
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBL1SHED BY 5*. LITHUANIAN NBWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

* Telephons Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

t

THE LITHUANIAN DAILY NEWS;
Eutered as second Clasa Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 

under the Ačt of March 8, 1879.

į The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
‘ THt Lithuanian Daily New«

PUBLISHEDBY 2JU LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halflted Street, Chicago. Illinois

Telephone Rooievelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
— —*

-----**- —. ........................ ■IWI|l 'Į.-...--------IĮ

VOL. XI. Kaina 3c.
------ --------- T ~1W1T IW iil 'Hili lilll i Ii IITinTJf ai

>UIII‘»»<JW«SBL IIII iii- m-gu.i 11 iii i

Chicago, III., Penktadienis, Birželio-June 6 d., 1924
—---------- , „įgįį Į --------------------Tiiiiga--—— rir^iii^’MMagMMKHMgBags^hMiėiĮiii'diiffdMnniiHiigCT

»■».!'!----- ■■■■!__ i liLL.i. ............M ■ li i.RI.Į i ■■■ ■ _i

Nb. 138
-------------- n"rr~~r~ir~r~ r~ ~ ~ i........ ----------------------------

Galvanauskas rai Herriot atsisakė būt 
Francijos premjeru

kalaujas Vilniaus
Lenkai vėl skųsią lietuvius 

Tautų Lygai
Herriot atsisakęs būt Fran 

cijos premjeru
Galvanauskas reikalaująs 

grąžinimo Vilniaus
Pasikeitusios Anglijoj ir Fran- 

cijoj va*džios esančios Lietu
vai palankios Vilniui atgauti

žinių taipjau apie 
sandėlius Polesio 

Tie sandėliai pri-

KAUNAS, birž. 5. — Lietu
vos premjeras Galvanauskas 
specialiame pasikalbėjime su 
Kauno spaudos atstovais šian
die pasakė, kad Lietuva reika
laujanti grąžinimo jai Vilniaus 

. ir dėl to darysianti atitinkamų 
žingsnių Paryžiuj ir Londone.

Permainos valdžių Anglijoj

lietuvių diplomatijai, dėl to 
* ministeris pirmininkas Galva

nauskas esąs tikras, kad Vil
nius busiąs atgal Lietuvai su
grąžintas.

Lenkai vėl protestuosią 
Tautą Sąjungai

Esą susekę “kresnose” “Hetu- 
vių bandų” amunicijos san
delius.

Chicagos lenkų Dziennik 
Ludowy išspausdino šitokią 
žinią iš Varšuvos birželio 5 
dienos data:

“Vakar pas prezidentą Woj- 
cuechawskj įvyko (konfeirencfija 
dėl padėties Rytų ‘kresnose’ 
(pakraščiuose). Konferencijoj 
dalyvavo pats prezidentas Woj- 
ciechowski, premjeras Grabs- 
ki, užsienio reikalų ministeris 
Zamoyski ir specialiai pašauk
tas generolas Sikorski.

“Konferencijoj nutarta pa
duoti Tautų Sąjungai protes-

tą prieš lietuvių bandų darbuo
tę krosuose. Telehanų kaime 
rasta amunicijos sandėlys. Po
licija gavo 
amunicijos 
miškuose.
ruošti puolikams.
Užgynė Lietuvos maldininkų* 

kelionę
“Šiomis dienomis lenkų val

džios delegatura Vilnijoj gavo 
žinią, kad buk Lietuvos pasie
ny susirinkęs didelis būrys 
žmonių, neva maldininkų, no
rinčių keliauti į Vilniaus Kal
variją.

“Delegaturos gautos konfi- 
dencialės žinios betgi parodė 
aiškiai politinį tų neva maldi
ninkų kelionės pobūdį: po prie
danga tikybinio reikalo tie ke
leiviai turėjo tikslo suruošti 
Vilnijoj masinę demonstraciją 
už prijungimą Vilniaus Lietu
vai.

“Taipjau pasirodė, kad tarp 
tų keliauninkų buvo persiren
gusių ginkluotų Lietuvos šau
lių, kurių tikslas buvo surink
ti karinių žinių, o taipjau da
ryti agresingų žygių.

“Surinkus tokių žinių lenkų 
delegatura užgynė maldinin
kams pereiti sieną ir žymiai 
sustiprino sienos -sargybą.”

PARYŽIUS, birž. 5. — Sena
to ir atstovų rūmų pirmininkų 
patartas, prezidentas Milleran- 
d’as šiandie vakare pasikvietė 
radikalų lyderį Herriotą ir pa
prašė jį sudaryti naują kabine
tą. Herriot atsisakė.

Herriot apie politiką.
PARYŽIUS, birž. 5. — Kal

bėdamas Anglų-Amerikiečių 
Spaudos draugijai Paryžiuj va
kar p. Herriot, kuriam likta 
valstybės vairas imti į savo ran
kas, pareiškė:

“Mano politika — paprasčiu 
paprasčiausia: aš noriu taikos: 
Francijos, Anglijos ir Amerikos 
uždavinys vesti pasaulio tautas 
plačiuoju taikos keliu. Aš ti
kiuos sugebėsiąs nuveikti savo 
dalį, anglosaksams padedant.

“Vargas su šios dienos politi
ka, kad ji yra lyginai koks žai
slas, kur priešingosios jėgos 
vartoja kiekvieną galimą meto
dą, kad tik viršyti, kad tik nu
veikti priešingąją pusę. Diplo
matai, valstybės vyrai perdaug 
vartoja slaptų, pasalių metodų. 
Aš noriu žaisti politika taip at
virai, kaip kad elgdamasis su 
savo draugais bet kuriais priva-1 
čia A dalykais. Aš noriu, kad 
kiekvienas valdžios aktas butų Į 
viešai skelbiamas ir visiems ži- Į 
nomas. |

Įspėja laikraštininkus.
“Jeigu jus, laikraštininkai, I 

norite naujienų, žinių, ateikite Į 
pas mane, ai* pas mano bendra-1 
darbiautojus. Mes pasakysime Į 
jums viską, dagi jei musų nuo-Į 
rsonč nesutiks su jūsų nuor/.o- Į 
ne. Aš noriu tik, ir prašau, I 
kad laikraštininkai netikėtų I 
piktoms ir nepamatuotoms pa-1 
sakoms, bet ateitų ir pasimaty
tų su manim.” )

P. Herriot atkartojo dar, kad I 
jo siekimas bus sustiprinti to
kias tarptautines įstaigas kaip 
Tautų Sąjunga, Hagos tribūna-Į 
las ir Tarptautinis darbo biuras.

TERORISTO AUKA

Kunigas Seipel, Austrijos mi- 
nisteris pirmininkas, kurs pra
eitą sekmadienį buvo teroristo 
Karlo Javoreko pavojingai pa
šautas.

pas mirštantį ligonį
pa-

BALONUI EKSPLIODAVUS, 
DU MOKSLININKU ŽUVO.

Pilietinis karas Albanijoj

Valdžios naftos šaltinių iš 
nuomojimas būvąs

Sekretorius Fall, paėmęs iš Do- 
heny 100 tūkstančių dolerių, 
“smerktinas”.

Užgina žinias apie nera
mumus Rumanijoj

Pusiau oficialiai skelbiama, kad 
žinios apie žygiavimą 50,000 
valstiečių ant sostinės esan
čios neteisingos.

Vargšė ex-imperatorienė
Jai reikia tik 5000 dolerių mė

nesy gyventi, bet ir tų nėra.

BELLEVILLE, Ilk, birž. 3. 
— Netoli Bement, III., šįandie 
rasta du sumankytu lavonu: 
Dr. C. L. Meisingero, oro biuro 
direktoriaus, ir Įeit. J. T. Nelly, 
kuriuodu vakar buvo armijos 
balonu S-3 išlėkė iš Scott sto
vyklos oro judėjimų tyrinėti. 
Balonas ekspliodavo ir sudegė.

Sukilėliai pasiuntė valdžiai ulti
matumą, reikalaudami jos re- 
zignavimo.

Lietuvių Socialistų Sąjungoj
LSS. KONFERENCIJA

Šiuo pranešu visoms LSS. Kuopoms, kad LSS. Pil
domasis Komitetas laikytame savo ekstra posėdy, birže
lio 4 d. 1924 m., nutarė šaukti visos LIETUVIŲ SOCIA
LISTŲ SĄJUNGOS KONFERENCIJĄ.

LSS. P. K. šaukia šią konferenciją remiantis LSS. 
konstitucijos straipsniu IX, kur sakoma: “P. K. gali, rei
kalui esant ,šaukti LSS. konferenciją, kurios atstovybę 
nustato jisai pats. 2. Konferencijos nutarimai neturi 
verstinos galios; bet jie gali būti paduoti referendumui 
patvirtinti”.

LSS. Konferencija įvyks birželio 22 d., 1924 m. ir 
tęsis, kol bus reikalinga. Konferencijos vieta -— Wilkes 
Barre, Pa.

< Kiekviena LSS. kuopa gali siųsti j šią Konferenciją 
po 2 delegatus. Jei kuri kuopa negalėtų viena pasiųsti 
delegato, tai ji gali tuo tikslu susidėti su kita kuria kuo
pa arba kuopomis.

LSS. kuopos savo delegatų išlaidas apmoka pačios.
Todėl visos LSS. kuopos, malonėkite tuojau šaukti 

savo kuopų ekstra susirinkimus ir išrinkti delegatus. 
Kurios nesiųs delegatų, tegul bent raštu priduoda LSS. 
Sekretoriui savo sumanymų L. S. Sąjungos labui. •

A. žymontas, LSS. Sekretorius.

Bielgradas, birž. 5. Pilietinis 
karas Albanijoj plečiasi. Pietuo
se, Berato srity, sukilėliai grū
moja Elbasano miestui.

Pulkininko Redžebo sukilėliai 
šiaurėj atakuoja Alesio.

Skutario sukilėliai, žygiuo
jantieji į krašto sostinę Tiraną, 
pasiuntė ultimatumą valdžiai, 
reikalaudami, kad ji tuojau re
zignuotų.

Jugoslavijos užsienio reikalų 
ministeris Ninšič pareiškė, kad 
nors Jugoslavija tvirtai laikiu
sia Albanijos nepriklausomybės 
principo, bet ji-negalėsianti pa
silikti neitralė atvėju, jeigu ku
ri kita valstybė įsimaišytų į 
vidujinius Albanijos dalykus.

Areštuojant, piktadarys dar 
šovė policininką.
DRACUT, Mass., biri. 5.

Pas ligonį John King’ą buvo 
pašauktas į namus kunigas 
Mielinei Gilbride. Duodant li
goniui “paskutini patepimą,” į 
kambarį įėjo ligonio sūnūs, 
taipjau John King, 37 metų, 
kažin-ką sau panosėj sumur
mėjęs išsitrauk® revolverį ir 
paleido tris šūvius į kunigą. 
Kunigas krito negyvas.

Tatai padaręs King’as 
ėmė kapstą ir išėjo į 
dirbti.

Apie 
policijai, 
policijos pagalbos iš Lowell’io 
nuėjo į lauką piktadarį suim
ti. Kai jie norėjo priėjo prisi
artinti, King’as įspėjo, kad ne
lįstų arčiau, nes šausiąs. Poli
cija betgi nepaklausė įspėjimo, 
ir King’as šovė. Policistąs 
Petrie buvo sužeistas, bet kiti 
jo padėjėjai šoko prie King’o 
ir jį nugalėjo, stipriai apdau
žydami.

King’as buvo nugabentas j 
LowelTio policijos nuovadą. 
Čia jį buvo atlankęs kunigas 
(Ląvvrence Tigbe, bet areštuo
tasis atsisakė su juo kalbėtis, 
pasakęs tik: “čia kitas dar iš
davikas!”

Del kokios priežasties Kin
gas užmušė kunigą Gilbride, 
jis nesisako.

pasi- 
lauką

atsitikimą duota 
kuri dar pasišaukus

žinia

RESPUBLIKA MONGOLIJOJ.

MASKVA, birž. 5. — žinių 
agentūra “Rosta” gavo praneši
mą iš Ugros, kad žmonių vald
žios partija nutarus įsteigti 
Mongolijoj respublikinę valdžią 
ir kad vyriausioji Mongolijos 
taryba veikausia sutiksianti to- 
q nutarimą priimti.

PASISKANDINO.

CHICAGO. — Ežere ties 67-a 
gatve vakar pasiskandino Mrs. 
Ed. McFadden, 7020 Mervill 

'Avė. Metus laiko ji sirgus sun
kia nervų liga.

ITALIJOS KARIUOMENĖ 
AZIJOJ

ATĖNAI, Graikija, biri. 4.— 
Iš Santos praneša, kad Italijos 
kariuomenės dalys vakar už
ėmusios Šokią, netoli Smirnos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 5 d., užsienio pini- 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .....
Belgijos, 100.frankų .............
Danijos, 100 kronų ..... .........
Italijos, 100 lirų ........ ............
Francijos, 100 frankų .........
Lietuvos, 100 litų ....... .......
Norvegijos, 100 kronų .......
Olandijos, 100 florinų ...........
Suomijos, 100 markių ........ :

$4.30 
. $4.36 
$16.85 
. $4.34

$4.95 
$10.30 
$13.56 
$37.39 
.. $2.52

privatinėms 
kompani-

kad prozi-

VVASHINGTON, 1). C., birž. 
5. N Senato komisijos naftos 
skandalui tyrinėti prokuroras, 
senatorius Walsh, įteikė šiandie 
senatui savo raportą, kuriame 
nurodoma į aiškius įstatymų 
laužymus išnuomojant valdžios 
naftos šaltinius 
Sinclairo ir Dohcny 
joms. *

Raporte sakoma,
dento Hardi ngo Įsakymas per
vesti naftos rezervacijų dalykus 
iš laivyno j vidaus reikalų de
partamentą, buvęs neteisėtas.

Buvęs vidaus reikalų sekreto
rius Fall, kurs vedė slaptas na
ftos šaltinių išnuomojimo per- 
traktacijas, daręs tatai apsilen
kdamas su įstatymais.

Sekretoriaus Failo priėmimas 
100 tūkstančių dolerių iš Dohe- 
ny’o esąs “griežčiausiai smerk
tinas.”

Buvęs laivyno sekretorius 
Denby ir jo padėjėjas Roose- 
velt’as raporte pateisinami, kai
po visai naftos išnuomojimo 
pertraktacijose nedalyvavę.

Taipjau, pasak raporto, ko
misijos tardymuose nebuvę įro
dyta, kad butų buvęs koks nors 
sąmokslas padarytas tarp naf
tos kompanijų ir kitų asmenų 
laike republikonų konvencijęs 
1920 metais, dėl valstybės turtų 
išnaudojimo.

BU C H A R ESTAS, 1 Lu man i j a, 
birž. 5. — Pusiau oficialiai už
ginama sensacingi pranešimai 
apie tai, kad buk padėtis Ruma
nijoj pasidarius kritinga.

Vienas tokių pranešimų skel
bė, kad generolas Averescu, bu
vęs pirmiau premjeras, einąs su 
50,000 valstiečių ant Buchares- 
t<>. Ištikrųjų gi gen. Averescu 
tik dalyvavęs savo partijos 
kongrese, kuriam jis pirminin
kavęs, bet tasai suvažiavimas 
buvęs visai ramus.

Pusiau oficialia pranešimas 
sako, kad visoj Rumanijoj vis
kas esą ramu. Gandai tie esą 
prasimanyti tam tikrų žmonių, 
kuriems rupi iššaukti paniką 
biržoj.

IR ČIA PRASIMANYMAI

Romos ambasadorius Turkijoj 
užgina žinią apie italų užėmi
mą Skokios.

ROMA, birž. 5. — Atėnų 
spaudoj pasirodžiusieji vakar 
pranešimai, kad buk Italijos jė
gos užėmusios Šokią, arti Smir
nos, laikoma čia kaipo dar vie
ną pavyzdį, kaip Graikų-Turkų 
spauda veda kampaniją prieš 
Italiją. Italijos ambasadorius 
Konstantinopoly, p. Montągna, 
praneša, kad pranešimas apie 
italų užėmimą Skokios esąs gry- 
nių gryniausias prasimanymas.

Amerikos ambasadorius 
Japonijai Woods grįžta

Tokios piliečiai išlydėjo jį su di
delėmis ovacijomis.

TOKIO, Japonija, birž. 5. — 
Rezignavusis Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Japonijai, Gy
rus E. Woods, šį rytą apleido 
Tokio ir išvažiavo j Jokohamą, 
iš kur jis laivu, President Mc- 
Kinley išplauks į Ameriką.

Kadangi p. Woods buVo labai 
palankus japonams ir darė visą, 
kad kongresas nepriimtų tokio 
japonams nepalankaus Įimigra- 
eijos įstatymo, jis įsigijo japo
nuose dideles simpatijos ir pa
garbos. Ir dabar, jam aplei
džiant Tokio, nežiūrint kad šiaip 
japonai pasidarė labai nepalan
kus amerikiečiams, savo priete- 
lių Woods’ą minių minios žmo
nių lydėjo gelžkėlio stotin ir 
kėlė jam didžiausių ovacijų at
sisveikindami.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ

BEDFORD, Ilk, biri. 4. — 
Perkūnas užmušė Elizą Craw- 
ford’ienę ir jos aštuonių metų 
sūnelį, jai su vaikučiais besi- 
triusiant darže. Antrasis vai
kas tapo suparaližuotas.

ITALIJOS KARALIUS VA
ŽIUOJA Į ISPANIJĄ

birž. 4. — Italijos 
Viktoras Emanuelis, 
Elena ir karaliunas 
šiandie išvyko |į Is-

ROMA, 
karalius 
karalienė 
Umbertas
paniją. Išplauks iš Spezia lai
vu Dante Alighiieri. Jį lydės 
keli karo laivai.

KOVA SU VERGŲ PREKYBA

LONDONAS, birž. 4.— Ang
lijos vyriausybė pasiuntė į Rau
donąsias jūres greitų ardomų
jų laivų divizijų kovoti su ver
gų prekyba, kuri vedama tarp 
Afrikos ir Arabijos pakraščių.

FRANKAS NUKRITO ŽEMIAU
5 CENTŲ

NEW YORK, birž. 4. — 
Francijos frankas vietos bir
žoj šiandie nupuolė vėl žemiau 
penkių centų, —- 20 punktų 
mažiau nei vakar.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 5. — Buvusi Austrijos- 
Vengrijos ciesorienė Zita vėl at
sidūrė sunkioj finansinėj padė
ty. Ji gyvena Le Queitio’j, Is
panijoj, savo dvarui išlaikyti jai 
pareina 5000 dolerių mėnesy — 
visai mažmožis, — bet ir to ma
žmožio iš vandens nepasemsi, o 
Ispanijos karalius Alfonsas ir 
kiti subsidijos nebeduoda. Bu
vęs premjeras ir artimas ex-cie- 
sorienės draugas grafas And- 
rassy užkure Vengrijos aristo
kratus, kad žiūrėtų, kur pinigų 
Zitai gauti.

Penki laivyno lakūnai 
užsimušė

Japonų hidroaeroplanas, užside
gęs ore, nupuolė.

TOKIO, Japonija, birž. 5.— 
Japonų laivyno hidroaeroplanas 
užsidegė ore, ir iš dviejų šimtų 
metrų aukštumos nukrito že
mėn arti Jokosukos laivyno sto
ties. Du oficierai ir trys jūrių 
kareiviai užsimušė, o vienas ka
reivis pavojingai susižeidė.

Užsimušė lakūnas.

LONDONAS, birž. 5 — Už
simušė lakūnas Įeiti Ussher, nu
kritęs su karo aeroplanu žemėn.

Chicago ir apielinkė. — šian
die giedrėja; nedidelė atmaina 
temperatūroj; .vidutinis pietų 
ir pietvakarių vėjas.

Saulė teka 5:14, leidžias 8:22

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
jsystemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 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.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntiniui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE; BENOšIAUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

IMAUnENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Sveikatos Dalykai
ŠALČIAI.

Congress St. netoli Wabash Avė. 
2:20 —- Du syk dienoje — 8:20

Nedėlioj 3 valandą po pietų
D. W. Griffit’o

(Prirengėjas ir direktorius puikiausių krutamu paveikslų, kaip tai 
**The Birth of Nation”, “Intolerance”, “Orphans of The Stonu”, ir tt.) 

Masterpiece ir didžiausia parodymas

‘AMERICA
p.W.G^nn'S

“Ameri- 
pasiauka- 
kolonistų 

Revoliuci-
Amerikoje.

k $5

‘•Tai yra gyveni
mo džiaugsmas 
visais atžvilgiais, 
neprleiskite jo”. 
Taip sako Fay N 
King laikrašty 
American.
“Mr. Griffith už
sitarnauja padS- I 
kos nuo Ameri
kos žmonių už 
perstatymų to di
delio istoriško pa 
veikslo”.
Charles A. Mc- J 
Mahon, The Ca- 
tholic News.

(TAUTA SAVO VEIKMfiJE) 
D. W. Griffit’as,1 
didžiausias pri
rengei as ir di
rektorius kruta
mu paveikslų pa
saulyje, pasiro
dė pilname savo 
didume 
c a”, 
vimas 
laike 
jos
Kokį mes turime 
laisvę kur šian
dien naudoja
mas.

Veikalas parašytas Throbbing, pulsojantis, vadovaujantis 
romanas kuris pagamino

AMERICA 
Didžiausia tauta veikmėje 

Vakarais ir subatoje dieną, 50c., 75c., $1, $1.50 
Kitomis dienomis, 50c., 75c., $1.00 

Pagal didumo teatro yra labai gerų vietų už 50c. ir 75c. 
dėl visų perstatymų

[Iškilmingas Piknikae
Rengiamas

DRAUGYSTĖS D. L. K. KEISTUČIO
Atsibus

Nedėlioję, Birželio 8, 1924
NATIONAL DARŽE

Riverside, III.
' Pradžia 10 vai. ryto, ir tesis iki vėlumai. 

Griež PHILLIPS muzika.
širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti į musų rengiamą pik

niką ir užtikrinam iš kalno, kad busite pilnai užganėdinti.
KOMITETAS'.

Nauja Lietuvių Instaiga
Atsidaro nuo dabar

Varde

Willow Springs Hotel
Savininkai: Mary Makutėnas ir T. Janusas

Vieta nakvynei, pasilinksminimams, kiekvieną dieną ir vakarą 
ant tyro oro ir gražiame name. Pilnas patarnavimas: svetaine dėl 
šokių, Restaurantas dėl valgių ir salionas dėl visokių gėrimų ir Ice 
Cream Parloras.

Vištienos pietus ant kiekvieno pareikalavimo. šokiai atsibuna 
kiekvieną seretlos, subatos ir nedėlios vakarais.

Kviečiame kiekvieną lietuvį ir lietuvaitę, visus be skirtumo atsi
lankyti n? linksmai praleisti laiką.

Kelias — Archer Avė. ir Joliet Road iki Willow Springs, III.

šiame metų sezone kasmet 
serga labai daug žmonių, kurie 
turi slogas, gripų, difterijų ir 
plaučių uždegimų, o kartais tai 
net ir džiovų. Aplinkybės, ku
rios veda prie daugumos ligų, 
(kurių pradžia dažniausiai yra 
slogos), yra šios: (1) Staigi oro 
atmaina, (2) Perdaug prišildyti 
kambariai, ypač šildomi šiltu 
oru (3) Perdidelis susigrūdi
mas, prasta ventilecija dirbtu
vėse, gatvekariuose, ir net na
muose kurie randasi vargingo
se miesto dalyse; (4) Persival
gymas sunkiais valgiais ir ne- 
užtektinas mankštinimas; (5) 
Tinkamo apsirengimo stoka, 
taip kad kūnas esti atšaldomas; 
(6) Neatsargumas iš pusės tų 
kurie prižiūri ligonius, prilci- 
leidžiant kitiems užsikrėsti ta 
pačia liga.

i Du faktoriai reikalingi kad 
užkrėtus žmogaus kūnų kokia 
nors liga; (1) Ligos peras, kokių 
nors budu turi įsigauti į kūnų ir 
(2) Kūnas turi būti ant tiek nu
silpnėjęs, kad padarius tinkamų 
dirvų tiems perams augti.

Abu tie faktoriai remiasi vie
nas kitu. Be jų abiejų negali 
būti ligos. Turint slogų nerei
kia kito bučiuoti; kosėjant ar 
čiaudant reikia pridengti burnų 
skepetaite, nes kitaip nesuskaD 
tomą daugybė ligos perų esti iš
metama lauk taip kad kiti ap
link gali lengvai užsikrėsti. 
Daug pagelbsti ypatiškas kūno 
prižiūrėjimas, dažnai prausian
tis ir maudantis.

| Antras faktorius lygiai taip 
pat svarbus kaip ir pirmas, ir 
yra beveik musų kontrolėje. 
Kiekvienas žmogus turi stengtis 
palaikyti savo kūnų kuogeriau- 
siame stovy. Taip darant, kū
nas neduos progos ligų perams 
įsigauti. Geriausias apsisaugo
jimas nuo jų tai sveikata.!

Bet kų padarius kad būti svei
kais, išvengti slogų ir kitų už
krečiamų ligų? Ir kų pada
rius kad atgauti sveikatų? Čia 
keletas patarimų: 

I

1. Valgyk mažai ir maistin
gus valgius. Valgant riebius ii' 
sunkius valgius perdaug pripil
do sistemą visokiais nuodais, ir 
kūnų padaro gera dirva ligos pe
rams plėtotis.

2. Nebijok gerti daug van
dens — nuo šešių iki dvylikos 
stiklų kasdien. Vanduo reika
lingas, kad išplovus nuodus, ku
rie kune užsilieka. Kitaip šie 
nuodai vis daugintus, kas kenk
tų sveikatai, sumažintų veikian
čias pajamas, ir labai įerzintų.

3. Vaikščioti nors pusvalandį 
kas rytas ir vakaras tyrame ore, 
nes tas pagelbės išvalyti kraujų 
nuo visokių nuodų ir labai su
tvirtins kūnų.

4. Dėvėk tiktai užtektinai 
drabužių kad palaikius kūnų šil
tu, ir niekuomet nereikia atšal
dyti kūnų taip kad drebulys krę-
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Kaina 35c. 
aptiekoeo

Kūdikiai mėgsta JĮ!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
dali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebCkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

Ireg. S. V. Pat. Biure.
PaetebCkit jų pastangas nuryti šita ska
niausi viduriu paliuosuotoja, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausis, vienok veikia pasekmingiau- 
siai I Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumų, pasitikėjimų ir užsi- 
ganCdinlmų, jei jus nenaudojate Bamuino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
Užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes šu 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
ir atliks gerai i

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn. N. Y.
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITftS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUSį 

ANT NAUDOS. |

S, L FflBIONflS CO.

JEI tavo kūdikis gauna tinkamą 
maistą, tai jis augs stiprus ir svei 

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
iams per 63 metus ir įsaustas 

klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus Bei moteris
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk 
mums Šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, dykai.

THE BORDEN COMPANY
s. BORDEN BUILOING NEW YORK.

Biam* ukyrluje orte taftAs 
hoo alko (rvIMenriin. rei
kalas |domlt» btaknUens *
motinoms Ir motinom, jau
ny kOdlkly.

Kūdiki y aprūpinimas tr -pe- 
nūjlmaa yra dalykas gyros 

svarbos ūelmynal tr tautai 
ir mes jautame, kad tai 
yra dalykas. kur] mes tu
rime reguUarUkals laiko- 
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdeutl/

'GĖROVes skYRIUŠ
^DEL APRŪPINIMO

PI KIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS' 75.
Kūdikis Turėtų Mankštintis

Jaunas kūdikis nejučiomis mankš
tinasi kada mėto rankutėmis ar kojo
mis, gniaužydamas delnus, volioda
masis po lovutę. Net verkimas yra 
mankštinimosi form* ir todėl mes sa
kom, kad kūdikis, kuris niekados ne
verkia nėra normališkas.

Dienos metu, budint, kūdikis nuo
latos kruta. Svarbu pridaboti, kad jo 
drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip jo krutėjimai I^lis varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti prisegtą 
prie augštosios kedukės, arba prie lo
vos, kad jis negalėtų vartytis.

Pasijudinąs gardelis ’ yra geriausia i 
proga kūdikiui mankštintis. Jų gali- j 
ma pirkti įvairių rūšių. Vaikštiko ne
rekomenduojame pirkti, kadangi jau- [ 
ną kūdikį nereikia a^stinti stovėti ant! 
kojų. Del to daug kūdikių gauna iš
klaipytas kojas, nė£' įjų kūnas dar ne
stiprus vaikščioti.

Karietukę reikia parinkti atsižvel
giant j kūdikio parankumą, o ne ma
dą. Tai turėtų bufci keturių ratų, ge
rų sprendžinų, su geru apgaubtu, ga
linčiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo. Ji 
turėtų būti ruiminga su užtektinai 
vietos paloms, kad ypatingai šaltame

ore kūdikis butų gerai apsaugotas 
nuo klimato. Sulankstomos karietu- 
kes irgi yra geras parankamas, ypa
tingai jei kūdikį reikia vežti trumpą 
kelią. Vienok nereikia kūdikio pa
likti jose ilgam laikui, nes dažnai jie 
neparankus ir kieti.

Kaip augščiau rašyta, dažnai pasi
taiko, kad motinos neįsteh^ia žindyti 
savo kūdikių ir tada reikalinga pam
pinti jiems kitokio peno. Geras gry
nas, sveikas karvės pienas, tinkamai 
pasaldintas, geriausiu cukrumi, ir at- 
miežtas reikalingu kiekiu vandens pa
rūpina motinoms pieno vietos užėmė- 
ja. Geriausias mdšinis parinkto pieno 
ir geriausio cukraus parsiduoda po 
vardu Borden’s Brand Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos atsidėjo 
ant šito puikaus pieno. Penint sulyg 
nurodymų, jis duoda arčiausį panašu
mą į motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
juo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai buvo 
tuo pačiu išauklėti 60 ir 70 metais ano 
šimtmečio. Kada apsvąrstai, kd Bor
den’s yra pienas vartojamas per tris 
gentkartes ir vis, labiau vartojamas 
didęsnio žmonių skaičiaus, tai sakai 
tam turi būti priežastis. O prtežas 
tis ta, kad jis pasirodė esąs patenki
nantis ir saugus per tiek laiko, kad 
žmonės jame turi pasitikėjimo.

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

Vėliausi Muzikos Roleliai 
Kad suteikus jums tuos pui
kius Muzikos Rolelius, atsiųs
kite 3£>c. ui stampąs Ir supo- 
kiavimą. Mes atsiųsime ro_ 
lelj ir DYKAI 48 puslapių ka
talogą.
Rinito Music Co.,(Dept.C) 
330 8. State St., Chicago, 111.
Vardas ..................................................
Adresas ..................................................Miestas .......... Valstija ...........

Išdirbėjai rolclių
>.• .•

.. .................a-—«.r. m m

RUPTURA
IŠGYDOMA

PeilioS30 Skausmo
Tai didžiausios dalykas kurį galite 

nupirkti už $30. Už juos galite nu
sipirkti sveikatą, stiprumą, saugumą 
ir geresnį darbą. Apsisaugojantis 
žmogus eina pas daktaro kuris išgy
dė kitus. Kas savaitę jus galite ras
ti čia vardus žmonių kurie yra išgy
dyti nuo rupturos mano be peilio ir 
be skausmo metodu. Jus galite pa
tikrinti tikrumą tų paliudijimų nuo 
tų kas rašo juos.

Skaitykit ką Mr. Kaminske sako:
Aš turėjau trubelį su ruptura. Tu

rėjau vieną dešinėj pusėj per 4 me
tus ir vieną kairiamjame šone per 6 
metus. Kaip kiekvienas gerai gal
vojęs žmogus, aš norėjau būti išgy
dytas, bet aš nežinojau kaip būti iš
gydytas be peilio ir operacijos. Pas
kiau aš skaičiau apie Dr. Flint, be 
skausmo metodą ir aš nuėjau pas jį.

Aš noriu pasakyti, kad jis turi pui
kų patyrimą. Jis išgydė mano abi
dvi rupturas labai gerai, jis nepada
rę man jokio skausmo ir man nerei
kėjo gulėti lovoje. Aš tikrai reko
menduoju visus su ruptura žmones 
kreiptis pas Dr. Flint ir būti išgydy- 

" ■ !! r“"‘ 
Frank Kaminski, 1619 W. 17 St.
VARICOŠE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididunusias ko- 
' jų gyslas mano paties metodu, 
peilio, be skausmo, be sirgimo, 
jos pasidaro taip Gailios kaip 
kio.

PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:80 p. d., nedėliomia. uždaryta.

Be

Be 
Ko- 

kudi-

Lietuvių V yrišku ir V ąikų 
Drabužių Krautuve 

NAUJAI PARĖDYTA

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Ęo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-11 

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

8823 So. Halsted St. 
Tel.: Boelevard 1810 

Valandos: nuo 6 Ud 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. 

Medinomis nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2652 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakar*. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tais- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiass 

lengvomis išlygomis.
4

M

S. W. BANES, Advokatai
* Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
Room 909 Chicago Trust Building 
79 West Monroe Street,* Chloro, 

Telephone Randolph 2900 
Rcz. 3208 So. Halsted St.

Yardi 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.
>■............... ■— ■■ i >

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dedrborn S’L, 

Telephone Randolph 5684
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.j Pullman 6377.

VIENYBE;
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtų, kūno kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistų Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dienų. O už juos gausite “Vienybę” kas antrų die
nų ir džiaugsitės kas dienų.

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

4*

F

Nereikia nešioti diržų labai 
užveržtų, nes tuomi galima cir
kuliacijai pakenkti. Bet niekas 
tai neatims kūno jėgos kaip jo 
užšaldymas.

5. Reikia vengti darbo arba
žaislo kuris atima spėkų. Daž- 
•niausiai liga apima tuos kurie 
kenčia nuo fizinio ar nervinio 
nusilpnėjimo. Bet svarbiausia 
už visus tai rūpestis, kuris grei
čiausia veda prie kūno sveikatos 
bankruto. PU

6. Jei jautiesi kad esi auka 
kokios nors ligos, nustok valgęs 
visai. Gerk daug vandens, atsi
gulk, užsiklok šiltai ir ilsėkis. 
Duok gamtai progos sugražinti 
tau normalę sveikatų. Tikrai 
stebina kiek nesveikumo mėne
sių ir metų butų galima išveng
ti jei karts nuo karto ligai už
ėjus butų pašvęsta pusė dienos 
ar daugiau poilsiui.

(F. L. T. S.)

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

iš*

Didžiausis pasirinkimas Siutų, 
naujausios mados, geriausio pasiu
vimo, kaina nuo $20 iki $60, visi 
Siutai su dvejomis kelnėmis.

Kviečiam visus aplankyti musų 
krautuvę. Reikia jums siuto, mes 
turim, visados esam gatavi jums 
patarnauti, ujžganėdinimą gvaran- 
tuojame, ar pinigus sugrųžinam.

Didelis pasiskyrimas marškinių, skrybėlių ir čeverykų 
SIŪTUS DAROM ANT ORDERIO

Brid?^ port Cfotiting Co
; • ■ . 3246-48 So. Halsted St

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentas ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

v. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
_ >TeL Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicaie.

Tel. Yardi 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Ilarbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
I

A. A. OLIS
ADVOKATAS'

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

Vakarais
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 mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING S'UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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DRAUGAI TAUTIEČIAI — 
PASIŽIŪRĖKITE Į MANE!

“Atvažiavęs j šią šalį, maniau bu
siu palikęs visus džiaugsmus se
noje tėvynėje — bet esu linksmas 
Amerikoje dabar, nes radau pui
kumą HELMAR Turikšų Ciga- 
retų.”

O priežastis to, yra vienodas augš- 
tas genimas gryno Turkiško Ta
bako esančio į HELMAR. Papra
sti Cigaretai laiko paprastą ir ta- 

> baką, bet HELMARS laiko tik 
gryną Turkišką tabaką.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų.

rųšies Turkiški} ir Egyp- 

tiškų cigaretų pasauly.

BOXES of lOoilO

S, V. VALDŽIOS LAIVAI
l LIETUVA

PER BREMENĄ
Jeigu jūsų įmylimieji negali atvykti j Ameriką, delko neva

žiuoji į seną tėvynę pamatyti?
Valdžios ccrtifikatas jums bus išduotas užtikrinant sugrįžimą 

bėgyje šešių mėnesių be klapato per imigracijos nustatymą.
Nėra geresnio nei pigesnio budo keliaut į IJetuvą, kaip ant

S. S. LEVIATHAN S. S. GEO. WASHINGTON
S. S. PRES. HARDING S. S. AMERICA
S. S. PRES. ROOSEVELT S. S. REPUBLIC ’

Buk užtikrintas ir keliauk ant Amerikos Laivų — po Amerikos 
vėliava. Trečią kliasa ant Amerikos laivų užtikrina švarumą, 
valgį ir patugumą. Beno koncertai kiekvieną dieną duoda pa
linksminimą.

Matykite jūsų vietinį agentą arba rašykit:
UNITED STATES LINES

45 Broadway, New York City
110 So. Dearbom St., Chicago, III.

Managing Operators for
UNITED STATES SHIPPING BOARD

KORESPONDENCIJOS)
t i m. i Į /

Minersville, Pa.
Ne p. a! alba, bei; šmeižtai.

Tūlą laiką atgal, balandžio 
27 d., čia buvo prakalbos. Kalbė
jo A. Bimba ir Shakira (ukrai
nietis). Pastarasis vartojo an
glų ir -ūsų kalbas. Po jo seko 
A. Bimba. Kaip “Laisves” re
daktoriai, taip ir jis neapsiėjo 
nepalietęs “Naujienų*’, Grigai
čio, Jurge ionio ir kia». šmeižia, 
kolioja, tauzija ir tą jie vadina 
darbininku švietimu. Bet argi 
gali nusimanantis šio : l iek žmo
gus tikėti tam? Didž-uma lie
tuvių žino, kad Pij C’‘g.rtL 
yra vienas ’š didži tusių demo
kratų ir h ralistų veikėjų. Jis 
yra | riesi gas visokioms reak
cijoms ir despotizmui, nežaid- 
ž.-i žmonių gausmais bet protin
gai vadovauja darbininkus. 
Bimbos prakalba buvo ne kas 
kitas, kaip vieni šmeižtai.

—P. J. Latvėnas. %

Pavyzdingi musu rėmėjai
Lietuvos darbininkų laikraš

čių “Socialdemokrato” ir “žie
žirbos” redakcijos taria didelės 
padėkos žodį amerikiečiams 
draugams A. Liutkuvienei 
(102 Cholsea St., E. Boston, 
Mass.) ir Antanui Gutauskui 
(1404 S. Union Avė., Chicago, 
Ilk), parėmusius mus medžiagi
niai musų sunkiam,e darbe. Drg. 
Liutkuvienė užsakė 13 “Social
demokrato” prenumeratų Ve
liuonos darbininkams, iš kur ir 
pati drg. Liutkuvienė yra kilu- 
si.

Drg. A. Gutauskas atsiuntė 
60 litų ir užsakė Lietuvos dar- 
bininkams 12 prenumeratų 
“žiežirbos” (Lietuvos darbinin
kų jaunimo mėnesinis laikraš
tis) ir “Spęja^ęniokratą”.

Tų draugų pasielgimas lai bu- 
nie pavyzdžiu kitiems Amerikos 
lietuviams 1

“Socialdemokrato” ir 
“žiežirbos”

Redakcijos.

Suėmimų ir mirties bausmių 
. orgija.

Spaudos pranešimu, Rusijoj 
prasidėjusi tiesiog “suėmimų ir 
mirties bausmių orgija.” Sui
mami politiniai ir nepmanai. 
Daugiausia- suėmimų Įvykę Ku- 
taise, Kijeve, žitomire, Nikola
jeve, Simferopoly, Dono Rosto
ve ir kitur.

Nikolajeve mirties bausme 
nuteista 7 asmens, Charkove 4, 
Rostove 5. Bal. 29 išsiųsta 470 
politinių, daugiausiai darbinin
kų, į Archangelską ir Tobolską. 
Bal. 30 iš Maskvos kalėjimų pa- 
liuosuota 130 politinių.

Vartokit Šitą Skalbinyčią 
Jūsų Apartmento Virtuvėj 

Skalbinyčia yra su porcelino viršumi ir tarnauja 
kaipo stalas kuomet . nevartojama skalbimui.

PAMATYKITE šį naują modelį FEDERAL Electric Washer, 
specialiai padarytas vartojimui mažose virtuvėse. Yra 

labai parankus ir yra vartojamas kaipo stalas. Į porą 
valandų skalbimas yra atliktas, be purtinimų ir triukšmo. 
Skalbkite kokioje tik norite dienoje, apsisaugosit drėgnų skiepų 
ir SUTAUPYSITE PINIGŲ.

DYKAI Porcelinis' viršus 
kuris padaro 

skalbinyčią į gražų virtuves

Ekstra Pasiūlymas
Tik trumpam laikui mes 
teipgi duodame dykai Dieni
nes šviesos Liampą dėl tam
sių. virtuvių. Jus galite pri
jungti jūsų skalbinyčią, to- 
asterį arba kitus elektrinius 
prietaisus prie to fikture, 
kaip parodoma augščiau pa
veiksle.

Del dykai apžiūrėjimo namų, 
skalbyklos ir premium šaukite— 
Randolph 1280, Local 535 ar 164
T? COMMONWEALTH EDISONC
JDLECTRIC’SHOKj

72 West Adams St.

ELEKTRINĖ
SKALBINYČIA

Saugumas dėl Taupymų
1 ’ i • • tJJ > X ' ■ •

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankps turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

Didelis Išpardavimas Vyrų ir Vaikinų
SIUTŲ IR 

VIRŠUTINIŲ KOTŲ
Geriausios vertes šioje gentkartėje

$40 vertes 2 kelnių siutai.................
/

$45 vertes 2 kelnių siutai ........................

$55 vertes, su franeuzišku užpakaliu

$25.00
$27.50
$37.50

Ateikite ir pažiūrėkite patys

Želi Clothing Co
1366 So. Halsted St. (Kampas 14 St.)

Atdara utarninko, ketvergo ir subatos vakarais ir nedėlioj visą dieną

Garsinkities “NAUJIENOSE”
1 V. . • . • I '

/

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijoj kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanljos 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.

Tai. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUIERKA

Turiu patyrina^ 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rimi prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikis 
ypatišką prižiuri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

8113 Sosth
Halsted St. 1

Franklin'o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
neša mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

HERZMAH ^3^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyru, moterų ir vaikų pagal na»- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. •

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

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

Dienomis: Canal
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3411 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai i

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė.

arti 47 gatves
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Speciąlistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Roumatiški 
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
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO. 
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.
■—i—iiimii ■fui

LIETUViyjDAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue 0 iki 11 vai. ryto; 

ano 5:80 11d 7i85 vakare.
b—a— ii 11 i ■■■■■■■ii. i—J

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 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 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose

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

V.— ,,.-. —. ■ j

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 Uri 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

.. ......... ii /

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

170? W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

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

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phonh 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Pho^s 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:35 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611———————

■ 1 1

Phone Boulevard 3033
Valaridos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONK!EWICZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

r—i. —.i

Francuziškas Daktaras
X. 4

Specialistas kraujo, odos, chroniF* 
ką ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisai 1800 S'. Ashland Avė., nt 
viršaus Ashland State Bankr

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietą

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

h
Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette .
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Internacionalizmas ir yra 
niekas kita, kaip tiktai tau
tų susitarimas. Ne tautos at
metimas, ne tautos niekirii- 
mas, bet vienos tautos susi
tarimas su kitomis tauto
mis.

—------ .

Ui<W. Penktadienis, Birž. 6, 1924

Subocription Ratas i
$tM)C per year in Canada.

t $7JK per year outaide of Chicegv. 
, >8.00 per year in Chicago.

8c W ccpy.

Entered a« Second Clasi Mattei 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pi Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

per year in Chicago.

Naujienos eina kasdien, iiskirlan: 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Een- 
drovi, 1739 So. Halstad SL, Chicago 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8W

Kad tautos galėtų susitar
ti tarp savęs^ jos turi gerb
ti viena kitą ir pripažinti 
vienos kitoms tas pačias tei
ses, kurias kiekviena jų pri
pažįsta sau. Ką tauta laiko 
kaipo bloga sau, tą ji turi 
pripažinti blogu ir kitoms 
tautoms.

DR. MATAS J. VINIKAS
Buvęs sekretorius Lietuvos 

Atstovybėje Washingtone, p. M. 
J. Vinikas, tik-ką pabaigė mo
kslą Amerikos Universitete ir 
gavo Filosofijos Daktaro laips
nį už parašymą disertacijos te
ma “International Relations of 
Lithuania” (Tarptautiniai Lie
tuvos Santykiai).

Sveikinam^!
Dr. Vinikas, kaip girdėt, iš

važiuoja į Lietuvą.

Imkime paskui savos valiutos 
įvedimą Lietuvoje, apie ką ir 
pats p. Viraks nesenai gana 
daug rašė “Darbininke”. Ką ši
tas dalykas turi bendro su so
cializmu? Nieko. O betgi so
cialistai tos reformos reikalavo 
tur-but smarkiaus, negu kuri 
kita partija.

Socialistai kovojo už visuoti
ną balsavimą, už mirties baus
mes panaikinimą, kovojo ir te
bekovoja už žodžio ir spaudos 
laisvę, už organizacijų ir susi
rinkimų laisvę, šitie dalykai 

irgi nėra socialistiški. Jų nori 
kiekvienas žmogus, kuris gei
džia liaudies, o ne despotų val
džios.

Utsunozejimo Kalnai 
Ehlcagoje — paltui

Metams „.... .......—.........  $8.M
Pusei metų 4.00
Trim* raineliam* ,. —..... — 2.00
Drieią minesiam__________  — 1*50
Vienam mtnesiui ........... _ .75

Chicago j e per neiiotojuil 
Vieaa kopija--------- ---------- — 8c

Savaitei ------ ------- , -■< 18c
Mlnesiui__________ _____ 75c

Bavienytoee Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metama------------------ ------------ $7.00
8.50 
1.75 
1.25 
.71

Pučai matų ____
Trinu mineaiam*

. Dviem minesiam
Vienam minėsiu!

Lietuvon Ir kitur užaianluoM:
(Atpiginta)

Metami ----- ------------------------  $8.00
Pusei met<_______________ u. 4.00
Trims mėnesiams............. ....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Diena iš dienos gyveni
mas teikia pavyzdžių, kurie 
rodo, kad internacionaliz
mas sugeba geriaus supras
ti tautos reikalus, negu na- 

t cionalizmas. /
Štai, imkime Vokietiją. 

Visas pasaulis dabar į ją 
žiuri, įstebeilijęs akis, ir vi
sas pasaulis vienu balsu sa
ko, kad Vokietijos ateičiai 
pavojingiausi elementai Vo
kietijoje yra nacionalistai. 
(Butų pavojingi gal ir ko
munistai, jeigu jie sugebėtų 
padaryti ką nors daugiaus, 
apart triukšmo kėlimo.)

Imkite Franciją. Kas su- 
pykdino ją su visu pasauliu, 
suardė jos finansus ir įtrau
kė ją į šimtus kitų bėdų ? 
Nu-gi nacionalistai su Poin- 
carė priešakyje!

Imkite, pagalios, visą Eu
ropą. Kas nedavė jai taikos 
ir ramumo per šiuos visus 
metus? Kas trukdė pokari
nį jos atsistatydinimą? Kas 
kėlė kivirčus tarpe atskirų 
Europos tautų ir skatino jas 
ginkluotis prieš viena kitą, 
verčiant žmonių minias 
skursti ir kęsti badą? Na
cionalizmas!

Tarpe tautą nėra gerų ir 
blogų, nėra tokių, kurios bu
tų “pašauktos” valdyt kitas 
tautas arba diktuoti joms, ir 
tokių, kurios butų pasmerk
tos vergijai. Visos tautos yra 

i lygios — taip pat, kaip yra 
lygus visi žmonės.

Kas nepripažįsta lygių 
teisių kitiems, tas neišven
giamai darosi kitų žmonių 
priešas. Taip pat yra ir su 
tauta. Jeigu kuri tauta mė
gina pavergti kitas tautas 
arba jėga atimti iš jų kas 
joms priklauso, tai ji suke
lia prieš save neapykantą ir 
pasipriešinimą. Ilgainiui jai 
pačiai tenka nukentėti — 
kaip, pav. įvyko su Vokieti
ja.

PASAKA APIE SOCIALISTUS

So. Bostono “Darbininko” 
bendradarbis, p. F. Viraks, yra 
drąsus vyras, 
pasiremdamas 
raštų jisai niekuomet nėra skai- 
Įtęs), “išaiškino” klasių kovos 
[teoriją ir “sukritikavo” socia
listus. Dabar jisai mėgina “su
kritikuoti” visas lietuvių parti
jas.

Mums nesvarbu, ką “Darbi
ninko” bendradarbis pasakoja 
apie laisvamanius ir komunis
tus, bet pažiūrėsime į jo nuo
monę apie socialistus. Jisai ra
šo:

Anądien jisai, 
Marksu (kurio

lietuviš-

nacionalizmui jė-
internacionalizmo

pasidarė didelis 
veiksnys tarptau-

Antra vertus, ir atskiros 
Europos šalys, ir visa Euro
pa, jeigu darė kokį žingsnį 
pirmyn, tai tiktai ant tiek, 
ant kiek jose ėmė viršų prie
šingosios 
gos, t. y. 
jėgos.

Anglija 
progreso
tinėje politikoje nuo to lai
ko, kai joje laimėjo perga
lę ir paėmė valdžią į savo 
rankas internacionalizmo ša
lininkai — socialistai.

Progresyvių partijų per
galę Francijoje visi rimti 
žmonės sveikina taip gi vi
sų pirma, kaipo internacio
nalizmo laimėjimą.

Jeigu šiandie yra plačiai 
pasklidus viltis, jogei Euro
pa pagalios įstos į normalio 
gyvenimo vėžes, tai ši viltis 
remiasi tuo, kad jėgos, ku
rios stoja už tautų susitari
mą, daugumoje Europos ša
lių eina stipryn.

Ketvirta partija yra komunistų įsitikimus, tuo gelbėdami jau- 
ji gavo 3,712,001 b.

Socialistai gavo daugiaus už 
komunistus 2,568,168 balsus.

Vokietijos komunistai labai 
džiaugiasi savo “milžinišku 
laimėjimu”, kadangi jiems pa
vyko atplėšti daug 
socialdemokratų.
mes jau rašėme, kad žymi dalis 
to laimėjimo yra tik įsivaizdin
ta, nes 1920 rinkimų rezultatų 
negalima tiesiog lyginti su šių 
metų rinkimų pasekmėmis. Tuoj 
po rinkimų 1920 m. įvyko ski
limas Nepriklausomoje Social
demokratų Partijoje ir daugu
ma jos nuėjo pas komunistus. 
Jeigu sudėti šitos komunistinės 
daugumos balsus su originalės 
komunistų partijos balsais, tai 
pasidaro koks 3,200,000 balsų. 
Pagal tą balsų skaičių komunis
tai rudenyje jau 1920 m. turėjo 
turėt reichstage daugiaus, kaip 
50 atstovų (vietoje 17).

Dabar gi jie gavo 3,700,000 
balsų ir 62 atstovu. Reiškia, 
grynas jų laimėjimas yra kokie 
500,000 balsų ir apie 10 ar 12 
atstovų. Tai yra ne kažin kas.

Bet dar klausimas, 
laimėjimas sustiprino 
jos darbininkų klasę? 
visus balsus, kurie 
reichstago rinkimuose 
duoti už socialistus ir komunis
tus, gauname mlažiaus kaip 10 
milionų. Tuo gi tarpu 1920 me
tais už socialistus ir komunis
tus buvo paduota daugiaus kaip 
11 milionų balsų. Taigi apie 
pusantro miliono darbininkiškų 
balsų tapo visai pražudyta. Jie 
teko dešiniomsioms partijoms.

Vadinasi, galutinas rezultatas 
yra toks, kad komunistai pelnė 
apie pusę miliono darbininkiš
kų balsų, o nacionalistai pęlnė 
apie pusantro miliono. Reakcija 
laimėjo tris kartus daugiaus, 
negu bolševizmas. • Ko 
komunistams girtis?

Mes manome tečiaus, 
reakcijos ir bolševizmo 
mai Vokietijoje yra tiktai laiki
niai. Praeis kiek laiko, ir tie 
keletas milionų darbininkų, ku
rie buvo 
tus arba 
grįš po 
liava.

balsų nuo 
Savo laiku

už 1-mą gegužės šventimą yra 
daug nukentėjusių ir žuvusių, 
žuvusių atmintis pagerbta ke
purių nusiėmimu ir sugriežia 
laidotuvių maršas. Po tam 
sveikino vietos organizacijos 
vardu dr. šalnius. Jam bekal
bant atėjo Apskrities policijos 
vadas ir paliepė mitingą užda
ryti. Jam buvo aiškinama, kad 
čia ne mitingas, o tik sveikini
mas ir kad yra duotas leidimas 
ir mitingui daryti, bet tas nieko 
negelbėjo ir noroms-nenoroms 
prisiėjo kalbą pertraukti. Susi
rinkusieji, tai matydami, bai
siai piktinosi ir kėlė protestą 
prieš tokį elgėsi ir neleidimą 
kalbėti. Neleidus toliau čia kal
bėti ir muzikai griežti, vistiek 
veik visa minia numaršavo į 
Striupus susirinkimo salėj, ka
me buvo paaiškinta įvykis ir po 
pasveikinimo L. S.-D. P. Sintau
tų valsčiaus Kuopos pirmininko, 
dr. Ūso, žmonės išsiskirstė mie
stan.

Vakare salėn — klojiman vė
la susirinko daug žmonių. Sale 
buvo prikimšta; didelis žmonių 
būrys pasiliko lauke dėlei vietos 
stokos. Susirinkusių tarpe vy
ravo darbininkai su savo šei
momis, bet keletas buvo ir inte
ligentų. Salė buvo iš lauko ir 
vidui papuošta raudonomis vė
liavomis su gražiais parašais ir 
tam atatinkamais obalsiais.

Prieš vaidinimą, 6 vai. vakaro, 
dr. Kasparas kalbėjo -apie reikš
mę Pirmosios Gegužės šventės 
ir teatrą. Prakalbai pasibaigus 
ir muzikantams sugriežus mar
selietę, buvo pastatyti scenoj du 
veikalu: “Vyresnysis Anglia
kasys”, 1-no veiksmo dramą, ir 
linksmą komedija “Jaunystės 
Karštis”. Proletarai vaidinto
jai atliko gana gerai savo roles 
ir patenkino publiką. Vaidini
mui pasibaigus, prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki 8 vai. ryto.

Nors ir buvo daromos įvairios 
kliūtys suardymui vakaro, bet 
šakiečiai darbininkai savo kietu 
pasiryžimu ir vienybe pergalėjo 
visas kliūtis ir vakaras galima 
drąsiai pavadinti nusisekusiu iš 
visų pusių. O dėl neleidimo 
viešai kalbėti ir iškilmingai ap
vaikščioti savo šventę, darbinin
kai žinos ir atmins, kad jų judė
jimas yra surakintas priespau
dos retežiais Lietuvoj, ir, laikui 
atėjus, atatinkamai tą įvertins.

Kapsas, 
šakiai, 10-V-24 m.

[nuomenei moraliai tvirtėti ir 
laimingai išbristi iš tvankios šių 
dienų Lietuvos atmosferos. 
Jaunimo organizavimas eina 
keliom kryptim. Vieni studentai 
socialistai veikia aušrininkuose, 
kiti žiežirbininkuose, treti ban- 
gininkuose ir t.t. žodžiu, sunku 
rasti socialistinio jaunimo or
ganizaciją, kurioje nebūtų vie
no, kito, o dažnai ir keletos stu
dentų socialistų. Darbas pažan
giojo jaunimo tarpe taipogi yra 
nemažos reikšmės.

Taipgi dirbama kultūros ir 
susišelpimo darbas. Surengta 
keletas gryno mokslo paskaitų 
(Inž. Bielskio, D-ro J. šliupo ir 
kitų), vakarėlis, davęs keletą 
tūkstančių litų pelno, kurie sua 
naudoti susišelpimo reikalui.

Dar perimta į savo rankas 
Lietuvių Studentų Susišelpimo 
Draugija, kuri ligi šiol buvo ap
mirusi, nes radosi musų kairių
jų inteligentų rankose, kurie 
turėdami be galo daug ir taip 
svarbių darbų 
reikalui pilnai atsidėti.
minėta draugija, kiek ima at
busti ir plačiai varyti pažangio
sios studentijos 
darbą.

Baigiant tenka 
tiesioginį Stud. Soc. Draugijos 
darbą — tai kovą su tautiniai- 
fašistinėm organizacijom pačia
me L. Universitęte, kur įvairus 
ateitininkai ir korporantai iš 
“Neo-Lithuaniija” stengiasi sa
vo juodom rankom užgrobti 
visą akademinio gyvenimo vai
rą. čia keliama opozicija. Bu- 
na daug ir bėgamųjų reikalų, 
kuriuos visus čia sunku įvar
dinti. Pasiter(kinisiu konstatuo
tu. Tiek šį kartą iš Stud. Soc. 
Draugijos darbuotės.

—Li Šeimenis.

> Visi šitie faktai rodo, kad 
cialistai kovoja ne tiktai už 
vo partiją ir už sociaJlistinės 

, tvarkos įvykinimą, bet taip pat 
ir už bendruosius tautos reika
lus ir už demokratiją.

Socialistai, be to, kovoja 
flrieš kiekvieną skriaudą ir ne
teisybę, — nežiūrint ar ji apsi
reikštų valdžioje, kurios nors 
partijos ar kurio nors asmens 
darbuose. Jie kovojo prieš Pu
rickio > šmugelį, prieš valdininkų 
savivaliavimus, prieš kunigų 
godumą ir t.t.

Šitie faktai yra žinomi kiek
vienam, kas tiktai skaito laik
raščius ir seka visuomenės gy
venimu. Juos gerai žino ir p. 
Viraks, kadangi jisai ne tiktai 
skaito laikraščius, ^bet dar ir 
pats eina laikraščio redakto
riaus pareigas. Kodėl gi tad ji
sai parašė tokią aiškią netiesą 
apie socialistus?

Rašyt per akis netiesą reiškia 
meluot. O kuomet melas yra 
toks, kad jisai kenkia keno nors 
geram vardui, tai jisai yra 
šmeižtas.

P. Viraks, vadinasi, apšmeižė 
socialistus, rašydamas apie juos. 
Vienok jisai turi drąsos prikai
šioti jiems “šmeižtus” ir “fak
tų iškraipymus”!

žmogus, kuris taip elgiasi, t. 
y. kuris pats daro tą šlykštybę, 
kurią jisai prikąišioja kitiems, 
yra yeidmainis. y

Tai yra aštrus 
mes tais žodžiais 
Vi rako asmenį, 
šymą. Privačiam gyvenime ji
sai gal būt yra labai teisingas, 
bet jisai turi klaidingą įsivaiz- 
dinimą, kad* padorumas ir tei
singumas esą nereikalingi laik
raštininko, publicisto darbe. 
Jam rodosi, kad jeigu rašai 
aikraščiui, tai savo priešams 

turi, drožti iš peties, o savo drau
gus turi giri susirietęs — ir 

viskas bus gerai.
Tokios nuomonės, deja, laiko

si labai daug musų laikraštinin
kų, ir p. Viraks tarp jų nėra iš
imtis. Bet tai yra labai bloga. 
Tas paprotys “drožt” savo prie
šams, nepaisant tiesos ir pado
rumo, veda prie to, kad musų 
laikraščiai demoralizuoja žmo
nes. O laikraščiai turėtų juk 
būt žmonių švietimo ir auklėji
mo įrankis!

50-

sa-

ar tas 
Vokieti- 
Sudėjus 

šių metv 
buvo pa-

negalėjo šiam
Dabar

susišelpimo

pažymėti ir

svarbu 
interna- 
kuomet

labiaus yra 
vadovautis

Juo 
tautai 
cionalizmo dvasia, 
ji yra maža ir silpna. Dide
lis razbaininkas, gali bent 
baimę įvaryti kitiems žmo
nėms, bet jeigu ima smar
kauti ir kumščias rodyti ny
kštukas, tai jisai tiktai save 
ant juoko pastato.

čia tad

kad tie 
laimėj i-

Pirmoji Gegužes Šventė 
Sakiuose

(Musų korespondento).

“Socialistai kovoja prieš 
viską, kas Lietuvoje ne socia- 
listiška, jiem pirmoje eilėje 
rupi tik socialistiniai dalykai 
o Lietuvos ir visus
kus reikalus jie remia tiktai 
tuos, kurie jų supratimu, gali 
prisidėt prie socializmo išpla
tinimo ir sustiprinimo Lietu
voje ir lietuviuose^ o kas su 
tuo nesiriša arba yra prieš 
tai su tuomi visu jie kovoja 
visais jiems prieinamais bu
dais, o daugiausia užsipuoli
mais ir dalinai pamatuotais ir 
nepamatuotais kad ir šlykš
čiausiais šmeižtais ir faktų 
iškraipymais.”
Kokius “šmeižtus” ir “faktų 

iškraipymus” socialistai varto-
Fodel labai blogą patarna- ja, p. Viraks nepasako. Todėl 

vimą atlieka Lietuvai tie šito jo priekaišto neverta nė 
elementai, kurie stengiasi Pašyti, nes tai yra tuščias tau- 
kurstyti žmonėse šovinizmo x . . ■
jausmą. Jeigu lietuviuose isi- mas kad ..socialistai kovoja 
vyrautų neapykanta' prieš prieš viską, kas Lietuvoje yra 
kitas tautas, tai Lietuva ne nesocialistiška”? Pažvelgkime į 
tiktai pražudytų visą viltį faktus.
atgauti Vilnių, bet ji nė da- Ar Li.e^uyovs. nePriklausomybė 
bartineje savo teritorijoje L betgi socialistai nekovoja 
neįstengtų įsitaisyt ramų j prieš Lietuvos nepriklausomy- 
gyvenimą.

Reikia 
čiaus, kad tautinis pasiputi-l^1/^6.^70 PartiJa’
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mas ir neapykanta prieš ki- 
tas tautas Lietuvoje visgi |mybės 
nėra nustelbus sveiko žmo
nių proto. Nesenai Lietuvos 
valdžios atstovai turėjo pa
sitarimą su Estijos ir Lat
vijos valdžių atstovais, iš ko 
tikimasi sulaukti ateityje di
desnio tų trijų valstybių su
siartinimo. Lietuvai yra pa
lanki ir Suomija.

Lietuvos gi socialistai siū
lo, kad šitos keturios Pabal- 
tės respublikos susidraugau
tų ir su Danija, Švedija ir 
Norvegija. Tuomet visos 
valstybės aplink Baltiko ju
rą sudarytų vieną draugiš
ką tautų šeimyną. Lietuva 
pataptų savotiškos “tautų 
sąjungos” narys. Tafbutų 
irgi stambus internaciona
lizmo idėjos laimėjimas.

Ar Lietuvos nepriklausomybė 
yra socialistiškas dalykas? Ne.

i socialistai nekovoja

bę, priešingai — jie remia ją. 
pasidžiaugti te-| Socialdemokratų partija Lie

HARA-KIRI PROTESTAS 
AMERIKAI.

Dar keturi japonai nusižudė dėl 
uždraudimo imigracijos.

TOKIO, Japonija, birž. 4. — 
Provincijos korespondentai pra
neša apie dar keturis japonų 
nusižudymus, pasidariusius ha- 
ra-kiri (persiskrodžiusius sau 
pilvą) protestui prieš Ameriką 
dėl visiško uždraudimo japonų 
imigracijoą.

i iškėlusi dar 
|jos laiku Lietuvos 

i obalsį, ir 
“Naujienos” buvo 
lietuvių laikraštis 
pradėjęs tą obalsį skleisti tarpe 
amerikiečių. ,

Vėliaus ir kitos musų srovės 
ėmė “reikalauti” Lietuvos neK 

Į priklausomybės ir net ėmė kal- 
!tinti socialistus, kad jie esą jai 
priešingi, kadangi jie tam “rei
kalavimui” nepritarė. Bet da
lykas buvo tame, kad ta nepri
klausomybė, už kurią pradėjo 
stoti klerikalai su tautininkais, 
buvo vokiečių kaizerio sugalvo
ta, ir ji reiškė ne Lietuvos pa- 
siliuosavimą nuo svetimo jungo, 
bet Lietuvos prijungimą (“am
žinais ryšiais”) prie Vokietijos. 
Socialistų įsitikinimas buvo 
toks, kad pati Lietuva turi nu
spręsti savo likimą.

Tai vienas faktas. Dabar 
antras. Ar yra socialistiškas 
dalykas reikalavimas, kad Vil
nius butų sugrąžintas Lietuvai 
ir kad Klaipėdos kraštas susi
jungtų su Lietuvą? Ne. O bet
gi socialistai tam reikalavimui 
ne tiktai niekuomet nesiprieši
no, bet patys jį griežtai statė. 
Klaipėdos kraštas jau yra susi
jungęs su Lietuva, bet ta rezo
liucija, kuria Liętuvos seimas 
nustatė susijungimo \pamatą,— 
keno buvo parašyta ir seimui 
pasiūlyta ? Socialdemokratų! 
Amerikos gi lietuviai socialistai 
kaip Vilniaus, taip ir Klaipėdos 
reikale taip pat darbavosi, kiek 
galėdami. '

vokiečių okupaci- 
nepriklauso- 
socialistinės 

pirmutinis 
Amerikoje,

žodžiai. Bet 
smerkiame ne 

o tiktai ra-

nuklydę 'pas komunis- 
pas fašistus, vėl su- 
socialdemokratijos vė-

L. U. Stud. Soc. draugijos 
rūpesčiai

Šakių miesto ir apylinkes dar
bininkai šiais metais puikiai 
šventė viso pasaulio darbo žmo
nių šventę — 1-mą gegužės. Vie- 

Socialdemokratų organizaci- 
komitetas, draugui Kaspa- 

vadovaujant, paruošė šven- 
planą ir programą ir atliko

KAS IR KIEK LAIMĖJO 
VOKIETIJOJE.

Galutinos oficialiuos žinios 
apie rinkimų į Vokietijos reich
stagą rezultatus truputį skiria
si nuo pirmiaus paskelbtųjų.

Jos rodo, kad Jungtinė So
cialdemokratų Partija gavo vi
sa 6,014,380 balsų. Rinkimuose 
dalyvavo dar ir dvi kitos so
cialistinės grupės, senosios Ne
priklausomųjų Socialdemokratų 
partijos atskalos: “Nepriklau
somoji Socialdemokratų Parti
ja” su Theodoru Liebknechtu 
(nabašninko Karolio broliu) 
priešakyje, ir “Socialistine Są
junga” su Ledebouru prieša
kyje. Pirmoji gavo 240,172 
balsu, antroji—25607 b. ši
tie 265,778 balsai tečiaus nuėjo 
niekais, kadangi tos dvi grupes 
nepravedė nė vieno atstovo. 
Jeigu jiedvi butų prisidėjusios 
prie Jungtinės partijos, tai ši 
butų pravedusi į reichstagą 
bent 4 atstovus daugiaus.

Antroji pagal stiprumą parti
ja yra Nacionalė Liaudies Par
tija. Ji surinko 5,755,609 b. 
Trečia partija yra katalikų 
Centras, gavęs 3,899,022 balsu.

pa- 
• v 1S-

Vi- 
už- 
rei- 
kadtaisyti, 

kolegas in-
beveik vi- 

Išeina jau- 
džiovos už-

tatai darbas 
užuojautos iš

Pastaruoju laiku L. U. stu
dentai socialistai daug turi rū
pesčio su savo draugais kalėji
me. Reikalinga rūpintis jų 
liuosavimi'u, ant parankos 
ėmimu, o kas svarbiausia, 
nuolatiniu maisto teikimu, 
siems žinoma, kad kalėjime 
laikymas kuobiauriaUsias, 
kia nuolatos jos 
nesusilaukus savo 
validais, kas ligšiol 
suomet atsitikdavo, 
nuoliai dažniausia
pulti, gavę chroninį kosulį ir tt. 
Tik gerai organizuota pagalba 
gali šiek tiek baisią padėtį pa
taisyti. Sunkus 
ypatingai maža
visuomenės turint, bet studen
tai socialistai nenusimena ir 
kiek galėdami stengiasi tiems 
nelaimingiems gelbėti.

Toliau Soc. Draugijos nariai 
daug dirba moksleivių ir šiaip 
jaunuomenės organizacijose. 
Pažangioji moksleivija šiais lai
kais pergyvena ypatingai žiau
rų klerikalinės reakcijos spau
dimą. Visokios atžagareiviškos 
ir fašistiniai tautinės i^okslei- 
vių org. remiaJhos, gi pažangio
sios visokeriopai persekiojamos. 
Jų įstatai netvirtinami, susirin
kimams vietos neduodama, 
veiklesnieji moksleiviai iš gim
nazijų mėtomi be mažiausio 
prasikaltimo iš jų pusės žo-r 
džiu nebojama x kokias priemo
nes vartoti, by tik užslopinus 
pažangaus jaunimo judesį, čia 
tai ir tenka studentams savo 
kiek didesnis prityrimas or
ganizaciniame darbe sunaudoti 
ir atremti niekingus klerikalų 
užpuldinėjimus. Atskiri stu
dentai nuolat važinėja iš Kauno 
provincijon, šaukia jaunimo su
sirinkimus, kuriuose aiškina į-
varius gyvenimo ir politikos at- ninku šventės, ir priminė, kad

tos 
jos 
rui 
tės 
visds reikalingus formalumus.
Buvo numatyta pradėti darbi
ninkų švente iškilminga darbi
ninkų procesija su raudonomis 
vėliavomis ir muzika. Po pro
cesijų turėjo įvykti viešas mi
tingas o vakare šusirinkimas ir 
lošimas B-vės salėje. Bet ša
kių apskrities viršininkas, ma
tomai, gavęs tam tikrų instruk
cijų ar įsakymų, neleido mani
festaciją daryti. Vietos “krikš
čioniškos” galvos, padedant du- 
kaunoms asaboms, irgi' nema
žai “procevojo” ir storojos, kad 
tik sutrukdžius ir pakenkus, 
kad darbininkai negalėtų tinka
mai apvaikščioti ir švęsti savo 
šventę. Su salės šeimininku 
kun. čižausku buvo dar prieš 
Velykas sukalbėta salė, bet pa
skutinėmis dienomis prieš 1-mą 
dieną gegužės pasidarė jis “ne- 
bepilnu” savininku ant salės ir 
paliko bejėgiu prieš susidariusį 
iš vietos Svietiškų ir dvasiškų 
asabų Komitetą medžiams so
dinti, kuris savo begėdišku už
manymu sumanė paveržti iš ren
gėjų iškilmių salę.

Rengėjai, permatydami, kad 
;yčia yra daroma kliūtys, idant 
pakenkus geriems užmany
mams, susirado Striupų kaime 
pas gerą žmogų klojimą ir ten 
bendromis pajėgomis prisiren
gė ir įsitaisė viską, kas buvo tik 
reikalinga lošimui ir susirinki
mui.

Iškilmės prasidėjo 12 vai. ties 
L. S.-D. P. šakių Apskrities Ko
miteto pirmininko butu, prie ku
rio muzikai griežent susirinko 
daug žmonių. Apskrities K-to 
pirmininkas' dr-gas Kasparas 
pasveikino susirinkusius ir pa
sakė trumpą kalbą kviesdamas 
susirinkusius priderančiai pri
sidėti prie viso pasaulio darbi-

Įvairenybės
NAUJI KINEMATOGRAFO 

LAIMĖJIMAI.

Anglų kinematografijai (kra
tantieji paveikslai) tyrinėti 
draugijoje nesenai buvo rodo
mas aparatas, kurio pagelba 
daroma 1,000 nuotraukų per 
vieną sekundę. Tas aparatas 
praleidžia per vieną minutę 
pusantro kilometro ilgumo kas
piną. Jo išradėjas pareiškė, 
jog kalbamo aparato pagalba 
galima bus sekti smulkiausių 
vabzdžių gyvenimas ir šiaip 
jau cheminiai procesai, o taip 
pat sprogstamosios medžiagos 
veikimo išsivystymas.

Vėl panašus išradimas, su
jungtas su Rentgeno aparatu, 
buvo rodomas Paryžiaus aka
demijoje. Jį išrado du prancū
zu gydytojai, šiuo aparatu ga
lima busią tiksliai užregistruo
ti bei sekti visi širdies, plau
čių, vidurių ir kitų organų ju
desiai. —J. V-as.

KIEK SENOVĖS GRAIKIJA 
TURĖJO DIDVYRIŲ

Senovės Graikijoje buvo lai
komi didvyriais šie 10 asmenų, 
būtent: Sokratas — filosofas, 
Leonydas — karžygis, Periklas 
— politikas ir vadovas, Plato
nas — filosofas, Fidijus — įžy
mus dailininkas, ‘Aristotelis — 
mokslininkas, Aleksandras Didy
sis — karžygis, Plutarchas — 
mokslininkas, Fukidydas — is
torininkas ir Sofoklas — poetas 
tragikas. I.

[“Trimitas”]
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Gal jau apkaltino jaunus 
žmogžudžius milionerius

Prokuroras reikalaus, kad byla 
butų nagrinėjama birželio

15 dienų.

dienas 
įrodymų 

žmogžudžius 
Leopold

kad išnešus

Per pastarąsias dvi 
grand jury klausė 
prieš du jaunus 
milionierius, Nathan 
ir Richard Loeb,
prieš juos apkaltinimus. Busią 
išnešta mažiausia du apkaltini
mai. Vienas jų bus išvogimas 
tikslu pareikalauti išpirkimo ir 
antras — žmogžudystės. Abi 
piktadarybės yra baudžiamos 
mirtimi.

Manoma, kad baudimas mirti
mi išvogimo ir paskatino juos 
nužudyti jaunų Franks, nes jie 
žinojo, kad didesnės bausmės už 
žmogžudystę nebus, negu už iš
vogimą, o užmušimu yra daug 
lengviau paslėpti piktadarybę.

Apkaltinimas prieš juos tu
rėjo būti išneštas kaip vakar 
vakare. Du apkaltinimai bus 
išnešti todd, kad jei viename 
bylos nagrinėjime jie ir liktų 
išteisinti, tai jie butų išnaujo 
teisiami dėl kito apkaltinimo.

Pirmadieny jie bus pristatyti 
teismui paduoti savo pareiškimų 
kaltumo ar nekaltumo ir tada 
prokuroras Crowe pareikalaus, 
kad jų byla butų nagrinėjama 
birželio 15 d. — greičiausiu lai
ku, kokį leidžia įstatymai.

Prokuroras sakosif turys 
prieš juos užtektinai įrodymų, 
kad juos nuteisus, nors jų pri
sipažinimas ir butų išmestas iš 
teismo. Bpt, kaip eina gandai, 
kaltinamųjų tėvai .sudėjo $1,- 
000,000 savo vaikų gynimui ir 
sale Darrowo pasamdė dar visų 
virtinę geriausių kriminalinių 
advokatų Chicagoje. Tad gali
ma tikėtis, kad bylos nagrinėji
mas bus ilgas ir kad kova teis
me bus labai aštri.

Nori permainyti prieplaukos 
vardų.

Aldermanas Horan užvakar 
miesto tarybos susirinkime įne
šė pasiūlymų permainyti mies
to prieplaukos vardų “Munici- 
pal Pier” į “Woodrow Wilson 
Pier”. Tai jis nori padaryti pa
gerbimui mirusiojo prezidento.

Kiek laiko atgal miesto tary
ba nutarė pakeisti Western Av. 
į Woodrow Wilson Road, bet 
susilaukė tiek protestų, kad 
miesto taryba veikiausia turės 
atmainyti savo nuosprendį ir 
palikti tai gatvei senąjį vardą. 
Tad dabar norima surasti kitų 
vietą, kurių galima butų užvar- 
dyti mirusio prezidento vardu. 
Bet manoma, kad bus didelių 
ginčų ir dėl pakeitimo prieplau
kos vardo, nes ta prieplauka 
Chicagos miestas labai didžiuo
jas, ypač kad ji yra miesto nuo
savybė.

Ištraukė iš ežero moters lavonų
Vakar iš ežero prie 67 gat

vės tapo ištrauktas lavonas ne
žinomos moters apie 50 m. am
žiaus. Jokių identifikacijos žy
mių nesurasta, taipjau nėra 
prievartos žymių. Lavonas išbu
vęs vandeny apie penkias dienas

Pasimirė senas politikierius.
Vakar savo namuose 674 N. 

La 'Šalie pasimirė nuo parali- 
žiaus senas politikierius ir bu
vęs demokratų Harrisono admi
nistracijos vadovas James A. 
Quinn. 

t

John Koch, 1325 Milwaukee 
Avė., norėjęs nubaidyti pieno 
vagis, bet dvi kulkos pataikė ir 
sunkiai sužeidė John Wolek, ku
ris buk norėjęs pienų pavogti 
po visos nakties girtavimo Koch 
namuose. Koch, o taipjau ir gir
tavusi kompanija tapo uždaryti 
kalėjime.

Teisia žmogžudę.
.Dabar yra nagrinėjama byla 

žmogžudės Mrs. Belva Gaert- 
ner, kuri kovo 12 d. savo auto
mobily nušovė Walter Law, au
tomobilių pardavinėtojų, kuris 
jai ir tų automobilių pardavė, 
žmįogžudystės niekas nematė, 
bet prokuroras tikisi jų pasiųs-

'r,h | Didelis išmėginimas Sar- 
graži, du sykiu persiskyrusi su n&li9IIQ Ar IR hllQ (TūrQQ 
vyrais ir tokios paprastai nuo pullGUui Hl Jlu Ulių gulflu 

J“ IM čempionato pasauliui?
tuose, buvo girti ir ji nežinanti 
kaip įvyko žmogžudystė.

Vakar ryte du plėšikai užpuo
lė William Brauns and Co. kny
gų sankrovų, 179 N. Wells St., 
surišo klerkų Albert Kehe ir iš
ėmė iš registerio $10.

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI.

Užvakar automobiliai gatvėse 
užmušė keturius žmones, jų 
tarpe du vaikus. į vėl suskato jos ieškoti.

šiais klausimais labai užsiinte 
resavę visi kaip lietuviai taip ir 

Daktarų savažiavimas. langiai. Tik pažvelgkite į Chi- 
Pirmadieny Chicagoje prasi- cago Daily News, kuriame be

dės daktarų draugijos Americankasdien yra rašoma apie 
Medical Association suvažiavi- Sarpalių ir lietuvius — sporto 
mas, kuriame dalyvaus iki 10,- skyriuje.
000 daktarų. Utarnyke, šio mėnesio 10 die-

Sųryšy su daktarų suvažiavi- nų p. Meldažio svetainėje įvyk
inu, miesto prieplaukoj bus da- sta vienos iš sunkiausių kada 
romos medikalinės ir chirurgi- |nors buvusių Sarpalliui ristynių, 
nės demonstracijos.
demonstracijos bus
ir įvairiose ligoninių klinikose, I šaulio čampionu Chas, Cutler, 
nes kiekvienas daktaras steng- sveriančiu 230 svarų.
sis perduoti kitiems ką jis nau- Jeigu Sarpalius paguldytų 
j’o žino ir ištyrė. Cutlerį, tai sekantis jo priešas

-----------  turės būti vienas iš Zbyškų, pas- 
Mano, kad jo duktė nužudyta, kui Gardini, Romano ir tuomet 
Pereitą vakarų Eleonor Moca- jam atdaras • kelias prie pasau- 

rowski, 15 m., pabėgo su tulu lio čampiono Ed.
vyru. Jos tėvas Pranas, 4923 |wis.
lienderson St., Chicago Hei- 
ghts, nuo to laiko negavo apie 
ją jokios žinios ir mano, kad jo 
duktė liko nužudyta. Policijai

Panašios nes toj dienoj jis turės susigru- 
daromos niti su tvirtu Amerikos ir pa

Strangler Le-

utarninke jis 
čampionato.

ir kas

Iš visy kampų

yra 
tu-

de- 
tik 
po-

Lietuvis mergininkas.
Tūlo asmens, pavarde 

Ačius. Iš pavardės, rodos, 
retų būti malonus ir manda
gus žmogus, nes Ačius, pavar
dė, paeina iš lietuviško žodžio 
“ačiū”.

Bet, deja, dalykas kitaip 
das. Gal būt ir jis malonus, 
kas nors kitas, pavyzdžiui,
licijžt bei merginos to jo man
dagumo nesupranta, ir ką jis nė 
darytų, pagal jo manymų, gero, 
jie žiuri į tai kaipo į blogų da
lykų.

Ačius yra žinomas ir laiko
mas visgi inteligentišku žmo
gum; pavyzdžiui, nesenai jis bu
vo “šviesos” redaktorium. Kiti 
jį vadino kokiu tai “hemiku.”

Ir štai tas geras, malonus 
žmogus nueina į mažų teatrėlį, 
ir ten jis šypsosi ir nori pasitar
nauti tūlai jaunai panelei, ir 
bet toji nesuprasdama jo, ati
duoda jį į policijos rankas ir 
štai užvakar Marąuette polici
jos stoty p. Ačius buvo nuteis
tas užsimokėti $50.00 baudos ir 
teismo lėšas; kadangi jis pinigų 
neturėjo tai pasiliko policijos

certų, ir po koncerto išvažiavi
mų į girias.

♦ ♦ ♦

“Skolina” Naujienas.
Musų inteligentai, o ypatin

gai tūli “diplomuoti” daktarai, 
mėgina boikotuoti Naujienas. 
Jie sako, kad pirkti Naujienas 
kaštuoja trys centai dienai. Me
tas turi 365 dienas ir jeigu tas 
dienas padauginti ant trijų, tai 
per metus išeina net dešimt do
lerių ir devyniasdešimt ir dar 
penki centai. Musų inteligen
tams tai yra baisi suma pinigų. 
Jie geriau už tuos pinigus kų ki
ta atlieka..., o Naujienas pasi
skolina nuo vaikų arba kaimy
nų... Keletas žmonių jau skun
džiasi, kad jų Naujienos pra
puola, kada jas vaikai atneša į 
namus.

žinoma, ne visi musų inteli
gentai tokie, dauguma yra gana 
geri džentelmonai, bet nekurie 
tai turbut ne į tas vėžes papuo-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SOCIALISTU PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE

Adv. Kl.
♦ * *

Jurgelionis Chicagos 
Universitete.
po pietų adv. Kleofas

Well, sakysiu, 
lis, duok jiemjs 
atsimoka plyta.

* ♦

keistas pasau- 
duonos; o jie

Atvažiokit Nedalioje į

Marąuette Park Terrace
Tai yra jūsų paskutinė proga šitame augštos kle
sos lietuvių distrikte puikiausią 
cagoj nusipirkti. \ '

žemę mieste Chi

Taip žemai 
kaip 

SI 2.00 
j mėnesį

Tiktai Lotai už
S 175.00 S590.00

cash ir augščiau

Pasirinkimas Rezidencijų ir Biznio Loty
Skersai kelio nuo gražaus Marąuette Parko, plau
kiojimas laiveliais, maudynes, gimnastika, bolių 
laukas, piknikų daržas ir daug kitų ant lauko pasi
linksminimų, netoli ŠV. KAZIMIERO KLIOŠTO- 
RIAUS IR MOKYKLŲ.

Nauja kary linija tiesiasi j 
Marąuette Terrace

J
Kas reiškia greitą augimą to augštos klesos distrik- 
to ir pelną tiems žmonėms kurie tuojau pirks.

Atvažiuokite nedėlioj — sekite kitus burius
Iki kampo Marshfield Blvd. ir California Avė. (N. 
E. kampas Parko). Musų atstovai su mėlinais raiš
teliais pasitiks jumis dėl jūsų parankumo, musų au- ’ 
tomobilai bus ant kampo Western Avė. ir Marąuette 
Rd. visą dieną nedėlioj.

Pirkite ten kur kiti lietuviai jau . 
padarė pinigu

Nedėlioj, birželio 15, 1924. 
Bus surengtas puikus lietu
vių skyriaus programas. 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus, 
užkandžiai ir nesvaiginami 
gėrimai. Dar kalbės D. W. 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Milvvaukee, Wis. G. 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandą ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
Komitetas.

MARE VVARANAUSKIENE
po tėvais Kaminskaitė per
siskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 5 d., 1924 m. Paliko di
džiam nuliudime vyrą Liud
viką Waranauską ir vieną 
sūnų Kazimierą, 14 m. am
žiaus. Tai]) pat paliko 2 se
sers Ona Šimonienė ir Ago
ta Yesaitienė ir brolis Vin
centas Kaminski Amerikoje, 
ir du broliu Joną ir Juozapą 
I4ctuvojo. ‘
apie 45 metus. Paėjo_ iš Lie
tuvos, Kauno 
apskr., 
jūrės
jvyks birželio 7 d. iš namų 
661 W. 18 Str. į Dievo Ap- 
veizdos bažnyčią apie 8 vai. 
iš ten į šv. Kazimiero kapin. 
Užkviečiam visus gimines ir 
pažįstamu^ dalyvauti laidotu
vėse. Laidotuvė aptarnaus gra- 
borius A. Masulskis. Nubudę

Liudvikas Waranauskas 
ir visi giminės.

Turšio amžiaus
r6d., TauragSs 

kaimo Svvodelio, Pa- 
parapijos. Laidotuvės

Ateinančiame 
žengia jau arčiau 
Chas Cutleris sunkiai 
dien treniruojasi, kad sumalus 
Sarpalių. Sarpalius irgi visų 
laikų treniruojasi Chicagos Uni
versiteto mankštykloje su savo 
draugais studentais.

Kadangi/ jų grumtynės jau 
nebetoli, ir jomis yra susidomė
ję ne tik lietuviai, bet ir anglai. 
Anglų daug busiu, kad pamačius 
Sarpalių; lietuviai irgi turėtų 
šiose ristynėse kuodaugiausiai 
dalyvauti, nes nuo to prigulės 
lietuvių vardas. Jeigu lietuviai 
skaitlingai atsilankys, tai lietu
viai bus visuomet pirmoj vietoj 
kaipo sporto mylėtojai.

Visi lietuviai tur būt ir pa- 
remt sportų ir pastūmėti Sarpa
lių arčiau čampionato!

Lietuvių Rateliuose
Nora sveikina naujienie 

čius iš Kauno
i •i Nora Gugienė, chicagiečių 
mylima dainininkė, jau trejetų 
savaičių vieši ir linksminas Lie
tuvos sostinėje Kaune.

Vakar nuo jos gavome seka- 
|mų pasveikinimų:

Kaunas, 5/18/1924.
“Sveiki naujieniečiai:—Galų 

gale mano geidimas ir svajonė 
išsipildė, —• <su 1 ie<uvoje. Per 
tas k«!es dienas pss-tiau daly
vauti iškilmingam nepriklauso
mybės apvaikščiojime, girdėjau 
dvi operas, ir mačiau nemažai 
Kauno apielinkių. Turiu sakyti, 
kad viskas daro labai, labai gero 
įspūdžio ir esu labai patenkinta 
opera. Man taip gi linksma, 
kad “Naujienos” yra labai bran
ginamos Lietuvoje už tat “more 
power to you”. Vėliaus 
giaus. Jūsų Nora.”

*

Teismas J. J. šliko su J. P. 
Varkala atidėtas.

Kaip jau buvo pranešta, šie 
du asmens tarpe savęs susigrū
mė ir vienas antra “apibrozdi- 
jo”. Ir jų visas dalykas atsidū
rė teisme.

Užvakar turėjo teismas įvy
kti prie 47 gatvės stoty, bet ne
atsilankius nekuriems liudinin
kams teismas liko atidėtas ant 
13 dienos šio mėnesio.

♦ . ♦
f <{ . L

Mickevičiai vis dar provojasi.
Jau nuo keleto mėnesių pp. 

Mickevičių šeimynoje traukiasi 
nesusipratimas jų gyvenimle ir 
įvyko tokių keblių dalykų, jog 
reikalas buvo kreiptis į teismų. 
Teismas tęsėsi gana ilgai ir da
bar teisėjas davė jiems progų 
tarpe savęs susitaikinti.

ULJ♦ ♦ ♦

“Jaunoji Birutė” vis kįla; įve
damas sportas, duodamos 

dovanos nariams.
Vakar teko atsilankyki sye- 

čiuosna pas “Jaunųjų Birutę” 
Mark White Sąuare parko sve
tainėje repeticijose. ;

Jaunimo abiejų lyčių — vaikų 
apie aštuoniasdešimtys. Dainuo
ja, muzikaliais instrumentais 
griežia ir žaidžia. Malonu žiūrė
ti, kad tokie maži vaikučiai, o 
jau gana gerai prasilavinę dai
nuoti ir muzikaliais instrumen
tais groti.

Viena, man atrodo gana svar
bus ir pažymėtinas dalykas, kad 
jie turi dabar įsisteigę tarpusa- 
vius kvotimus, kuriuos jie atlie
ka sekančiu budu: laike repeti
cijos jie skaito, dainuoja, grie
žia ir net šoka pavieniais ir kas 
geriausia atlieka savo dalykų, 
gauna dovana.

štai iš pereito susirinkimo tų 
taip vadinamų kvotimų laimė
tojais buvo: skaitymo — Petro
nėlė Morkiutė, dainavimo — 
Stasė Rainiutė, muzikos — pia
nas — Genovaitė Liberskiutė. 
Už geriausių pašokimų “venger- 
kos” D. Bložis su Petronėle 
Morkiutė.

Tokius kvotimus daryti ir 
duoti dovanas, manoma gana 
tankiai, kad paskatinus jaunuo
lius prie geresnio lavinimosi.

Apart to dar yra įvedamas 
sporto-atletikos skyrius, šį sky
rių yra atiduota vesti p. Karo
liui Sarpaliai, žinomam atletui- 
ristykui.

Taipgi verta pažymėti, kad 
tėvai atsiveda bene kiekviena 
repeticijų savo vaikus prirašyti 
prie Jaunosios Birutės, tai la
bai geras ženklas, nes tokia 
draugijėlė būtinai reikalinga vai 
kams ir jbn turčtų prigulėti visi 
Bridgeporto vaikai.

Tėvai rašykite savo vaikus
dau- šion draugijėlėn. Greitoj ateity 

ši draugijėlė duos antrų kon-

Lietuvių imigraci-

pavyko kuopuikiau-
buvo patenkinti,

Vakar 
Jurgelionis laikė paskaitų Chi
cagos Universiteto socialei kla
sei tėmoje 
ja”.

Paskaita 
šiai ir visi
nors pakvietimas p. K. Jurge- 
lionio buvo labai greitas (pa
kvietimas gauta tik užvakar vė
lai vakare). Nors laiko mažai 
buvo p.' Jurgelioniui prisirengti 
prie paskaitos, bet kaip yra ži
noma, jis tų klausimų gerai 
pažįsta, tai jam lekcija visgi pa
vyko gerai. —Ursus.

Bridgeportas

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisiraivk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spuiira 
1739 S. Halsted St

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia šeimynišką vakarą suba- 
toj, birželio 7 dieną, 7 vai. vakare, 
Fcllovvship svetainėj. Malonėkite vi
sos drauges atsilankyti. Svečiai bus 
įleidžiami už dyką.

Kviečia Komitetas.

Birutės Choras rengia šeimynišką 
išvažiavimą nedėlioj, birželio 8 d. į 
Palos Park. Nedėlioj nariai-es bei 
svečiai yra kviečiami susirinkti 9 vai. 
iš ryto prie 33 ir Halsted gatvių. Šia
me išvažiavime bus lošiamas golf ir 
visokių kitokių pramogų bus. Todėl 
visi, kurie norite imti dalyvumą iš
važiavime, prašomi yra atvikti ket
verge į choro pamokas Mark White 
Parko svet. ir užsiregistruoti. Komi
sijos nariai užtikrina, kad visi nariai, 
rėmėjai ir svečiai išvažiavime bus pil
nai patenkinti Todėl visi važiuoja
me. — Z. K.

Keletą dienų atgal Naujieno
se tilpo nevisai teisinga žinutė 
apie kardinolo atsilankymų ant 
Bridgeporto padaryti iš kun. 
Krušo pralota. Ten pasakyta, 
kad norintieji įeiti į bažnyčių 
turėjo užsimokėti po $3. Tai ne 
visai tiesa. Į bažnyčių galėjo į- 
eiti be mokesnio. Bet tik tie tu
rėjo mokėti, kurie norėjo daly
vauti po pamaldų bankiete. Į 
bažnyčių ne kiekvienas buvo lei
džiamas, nes pirmiausia suleido 
draugystes. Tas tiesa, kad rei
kėjo turėti kun. Krušo paveiks
lėlį, bet kol draugystės nėsuėjo, |

Bridgeportas. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo priešpusme- 
tinj susirinkimą, nedėlioj birželio 8 d. 
1 vai. po pietų Mark White Square 
svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — Raštininkas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo susirinki
mas įvyks šeštadieny, birželio 7, 7:30 
v. v. Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. — Nut. Raštininkas.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, birželio 6 d., 
8:30 vai. vak., tuoj po orkestro pamo
kos, Raymond Chapcl svetainėje, 816 
W. 31 St. — Valdyba.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

KAIP JŪSŲ AKYS?
Je\ akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Sernėr O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, H» 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki
NedėlionJn nuo 10 iki L

Te. Boulevard 7679tai ir jie nebuvo leidžiami.
—Ten Buvęs.

SLA. 36 KP. SUSIRINKIMAS.

Ind. Harbor, Ind. — Susiv. Liet. 
Am. 185 kuopa laikys pusmetinį su
sirinkimą, sekmadieny, birželio 8 d., 
10 vai. iš ryto, Katherine House 
svet., 138 ir Deodor St. Prašome vi
sus narius susirinkti laiku.

— Valdyba.

Pereitų trečiadienį Raymond 
Chapely įvyko SLA. 36 kp. su
sirinkimas. SusirinkimAs nors 
buvo ne visai skaitlingas, bet 
tvhrkus. S. Valančiui atsisakius 
nuo tolimesnio ėjimo savo parei
gų, i-uopos sekretorium tapo iš
rinktos J. Buragas. Taipjau ta
po nutarta pastatyti kuopos 
finansų raštininkų ir iždininkų 
po krueija.

Taą» kitko tapo nutaria pa
siųsti pasveikinimų SLA. seimui 
ir pasiųsti kartu $50 auka naš
lių ir našlaičių fondan —Narys.

Draugystė Vyskupo Valančiaus lai
kys pusmętinį susirinkimą birželio 8 
d., 1 vai. p pietų, Urbono svet., 3338 
Auburn Avė. Visi nariai malonėkit 
būti susirinkime.

— Sekr. J. Šidlauskas.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PINIGAI YRA

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines Ilgas 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. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

PRAŠOME ATSILIEPTI.

Jurgis Lumbargis gyvenusis 
5626 —, 64 Avė., Cicero, III. Jo 
giminės kreipiasi į mus skųsda
miesi, kad grįžta jų laiškai. 
Randasi laiškas iš Lietuvos, to
dėl prašome atsiliepti į Naujie
nų ofisų. .

4

MYKOLAS KVEDERAUCK1S ' . ' *
i Birželio 4 dieną, 1924 m. iš 
ryto persiskyrė su šiuom svie
tu. Iš Ijetuvos paeina iš kai
mo Potiliskio, Raguvos parapi
jos ir vai., Ukmergės apskričio. 
Lietuvoj paliko 2 dukteris ir 
sūnūs. Birželio 7 dieną, 10 vai. 
iš ryto kūnas bus. išlydėtas iš 
namtj' 101 — 14th Avė. Melro- 
se Park j Bažnyčią, o po pamal
dų į katalikiškas kapines.

■ • ■ • • ‘

Meldžiu visus gimines ir pa
žystamus dalyvauti laidotuvėse.

Petras Vaičiūnas. ,

PSAUGOTI
— kuomet investuosite į bo
nus apsaugotus per pirmos 
klesos morgičius ir ilgam 
laikui kontraktu ir lysu dėl

United States 
Post Office Dept.

SU GERU NUOŠIMČIU 
KURIS ATNEŠA

i

ŠAPO MENI®
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo
si t savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Avė.. Chicago.

B
Ar žinote, kad

Komai lošia didelę rolę kasdie
niniame gyvenime. Komai ir ker
nų stimburiai galima vartoti išdir- 
binėjime mielių, cukraus, alyvo, 
klijų, muilo, ruborio. popieros, ce- 
lulaido ir acto. Ar jus žinote, kad 
visi tabakai, kurie yra paskirti rū
kymui, nėra geresnio tabako kaip 
Turkiškas tabakas, kuris yra Tur-I 
kiškose lielmar cigaretose.

JacobKulp 
& Cottipany, Ine.
31 So. La Šalie St^ Chicago

Tdephone Dearborn 866*

Mes maloniai prisiusime 
jums dykai knygutę “Invest- 
ing Money Safety” kurioj 
yra visi nurodymai. Tik at
siųskite vardą ir adresą. A LETTER

‘'I have used 
Pe-ru-na in my 

family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as recommended.”

Geo. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a a 
been in constant 
ūse in the Amer
ican family for 
moro than Fifty 
years. 
Scjd Evorywhena ĮpįS 

Tablets or W
Liquid rD



NAUJIENOS, Chicago, ŪL Penktadienis, Birž. 6, 1924

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
Dr-stės šv. Kazim. Karalaičio ant 

Town of Lake nariams, kurie draugų 
prisidėjote po $1 prie šeiminiško 
basket pikniko, pranešame, kad išva
žiavimas įvyks birželio 8 d., į Bcverly 
Hill. Važiuoti reikia Ashland — 87 
gatvekariais iki galo linijos, tada eiti 
į vakarus iki miško. Visi bukite.

— K. Wolkowskas.

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisoinas 

U gi rantuojamas už $4. Automobilių 
tToKų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
dnkbj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
aih usia ir geriausia stogų dengimo 
jaxiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai 'samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

VYRŲ
JAUNAS vyras, kuris turi $350 

gali būti priimtas į gferai įrengtą 
mail order biznį. Gali uždibti daug 
pinigų absoliučiai gvjaratntuojaina; 
dėl susitarimo telefonuokite Cravv- 
ford 0791 vakarais. Adresas:

1636 So. Lavvrence Avė.

i

PARDAVIMUI bučernė ir. 
grosernė su visais pirmos kle-j 
sos įtaisymais. Taipgi yra ir.

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

Svarbus mitingas. L. šv. Marijos 
parapijos įvyks nedėlioję, bažnytinėje 
svetainėje, 35 ir Union Avė. kaip 
12:30 P. M. Malonėkite atsilankyti 
visi parapijonai ir atjaučiantieji, kad 
ir neparapijonai. Turėsime keletą 
labai svarbių dalykų dėl apsvarstymo; 
taipgi bus renkama parapijos valdy
ba ir priimami nauji nariai.

Kviečia klebonas kun. S. Linkus.

ISRENDAVOJIMUI

Lietuvių Keistučio Kliubo Dramos 
skyriaus susirinkimus bus pėtnyčioj 
vakare 7:30 vai. 3827 Archer Avė. 
pas drg. Kasparaitį . Visi nariai, ku
rie dalyvavote paskutiniuose dviejuo
se lošimuose, malonėkit būtinai susi
rinkti Turime daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. — Dramos Skyrius.

ANT RENDOS storas ir 5 
ruimai ant pirmų lubų. Motelis 
ant 2 lubų. Labai gera vieta ant 
Bridgeporto. Pas savininkę 

5252 S. Artesian St.
Tel. Prospect 3590

REIKIA patyrusių shearme- 
nų į geležies atkarpų jardų.

Apax Iron and Metai Co.
3300 S. Racine Avė.

Tel. Boulęvard 3345

AUTOMOBILIAI

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, birželio 7 dieną kai 8 vai. 
vakaro, Liuosybės salėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes turime aptarti Socialistų 
Partijos preso pikniką ir išrinkti de
legatus Į Sąjungos suvažiavimą.

— Raštininkas.

PARENDAVOJ1MUI nauja pekar- 
nė, lietuviams gera proga, nes kitos 
lietuviškos apielinkėj nėra, o vieta ap
gyventa lietuviais.

Atsišaukite
10 N. 15th Avė. Melrose Park 

Tel. Melrose-Park 787.

auto-
Pui-

Atsi-

PARDAVIMUI 5 pasažierų 
mobilius, “Nash 4”, 1921 metų, 
kiaušiam stovyj, nebrangiai, 
šaukit pas savininką:

J. JUREVIČIUS, 
3842 So. Union Avė., Chicago.

Telefonai: (dienomis Yards 1234 
vakarais Yards 5773

Roseland. — Sąryšis Draugijų pa
laikančių Aučros Knygyną rengia iš
važiavimą birželio 8 d. į Washington 
Heigts miškus, 107 St. Pradžia 12 
vai. ryte. 1

Roselandiečiai visi pribukite į šitą 
išvažiavimą, praleisime linksmai lai 
ką prie geros lietuviškos muzikos ir 
žaidimo. — Komitetas.

GARADŽIUS rendai vienai 
mašinai. Mūrinis garadžius ir 
gera vieta.

Kreipkitės
3227 A n guru Avė.

PARSIDUODA pigiai $500 
Cadillac 7 sėdynių sedan auto
mobilius puikiai atrodo, mašine
rija gerai dirba, tai yra barge
nas kam reikalingas geras ka
ras. 3130 S. Halsted Str.

L. J. JACOBSON 
3002 W. 59th St.

__ c  _____ __ —• o —
ledui daryti mašina. Parduosiu j PARDAVIMUI 4—4 kamba- 

Atsišaukit, Box 495, rius flatai, renta $1,200 me
tams, kaina $7,800.

— o —
NAUJAS 2 flatų budinkas 

5—5 kambariai, viskas vėliau
sios mados. Kaina $13,000.

—• o —
PENKIŲ kambarių bunga- 

low ant didelio loto, 60x125 
pėdos, elektros šviesa, gara- 
džins, kaina $3,900.

— o —
RUNGALOW 5 kambarių, 

Marųucttc apylinkėje, vėliau
sios mados. $2,000 įmokėti.

— o —
! PARDAVIMUI 5 kambarių 
tuščia bungalovv, gazinis pe
čius, šaldytuvas, porcelinu įren
gtas kabinetas. $1JX)O cash, 

(balansą rendoms.
—-o —

Kiti dideli bargenai parduo
dami per

L. J. JACOBSON 
3002 W. 59 Str.

pigiai.
1739 So. Halsted St.

- PARDAVIMUI ice cream parlor, 
taipgi sykiu grosernč, cigarai, ci
garetai ir H. Galiu parduoti sykiu 
ii' namą arba be namo. Vieta Brigh
ton Parke. Noriu parduoti greitai
— važiuoju iš Chicagos.

Kreipkitės
3990 Archer Avė 

Phone Lafayette 6121

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos, saldainių, ice creamo, ciga
rų, cigaretų, tabako, delikątesen 
krautuvė. Gera vieta. Parduosiu pi
giai; naudokitės greitai šia proga. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės

Mr. Thomas, 524 W. 33rd St.

ANT PARDAVIMO pusė biznio, 
bučernė ir grosernė, biznis išdirb
tas per 15 metų, lietuvių vokiečių 
ir kitų tautų apgyventa, leasas I 

ant 2 ir pusės metų, parduosiu už 
geriausią pasiūlymą. Turi būt par
duota trumpu laiku.

Kreipkitės
2057 W. 22nd Place

Telef. Canal 2881

bargenai
MARŲUETTE PARK ...........

Naujas muro namas, 2 po 6 kam
barius, garu apšildomas, naujusios 
mados įrengimai, lotas 40 pėdų plo
čio ,tuščias flatas perkančiam*, kaina 
$17,000, cash $6,000, randasi, 6628 S. 
Richmond St.

DOUGLAS PARK
Muro namas, akmenų frontu, 2 po 

7 ir 1—6 kambarių, visi įrengimai, 
platus lotas, kaina $11,000, cash 
$5,000.

GARFIELD PARK
Muro namas, 3 po 6 ir 4 kambarių 

muro namas užpakalyj. Augšti beiz- 
mentai, su visais įrengimais, kaina 
$12,500, cash $6,000.

HUMBOLDT PARK
Medžio namas, 2 po 5 kambarius, 

beizmantas ir garadžius ,visi įrengi
mai, kaina $7,000, cash $3,000.

WICKER PARK
Muro namas, 2 po G ir 1-4. kamba

rių, su visais įrengimais, kaina $9,700.
PORTĄGE PARK

Naujas muro bungalow, 5 kamba
rių, furnacu šildomas, gardžius 1 ma
šinai. Pirkėjas gali kraustytis tuo
jau.

Šie yra geriausi bargenai šįmet; 
nepraleiskite progos^ kreipkitės pas

švelnis ir Mankus
REAL ESTATE

1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6411

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Kur taip tamsta skubini? O pas 
Valaitį. Jis daugiausiai turi namų 
parduoti, mainyti. Maino namus ant 
bučernių, farmų, o bučernes, groser- 
nes, farm-as mainau ant namų.

2 flatų ir štoras medinis, kaina 
$4,000, pinigais $500, 6 kambarių na
mas, lotas 50x125, kaina $4,500, pini
gais $1,000. 5 kambarių cottage, lo
tas 60x125, kaina $3,000, cash $1,300. 
2 flatų po 6 kambarius, mūrinis, lo
tas 51x125, kaina $12,500, cash $4,500. 
8 flatų muro namas, pigus, kaina 
$15,000, cash $5,000. 2 flatų no 6
kambarius. 2 flatų po 6 kambarius, 
mūrinis, kaina $12,800, pinigais 
$4,000. 6 flatų mūrinis namas, 1
mašinai garadžius, kaina $10,500, 
cash $3,000. 3 flatų muro namas.
Mainau ant bučernės ar ant groser- 
nes. 2 flatų muro namas, mainau 
ant farmų.

JIESKO KAMBARIU

Liet. Mokai. Susiv. Am. 2 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyksta birž. 
7 d. 7:30 vai. vak. Raymond Chapely, 
816 W. 31 St.

Nariai būtinai turite susirinkti lai 
ku, nes yra svarbių reikalų apsvarsty
mui. — Komitetas.

JIEŠKAU kambario Pietinėj mies« 
to dalyje. Del vieno vaikino, nuo 63 
ir Halsted gatvių į pietus. Butų pa
geidaujama, kad butų ir garadžius 
dėl automobiliaus.

Atsišaukit laišku
D. KONDROŠKA, 

2842 W. 40 PI.

PARDAVIMUI. automobilius, 
Appersone 1922, 7 sėdynių. Vi
sas geras.

Kreipkitės
3318 So. Morgan St.

PARDAVIMUI

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks pirmadie
ny, birželio 9 d., Naujienų name, 1739 
So. Halsted St. Pradžia 8 vai. vak. 
Visi Komiteto nariai dalyvaukit šia
me susirinkime. Turim daug svar
bių reikalų aptarti.

— LSS. VIII Rajono sekr. A. Vilis.

KAS TURIT ruimą rendai 
dėl vieno švaraus vaikino, ant 
Halsted St. tarpe 35 ir 31 gat. 
Pranešk i t į Naujienų Skyrių.

3210 S. Halsted St. No. 120

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyventoj kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parduosiu labai 
pigiai, nes šią savaitę turiu apleisti 
tą vietą.

3500 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 6481

PARSIDUODA restoranas. Apie- 
linkė apgyventa visokių tautų žmo
nėmis. Biznis geras; parduosiu pi
giai, nes turiu greit parduoti. Par- Šitą bildingą sudėję puikiai pra- 
davimo priežastį patįrsit ant vie- gyvent, tik išrokuokit gerai; par- 
tos. _ Isiduoda arba išsimaino 12 flatų

namas, kampinis bildingas, South 
saldėj, puikioj vietoj, visi įtaisy
mai yra sulig šios gadynės. Ren-

KAS TURIT $15,000 CASH? 
Tai neprivalot šapoj dirbt, galit į 

! šitą bildingą

148 W. 69 St.
I siihioda

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui Ice Creamraruuvmniu ne ^ream Parlor, dos neša apie $10,000 į metus, kai- 

kendžių Storas ir mokyklų daiktai, i na tik $65,000. Jeigu kas turit ma
prie didelios mokyklos. Lysas il
gam laikui. Randa pigi, 4 kamba
riai gyvenimui. Parduosiu pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos.

2700 So. Wallace St.

žą namą ar lotus, savininkas pri
ims į mainus už teisingą kainą. Ma- 
tykit

Tikras Bargenas

PARDAVIMUI malūnas, 30 my
lios nuo Chicagos, prie 3 geležin
kelių, ir prie 2 didelių kelių, kurie 
eina jmiestą; malimas varomas 4

J. NAMON
W. Marųuette Rd. arba 67 
arti Western Avė. Phone 

ne-
2418 

Blvd. 
Prospect, 8678. Ofisas atdaras 
dėliomis iki 4 vai. po piet.

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys priešpusmetinj susirinkimą nedė- 
lioj, birželio 8 d. Malinauskio salėj, 
1843 So. Halsted gt. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Šis susirinkimas bus svar
bus tuomi, kad bus renkama komisi
ja dėl peržiūrėjimo pusės metų Drau
gystės knygų. Taipgi bus renkamas 
Komitetas surengimui pikniko ir 
daug kitų svarbių dalykų. Todėl visi 
draugai yra meldžiami atsilankyti.

— Ig. Žilinskas, RaŠt.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris arba seny
va pora prie namų darbo arba mote
ris ar mergina kuri tiktų apsivesti. 
Dirbu už dženitorių, uždirbu 
$300.00 į mėnesį.

PETRAS KRUŠAITIS, 
5612 Prairie Avė., 3rd fl. 

Tel. Englevvood 0687

PARDAVIMUI šuo ’ 
“Belian police dog” geras prie 
namų, biznio ir labai paklusnus 
šuo. Nupirksit pigiai. Kreipki
tės, G. Bender, 2150 So. Hoyne 
Avenue.

troicloc elektros motorais, turiu parduoti, veis e ka(| užbaigus reikalus ir turiu ki-
tą biznį, atsakykit angliškai arba 
vokiškai.

Dyer Flour Mills, Dyer, Tnd.

PARDAVIMUI mažas namas au
gančioj South Side apielinėj. La
bai gera dėl mažos šeimynos, $2,600, 
cash $1,000. kitus lengvais išmokėji
mais, savininkas.

R. W. STOTT,
7134 So. Maplewoo(l Avė.

apie PARDAVIMUI kriaučių dirp- 
tuvė, darbo užtektįjįąi Jei 2 dar
bininkų. Parduosiu pigiai.

PARDAVIMUI (maža grosernė, vi
sokio stako pilna. Sena vieta, iš
dirbtas biznis, 4 ruimai gyvenimui. 
Rendos $20 į mėnesį; turiu parduot 
greitai iš priežasties ligos. <

Kreipkitės
3530 Pąrnell Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
šeimynų pragyvenimui ir Storas, 
elektros šviesa ir beismatnas. . Par
duosiu už pigią kainą arba mainysiu 
ant biznio ąr mažesnio namo, sovi- 
ninkas dlioda nuo, savęs morgičius, 
norintis pirkti kreipkitės prie savi
ninko. S. Pocius, 4602 S. Rackwell st.

Dr-Stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą, ne
dėlioj, birželio 8 d., 1 vai. po pietų 
Davis Square Parke svetainėj, prie 45 
ir So. Paulina gatvių. Nariai malo
nėkite visi laiku pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui.

— Rašt. F. Motuzas.

REIKIA 10 merginų, amžiaus nuo 
18 iki 20 metų dėl suviniojimo rankš- 
šluoščių. Mokama 36 centai i valan
dą, sveikos a pisto vos. Atsišaukite pa- 
nedčly birželio 9, 1 valandą po pietų.

SOUTH PARK LAUNDRY
58 St. & Cottage Grove Avė.

G. BENDER, 
2150 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu, lietuvių kolonijoj, netoli 
švento Kryžiaus bažnyčios.

PARSIDUODA grosernė ge
ras biznis. Priežastis pardavi
mo einu į didesnį biznį. Par
duosiu pigiai Jei pirksi šių sa
vaitę, 917 W. 30 .St., Tel. Canal 

52019.

Ar žinote, kad
Auksinė karūna stovylos Panos 

Marijos šv. Petro bažnyčioje, Ro
moje, bus pertaisyta birželio 15 
dieną. Daug dvasiškijos katalikų 
bažnyčios bus tenai ant vietos. Lai
ke Napoleono karo karūna tapo pa
vogta ir atvežta į Paryžių tik la
bai nesenai. Ar jus žinote, kad pa
prasti cigbretai turi savyje pap
rastą tabaką, o Helmar Turkiški 
cigaretai turi 100% gryno Turkiš
ko tabako.

REIKALINGA greitai mote
ris arba mergina prie namų: 
darbo. Del mokesties sutiksim.

Wm. Sodeika,
5544 So. Prairie Avė.

Atsišaukite:
4527 So. Hermitage Avė.
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PARDUODU arba mainysiu 3562 
So. Halsted St. medinį namą su mu
ro apačia, Storas su 4 kambariais 
flatas viršui 8 ruimai. Maudynė, 
elektra, garadžius 2,mašinoms. Mai- 
nyčia ant bučemės, grosernės, cigarų 
'Storo. Kreipkitės prie savininko

J. K.
548 W. 32 St.

tavo pinigų jeigu pirksi sekamus na
mus.

PARDAVIMUI bizniavus namas 
ant Archer Avė., pačiam centre 
Brighton Parko; yra štoras ir 3 fletai 
po 4 didelius kambarius; vieta yra 
tinkama bile kokiam bizniui; kaina 
$18,000 yra tikrai vertas $25,009; ne
reikia visų pinigų; savininkas mainys 
ant dviflečio; pamatykite šitą retai 
atsitinkanti bargena, o nesigailėsite.

PARDAVIMUI dviejų augštų mu
ro namas 2 fletai po 6 puikius kam
barius; visas išbaigimas kieto medžio; 
karštu vandenių šildomas su 2 boile
riais; su aisbaksiais ir geziniais per 
čiais; 6 metai kaip statytas, neša ge
ras rendas; vieta lietuviais apgy
venta; savininkas eina i biznį todėl 
parduos pigiai; kaina $12,000 vertas 
$16,000 pagal šių laikų .

PARDAVIMUI naujai statoma 5 
kambarių vėliausios mados bungalow; 
fumasu šildoma ir aržuolinio me
džio išbaigimas; randasi Brighton 
Parke netoli nuo Archer Avė., kaina 
$6,800, pusę pinigais kitus ant leng
vų išlygų.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas

4034 Archer Av., prie California Av.

KAM RŪPINTIS
Laikas gaišinti kur kitur kadangi 

mes jums galime išmainyti arba par
duoti į savaitę laiko namus, lotus far- 
mas taipogi visokius biznius mainom 
ant namų, mažesnius namus ir lotus 
nedaro skirtumo kokioje apielinkėje 
jus turėtumėt išmainom ant didesnių 
namų visose dalyse Chicagos. Kas 
turit pirrpus arba antrus m*orgičius 
taipogi išmainom ant namų.

Kreipkitės ypatiškai, laišku arba 
telefonuokit

J. NAMON
2418 W. Marquette Rd. arba 67 Blvd. 

arti Western Avė., Chicago, III.
Phone Prospect 8678

Ofisas atdaras kožną diepą iki 9 v. v.
HALSTED STREET

Biznio ir beveik naujas mūrinis na
mas, štoras ir du flatai po 6 kamba
rius, maudynės, elektra ir kiti vė
liausios mados įtaisymai. Kaina tik 
$23,000, įmokėti $12,000, likusius sa
vininkas padarys paskolą pagal pir
kėjo sutartis. Namas randasi didžia
jam biznio centre ant Halsted St. 
prie 35 St. Štors tuščias, galima 
pradėti bizni. SavininkasT. JOZAPAVIČIA. 

3524 So. Halsted St.
Tel. Republic 9649.

PARDAVIMUI 2 lotai ant 63rd 
St. arti teatras ir 2 ant Western 
Avė. Parankiausi vieta visokiems 
bizniams ir labai pigiai.

Savininkas
6535 So. Campbell Avė.

Tel. Republic 4170

Pardavimui Lotas

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKALINGA veiterka į res- 
tauraną, mokanti sava darbą, 
gera mokestis, darbas ant vi
sados. Robey Lunch Room, 

1564 N. Robey, kampas 
Mihvaukee Avė.

GROJI K LIS pianas, paprastai $700 
pirmos klesos padėjime, benčius, ka
binetas ir 75 muzikos volelių, parduo
siu už $100 ii' $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė, 1389 Milwaukee Avė., klauskite 
Jankowski Player Piano.

PARSIDUODA 
.smulkių, daiktų: cigarų, 
;kos, kendžių, ice cream 
tokių smulkių daiktų. 

; vietoj.
530 W. 26th St.

krautuvė 
taba- 
ir ki- 
Geroj

PARDUODU 4 flatų namų, 2-6 
ir 2-4 kam. South Sidėj geroj 
vietoj parduosiu už $9,500 arba 
mainysiu ant biznio, neša raudos 
mėnesyj $98. J. Balchunas, 3200 
Lowe Av. Tel. Blvd. 9265.

tik 3 blokai nuo Jefferson’o miškų; 
lotas yra 30x125 pėdų; vieta labai 
smagi; savininkas parduos už $600.00 
pinigais ar išmokėjimais, pasimatyki- 
te su savininku sekančiu antrašu:

Joseph Yushkevvitz,
4034 Archer Av., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da mūrinis namas dviejų pagyve
nimų, Brighton Parke, 2 po 4 kam. 
su visais įtaisymais; elektra, va
nos, visi parankamai; kaina $5,500. 
Atsišaukit pas savininką.

6951 S. Union Avė.
Tel. Englewood 8137

PAJIEŠKAU savo brolio Bronislo
vo Piliponio (Broon Philips). Gyve
no pirmiau Detroite. Paeina iš Lie
tuvos iš Likėnų kaimo, Truskaivos 
parapijos, Panevėžio apskričio. Mi
lais broliui Aleksandrui, mes negalim 
paimti apdraudos be Bronislovo; to
dėl malonėkite atsiliepti pats ar jį pa 
žįstam! pranešti. Jo adresu mums:

ELZBIETA KLIMAITIENĖ
626 W. 18th St. 

Chicago, III.

KEIKIA BAMINKįl

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ice creamo, cigarų, tabako, ciga- 
retų ir mokyklos daiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. Nau
dokitės greitai šia proga. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
1734 So. Union Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu 
restoraną ant namo.

Kreipkitės
5001 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA kampinis namas su 
bizniu, bučemė, grosernė ir lunch 
rumis, 2 ruimai dėl gyvenimo, lotas 
50 pėdų per 125 garadžius ant 2 ka
rų, kaina su visais bizniais $15,000, 
mortgečius $8000. Aš mainysiu ant 
mažos grosernės, aš nemoku buče- 
riaus darbo. Pocevičius, 2325 West 
69 Street.

BARGENAS, 4 ruimų medi
nis namas ir 2 lotai po 30 pė
dų ir 125; kaina $1650, įmok et 
$300. Tel. Prospect 9315 

1902 W. 63 St.

TIKRAS bargenas, 5739 S. Na- 
toma Avė., $3.400 mažas depozi
tas ir mokėsite kaip rendą, 4 kam
bariai, augštas, elektra, aržuolo 
triiningai, Bartlett llighlands, 60 
pėdų lotas, 2 blokai į pietus nuo 
Archer Avė. N. Bergman. Telefonas 
Wentworth 3114, savininkas namie 
nuo 2 iki 4.

VYRŲ
PARDAVINĖTOJŲ

REIKIA

PARSIDUODA groserukas ir 
kendžių Storas, ar kas nori gali 
pirkti su, rakandais ir be rakan
dų, 4 ruimai pagyvenimui.

2118 W. 23 St.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuve; taipgi tabako, cigarų, 
garėtų, mokyklos daiktų 
smulkio taforo. Parduosiu 
giai.

2329 So. Robey St.

ci- 
ir 

pi-

PARDAVIMUI biznio namas, ran
dasi 3551-3553 W. 38th St. Taipgi 
biznio namas 3138 W. 38 St. Del 
limesnių informacijų kreipkitės 

6314 So. Artesian Avė. 
Tel. Prospect 4243

to-

APSIVEDIMAI.
IEŠKAU gyvenimui draugės mer

ginos ar našlės nuo 25 iki 35 me
tų amžiaus. Aš esu našlys 29 me
tų, be jokių kliūčių. Mergina ar 
moteris, kuri myli dorą šeimyniš
ką gyvenimą, tai meldžiu atsišauk
ti žemiau paduotu andresu. Vyrai 
prašomi nerašyti. A. K. S.

4441 So. Honore St., Chicago

Reikia lietuvių kurie kalba angliš
kai . Patyrimas nereikalingas. Pa
geidaujama tokių kurie yra žinomi 
savo apielinkėje, gali uždirbti nuo 
$100 iki $200 į svaitę pardavinėjant? 
žemę musų augštos klesos lietuvių 
dist rikte, kuris siekia Marųuette 
Park, kur baigiasi nauja karų li
nija.

Atsišaukite pėtnyčioj, 10 So. La 
Šalie St., Room 348 arba telefonuoki
te Main 3933 dėl susitarimo.

Subatoj po pietų ir nedėlioj atsišau
kite ant vietos,

71 St. ir Cąlifomia Avė.
Klauskite Mr. Knapp

PARSIDUODA grosernė ge
ras biznis. Priežastis pardavi
mo einu į didesnį biznį. Par
duosiu pigiai jai pirksi šią sa
vaitę, 912 W. 20 St., Tel. Canal 
2019.

RESTAURANTAS parsiduo
da, geroj vietoj, išdirbtas biz
nis, arba mainysiu ant mažo 
namo, automobilio ar loto.

Kreipkitės
1803 North Avė.

PARDAVIMUI 11 kambarių rezi
dencija. yra elektra, garadžius, viš- 
tininkas, 6 lotai, $4,800. Krautuvė, 
kambariai, elektra, garadžius, 6 lo
tai, $2,000. Imkit Archer Cicero ka
rą iki Jolict Justice Park karo, ei
kit atgal vieną bloką, pasisukit į 
kairę, 3-čias namas iš kairės, J. 
Karvasek. Justice Park.

AR IEŠKOT BARGENĄ APIE 
JACKSON PARK?

Parsiduoda arba išsimaino ant 
mažesnio namo ar loto 6 flatų bil
dingas, 8 metų senumo, visi fla
tai po 4 kambarius, beismontas di
delis, pečiu šildoma, viskas sulig 
šios mados, kaina tik $25,500., Jeigu 
turite bile kokioj apielinkėj mažą 
namą arba lotą, tai aš tamstom 
galiu tuoj išmainyti; savininkui pi
nigai labai reikalingi. Pamislykit 
patys, kad dabar už 4 flatus mo
ka daugiau; jeigu cash pirksit, tai 
reikia turėti $7000 įnešti. Matykit

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 

Blvd., arti Western Avė. Ofisas at
daras ligi 9 vakare, nedėliomis ligi 
4 vai. po pietų.

TIKRAS BARGENAS
in Marąuette Manor

6023 So. Troy St. naujas 2 flatų 
namas, po 6 kambarius, mūras ir 
aržuoliniai tripiingai per visą na
mą. 3 karų garadžius užpakaly ir 
mažas flatas viršuj; pastatytas dėl 
manęs, bet turiu parduoti tuojau, 
dėl informacijų telefonuokite sa
vininkui po 6 vai. vakare.

Prospect 1581

BARGENAS, 4 pagyvenimai 
mūrinis namas, rendos $160 į 
mėnesį, kaina $15000, įmokėti 
$4000. Tel. Prospect 9315.

1902 W. 63 St.

ĮVAIRUS skelbimai

PARDAVIMUI Viktrola “Vic- 
tory” su elektriką varoma, kai- 
nuojo $300, nupirksit pigiai. 
Kreipkitės, G. Bender, 2150 So. 
Hoyne Avė.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted SU 

Tel. Yards 7282.

REIKALINGAS
Barberys vakarais.
Geros sąlygos
Atsišaukite:

4438 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nč noriu parduoti už “cash” arba mai
nysiu j mažą namą.

Kreipkitės šituo antrašu: 
4511 So. Wood St.

Teleponuokite tik vakarais 
Republic 0107

BUDAVOKITES NAMUS! Aš 
budavoju naujus ir taisau sėnus. Ga
liu padaryt sulig jūsų noro. Ateikit, 
pasikalbėt.

Kreipkitės
J. MAJAUCKAS,

‘ ■ 2133 W. 23rd St

REIKALINGAS pirmarankis 
bekeris. Gera mokestis, valgis 
ir guolis.

Kreipkitės
1637 W. 13th Avė.

GARY, IND;

TUOJAU reikalingas vyras, 
gerai patyręs virėjas cook, ge
ros darbo išlygos, atsišaukit 
ypatiškai.

1306 S. 48 Avė., Cicero, III.

i

DIDELIS bargenas parsiduo
da bučemė ir grosernė. Turiu 
greitai parduoti. Nupirksite pi
giai. Kreipkitės į Naujienų Sky 
rių. 3210 S. Halsted St. Bx. 118

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
mašinos, visos mašinos gerame stovy
je ir pilnai tainkamos tam- reikalui. 
Taipgi sykiu parsiduoda ir elektrų 
motoras pusę arklio spėkos. Parsi
duoda už gana pigią kainą. Kreipki
tės šituo antrašu: 4629 So. Paulina 
St. (Ist flat rear).

TURIU parduot savo gražų 
$275 vertes vietrolą, kaip tik 
nauja, su daug rekordų, su dei
mantine adata už $65. 
šaukite ant antro augšto.

2502 W. Division St.

NAMAI-ZEME

Atsi-

5 KAMBARIŲ medinis namas 
parsiduoda. Elektra, gasas, fur- 
nasu šildomas, didelis ir aukš
tas.

6825 S. Artesian Avė.

TIKRI BARGENAI
$7,100 ....... 2 augštų medinis na

mas cementiniu pamatu, didelė ė'ė, 
kampinis lotas, 2-4 kambarių, netoli 
51 St. ir Westem Avė.

SPECIALIS BARGENAS
Nauja 6 kambarių cottage, gali

ma padaryti 2 flatus, įmokėti rei
kia $2,000, kaina $6,500. Geriausias 
pirkinys South Side, turi būt par
duotas, matykit savininką nedėlioj.

5923 So. Robey St.
Tel. Diversey 1971

4 kambarių, naujas 2 flatų 1 augšto.

PARSIDUODA labai gera 
biznio propertis, dabar varto
jama dėl pataisymų šapos, 2 
augištų, štoras apačioj, kamba
riai dėl gyvenimo ant antro 

714 W. 22nd St.

$9,200 ......  8 kambarių mūrinė re
zidencija, moderniška, karštu vande
niu šildomas, 2 karų garadžius, Brigh
ton Parke, labai gera vieta gyveni
mui.

TUPONICH & SIMAN 
1344 W. 18 St.

MOKYKLOS

na mas, netoli 59 St. ir 
6 6 kambarių, aržuolo 
gai, kaina $15,800

Paulson & Hansen 
2911 W. 59 St.

Tel. Republic 5600

Kcdzie, 
trimin- BARGENAS, 6 pagyvenimai 

mūrinis namas, rendos neša 
$400 į mėnesį, kaina $30,000, 
įmokėti tiktai $10,000.
1902 W. 63 St. Prospee 9315

PIRKITE ŠITUOS BARGENUS
Parsiduoda bizniavas muro narnos 

5 flatai ir štors Kaina $12000.00 a..t 
išmokėjimo.

2 flatų naujas muro namas ant par
davimo arba išmainymo, t

6 flatų muro namas, parduosiu ar
ba mainysiu ant mažesnio namo ar 
bizpio. Su reikalais kreipkitės pes 

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

...........

Specialiai Kursai Dress- 
m aki n g ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
.... į i ■■ i - ■ . ■■ z

PARDAVIMUI 6 kambarių 
! namas, elektra, gasas, toiletai, 
vana, 3>/2 tono perkraustymui nosiai atgal, 2 karų garadžius, 
trokas, garadžius iš užpakalio, nebus atmestas geras pasiuly- 
parduosiu už $5,500. mas, savininkas ant parcikala-
2414 W. 46P1. Tel. Laf. 1893 vimd.

6 kambarių •gunga*low, 5952 
Richmond St., pastatytas 6 mė-

BARGENAS, 8 pagyvenimų 
mūrinis naujas namas. Renda 
$7200 į metus, kaina $52000, 
įmoket $15000.

1902 W. 63 St.
Tel. Prospect 9315

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. Wells SU 
Chicago. rr Z.......  _ j

- __________________




