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Imigracijos bilius Prezi 
dento pasirašytas

Tai ne feierverkas ir ne geizeris — alus

Atstovų rūmai priėmė 
mokesnių bilių

8,000 studentų išmesta iš uni 
versiteto Petrograde

Imigracijos bilius prezi 
denio Coolidge’o 

pasirašytas

Rusai mokėtu skolas, jei
užsienis duoty paskolos

WASHINGTON, D. C., geg. 
26. — Abiejų Kongreso butų 
priimtas nau jasai imigracijcts 
suvaržymo įstatymas tapo 
šiandie Prezidento Coolidge’o 
pasirašytas.

Prezidentas pasirašė jį, ne
žiūrint, kad ir nepritarė tam įs
tatymo straipsniui, kuriuo ja
ponų, taipjau kiniečių ir kitų 
azijatų, imigracija į Jungtines 
Vastijas visai užginama.

Paskolos gi bolševikams reikia 
bent pusė bilijono aukso rub
lių, šilko Zinovjevas.

Atstovy butas priėmė tak 
sy sumažinimo biliy.

kitos už- 
paskutd- 

gavo pa-

Alus ėmė mušti iš srutyno, kaip iš fontano, kai bravoras gavo įspėjimą, kad susilauksiąs 
prohibicijos agentų. — Vaizdelis aną naktį ties 39-ta gatve ir Emerald Avė., Chicagoj. Man
hattan bravoras, “gero žmogaus” įspėtas,*kad blaivybės sargai darysią kratą, paleido iš savo 
sandėlių alų į srutyną, užtvindė jį taip, kad alus ėmė muštis laukan pro nuovadą ir užtvindė 
gatvę.

Bclševiky “gyvosios baž 
nyčios” vyresninkas 
keliauja Amerikon

Lietuvos žinios

WASHINGTON, D. C., geg. 
26. — Konferencijos komisijos 
taksų sumažinimo bilius, kurį 
andais priėmė senatas, šiandie 
tapo ir atstovų buto 376 balsais 
prieš 9 priimtas.

Bilius dabar eis Prezidentui 
. Coolidge’ui pasirašyti.

kontroliuoja sovietų valstybė ir 
kooperatinės organizacijos.

“Musų tikslas yra šituos skait 
menis pakeisti antraip,” pareiš
kė Zinovjevas, “ir aš neabejoju, 
kad tai bus galima padaryti, tė
čiai! butų didelė klaida eiti iki 
kraštutinybių”.

“Netiesa, kad buk mes nori
me panaikinti privatinę preky
bą ir naująją ekonominę politi
ką. Tikrasai musų siekinys yra 
apriboti privatinio kapitalo ope-

MacDonaldo kabineto 
nutarimas

Suėmė ant laivo 74 italus

Jei dėl butų biliaus busiąs su
muštas, rezignuosiąs 
liuosiąs į žmones.

ir ape-

Suimtieji sakosi sumokėję lai
vo kapitonui 300,000 frankų, 
kad įšmugeliuotų juos Ame
rikon.

8,000 studenty išvaryta iš 
Petrogrado universiteto
RYGA, geg. 26. — Leningra

de (Petrograde) iš universiteto 
liko pašalinta 8 tūkstančiai stu
dentų dėl to, kad jie kilę iš 
buržuazijos šeimynų.

Iš Maskvos universiteto bu
sią pašalinta dar apie 20 tūk
stančių studentų — dėl to pa
ties jų nusidėjimo.

Išvarytieji Petrograde stu
dentai buvo suruošę demonstra
ciją tiefs Zinovjevo 
Smolname Institute,
politinės policijos kompanija 
suėmė 900 demonstrantų.

Išguitųjų iš universiteto stu
dentų susirūpinimas toks dide
lis, kad jau keliodika jų nusižu
dė.

rezidencija
Atvykus

Dawes’o planas—vienin 
tėlė Vokietijos viltis

HAMBURGAS, Vokietija, ge
gužės 26. — Vokiečių Reichs- 
banko pirmininkas Hjalmar 
Schacht, kalbėdamas Hanzos 
sąjungos mitinge, kuriame da
lyvavo didžiumoj vokiečių ver- 
slininlcai. par-oiš-ke. kad Davves’o 
reparacijų raportas esąs vie- 
nintėlė bazė Vokietijos ekono
minėms problemoms išrišti.

“Valstybės ekonominis gyve
nimas gali tarpti til^ turėdamas 
didelę tarptautinės komunika
cijos sistemą. Vokietijos vers
las negales atsigriebti ir bujo
ti, jei mes nerasime budo ra
mbu prisitaikyti prie ekono
minio kitų valstybių gyveni
mo. Vienintelis pamatas savo 
problemoms išrišti tai einant 
ekspertų raportu.”

RYGA, geg. 26. — Rygon at
vyko Rusijos “Gyvosios bažny
čios” arkivyskupas Nikolai So- 
lovei, su dviem tos bažnyčios 
kunigas. Jie keliauja Ameri
kon, kad dalyvavus įvyksiančioj 
Springfielde, Mass., metinėj ru
sų bažnyčios konferencijoj.

Jungtinių Valstijų valdžia 
esąnti betgi patyrus, kad tikra
sis, jų siekinys esąs vesti Ame
rikoj propagandą dėl pripažini
mo sovietų Rusijos ir, tąja pa
čia proga, rinkti aukų Gyvajai 
bažnyčiai.

Amerikos konsulato valdinin
kai sako, kad kadangi rusų Gy- 
voji bažnyčia ankščiai susirišus 
su trečiuoju internacionalu ir 
su sovietų valdžia, tai minėtas 
arkivyskupas su savo palydo
vais popais veikiausia negausi? 
vizos ir nebusią įsileisti Ameri
kon.

Neleidžia Karolio Markso 
liekany išgabenti Maskvon

MASKVĄ, geg. 26. — Laiko
mame čia metiniame Rusų ko
munistų partijos suvažiavime 
Zinovjevas, trečiojo (komunis
tų) internacionalo pirmininkas 
savo kalboj pasakė, kad Rusija 
sutiktų dalį savo skolų užsieniui 
mokėti, jeigu užsienis duotų 
Rusijai pusę bilijono aukso rub
lių (250 milijonų dolerių) pas
kolos, 6 nuošimčiu.

“Iš paskolų, kurių 
sienio valstybės gavo 
niuoju laiku, Japonija
lankiausiomis jai sąlygomis,” 
sako Zinovjevas. “Ji gavo iš 
Jungtinių Valstijų pusę milijo
no aukso rublių paskolos sep-1 racijas, taikant valstybės para- 
tintu nuošimčiu. Rusija norėtų Į mos kooperatinėms organizaci- 
tolygios paskolos gauti, tik ma-| joms.
žesniu nuošimčiu. Sovietų res- “Mes turime stropiai daboti 
publika prekybiniai ir politiniai buržuazinius elementus, kurie 
stovi daug tvirčiau, ne kad Ja-lyra labai gajus, ir kurie nuola- 
ponija, dėlto kad Japonija nu-Į tos auga kaip miestuose taip ir 
kentėjo dėl pastarųjų žemės kaimuose. Mes nutrenkėm bur- 
drebėjimų. Nors mes atsisako- žuaziją iš penktojo aukšto, bei 
me mokėti senąsias caro skolas, I 
bet mes visados pildysime savo Į 
priedermes dėl musų pačių pasi- Į 
darytų skolų.” į

Kalbėdamas apie sovietų tei- į 
kiamas užsienio kapitalistams 
koncesijas Zinovjevas pareiškė, 
kad koncesijų dirva turinti būt 
stipriai susiaurinta, ir apie da
vimą koncesijų Baku ir Grozny 
naftos laukuose clabar nebegalį 
būt nė kalbos.

LONDONAS, geg. 
Premjero MacDonaldo 
tas esąs n u sprendęs, kad jeigu 
ateinančiais butų biliaus svars
tymais parlamente valdžia bu
tų sumušta kuriuo nors svar
besniu punktu, tuojau atsista
tydinti ir apeliuoti j žmones.—• 
Taip praneša darbininkų orga
no Dajlly Herald parlamentinis 
korespondentas.

26. — 
kabino-

ANTVERPENAS, Belgija, 
geg. 26. — Antverpeno polici
ja šiandie suėmė viename Grai
kų garlaivy septyniasdešimt 
keturis italus-pasažierius.

To laivo kapitonas pats krei
pėsi į policiją, prašydamas pa
galbos, kadangi, pasak jo, tie 
italai kelią laįve maištą.

Bet čia pakliuvo ir patsai • I
laivo kapitonas ir kiti jo padė
jėjai. Suėmus
italus pasirodė, kad laivo kapi
tonas ir kiti jo padėjėjai 
ėmė tuos žmones 
riuose Italijos uostuose, žadė
dami nuvežti juos į Jungtines 
Valstijas be jokių pasportų ir 
vizų, o už tai paimdami iš jų 
geras pinigų sumas, nuo, kai 
kurių net apie 11,000 frankų. 
Tuo budu kapitonas buvo su
rinkęs apie 300 tūkstančių 
frankų.

kaltinamuosius

Kate ~ busimas Japonijos 
premjeras

(

“Naudingiausios mums kon
cesijos yra tos,” sako Zinovje
vas, “iš kurių abidvi pusės turi 
lygios naudos, kaip, pavyzdžiui, 
Sinclairo koncesijos. Bet tos 
rųšies koncesijos reikalauja di
delio kapitalo, tuo tarpu tie už
sienio koncesininkai su dideliu 
kapitalu nesiskubina. Mes todėl 
turime duoti koncesijų kompa
nijoms, kur privatinis kapitalas 
ir sovietų valstybė bendrai da
lyvauja. Šitokiais pagrindais 
jau esame .suteikę penkiasde
šimt penkias koncesijas, į ku
rias įeina 6,500,000 akrų miško. 
Jų išvystymu rūpinsis mišrios 
rusų, olandų norvegų, vokiečių 
ir anglų kompanijos.”

Nuostabus betgi daiktas. Pa
sakęs, kad sovietų valdžia turin
ti griežtai apriboti dalinamų už
sienio kapitallistams koncesijų 
skaičių ir parodyti pasauliui, 
kad. pati Rusija pilnai sugeban
ti savo gamtos turtų šaltinius 
išvystyti ir naudoti, Zinovjevas 
čia pat pranešė, kad sovietų val
džia dabar svarstanti dar arti 
tukstanties projektų 
koncesijų, kurios busią leistos 
užsienio firmoms naudoti.

Kalbėdamas apie prekybą ir 
naująją ekonominę politiką Zi-j 
novjevas prisipažino, kad Rusi-. 
jos prekybos' investmentų 64 
nuošimčius kontroliuojąs priva
tinis kapitalas, ir tik 36 nuoš. |

ji vėl atsistojo ant kojų.”
Komunistų partija turinti 

600,000 narių.
Vykdomojo komiteto narys

Stalin’as pranešė, kad komunis
tų partija turinti 600,000 narių, 
įskaitant 128,000 darbininkų, 
kurie buvę per praeitą mėnesį 
priimti partijom

Viso to partijos narių skai
čiaus 46 nuošimtį sudarą darbi
ninkai, 26 nuoš. valstiečiai, 20 
nuoš. valdininkai ir valdžios 
tarnautojai; likusius 8 nuoš. su
darančios moterys.

Komunistų jaunuomenės or
ganizacijos turinčios viso 570,- 
000 narių, kurių 41 nuoš. suda
rąs darbininkų klasės jaunimas.

Darbininkų profesinių sąjun
gų narių skaičius šiefhet 
lęs iki 5,000,000, o mažų 
organizacijos turinč|ios 
160,000 narių.

TOKIO, Japonija, geg. 
Premjeras Kiyoura, kurs 
tu laiku turės atsistatydinti, 
konferencijoj su kitais aukš
tais politikais nutarę rekomen
duoti sostui, kad nauju prem
jeru butų paskirtas kenseikajų 
partijos lyderis Takaakira Ku
to. Parlamento rinkimais jo 
partija laimėjo didžiausią skai
čių vietų.

grei-

Pigi žmogaus gyvastis

paki- 
vaikų 

'viso

Norvegijos gelžies darbi- 
ninky streikas pasibaigė

Streikininkai laikės ištisus me
tus, pasitikėdami pašalpa iš 
Maskvos.

KRISTIANTA, Norvegija, pfc- 

gūžes 26.— Norvegijos geležies 
fabrikų darbininkai, streikavę 
ištisus metus, streiką atšaukė 
ir šiandie grįžta darban.

Streiko pradžioj buvo ban
dyta sutaikyti darbininkus su 
samdytojais, bet darbininkai, 
kuriems vadovavo komunistai, 
nesutiko su taip vadinamo pra
monės arbitracijos teismo 
sprendimu, pareikšdami, kad 
jie kovosią iki galo, gaudami 
materialės paramos iš Mask
vos. ,

Jauna moteriškė, nušovus mei
lužį, ramiai ruko sau cigare
tę
NEW YOfRKAS, geg. 26.

Broadvvay viešbuty vakar liko 
nušautas garažo valdytojas 
Sam. Brov/n’as, 30 metų. Jį nu
šovė jauna, 24 m. moteriškė, 
Dorothy Bro!wn. Policija rado 
ją besėdinčią ant lovos kam
bary, kuriame ji gyveno su 
Brownu, berūkančią cigaretę 

‘ir žiūrinčią į gulintį ties jos 
kojom lavoną. Areštuojama ji 
buvo visai rami ir atsisakė duo
ti kokių nors paaiškinimų, kam 
ji tų vyri) nujovus.

Nušautasis paliko žmoną ir 
penketą vaikų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg. 26 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.34 
'• Belgijos, 100 frankų ..........  $4.67

Danijos, 100 kronų  ,......... $16.85 
Italijos, 100 lirų ................... $4.44
Francijos, 100 frankų ........... $5.46
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.92
Olandijos, 100 frolinų ....... $37.41
Suomijos, 100 markių .... ......  $2.54 1

pri- 
laivan įvai-

Airiu kareiviai suėmė 45 
Larkin’iečius

DUBLINAS, Airija, geg. 25. 
—Airių kareiviai, įsiveržę į 
garsiąją Liberty Hali, kame 
sindjikaflįistų agitatoriaus Jrim 
Larkino šalininkai laikė susi
rinkimą, areštavo keturiasde
šimt penkis žmones. Didžiuma 
areštuotųjų yra buvę nariai 
“piliečių armijos’’, kuri 1916 
metais Velykų savaitėje kovo
jo “Airių respublikos armijos,” 
komanduojamos Jaines’o Con- 
nolly, eilėse.

Dublino uosto darbininkai 
paskelbė' streiką.

DUBLINAS, geg. 26. — 
kariuomenės įsiveržimo į 
berty Hali 
si ridiką lįstų, 
čiai Dublino
paskelbė streiką, reikalaudami, 
kad areštuotieji butų tuojau 
paleisti.

Del

45ir areštavimo 
ketui*! tukstan- 
uosto darbininkų

Chicago ir Apielinkė. —šian
die nepastovu, veikiausia bus 
'lietaus. Nedidelė atmaina tem
peratūroj. Vidutinis pietų vė
jas.

_ __ , ....................................................................................    ... .ak,,.. . . t ',._... 1 .... ,.*. ** , '•. i ...' •. ‘ . •- *---- ■---- • . ------ • £ . lj ■------ ■ • - iiX^k

PARYŽIUS, geg. 26. — Fran
ci jos socialistų vadas Jean Lon- 
guet, kurs yra Karolio Markse 
anūkas, atmetė Rusijos sovietu 
valdžios prašymą leisti parga
benti Karolio Markso kaulus iš 
Highgate kapinių, Londone, j 
Maskvą.

Longuet, atsakydamas mask 
viečiams, priminė, kad komuni
stai labai blogiai interpretuoją 
Markso teorijas ir nenorį teisin
gai jį suprasti.

&U^ietų valdžia buvo pasky
rus didelę sumą pinigų — bene 
pusę milijono dolerių — pasta
tyti 
voj,

TAIP TAI KUNIGAI VIEŠPA
TAUJA LIETUVOJ.

Ukmergė. [L. Ž.] — Balan
džio 24 d. pas mus Liaudies 
Banke atsibuvo apskrities krik- 
ščionjų ydemokratų, o teisin
giau kunigų suvažiavimas-pasi- 
tarimas priešaky su kun. Kru
pavičių, Seimo atstovais p. 
Galdikienei, kun. Dagiliu ir vie
tos klebonu kun. Barakausku, 
pas kurį paskui pietauta. Pa
sak vieno kunigo dalyvio, tai 
buvo svarstyta savivaldybių ir 
katalikų veikimo klausimai.

Reikia pasakyt, kad čia iki 
šiol krikšč. deni, gyvuoja tik 
ant poperio ir apart kunigų nei 
vieno bent kiek autoritetingres- 
nip veikėjo svietiškio neturi, 
todėl ir ne kokia ateitis jų čia 
laukia. žodžiu, kunigėliai ap
leisdami tiesiogines savo pa
reigas, žaidžia sau ir tiek.

Draug su kun. Krupavičiaus 
atsilankymu Ukmergėj įvyko 
dar šit koks charakteringas da
bartinei kunigų viešpatavimo 
gadynei įvykis. Vietos gana pla
čiai žinomam ir pasižymėju
siam visuomenės, veikėjui p. 
Kuzmai, kurs dar prieš karą 
buvo išrinktas atstovu Rusijos 
Durnoje, parceliuojant dvarus 
apie Ukmergę buvo valdžios 
duota prie miesto keletas hek
tarų žemės pasistatymui name
lio ir užvedimui 
žuvies ūkio.

Praeitoij vasaroj 
suspėjo pasistatyti 
namelį. Tik štai
Ministerijai patekus į kitas 
rankas, papūtė ir kitoks vėjas. 
Vietos klebonas kun. Barakaus- 
kas, turėjęs bažnytinį palivar
ką, kiek toliau nuo miesto, pa
norėjo savo žemę išmainyti, 
kad gavus arčiau miesto, kas 
jam ir pasisekė. Dabar klcb. 
Barakauskas, girdėti, gavęs iš 
kun. Krupavičiaus parėdymą, 
p. Kuzmai duotąjį žemės skly
pą perleisti klebonui ir draug 
su savo namais keltis kur ten 
toliau nuo miesto pamiškėje, 
ant buvifsios bažnytinės žemės, 
kur p. Kuzmai esą duodamas 
mainais tiek pat didelis skly
pas. Valdžios gi užmanytas čia 
pavyzdingas žuvies ūkis, žino
ma, lieka jau panaikintas. Ar 
teisėtai čia pasielgta, te spren
džia pats skaitytojas.

p. Kuzma 
sau medinį 
ėmės Ūkio

Raudonojoj Aikštėj, Mask- 
Karoliui Marksui paminklą.

GINKLUOTŲ PLĖŠIKŲ 
SIAUTIMAS.

Užpuolę kaimą Trakijoj 
žudė šešioliką žmonių.

nusi-

ATĖNAI, Graikija, geg. 26. 
— Ginkluotų plėšikų banda už
puolius Kinčukuro kaimą, Tra
kijos vakarinėj daly, nukovė 
šešioliką žmonių — dvyliką vy
rų ir keturias moteris. eKturi 
kiti žmonės sužeisti. Plėšikams 
gaudyti pasiųsta kariuomenės 
skyrius.

Kaunas. — Balandžio 29 d. 
Rygoj įvyko atremontuotų ir į 
normales vėžes perdirbtų Lie
tuvos garvežimių išmėginimas 
(bandymas). Netrukus bus par
gabenti Kaunan.

T elegramu
50 centų

Šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun- 
čiainieji pinigai yra išmokami Lietuvoje j fJ ai- 4 
dienas.

• Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. NAUJIENOS.



NAUJIENOS, Chicago, III.
’ ■ ■ ■ ' • immmmmMm*

Antradienis, Geg. 27, 1924

MM ■

Pinigai Lietuvon Telegramų
tiktai centu

APER NAUJIENAS
Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas

Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą
»

Kam-gi jie turi laukti jūsų išsiųstų pinigų kokias keturias savaites ar ilgiaus, kada per
( I J • f' ■■ . \ ‘ M

Naujienas telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po išsiuntimui
"* ' • ‘4 / t ' s • ’ * j . < ■ . , x v / • •

v Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c. — 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegratny pigumą at- fc’' 
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini
gu Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visy Amerioks 
lietuviu. Ir todėl dabar kiekvienas gali- per Naujienas

siysti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini- 
; ginė telegrama kaštuoją tik 50 cety, nežiūrint ar siysi 

100 lity ar 100,000 lity. Naujienos yra pirmutinė ir vie
natinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiysti 
Lietuvon tik už 50 centy.

l

Litų Kursas Atpigintas
LITŲ KURSAS ATPIGINTAS. — Kad nebūty jokiy 
abejonių, čia jau pranešame, kad su naujos telegrafi
nės systemos įvedimu Naujienose lity kursas tapo žy-

miai atpigintas. Ištikryjy, paslysti mažas ar dideles su
mas pinigu TELEGRAMU'Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir Telegramų

50 lity
100 lity
200 lity
300 lity
400 lity

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
,25 dienas)

$5.50
10.50 •
20.75
31.25
41.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$ 6.00 
11.00 
21.25 
31.75 
42.25

500 lity
600 lity
700 lity
800 lity
900 lity

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

' *

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$52.00
' 02.25

72.50
82.75
93.00

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas) 

$52.50 • 
62.75 
73.00 
83.25 
93.50

1000 litu
2000 lity
3000 lity
4000 lity
5000 lity

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami i 
25 dienas)

$103.25
205.50
308.25
411.00
513.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$103.75 
206.00 
308.75 
411.50 
514.25

Prie čia paduotu kainy nebereikia nieko primokėt. Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje į tris ar keturias dienas. Paštu į 25 dienas.
* / , •

Nuo dabar nebėra reikalo kitaip siųsti pinigus Lietuvon, kaip telegramų per Naujienas.
Bile kokios sumos, bile kokiu adresu pasiuntimas pinigų telegramų Lietuvon kainuoja tik 50 centų

1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois
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JIS SAVO PATIES TIESOJE

žymė Borden’s “Selected 
• ant popierinio viršelio musų 
pieno butelių yra jūsų ga
rantija maximum gerumo. 

Tai yra pienas daug geres
nis negu paprastas — tai
yra pienas kurį jus privalo
te pirkti savo šeimynai.

Užsisakykit 
Borden’s 
Selected” 
Šiandien

BORDEN.S
EnnFboihictsCo. o f I//inois 

Franklin 2U0

5 centab-7 dienos

L'Mura&KJ

a

NAUJIENOS, Chicago, UI

Pirmoji Gegužės 
Šiauliuose.

Policija neleid«) darbininkam^ 
savo šventę apvaikščioti.

Apskrities Viršininkas Jurgelis 
yra liaudininkų partijos lyderis. 
Jo tat ir policijos vado iniciati- 
va buvo organizuotas ant darbi
ninkų policijos užpuolimas.

Taip tat atrodo Lietuvos kon
stitucija praktikoj, toki pas 
mus laisvė žodžio ir susirinki
mų. Argi dar ilgai jus ameri
kiečiai darbininkai ^avo centais 
remsite juodų įdėtu vos kunigų 
ir liaudininkų reakcijų? šėlsta 
reakcija, klerikalai viskų smau
gia, bet socialdemokratų eilės 
didėja ir visuomet budėdamos 
darbininkų klasės reikalų sargy
boj veda kovų su jais iki laimė
jimo. Tik jus draugai ameri
kiečiai tvirčiau suglauskit savo

eiles ir aktyviau kuo galėdami 
remkit Lietuvos Socialdemokra
tijų. Savo prisidėjimu padėsite 
Lietuvos darbininkams jų sun
kioj kovoj su klerikalų ir fašis
tų reakcija. Bendrai daug nu
veiksime ir tik mums ateitis 
prigulės. —Klajūnas.

BEDARBIS NUSIŽUDĖ.

Robert Parker, 2159 Flour- 
noy St., sirguliavo ir buvo be 
darbo, kurio niekur negalėjo 
susirasti. Nematydamas kito
kios išeities, jis nusitroškino 
gasu. Paliko pačių.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Šiaulių teat- 
dar niekuomet 
tiek publikos, 

darbininkų mi-

Jei vidutinė šeimyna susidedanti iš 
penkių asmenų pirko titkai Swift & 
Company mėsų per vienų savaitę laike 
1923 metų, ta šeimyna užmokėjo kom
panijai, kaipo pelnų, mažiau negu 5 
centus už visos savaitės mėsų.

Tos skaitlines yra gautos remianties 
.1. V. Valdžios statistika mėsos reika
luose dėl Swift & Company pelnų.

Inteligentišku suvartojimu kapitalo, 
Swift & Company prirengia mėsų mo
dernišku, sanitarišku ir moksliniu 
bildu.

Per savo gerų organizacijų, Swift & 
Company dastato visokių rųšį mėsos, 
Jabai gerai užšaldytų, j retail manketus 
didelių miestų ir mažų miestelių — kur 
tiktai jie randasi.

Tiktai labai geru prisirengimu ir bu
dais kompanija gali pristatyti mėsų 
šeimynoms susidedančioms iš penkių 
asmenų, bile kur šioj šaly, per septynių 
dienų laikotarpį, gaunat pelnų tiktai 5 
centus.

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina 50 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

Garsinkites Naujienose

L. Soc.-Dem. Partijos Šiaulių 
Apskrities Komitetas, kaip vi
suomet išanksto rengės pirmųjų 
gegužės, kaipo darbo šventę iš- 
kilmingjai pralelisti. Išanksto 
iš atatinkamų valdžios įstaigų 
buvo gauti leidimai mitingui, 
spektakliui ir kitiems dalykams. 
Reikia pasakyti, kad Lietuvos 
klerikalai tų darbo šventę jau 
keli metai, kaip rengiasi panai
kinti. Socialdemokratams vi
sur tenka sunkiai kovoti už jų. 
Šiais metais* nežiūrint protestų 
visoki šauliai ir kiti fašistinio 
plauko gaivalai “gvolta” suva
rę mokinius jau iš vakaro prieš 
darbininkų šventę pradėjo su 
fakelais gatvėmis demonstruoti. 
Ant rytojaus sodino* ąžuolų vi
dury miesto rinkos, bet Social
demokratams paskelbus mitin
gą iš anksto prie sodinimo ąžuo
lo liko keliolika vaikų mokinių ir 
jo sumanytojai, 
ras “Fantazija” 
nebuvo matęs 
kiek kad šįmet
tinge. Pirmasis atidarė mitin
ga d r. Žukauskas vardu Social
demokratų Šiaulių Apskrities 
Komiteto. Paskui kalbėjo dr. 
Bielskis apie reikšmę pirmosios 
gegužes darbininkų šventės jų 
kovoj už Socializmo idealus. To
liau buvęs St. Seimo atstovas 
dr. K. Venslauskas ilgoj ir tu
riningoj kalboj kvietė darbinin
kus prie vienybės ir solidarumo.
Baigus jam kalbą ir pasiūlius 
triukšmingu delnų plojimu tapo 
priimta rezoliucija tokio turi
nio: Šiaulių miesto darbininkai, 
suėję Gegužės 1 d. mitingam 
reiškia savo solidarumų ir pasi
ryžimą su viso pasaulio darbi
ninkais kovoti už paliuosavima 
darbo minių nuo kkpitalizmo iš
naudojimo, už socializmo idealų 
įvykdimų; pasekmingai kovai 
su Lietuvos darbininkų klasės 
didžiausiu priešu, klerikalų ir 
fašistų reakcija, susirinkimas 
pripažįsta kuodidžiausį reikalų 
sudaryti darbininkų klases ben
drų frontų; susirinkimas kelia 
protestą prieš valdžios perse
kiojimą darbininkų organizaci
jų ir politinių partijų, laisvos 
agitacijos varžymų, reikalauja 
paliuosavimo visų politinių, už 
darbininkų reikallus nukentėju
sių.

Tegyvuoja darbininkų kovos 
šventė—Gegužės 1 diena.

Tegyvuoja Socializmas.
Teatras negreit nutilo nuo 

triukšmingo plojimo.
Paskui dar kalbėjo pora nuo 

Profesinių Sąjungų. Užsibaigus 
mitingui dr. Žukauskas Šiaulių 
miesto II-os Socialdemokratų 
kuopos narys pranešė darbinin
kams, Itad dabar visi ramiai 
su dainomis eisime namo, t. y. 
į savo klubų.

Paėmus nuo scenos vėliavas 
ir pradėjus darbininkams iš sa
lės eiti policija tuojau vienas 
duris visai uždare, o kitų tik 
vienų pusę pravėrę leido publi 
ką ir kai priėjo vėliavų nešėjai 
griebės neišleisti. Pasigirdo 
šauksmas: “šalin, leiskit išeiti”. 
Tuomet lauke buvo duotas sig
nalas ir eskadronas raitos poli
cijos su daugybe pėsčių apsi
ginklavusių šautuvais ir nagai- 
komis iš Apskrities Viršininko 
kiemo šoko miniom Bematant 
buvo atimtos vėliavos socialde
mokratų ir žiežirbininkų ir na- 
gaikomis pradėta minios vaiky- 

’ti. Ilgai jodinėjus ir keliolika 
apmušus- bei areštavus su pa
galba gaisrininkų vandensliejų 
policijai pasisekė galop išsklai
dyti beginkles darbininkų mi
nias. Norėjo ir spektaklio ne
beleisti, bet tas vyko dar išgau
ti, kuris visais žvilgsniais bega
lo nusisekė, tik paskui vėl prisi
kabino policija kam darbininkų 
choras dainavo internacionalų. 
Yra sustatyta socialdemokra
tams keOi protokolai ir traukia
mi atsakomybėn, žinokit drau
gai amerikiečiai, kad Šiaulių '

-

Tel. Lafayette 4223
Plumbin£, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

OptomvtrUt
T«L Boul.v*r< S4ST 
4G49 b. ▲•hlant Avė 
Kuopas 47-to. sat. 

t-ros lubota

FranKlin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa- 
‘■oillv reguliatorius. Vienas doleris at- 
nrf’- mėnesius gydymo. Atsiųskite i

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A. ,

MAN REIKĖTŲ ŽINOTI 
DRANGAI RŪKYTOJAI!

Tel. BouĮevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti .47 gatves
Gydo užsisenejusias 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.

“Ko daugiau kitų cigaretų ban
dau tuo labiau įsitikinu, kad 
HELMARS yra geriausias už pi
nigus pirkinis. Aš žinau gerumų 
paragavęs ir štai todėl mylių 
HELMAR geriau negu pigias mai
šytas rūšis duodančias daugumų, 
bet nieko daugiau.”

HELMARS yra žinomi ir rūkomi 
virš penkiolikos metų. Pirkdamas 
HELMARS gauni tik grynų Tur- 
kiškų Tabakų. Kada perki papras
tus cigaretus rukai pigesnės rū
šies cigaretus.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrytnutėse, kad nelužtų.

BOXES of 
1O oi-lO

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenes laikraštis. .

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

$2.00
$3.00

■.......I'------------ ■" ........."i.'!' .1.., ■■■ ., , '■'tjĮiii.-j.. 1 i

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 1 

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką 

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo)

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini saptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO. 
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

LIETUVIU DAKTARAI
- I

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams. ...................... .  , ..................................
telefonas BouĮevard 1989

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, BĮ. i

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

BouĮevard 2160 
Valandos 

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

/—................................................
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 įr Halsted St.

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pe- 
tarnauju mote* 

firims prie gimdy
simo kiekvienam* 

atsitikime. Teikia 
apatišką prižiūri- 
j imą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

8113 Soeth 
Halsted St.

^rOR. HERZMAN^A
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomai per 11 

metą kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniikas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na«- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDČS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakariu.

į Dienomis: Canal 
) 8110. Nakti
j Drexel 0950

( BouĮevard 4186

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

Telefonai) t

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 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

¥

Te’ephone Yards 0994

4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. BouĮevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo <1 
ild 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. BouĮevard 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 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. PhoAe 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:3t vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

Phone BouĮevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

8601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

.Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone BouĮevard 0696

■ m * *

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Avė., rtf 
viršaus Ashland State Bank?

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 Iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 ild 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
i > ’ ■ ■ '* ■
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The Lithuanian Daily Nevrs 
Published Daily Inciuding Suiiday 
By The Lithuanian News Pub. Co., Ine

Editar P. Mrigalilfl

1789 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 8509 
>■ II 1 ——- -te—I - - . 1 ~

Subscriptiou Ratesi 
I8.0C per year iu Canada.
>7.00 per year outside of Chicago.
>8.00 per year in Chicago. 

8c per copy.

Entered as Second Ciass Mattet 
March 17th, 1914, at the Post Offios 
pf Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų t\tn- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago 
HJ. — Telefonas i Roosavelt 85n0.

$8.00
4.00
2.00

. 1.50
, .75

8c
18c
76c

U taimoTtjimo Kalnai
Chicago je — paltu:

Mitams --- ----------------------
Pusei metų ----- ----------------
Trims mineįiams-----------
Dviem mčneaiam--------------
Vienam minėsiu!

Chicagoje per nciiotėjusi
Viena kopija ------- ■.
Savaitei--------------------------
Minesiul------------------------

Suvienytose Valstijose, *ne Chicagoje, 
paltu:

Metams........................  $7.00
Pusei metų .........    8.50
Trims mėnesiams ......................— L75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...........  — $8.00
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiams ........... ......... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Mopey

Orderiu, kartu su užsakymu.

vo pranešama apie besiarti
nančią didelę bylą Leningra
de. Ta byla jau įvyko. Kal
tinamųjų suolan buvo paso
dinta 48 asmenų, sugautų 
kyšių ėmime ir kitokiuose 
kriminaliuose nusidėjimuo- 

Ise. Dauguma nusidėjėlių — 
teisėjai, prokurorai, advoka
tai ir įvairus teisingumo de
partamento tarnautojai. As
sociated Press telegrafuoja 
iš Leningrado, kad 17 kalti
namųjų tapo pasmerkta mir
čiai, 7 — dešimčiai metų ka
lėjimo, 2 — 'penkiems me
tams kalėjimo, 8 — trejiems 
metams; išteisinti tiktai 3.

Jeigu net teisėjai ir pro
kurorai Rusijoje yra pul
kais pasmerkiami mirčiai už 
kriminalius darbus, tai gali
ma įsivaizduoti, kiek supu
vimo yra kitose sovietų val
džios šakose — pav. admini- j 
stracijoje ir policijoje!

ei j ai, o paskui “galų g<41e suti
ko”, itai jisai jau dabar pripa
žįsta. Bet kad socialistai visą 
laiką priešinosi ' okupacijai^ ir 
niekuomet su ja nesutiko, tai 
jisai visviena nepasako. Atšauk
ti “Laisvės” melą jisai, reiškia, 
nenori.

Ir kur gi jisai norės atšaukti 
melą, *kad jisai čia pat me
luoja! Jisai sako, kad “Nau
jienos” kalbėdamos apie 
Dawes,o planą, pastačiusios 
klausimą:

“Nejaugi lietuviški komu
nistai geriau žino Vokietijos 
reikalus, 
listai?”

kaip Vokiečių socia-

klausimo mes visai 
Musų klausimas bu- 

Kuomet lietu- 
emė šaukti,

O tokio 
nestatėme, 
vo visai kitoks, 
viski komunistai
kad Vokietija turi atmesti eks
pertų komiteto raportą, tai mes 
jiems pasakėme ve ką:

1) Jeigu atmetimas yra gera 
politika Vokietijos darbininkų 
atžvilgiu, tai kodėl atmetimo 
reikalauja patys atžagareiviš-

klausieji elementai—monarchis- 
tai ir fašistai?

2) Jeigu ekspertų planas bu
tų atmestas ir Francija su Vo
kietija nesusiitaikytų reparacijų 
klausimu, itai kas tuomet palik
tų Vokietijai daryti? Jai nepa
liktų nieko kita, kaip tiktai mė
gint ginkluota jėga atsiginti 
nuo Francijos. Reiškia, Vokie
tija turėtų rengtis prie karo. 
Taigi ar komunistai nori, kad 
tarp Francijos ir Vokietijos kil
tų karas? Ir kame yra viltis, 
kad karas atneštų Vokietijai 
pasiliuosavimą, o ne ' galutiną 
pražūtį?

Ve kokius klausimus mes sta
tėme lietuviškiems komunis
tams. Bet nei “Laisvė”, nei 
josios keikunėlis Tauras iki šiol 
į juos nieko neatsakė. Vietoje 
to, jisai prasimano apie “Nau
jienas” visai nebūtus dalykus.

Ir keikia 
vatkiškai”,
kai” —taip ir pilasi v iš po jo 
plunksnos.
Meluot, keikt ir prasivardžiuot 
bile Bumšas gali.

užgynimo priemonėmis,

V. Kvieska.

“Judošiškai”, “da- 
“žaltiškai”, “šuniš-

Bet tai kas iš to?

Darbininkų jėga politiko
je visgi daug reiškia. Štai, 
Anglijos darbininkai, susi
organizavę į Darbo Partiją, 
privertė valdžią dar tuomet, 
kai valdžia buvo buržuazi
jos rankose, skirti milžiniš
kas sumas pinigų bedarbių 
šelpimui. Dabar, kai valdžia 
Anglijoje jau yra patekusi į 
Darbo Partijos rankas, be
darbių šelpimui išleidžiama 
apie pusė miliardo (biliono) 
dolerių per metus.

ningrado sako, kad “tas pats 
teismas sekančią savaitę 
tardys 107 asmenis, kurių 
tarpe yra buvusiųjų caro 
oficierių, kaltinamų už špio
nažą ir kontr-revoliuciją”. 
Čia, be abejonės, vėl bus 
tiek ir tiek mirties nuospren
džių.

Tai po šešerių metų bol
ševikų viešpatavimo! Po to, 
kai jų valdžia pasidariusi 
“tvirta, kaip uola”. Tose ša
lyse, kur valdžia yra tikrai 
tvirta, valdžios priešų gau
dymas ir šaudymas ir berei
kalingas darbas.

ca

Apžvalga

Spaudos atgavimo 20 me 
' tų sukaktuvės

(1904. 7. V. — 1924. 7. V.)

1904 
buvo 
greta 
loty- 

Ge-

O kiek Amerikos valdžia 
išleidžia pinigų bedarbių šel
pimui? Nė vieno cento! Jei
gu Amerikoje biznis prade
da eiti blogyn ir fabrikai 
ima atleisti darbininkus, tai 
šie yra paliekami “Dievo ap- 
veizdai”. Gerai dar, kad dar
bininkas priklauso didelei 
unijai, kuri rūpinasi savo 
nariais, netekusiais darbo. 
Bet unijos niekuomet nega
li turėt tiek pinigų, kiek val
džia. Jeigu nedarbas tęsiasi 
ilgą laiką ir bedarbių skai
čius yra didelis, tai ir stip
riausios unijos iždas išsise
mia.

NORI DAR DAUGIAUS 
PARTYVUMO.

padaryti Susi- 
tautininkų—ne 

organizacija.

Sandariečių laikraščiai nuola
tos kalba apie SLA., kaipo apie 
priedą prie savq partijos. Bet 
Clevelando “Dirvai” rodosi, kad 
tai esą dar per daug “beparty- 
viška”, ir sako:

“Griebkime 
vienijimą vėl 
‘bepartive’ —
Tautininkai delegatai, išeikit 
Seime su savo drąsa!”
Ir kad ta “drąsioji” partija 

bent turėtų aiškius principus! 
Dabar gi jos spauda tai dekla
muoja apie demokratiją, tai 
garbina fašizmą; tai pritaria 
liaudininkams, tai pažanginin- 
kams.

Amerika yra turtingiau
sia pasaulyje šalis. Jeigu An
glija gali išleisti po pusę mi
liardo dolerių per metus be
darbių šelpimui, tai Ameri
ka galėtų tam tikslui skirti I išmislas 
tris arba keturis sykius dau- b)amelav()’ kad Francijos sočia- 
giaus, - jeigu butu reika- lis!ai j Kuh™ ^upaciją, 

las. Bet Amerikos valdžia Lįu ĮjU(ju ^ovojo prieš tą Poin- 
tuo nesirūpina. Nesirūpina care avantiūrą, 
dėlto, kad nėra kas ją pri- Mes nurodėme “Laisvei”, kad 
verčia. O priversti ja nėra ne^ *r Francijos radikalai prie- 
kam dėlto, kad Amerikos ...... v . . liktai kuomet įsi veržimas buvo
darbininkai, azuot orgamza- ivykintas, tai jie paliovė prie- 
vęsi į savo partiją, kuri gin- šinęsi. Tame yra skirtumas 
tų jų reikalus kongrese ir tarpe socialistų ir radikalų: 
šteitų legislaturose, balsuoja Pirmieji nenustojo kovoję prieš 
už “gerus” demokratų ir re- tuomet> kai bu’
publikonų politikierius. V°“Wsvės”’Tauras dabar sato,

Kaip tik dabar Amerikoje | kad Francijos radikalų vadas 
spaudoje prisipažino, kad jis 
“galų gale sutiko su Ruhr kraš
to užėmimu“. Tai yra lygiai 
tas pats, ką ir “Naujienos’’ ra
šė. Vienok Tauras tvirtina, 
kad “Naujienos” “meluoja”, ir 
dagi ne bent kaip, bet — “ju
došiškai”. Tur-but tas žmogelis 
yra Maskvos durnaropių apsi- 
valgęs. ' s

Kad Francijos radikalai pra
džioje priešinosi Ruhro okupa-

i
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yra nemažai bedarbių. Tegu 
gi jie pagalvoja, ar išmintin
gai elgiasi Gompersas, at
kalbinėdamas darbininkus 
nuo Darbo Partijos steigi
mo?

Nesenai minėjome vieno 
Amerikos korespondento te
legramą iš Maskvos, kur bu-

KEIKIA IR MELUOJA— 
KAIP PAPRASTAI

Tvirtai laikydamasi to princi
po, kad tiesa yra “buržuaziškas 

Laisvė” anądien €

i Po 40 ’ metų varginimo 
m. gegužės m. 7 dieną 
paskelbta^ kad lietuviai 
rusų raidžių gali vartoti 
n iškas-lietu viskas raides,
gūžės m. 7 diena turi tiek daug 
reikšmės musų kultūrai, kad 
net buvo norima ta diena pa
daryti lietuvių tautos šventės 
diena. Deja, apie tokį svarbų 
laikotarpį, apie kovą dėl spau
dos atgavimo maža žinoma, 
nėra rimtų raštų. Paskutinis ir 
rinitas žodis apie spaudos už
draudimą ir jos atgavimą be
ne bus p. J. Tumo tartas per 
universiteto paskaitas, beskai
tant lietuvių literatūros istori
ją. Kalbamos paskaitos išspaus
dintos knygose: “Doc. p. e. J. 
Tumas. Lietuvių literatūra ru
sų raidėmis ir Broliai J tiškos- 
Juškevičiai.” Šiam straipsniui 
medžiagą ėmiau iš p. J. Tumo 
minėto rašto.

'Lietuvių literatūros pradžia 
siekia 1533 metų. Nuo 1533 m. 
iki spaudos uždraudimo (1864 
m.) lietuvių kalba išėjo dau
giau kaip 1,079 leidinių. Visi 
šitie 'leidiniai išdirbo musų li
teratūrai tvirtas tradicijas. 
Nuo XVII amžiaus rašoma tik 
lotyniškomis raidėmis; nuo to 
pat laiko lietuvių kalba turi sa
vo gramatiką. XVII amžiuje, 
kilus reformacijai, buvo rašo
ma lietuvių kalba liuteronų ti
kybinės knygos gotiškomis rai
dėmis. Kadangi katalikų tiky
binės knygos buvo rašomos 
vien lotyniškomis raidėmis, 
todėl nuo to laiko lotyniškos 
raidės buvo pažymys, kad kny
gų turinys yra katalikiškas, žo
džiu, nuo reformacijos laikų 
lotyniškos raidės ankštai suriš
tos su katalikų tikėjimu; kas 
pultų lotyniškas raides, tas ne
tiesioginiu keliu pultų katalikų 
tikėjimą.

1863 metais įvyko lenkų-lie
tuvių revoliucija, kurią rusų 
valdžia žiauriai numalšino. Ru
sai, bijodami revoliucijų ateity
je, suvaržė lietuvių laisvę ir 
ieškojo priemonių, kaip lietu
vius surusinti. Rusų valdinin
kai nesitvėrė minties, kad rei
kia lietuviams duoti rusų rai
des. Kada lietuviai pripras prie 
rusų raidžių, tada lengvai gali
ma bus jie išmokyti rusiškai 
skaityti. Skaitydami rusiškas 
knygas, lietuviai greit surusės.

Apie primetimą lietuviams 
rusiškų raidžių mintį padavė 
akademikas Aleksandras Hil
ferdingas (1831—4872). Jis 
dar 1863 m. pabaigoje paleido 
raštą “Litva i Žinud,” kuriuo 
lietuviams perša savo sumany
tąją visiems slavams- abėcėlę. 
Mat, A. Hilferdingas svajoja 
apie visų slavų giminių susi
vienijimą ir tuo tikslu sugalvo-,

jo jiefiis visiems vieną abėcėlę. 
Bet A. Hilferdingas manė, kad 
spausdinti įlietu visikas mokslo 
knygas bus patogiau rusų rai
dėmis, negu lotyniškomis; tuo 
budu jis ir nemanė užmesti 
lietuviams rusų raidžių. Su A. 
Hilferdingu buvo pažintyje tū
las Stanislovas Mikuckis. Ma
tyti, jis įkvėpė A. Hilferdingui 
'mintį jo sumanytą bendrą sla
vams abėcėlę taikinti ir lietu
viams. St. Mikuckis per A. Hil- 
ferdingą buvo rekomenduotas 
gr. Muravjovui, tų laikų Lie
tuvos generalgubernatoriui. 
Kurios kilmės buvo St. Mikuc
kis, dar nenustatyta, 
sako, 
bet
Greičiau 
mokęs lenkas, 
studentams ir savo bendradar
biams lietuvių literatūroje jis 
nėra nė vieno žodžio prataręs 
lietuviškai, /kalbėjo vjieiii tik 
lenkiškai. St. Mikuckis buvo 
Varšuvos Universiteto lygina
mosios kalbotyros profesorius. 
St. Mikuckis nebuvo moksli
ninkas; jo raštai filologijos 
mokslo atžvilgiu 
verti.

ILienkai 
kad tai buvęs lietuvis, 

lietuviai nuo jo kratosi, 
bus^.lietuviškai pra

neš lietuviams

niekam ne-

įsakymu bu- 
komisija iš 

Petkevičiaus, 
kunigo, Lau-

G r. Muravjovo 
vo suorganizuota 
St. Mikuckio, A. 
buvusio katalikų 
ryno Ivinskio ir ruso, mokan
čio lietuviškai, J. Krečinskio. 
Keturių komisija sudarė pir
mąją naują lietuviškiems raš
tams iš, rusų raidžių “abėcėlę” 
ir paraše rusų raidėmis rašinį: 
“Abėcėlė žemaitiškai lietuviš
ka.” Faktas, kad buvo sudary
ta nauja “abėcėle,” nedraudė 
rašyti lotyniškomis raidėmis. 
Dar 1865 metais Sirkinas išlei
džia knygą lotyniškomis rai
dėmis: “Dcszyms uwogu dėl 
asabu smuikuose ir sielwar- 
tuosi atliekancziu.” Spausdinti 
bet ktffias lietuviškas knygas 
lotyniškomis raidėmis uždrau
dė gr. Muravjovo ‘įpėdinis ge- 
nera lĮgubernatorius ĮKaufrna- 
nas, parūpinęs vidaus reikalų 
ministerio Valujevo 1865 m. 
rugsėjo 26 d. aplinkraštį 141 
Nr. ir tuo būdu pašalinęs gr. 
Muravjojo laisvąją dviejų rai
dynų konkurenciją.

Kalbamo aplinkraščio turi
nys toks: “Vyriausis Vasaros 
Vakarų Krašto Viršininkas da
vė žinią, jog, kad Žemaičiai, 
lietuviai ir latviai labiau susi
lietų su to krašto gyventojais 
rusais, kad rusų kalba ir tauti
nė šnekos išsiplėstų tarp gy
ventojų minėtojo krašto guber
nijų, jis pavedęs šių gubernijų 
viršininkams šios tvarkos lai
kytis:

1. Užginti visiems tipogrą- 
fijų, litografijų ir chromoli-

tografijų laikytojams spaus
dinti savo įstaigose bet kuriuos 
lietuvių ir žemaičių tarmėmis 
leidinius lotynų—lenkų rašme
nimis. '

2. Pas iru pinti visomis guber
nijų viršininkams prideramo- 
*mis
kad nebeįvežtų, nebepardavi- 
nėtų ir nebeplatintų jokių pir
mame punkte minėtųjų leidi
nių.

3. šį sutvarkymą paskelbti 
visiems tipografijų, litografi
jų laikytojams ir knygų par
davėjams ir neklausant čio su
tvarkymo, konfiskuoti drau
džiamuosius leidinius.

Iš savo puses pripažindamas, 
kad naudinga praplėsti šias 
priemones ir jūsų ekscelenci
jai patikėtoje valdyti guberni
joje, turiu garbės duoti apie 
tai žinią Tamstai, Pone, kad 
tinkamai įsakytume!.”

Šis Valujčvo aplinkraštis ne
teisėtas, nes ministeris savo 
galia negali užginti vartoti bet 
kurį raidyną, be to, kalbamas 
aplinkraštis net nebuvo oficia
liai paskelbtas.

Iš pradžių lietuviai veikėjai 
nesipriešino rusų raidėmis 
spausdintoms lietuviškoms kny
goms. Vyskupas Motiejus Va
lančius, L. Ivinskis, J. Juška 
taiso rusų raidėmis rašytas 
knygas ir leidžia jas apyvar
ton. Bet greit lietuviai veikė
jai susipranta ir ima toms kny
goms priešintis. Vyskupas M. 
Valančius jau nebeduoda savo 
aprobatų su savo parašais.

Rusų raidėmis išleista iš vi
so 41 . leidinys. Tais leidiniais 
žmones nesti naudojo,, visi nuo 
jų kratėsi ir degino. Rusų rai
dėmis išleistos lietuviškos kny
gos daugiausia buvo religinio 
turinio, po to ėjo vadovėliai. 
Nuo 1896 metų lietuviškų kny
gų rusų raidėmis nebespaus- 
dinama, nes, vyriausybė nebe
davė lėšų. Nuo 1863 metų iki 
1896 metų išspausdinta slapta 
lotyniškomis raidėmis daugiau 
kaip 1200 leidinių.

Nuo Valujevo aplinkraščio 
išleidimo prasidėjo sistematin- 
gas lietuvių spaudos persekioji
mas; itin smarkiai pčrsekiota 
1891 ir 1896 m. Pasienio mui
tinės yra suėmusios lietuviškų 
spausdinių: 1891—93 m. 37,718 
ekz., 1894—96 m. 40,335 ekz., 
1897—99 m. 39,024 ekz., 1900 
—02 m. 56,182. Bet kiek jų pe
rėjo nepagautų?

Lietuviai inteKijgentai, nega
lėdami išgauti spaudos laisvės 
iš rusų valdžios, kreipėsi į Ru-. 
sijos visuomenę. Rusijos vi-i 
suomenė bus lietuviams palan
ki, kada sužinos 1) kaip negai
lestingai yra skriaudžiamas vie
nas jos pakraštys; 2) kad tai 
yra visai netikslu, nes lietuviai 
niekados nesutiks atsižadėti sa
vo 330 metų literatūros tradi
cijų; 3) kad visa tai daroma 
neteisėtai ir 4) kad neteisėta 
skriauda sukelia revoliucinę 
valdžios neapykantą. Imta tuo 
tikslu kelti lialsų ne tik rusų 
spaudoje, bet ir viso pasaulio 
prieš lietuvių tautos skriaudė
ją — rusų vyriausybę ir ypač 
Lietuvos administraciją.

Rusai atsiliepė į lietuvių 
šauksmą ir ėmė rašyti apie’ lie
tuvių skriaudą net rusų reak
ciniuose laikraščiuose. Kan. 
Kazys Prapuolenis, “Prelat Jon- 
kus” pseudonimu, 1897 m. 
“Rus” 252 Nr.triukšmingai pa
reiškė, jog užgynus 'lietuvių 
spaudą, nepasiekta lietuvių su
rusinimo, jie tik sulenkėjo. Su
valkų pradžios mokyklų direk
cijos viršininkas Nenatkevičius 
paklausė arčiau lietuvių sto
vinčių pradžios mokyklų mo
kytojus, ar tas tiesa.. Mokyto
jai kan. K. Prapuolenio pasa
kymą patvirtino. 1895 metais 
Spaudos Atstovų Suvažiavimas 
ištisus posėdžius pravertė, įro
dinėdamas lietuvių 
draudimo žalą, kaip A Smilga 
ten padarė savo pranešimą. Bu
vo veikta moksliškais įrody
mais, kad rusik. rašmens visai 
netinka lietuvių fonetikai. Tą 
atliko vysk. A. Baranauskas sa
vo raštu “Zapiski o litovskom 
jazykie i slovarie.”

Parodymui, jog lotyniškų 
raidžių reikalavimus yra vox 
populi visų žmonių balsas, 
o ne saujelės svajotojų, ėjo į 
liaudį prašymų rašytojai ir pa
rašų rinkėjai. Prašymai upe 
plaukė į visas įstaigas, ministe
rijas ir pas patį carą.

Reikėjo atsisakyti nuo ne
vykusio lietuvių spaudos per? 
sekiojimo. Tam iniciatyvą da
vė Kauno gubernatoriai \ Rogo- 
vičius ir Suchodolski; paga
liau 1903 m. Lietuvos general
gubernatorius kun. Sviatopolk- 
Mirskis įteikė savo vyriausybei 
memorialą dėl lietuvių spaudos 
persekiojimo.

Nors rusų vyriausybė mate, 
kad kovoti su lietuvių lotyniš
komis raidėmis darbas bergž
džias, bet ir toliau tęsė tokį 
tuščią darbą, nes to reikalavo 
vyriausybės prestižas. Nešina-
gu buvo prisipažinti, kad tiek 
laiko dirbta be jokios naud$p
Norėdami palengvinti rusų 
riausybei išeiti iš keblios 
dėties, lietuviai inteligentai 
manė įrodyti, kad Valujevo 

llinkraštis ineturi jokios juri
dinės reikšmės. Tą atsiekti pa
dėjo A. Maciejausko ir P. Vi
šinskio bylos.

1900 m., Petrapilio policijai 
įsakius, buvo konfiskuotas inž. 
techn. A. Maciejausko lietuvių 
kalba išleistas “Žemlapis Lie
tuviškai Latviško Krašto. Kar
te von. Litauen—Lettland,” li
tografuotas, ne spausdlintas. 
Tai buvo policijos padaryta, 
įsakius Vyriausiajai Cenzūros 
Valdybai, jos viršininkui kun. 
šadhovsikoj’ui. Inž. A. Macie- 
jauskas jį apskundė ir pareika
lavo iš jo 1,200 rub. nuostolių 
atlyginimo. Byla pasiekė Sena
tą, kur A. Maciejapskas laimė
jo./

1900 m. Joniškio gyventojas 
Jonas Briunas prilipdė prie te
legrafo stulpų tris afišas, lietu
vių kalba spausdintas. Briunas 
buvo sugautas belipinant afi
šas. Jis pasisakė, kad jam da
vęs P. Višinskas, kuris pripa
žino, kad tikrai taip buvo. P. 
Višinskas buvo patrauktas teis
man ir Taikos Teisėjo nuteistas 
sumokėti 3 rub. pabaudos. P. 
Višinskas nepasitenkino Tai
kos teisėjo sprendimu, ir byla 
pasiekė net patį Senatą. P. Vi
šinskio byloje daug pasidarba
vo Šiaulių advokatas Krcčinas, 
rusų kilmės. P. Višinskas bylą 
išlošė. Taip teisino keliu buvo 
sugriauta draudžiamoji neva 
įstatymų siena, neva gynusį 
caro autoritetą, kurs butų bu
vęs įžeistas bptų buvę leista 

f lietuviškoji spauda lotynų rai
dynų.

(jalų gale Švietimo Ministe
rija sudarė labai didelį prane
šimą lietuvių naudai. Ministe- 
rių Kabinetas priėmė lietuvių 
spaudai palankų nutarimą, kurį 
patvirtina pats caras. Tuo bu
du 1IM)4 m. gegužės m. 7 die
ną buvo leista lietuviams nau
dotis lotyniškomis raidėmis.

[Mc^ykla ir Gyvenimas]

Pajieškojimai

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. I

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St, Chicago 
TeJ. Bodevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 9

spaudos

vy- 
pa- 
su- 
ap-

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-11 

Tel. Capt r ai 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietas 

8328 So. Halsted Si. 
Tel.: Bonlevard 1810

Valandos: ano 0 Ud 8 v. v. kiek
viena vakarą, Hskyrus ketvergi. 

Nediliomia nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonaa CanaJ 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Ša
radoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokiu! Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiėiaes 

lengvomis i&lygomls.

S. W. BANES, Advokatas 
Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
7® We*t Monroe Street, Chicagu 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3%203 So. Halsted £4.

Y arda 1015. ‘ Vai.: 6 iki 9 vai... --------- --- y

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatą* 

, Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearborn StM 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Teki Pullman 6877.

Tel. Dambom 9057

A. A. SLAKIS
/ ADVOKATAS
Ofisas yidunniestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W, Washington St.
Cor. Waskington & Clark

Esmei Tel.: Hyda Park 8895
i 

............................ ...........

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylaa visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojime:.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BU1LDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoaaa Canal 1667.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple BIdg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 639
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St., Chlore.
Tel. Y arda 4681

zxmmu

prašo

Lietuvos Respublikos Atsto- %
vybė pa j ieško:

1. Mykolą, Zigmanto sūnų, 
Velikonį, (Velikanec).

2. Mykolą Skiriu.
3. Antaną Beržinskį.
Lietuvos Atstovybė

j ieškomų asmenų atsiliepti, ir 
visų, kas apie j ieškomus esmens 
galėtų suteikti kokių nors žinių,' 
malonėti pranešti Atstovybei. 
Lietuvos Respublikos Atstovybė

Redakcijos Atsakymai
Kiškeliui, Chicago. —Jūsų ži

nutę gavome kada laikraštis 
buvo išėjęs iš spaudos.

Ar jus žinote, kad
Nacionale galerija modemiškb ar- 

tizmo Romoje yra padauginta moder
niniais piešiniais kuriuos dovanojo ži
nomas Amerikos piešėjas Sargerit. 
Piešiniai atvaizdina Romėnų piešėjo 
Antonio Mancini. Ar jus žinote, kad 
Helmar Turkiški cigaretai yra supa
kuoti į popierinius bakselius kurie ap
saugoja juos nuo susilaužymo ir su
lankstymo.

■

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS*

11 S. La Salio St., Room 2001 f 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
1 3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

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

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po menesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLKS PLUMBING AND 
HEATING S’UPPLY CO.
490 Mi!waukee Avė. and

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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CHICAGOS LAIMĖJO BYLĄ PRIEŠ 
MIESTĄ.

MOS
t

PRAPUOLĖ JAUNA 
MERGAITĖ.

Prapuolė tuo pačiu laiku ir toj 
pačioj vietoj, ką ir nužudy
tasis milionieriaus sūnūs.

Mrs. Catherine Grossman, 
2351 S. Sacramento Avė., moti
na 10 vaikų, laimėjo bylą prieš 
miestą. Ji dvejetą metų atgal 
sunkiai susižeidė ir liko palie
gę le visam amžiui, paslydo į 
duobę šalygatvy užpakaly 24 
gatvės ugniegesių stoties. Teis
mas jai priteisė $14,500 atlygi
nimo. Miestas pėduosiąs ape
liaciją.

■Lietuvių Rateliuose
‘ ' I.. . .. .... -

Iš LSJ. Lygos veikimo

šį kartą nabagams teko ir kiek 
nukentėti. Vos tik pradėjo 
žaisti, juos užklupo lietus. Ta
čiau jie nenorėjo pasiduoti lie
tui ir manė, kad lietus turės

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Policija gavo žinių, kad ka
da prapuolė grįždamas iš mo
kyklos milionieriaus sūnūs Ro
bert Franks, kurį ant rytojaus 
rasta nužudytą South Chicagos 
raistuose, tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj prapuolė ir 
jauna mergaitė Gertrude Bar- 
ker, 17 m. Ji grįžo iš netoli
mos St. Navier akademijos ir 
kaip tik tuo laiku galėjo būti 
Franks išvogimo vietoje. Iš to 
spėjama, kad ji galėjo matyti

SEKMADIENIO RYTE BUTĄ 
SNIEGO.

Oro biuras paskelbė, kad 
sekmadienio ryte buvo biskutis 
sniego. Per pastaruosius 50 
metų tik tris kartus taip vė
lai buvo sniego.

NUSIŽUDĖ SENUTĖ.

Franks išvogimą ir kad tie 
žmonės, kurie išvogė Franks, 
galėjo pastverti ir ją, kad tuo 
neleidus jai išduoti tų piktada
rių. Policija dabar deda di
džiausių pastangų surasti tą 
mergaitę, jei ji tebėra gyva ir 
Jq iSįįoll>Gti. Ji tik nesenai at
vyko į Chicago ir miesto dar 

nepažįsta.
Franks žudikas, kuris pri

siuntė tėvams reikalaujantį iš
pirkimo laišką, po kuriuo jis 
pasirašė kaipo Johnson, pri
siuntė vainiką gėlių uždėti ant 
nužudytojo vaiko kapo. Poli
cija iš ^kvietkininko * gavo to 
žmogaus išvaizdos aprašymą, 
Bet kol-kas tas “Johnson” te
bėra nesugautas.

DEL NUŽUDIMO MILIONIE-
• RIAUS SUNAUS.

Mrs. Laura Scaggs, 60 m., 
1834 N. Park Avė., nusižudė 
chloroformu. Manoma, kad 
prie saužudystės privedė men
ka sveikata ir vienatvė.

Liūdnos girtavimo pasekmės.

Louas Kankusch, 2715 So. 
Walla.ce St., šoferis itr jo člrau- 

gas Charles Hendricks, 645 W. 
2G St., pedliorius, girtavo saliu- 
ne prie 26 ir Lowe Avė. gatvių. 
Pasigėręs ėmė muštis ir pasek
mėje Hendricks perdūrė peiliu 
Kankuchą, Pastarasis dabar gu
li ligoninėje ir veiklaus mirs, o 
Hendricks tapo uždarytas kalė
jimam

Pavasariui prašvitus lygięčių 
Apšvietos ir Sporto komisijos 
pradėjo veikti su dideliu pasiry
žimu bei energija. Tas jų vei
kimas kreipiamas išvažiavi
mams į įpiškus ir parkus tikslu 
tuos išvažiavimus panaudoti be 
kitko ir sportui.

Užpereitą sekmadienį jie tu
rėjo išvažiavimą-gegužinę gra
žiam Palos parke, kur irgi be 
sporto-tennis žaidimo neapsiėjo. 
Ten lygiečiai turėjo daug sma
gumo ne tik pažaisti bei pasi
linksminti tarp savęs, bet ir pa
sigerėti gamta; — žemė ati
dengus žaliais minkštais kve
piančiais kaurais, kurių iki šiol, 
be gamtos, niekas nesugebėjo 
išausti; medžiai irgi jau pasi
puošę žaliais lapais ir apsikaišę 
gražiausiais žiedais. Tokie vaiz
dai ypatingai daro malonaus 
įspūdžio miestiečiams, kurie 
dažniausia yra atskirti nuo 
gamtos’ gražumų.

Pereitą sekmadienį lygiečiai 
surengė tenniš žaidimus net 
dviejose vietose: Shernian. par
ke (čia buvo rengiama žiiidi- 
mas kiek daugiau prasilavinu
siems žaidime) ir Jackson par
ke—aplamai visiems.

Į Sherman parką susirinko, 
taip sakant, pirmo kalibaro 
tennis mėgėjai, kurio dėl žaidi
mo nebijo nė blogo oro. Tiesa,

Ar jus žinote, kad
Daugiau negu 80 nuošimčių rūbų 

išdirbinojamų Wurtenburge, Vokieti
joj, yra,daromi iš senos vatos ir var 
tinių skudurų. Jie yra perdirbami 
ir išaudžiami j naujus rubus. Ar jus 
žinote, kad Helmar jau yra rūkomi 
mylėtojų Turkiškų Cigareaų jau dau
giau kaip 15 metų.

MRS. 8USH PASAKO
KITOMS MOTERIMSPASKUTINES

Karolio Požėlos

Kaip skausmai šone ir jauti
mas slėgimo žemyn tapo pra
šalinti per Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

KAIP JUSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, IB 

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki
Nedilioncdn nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

Nuo to laiko kaip South Chi
cago raistuose liko rastas la
vonas Robert* Franks, milionic- 
riaus Jacob Franks sūnaus, po
licija stropiai dirba kad išri
jus klausimą kas ir kokiais 
tikslais nužudė tą 13 m. vaiką. 
Bet nors policija stropiai dir
ba, nieko naujo nesurasta. Tik 
policijos viršininkas gavo ano
nimišką laišką neva nuo vaiko 
užmušėjo, kad jis gailisi papil
dytos žmogžudystės ir kad jis 
pats ketina nusižudyti. Laiš
kas esąs parašytas ant tos pa
čios mašinėlės, ką buvo para
šytas ir reikalaujantis išpirki
mo laiškas. Be to yra ir tos pa
čios paklaidos “spelininic.” 
Gauta taipjau grūmojantį laiš
ką, ketinantį išvogti Franks*17 
m. dukterį. Bet kaip spėjama, 
laiškas nėra rašytas to paties

Vyro lavonas, apie 42 metų 
rmžiaus, rasta ežere prie On- 
tario St. Pas jį rasta korta su 
parašu: “Sylvestras Wendt. 
Atsitikime nelaimės praneškit 
Michael Berendt-, 1869 N. Kil
pa t riek A vė.” Lavonas mato
mai vandeny išbuvęs neilgą 
laiką. Nugabentas pas grabe
liu.

Ponia Winifred Harp, 24 me
tų, 433 Oakdale Avė., penkios 
dienos atgal prapuolė iš savo 
namų. Vyras kreipėsi į policiją, 
kad surastų. Kadangi jiedu gy
veno sutikime, vyras negali su
prasti jos prapuolimo priežas
čių.

Ernest Bauer, gatvekario 
konduktorius, 4055 N. Hermi- 
tage avė., nusitroškino gazu. 
Jo lavoną atrado J. Kanus, ku
ris ėjo jo aplankyt. Nesenai nuo 
jo buvo pasitraukusi pati, ka
dangi tankiai jiems prisieida
vo bartis. Spėjama, kad dėl to 
jis ir nusižudė.

Daleiskite mums
Pasakyti Jums

t
— kaip jūsų pinigai gali už 

dirbti (i ¥2% apsaugoti per 
pirmus morgičius ant namų 
ir žemes ir .pirmutiniu parei
kalavimu rendų apmokamų 
Jungtinių Valstijų Valdžios 
vartojimui tų didelių nuo 
ugnies apsaugotų namų, di
džiausių Westuose, kontrak- 
tuoti ilgam laikui lysas 
Jungtinių Valstijų Pastos 
Ofiso Departmentui. 
Atsišaukite, telefonuokite ar
ba rašykite dėl pilnų infor
macijų.

'Jacob’Kulp 
& C o m pany, Ine. 
S, So. La Salio StM Chicago 

TelephOM Dearborn HM

Trys poros iki pergalės

su ' ' Reggie Siki
Abisinijos 6 pėdų ir trijų colių 

milžinas-negras, 2071 svarų

su Niek Bihun
Ukrainos čempionas 200 svarų

Umberto Matconi

Massena, N. Y. — “Aš turėjau bega
linius skausmus abiejuose mano šo

nuose ir jautimą 
slėgimo žemyn, ir 
taip veikė į mane, 
kad aš vos tik galė
jau vaikščioti, ir aš 
visai nusilpnėjau. 
Drauge kuri varto
jo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound patarė 
man pabandyti jas 
ir aš vartoju jas su 

.___ _________ geriausiomis pasek
memis. Aš dirbu savo namų darbą 
ir taipgi laukų darbą ant farmos. Ve- 
table Compaund sugrąžino man ma
no sveikatą ir aš negaliu užtektinai 
jas išgirti. Aš labai norėčiau, kad 
jus suvartotumet tuos faktus, jei ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims, 
kurios dar vis kenčia”. —Mrs. Del- 

’bert Bush, R. F. D. 1, Massena, N. Y. 
Džiaugsmas pagelbėjimo rodantis 

laiškuose, mes maloniai spauzdiname 
kaipo vertą pastebėti.

Tos moters žino iš patyrimo ką 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Coir?- 
pound padaro. Jusų trubeliai yra tie 
patys, kaip ir jų. Ar jus negalite 
gauti tuos pačius rezultatus?

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

G6rCkisPatn-Expellorio Trynimu
Nelapk ligi to, kuomet jau buai pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, sayo rankom, kojom’ir pečiam 
suteik palengvinimq !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu, l’amčginkit 
Pain-Expelleriu išsitrinti skaudamas vietas.

Isvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sųnarių. Pain-Expelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka aptiekose.,
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. 
l|BB**™S»***BIB*«*~*»*«*a*

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPOMENTOL
1. Karolis Pažėla
Europos čempionas 168 sv.

2. Ronstantin Le Bouchc
Francijos čempionas 182 svarų

3. Boris Romanoff su
Armijos lengvojo svorio č. 150 sv. Italų lengvojo svorio č. 153 sv.

SsredojSj Gegužes 28 tl., 1924
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2244 W. 23 Place

ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile apticką ir. 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
rąažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Aye., Chicago.

žmogaus, ką išvogė ir nužudė 
šunų. 1

Tebėra neišrištas klausimas 
ir kaip vaiką nužudyta, nes jo
kios mirtinos žaizdos pas jį ne
surasta.

Sportas

“Karoli, nepasiduok!” Į Lietuvą
White Star Line

PRISIPAŽINO PRIE ŽMOG
ŽUDYSTĖS. a

Du jauni italai, Niek Guldo ir 
Tony Domico, 21 m., prisipažino 
porą savaičių atgal užmušę tur
tingą viešnamio savininką Ja
mes H. Burks, 1921 Sedgewick 
St. Jie nužudė jį apiplėšimo 
tiksliais.

Guido sako, kad prie žmogžu
dystės jį prikalbino jo meilužė', 
Mrs. Marks, kuri su savb vyru 
gyveno tame name. Mrs. Marks 
ir jos vyras jau pirmiau tapo 
areštuoti, bet jokio įrodymo 
prieš juos nebuvo. Jie nematę 
pačios žmogžudystės, bet juos 
laikyta kalėjime dėl niekurių ne 
aiškumų jų liudijime.

Jieškomas yra trečias italas, 
kuris irgi dalyvavo toje užmu- ( 
šėjystėje.

AŠTRI BAUSMĖ AUTOMO-
• BIUSTUI.

Orrie Graf, 3308 S. Hoync 
Avė., kuris girtas būdamas įva
žiavo į kitą automobilių, liko 
priteistas užsimokėti $100 pa
baudos, atiduotas viniems me
tams pataisai, taipjau per tą 
laiką liko uždrausta jam va- 
žinėtis automobiliu ir kartu li- 
li ) įsakyta* sustoti girtavus,

Paskutiniais keliais mėne
siais- Požėlai teko susikibti su 
tikrai tvirtais priešais, kurių 
tarpe buvo — Walker, Kilonis 
ir ypač japonas Myaki. Požėla 
juos įveikė. Bet laike imtynių 
buvo momentų, kuomet atrodė, 
jog Požėla neatsilaikys. Vienok 
jo neįmanomas vikrumas buvo 
perdaug ir tiems pirmaeiliams 
ristikams.

Tačiau rytoje Požėlai bus pa
skutinis kvotimas, kuomet jis 
susikibs su milžinu juoduku 
Reggie Siki. Ar gailės Požėla 
savo vikrumu įveikti nepapras
tai tvirtą negrą?

Į tai atsakys rytojaus ris ty
ri ės.

Tik tas faktas, kad Požėla 
yra, taip sakant, graikų romė
nų ristynių meistras gal išgel
bės jį nuo pralaimėjimo.

Pirmą kartą kaipo profesio
nalia ristikas, pasirodys Boris 
Romanoff, kuris risis su Um
berto Marconi. Romanoff yra 
lengvojo svorio ris tikas. Jis yra 
laimėjęs Amerikos armijos 
čempionatą.

Tad iš visko matyti, kad pas
kutinės Požėlos ristynės bus la
bai įdomios. Jos įvyks rytoj, 
geg. 28 d., Meldažio svetainėje. 
Pirkite tikietus iš kalno “Nau- 
jidiose”, “Aušroje”, “Drauge'* 
ir pas p. Meldažį.

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg —- Hainburg 

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zeeland & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Belgenland & LaplMid
Vislus užrakinama, privatiški pasi- 

dėjimra. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

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

NORTH 
GERMAN

LLOYD ‘
Savaitiniai išplaukimai į 

'LIETUVĄ
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais

COLUMBUS - STUTTGART 
.' MUNCHEN

ir ant vienps kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago. III.

Pradžia lygiai 8:15 vai. vak.
Tikietai galima gauti “Naujienose”, Bridgcporto “Aušroje”, “Drau- 

ge” ir pas p. Meldažį.
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I ELEKTRA I 
I j Svies* ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dlrb- g 9 Lutos. Cash arba ant išmokėjimo.
, i Pirmwtin» Liet«vi« Elektros Korporacija Amerikoj*

THE BRLDGEPORT ELECTRIC COn I n C,
, A. BARTKŪS, Pres.
| 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. g 
"ii—11 wiM—■iiOiiiTiiainnirsrM-.—

Z 1924 m. vasario mėnesy Panevėžy pradėjo 
eiti laikraštis

“Panevėžio Balsas”
Eina į savaitę karta.

“Panevėžio Balse” smulkiausiai rašoma apie Pa
nevėžio miesto ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio miesto ir apskri
ties, užsisakykite “Panevėžio Balsą”, viską žinosite 
kas dedasi jūsų tėviškėj, nereikės ir laiškų rašinėt; 
taipgi užsakykite “Panevėžio Balsą” savo giminėms, 
gyvenantiems Lietuvoj.

Nesigailėsite.
“Panevėžio Bako’*prenumerata Amerikoj:

Pusei metų — 1 dol. 25c.; metams — 2 dol. 50c.
“Panevėžio Balso” prenumerata Lietuvoj:
Pusei metų — 6 litai; metams — 12 litų.

Pinigus siųsti per Lietuvos Kredito Banką Pa
nevėžy.

“Panevėžio Balso” Redakcijos ir Administra
cijos adresas:

“Panevėžio Balsas”,
Laisvės Aikštė 1 Nr. Panevėžys. Lithuania.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iž ryto.

Phone Yards 4951

tai 
8« 

dantų motčla kari 
nesubraižo dantq< 
Plaikit utį dan-

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

• Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

• t-
220 Mihvaukee Avė., 

Keiiošha, Wis.

Dr. J. Jakubauskai?
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Tdichigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin- 

ir pasekming'as būdas 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginant 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 

. sisenčjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jusų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių. . *

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo^ 
iinkstų, pūslės ir šlapumo ij-

1 O
privatiėkų gydymui kambarių

čia atėję gauna 
gerinusį Ameriko
nišką i* V^ope- 
jišką b”, (77^7"
mo. Didutis skai
čius žmot&į Gy
domų kasdien per 
Dr. Ross, patei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika* 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą/ Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 1508 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioi nuc 
10 vai. ryto iki 1 va£ «*«»- 
ną. Panedėlyj, seredkM h 
•ubatoje nuo 10 vaL rytu 
iki 8 vai. vakare.

------------- »—

NUPIRK
Typewriterj arba
rašomą mašinėlę

/

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinėii ir 
greičiau galėsi paraėyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Gąlima ir angliškai ra-

Gaunamoa

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, Ui.

Tik ko atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, DL_____ Antradienis, Geg. 27, 1924
......... — ii ■■■■■■ »

nustoti 'lijęs, o ne jie turės mes
ti žaidę. Tečiau lietus juos nu
galėjo ir gerai sušlapę, kaip žą
siukai sparnus nuleidę, turėjo 
kiutyti j pastogę.

Po pietų buvo tennis žaidi
mas Jackson parke, čia buvo 
gražus būrelis lygiečių ir paša
linių. Jie visi puikiai žaidė ir’ 
linksminosi ant žalios pievelės.

•Sporto komitetas pareiškė, 
kad jis mano neužilgio rengtis 
prie turnametato. Tad sporto 
mėgėjai-tennis lošėjai, kurie no
rėtų drauge su lygiečiais spor
tininkais kartu dalyvauti, kvie
čiami prisirašyti prie šios orga
nizacijos. Kuomet bus didelis 
būrys gerų tennis. žaidėjų, bus 
galima padaryti kontestą su 
svetimtaučiais. Sporto Komisi
ja šitų klausimą svarto ir mano 
įvykinti.

Pastaruoju laiku daug darbo 
padėta organizavimui Lygos 
Stygų Orkestro. Susirašė di
delis skaičius merginų ir vaiki
nų meno mėgėjų ir, kaip girdėti, 
ateinantį trečiadienį jau įvyks 
pirmoji Stygų Orkestro repeti
cija. Šį orkestrą organizuojant, 
kiek man teko patirti, kaiku- 
riems lygiečiams, ypač orkes
tro organizatoriui M. Yusui te
ko daug pasidarbuoti ir net be 
miego dažnai pabūti. Gi kai 
kurioms musų lygietėms teko 
dėl to ir daug nesmagumo pa
nešti. Mat musų lygiečiai* bei 
lygietės priklauso prie kito sty
gų orkestro, vienok kada Lyga 
nutarė organizuoti savo stygų 
orkestrą, tai anojo orkestro 
“vadai”, pradėjo lygietes bei 
lygiečius įtarti griovime jų or
kestro (ko jie ištikrųjų nedaro) 
ir net persekioti juos už tai, kad 
jie prisirašė Lygos orkestram 
Bet nežiūrint to, tie visi sunku
mai jau beveik nugalėti ir Ly
gos Orkestro stygos suskambės 
pirmu kartu ateinantį trečia
dienį, gegužės 28 d. Raymond 
Chapel svetainėj.

šio orkestro organizatoriai 
ir Lyga kviečia visus, mokan
čius skambinti bile kokį instru
mentą, prisirašyti prie šio or
kestro.

Iš aukščiau pasakyto aišku, 
kad Lygos darbuotė yra plarti ir 
sėkminga. Jaunimui, kuris my
li veikti, darbuotis vienoj ar ki
toj veikimo srity, čia yra pro
gos netik veikti, bet ir tobulin
tis ir naudingai ir linksmai lai
ką praleisti.—Liber Civis.

Iš Roselando padangės
Pullmano darbininkai vis dar 

nesusitaiko. Streikas tęsiasi jau 
šeštą savaitę. Su tokiais bosais, 
kaip Pullmano kompanija yra 
labai sunku kovot: jie turi pa
kankamai pinigų; juos laimina 
bažnyčia (ponas Carry, per 
Kardinolą Mundelein, gavo Pu
pos palaiminimą); jiems tar
nauja ir — žodžiu, jie turi vis
ko, kas reikia. Darbininkai, bū
dami taip palaidi, kaip jie yra 
dabar, kompanijai nėra pavojin
gi. Bet vis — viena, darbininkai 
bestreikuodami išmoksta ap- 
vertinti organizaciją ir įsigija 
daugiau darbininkiškos sąmo
nės.

Smulkių žinių apie Pullmano 
darbininkų streiką yra sunku 
patirti: jie viską laiko paslap
ty ir tik patys težino.

♦ * * .

Scenos Mylėtojų Ratelis 
džiaugiasi, kad perstatymas 
“Mirgos” davė nors tokias pa
sekmes, jog skolų nepadarė. To
kiame laike, rengti tokį veikalą 
buvo didelė atvoga. “Mirga”, 
kaip jau buvo rašyta, labai pui
kiai išėjo, ir tie, kurie dalyvavo 
buvo geriausia patenkinti. ’

♦ ♦ ♦

Visų Šventų parapija miršta 
badu. Parapijonai sako, jog 
žmonių į bažnyčią susirenka vis 
mažiau ir mažiau, žmonės tiki į 
Dievą ir į Jėzų Kristų, bet j 
bažnyčią neina. Klebonas susi-1 įvyks LMSA. Fondo komisijos 
rūpinęs ir, sako galvoja, ką to- ‘ susirinkimas, o vakare 7:30 
kio išrasti, kad privertus žmo- ‘ Centro vaildybos. Susirinkimo 
nes bažnyčion eiti. Nepakanka, vieta pas J. Lazdauską, 6044 S. 
sako tikėti į Viešpatį; nepakan- Peoria Str. —Kp. Koresp.

ka jam maldas kalbėt, bet rei
kia — ir užvis labiau reikia ati
duoti bažnyčiai dešimtinę.

Pamatysime už poros metų, 
Visų šventų bažnytėlė bus per- 
didelė dėl roselandiečių.

—šermukšnis.

Roseland
Iš “Toweha” veikimo

Pėtnyčjoj, gegužės 16, Towe- 
ha merginų kliubas laike savo 
mėnesinį susirinkimą Palmei’ 
Park Club Rooms. Susirinkimą 
vedė pirmininkė ponia M. Wai- 
tches.

Buvo galutinai nutarta paim
ti vasarnamis dėl Toweha narių. 
Tremont, III., ant dviejų savai
čių, pradžioj rugpiučio mėn. vi
sos kliubo narės turės progą pa
silinksminti šioj tykioj vietoj.

Taip-gi buvo nutarta eiti pės
čiom (hike) iš Raselando į 
Thorton, III., birželio 8 d. 10 v. 
ryte. Tikimės, kad visas kliubas 
dalyvaus šioj smagioj kelionėj.

Be to buvo planuota įvairus 
pasilinksminimai šią vasarą.

Tai tiek dėl pasilinksminimų, 
bet yra ir svarbesnių dalykų. 
Roselandiečiai gali didžiuotis, 
kad jau moterims ir merginoms 
ne vien tik pasilinksminimai ru
pi, bet ir kiti svarbus dalykai. 
Taip pereitam susirinkime To- 
weha kliubas paaukojo $1,000 
(vieną tūkstantį dolerių) dėl 
Lietuvių Labdarių Namo. Tai 
yra drąsus žingsnis dėl tokio 
jauno kliubo, bet visos narės 
drąsiai griebiasi už darbo. Vie
nas rengia savo namuose vaka
rus, kitos kitaip kaip veikia, o 
birželio 5 d., Kliubas rengia šo
kius Labdarių Namo naudai. M. 
Waiches stipriai remia šitą 
prakilnų darbą; tikimės, kad 
ir visas Roseilandas parems šitą 
puikų darbą lankydami jų vaka
rus.

Motinų pagerbimo diena buvo 
gegužės 11 d., bet kadangi To- 
weha kliubas turėjo susirinki
mą 16 d. tai buvo nutarta pa
kviesti visų Kliubo narių moti
nėles ir priderančiai jas pagerb
ti.* Mergaitės surengė gražų 
programą ir apdovanojo moti
nėles rožėmis ir gražiais paveik
slais. Tas ištikrųjų palinksmino 
musų mamytes.

—J; Mengelaitė Masiokas.
------------------ e - -------------- -  ■

■ Draugiškas moksleiviu 
vakarėlis

šokta, žaista ir linksmintas.

Gegužės 24 d., Fellowship 
Ilouse buvo surengta šeimyniš
kas Chicagos moksleivių 2 kp. 
pasilinksminimo vakarėlis.

Surengime šio vakarėlio daug 
pasidarbavo p-ia Francis Stogis, 
p-lės Josephine Jozapaitis, Su- 
sane Linchester, p. Rakštis ir 
p-lė L. Narmontaitė, ypač pa
staroji — pati sumanytoja šio 
vakaro, — dėjo daug pastangų, 
kad moksleiviai draugiškai pasi
linksmintų. Taigi vakarėlis bu
vo visais atžvilgiais gražus.

Pašaliniai žmonės nebuvo 
kviesti, tik sulig kuopos nutari
mo, kiekvienas narys galėjo at
sivesti dar porą draugų.

žaismių programą vedė inž. 
stud. J. Lazdauskas. Buvo su
žaista “Aguonėlė”, “žiedas”, 
“Krasa” ir tt.

P-as M. Yozavitas ir Briedu- 
kas gražiai paskambino pianu 
įvairius šokius. Jau gerokai pa
sišokus ir pasižaidus, p-lės <— 
komiteto narės— pagamino
skanius užkandžius.

Moksleivių kuopos veik visi 
nariai atsilankė, taip jog prisi
pildė veik pilna salė žmonių. 
Vakaras tęsės ligi pirmai vai. 
ryto.

Geg. 25 d. p. J. Lazdausko 
namuose įvyko Apšvietos komi
sijos ir Redakcijos narių susi
rinkimas. Tapo apsvarstyta 
daug dalykų ir nutarta naujų 
sumanymų vykinti gyvenimian. 
Susirinkimą, vedė J Lazdaus 
kas.

šeštadieny, geg. 31 d. po piet

Naujos lietuviy rakandy 
sankrovos atidarymas

Lietuviai tik pasididžiuoti gali 
savąja Peoples Furniture Co. 
ir jos augimu.

Lietuviai gali didžiuotis, kad 
jie turi gabių biznierių, iš kurių 
net svetimtaučiai ima pavyzdį. 
Tame pilnai įsitikino tie tūks
tančiai žmonių, kurie pereitą 
šeštadienį davyvavo atidaryme 
naujos ir didelės Peoples Furni
ture Co. rakandų krautuvės 
Brighton Parke. Vedimas nau
jos sankrovos yra puikus, pre
kių daug, namas gražus, tiesiog 
malonu pažiūrėti į tokią sankro
vą. Tūkstančiai žmonių iš visų 
miesto dalių suvažiavo dalyvau
ti sankrovos atidaryme ir visi 
liko patenkinti, džiaugdamies, 
kad jiems daugiau nebereikės 
eiti rakandų pirkti pas svetim
taučius, bet gaus jų savoj, lie
tuvių pavyzdingoj sankrovoj. 
“Savas pas savą”. Laimingos 
kloties naująjai sankrovai.

—Ten Buvęs.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
frie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

Visuotinas L. S. S. VIII Rajono na
rių susirinkimas įvyks septintadienyj, 
birželio 1 d., 1924 m. Raymond Cha
pel svet., 816 W. 31 St. Pradžia 10 
vai. ryto.

Visi socialistai susirinkite paskirtu 
laiku, daug svarbių reikalų turimi' ap
tarti delei L. S S. labo.
LSS. VIII Raj. Centralinis Komitetas

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9563.

SVARBUS KONCERTAS.
Kenosha, Wis. — Dailės Choras, 

rengia Justui Kudirkai, Lietuvos Ope
ros artistui tenorui, kuris atsibus ge
gužio 28 d. German American Home 
Svetainėje, 665 Grand Avė., Kenosha, 
Wis. Pradžia kaip 7:30 vai. vakare. 
Geistina, kad kaip vietiniai taiį) ir 
apylinkės lietuviai, skaitlingai atsilan
kytų į šitą koncertą, nes apart Justo 
Kudirkos taip jau dalyvaus garsi dai
nininkė Stela Lauraitienė Soprano ir 
A. Pocius, kompozitorius ir pianistas. 
Visi atsilankę busite pilnai patenkin
ti. ’ įsigykite tikietus iš kalno, kad 
vėliaus nereikėtų laukti. Tikietų ga
lima gauti pas Dailės Choro narius, 
klauskite 220 Mihvaukee Avė., Tel. 
4131, A. A. Pakšys, Dailės Choro pir
mininkas. — Rengimo Komitetas.

Bridgeport Susivienijimo Lietuvių 
Draugijų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį gegužio 
27 d., 8 valandą vakare, Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes randasi daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi reikės išrinkti 
patarnautojų dėl ateinančio Sus. pik
niko, kuris įvyks birželio 15 dieną, 
Justice Parke.

— A. Lazauskas, sekr.

SVVIFT & COMPANY

Du šimtai apskelbimų rašyaojų ir 
kitų žymių žmonių pereitą pėtnyčią 
atlankė Swift & Company išdirbystes 
kurios randasi Union Stock Yards. ši 
grupė žmonių buvo susidariusi iš 
Chicago Association of Com'merce. 
Tai grupei žmonių vadovavo Mr. 
Reed, sekretorius apskelbimų biuro ir 
Mr. Kane, apskelbimų managerius 
Svyift & Company. Jie aplankė visas 
žymesnes vietas ir apžiurėjo žingei
džias vietas tos dideles išdirbystes. 
Jie pastebėjo labai gerą sutvarkymą 
ir didelį švarumą išdirbinėjime mais
to produktų.

Ta didelė industrija, didžiausia vi
same pasaulyje, padarė apyvartos 
1923 metais virš $750,000,000. Pada
rė didžiausj progresą paskutiniais ke
liais metais.

Nors Swift & Company yra di
džiausia kompanija Jungtinėse Valsti
jose bet ji tik išdirbinėja 15% reika
lingo maisto. Tame biznyje yra la
bai didelė kompeticija.

Vienas dalykas yra labai geras, 
kad korporacija nėra užsidriusi savy
je, bet stakas ir bonai yra rankose 
publikos. .. Ir tas visuomet yra pri
menama publikai, 1886 metuose buvo 
tiktai 6 šėrininkai, o 1923 jau buvo 
46,000, apie vienas trečdalis jų yra 
darbininkai Swift & Company

Labai yra geras dalykas, kad dar
bo sąlygos ir visas darbas toje kom- 
panijoje yra labai švarus ir gerai su
tvarkytas.

(Apskelbimas)

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jono 

Povilainio, kuris paeina iš Raudonėnų 
kaimo, Veliuonos parakvijos, Raseinių 
apskričio, Lietuvoje. Apie 23 metai, 
kaip Amerikoj ir gyveno Chicago, 
III., vėliaus Gary, Indiana.

Turiu labai svarbų reikalą, jis pats 
ar kas kitas, malonėsite pranešti, už 

; ka busiu širdingai dėkingas.
JONAS KASIULIS, 

653 Garden Str., 
Kenosha, Wisconsin.

PAJIEŠKAU Dominiko Lešinskio, 
Šiaulių apskričio, Domantų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą iš Lietuvos. \

3309 So. Union Avė.
ant 3-čio aukšto

JIEŠKAU savo' tėvo Tamošiaus 
Misiūno, Daugėliškiu vai., Deniunų 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoj da
bar nežinau kur yra. Aš tik teveli 
atvažiavau iš Lietuvos ir labai norė
čiau su tamsta pasimatyti.

EMILIJA MISIUNIUTĖ, , 
1769 Roosevelt St., Gary, Ind.

jVAIRĮIŠlltELBIMAI=
PAGRAžlNAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTE
stogų prakiurimas užstaisomas 

ii' g i rantuojamas už $4. Automobilių 
trūkų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
aiiktj. įstaiga 34 metų senumo. DL 
di‘j usia ir geriausia stogų dengimo 
Ja.tiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
Jtoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

~ IRRENDAVOJIMUI
ANT rendos krautuvė South 

West kampas Halsted ir 34 PI., 
$160 į mėnesį. Ideališka vieta 
dėl restauracijos arba rakandų 
krautuvės. Mes pertaisysim.

Tel. Hyde Park 2976

PUIKI ir naddinga vieta ant 
“ofiso” dėl DHklaro, Advokato 
arba kitokios rūšies. Kiro na
me, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
St. Tel. Yard 6894.
■________________ į ■ > iQ^______________________________

PARENDAVOJIMUfi Storas. Gera 
vieta dėl Lnnch Room arba bile 
kokio kito biznio. Tirštai apgyven
ta’ vieta. Biznio apielinkėj nėra. 
Renda pigi. Atsišaukit pas:

C. P. Suromskis & Co. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys, visais paran

kamais kambarys švariausioj ir pa
rankiausioj Bridgeporto dalyj, mažoj 
šeimynoj. Parendavosiu vyrams ar 
merginoms dviem arba vienam. Gali 
būti ir vedusi pora. Turi būti blaivus. 
Aasišaukite į Naujienas Bridgeporto 
Skyrius, 3210 S. Halsted St. Box 112.

KAMBARYS gana tinkamas dėl 
vieno arba 2jų vaikinų. Čia randasi 
visi patogumai, kaip tai pianas ir gar 
radžius kuriems reikia. Ruimas ge
ras, šeimyna maža, vaikų nėra. 
Kreipkitės iš ryto iki 10 vai, i po 4 
vai. vakaro šituo antrašu. M. Liubert, 
1 lubos, front, 5751 S. Carpenter St.

REIKIA DARBININKŲ
______ MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Ge
ra alga, nuolat darbas.
AETNA WASTE PAPER CO., 

902 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
REIKIA salesmanagerio ir sales- 

manų pardavinėti lengvai parduo
damus lotus Hedgevvich, netoli 
Fordo automobilių dirbtuvės. Pro
ga* net nakties laike padaryti pini
gų. Duodamas automobilius; klaus
kite.

Mr. B. Jarzemrbski, Pater & Co.,
22 W. Monroe St., Room 1103

REIKALINGAS bekeris dėl 
baltos ir juodos duonos kepimo. 
Atsišaukite tųojaus.

4530 So. Honore St.
Tel Lafayette 8583

REIKALAUJAM —
Upholsterių prie pliušinių 

setų.
Atsišaukite

3016 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
________VYRŲ

REIKALINGAS bučeris, kuris ge: 
rai pažįsta šitą darbą. Turi mokėti 
susikalbėti angliškai ir lenkiškai. 
Alga gera.

Atsišaukite
T. KARČAUSKAS
5200 So. Honore St.

REIKALINGA 10 karpende- 
rių unijistų ant trimingo.

Atsišaukite.
J. G. MEZLAIŠKIS, 

2319 W. 24 Str.
Tel. Canal 5395

RUTINAI

—REIKIA BEKERIŲ—
PIRMARANKIŲ, 

antrarankių, ir 
trečiarankių.
Taipgi kėksų bekerių.
Atsišaukite nuo 4 iki 6 valan

dų vakare. t
4224 West Roosevelt Rd.

REIKIA—
ddšrų prikimšėijų. Ateikite 

pasirengę darban.
PU*RITY PACKING CO.

3247 W. 47 Str.

REIKALINGAS bučeris, ku:-< 
ris kalba lietuviškai, lenkiškai 
ir angliškai. Atsišaukite tuojau

T. PIKČIURNA, 
4518 So. Wood Str.

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI
Vėliausio fetyliaus parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
liampa, paveikslai ir dvigubų spring- 
sų fonografas su rekordais. Viskas 
kaip nauja. Parduosiu sykiu arba 
dalimis už bile gerą pasiūlymą. Atei
kite ir pamatykite tuos gerus bar- 
genus.

1922 So. Kedzie Avė.

PARKAVIMUI
PARDAVIMUI HbHiviška krautu

vė, grosernė, saldainių, Dry Goods, 
tabako, cigarų ir taip toliau. Par
davimo priežastis patirsit prie sa
vininko. Adresas toks:

WILLIAM JANKAUSKAS
8466 So. Vincent Avė. Chicago

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, vertas $750. Yra benčius, 
liampa, cabinet ir 76 roleriai, už 
$125. Klauskite Mrs. Doepke 
piąno. ,

3324 N. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
Parduosiu arba mainysiu ant lo

to. Geras išdirbtas biznis per ilgus 
metus.

Atsišaukti pas.
Savininką nuo 8 ryto iki 8 vakare.

4947 W. 13 St., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katescn, kampinė krautuvė ir bu- 
černė, ledaunč, mėsai kaladė, mė
sai piaustytuvas ir moderniški fix- 
tures, 5 gyvenimui kambariai, ren
dos $75, ¥2 bloko nuo mokyklos, 
agentų nereikia, 

6758 Elizabeth St.

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos, ice cream ir kitokių smulk
menų. Senas išdirbtas biznis ir pa
togi vieta. Parduosiu už cash ar
ba- galiu mainyti įmažą namą.

Kreipkitės
708 W. 30th St.

Tel. Victory 9531

PARDAVIMUI muzikos ir auksi
nių daiktų krautuvė, gera vieta lietu
viui arba lenkui, geras lysas, 6 kam
barių flatas, randasi prie Archer 
Avė., 4200 į vakarus.

Atsišaukite
C. K. RAYMOND AND CO.

127 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
29, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka- 
binet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš- 
tas.

1389 Milwaukee Avė.
Klauskit Mrs. Podwelski Player Piano

PARDAVIMUI' bučernė ir 
grosernė. Biznis vienas iš ge
riausių South Sidėj. Nupirksit 
pigiai. Kreipkitės, Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 491.

GROSERNĖ turi būti parduo
ta į 2 dienas. Už jūsų pasiulimą 
arba mainais ant automobiliaus.

Atsišaukite
4853 So. Ada St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui restaurantas lietuvių, 

lenkų ir kitų tautų apgyventoj kolo
nijoj. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, ar automobiliaus. 
Pardavimo priežastis labai svarbi. Sa
vininkas .

. 1803 W. North Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI valymo ir dažymo 

krautuvė labai geroje vietoje, su nau
ju Hoffman prosu ir gerais rakan
dais. / Daromas geras biznis, yra ge
ra priežastis pardavimui.

Atsišaukite
1932 W. 35 St.

DELIKATESEN, ice cream ir t. t., 
4 kambariai gyvenimui, lysas, renda 
$35, labai didelė vieta pravažiuojan
čių, nėra kito tokio biznio, kaina 
$1250, arba geriausį pasiūlymą.

Atsišaukite
4430 W. 60 St.

PARDAVIMUI ar mainymui didelė 
puiki bučernė ir grosrenė South Side, 
nepatyrimas biznio verčia parduoti 
pigiai ir priimsiu automobiliu, lotą 
ar kitą vertybę mainais. Norintis 
R-ero biznio atsišaukit tuojaus.

501 E. 61st St.
Tel. Englcwood 10048 

... t_________ ______________—..—
I

PARDAVIMUI pilnai įrengtas real 
estate ofisas, pardavimo priežastis, 
apliedžiu miestą. Gera proga jau
nam vyrui įeiti į gerą biznį. Atsi
neškite depozitą su savim, kaina tik
tai $350.00.

Šaukite Wentworth 0069

PARSIDUODA muzikalių įstru- 
mentų ir auksinių daiktų krautuvė 
štoras. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo.

Atsišaukite pas;
A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St., 
Telefonas Blvd. 4899

^PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Aš parduodu savo pu
sę biznio. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Kreipkitės:

2057 W. 22 Place*
Tel. Canal 2881

PARDAVIMUI bučernė su 
namu arba be namo, geroje vie
toje ir geras biznis. Atsišauki
te tuoj.

5758 So. Robey Str.

PARDAVIMUI barbernė, biz
nio daroma į savaitę nuo $110 
iki $120. Galite pasirinkti vieną 
iš dviejų: 808 W. 35 St., arba 
808 E. 64 St., klauskite Mr. 
Ralph. • —_

PARDAVIMUI groseris ir 
Ice Cream parloras. Lysą gali 
gaut ant 3 metų. 5 kambariai: 
renda $40. 

2800 Emera'ld Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ki 
tokių daiktų krautuvė. Biznis iš 
dirbtas gerai arba mainyčia ant 
namo. Kreipkitės priešais Liet, 
bažnyčią.

So. 49 Ct. Cicero, III.

~ nkmai-žemT
PARDAVIMUI 9 lotai; 7 daigte, 

o du atskirai, Ilarvcy, III. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant ge
ro automobiliaus.

Kreipkitės vakarais 
Frank Čekanauskas,

5914 Stevvart Avė., Chicago.

BRIGHTON PARK
Medinis namas, 2—4 kambarių ir 

bučernės ir grosernės biznis. Par
duosiu arba mainysiu bile ant ko.

GEORGE D. TALUC
2102 N. Leavitt St.

Tel. Brunsvvick 6891

TURĖK ANT ATMINTIES
Mes perkam, parduodam ir mai

nom namus, farmas, taipgi viso
kius biznius. Kreipkitės:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone: Boulevard 9641

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis, dviejų pagyvenimų, 4 
kambarių namas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažo groserio, 
ar automobiliaus. šis namas yra 
ant Bridgeporto.

ANTRAS namas arti vienuolyno, 
4 kambarių, beismentas cemen
tuotas; lotas 50 pėdų pločio, ga-' 
radžius. Kaina $4300.

Kreipkitės
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296

PARDUODU medinį namą ir 10 
lotų, visi kruvoi, namas 6 kambarių, 
elektros šviesa, kiti įtaisymai, rand/. 
si šalę miesto gražioj vietoj. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant gro
sernės ar kitokio biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

PARSIDUODA 2 flatų ir beiz- 
mantas, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Atsišaukite
728 W. 17 St.

PARDAVIMUI du narnai: 
vienas mūrinis, kitas medinis, 
pietvakarinėje miesto dalyje. 
Matyt galima subatoje po pietų 
arba nedėlioję visą dieną.

3906 W. 62 Stn ‘

NAMAI-2EME
MES PARDUOSIME ką tik jus no

rėsite apielinkėj Marųuette Manor. 
Musų kainos yra teisingos, planus su
teikiame dykai, matykite.

WEBER AND WILLIAMS
’ BUILDERS

2516 W. 63 St.
Phone Republic 1932

ANT IŠMAINYMO
2 flatų naujas muro namas; mainy- 

siu ant bučernės, grosernės arba ma
žesnio namo ar lotų. Su reikalais 
kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Telefonas Blvd. 4899

BARGENAS
Prie Povvell Avė., 6x4, mūrinis, 

rendos $185 i mėnesį, parinktoj 
.vietoj, kaina $15,500, pinigais reikia 
$8,000.00.

MR. JOE BENDOKAITIS
Soo Land Company 
1824 Wabansia Avė.

BARGENA1
3 apt. muro frontu, kaina $18,500, 

įmokėti $5,000, 5-6 kambarių apt. 1 
blokas nuo Sheridan Rd.

20 apt,, kampinis, įmokėti $20,000, 
įplaukų $18,000 į metus, kaina tei
singa, namas užsimoka pats už save.

6 apt., sun parlor, $53,000 lengvais 
išmokėjimais, gražus 5 kamb. apt. 2 
karų garadžius.

6 apt. Iiawrence Av., kaina $58,500, 
įmokėti $18,500, naujai užfinansuotas, 
netoli ežero.

SHER-WAY REALTY CO., INC. 
3810 Broadway, temp. 
Phone Lake Wiew 1715

PARDUODU namą 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius ir garadžius 2 maši
noms, namas randasi Bridgeporto 
apielinkėje, parduos už $4,700, įmokė
ti $1,900, namas yra gerame stovyje. 
Visi įtaisymai. Kriepkitės

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

Specialis Bargenas
Pažiūrėkite. prie 6412 S. Francisco 

Avė., du dviejų flatų mūrinis namas 
po 6-6 kambarius, sun parloras, mo
derniškas. Taf? yra geriausis pirki
nys Marųuette Manor. Del smulkme
nų kreipkitės prie

WEBER AND WILLIAMS 
BUILDERS 

2516 W. 63 St.
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI . medinis na- 
mas 5 ruimų elektriką, maudy
nės, visas namas gerame padė
jime. Kreipkitės

3737 W. 55th St.

”, PARDAVIMUI medinis namas 2 
pagyvenimų arba mainysiu ant loto, 
kur prieinamoj vietoj. Cemento bei- 
smantas.

Kreipkitės
4509 So. Albany Avė.
Tel. Lafayette 8020

PARDUODU 2 pagyvenimų medi
nį namą, 2 po 4 kambarius, platus lo- 
aas. Visi įtaisymai randasi, Brighton 
Parke, gražioj vietoj, parduosiu pi
giai arba mainysiu ant biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI 2 aukštų akmeniniu 
frontu namas. Kaina $7000.00. Gera 
rendą neša.

Kriepkitės
925 W. 18th PI.

Tel. Berwyn 2049 R.

MORT6ECIAI-P»SKOLOS
MES turime fondą iš $200,- 

000 investavimui į antrus mor- 
gičius ir kontraktus. Dokumen
tą* $10,000, pageidaujama 3 ar 
mažiau metų laiko.

DOVENMUEHLE, Ine.
105 So. Dearborn Str.

Central 6393

MES padarome ir perkame antrus 
morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komišiną . Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Bumhona 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 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai išmokite barberystės, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Wdls St., 
Chicago.

........... . -------- -.....______ ________
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