ir atsako
mų darbininkų dalį, dargi kai' 
kuriuos CK. narius. Tiems nu
krypimams vystytis daug pa-' 
dėjo ir visokios sklokos lietu
vių komunistų eilėse Sovietų 
Rusijoj. Sklokin)inkam,s rū
pėjo išplėšt savo veikimą ir 
Lietuvoje ir jų žalinga įtaka 
dalinai veikė Lietuvoj ir tenai 
didino smulkiai-buržuazįnius 
nukrypimus.”
Matote, kaip prastai išrodė 

dalykai tame suvažiavime: nu
krypimai, sklokos (kivirčai, in- 
trygos,) smulkiai-buržuazinės į- 
takos ir vėl nukrypimai ir 1.1.

Suvažiavimas nutarė kovot su 
tomis nelaimėmis ir išrinko CK.

“3-iame suvažiavime išrink
tasis CK.,” sako Angarietis, 
“prisilaikant suvažiavimo pri
imtų rezoliucijų, vedė kovą 
SU krizių LKP eilėse. Kova 
pareikalavo pašalinimo nuo 

darbo LKP eilėse visos eilės nu 
kry pusių, kurie negalėjo pri
sidėti savo darbais prie kri- 
zio pergalėjimo arba net prie
šinosi kovai su krizių, saky
dami, kad jokio krizio nėra...

“Partija ėmėsi radikalinių 
priemonių. Ir dalis smulkiai- 
buržuazlinių lįkomunisltų’ iš
keliavo iš Lietuvos (tur-but, 
ant paikutes į Maskvą. “N.” 
Red..., dar kiti ir visai išėjo iš 
Komunistų Partijos. Partijos 
sąstatą, kartu ir vadovaujan
čios įstaigos, pasidarė svei
kesnė. Kartu padidėjo darbi
ninkų skaitlius partijos ko
mitetuos, — ką pripažino ir 4- 
sis suvažiavimas.

“Bet partijoj ydų visgi pa
siliko nemaža..?’
Taigi, Centro Komitetas valė, 

partiją nuo ^įsokių “sklokinin- 
kų” ir “smulkiai-buržuazinių” 
elementų, ir vis tik neišvalė. Po 
viso “kašierinimo” partijoje 
dar pasiliko daug ydų. Pasirodė, 
kad ir pats naujasis Centro Ko
mitetas reikia valyti. Buvo ap
valytas, tariant, perorganizuo
tas ir jisai, ir taip atėjo 4-sis 
suvažiavimas, kuris nutarė, kad 
dabar jau, ant galo pagalios, va
lymo darbas ir atliktas sėkmin
gai.

Šituo suvažiavimo nutarimu 
dabar Angarietis ir giriasi per 
“Laisvę” Amerikos “susipratu
sioms darbininkams”.

Skaitant jo pasakojimą, daro
si koktu. Kuo pavirto ta neva 
darbininkų partija, pretenduo
janti vadovauti Lietuvos darbo 
žmone'ms ?

Kad ji yra menka ir neturi 
pritarimo masėse, senai žino vi
si. Bet pasirodo, kad ir toje 
subliuškusioje partijėlėje kuone 
visas “veikimas” susideda uk 
tai iš to, kad viena dalis vadukų 
daro “sklokas” prieš kitą dalį, 
viena frakcija kovoja prieš kitą 
dalį, vieni “atsakomi darbinin
kai” varžosi su kitais “atsako
mais darbininkais” dėl įtakos n 
vadovybės.

Ir šitose tarpusavinėse komu
nistinių vadukų tąsynėse svar- 
bia.usi.as. klausimas yra: Lvas
“^nukrypo” nuo bolševistines 11-
nijos?,,

Ar tai ne primena religines 
sektas ir sektantų kivirčus dėl 
dogmų?

Komunistai, lygiai kaip ir 
sektantai, turi savo dogmą, į 
kurią jie šventai tiki. Tai yra 
Rusijos bolševizmas. Kiekvie
nas, kuris; nub balšpvizriio ; “nu
krypsta”, skaitosi V “hė'rbtiku”, 
kaip pas sektantus, ir “pravo- 
slavnieji” sektantai kovoja su 
juo ant smert.

Tik protiniai nesubrendėliai 
gali nesigailėt savo jėgų šito
kiam “monkey-bizmui ’. Kaip 

Z. Angarietis rašo “Laisvėje” 
apie IV-jį Lietuvos Komunistų 
Partijos suvažiavimą. Jisai įvy
kęs liepos mėnesyje ir buvęs at
laikytas slaptai. Apie^tai, ką 
suvažiavimas atliko, Angarietis 
nieko nepasako, tik nurodo “la
bai svarbų” faktą, kad suvažia
vimas vienbalsiai užgynė peror
ganizuotojo Centralinio Komite
to veikimą. ,

Tas komitetas buvo perorga
nizuotas tarpe 3-jo ir 4-,jo suva- 
Ziitviliio, kuomet, passivocie, kad 

3-iam suvažiavime išrinktasis 
C. K. nesugeba atlikti savo pa
reigų. Tuomet vieni centro na- 
riai “išėjo”, o jų vieton buvo 
kooptuoti kiti.

Įdomu pažvelgti, kokie gi bu
vo tie Kom. Partijos darbai, ku
riuos nepajėgė tinkamai atlikti 
priešpaskutiniame suvažiavime 
išrinktasis centras. Iš Anga me
čio straipsnio patiriame, kad tai 
buvo daugiausia kova su įvai
riais “nukrypimais” pačioje ko
munistų partijoje.

“Nukrypimai” buvę pastebėti 
3-iaine suvažiavime (kuris įvy
ko Karaliaučiuje ir buvo Prūsų

gėda tečiaus, kad to$ komunisti
nes kvailybes dar randa pritari
mo ir tarpe kai kurių musų dar
bininkų !

Sensacija apie 
Savinkovą

/
[“L”J Boris Savinkoy Jai 

yra retas ir; nepaprastas as
muo 'Rusijos istorijoj ir,,yp’Jč 
Rusijos rėvoliucij'oj. ilo biogra
fija — tai butų Įdoipiausias 
sensacijų romanas. Kiti ’jį 'sta
čiai vadina avantiūristu, lįęsi- 
šalinančiu net tokių ■ beveik 
plėšikų, kaip Bulak Balacho- 
vič. Savinkovas priklausė ru
sų soc. revoliuę. partijai ar ne 
nuo jos įsikūrimo pradžios ir 
visą savo gyvenimą •energin
giausiai joje darbavosi ne' tik 
kaip teoretikas agitatorius, bet 
ir gal daugiau, kaip praktikas, 
gyvu veiksmu dalyvaująs vi
suose revoliuciniuose subruz
dimuose. Dar prieš didijį karą, 
prieš ir po pirmosios rusų re- 
vo'liucijos Savinkovas ne tik 
dalyvauja sąmoksluose prieš 
žymiausių rusų biurokratų • gy
vybę, bet ir pats teroristinius 
aktus vykdo. Jis yra kėsinęsis 
prieš Plėve, Sazonovą, Duba- 
sovą, did. kunigaikštį Sergijų, 
mėginęs nužudyti net carą, 
žandarų sugautas, bet iš kalė
jimo pabėgo ir bendrai, iš 
tūkstančių pavojų yra išlikęs 
gyvas ligi pat bolševikų '"pėr- 
versmo. Bolševikams padarius 
perversmį jis .stoja prieš juos 
— ir čia prasideda visa eile 
naujų jo darbų ir avantiūrų. 
1918 m. jis darbuojas Dono 
srity ir organizuoja drauge su 
generolais KorniloMu, Kaledi- 
nu ir kit. žygius prieš bolševi
kus. Iš ten jis vyksta Maskvon 
ir Petrapiliu, kur kėsinąs nu
žudyti bolševikų vadus — Le
niną -ir Trockį. Jaros'lavly, Ko
stromoj, Ribinske organizuoja 
sukilimus, Ufoj ir Omske pri
sideda prie direktorijos ir ge-, 
nerolo Kolčako, kare su len
kais dedas, kaip geras Pilsuds
kio draugas. Susitaikius su 
lenkais ir bolševikams reikalau
jant, iš Varšuvos oficialiai iš
siunčiamas, bet gyvena nelega
liai, kur leidžia laikraštį “Za 
svobodu” (“Del laisvės”). Pa
galiau nelegaliai pareina So
vietų Rusijos sieną, kur jį šio
mis dienomis suseka ir suima, 
padaro urną teismą, nuteisda- 
mi mirtin, bet tą bausmę su
minkština ligi 10 metų kalėji
mo.

Dabar visi rusų ir net ne ru
sų laikraščiai plačiai rašo apie 
tą įvykį Savinkovo suėmi
mą kaip apie sei^aoįią, ku
riai net ne visi tiki. V

Dalykas, mat, yra tas,\kad 
Savinkovas, suimtas Stepano- 
vo vardu, visai neva nesiprie
šinęs jo suėmimui ir tardomas 
padaręs prisipažinimų, kurių 
niekas iš jo>nelaiikė ir nesiti
kėjo. Būtent, jis pareiškė par
vykęs Rusijon dėl to, ka^L įsi
tikinęs, jog jo 5 metų kova 
prieš sovietų valdžią buvusi 
veltas darbaš, nes rusų .tauta 
buvusi ne su juo, o su sovietų 
valdžia ir prieš jį. Tas jo įsi
tikinimas jam skaudžiau kai
navęs, negu ta bausmė, kurios 
jis esąs, nusipelnęs ir kantriai 
laukęs iš sovietų valdžios. Da
bar jis atvirai ir nuoširdžiai 
pripažįstąs sovietų valdžią ir 
visus kitus, kurie ligi šiol ėję 
prieš ją, kviečiąs liautis kovo
jus ir stoti į rusų' tautos, t. y. 
sovietų ■s’uIelžioK pusę. to,
(ardomas pripažinęs visas in- 
kriminuojamas jam sunkias 
bylas, nuo teroristinių pasikė
sinimų prieš Leniną, Trockį ir 
čičeriną ligi kariško šnipinėji
mo už prancūzų ir lenkų pini
gus lenkų ir prancūzų genera- 
liniam\ štabams. . Savinkovas 
prisiėmęs savo kaltėn ir visas 
santarvininkų (interye.urijas 
su jų pinigais, (medžiagine -, ir 
žmonių parama per generolus 
Kornilovą, Kalediną, Kappelį 
(Čekoslovakų karas), Kolčaką, 
Pilsudskį ir t. t. žodžiu, iš kal
tinamojo akto išeina, kad visa 
paskutinių 5 metų sovietų val-

džios kovų ir vargų istorija Vienas, kas pas mus yra dide- 
surišta su Savinkovo vardu. Uų trukumų,. ; tai neturėjimas

Rugpjūčio 20 d. Savinkovas chorvedžio. Delėi šito trukumo 
buvo sugautas rugpiučio 23 d J Mes neturim jokio choro, kuris 
jam įteiktas kaltinamasai ak- mums padainuotų musų liaudies 
tas ir rugpiučio 27 ir 28, d. d. dainas. Kliubas dėjo ir dabar 
teistas ir nuteistas. deda visas pastangas,, kad kaip

Sovietų rusų spauda apie tą 
bylą rašo juo plačiausiai. “lz- 
Vcslija” deda ištisą Sąvinkoyo 
prisipažinimo kalbą, kurią jis, 
pabaigęs taip? “Aš nieko netu
riu pridėt pro to,-ką pasakau. 
Galiu pridėti tik vieną. Jus 
padarysit savo sjMendimą. Aš 
neieškau jokio pasigailėjimo, 
bot aš prašau jus atsiminti — 
ir tegu revoliucinė sąžine jums 
apie tai primins — kad prieš 
jus stovi doras žmogus, kurs 
savo naudai niekad nieko ne
siekė, kurs ne kartą ir ne du 
ir ne dešimt kartų kišo galvą į 
kilpą rusų darbo žmonių var
dan ir atidavė tam reikalui sa
vo jaunystę. Tegu jūsų revo
liucinė sąžinė primins jums, 
jog tam, kad čia aš, Boris Sa
vinkovas, pasakyčiau tgi, ką aš 
sakau, — kad aš pripažįstu so. 
vietų valdžių — tam reikėjo 
man, Borisui Savinkovui, pa
kelti nepalyginamai daug dau
giau, negu ta bausmė, kurią 
jus man galit skirti.”

Visa rusų emigrantų spauda, 
ir tie, su kuriais Savinkovas 
dar nesenai dirbo, komentuo
ja lą sensacinį įvykį. Kiti laik
raščiai, jų tarpoj ir pa<tte'š Sa- 
vink^vo• ei’į'rtbas Varšuvoj “Za 
svcbodii” netiki sovietų skel
biamoms apie Savinkovo bylą 
žinioms ir vadina jas agitaci
niu 'bolševikų prasimanymu. 
Kiti pripažįsta, jog Savinkovo 
žygis, lai skaudus smūgis visai 
rusų emigracijai. —M.

/

KORESPONDENCIJOS

Baltiim, Md.
Liet. Amer. Atletų K-bo 

darbuotė

Praėjus vasaros karščiams L. 
A. A. K. pradeda ruoštis prie 
plataus atletikos ir dailės darbo.

Pirmutinis darbas, kuris stovi 
ant rankų, tai suorganizavimas 
sėkmingų besk-bolininkų tymų. 
Praeitais metais musų besket 
bolės grajočiai darė didelio pro
greso ir turi puikiu laimėjimų, 
ir kad šiais metais musų grajo
čiai vėla galėtų daryt progresą 
lošimuose, reikia dėti naujos 
energijos ir naujo darbo. Užtad 
paskutiniame direktorių susi
rinkime tapo tas klausimas pla
čiai apkalbėta ir pavesta revizi
jos komisijoj dėl vykdinimo. 
Numatoma, kad šį sezoną musų 
grajočtaizpajėgs atsistoti į prie
šakį visų Baltimorės besket-boll 
tymų'. Kas jiems ir linkėtina!

Turime žinių, kad bus proga 
pamatyti baltimortečiams vie
nos įžymiausių ristynių. Risis, 
risis, risis, risis! O žinot kas? 
O tai tvirčiausios musų tautos 
spėkos : Karolis Požėla su J. Ka
marausku. šitos ristynės įvyks 
rūpesčiu L. A. A. K-bo, kuris 
jau dabar ruošia ristynės ir tuo
jau galės paskelbti ir dieną, ka
da įvyks. Tik tčmykit!

O kasgi daugiau yra rengia
ma? Į šitą klausimą bus atsa
kyta: tas, ko mes laukėm pra
eitus visus metuh ir nesulau
kėm, būtent KONCERTO. Spa
lių 16 d. mes turėsim, progos 
klausyt puikaus koncerto artis- 
tų-dainininkų čižauskų, iš Cle- 
velaml, Ohio. intitiyt,
kad tai bus žavėjantis koncer
tas, nes g. čižauskai yra gana 
žy/nųs dainininkai.

.‘Dzimdži-Dii’imdži” ir-gi atsi
kreipė į Kliubą, kad surengus 
jiems vakarą. Kliubiečiai ir šį 
darbą ima į rankas ir tariasi 
surengti jiems - vakarą netoli
moj ateityje.

Šali:J virš minėtų parengimų, 
Kliubai rengiasi statyti spbnoje 
puikų / veikalėlį “Ant Bedugnes 
Krantro”. šitas vaizdelis paim
tas is gyvenimo Lietuvos nušį- 
gėri/sio ūkininko. Publika tu
rės kabai daug juokų is savo 
brol/uzių elgesio.

nors tą taip didelę spragą užtai
sius, bet deja; iki šiam laikui 
nebuvo galima tas atsiekti. Jei 
rastųsi nluzikališkas žmogus, 
kuris turi supratimą apie choro 
vędimą, ir kuris mėgtų apsigy
venti Baltimorėje, tai Kliubas 
dės visas pastangas, kad tatai 
įvykdinus. Norintieji tame rei
kale susižinot, galit atsišaukti 
Kliubo adresu: 539 Washington 
BĮ. —Kaz Liutkus.
Liet. Am. At. K-bo korespon.

Severos Gyduoles užlaiko 
, v 

šeimynos sveikata.

DĖL NEVIR1NIM0 ., J

•••tz- _ '■ £
sustiprinimo nusllpnčjusių

; 4r stokos apetito vartok ”

SEVERAS I
BALZOL. I

1 ■
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims. £

Jis maitina kraują, paaugdo virini- E 
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri- H 

į na organus prie normali&kos veik- g 
1 m5s. |

Kaina BO ir 86 centai.

Klauskite pas aptiekorius. s*

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA.

GREITA KELIONĖ LATVI A
White Star Line

Greičiausia kelione Lietuvon.
N. Y. — Cherhourg — Šou t ha m p ton 
Išplaukimai subatoir.ds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southamploa — 
Cherbourg — H a m bu r g 

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourc 

Antverp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai. 
Belgenland su Lapland ii Zceland.

Viskas užrakinama, privatiški paju
dėjimai. Geras rrcaLstas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

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

I ir iš

LIETUVOS

Ni:W.YORK

per Bremenu
Labai dideliu ir parankiu 

Vokiečių laivu

COLUMBUS
tik aštuonios dienos ant van
denio.

Svetimšaliai gyvenanti šio
je salyje gali atlankyti savo 
gimines Europoje ir sugryž- 
ti j 12 menesių j Jungtines 
Valst. be įskaitynvo kvoton.

Del informacijų kreipki^5® 
vietinių agentų arta 1OO M«>. La Salk- st.

Chicago, 111.

NORTM-CEZRMAN 
|-|

-L • > t ' -A-M. ‘ .      -Į

Ar jus žinote, kad
Lietuvos ąpšvietinio ministerija už

draudė skaityti ir platinti, gerai, žino- 
miį knygutę “Kaimiečių kovą-su'po 
nais”.'- Ta' knygutė spausdinta Ame 
rikoje. Ar jų žinote, kad Helmai 
Turkiški Cigaretai yra išilirbinėjami 
iš geriausio Turkiško tabako ii yi i 
geriausi cigaretai pasaulyje. Kaip 
kiti, jus džiaugsitės permaina j Tur
kiškus.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.
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CHICAGOSr<

ŽINIOS
PUMMKfiS MOTERYS

M e ve r

*EN NERŠTE*

to

Wennersten s
Bohemian Blend

naj 
nuli 
verį

SILPNA,
> NUSILPUSI, NERYUOTA
(Javo pagelbą nuo pat pirmo 

butelio Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 

Compound.

S. Park avė. 
prie jo pui- 

'. ir sustojo 
gražiai pasi- 
Viena jų pa-

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengi 

(Virinkit 15 minutų) 
Apyniai ir salyldos 

vienam kekie. Klauskit 
jūsų paidavėjo.

Automobiliai užmušė tris 
žmones

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuške,
3228 W. 38-th St„ Chicago, [II.

Flamingo ir Apšildymo {rengimai 
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.

HaVT-'Orke! 10IX. Haymarket 4251

Nežiūrint policijos viršinin
ko atnaujintos smarkios kovos 
prieš “spyderius” ' ir nežiūrint 
to, kad sekmadieny 356 auto
mobilistai liko areštuoti už 
greitų važinėjimų, visgi tų die
nų automobHitū^ ^i|nąušė tris 
žmones. £
\ t ’žmušti:... Helėrt• r Virgenf, 9 
m., 3533»WAllace S 
Hdelslein, 48 m., 10 
Stį ir' nepažystamas žmogus

Lancaster, Pa. — “Kaip aš apsive
džiau, aš pasidariau labai silpna, 
- i d imi lihlllliilil ’r buvau nusilpusi 

“ nervnota-i n° v^ro sesu° i)a'
l jį: sakė man kad aš

pabandyčiau Ly- 
dia l’inkham’s Ve

ji getable Compound.
Mano vyras tuo-

3 Jau nupirko man
ll «j| vieną butelį ir jis 
r padarė man tiek

Jj gero, kad aš ir da- 
bar dar vis ačiuo-

ju? Aš pradėjau jaustis gerai ir pa
sidariau stipri ir galėjau atlikti visus 
savo namų darbus iki pat to laiko 
kol gimė mano kūdikis — ir mano 
kūdikis yra taipgi sveikas. Aš tik
rai rekomenduoju Vegetable Com
pound mano orAugems jeigu jos turi 
tuos pačius nesmagumus kaip aš ir aš 
tikrai patariu jums suvartoti tuos 
mano poduotus faktus kaip paliudi
jimą”. — Mrs. Frauk H. Grimm*, 533 
Locust St., lancaster, Pa.

Moterys neturi turėti tokių simpto
mų, galvos skaudėjimų, nervingufno, 
nusilpnėjimo ir nereguliariškumų, ku
liuos jos turi kaipo moterys.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakominga gyduolė nuo 
visų tų nesmagumų. Parduodamos 
pas visus aptiekorius.

Paprašė cigaretų ir atėmė $11
Ed-war<l Gray (415 S. Ro 

bey SI.) sėdėjo savo automo 
Diliuje prie 63 ir 
Staiga privažiavo 
kus automobilius 
Jame buvo dvi 
rengusios moters, 
prašė cigaretų. Gray nieko ne
manydamas ištraukė iš kišenės 
c i garėtus ir norėjo juos mote- 

paduoti. Savo nusistebėji- 
jis pamatė atkištų revoi- 
Iš jo tapo atimta $10.35.

35 centus bandite sugrą
žino, sakydama, kad jis gal 
norėsiąs už juos cigaretų nu
sipirkti. *

UODYTI

įtempimą, kuris

ima

Tel. Dearborn 9057

■N*/

, kraujo, 
apumo U'

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

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir jpekiuoti į kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

Klausykit VI”1'"
Draugai Tautiečiai

(132 N. 
nuodų 

iš Mos- 
susiru- 

kuris

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

Tel. Kenwood 5107 ....

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi 
tęs permaina į Turkiškus

Panedėlio vakare:
4601 S'o. Marshfield Avc.

Valandos 
nuo 5:30

DR. SERNER, 0. D
Lietuvis Specialistas

Namų Tek: Hyde Park 8395

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

nuo 9 iki 11 vai. ryto 
i 7:30 vakare

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BANDĖ NITSD
TEA

Žibintuvėlis išduo- 
kartus stipresnę 

negu ta, kuri dabar yra

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, ne: 
inkstų, pūsles i

HELEN BELMĖN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Western Avė.
Telefonas Lafayette 4089 

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

ADVOKATAS
Room įl 17—1122 

127 N. Dearborn Str.
Telef. State 7521

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
,^1'elephone 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.

“Pirmų sykį Amerikon atvykęs ir 
išlipęs New Yorke, dėdė pasiėmė 
pas save. ' Ten jis man davė rū
kyti HELMAR. Aš negaliu pa
miršti pirmą jausmą rūkant 
HELMARS. Jis vis dar pas ma
ne ir aš visados rukau juos ir nie
kad nepabosta.”

'Chicagos universiteto labo
ratorijoje' tapo padaryta nau
jos rųšies gyvsidabrio žibintu
vėlis, kuris turėsiųs didelės 
reikšmės J< 
gamyboje, 
siųs penkis 
šviesų 
vartojamą

29 So. La Šalie St., Room 530
, Tel, Central 6390
Vsk. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yords 468J

Taip ir jums pasiregėtų, jei jus 
taipgi rūkytumėte HELMAR 
Turkiškus t cigaretus, kadangi 
HELMARS susideda iš Turkiško 
Tabako garsaus po visą žemę kai
po geriausio ir brangiausio tabako 
cigaretams.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 .

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevaręl 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠIUS.

Pasekįpingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10^17 Indiana Avė.

Tel.: PuNanan 6377

Vakarais ir nedėlios rytą 
ofise '‘Naujienų” name: 

1789 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Šviesą 1? paįiegą •ayedame I senue ii naujai Baniu, taipgi dirb

tų • Amerikoje 
KIC CO, I«C.

l^uo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, teumatiz- 
mo ir nuo visų skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c AJnd 65c, jore ąnd tubes 

HospitaF aize, $3.00

Įreg. S. V/Tat. Ofise. 
tuojaiiB ir negaifiinda- 
jnas laiko juomi pasl- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa- 
lengvinium.

Nei viena atsargi 
i Šeimyna negali būti be 
lioukos Siųjk gyduolių. 
Nėra tikrasis', jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Street 

Brooldyn. N. Y.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė. 

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

venerinių ligų. ’
Valandos .nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės į

Atdaros dieną ir naktį.
Yanos, lietaus, ir marių, druskos 

maudynės. Ruimai ir lovos} dėl .nak
vynės.

Specialės rusiško# maudynės de 
moterų seredoms. I, .
Savininkai Z. SAPERSTEIN & SONS 

v 1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ii' Roosevelt Rjl. 

Phone West 1511 Chicago, III.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
' 911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

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

' tpRiidgeport kitais vakarais i 
.3236 S.'JHalątcd St. T.Bod. 6737?

Peilio“'*'* Skausmo
Nei vienas vyras kuris turi ruptu- 

rą, kurią nėra lengva išgydyti, neda
ro gero sau nei savo šeimynai, jei ne
sigydo.

Mano gydymo budu jus netrukdysi
te laiko nuo darbo, nereikės nei ligon- 
bučiiti mokėti ir yra išgydomos visai 
gerai.

Skaitykit ką Mr. Ludvig sako:
“Xš esu paprastas darbininkas ir 

aš turėjau rupturą kurią būtinai turė
jau gydyti, nes ji kliudė mano dar
bui. Aš pažinojau kitus, žmonės ku
riuos Dr. Flint išgydė ir aš nuėjau 
prie jo. Jis išgydė mane labai ge
rai ir lengvai. Aš nedėviu daugiau 
diržo ir neturiu daugiau trubelio su 
ruptura”.

James Ludvig, 2650 W. 15 St.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas mano paties; budu, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai. '

ADVOKATAS
11 S. La Šalie 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.

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIEHE 
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 ■MraMi
Baigusi ak u ša- J |
rijos kolegiją;
ilgai praktika- n
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąžl- EF 
n ingai patar- x

visokio HF *-se ligose prieš __
gimdymą, laike «** >
! ""'b"" 6 Bįii. . <*1
gimdymo

Už dyką pata- 
rimas, da ir ki
tokiuose reika- V’ > B 
luose moterims ■fcl v V ’ OB
ir merginoms, % oH
Kreipkitės o rA- O

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. 
Šokančių, traukančių, i padūkimą 
varančių skausmų, .1,___ '
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie

Palengvins akių 
esti priežastimi galvos skaudėjimo^ 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tunio, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, 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. Akiniai nuo $4 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Ikmokrhtų kandidatas į 
į prezidentus Chicagojįe Jiek 
sveikinosi, jog jo ranka iš pat 
peties ėmė skaudėti. Ačiū tam, 
ant rytojaus jis nebegalėjęs nė 
golfų tinkamai lošti.

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 t 
3333 So. Halsted St.

Virginia Butlcr, 9 metų mer
gaitė (1405 E. 55 St.) nukrito 
nuo ketvirto aukšto. Už valan
dos , laiko, daktarų nusistebė
jimui, ji atsipeikėjo. Pas1 jų 
nesurandama jokių pavojingų 
sužeidimų.

Prie Cort teatro
Dearborn St.) nurijo 
p-ia Mildred Orphan 
ton Grėve. Ji buvusi 
pimpi dėl savo sunaus, 
esąjs kitame mieste.

Pasak, daktarų, ji pasveik 
siunti. . . »

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V«da bylas visųpes Teismuos*. Egzami
nuoja Abetraktus. Padaro pirkinio ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randoipb 32«1 

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telefonas Canal 1M7.

____  ____ ant
Pi n altini Lietavii Elektrom Karaora

THE BRIDGEPORT ELECT]
A. BARTKUS, Pres.

16|9 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. ChicKa.

LIETUViyJAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

322 So. State St., 5 augs tas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedūliais ir ketvfergala 
8:80 p. p., nedėliomis, uždaryt a.

PAS MUS. TAS JUMS BUS4
ANT NAUDOS. į

L L. FABIONAS CO.

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 5t8 de! moterų
Kasdien nuo 10 ryto iki I 
vai. vakare. Nedėlioj nu< 
10 vai. žyto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredk.V b 
•ubatoje nuo 10 vaL xyt< 
iki 8 vai. vakare.

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

_ __ Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2

lubų 
1^01 Bluo Island Avė.
Phone Roosevelt 2025

PRIE Chicagos universitete tapo iš 
rasta naujos rųšies 

žibintuvėlis

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus • per 
Naujienų kablegramus.

RUPTURA
IŠGYDOMA

privatiikų gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

geriausi Ameriko- 
nišką h m5rope- m
jišką bufc ffdy- || W
oro. Dldklia rifai- ■■ |BBs,
čiua žinoti^ 
domų kasdien per > y
Dr. Ross, šutei- .
Ida progą duoti VL, 
geriąusj medikai!
patarnavimą že- /^Bl
nuausta kaina. To Oi 
ki mokesti gali kiekvienas ištesiti 
mokėti, taip kad pei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. VisiBka pa; 

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

35., So. Dearborn Stree.t, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crllly Building. Imkite ėlevatorią 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo 
Valandos:

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
SEgžS Vyrai . ir
r moterys neBH žiūrint kaipEE ilgatoJ'U sa- .7 | ĮBfl kcnčiątfc ir

L I Irab kiti dak 
T f Bnį tarai paša 

kė jums, 
■ 9 AjB|H ateikite i r 
I teguI x ■
4 pasa-
O —1 ■ ■ ■» k0 ę i e s ą.
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rubų^

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 privatįškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa.' 
ir serum yra suteikiama, iškaitai^ 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (i kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nito 9 ryto iki 6 vak. Pa
gedėly, seredoj ii* subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien. 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

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

kuomet skauda

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewlc2 

BANIS
AKUšERKA

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

3113 South 
Halsted St.

^ OR. HERZMAN ^ j
-IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, 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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

i * •», ■

4729 So. Ashland Avc., 2 labos
/ Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
•Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų. •
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 1Q valan

dos ryte iki 12 vai., ;po piet.
Telefonas Mįdwdjr 2880

........... ...........i»«ų.uhi > ■■ i»
------ iiTt........................ ---------  

.. 

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

♦ •
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279

1 i 1

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WĮAT—SASS

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

iki 2 vai. jio pietų
....................—................

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidenbijos tel. Drexel 9191

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

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

arti SLst Street
Valandos 1—3 po piet, 7 -8 vak. Ne- 
deliomis iš šventadieniais 19 -12 dien.

Dr. Bcncdict Arcm
Ofisas 3803 S. Kedzie Avc. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

\ Dr. M?w žilvitis
DENTISTAS '

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
e j Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaru.
Sukatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Nedėliojo nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Oi. 1 L Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS j

< 4442 So. Western Avė
Tel , Lafayette 4146



JONAS BARTUŠEVICZ
Persiskyrė su šių pasauiu 

rugsėjo 21, 1924, 9:30 vai. vak. 
Po sunkios ligos ligonbutyje, 75 
m. amžiaus. Išgyveno Ameri
koje 83 m. A. A. Jonas paėjo iŠ 
Lietuvos. Raseinių apskri
čio, * Girdiškės parapijos, 
Pošių kaimo. Paliko dideliame 
nubudime sūnų Mykolą ir duk
terį Oną. Kūnas pašarvotas 
7135 So. Rockwell St. Laido
tuvės įvyks ketverge, rugsėjo 
25 d., iš namų 8 v. ryto bus at
lydėtas į Sv. Kryžiaus parap. 
Bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse atiduoda
mi paskutinį patarnavimą.

t
Nuliūdę

Sūnūs ir Duktė.
laidotuvėse patarnauja gra-

borius Eudeikis, Yards 1741.

Silpni, nervuoti, sergahti 
žmonės privalo tą skaityti
Jau buvo abelnai darodyta per tūk

stančius sergančių, nuvargusių nervų, 
nusilpusių, kenčiančių žmonių, kad 
nėra kitų gyduolių kurios suteiktų 
tokį greitą palengvinimą ir gerą svei
katą, kaip Nuga-Tone.

Kuomet jus jaučiatės labai prastai 
ir negalite valgyti arba miegoti, visas 
nuvargęs ir silpnas rytmety ir silpnų 
nervų; kuomet jūsų viduriai yra vi
sai suirę ir jūsų liežuvis apsivėlęs ir 
turite labai prastą skonį burnoje, tuo
met jus turite vartoti Nuga-Tone, 1 
Jos nustebins jumis kaip greit jos 
pradės atgauti jūsų sveikatą ir gyve
nimas pasidarys vertas gyventi. Nu
ga-Tone veikia gerai tokiuose atsiti
kimuose. Kodėl? Todėl, kad jos 
yra moksliniai budavotojos nervų ir 
kraujo. Stebėtinai kaip greitai jos 
grąžina pep, punch ir vigor silpniems 
nervams ir raumenims. Jos atbuda- 
voja turtingą, raudoną kraują, stip
rius, nuolatinius nervus ir padaugina 
puikiausiai jėgą gyvenime.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos su 
absoliučiu supratimu, kad jei jus var
tosite jas per keletą dienų, pagal pa
duotą nurodymą, ir jos nesuteiks pa
sekmių, jus galite sugrąžinti likusias 
pakelyje ten kur jus pirkote ir par
davė jes maloniai grąžins jums pini
gus. Jei jus nesijaučiate gerai, jus 
esate sau skolingas, kad pabandžius 
Nuga-Tone, nes jus nieko negalite 
pralaimėti.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius. >'

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generabs 
KONTKAKTORIUS

3352 S’o. Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

Chicago, III.

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

operacijų
4647 So. Halsted SU

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 v&k. Tel. Pullman 5147

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

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

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

Telephone Lafayetto 4543

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELE KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkdtW\° 
rasite pagelbų. Patarimas dovanai.

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

3252 So. Halsted St.

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas. .

Dr C Yucius, D C., Ph, C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

- —------ —----

Sportas
MEYERSO-BANCEVIČIAUS 

RISTYNIŲ DERYBOS 
EINA PRIE GALO

Atrodo, kad Meyęrs visgi su
sikibs su Bancevičium. Bytoj 
bus bandoma galutinai užbaig
ti derybas ir nuskirti risty- 
nėms vietą bei laiką.

Iš visdl matyt, kad po ilgą 
derybų ristynes visgi įvyks.

POŽĖLA NEDAVĖ KAMA
RAUSKUI NĖ ATSIKVĖPT

Išreklamuotas “stipriausias lie
tuvių ristikas Kamarauskas 
turėjęs nuo matraso bėgti, 
kuomet Požėla ėmė jį tam
pyti- \ > - -
Pasirodė, kad musą Požėlai 

puikiai sekasi ir New Yorke. 
Kai kurie iNew Yorko ir Brook- 
lyno “galijotai” jau spėjo dan
tis atkąsti. Ypač prieš Požėlą 
blogai pasirodęs “tvirčiausias 
ristikas” Kamarauskas. Apie 
Katharausko-Požėlos susikabi
nimą štai kas “Vienybėje” ra
šoma:

“Kai tik Požėla paskelbė 
laikraščiuose, kad jis nori per
siimti su rytinių valstiją risti- 
kais lietuviais, į jo paskelbi
mą atsiliepė Juozas Kamaraus
kas, kuris garsinasi esąs tvir
čiausiu lietuviu ristiku Ameri
koje.

“Kadangi tuo laiku dar ne
turėta nė svetainės, nei leidi
mo ristynėms, tai negarsinta 
viešai pasitarimą dėl Požėlos- 
Kamarausko ristynių. Vienok 
laikraščiuose tilpo viena žinia, 
paskui kita, kurios buvo taip 
parašytos, jog darė įspūdį į 
skaitytojus, buk Požėla bijąs 
susikabinti su Kamarausku.

“Požėlai neliko niekas kitas 
daryti, kaip tik parodyti, kad 
jis nebijo. Ir progos tokiam 
parodymui ilgai laukti nereikė
jo. .. . 1

“Seredoje, rugsėjo 10, Grai
kų Atletų Kliube Požėla susi
kabino su Kamarausku. Imty
nės tęsėsi apie 30 minučių. Per 
visą tą laiką Kamarauskas gu
lėjo ant matraco Požėlos tąso
mas ir voliojamas. Kamaraus
kas dagi nepuolė Požėlos, o tik 
gynėsi, nors ritėsi jiedu ame
rikonišku styliumi.

To negana. Po 30 minučių 
Požėla pareikalavo, idant Ka
marauskas imtųsi su juo grai
kų-romėnų styliumi. Kama
rauskas sutiko, bet jau po 3 
minučių ritimosi tūrėjo pabėg
ti nuo matraco nenorėdamas 
aplaikyti sarmatos.

Buvusių kliube atletų ir pu
blikos nuosprendžiu, Kamarau
skas prakišo, kadangi jis visą 
laiką gulėjo apačioje, nors jis 
sveria 70 svarų daugiau, negu 
Požėla, ir nors ristynės buvo 
amerikiečių styliumi.

“Girdėtis, kad Kamarauską 
žada perblokšti ne tik Požėla, 
bet taipgi . Antanas Brazaus
kas, kuris sutinka imtis su juo 
bile kada.” . .

KAIP BŪTI SVEIKU
9 \ I \ v

Per daugelį metų žmonės kenčia 
todėl, kad jie nežino tikro budo 
kaip išsigydyti. Pavizdžiui, jei 
jus sergate, jus einate pas dakta
rą, jis duoda jums gyduolių išban
dymui, po keleto bandymų jis lie- 
pie eiti jumis ant oprecijos, tuomet 
prasideda kentėjimas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į ntano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuoąiu ir 
bandysiu pagelbėti jbms be gyduo
lių ir be operacijos. » 1 >*■ <

DR. TAPT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Ganai 3457

Parduodu, Mainau ir Parku
Namus, lotus, bučemes, groserius, 

automobilius, farmas ir kitus biznius.
Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

1____________________________

REAL ESTATE INVESTMENTS’ 
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti VVestem Avė., Chicago, UI.

Telephone Prospect 8678

NAUJmroS, Chicago, HL

Lietuvių Rateliuose
Iš STUDENTŲ SUSIRINKIMO

Rugsėjo 20, Raymond Chapel 
Liet. Moksl. Susiv. Am. 2-ji 
kuopa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Susirinkimas buvo ne
labai skaitlingas.
Banketo komisija išdavė rapor
tą. Iš raporto paaiškėjo, kad 
banketas buvo visais atžvilgiais 
sėkmingi. Banketo komisijos 
pirmininkas, K. Semaška dau
giausia pasidarbavo ir pardavė 
apie 24 tikėtus. Pasidarbavo ir 
J. Lazdauskis su B. Simo- 
kaičiu. Užtai jiems kuo
pa sugrąžino pinigus už po vie
ną tikėtą, o p. Semaškai už du 
tikėtus.

Kadangi bankete buvo surin
kta aukų $32, tak kuopa nutarė 
tais pinigais pasidalyti su cent
ru, kur išpuola po $15.20.

Viešbučiui užmokėta $111.80 
Kuopos pirmininkas J. Kese- 

ra.iskas Įteikė rezignacija. Jis 
išvažiuoja Valparaison mokytis 
aptickorystė-. Rezignacija pri
imu.. Pirm ninkas k’opai pa
siliko dar neišrinktas.

• Vice-pirmininkės, p-lės L. 
Njarmontaitės, rezignacija pri
imta.

Buvo svarstyta surengti pa
skaitas iš įvairių mokslo sričių. 
Prie galutino nutarimo, dėl lai
ko stokos neprieita. Palikta ki
tam kartui.

Teko patirt, kad studentai 
rengiasi pagaminti rezdliuciją, 
kuria bus reikalaujama Vilniaus 
atgavimo iš Lenkų, ir pasiųsti 
ją Washingtonan —Koresp.

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- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu- 
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę. .

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kąlbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti ; šį apvaikš- 
Čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Renginio Komitetas.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas ir Lietuvių Socialistinės Jau
nuomenės Lyga sausio 4 d., 1925 me
tais rengia Didelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio salėje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijų bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarų nerengti.

— Koncerto Rengimo Komitetas.
,, ..m „„M.

Lietuvos S. Dem. Rėmėjų Fondo 
susirinkimas įvyks antradienį rugsėjo 
28 d., 8 v. v. vakare, Naujienų na
me. Draugai, katrie esate pasiruošę 
remti savo draugus Lietuvoj, malonė
site neatbūtinai atsilankyti, nes tu
rime svarbių reikalų. Neatbūtinai 
reikalinga ir centro valdyba. Visus 
kviečia kuopos sekretorius

M. J. Mauricas.

Eglė Žalčių Karalienė repeticijos 
įvyks subatoj, rugsėjo 29 d., Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai malonė
kite susirinkt laiku. — Komitetas.

MILŽINIŠKAS MASINIS MITINGAS 
Nedalioj, rugsėjo 28, Ashland Bou

levard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Boulevard, 2:30 vai. po pietų, 
yra surengtas labai didelis masinis 
mitingas. Jį surengė Nacionalis Ofi
sas Socialistų Partijos, šiame milži
niškame masiniame ' mitinge kalbės 
žymus kalbėtojai: M. Hillųuit, iš New 
Yorko, James H. Maurer, iš Pennsyl- 
vanios, Kongresmomas Victor L. Ber- 
ger ir Joseph W. Sharts, kandidatas 
Ohio valstijos gubernatorius.

Tai bus didžiausias masinis mitin
gas šioje kampanijoje. Nei vienas 
lietuvis darbininkas neturėtų praleisti 
šios didelės progos. Patys ateikite ir 
kitus raginkite į šį masinį susirinki
mą. čia išgirsite svarbių darbininkų 
klasei aiškinimų.

. ----------- ,
Roseland. — L. S. M. Ratelio extra 

susirinkimas bus trečiadieny, rugsėjo 
24 d., 7:30 v. v., K. Strumilo svet., 
yra rengiamas vakaras rūgs. 28 d., 
Strumilo svet., todėl yra daug reika
lų. Visi rateliečiai kviečiami būtinai 
susirinkti. — Valdyba.

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
seredoj, rugsėjo 24 d., 1924, 8 v. v. 
Mark White Sq. svet. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti.

Rašt. Eugenija Grušaitė.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium Di

rektorių ekstra susirinkimas įvyks 
trečiadieny, rugsėjo 24 d., 1924 m., 
Keistučio raštinėje, 7:30 vai. vakare. 
Direktoriai ir Draugijų Atstovai pri
bukite. J. P. Evaldas, rekr.

Ar jus žinote, kad
Gerai žinomas Lietuvoje Emisijos 

bankas, paskolino 25,000,000 litų pri
vatinėm Lietuvos bankams už 8%. 
Ar jus žinote, kad Turkiškas tabakas 
Helmar cigaretuoe, geriausias taba
kas kokį jus gaunate rūkymui. Milio- 
nai rūkytojų permainė į Turkišką ta
baką, tai turbūt yra tam priežastis.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivertimui mergb- 

hes, nuo 20 iki*26 metų senumo, be 
skirtumo tikybos, geistina kad butų 
pamokyta. Su pirmu laišku prisius- 
kitę savo paveikslą. Ant pareikala
vimo paveikslą sugražinsiu. Aš esu 
vaikinas 27 metų. M. Aleks, 501 
Ottawa Avė., N. W., Grand Rapids, 
Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
* PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamlątai yra reikalas savo na- 
mą — maliavotl, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, pbpieruotl 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 StM 

Tel. Yards 7282.

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

.................................   S
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.

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

Armitage 6193
, !— .................

GARADŽIUS
Nupirksite Materijolą apart ce

mentinių grindų

$229
Ne patutytas

Už šitą dviejų Ičarų bungalaw typo 
garadžių. Miera 18 pėdų

• * per 18 pėdų. ->

Nupirksite šį dviejų karų garadžių 
Miera 18 pėdu per 18 pėdų už

$397
Pastatytas

Douglas Products Co.
2901-19 So. Halsted Street

Visi telefonai Calumet 6704

ISRENOAVOJIMUI
ANT REN'bOS storas, gali 

būti geras dėl plumberio, fo
tografo, jexvelry, vyrų furnish- 
ing arba beauty parlor.

3129 N. California Avė
Klauskite Frank Szymanski

PASIRENDAVOJA 4 ruimai 
su elektra, gazas ir toiletai. Ge
ra ^ieta ir pigiai.

Atsišaukit
834 W. 53 PI.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU apšildyto kambario 

prie švarių, blaivų ir gerų žmo
nių North Side arba West Side 
apielinkėj.

JOHN AN^IUKAITIS
1645 North Lincoln St.

REIKIA DARBININKŲ
________ MOTERŲ J

MOTERŲ
Liampųshade dirbėjų, ge

rai patyrusių prie gero dar
bo. Taipgi patyrusių mote
rų, namię darbas, darbas 
dastatomas į namus ir ati
mamas, kada užbaigtas, 
North West Side.
HARTMANN - MALCOMB 

COMPANY,
847 N. Troy St., 
netoli Grand Avė.

_____ i__________________ -
REIKIA merginų į valgomą kam

barį, $65 ir valgis. Merginų prie 
Saločių, $20. Pastry virėjų, $25. Mer
ginų abelnam namų darbui, $12 iki 
$15, kambarys ir valgis. Indų plo
vėjų, $16 iki $18.
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6300 So. Halsted St.

REIKIA OARRlNINKŲ ~

REIKALINGA Veiterka dirp- 
ti restaurante. Geros darbo 
valandos.

Kreipkitės
3206 S. Halsted St.

REIKALINGA seiiyva mote-, 
ris prie daboj imą vaiko į namus, 
su sąlygomis susitaiksim.

Kreipkitės
3437 Wallace St.,
2 lubos frontas

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

TUOJAU REIKIA VYRŲ 
Patyrimas nereikalingas, 

gera mokestis. Pasimatyki- 
te su Mr. M. J. Blože, Room 
210, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakare.

Atsišaukite
60 W. Washington St.

REIKIA darbininkų iškraty- 
mui moldų, 50c. į valandą. Vi
rėjų, $35. Assemblerių, 50 iki 
65c. į v. Inžinierių, $110, kam
barys ir valgis. Atlas Employ- 
ment Agency, 6300 ^.Halsted st.

REIKIA gerų penterių; turi 
būti unijistai. Darbas, pastovus 
ir gera mokestis. Atsišaukit 
tuoj aus.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

AUTOMOBILIAI
BARGENAI NAUJŲ IR VARTQTŲ 

KARŲ
LEXINGTON, 5 pasažierių, tour- 

ing. Mes turime keletą tų karų, ku
rie yra visai nauji, visai dar ne
važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigiai.

COLUMBIA touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 eilinderių mo- 
lorą, Timkin ašis, ' Bros & Berk 
clutch. Spicer universal, 115 co
lių vvheelbase, $985, F. O. B. dirb
tuvėj.

Tuos karus galima nupirkti la
bai žemomis kainomis.

VARPOTI karai, Cohimbia, 1923, 
5 pasažierių, touring. Tas karas 
vra labai gėldliilė padėjime, turi 
numperius iš fronto ir iŠ užpaka
lio, užraktą, extra tajerą, disc ra
tai, motometer, sustabdymui švie
sų ir lango stiklo valdytojų, $750.

GARDNER, 1922 roadister. Tas 
karas yra labai gerame padėjime 
ir pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921, 5 pasažierių, tour
ing, labai geras karas, $295.

OAKLAND, 1921, 4 pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir labai gerame 
mechaniškame padėjime, $395.

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Milwaukec Avė. 
2840-42 Edgwood Avė.

Telephone Humboldt 0502

RAKANDAI
ĘXTRA DIDELIS BARGENAS

5 ruimų vėliausios mados rakan
dai, turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už gerinusį pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Moliais 
parloro setą, 4 šmotų miegamo 
kambario setą, wilton kaurą, 7 
šmotų valgomo kambario setas, 
lempos, Console fonografas, virtu
vės setas, viskas skyrium.

722 W. 55th St.. 1 apt.

PARSIDUODA rakandai valgomo 
kambario ir lova geram, stovyje, 1 
metai vartoti. Turiu parduoti greit, 
parduosiu pigiai.

Atsišaukite
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 560

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai 
labai pigiai, nes apleidžiu miestą. 
Galima ir ruimus sykiu rendavoti, 
rendos $22 į mėnesį. Kreipkitės 
nedėlioj visą dieną. Vakarais po 6 
vai.

HOFBAUER
3349 Wallace St.

2 lubos frontas

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS PAR- 

DAVIMUI Už $250
Už $250 nupirksite mano 

grojiklį pianą, vartotą tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.

SOUTH SIDE GARADŽIUS
75x100, plieno konstrukcijos, . par

duosi pigiai iš priežasties kito biznio. 
Puiki vieta, Halsted netoli 79 St., už 
$65000 nupirksite namą ir biznį, pi
nigais reikia $25000. Parduosiu biz
nį skyrium su igiems metams lysu.

Telefonuokite Republic 1932

P PARŪAVIMUI
.PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė. Parduosiu už geriau- 
sį pasiūlymą. Pardavimo prie
žastis — liga.

Wm. Jarchow, 
4300 So. Mozart St.

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, toileto dalykų, notion. 
Randasi tarpe 3 mokyklų. Pa
imsime mainais į automobilių 
arba lotą.

. 4602 S. Wood St.

DELIKATESEN krautuvė, sena 
įstaiga, gerai apsimokanti, tirštai 
apgyventoje vietoje, flatinių ir kito
kių namų distrikte, Norh Side, pui
kus rakandai, yra mėsos kapotuvas, 
computing vogos, elektrinis malūnas 
ir t. t. Daug šviežio stako, pigi ren- 
da, gražus gyvenimui kambariai. Par
davimo priežastis labai svarbi. La
bai reta proga padaryti tiek daug pi
nigų, kaip su šiuo bizniu, nėj-a jokios 
konkurencijos, visa apielinkė priklau
so šiam štorui, už $1950 nupirksite 
viską, jei reikia išmokėjimais, verta 
daug daugiau.

6006 Broadvvay, kampas Elmdale, 
vienas blokas į šiaurę nuo 

Thorndale “L” stoties

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smulkmenų 
krautuvė. 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastis turiu du bizniu.

FRANK PORMALIS, 
732 W. 19 Street, 

Canal 1149

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė pigiai, nes šią savaitę turiu par
duoti; gera vieta, visokių tautų apgy
venta, ilgas lysas, pigi rendaK biznis 
geras. . t

Atsišaukite *
2602 W. 23rd St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta ąpielinkė, senas biznis ge
rai išdirbta.

5359 Aberdeen St., 
kampas 54 St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj, parduosiu už cash labai pigiai, 
arba priimsiu j mainus automobilių 
arba lotą. Renda pigi, lysas ilgas. 
Prie Storo 3 kambariai gyvenimui, .

Atsišaukite
4323 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė, vi
sokių tautų apgyventoj, geroj 
biznio vietoj. Priežastis aplei
džiu miestą.

Kreipkitės
3148 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI kampinis 
Lunch room, gera vieta bizniui, 
pigi renda, tai yra bargenas.

Kreipkitės
3001 So. Halsted Sa.

NAMAI-ZEME
Pigus ir Geras Namas
Pardavimui, 3 lubų augš- 

to, muro namas, akmeninis 
frontas, 3 po 4 kambarius 
pagyvenimai.

Ir taipgi 2 lubų augšto 
medinis namas, iš užpakalio, 
2 po 4 kambarius pagyveni
mai. Abiejuose namuose 
randasi maudynės, elektra 
ir kiti geri įtaisymai. Ren
dos neša į mėnesį $90, kaina 
$9,000, įmokėti $3,000, o ki
tus lengvais išmokėjimais.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St., 

Tel. Yards 6894

NAUJAS 2 FLATŲ NAMAS

6-6 kambarių, sun parlor, aržuolo 
trimingf^, steam heat, antras apart- 
mentas Išrenduotas, geroje vietoje, 
netoli Marųuette Parko, tik $5000 pi
nigais reikia, kitus lengvais išmokė
jimais.

Telefonuokite Prospect 5591

PAIMSIME MAINAIS
Pardavimui namas, 1 krautuvė, 2-4 

kambarių ir 1-5 kambarių flatas, 2 
karų garadžius. Geroje vietoje dėl 
grosernes, kaina greitam persiunti
mui $8000, cash $8000.

Telefonas Prospect 5591

ATYDOS
Jei jums reikia augštos rųšies na

mo, nepraleiskite nematę, 6603 So. 
Francisco Avė., 6 dideli kambariai, 
sun parlor, ugnavietė, knygynas, bu
fetas. Hot water heat, aržuolo tri- 
mingai, 30 pėdų lotas^ augštas, su 
drindimis, bus užbaigtas Oct. 1. šau
kite savininką

Prospect 5591

4 FLATŲ BARGENAI
4-5 kambarių flatai, aržuolo tri- 

mingai, steam' heat, įplaukų j metus 
$3312, kampinis lotas, vertas $7500. 
Jus galite pirkti namą ir lotą už 
$28500, cash $8000. Geroje vietoje, 
netoli 67 St. ir Ashland Avė.

Telefonuokite Republic 1932

Antradienis, Rūgs., 23, 1924
m ---------- ---------------- —....-......  infula.

. namai-žeme ;
PARDAVIMUI BARGENAS

Aš esu įgaliotas per Cent
ral Trust Company, iš Cin- 
cinnati, Ohio, parduoti likw 
sius 34 lotus apielinkėje Ar
cher ir Kostner Avė. Kiek
vienas lotas yra 30x125, kai
na $280. Sąlygos $25 cash, 
kitus po $5 j mėnesį. Ne
praleiskite tos progos. At
sišaukite į aptiekę prie Ar
cher ir Kostner Avė. Musų 
agentas parodys jums lotus. 
Geriausis bargenas koks ka
da nors buvo pasiūlomas.

1701 So. Union Avė. ;
DIDELIS namas, 6 fialų, rendų 

virš $60 į mėnesį, kaina tiktai 
$4200, išmokėjimais, $700 cash, ki
tus mažais mėnesiniais išmokėji
mais. •

3808 Wallace St. ;
6 KAMBARIU namas, kaina tik

tai $3800, cash $500, kitus mėnesi
niais išmokėjimais.

$25 cash, $5 į menes;
NUPIRKSITE didelius akro 

lotus Lyons, III., prie Joliet Ave.j 
netoli Ogden Avė. Kaina tiktai 
$750. Pasimatykite su agentu, John 
Sindelar, Ogden Avė., netoli Joliet 
Avė., Lyons, III.

2 nauji 5 kambariu 
bungalow

TUOJAUS galima gvventi. 5428 
W. 31 St. ir 5429 W. 30 Place, lo
tas 60x125, furnace šildomas, mo
derniškas visais atžvilgiais. Didelis 
augštas, galima padaryti kamba
rius, 10 minutų ėjimo nuo West- 
ern Electric Co., ’ kaina tiktai 
$75300, raktai randasi prie 5424 W. 
31 St. Musų pardavinėtojas randa
si tame name visą dieną nedėlioj.

Visi šitie namai turi būti par
duoti iki October 1 <1. Jei norite 
daugiau žinių, ateikite arba rašy
kite.

' FRANK J. PETRU,
1443 W. 18 St., netoli Ashland Avė

Tel. Canal 0806

KODĖL MOKĖT RENDA

Tik žiūrėkite, už $1200 cash ir 
$50 mėnesiniais išmokėjimais, įskai
tant neapmokėtą balansą, nupirksi
te naują 5 kambarių namą, sun par- 
loras, mūrinis bungalow, dideli švie
sus kambariai, gražiai ištaisyti. 7 pė
dų cementinis skiepas, furnace Šildo
mas, augštas su grindimis, yra šaly- 
gatviai, ateikite tuojau, pasimatykit 
su savininku, 2916 N. Marmora Avė. 
(5900 West).

Tik du liko, bargenas. Imkit Grand 
Avė. karą iki Marmora Avė. ir eikite 
j šiaurę iki 2916.

PIGIAUSIS namas South Side, 
dėl svarbios priežasties parduodu 
už $35000. 4 pagyvenimai, 2 Sto
rai ant Halsted St. Namas vertas 
$45000. Kas norite>» gerą bargeną, 
lai kreipkitės pas Wm. Gritenas, 
3241 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
5066, 2nd floor.

BARGENAS. 5 kambarių 
cottage, garadžius, vištininkas, 
150 pėdų frontas per 125, yra 
vaisinių medžių, kaina $6000, 
cash $2500.

9811 S. Sangamon St.

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 
parduosiu gerą namą, pigiai.

M. VENCKUS L
2900 So. Union Avė.,

2 floras, frontas

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

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. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kiu. M n: ii I. I :i l> >)• ;i ■ i: : i iUi 11: i. k l]i 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pu 
daryti daugiau pinigų.

M(ii.i:k baubi r < oi.lege 
105 So. W<‘IIm St., ('hieago, J||,


