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Latvių užsienių ministeris 
užmuštas

Solovecko kalėjimo baisenybės
Rusijos sionistai skundžias dėl 

persekiojimų
Meierovic, Latviy užs. mi 

nisteris, užmuštas
RYGA, Latvija, rugp. 22. — 

Sigfridas Meierovic, I^itvijos 
užsienių reikalų ininisteris, bu
vo šiandie užmuštas, jo auto
mobiliui susikūlus netoli Tatu- 
mo (?). Jo vaikai buvo sužeis
ti.

Sovietų Solovecko kalė 
jimo baisenybės

Pasakojimas trijų pasmerktųjų, 
pabėgusių iš Solovecko kalė
jimo ir atvykusiųjų Suomi- 
jon

Čekistų vadas, kapitonas Nie- 
jogtevas, rekomendavo Solovec
ko salą paversti kalėjimu. Jo 
patarimą ■&>vietų valdžia pri
ėmė, ir jį patį paliko to kalėji
mo komendantu.

Kalinių maistas
Pabėgusių kalinių pasakoji

mu, kaliniai Solovecke maisto 
gauna tik tiek, kad badu ne
mirtų. Pusryčiams jie gauna 
dubinėlį miežinės arba ruginės 
putros — košės; pietums jiems 
duoda porciją sriubos ir riekę 
juodos duonos; vakarienei jie 
gauna vėl juoduos duonos ir 
dubinėlį karšto vandens, arba I 
kartais arbatos. Kartą savai-1 
tėję jie gauna, vietoj arbatos, Į 
truputį džiovintų vaisių.

j Kaliniai perkasi iš kits kito, 
arba iš čekos -sargybos, muilą, 
druską, cukrų ir taboką, mokė
dami už tai mažyčiais gabalė- 
tais aukso ar sidabro. Tie “pi
nigai” pareina iš kalinių bur
nų, ir turtingu laikomas tas,
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Anglijai gresia streikas
Londone ir kitur kilęs neoficia

lia streikas gali paliest Britų 
laivus svetur
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Džeik Ričman, 17 metų pakasta žydukas iš Mikvaukee, Wisp slapta prisikabinęs prie 
majoro C. Mtosley aeroplano, padarė kelionę iš Las Vegas, Nevadoj, i Los Angeles, Calif

Rusijos sionistai skun
džias dėl persekiojimų

Telegramoj Viennos kongresui 
sako, kad bolševikai visai 
sunaikinę sioni/.ri t Rusijoj

Kantono valdžia įspėja 
Amerikos firmas

Prekės į Kantoną tegali būt ga< 
benames Kinų arba Rusų lai
vais, bet ne Britų

ŠANHAJUS, Kinai, rugp. 23. 
— Kantono valdžia vakar ofi
cialiai pranešė Amerikos fir-

Didelės antisemity demon 
stracijos Viennoj

Austrų nacionalistai ir krikš
čioniški fašistai kursto mi
nias prieš žydus.

LONDONAS, rugp. 23.-^Lon
done ir kitur kilo neoficialis ju
rininkų streikas, kuris gresia 
išsiplėtoti ir paliesti Britų lai
vus užsienių uostuose, kaip kad 
jis jau yra padaręs Australi
joj.

Streikas kilo dėl to kad lai- 
t

vų savininkai nori numažinti
jurininkams algą penkiais sva
rais sterlingų mėnesiui.

Streiko komitetas sako, kad 
streikas paliečius 15,000 juri
ninkų ir kad Londone jau trys- 
dešimt penki laivai sulaikyti.

Laikraštis Daily Mail mano, 
kad streiką sukurstę komunis
tai, kuriems esą rupi paralizuo- 
ti Britų laivų judėjimą užsie
niuose.

6 žmonės užmušta laike 
siautusios audros

No. 199

Fanatikai Kongoj paskerdė 
daugybę žmoniy

CAPETOWN, Pietų Afrika, 
rugp. 23. — Telegrama iš Eli- 
zabethvillės, Relgų Kongoj, 
praneša, kad tikybiniai fanati
kai Saka n i jos apygardoj, ver
sti? versdami kitus čiabuvius 
priimti jų tikėjimą, viename 
kaime išskerdę penkiasdešimt 
asmenų.

Nedidelė vietos policijos sar
gyba buvus nugalėta ir nuvy
ta. Keletas policininkų buvę 
užmušta ir sužeista. Riaušėms 
nugniaužti iš Elizabethvillės 
pasiųsta Iburys kariuomenės.

Šimtas žmonių prigėrė 
laivui apvirtus

ILONDONAS, rugp. 23. — 
Kablegrama iš Kalkutos pra
neša, kad Megna upėj, netoli 
Langalijos, pervazo laivui ap
virtus prigėrė šimtas žmonių.

RY<GA, Latvija, rugp. 22. — 
Baisiausias šiandie Rusijoj ka
lėjimas tai buvęs pirmiau So
lovecko vienuolynas, bolšęvikų 
paverstas kalėjimu! Sovietų
valdžia neleidžia nė vienam sve- kurs atvyksta su,'keletu- auksi- 
timam korespondentui atlanky- nių dantų...
ti tą kalėjimą. Ir iki šiol iš jo į Tarp kalinių išsivystė nuosa- 
negryžo dar nė vienas kalinys, va jų administracija. Vogimas

Tik andais trys išbadėję vy-,nuo kits kito aštriai baudžia- 
rai perėjo Suomijos sieną žie- mas mušimu. Vengimas dirb
iniuose ir pasidavė suomių sar-,ti taipjau laikomas baudžiamu 
gybai. Jie pasipasakojo, kad nusikaltimu, 
esą pabėgę iš Solovecko kalėji
mo. Jie užmušę kalinių sar
gybą akmenimis, persirengę jų; 
drabužiais, pasivogę valtį, per
plaukę Baltąsias jūres ir, slap
stydamies, jiėsti pasiekę Suomi
jos sieną. Du jų buvusieji
lenkų karininkai, o trečias Po ilgų ginčų dėl narių, Len- 
buvęs karininkas armėnas. Vi- ir sovietų Rusija pagaliau 
si jie buvę pasmerkti kalėji- ,'su«.itqrė. <lel mišrios komisijos, 
mui ligi gyvos galvos.

5,000 kalinių
sako kad Solovecko f 
dabar esą daugiau 
kalinių. Kalėjimo

Rusy-Lenky mišrioji 
komisija paskirta

VIENNA, Austrija, rugp. 23.

kalė- 
kaip 

sąly-

j kuri turus išlyginti pastaruo
sius konfliktus tarp abiejų 
kraštų sienų sargybų. Pirmas 
komisijos susirinkimas įvyks 
Dezerkaluose, kaip kad lenkai 
norėjo. Rusai sutiko tik po to, 
kai ’enkai prižadėjo pasiųsti du 
įkaitu.

Jie 
jime 
5,000 
gos esą baisiausios. Kaliniams
leista burna nusiplauti vande 
niu, bet maudykla — visai ne-l Komisija visų pirma nagri- 
žinomas dalykas. Del to kali- nes bylą lenkų sienos sargybos 
niai pilni parazitų, siaučia įvai- ,leitenanto Maczynskio, kurs bu- 
rios ligos, bet sergantiems ne- vo nišų sugautas ir išdangintas 
duodama jokios daktariškos pa- i Jampolį.
galbos. Menkiausias kalėjimo -----------------
disciplinos sulaužymas bau- Bandė nužudyt Martini- 
dJiamas mirtim. Daug kail

is , > loto ir dingsta. kos jreneral-pfuber- 
natoriy

Kas mėnuo salon PARYŽIUS, rugp. 23. — Iš

rys.
terminas niekados
Nė vienas kalinių iŠ Solovecko Richardą, 
dar nebuvo paleistas.
Kaip buvęs vienuolynas pavers- 

ta kalėjimu

nių išeina

Kalinių gyvastis Soloveckj’ 
visai pigi, 
atgabenama naujas kalinių bu- Martinkos gauta žinia, kad pa-

Pasmerktiems kalėjimo daryta pasikėsymas nužudyt 
nesibaigia, tos salos general-gubernatorių 

Jis buvo beišplau- 
■kiąs Francijon, bet dar laivui 
nepasijudinus iš vietos, tuo me

ti gen.-gubernatortus ga
lione kalbėjos su kitais pasa- 

Caro laikais Solovecko vic- žieriais, staiga pro langą į jį 
nuolyne buvo apie 300 vlenuo- paleista penki šoviniai. Gen.- 
lių. Per pirmuosius d vėjus’gubernatorius buvo pavojingai 
revoliucijos metus, kai bolševi- sužeistas. šovikas suimta, 

kai bandė išnaikinti rusų dva- ---------------
aiškius, daugelis pastarųjų bu- BelgŲ skolos komisija 1 * • <*• « « • _ .. •vo pabėgę j Solovecko vienuo
lyną pasislėpti. Bet vieną die
ną iš Archangelo atplaukė gar
laivis su dviem “čefcos” karei
vių kompanijoms.
jau padarytas karo lauko teis- bus Washihngtone, vakar laivu 
mas, o kai«jis pasibaigė, vie-(Majestic išplaukė atgal j Euro- 
puolyno įnamiai buvo pragaišę, pą.

išvažiavo namo
NEW YORKAS, rugp. 23.

- Belgų skolos komisijos ,na- 
Buvo tuo- riai laimingai pabaigę savo dar-

VIENNA, Austrija, rugp. 22.
Žydų sionistų kongrese va

kar buvo perskaityta telegra
mą, gautą iš Rusijos nuo Šio- moms ir garlaivių linijoms, kad 
nistų Jaunuomenės sąjungos,Ivisos Amerikos prekės, skiria- 
kurioj ji skundžias dėl žiaurių,mos Kantonui, ateity turi būt 
persekiojimų sionistų bolševi- gabenamos į šanhajų ir čia per
ki jo j. Telegramoj sakoma:

“Mes sveikiname
iš tamsių Rusijos kalėjimų ir j toną. Tas reikalinga esą dėl 
šaltųjų Sibiro tundrų, savo šir-)to, kad Kantono 
dy skaudžiai apsivylę I
kaip sovietų Rusi j* traktuoja! kos prekes perkrautas Honkon-
lygybę ir laisvę. Tai yra musų ge ir atgabentas Britų laivų, 
likimo ironija, kad sprendžia-;
mąją žydams valandą stipriau-Į

Rusijos žy-l 
kelias daly-1 

vauti- kongreso svarstymuose

kraujamos p'Kinu arba Rusų 
kongresą laivus,' kurie pristatys j Kan

VIENNA,

ATLANTA, Ga., rugp. 23. — 
Pietinėj Georgios valstijos da
ly vakar siautė smarki audra 
su perkūnijomis, padarius ma- 
terialės žalos apie 250,000 do
lerių.

Daugiausia nukentėjo Mit- 
chell kauntė. Salės Sityj, per
kūnui trenkus vienus namus, 
trys asmenys buvo užmušti. Ki
ti trys žmonės buvo perkūno

Konsulas ne konsulas— 
$1,200 pabaudos už li

keriu gabenimą

kiam elementui, 
dams, užkirstas

rugp.
23. — Vakar po pietų ir vaka
re Viennoj įvyko milžiniškos 
demonstracijos prieš žydus, su- 
ruoštos Austrijos antisemitinių nutrenkti”Leė8bitrge;
elementų — nacionalistų mo
narchijų, fašistinių haken- 
kieicerių ir “krikščionių so-

NEW YORKAS. rugp. 21. — 
Vakar New Yorko uostan at
plaukė iš Port-au-Prince Haiti 
raspublikos garbės konsulas Eu
gene Le Bosse. Jis atsigabe
no dvidešimt šešias skrynias 
bagažo. Muitinas valdininkams 
paprašius ji atidaryti bagažą 
revizijai, konsulas užprotesta
vo, sakydamas, kad ;«s esąs dip- 
Irmatas, o todėl jo I agažas ne- 
l-i'-iamas. Paklaustas, ar jis 
r.evcžąs k irtais savo bagaže gė
rimų, konsc.as prisipažino, kad

Nori išrūpinti Scopesui 
- stipendijąDemonstracijos buvo suruOš- 

darbininkai J tos ryšy su laikomu Viennoj 
tuoj griežtai atsisakę doroti Ameri-’žydų sionistų kongresu. Anti

semitų kalbėtojai smerkė žy
dus, šaukė savo sekėjus kovoti 
juos ir galų gale išsivaduoti iš 
žydų priespaudos. Minios anti-i 
semitų dainavo “laukan žy-l 
dus” ir patriotines vokiečių 
dainas “Wacht am Rhein”, 
“Deutschland ueber alios” ir 
kitas.

5,000 spaustuvininkų 
sustreikavo

Šiandie sustreikavo 
tūkstančiai darbininkų, dirban
čių didžiausioj Kinų spaudos

penki

Sionistai sukišti kalėjimuose jstajgoj> Komercijos' SpaU()oj
į Sibirą

kurie sio- 
ir kurie nie

arba ištremti
“Rusijos žydai, 

nizmą auklėjo, 
kados nežudė tikėjimo į Izraelio 
išvadavimą, visai negali daly-; 
vauti kongrese, nes dėl dabar
tinių sąlygų bolševikijoj, jie 
neturi jokių priemonių koope- 
’uoti. Sionistų judėjimas Rusi
joj tapo piktai 
donistai sukišti 
ubą išdanginti j Sibirą.

Ta telegrama padarė gilaus 
’spudžio kongresui, tuo la
biau, kad šiame kongrese ko
munistinis elementas pasireiš
kė daug stipriau, ne kad pir- 
mesniuose sionistų kongresuo
se.

Sionistai kritikuoja Angliją
I-šnlciriant Kritų ir Amerikos 

delegatus, kiti sionistų delejęa- 
tai aistriai kritikavo Angliją

Streikininkai reikalauja 100 
nuošimčių daugiau algos savai
tei.

Kiny streikininkai puolė 
bolševiky būklę

Kinai atsisako dalyvauti 
opiumo konferencijoj

sunaikintas, 
į kalėjimus 

M
ŠANIIAJUS, Kinai, rugp: 23.
Įtūžę ant vietos bolševisti- 

nės kiniečių darbininkų vadų 
grupės, minia streikininkų, ap
siginklavusių peiliais ir paga
liais, vakar puolė jų būklę ki
niečių miesto daly,
asmenų abiejose pusėse 
sužeista, ų du bolševikai 
užmušti.

GENE VA, Šveicarija, rugp. 
22. — Kinų valdžia pranešė, 
kad ji nedalyvausianti Tautų 
Sąjungos nuolatinės opiumo ko
misijos susirinkime, kuris pra
sidės pirmadienį, rugpiučio 24, 
nežiūrint, kad ji yra tos komi
sijos narys,
motyvus ji greitai pranešianti 
oficialiu laišku.

šis Kinų pareiškimas komi
siją pastato keblioj padėty, nes 
be Kinų dalyvavimo ji maža ką 
begali veikti.

Nedalyvavimo
Keletas 

buvo 
buvę

DVI MOTERYS UŽMUŠTOS
AUTŲ KOI.IZIJOJ

ir degtinės.
pastate 

pasakyti

BALTIMORE, Md., rugp. 21.
— Grupė laikraštininkų ir 
mokslininkų kreipėsi į John dviejose skryniose vežąs savo 
Hopkins Universitetą, rpašyda- draugams 24C butonų tampa
ma suteikti stipendiją Daylono.no, įvairiu vynų
mokytojui Johnui T. Scopesui,| Muitinės valdi inkni 
kurs nesenai buvo atiduotas j. i m sąlvgu: aru 
teismui ir nubaustas už dėstyjvardus tų draugų i uriems ge
mą evoliucijos mokslo vidurį- rimai vežami, riba pasimoketi 
nes mokyklos mokiniams. 1.2<»0 pabaudos už neleistą 

alcnimą gėrimų. Garbės kon-
SIMLA, BHtų Indija, rugp. sulas buvo garbės v. ?as: jis ge- 

22. — Indų seimo pirmininku riau sutiko «,įmokėti didelę pa- 
išrinkta svarajistų (autonomis- baudą, ne kad išduoti savo 
tų) partijos vadas V. G. Patek draugus.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdanfl pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos

l

tų Afrikos delegacijos lyderis, 
rabinas Landau, pareiškė, kad 
Anglija pasielgus su Balfouro 
deklaracija kaip su skivytu po- 
pierio, o sionistų vadas Žabo- 
tinski reikalavo, kad Anglija 
besimaišytų j vidujinius žydų 
klausimus. Aplamai Anglija 
buvo smerkiama, kad ji Pales
tiną vartojanti kaipo įnagį sa
vo santykiuose su arabais.
Tyrinės žydų koloniją Krime.

Amerikos sionistų delegaci
ja nutarė pasiųsti į Rusiją be
šališką observuotąją' ištirti di
deliam žemės įplotui Krime, 
kurį sovietų valdžia siūlo žydų 
sodybai u^ 5 milijonus dolerių, 
šitai žydų kolonijai įsteigti jau 
dabar renkami Amerikoj pini
gai.

KOKOMO, Ind., rugp. 21.— 
Automobiliui susimušus su 
treku buvo užmuštos dvi mo
terys, Mrs. Grisso iš Lakcton, 
Ind., ir Miss King iš I^os An
geles, Cal.

Pabėgę iš kalėjimo kri
minalistai vėl suimti,

rugp. 23. 
kurie

fcORS Jie dabar

PORTLAND, Ore 
r- Trys kriminalistai, 
prieš dešimt dienų buvo pabė
gę iš Oregono valstijos sunkių
jų darbų kalėjimo, tapo vakar 
susekti ir suimti Centralijoj, 
Wa>sh. Suimtas ir jų vadas 
Thomas Murray.
bus atiduoti teismui, kaltinami 

Chicagai ir apielinkei oficia- dėl pirmo laipsnio žmogžudy- 
lis oro biuras šiai dienai ptana- 
šauja:

Dalinai apsiniaukę; kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 75° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei- liuose skausmuose mirė, palikus 
džiasi 7:42 valandą.

bės, nes laike pabėgimo iš ka
tėjimo jie nužudė du kalėjimo 
sargus.

DUBUQUE, la., rugp. 22. — 
Del blogos sveikatos, Mrs. Wil- 
liam Miller susilaistė ant savęs 
drapanas ir padegė. Ji dide-

trejetą vaikų.

pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2%% ii* yra išmokamos j 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
PUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Cldeago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago jc — pažtu:
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Pusei metų ___    4.00
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pažtu:

Metams ............................  $7.00
Pusei metų ..............................  3.50
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Dviem mėnesiam ..............  1.25
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orderiu kartu su užsakymu.

SUKONFISKUOTAS “SOCIALDEMOKRATO” 32 NR.

PAŠALINTAS MOKYTOJAS ABRAMAV1C1US

IŠTREMTA DU SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS NARIAI

TAI VIS KRIKŠČIONIŠKOS “DEMOKRATIJOS” 
' VAISIAI

Pasirenidama naujuoju krikščionių spaudos įstaty
mu, Kauno policija konfiskavo “Socialdemokrato” 32 nu
merį ir pavedė prokurorui užvesti bylą. Laikraščio nu-: 
meris sukonfiskuota už du straipsneliu: “Nejaugi sąžinėj 
graužia?” ir “Protesto rezoliucija”. Tuodu straipsne
liu skaitytojai ras perspausdintu šiame puslapyje. Kiek
vienas gali matyt, kad juose nieko pavojingo valstybei nė
ra. Straipsneliuose kritikuojama apskričio viršininko po
litika linkui darbininkų organizacijų \jr protestuojama 
prieš klerikalų smurtą Seime.

Tuo pačiu laiku pranešama dar apie vieną biaurų 
klerikalinės valdžioš smurto žygį.

Švietimo ministeris atstatė iš vietos Telšių mokyto
jų seminarijos mokytoją, drg. Liudą Abramavičių. Tas 
mokytojas yra puikus pedagogas ir labai mylimas visų 
mokinių žmogus; vienintelis jo “nusidėjimas” tas, kad 
jisai pasirašė po užuojautos telegrama Seimo atstovams 
Bieliniui, Griniui ir Lapinskui.

Mokytojas'Abramavičius yra senai pasižymėjęs, kai
po ištikimas liaudies draugas ir laisvės kovotojas. Caro 
valdžia buvo įmetusi jį į kalėjimą. Vokiečių okupacijos 
laiku jisai nebėgo Rusijon kartu su kitais, bet pasiliko 
vietoje ir darbavosi žmonių labui. Susikūrus nepriklau
somai Lietuvai, jisai veikė su pasišventimu, kad aprūpi
nus kraštą mokyklomis. Telšių mokytojų seminarija bu
vo įsteigta daugiausia jo pastangomis; taip pat jo inicia- 
tiva buvo sukurta Ubiškio liaudies mokykla.

Ir tas brangus visuomenės darbininkas šiandie yra 
metamas iš vietos! Tokios “laisvės” susilaukė Lietuva, 
pasiliuosavusi nuo carizmo jungo.

Centrui i nio Biuro įstatai (gal 
sakysite ir čia prasimany
mas?). Apskritai jokia dar
bininkų socialistinė organiza
cija be teismo pagalbos ne
registruojama.

Priseina manyti, kad dėl 
šių visų darbų p. viršininko 
sąžinė (jei tik jis jos turi) 
nerimsta ir per savo rašti
nės aiškinimus jis nori visuo
menei pasiteisinti. Bet tai 

' borgdžias darbas. Šiandien 
kiekvienas žino, kad Lietu
voje viešpatauja žiauri kleri
kalų diktatūra ir vienas iš 
tos cjiktaturos paklusnių vy
kintojų yra ir Kauno miesto 
ir ajyskrities viršininkais Mor
kus. Vargas.
Antras “Socialdemokrato“ 

straipsnis yra toks:
Protesto

L. S. D. P. Betygalos or
ganizacijos 
čiančių susirinkimas liepęs 
26 d.t išklausęs pranešini 
apie klerikalų daromus smur
to darbus kaip pačiame Sei
me, taip ir visame krašto 
valdyme, reiškiame savo 
griežtą protestą ir skelbiame 
tiems tamsos apuokams žūt
būtinę kovą. Jie panaikino 
viešus mitingus atvirame 
ore, nes jiems pakanka mi
tingams vietos bažnyčiose. 
Jie užgniaužė 
spaudą tam, kad 
laikraščiai galėtų 
meluoti ir šmeižti.

Mes protestuojame prieš 
tuos smurto darbus ir reika
laujame spaudos, susirinki
mų varžymo iZ mirties baus
mės įvedimo įstatymus at
šaukti. Draugui Bieliniu!, 
uoliai ginančiam Seime liau
dies teises ir kitiems nuken- 
tej ilsiems opozicijos atsto
vams reiškiame gilios užuo
jautos.

šalin smurtininkų viešpa
tavimas!

Tegyvuojie darbininkų ir 
mažažemių valdžia Lietuvoj!

Tegyvuojie socializmas!

rezoliucija.

narių ir prijau-

opozicijos 
jų pačių 

laisviau

Kas dedasi 
Sicilijoje

(Tęsinys)

u
Marsalos distriktas, iš kur 

paeina Genna broliai ir dauge
lis Chicagos italų, pasižymi sa
vo lygumu. Tūkstančiai ūkių 
su mažais baltais nameliais yra 
išmėtyti po visą distriktą. Lau
kai žaliuoja šildomi saulės ir 
vėsinami juros vėjo. Sunku bu
tų surasti didesnį kontrastą 
tarp to ramaus kampelio ir 
didmiesčio, kur daugelis sici
liečių yra susispietę. Po įtaka 
Marsalos saulės, 
vynuogėms 
susiformavo

Bet štai dar daugiau klerikalinio despotizmo pavyz
džiu:

Šiaulių-Kedainių apskrities karo komendantas liepos 
14 d. ištrėmė socialdemokratų partijos narius Kostą Liut
kų ir Praną Žukauską iš jų gyvenamosios vietos (Krakių 
vals.) visam karo stovio laikui. Komendantas taip pasi
elgė, pasiremdamas Kėdainių apsk. viršininko raštu, ku
ris minėtuosius du draugu kaltina dėl “priešvalstybinio 
darbo”.

Pernai metais tas pats Kėdainių apskr. viršininkas 
ištrėmė visam karo stoviui socialdemokratų partijos na
rį, drg. Dovidavičių.

Viršininkai, ir komendantai Lietuvoje baudžia žmo- pęi’amentas, 
nes be jokio teismo nuosprendžio. Nepatiko viršininkui 
kuris pilietis dėlto, kad pastarasis yra priešingos jam par
tijos narys, ir jisai varo jį į “poseieniją“, atskirdamas i rodo ideališka šalimi, 
nuo jo namų ir šeimynos. Taip kitąsyk darydavo caro derlinga, klimatas

limais budais stengiasi laikytis, 
savo darbo, o jeigu atsiranda 
negeistina kompeticija, tai vį-J 
sais budais kovojama prieš ją. 
O tie liūdai tapo paveldėti nuo 
Bourbonų netikusio valdymo 
— šaikos sdlidarunias, sabota
žas, grasinimai ir, jeigu rei
kalinga, ' žmogžudystė.

Liepos 12 d. Marsalos laik
raštyj tilpo sekamas aprašy
mas, kuris patvirtina mano 
mintį:

“Liepos 20 d. anksti rytą 
važmininkas Lombardo Ig- 
nazio, 69 metų amžiaus, pap
rastai žinomas kaipo Ciriilo, 
važiavo su mulu į IScacciumėn- 
nole“ distriktą paimti iš Fer- 
rero brolių firmos vyno krov^ 
nį. Tai firmai jis nuo senai 
tarnavo ir buvo patikimas žmo
gus. Kai jis buvo visai netoli 
firmos, viduryj kelio, prie pat 
p. Pallegrino namų, nelaimin
gas važmininkas -tapo iš šau
tuvo mirtinai sužeistas ir sud
ribo vežime, šūvis išgąsdino 
mulij, kuris pasileido bėgti ke
liu, gi tuo tarpu lombardo Ig- 
nazio pasimirė. Vietos policija 
sustabdė vežimą ir apžiurėjo t 
nukautąjį. bombardos kūną 
pasiėmė važmininkų draugija.

Areštavo konkurentus ‘
‘ 1 ' f , '

“Spėjama, kad ta žmogžu
dystė tapo papildyta iš profe-

Mark Twain.

Adomo Dienoraštis.
(Tęsinys)

Penktadienis. Ji sako, kad žal
tys jai pataria pamėginti to me
džio vaisių, tikrindamas, kad 
tada mes viską sužinosime. Aš 
kalbėjau jai apie kitą šio žy
gio pasekmę, apie tai, kad ta
da pasauly atsiras mirtis. Tai 
buvo iš mano pusės klaida. Rei
kėjo laikyt liežuvį. Mano žod
žiai pagimdė mintį, kad tokiu 
budu ji galės išgelbėt sergantį 
siiopį ir sutelkti tinkamą mais
tą liūdnai slankiojantiems liū
tams ir tigrams. Aš patariau 
laikytis toliau nuo uždrausto 
medžio. Ji atkirto, kad ji nema
to reikalo taip 
nemalonumus, 
nors.

Trečiadienis.
Tą patį vakarą aš pasprukau 
nuo jos ir ant arklio užsėdęs 
visą naktį kiek tik arklys iššo
ka jojau, tikėjausi išjoti iš ro- 

įjaus ir, anksčiau negu prasidės 
nelaimės, pasislėpti kuriam 
nors kitam krašte. Bet tai man 
nepavyko. Saulei, tekant aš jo
jau per žydinčią lanką, kur ga
nėsi, snaudė ir tarp savęs žai
dė tūkstančiai įvairių gyvujii).

► I '

elgtis. Numatau
Sprukliu kur

Daug nuotykių.

sinio pavydo.1 ’ Pasirodo,? kiek staiga jie paleido pasibaisėtiną

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANT NAUDOS. >

t. L. FftBION AS CO.ka. Tarp jo ir musų kūno dyd
žio skirtumas verčia mane ma
nyti, kad tai yra atskira ir nau
ja gyvulių veislė. Gal būt, tai 
žuvis, bet man jį panėrus į van
denį jis nugrimzdo į dugną, o 
ji greit pasinėrė ir anksčiau ne
gu aš suspėjau iš šio bandymo 
kokias nors išvadas padaryti, Ir 
ištraukė jj oran. Aš lig šiol ma
nau, kad tai žuvis; ją šis klau
simas visai neinteresuoja ir ji 
daugiau neleidžia su tuo gyviu 
daryt jokių bandymų. Nesu
prantu — kodėl? Apskritai 
šiam gyviui atsiradus ji visai 
persimainė ir nebemano apie ko
kius nors eksperimentus. Ji vi
sai nęjusdam/a, daugiau galvoja 
apie šj padaru, negu apie kitus 
gyvulius. Iš visa ko matyt, kad 
jai galvoje nebegerai. Kartais 
ištisas naktis ji nešioja šių žu
vį ant rankų, o ta žuvis cypią 
ir vėl veržias į vandenį. Tokiu 
metu ji, norėdama žuvi numal
dyti, glosto jos nugarą,- ir bur
na daro švelnius garsus ir viso
kiais budais reiškia šiuo/pada
ru susirūpinimą. Taip ji nė su 
viena žuvimi nesielgė ir tai ma
nyje nėrimą sukelia. Anksčiau, 
kol mes dar nebuvom nustoję 
savo gėrybių, ji kartais nešio
jos tigriukus, žaidė su jais, bet 
tai tik žaislas buvo. Niekados 
ji nekreipdavo didelio dėmesio 
į jų kaprizus.

Sekmadienis. Sekmadieniais ji 
nedirba ir guli ilsėdamosi nuo 
savaitės darbų ir megia, kad ta 
žuvis keverzotu tie$ joą guoliu. 
Ji norėdama -ją pradžiugint kei
stai rėkauja ir nuduoda, kad no
ri įkąstį jos leteną. Tai priver
čia žuvį juoktis. Aš dar nieka
dos nemačiau žuvies, kuri mo
kėtų juoktis. Tai gimdo many
je abejonių. Aš taip pat pamė
gau sekmadienius. Visą savaitę 
prižiūrėt darbus, kaip sau nori
te, — užsiėmimas vargingas. 
Kad tų sekmadienių daugiau 
butų! Anksčiau jie buvo nuobo
dus, o dabar visai ne pro šalį!

Trečiadienis. Tai ne žuvis. 
Jokiu budu negali nuspręst kas 
tai butų. Kada jis nepatenkin
tas, tai velniškai keistai rėkau
ja, o kada patenkintas, tai sa
ko gu—gu. Jis ne musų veislės, 
nes vaikščiot nemoka; ne pauk
štis, nes nemoka lekioti, ne var
lė, — nes nemoka šokinėti, ne 
gyvatė, nes nemoka šliaužti. 
Kad tai ne žuvis, aš beveik tik
ras, nors man lig šiol nepavyko 
įsitikinti, kad jis nenpka plau
kioti. Jis tik gali nuo vieno šo
no apvirst ant kito, o dažniau
siai kojas aukštyn pakėlęs guli 
aukštieninkas. Nei vienas gyvu
lis taip nedaro. Aš jai pasakiau, 
kad tai turi būt “mįslė“, bet ji 
visai nesupratus šio žodžio reik
šmės, tik susižavėjo tuo žodžiu. 
Mano nuomone, ar iš tikro čia 
yra kas nors paslaptingo, arba 
tai stačiai nauja beždžionių 
veislė. Jei jis numirs, aš nusi
nešiu kur nors nuošaliai ir vis
ką iš pagrindų ištirsiu. Niekas 
dar manęs taip nestebino.

(Bus daugiau)

r

809 W. 351h St., Chlcago
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyveninio vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

f

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 Sb. Halsted St.

Vakarais nuo. 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141 ’
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Lombardas buvo sąžiningas ir*kauksmą. Vienu metu visam 
patikimas žmogus. Iš policijos neaprėpiamam plote prasidėjo 

baisi kova. Kiekvienas gyvulys 
stengėsi praryti savo kaimyną. 
Aš supratau, kas atsitiko — Je- 
va suvalgė uždraustą vaisių ir 
į pasaulį atėjo mirtis. Tigrai, 
nežiūrėdami mano draudimų, 
puolė mano arklį ir sudraskė 
jį. Jei aš bučiau laukęs, jie tur 
būt, ir mane butų sudraskę. Bet 

, Aš radau 
sau vietą už rojaus sienų ir ke
letą dienų ramiai pagyvenau, 
kol vėl ji atsirado. Tiesą pasa
kius, aš nieko prieš neturėjau, 
kad ji atėjo, nes manovmaistas 
buvo menkas, o ji atnešė kele
tą to medžio vaišių. Aš buvau 
taip alkanas, kad nenoromis tu
rėjau juos su valgy t. Tai buvo 
priešinga mano principams, bet 
aš manau, J<ad principai tinka 
tada, kada žmogus sotus. Grįžo 
ji apsikarsčius gėlių ir lapų vai
nikais; kada aš ją paklausiau, 
ką reiškia tie niekniekiai ir ka
da aš juos nuplėšiau nuo jos ir 
nubraukiau šalin,—ji tyliai nu
sijuokė ir paraudo. Aš anksčiau 
nebuvau matęs, kad kas nors 
juoktųsi ir raudonuotų; tai at
rodė man keista ir beprasmin
ga. Ji pastebėjo, kad netrukus 
ir aš taip pat elgsiuos. Ji buvo 
teisi. Nors ąš buvau labai alka
nas, bet ir pusės obuolio nesu
valgiau, — prie progos pastebė
siu, 
dar 
jau 
nuo 
les, 
eiti 
nuogai daugiau ir į akis man 
nepasirodyti. Ji išpildė įsaky- 

Paskui mes nušliaužėm į 
tą vietą, kur įvyko žvėrių kau
tynės, radom keletą ten kailių 
ir aš jsakiau jai padaryt iš Jų 
porą kostiumų pasivaikščioji
mams. Tie kostiumai, kas tie
sa, ne visai buvo patogus, bet 
stilingi, kas drabužiams svar
biausia. Aš matau, kad ji ne
blogiausias draugas. Dabar ka
da aš nustojau savo gėrybių, 
bejos man butų ilgu ir nuobo
du. Be to ji sako, kad mums 
įsakyta gyventi čia iš savo ran
kų darbo. Ji mano prižiūrima 
dirbs.

Dešimtį dienų praleidus. Pa
sirodo, kad ji laiko mane musų 
nelaimės kaltininku. Tai man 
patinka!

Kitais metais. Mes jį pavadi
nom Kainų. Ji rado jį tuo me
lu, kada aš buvau kalnuos, o ji 
statė žabangus miške, už dvie
jų, o gal būt ir už keturių my- 
ių ji gerai neatsimena, nuo mu

sų lūšnelės. Tas padaras trupu
tį panašus i mus ir labai gali 
būti, kad jis yra giminingos 
mums veislės. Taip ji mano, 
bet mano nuomone, ji apsirin-1

tyrinėjimo paaiškėjo, jog nuo
žiūra puola ant brolių Vincen- 
zo ir Franccseo Giordano di 
Cosimo, Marsalos pirklių. Tarp 
nužudytojo ir tųdviejų brolių 
kįlę nesusipratimai delei to vy
no krovinio. Giordano broliai 
tapo areštuoti ir yra kaltinami 
žmogžudyste.”

JOHN KUCHINSKAS
, tAWYER

Šaikos valdžia! Ar jums taijaš laiku susigriebiau. 
________ ! t___ ' muii violn rnimia s

kuri suteikė 
18% “maenumo”, 
marsaliečių tem- 
papročiai ir in

stinktai, kuriuos jie atsivežė 
į Ameriką.

Iš šalies žiūrint, Marsala at- 
“poseleniją”, atskirdamas | rod<> ideališka šalimi, žemė 

malonus;
gubernatoriai su žmonėmis; taip šiandie daro kruvinie-Įpadalinta žeme tarp kaimiečių 
ji bolševikiški diktatoriai Rusijoje; taip daro fašistų šai-Pan Kaimiečiai su savo 
ka, valdanti Italijų ii taip daio krikščioniškos I vakaro ir parduoda vyną 
tuvos valdovai! Ar ne gė(la jiems pamėgdžioti žiauriau- tos fabrikams už neblogą kui
sius pasaulio despotus? . Iną.

Yra tik viena nelaime.
Į randasi tiek jau daug vaikų, 

v,mą socialdemokratinei mo-h<ajp jr Vyno jr vaikams juk 
ksleivijai remti d-jos įstatų ir|reį|;ja kajp nors gyventi, 
neleidimą susirinkimų bravo- . .. . . .../ i j 11 y • • i i Begiu paskutiniųjų kelių rų (alaus daryklų) ir lent- _41 ; .. t. ?. ' j .. . L i setkų metų jie važiavo užpiuvių darbininkams. . . _ . xT .. ... .... .1 ros laimes ieškoti. Sicilijoj sun-

Kuriems galams ginčytis? ku gauti tikrų statistinių žinių, 
Juk tos žinutės yra teisingos, bet sakoma, kad iš kai kurių 
Tą žino ir p. Viršininkas su kaimų vienas ketvirdalis gy- 
savo raštine. Paminėti dar- Ventojų emigruodavo Bėgiu
bininkų susirinkimai buvo vienų metų. Bet ir to nepaka- tais, 
šaukiami birželio mėn. (24 ir ko palengvinimui gyventojų 
27 d.) ir išdidžia revoliucija, perviršio. Miestas Mprsala, ku,- 
“nesutinku“ *•— uždrausti, ris randasi., ūkininkų distrikte,

UŽ KĄ SUKONF1SKUOTA 
“SOCIALDEMOKRATAS.”

Žemiau telpa du straipsniai, 
už kuriuos Kauno policija su- 
knnfiskavo 32 num. /Socialde
mokrato.“ Pirmas 
taip:

Nejaugi sąžinė
“Liet, žiu.“ 167

jų. skamba

graužia?
Nr. Kauno 

m. ir ap. v-ko raštinė užgin- 
paskelbtus “L. 

apie neregistra-Z.”

vie-

Ten

de-
ju-

“nesutinku" uždrausp.l ris rančiusi, ukiuiuku mairūne, 
Taip pat sociald. moksl. remi- dabar jau priskaito 40,000 gy
ti d-jos įstatai buvo atmesti | vonioj y. 
ir tik daug vėliau 25/111 po 
ilgų ginčų įregistruoti. Apari 
to jau antrą kart atsisakyta 
registruoti Prof.

Kiekvienas gyvena sau
Kcrnpeticija susidarė begai- 

Sąjungų | lest ingiu Kiekvienas visais ga-

patinka ar ne, bet jus turite 
prisitaikyti prie Mafia . sąlygų, 
jeigu jus norite gyventi Mar- 
saloje. Jus galite prisidėti prie 
vielinės “cosca” arba šaikos, 
arba jus galite tik remti jų, 
arba mokėti jai už teikiamų 
apsaugą, arba visais l 
stengtis neužgauti jos. 
vieną iš tų dalykų jus 
daryti.

Ne labai sienai vienas 
bus Sicilijos vynuogių 
tojas gavo laišką, 
reikalaujama 
darbininką. Jis neatkreipė dė
mesio į reikalavimą, nes dar
bininkas ilgus metus pas j į 
buvo tarnavęs ir buvo pilnai 
patikimas. Antras laiškas bu
vo aštresnis ir * talpino daug 
grūmojimų. Ignoravo jis ir t( 
laiškų. Bet štai vieną rytą jis 
nueina į skiepą ir neberanda 
sudėtą už visus metus vyną,— 
viskas išvogta. Tą pačią dieni į 
gavo jis trečią laišką, kur bu
vo pasakyta, jog tarnas be jo
kioj atodairos bus nužudytas, 
jeigu jis jį nepaliuosuos. No- 
roms nenoroms savininkas tu
rėjo skirtis su darbininku 
pasiųsti į Rymą.

Su Mafia juokauti 
pavojinga

Kitas tankiai vartojamus sa
botažas susiveda prie vynuo
gių ir medžių iškirtimo. Kas 
iškerta, — sunku patirti. Gal 
būt tarnas, prižiūrėtojas, tar
naitė arba Mafia draugijos na
rys. štai kodėl Marsaloj žodis 
“Mafia” nėra sakomas garsiai.

Savininkas tikrai nepadarys 
klaidos, j eigų \ jis paklausys pa
tarimo nepažįstamo jam žmo
gaus, kuris priėjęs prie jo 'se
kamai prabils:

“Jus turite gražų žemės ga
balą. Matyti, jums reikalinga 
darbininkų. Aš žinau kelis, ku
rie kaip tik tokiam darbui ata- 
tiks. Jeigu jus nusamdysite tuos 
darbininkus, tai tikrai busite 
jais geriau patenkinti, negu ki

ti

Savininkui, verta tą patari
mu priihiti. Devyniuose iš de
šimties atvejų darbininkai pa
sirodys esą tikrai geri, teisingi 
ir pasitikėjimo verti. Pas kai
mynus gali atsitikti visokių 
keistų dalykų, bet jis turės ge
rą laimikį.

(Bus daugiau) ;

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti I^eavitt St. • 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioję nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

budais
Bet 

turite

stam- 
augin- 

kur buvo 
paliuosuoti tūlų

ADVOKATAS
JI S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

3211 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

S—

ir

mą.

kad tokio gardumyno aš 
nebuvau ragavęs, — tuo- 
ėmiau karstyt ant savęs 
jos nuplėštus lapus ir gė- 
o jai gan griežtai įsakiau 
ir pasirinkt naujų lapų ir

J. P, VHITCHES.
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

Gulbransen Grojikliai 
Pianai

groja' roles su jūsų pačių išreiški
mu ir kiti gerų išdirbisčių Pianai. 
Parsiduoda geriausiai pas:

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted SI.,

Stock Room 3327 So. Halsted St.

A. L. TU OMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose,

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Rcpnblic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. Lu Šalie St., Room 530 
Tel., Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

ADVOKATAS
77 W. NVnshington St. Room 91 I 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvcrgo vakare 

4917 W. 14 St. TeL Cicero 8223 
Ant Ihob’opoi t o Ccicilo.i nuo

3236 S. ll.ilsfed St. T. Boul. 6737

>. \ r1
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ŽINIOS
Kivirčiai tarp teisėjų

Sumažino teisėjo Lyte nustaty- 
tą kauciją vienam rubsiuviui
Circuit teisėjas Kairy Fisher 

at i laikė “teismą” savo namuo
se prie 528 Belmont Avė., aš
triai pasmerkdamas teisėją 
Lyle ir sumažindamas $105,000 
kauciją, kurios Lyle pareikala
vo užstatyti už Patsey De Bo
są, suimtą laike policijos puo
limo ant amalgameitų rubsiu- 
vių unijos raštininės.

Miesto teisėjas Lyle, esantis 
Maxwell policijos teisme, patai
kaudamas publikai ir tikslu 
pasigarsinimo, už mažiausi pra
sižengimą reikalauja milžiniš
kos kaucijos. Esą tai jis da
rąs tikslu, ‘kad kriminalistai ne
galėtų kaucijos užsistatyti, iš
eiti ant laisves ir vėl tęsti pik
tadarybes. Neva tuo pačiu 
remdamasis jis pareikalavo ir 
iš De Rosa užsistatyti $105,- 
000 kaucijos, nors prieš jį jo- 
rių rimtų įrodymų nebuvo, vien 
tik vienas ar du fabrikantai pa
sakė, kad jis yra panašus į vie
ną tų žmonių, kurie buvo už
puolę jų dirbtuves ir deginan
čiomis Tukštimis sulaistė siuva
mus drabužius. liet ne vienas 
tų fabrikantų netvirtino, kad 
tai buvo tikrai De Rosa.

Išklausęs advokato William 
A. Cunnea argumentų, teisėjas 
Fisher pareiškė:

“Ši byla parodo pavojų igno
ravimo įsigyvenusių musų įs
tatymų principų, kad vien galė
jus pataikauti tikram ar mena
mam publikos reikalavimui.

“Sulig musų konstitucijos, 
teisė užsistatyti kauciją yra 
vienas iš musų šventų dalykų. 
Tai yra pasekmė ilgos kovos. 
Kada ta teisė yra ignoruojama, 
gal retkarčiais ir gali pasisek
ti palaikyti kalėjime tikrą kri
minalistą, bet jeigu ši procedū
ra įsigyventų, mes susilauktu- 
mėm tokios padėties, kokia yra 
šiame atsitikime. Kada konsti
tucinių kaucijos gvarantijų 
nuolatos nebūtų paisoma, mes 
tankiai turėtumėm panašius at
sitikimus, kaip ir šis, kada 
streikieris išlaikomas kalėjime 
dešimt dienų.

testuoti ir tuo išdavė save, nes 
kiekvienas žmogus įstatymų 
akyse yra nekaltas iki teismas 
jo nepasmerkia ir turi tei
sę užsistatyti tokią kauciją, ko
kia užtikrintų, kad jis tikrai 
pribus teisman jo bylą iššau
kus.

Saugokitės netikru 
; pinigų

(’hieagoje vėl pasirodė netik
ros dvidešimkės, labai sun
kiai atskiriamos nuo tikrųjų

Federalinė žvalgyba paskel
bė, kad Clncagoje ir kituose 
cen tralinei Valstijų miestuose 
pasirodė netikrų |>opierinių dvi- 
dešimtdolerinių. Jos yra tiek 
gerai padarytos, kad veik visiš
kai negalima atskirti nuo tik
rųjų. Netikrosios dvidešimkės 
yra taip vadinamos “auksinės” 

gold certificales — gelto
nosios. Jos yra padirbtos iš 
tikros piniginės popieros, su 
visais šilkiniais siūleliais; už
pakalinė, geltonoji pusė, taip
jau yra labai gera... Priekinė 
pusė turi Washingtono portre
tą, kaip ir tikrieji pinigai, tik 
tas portretas nėra toks aiškus, 
taipjau ir pakraščių linijos nė
ra taip aiškios, kaip tikruose 
piniguose. Netikrąsias dvide- 
šimkes galima atskirti vien tik 
tuo, kad dešinėj pusėj nuo 
Washingtono portreto, virš iž
dininko Frank White • parašo, 
labai mažytėmis raidėmis yra 
serijos numeris C656, kuomet 
tikrieji pinigai turi kitus nu
merius. Didieji numeriai yra 
nevienodi ir todėl pagal juos 
nieko negalima atskirti tikrųjų 
nuo netikrųjų pinigų, vien tik 
atskiria Washingtono portre
tas ir mažytis serijos numeris 
C656. Tų pinigų esą paleista 
jau už kokius $500,000.

Žvalgyba deda visas pastan
gas, kad netikrųjų pinigų pla
tintojus sugavus, bet kol tai 
bus padaryta, visiems pravar
tu apsisaugoti netikrų dvide- 
šimkių. A bejojau t apie tikru
mą, geriau visai neimti gelto
nųjų dvidešimkių.

Pirmdsios pastangos žval
gybai dalinai pavyko ir jau 
suimta Detroite keturius žmo
nes, Rockforde vieną ir Keno- 
sha vieną. Jų vardų neskelbia
ma iki nebus visa šaika su
imta.

Lietuvių Rateliuose.
Kliuby Piknikas

Nedėlioj, rugp. 16 d., įvyko 
metinis piknikas Federacijos 
Uetuvių Kliubų, kuri susideda 
iš 8 Chicagos Lietuvių Kliubų. 
Daug jaunuomenės suvažiavo 
iš visos Chicagos lietuvių kolo
nijų, buvo jaunikaičių ir iš ar
timų miestelių. Jaunuomenė 
gražiai ir blaiviai linksminos 
lig vėlyvo vakaro prie moder
niško K. Pociaus orkestro. Ačiū 
Naujienoms už gerą išgarsini
mą musų pikniko, nes F. L. 
Kliubų tik Naujienose garsina 
savo parengimus ir turi geras 
pasekmes.

Gerbiamoji lietuvių visuo
menė, tėmykite Naujienas, bus 
plačiai aprašyta apie Federa
cijos vakarą 10 melų sukaktu
vių, kuris įvyks šį rudenį.

Už gerą tvarką ir pasiseki
mą viršminėto pikniko reikia 
atiduoti kreditą dcl draugų 
kliubiečių komitetų: J. Vaišvi- 
lo, L. Bukšėno ir Zakaro.

— Kliubietis.
■ ■ —■■ ■ ■ . « A ■ »*■■■ I !■ —

(Seka ant 4-to pusi.)

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie- 
i am skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip- 
Itės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Lincoln Fordson
THE. UNIVLRSAk CAR* 

Cars-Trucks-Tractors 
FRANK BRESKA 

2501-03-05 South Kedzae Arenue, Telefonas Lanmdale 4113-14 
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trekai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

j_________________________________________________________________________________________________________

“Draugijai yra daug geriau, 
kad jei retkarčiais koks ir kri
minalistas ir išsigauna laisvėn, 
negu kad butų ignoruojami 
konstitucijos prižadai, taikan
tys apsaugoti žmonių laisvę.”

Po to teisėjas Fisher sumaži
no De Rosa kauciją iki $10,000, 
kuriuos tuojaus Cunnea užsta
tė ir De Rosa liko paliuosuotas.

Tai jau antra unijos pergalė 
kovoje su tisėju Lyle. Dieną 
prieš tai advokatui Cunnea pa
sisekė perkelti suimtųjų rubsiu- 
vių bylą iš teisėjo Lyle teismo 
į kitą, bešališkesnį, teismą.

Teisėjas Lyle pagarsėjo • sa
vo reikalavimu didelių kaucijų. 
Bet kaitų jam teko susidurti ir 
su nemalonumais ir taipjau aš
triai susikirsti su kitais teisė
jais.

Keletą dienų atgal teisėjas 
Miller taipjau sumažino teisė
jo Lyle nustatytą kauciją ir 
dar pareikalavo visų bylos do
kumentų. Teisėjas Lyle buvo 
atsisakęs dokumentus išduoti, 
bet teismo klerkas turėjo pa
klausyti aukštesnio teismo ir do 
kumentus išduoti, už ką teisė
jas Lyle nubaudė klerką už 
teismo paniekinimą.

Kiek laiko atgal teisėjas Ly
le, kada jis pradėjo veik iŠ vi
sų reikalauti po $100,000 kauci
jos, tapo perkeltas į civilinį, 
teismą, kur negalėjo tiek smar
kiai siausti. Niekurie nefor- 
mininkai užprotestavo prieš tai 
ir vyriausias miesto teršėjas, 
kad įrodyti tų reformininkų 
nenuosakumą* reikalavimo di-* 
dėlių kaucijų^ vieną reforminin
kų neva areštavo ir pareika
lavo užsistatyti $100,000 kauci-Į 
jos. Tas^žinoma, pradėjo pro-*

Smulkios Žinios
Prolįibicijos direktorium 

Chicagos distrikte, kuris ap
ima šiaurinį Illinois, visą Indi
ana ir pietinę dalį Wisconsino, 
tapo paskirtus kunigas B. E. 
Ewing iš Hillsboro, O. Mano
ma, kad jis pradės smarkią 
kampaniją prieš butlegeriu® ir 
munšainerius apie rugsėjo 1 d.

Vivian Bielik, 2 m., 211J4 W. 
Erie St., įkrito į gana gilią sru
tų duobę, kurioj buvo 8 pėdos 
vandens. Bet du kaiminai, ku
rie gyvena tuose pačiuose na
muose, užgirdę vaiko šauksmą, 
vienas kitą laikydami įsileido 
į duobę ir mergaitę ištraukė; 
ji jau buvo be sąmones, bet 
jie įstengi* ją atgaivinti.

Wennersten’s
Bohemian Blend

VVENNERSTEN'S 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsite jį!

2990 LAWRENCt AVĖ., CHICACO f f I

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 

, universiteto prof. pagelba.
Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di

dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Idetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį* daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St, Brooklyn, N. Y. ■

.... ...... -.i.......—- -............../
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Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
ruprantama kalba pradeda savo raštų:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žem4 žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.’’
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybes kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yrą didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
siu ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ria turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!.

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntjmu $4.00. — Parduodam

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

Telefonais:

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKU ŠERK A

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipai- 
tės. o rasite pa-

Tel. Blvd. 3138 
ĮM. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA

Pasekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

DR. SERNER, 0. D.

<^DR. HERZMAN^
-Iš RUSIJOS—

Gerai lictuvinnis žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, atš- 
tajso trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8; vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis 

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St

Specialistai užsise- 
nčjusių _ chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
tliknle laboratorija.

DR. HORVAT, DR.
1347 W. 18 St., kampas
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

NG 
Blue Island

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
* Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.c

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mair 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

. 1545 West 47th Street (
Netoli Ashland Are.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.b ............. . I ■ ■■!!■ ■!.....................—

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633

r

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE 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 motetų ligų 

1724 So. Looinis, 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. Fairfax 6353 z

Tel, Boulevard 0537

DR. MARYA , 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SY.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Gptometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 l. bų

Tel. Pųllman 0982 
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS,
DENTISTAS

10748 Sd. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutartį.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė., 

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 ikj 12 d.

>■*■■■■■■ I.. I ■■■■

DU. BENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR jęs ESAT IŠSIGYDO NUO 

UŽSISENfiJUSBJ LIGŲ 
Specialistui kraujo lijfų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Į.igonitt< moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic | 
16."»7 W. Madieon 8t.* 
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

Užmokėsit po išgydymo 1
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, dedei tos 
priežasties, kad pametė įsitikejimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžom© gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė Šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienu 
geriausių mieste, per kurj galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos,
Chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkama 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

'‘Kraujas yra gyvenimu’', ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų, žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mu dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
siog į kraują, praftalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtai — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojamo jaa 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wcl!s StM 

kampas Washington St.
Ofiso valonai: Ketverge, seredlj Ir raba

to] nuo 0 ryto iki 8 vakara. Nedėlioj ir 
Iventadienlaia nuo 10 iki 1 po pi«MI. Pa- 
nadčly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti M 6 vai vakaro

The Pėoples Health 
Institute į

DR. GILL, Specialistas
j darbą arba į- biznį netrukdoht

ant viršaus Ashland Stato Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 18, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette eiti H HJMi
visai laiko.

t Ateikite ir persitikrinkite, A1 
nekentikite ilgiau.

Gydome takai pasekmingai ir v’na*.V tiiek 
nenėjuiiiaH Ir komplikuotas liras, nen/' mošų 
įstaigą yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikonukais įtaisymais ir <yduol6mis.

Ligas kraujo, raumatltmą, nervingumą. 
ulkietCjimą vidurių, krutintis ir' tonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubdgimą Z kraujo pati
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos Ilgos yra musų speoią- 
)umaa par 28 metus. /

Vyrai u' moterys, kuris serga, tegul abiL 
lanko | inusų otlaą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 

, atima spėką (r < energiją. Pacalbejom t*»- 
tanSiams 'kenčiančių atgauti »avo sveikata 
ir laime, todėl yra ir dėl ju ų viltis. Na 

Z ktidiliokit*, atidėliojimas yra nelaimingas.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė 

near 47th' Street 
CHICAGO

J.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ButRus Undertaking 
Op., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabųk 'Teisingos kainos. Geriau-^ 
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161



VIEŠA PADĖKA Lieluvių Rateliuose Iš DRAUGYŠTfiS PALAIMIN- 
TOS LIETUVOS VEIKIMO

VLADISLOVAS GERIBA

Kuris tapo palaidotas Rugpiu
čio 20, 1925, į šv. Kazimierio 
kapines. Aš sesutė Frasciška ir 
švogeris Kantučai, tartam šir
dingai ačiū visiems dalyvavu
siems musų mylimo brolelio 
laidotuvėse. Ačiū kunigui Stat
kui už gražų 
visiem

patarnavimą ir 
Balto Dobilo (White 

Clover) Kliubo nariams už su
teikimą gražios muzikos ir gra
žių gėlių. Taip pat dėkavujam 
pažįstamus ir gimines, kur au
kavo gražias gėles ir katrie 
kaitų dalyvavo. Taip pat ta
riam ačiū Petrui Woodmanui ir 
Kazimierui l.audanskui, kurio 
pagelbėjo aprūpinti mumis lai
dotuvėse. Ačiū graboriui Masal
skiui už mandagi! patarnavimą.

Paliekam nuliūdę ir pilni 
gilios salvertos

Sesuo ir Avogeris Kantučai

PADftKAVONftS LAIŠKAS 
DR. J. M. FINSL()W

Aš Veronika Kuzma, 3151 So. Hal
sted St., širdingai dėkavoju Dakta
rui J. M. Finslow, už išgydymą ma
no sūnelio l^eono, 11 metų senumo. 
Jis sirgo per 10 metų labai sunkią 
Ir keistą ligą. Naktimis nemiegoda
vo ir užmigęs keldavos iš lovos ir 
miegodamas vaikščiodavo, taipgi ne
galėdavo valgyti ir turėjo gana silp
ną protą, taip, kad tankiai nežinoda
vo pats ką darąs.

Vedžiojau pus įvairius Daktarus 
ir Specialistus, bet nieko negelbėjo. 
Net nežinojo nei kas jam yra. Mano 
kaimynai patarė eiti prie Dr. Fin- 
slow, kuris gydo be vaistų, — ką aš 
ir padariau.

Daktaras Finslovv išgydė mano 
vaiką be jokių medicinų, chiroprak- 
tišku budu.

Tuojaus po poros atsilankymų pas 
Dr. Finslo\v, vaikas pradėjo jaustis 
geriau, pradėjo valgyti ir miegoti ir 
dabar yra kaip kitas vaikas visai.

Todėl aš Širdingai ačiuoju Dr. 
Finslovv ir patariu kitiems, kurie ser
ga eiti piie jo, o esu tikra, kad iš
gydys. Dr. J. M. Finslow ofisas ran
dasi 1645 W. 47th Street.

Su tikra pagarba,
Veronika Kuzma.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininke
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visa<Ui kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, 111.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

— Pritaikau taipgi akinius

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’a Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

(Tąsa nuo 3<\io pusi.)

Brighton Park
Kliubo išvažiavimas

Lietuvių Keistučio Pašelpinis 
Kliubas turės savo išvažiavi
mą šio mėnesio trisdešimtą die
ną, buvusiame Chernausko 
darže, dabar Forest Preserve. 
Aš pilnai tikiu, kad kaip kliu- 
bui pritariantys, taip ir patys 
kliubo nariai, dalyvaus šiame 
išvažiavime, nes vieta, kurioj 
bus išvažiavimas yra labai pa
togi laikui praleisti. Jau bus 
apie trys metai atgal, kaip ši 
vieta valdžios pastangom at
pirkta nuo Chernausko Ir 
valdžia dauje savo dai*lx> pade-

NUŽUDYTAS LIETUVIS JVAIRŲS SKELBIMAI
t-... . ---------------------------RAKANDAI

——————W ■ ■>■ -*

NAMAI-ŽEME

Augustas Cicėnas, 
kuris dvejetą metų atgal liko 
nužudytas ant farmos Wiscon- 
sino. Dabar pastangomis jo 
pusbrolio Antano Cicėno, tyri- 

-------„ --------- — 'nSjimus npie jo užmušimą at- 
jo, kol visa pertaisė ir dabar naujinta ir du žmonės suimti 
ten daugiau panašu į tą paša-nuodugniems kamantinėjimams, 
kišką rojų, kuriame Adomas su Į 
.Ieva gyveno.

surengti komisija 
panaudoti visas 
kad išvažiavimas
gas.

išvažiavimui 
nusisprendus 

galimybes, 
butų sekmin- 

o svarbiausia tai, kad
visus dalyvaujančius išvažiavi
me pilnai patenkinus. Todėl, 
yra pakviesta K. Yurgano mu-| 
zika, kurią visuomet šokikai; 
labai mėgsta. Re to bus įvai-( 
rios žaismes, kuriose atsižy-į 
mėję gaus brangias dovanas. 
Dovanas galės laimėti kuris 
tik nori, be skirtumo vyrai, J 
moterys, merginos ar vaikai. 
Visas programas bus paskelb
ta ant vietos. Taipgi bus duo
dama valgis, gėrimai, šaltoji 
koše ir 11. !

Tikietus išvažiavimui galima 
gauti pas komisijos narius.

—Ant. J ūsas.

Atnaujintas tyrinėjimas 
Augusto Cicėno 

užmušimo
Du žmonės, chicagietis Mikolas 

Luneckas ir farmeria Liudvi
kas čeikauskas, areštuoti ir 
sėdi kalėjime

kAuskui 4 karves ir vieną ark- 
Ij, kuriuos tai gyvulius jis, Lu
neckas, galys atžinti ir rašan
čiam parodyti.

1 To tyrinėjimo delei aš mini
mą Lunecką ir nuvežiau j ten. 
Vienok mums ten pribuvus, jau 
radome detektiva Oborn kuris * >
tą dalyką ant vietos tyrinėja 

:ir kilris, su pagalba vietos pa- 
'vieto šerifo, C. W. Bluett, jį 
areštavo ir uždarė 60 dienų į 
kalėjimą, tyrimui dalykų.

V* i Tatai įvyko sekmadieny, rug- 
piučio 9 dieną, o pirmadieny, 
rugpiučio 10 dieną, buvo pir
mas tyrinėjimas pačio areštuo
tojo Lunecko.

Kuomet detektivas Osborn, 
šerifas Bhiėtt ir prokuroras 
King pradėjo Lunecką kaman
tinėti, 
painioti 
Rimšos 
sekamą, 
kuomet 
si velionio Cicėno lavoną neto
liese savo ūkės. Viena karta 
jis sakė, kad Rimša su Čei- 
kausku ištraukę iš velionio la
vono sustirusios rankos paga
lį ir numėtę šalin į aplink la
voną besirandančius akmenis, 
kitą kartą vėl priešingai, kad 
buk jiedu to nedarę, o tik vie
nas iš jų.

Draugystė Palaimintos Lietu
vos laikė mėnesiųj susirinki
mą rugpiučio 9 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3131-33 
So. Halsted St. Šis susirinki
mas nariais buvo neskaitlingas, 
gal dėlto, kad tą dieną pripuo
lė Naujienų piknikas, bet už 
tai ant Naujienų nereikia pyk
ti, nes 
Draugystės daug gero 
Del narių 
žai kas ir 
mininkui 
mą, buvo 
ir priimtas.
nešė, kad draugo Fr. Butkaus 
moteris mirė liepos 26 d. Del 
maskų baliaus salės komite
tui raportavus, nutarta paim
ti Chicagos Uctuvių Auditori
jos salę vasario 13 d., 1926 m. 
Daugiau jokių raportų nebuvo, 
išskirti* ligonius, tuo susirin
kimas ir užsibaigė. Šiame su
sirinkime (stojo keturi nauji 
nariai.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HD\V. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

lų Ikom inulevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARDAVIMUI rakandai, 6 
kambarių, naujas gasinis pe
čius, $200. Rendon 1 flatas, 
garu šildomas, žiemą, $50, va
sarą, $39. 1845 Wilmot Avenue. 
Phone Armitage 7661.

AR JUS GALIT SUDfiTl ŠITĄ

tai pastarasis pradėjo 
savo pasakojimus apie 
su čeikausku elgimąsi 
spalio 22 dieną rytą, 

Rimšų mergaitė radu-

Sekmądieny, rugpiučio 9 die
ną, VVisconsin Rapids, Wis., li
ko suareštuotas chicagietis Mi-i Areštuojama ir čeikauskas 
kolas Luneckas, kaipo buvęs ‘ 
dalyvis ar liudininkas užmuši-1 Antradieny, rugp. 11 dieną, 

prokuroras išėmė varantą areš
tuoti ir patį čeikauską; taip-gi 
prisakė pribūti Rimšienei su 
Čeikauskiene tyrinėjimui. čia 
tai ir įvyko visokių painiavų: 
kuomet paliepta parodyti kaip 
ir kokioj pozicijoj rastas ve
lionio lavonas, tai kožnas kitaip 
atsigulęs ir vis kitokioj pozoj. 
Galų gale paėmę ir čeikauską 
kalėjimai!, kadangi valdžia pra
dėjo jį (tarti. Be to, kai pra
neša tas pats “Wisconsin Ra
pids Daily Tribūne,” rugp. 12 
dienos laidoje, tai šerifas esąs 
tikras, jogei Luneckui su čei- 
kausku sėdint kalėjime ir val
džiai juodu kasdie spaudžiaht 
kamantinėjimais, visa kalbamo
ji misterija turės kelių dienų 
bėgyje išsiaiškinti.

Baigiant visą šitą pranešimą.

;mo Augusto Cicėno, kas įvyko 
spalio 21 dieną, 1923 m., Milla- 
daro Wis., prie Wm. Rimšos 
farmos ir kurio lavonas su nu
plauta galva, sulig Edvardo Ci- 

‘cėno reikalavimo, buvo parga
bentas į Chicagą ir čia, paty- 
liai, Tautinėse kapinėse palai
dotas.

! Kaip jau aną kartą buvo 
Naujienose plačiai rašyta, jau 
veik du metai atgal, t. y. spa- 

f lio 21 dieną, 1923 metais, Au
gustas Cicėnas tapo užmuštas 
Milladare, Wis. Tą dieną su 
juo buvo, gčšė, valgė Liudvi
kas čejkauskas, Mikola® Lunec
kas ir VVilliam (Blažys) Rimša; 
vakare gi išjoję jodinėti nejau
kintu arkliu. Jie tvirtina, kad 
tas arklys jį užmušęs.

Vyriausiu viso to įvykio ži
novu yra minėtas Mikolas Lu
neckas. Jis buvo vien tiktai norėčiau dar pastebėti, kad tei- 
paprastas darbininkas pas čei-(smas, apie kurį aš iš kalno vi- 
kauską ir, kaipo tokis — nega- siems per Naujienas aną kartą 
Įėjo būti toje žmogžudystėje už- ]esu pranešęs ir kuris turėjo 
interesuotas. Kas kita gi su įvykti liepos 14 dieną probate 
čeikausku bei Rimša, nes pas- korte, kas link tų 600 dolerių, 
tarieji buvę velioniui skolingi— kuriuos velioniui skalingas chi- 
pirmasai 1000 dolerių, o antra- cagietis, Edvardas Cicėnas, li- 
sis 200 dolerių. ] 
tų skolų, kaip įtariama, pasta
rieji ir buvę priežasčia tos 
žmogžudystės.

I Vienok Mikolą Lunecką areš
tuota kaipo vyriausi viso to 
liudininką ir kad jis žino kaip 
visą tai įvyko. Taip rašo 

l“Wisconsin Rapids Daily Tri
būne,” savo rugp. 10 d. laidoje.

Buvo šitaip: Minėtas Mikolas 
Luneckas, kuris pastarais lai
kais gyveno Chicagoj, ant 
Town of Lake, žemiaus pasira- 
šusiam jau senai vi® tvirtino, 
kad jis žinąs, jogei velionis Au
gustas Cicėnas tikrai skolinęs 
Liudvikui Čeikauskui pinigus, 
kurių pastarasis užsigina ir kad, 
velionis Cicėnas nupirkęs čei-

Iš priežasties. kosi atidėtas iki rugsėjo mėne- 
riama našta- šio. Mat Edvardas Cicėnas tu-

ri net 3 advokatus ir tie bylą 
atidėjo.

Visu tuom kas vi’ršui išdės
tyta, aš norėčiau dar kartą 
atkreipti domę visų velionio 
giminių ir draugų, kad jie su
prastų momento svarbą ir at
eitų man pagalbon bei para
mom Juk suprantat gerbia
mieji, kad čia yra svarbus visų 
reikalas, reikalas surasti tiesą 
ir atgauti žmogaus turtą. Jei
gu viena pusė taip ankštai jun
giasi krūvon, tai kodėl mums, 
giminėmis nesijungti kovai už 
tiesą? Atsiliepkite, netylėkite!

—Antanas Cicėnas,
43 104 St.

Naujienos dėl musų 
i daro, 

neskaitlingumo ma- 
svarstyta buvo. Pir- 
atidarius susirinki- 
protokolas skaitytas 

Pirmininkas pra-

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Daslžinokite pas mus 
apie jūsų pluinbingą ir namų ap
šildymo reikinesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvvaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthul Plumbing Supply Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, visus sykiu arba dalimis. Par- 

, siduoda už prieinamą kainą. Taipgi 
ir flatas pasirendavoja. Matyti gali
ma kasdieną iš ryto iki 11 vai. 

946 W. 32nd Street 
3 lubos iš fronto

PARDAVIMUI

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25x125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

Dar reikia Cbicagos lietu
viams, norintiems įstoti į 
Draugystę Palaimintos Lietu
vos, priminti, kad sekantis 
susirinkimas paskutinis už vie
ną dolerį įstojimo. Todėl mel
džiam pasinaudoti šia paskuti
ne proga ir temyti Naujienų 
pranešimus. \

—Ig. žilinksas, Rašt.i

PAJRSKAU balto fiunuko, prapuolė 
rugpiučio 1 <1., šunukas 9 mėnesių se
numo, 15 colių augščio, turi aplėpu
sias ausis ir dešinė juoda. Aht de
šinės pusės strėnų juodas plėtmas. 
Ilgų plaukų. Spits veislės. Kas su
grąžys — gaus 5 dol. dovanų. • 

FRANK BRENCIUS,
169 Kensington Avė., Chicago.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBHA STORE FIXTURE CO.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURRK

ir

Kas Rąvaifę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 tiuošiničių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai, 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
Žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio , vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gaji prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS1:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tcl. 
Boulevard 9663).

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas jvyks antradieni, rugpiučio 25 
d., 8 vai. vakaro, Lietuvių Auditori
joje, 3135 So. Halsted St.

Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas.

J1ESKO PARTNERIU
REIKALAUJU partnerio i bučer- 

nę ir grosernę; geras, pelningas 
biznis, patyrimas nereikalingas.

Su mažu kapitalu galima prisi
dėti. Kreipkitės:

4425 So. Wells Str.
Tel. Yards 3906

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
. PIANO MOVING EXPERTS 

Long ’distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

ANT RENDOS kambarys ir ga- 
radžius, tinkama vieta pavieniui ar
ba vedusioms. Yra visi parankamai, 
geriausia į miestą transportacija, 30 
minučių I. C. trūkio. Švari prie pat 
parko vieta. Pigi renda, valgis 
taipgi galima gauti.

12251 Harvard Avė., Chicago, 
Tel. Pullmas 7934

RENDAI šviesus kambarys 
dėl vieno vaikino, arba dėl mo
ters be valgio. Kurs norės ga
li pats pasidaryti valgyt. 2 už
pakalis. Atsišaukit utarninke 6 
vai. vakare. G. S. 504 W. 33 St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

Automobilių mechanikų, 85c. j 
valandų. Kalvių, 75c. i Darbi
ninkų į mašinšapius,. $22.a0. į sa
vaitę. Vvrų pasiuntinėjimui, o0c. 
į vai. Mašinistų, 80c. i valandų. 
Restauranų porterių, $18 ( savai
tę. Buffer pališiotojų, $1 j va
landą. Pečkurių, 60c. i vai. Inži
nierių, $40 i savaitę, Welderių, $1 
į vai. Taipgi turime ir daugiau 
visokių darbų.
South Park Employment 

4191 So. Halsted St. !2
Agency, 
floor

MOTERŲ
Indų plovėjų, dienomis, 

savaitę. Antros virėjos, $30 ( sa
vaitę. Lovų taisytojų, $15 ( savai
tę. Janitorkų, trumpos valandos 
$2.20 už 5*/2 valandų. Merginų na
mų darbui, $15 į savaitę, kamba
rys ir valgis. Gaspadinių, $85 į 
mėnesį, kambarys ir valgis. ( 
dirbtuves, $16 i savaitę. Prie spė
ka varomų inašiny operatorkų, 
darbas nuo štukų. Merginų ( res- 
tauranų darbus, mokama gera al
ga. Taipgi turime ir daugiau 
įvairių darbų.
South Park Employment Agency, 

4191 So. Halsted St. 2 floor

$18 i

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ________

REIKIA
Patyrusių moterų prie grobų 

Sinai Kosher Sausage
Factory

3355 So. Halsted Str.

REIKIA OARBININKįį
_________ VYRŲ_________

REIKALAUJU patyrusio 
duonkepio prie plykytos duo
nos ir bisketų. Prašau greitai 
atsišaukti, L721 S. Union Avc.

Tel. Roosevelt 3067

REIKIA
Patyrusių vyrų j geležies at

karpų jardą.
Peoples Iron and Metai Co.

5835 So. Loomis Blvd.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 5 

kambarių, kaip nauji, parduo
siu pigiai, taipgi grojiklis pia
nas, parduosiu sykiu arba da
limis, 1611 W. 55 Str. 1 fl.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, įsteigta per 10 metų. 
Geroje vietoje. Parduosiu už 
teisingą kainą, 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio.

P. H. BAIIMGARTEN 
4106 W. 63 Str.

NANCY BEAUTY SIIOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted Str.
Teil. Roosevelt 8951

PARSIDUODA grosernė 
bučernė Ciceroj.

Atsišaukite į Naujienas
1739 So. Halsted Str.

Box 6(K)

PARSIDUODA grosernė 
delikatessen krautuvė

Gera proga pirkti.
Atsišaukite:

1359 W. 59 Str.

NAUJAS IR PIGUS

2 aukštų, mūrinis namas, arti 
Kedzie Avė. 5-5 kamb. aržuolo 
trimingai 
domas, 1 
taisymai 
$12,500. 
$4500.

ir grindis, steam Ail- 
metų senumo, visi Į- 

moderniški. Kaina 
tiktai (mokėjimas

Z. S. MICKEVICE,
242.3 W. 63-rd ‘ Street

ir

ir

PARSIDUODA grosernė ir 
rūkytos mėsos krautuvė. Ice 
Cream, kendžių ir kitų smul
kių reikmenų. Randasi labai 
geroj vietoj. 7008 S. Paulina St

PARDAVIMUI'2 krėslų bar- 
bernė, Town of Lake, lietuvių 
ir lenkų kolonijoj, biznis išdir
btas per 18 metų. Gera proga 
geram barberini. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagą.

4612 So. Paulina St.
GRAŽUS GROJIKUS PIANAS

Vertės $700, su benčiumi, kabi- 
net ir rolėmis už $115. Išmokėji
mais dėl gerų žmonių.

2332 W. Madison Str.

PARDAVIMUI- ice cream geroj 
vietoj, (vairių tautų apgyventoje, 
geras biznis. Pardavimo priežas
tis turiu du biznius. Taipgi priim
siu partnerį.

Kreipkitės:
3990 Archer Avė.

EXTRA!J parsiduoda grosernė, 
tabako, cigarų ir saldainių san
krova. Renda $35.00 mėnesiui — 
6 kambariai ir garadžius. Prie
žastis pardavimo patirsite vietoje. 
Galiu priimti moterį ( partnerius.

3432 So. Morgan Str.

PARSIDUODA bučernė ir gi'o- 
sernė. Maišitu tautų apgyventa ( 
apielinkč. Biznis geram stovyje. 
4 kambariai pagyvenimui. Pigi 
renda.

Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avenue

NAMAI-2EME
AR JUS JIESKOTE labai gerai 

pastatyto gražaus namo didelės 
ateities apielinkėjė? Tuomet pa
žiūrėkite, 7146 arba 7148 So. Map- .- 
levvood Avė. Nauji ir tikrai moder
niški po 5 kambarius mūriniai 
bungalow. (Yra vietos dar dėl 2 
kambarių, jei norite). Visi kamba 
riai šviesus ir turi dąug oro. Ne
praleiskite progos nematę šių na
mų. Tiktai 2 liko iš dešimties. 
Kaina $7750. Atdari de! apžiūrėji
mo dieną, vakare ir nedėlioj. Sa
vininkas ant pareikalavimo.

7146 So. Maplevvood Avė.

NORIU PARDUOT arba mainyt 
ant namo mieste, Chicagoj farma, 
yra Wisconsin valstijoj, kur daug 
gyvena lenkų ir lietuvių. 80 akrų 
su budinkais; 18 galvijų, 12 karvių 
melžiamų, 8 kiaules, 50 vištų, 2 ge
ri arkliai.
' BRONISLAW SHIMKUS, 

3932 S. Rockvvell St., Chicago, III.

2 FLATŲ, 5-6 kambarių, barge- 
’nas už cash, moderniškas, beržo 
trihiingas, 2 karų mūrinis garažas, 
atskirai apšildomas, puikioje vic-i 
toje, ant Green St., i pietus nuo
atskirai apšildomas, puikioje 
toje, ant Green St., j pietus 
69 St.

Naujienos, 1739 So. Halsted 
Bo-x 601

St.

HUNGALOW, 6 kamb. ir 1 7 I
akras daržo, 1 karo garažas,
• . i X I , L n »• /Y K C.'' £ - — If . J  '

v » • «■ * —» ▼ • • .

Mount Greenwood, ’
viŠtininkas, 105 St. ir Lawnda 
le Avė. L____
111., Mr. P. COX.

NAUJA, 5 kambarių rezidencija, 
parduoda savininkas, karštu van
denili šildoma, yra elektra, vana, 
lotas 50x125, ’/2 bloko nuo 2 ka
rų linijų.

6930 So. Claremont Avė., 
1345

• PARDAVIMUI moderniškas 6 
kambarių mūrinis bungalow, kny
gynas, ugnavietė, gasinis pečius, 
tile vana ir vestibule, garu šildo
mas, su langais ir sieteliais užpa
kaliniai porčiai, 2 karų garažas, 
cementinė ėlė, gražus jardas ir 
kvietkos, bargenas, $10/>00,

6151 So. Mozart St, 
Republic 1204

PARDAVIMUI per savinin
ką, iš priežasties mirties, 6 
kambarių murinę cottage, kar
štu vandeniu šildoma, elektra. 
Taipgi parduosiu ir rakandus. 

3733 Parnell Avė.

PARSIDUODA —
Bizniavas namas su trijom 

krautuvėm.
Atsišaukite:
6912 So. Westem Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS? Par
siduoda 6-6 kamb. naujas muro na
mas, vandeniu šildomas, Bungalow 
stogas, pleisteriuotas beizmentas, 
viskas pirmos klesos, South Side. 
Kaina tiktai $14,900; įmokėti $5,000. 
Nepraleisk šios progos.

JOE VILIMĄ
4405 So. Fairfield Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI ^fORGIČIAI

Suteikiami a it 6% palūkanų.
Taipgi perkam.) Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
SPECIALIS NU 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yrą svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiurėiimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

naują

ŠTAI JŪSŲ LAIM6
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradini mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj j dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
igijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! Čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 

h .


