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Rusijai gresia 
badmetis

Clevelande prasideda pro 
gresyviųjų konvencija

28 Ku-Klux-Klano kautynių 
dalyviai pasmerkti 2 me 

tam kalėjimo
Rusijoj pramatoma 

blogas derlius
Nežiūrint bado pavojaus, 

vietai eksportuoja javus 
sienin

so-
v uz-

RYGA, liepos 2. — Sovietų 
prekybos delegacijai (Rygoj at
siųsta iš Rusijos į Vindavą dar 
5,(HM) tonų javų. Tie javai siū
lomi Skandinavijos pirkliams.

Klausiami apie Rusijos javų 
derliaus prospektus šiemet, so
vietų delegacijos nariai atsa
ke, kad nors tie prospektai ne 
geriausi esą, bet Rusija dėl to 
nepaliausianti javų eksporto. 
Jie sako, kad jau dabar pasi- 
reiškiąs kai kur žemutinės Vol
gos srityse badas, bet dėl ne- 
derliaus ten teksią badauti ne 
daugiau kaip penkiems milijo
nams žmonių, kuomet 1921 me
tais badavę 26 milijonai.

Pranešimai iš kitų gubernijų 
parodo, kad Ukrainoj tik vie
nas trečdalis gubernijų turi vi
dutinį derlių; kitose guberni
jose derlius žemiau vidutinio, 
o kai kuriose visai menkas.

Maskvos maisto komisaria
tas apskaičiuoja, kad apie 121/ž 
milijono akrų pasėlio esą karš
čių sunaikinta.

Rytoj prasidės progresy 
viyjy konveniija 

Clevelande
I>a Follette veikiausia 

minuotas kandidatu 
dento vietą.

no-bus 
j prezi-

CLEVEJ.AND, Ohio, liepos 
2.— Kai New Yorke demokra
tų partijos tūkstančiai politi
kierių suvažiavę Madi-son Sq. 
Gardene jau ištisa savaitė niau- 
jasi, raujasi, meldžiasi, keikia
si ir niekaip negali susitarti 
dėl kandidato į krašto preziden
to vietą ateinantiems rinki
mams, Clevelandan pradėjo 
plaukti iš visų Jungtinių Val
stijų pažangiųjų elementų at
stovai konvencijon, kuri pra
sidės rytoj, liepos 4 dieną.

LEGENDOS

Platusis stepas ir Juodoji 
jura, taipgi turtinga čigonų 
vaizduotė sutvėrė daugybę 
gražių legendų — padavimų.

Dvi gražios legendos, gi
musios tupse Stepuose — 
Danko širdis ir Lasso yra 
gražioje Maksimo Gorkio 
apysakoje

SENUTĖ IZERGUL 
kuri tilps NAUJIENOSE 
Nepraleiskite jų neskaitę.

Toje konvencijoj dalyvauja 
daugelis stambiųjų darbininkų 
organizacijų, dalyvaus taipjau 
ir socialistų partija, 
laikys ir savo konvenciją 
pos 5 ir 6 d.

Pažanginjnkai n uis Įtarę no
minuoti senatorių La Follette 
kandidatu į krašto prezidento 
vietą, taigi labai gali būt, kad 
konvencija jį ir nominuos.

Socialistų partija yra nuta
rus remti jLa Follette’ą tik tą
ja sąlyga, jei jis bus nominuo
tas ir nominaciją priims kaipo 
trečios partijos kandidatas. 
Priešingamie atvejyj socialistai 
savo konvencijoj nominuos ir 
ateinantiems rinkimams 
tys pilną savo kandidatų 
ša.
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kuri čia
lie-

KUR VĖSULA ĖJO, TEN VISKĄ ŠLAVĖ. Paveikslėly parodyta vėsulos, kuri praeitą šeštadienį siautė Ohio valstijoj, nuą 
nešti nuo pamatų namai. Loraln mieste per keturiolika biokų visi namai sugriauta.

sta- 
sara-

113 Petrogrado darbi 
ninky ištremta

Taksy mokesniu! nuskelti J Į jį $811113$

kas gavo 80 balsų, Chieaga 63, 
Pittsburghas 1, Mahanoy City. 
2. Kitos nominuotosios vietos 
negavo nieko.

Balsavimo pasekmėms paaiš
kėjus, Ntnv Yorko šalininkai 
apsidžiaugė:, c- Chicagos ne kaip 
smagiai jautėsi.

Po to S. Gegužis - pareiškė, 
kad šis seimas jau užbaigęs sa
vo darbus ir vra uždaromas.

Jis prašė delegatų, kad jam 
atleistų, jei ’ urį ir supykinęs, 
—jei jis tą padaręs, tai ne norė
damas užgauti ką, bet tai galė
ję Įvykti jam visų pirma žiūrint 
tvarkos ir organizacijos gero
vės.

Uždarius 5 vai. po pietų Sei
mą, visų delegatų veiduose buvo 
linksmumo šypsą ir visi sustoję 
didesniais ir mažesniais būre
liais šnekučiavos, atsisveikinėjo 
linkėdami vieni kitiems geriau
sios kloties e te. Ta atsisveikini
mo procedūra tęsėsi daugiau 
taip valandą laiko.

žiūrint į tą visą reginį, sunku 
>uvo tikėt, kad tarp delegatų 
'aike seimo butų buvęs didelis 
nuomonių skirtumas. O buvo ir 
yana aštrių susikirtimų, bet da
bar ir buvę priešininkai 
antriems spaudžia ranką 
draugingai atsisveikina.

Su pasveikinimo laiškais 
plaukė aukų su viršum šeši 
tai dolerių. —. Bakanas.

vlenl
ir

su-
v • sim-

Lilly riaušių byla baigta
28 asmenys, Ku-K1uxų kauty

nių dalyviai, eina 2 metams 
kalėjimam

EBENiSBURG, Pa., liepos 2. 
—- Vakar čia pasibaigė byla as- 
[menų, kaltinamų dėl dalyvavi
mo kruvinose kautynėse, 'ku
rios praeitą balandžio mėnesį 
buvo įvykusios Lillyj tarp 
Ku-»Klux-tklaniečių su mieste
lio šiaip piliečiais, ir kuriose 
keli žmonės buvo užmušti.

Dvidešimt aštuonis asmenis 
teismas pripažino kaltais ir pa
smerkė kiekvieną
metams kalėjimo. Aštuoniolika 
pasmerktųjų yra Ku-Klux-kla- 
niečiai, o dešimt šiaip piliečiai.

Pasmerktieji nuteisti taip
jau ir visas bylos išlaidas pa
dengti.

jų dvejiems

Del busimos premjeru kon 
ferencijos Londone

Mussolini negalėsiąs konferen
cijoj dalyvauti.

iROMA, liepos 2. — Kviečia
mas dalyvauti premjerų konfe
rencijoj (Londone 
16 dieną susitarti 

Italijos 
atsakė,

šio mėnesio 
reparacijų 
premjeras 
kad ąsme- 
negalėsiąs

klausimais, 
Mussolini 
niškai jis dalyvauti 
dėl neramios dalykų padėties
krašto viduj. Konferencijoj Ita- 
ijai atstovausiąs finansų mi- 

nisteris Alberto de Stefani.
Japonija 

TOKIO, 
ja priėmė 
t i alijantų
ei joj Londone, 
stovaus jos ambasadoriai Bri- 
lanijai ir Francijai.

bus atstovaujama.
liepos 2. — Japoni- 
pakvietimą dalyvau- 
preinjerų konferen-

Japonijai at-

NUŽUDĖ PAČIĄ, 4 VAIKUS 
IR PATS NUSIŽUDĖ.

Geležinkeliečiai, išlydėdami 
juos, suruošė jiems manifes
taciją.

PETROGRADAS, liepos 2.— 
113 darbininkų, kurie buvo 
areštuoti naktį prieš gegužės 1 
dieną, ir kaltinami dėl pastan
gų suruošti gegužės 1 dieną de
monstraciją, tapo ištremti į 
Murmansko kraštą dvejiem 
melam verčiamojo darbo. Jie 
bus pristatyti dirbti prie tie-( 
siamo per Murmanską geležin
kelio.

Ištremiant juos, Petrogrado 
geležinkelio tarnautojai parū
pinu jiems vagonus, papuoštus 
žaliumynais, irj įteikė tremti- - 
niams įvairiu maisto dalvku ir 
reikalingų drabužių.

WASH1NGTQN, liepos 2. — 
Einant naujuoju valstybės mo
kesnių įstatymu, kurs įeina ga- 
lion nuo liepęs 3 dienos, taip 
vadinami “nuissance” taksai vi
sai panaikinami, o kai kurie kiti 
žymiai nuskeliami. -Panaikinami 
taksai telegrafo ir telefono pra
nešimams, j 
ktams, 2 centų stampos taksai 
nuo $100 draftų, čekių ir pro- 
missory notų; panaikinama 
10 nuoš. taksų teatrų bilietams 
pigesniems kaip 50 centų.

5 nuoš. taksų bus imama nuo 
graznos daiktų ir muzikos ins
trumentų brangesnių kaip 30 
dolerių. Mokėti iki šiol 5 nuoš. 
taksų įvairiems automobilių pa
būklams nuskeliami pusiau.

X SESIJA—PASKUTINĖ
WILKES BARRE, Pa., birž. 

27. — 10-tą sesiją atidarius 2 v. 
PO pietų, ir apsvarsčius keletą 
mažesnės svarbos dalykų, eina 
ma prie rinkimo organo Tėvy-

anti-bolševikų tvirtovė. Prie 
skyrimo vietos jau buvo abiejų 
pusių rengtasi iš anksto; ypač 
bolševikai manė “gėmį” sulošti 
ir gauti sekamą seimą Chicagai. 
Teisybę sakant, jei ne ta bolše
vizmo baimė, tai ištikrųjų buyo 
vilties Chicagai laimėti. Ir kad 
ji pralaimėjo, tai pačių chica

įgiečių kaltė, kam jie rinko to* 
Mus delegatus kaip ?J»zara, Bu-

AMERIKA PERSEKIOJANTI 
ISPANŲ KALBĄ FILIPI

NUOSE.

įvairiems sporto dai-1 nes redaktoriaus. Renkama šia-■ ragas ir keletas kitu bolševiku
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MADRIDAS, Ispanija, liepos 
2. — Ispanijos inteligentija įtei
kė valdžiai manįfestą, kuriame 
jie protestuoja dėl Jungtinių 
Valstijų persekiojimo ispanų 
kalbos Filipinuose.

Kiny kabinetas rezignavo
PEKINAS, liepos 2. — Kinų 

kabinetas su premjeru Sun Pao- 
či rezignavo.

Įteikdamas savo rezignaciją 
prezidentui premjeras pasisakė, 
kad jis esąs senas, silpnos svei
katos ir nebepajėgiąs valstybės 
reikalų vesti.

Sun Pao-Či kabinetas 
sudarytas praeito sausio 
sį, kai krašto prezidentu 
išrinktas Tsao Kun.

buvo 
mene-

ITALIJOS KARALIUNAS 
KELIAVO Į PIETŲ AME

RIKĄ.

Iš-

NEAPOLIS, liepos 2. — Ita
lijos karaliunas Humbertas šar
vuotlaiviu San Georgia išplau
kė į Pietų Ameriką. Lankysis 
Brazilijoj, Uraguajoj ir Argen
tinoj.

0RRS-.
buvo Chicago ir apielinkė. — Šian

die gražu ir truputį šilčiau; len- 
Preinjero pareigoms eiti pre- £’vas mainąsis vėjas.

zidentas Kun pakvietė buvusį Fordžiulajui orakulas 
Kinų ministerį Jungtinėms Vai- pranašauja daugiau šilumos ir 
stijoms Drą Wellingtoną Ku. !

Cox

FARMINGTON, Mo., liepos I.
— Pamišęs turtingas Avono 
farmerys Howard Price nužudė 
savo žmoną, kevertą vaikų Ir po 
to patsai sau galą pasidarė. tais.

saulės. Pasak jo, busianti* ideą- 
linga piknikams ir šiaip oro pra
mogoms dieną Dėdes Šerno 148 
metų nepriklausomybės šventei 
švęsti.

| Vakar vidutiniai temperatūra 
MASKVA, liepos 2. — Mask-, sieks 570. F.

voj vėl ėmė siausti
Įregistruota keletas
sirgimų. Mirusiųjų, 
valdžia neskelbia, 
kad žmonėse nekiltų

Arbatos monopolis
MASKVA, liepos 2. — Grei

tu laiku sovietų valdžia ruo- • 
šiasi įvesti Sovdepijoj arbatos 
monopolį. Toksai i

Cholera Maskvoj
cholera.1 Šiandie saulė teka 5:18, lei

si mtų su- džiasi 8:29. 
skaičiaus --- -

bijodama, 
panika.

=rs-
PINIGŲ KURSAS

Vakar, liepos 2 dieną, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

I Anglijos, 1 sv. sterlingų .......  $4.82
Belgijos, 100 frankų ........... $4.55
Danijos, 100 kronu ............... $15.90
............... ........ i .... .................. $4.84 

frankų —...... . $5.15
paeak Ekonoiniečskaja Žizn,' Lietuvos. 100 litų ............... $10.30

i-, , ijv. . ... i Norvegijos, 100 kronų .......  $13.44galėtų duoti valdžiai 30 mdl- Olandijos, 100 florinų ............. $37.65
jonu aukso rubliu pelno nie- Suomijos, 100 markių ............... $2.52

Švedijos, 100 krortų .......  $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.80

į Italijos, 100 lirų 
monopolis, 1 Francijos, 100 f

• jl. I i mn i:

Višaki.!

ptu balsavimu (pagal Siurbos Del Dundulio ta kuopa nėra kal- 
įnešimą) ir didžiuma balsų iš- j ta. Dundulis savo lėšomis buvo 
renkamas tas pats S. Vitaitis, atvažiavęs.
nors ir Andrulis buvo nominuo
tas, » i • ■ '

■vomisija Sudarymui Komisi
jų skaito savo raportą, kuris 
priimta vienbalsiai. 1 svarbes
nes komisijas įeina:

Įstatų Komisijon — advoka
tas Jurgelionis, advokatas Gu- 
gis ir advokatė Puišiutė-šalniė- 
hė..

Nominuojant., daugybė vietų: 
New Yorkas, Chieaga, Pittsbur- 
gas, Clevelandas, New Havenas, 
Shenandoah ir Mahanoy City.

Slaptu balsavimu New Yor-

Rytoj, dei Nepriklauso
mybės šventės, NAU
JIENOS neišeis.

Apšvietos Komisijon: Dr. A. 
Montvidas, Pranas Bajoras ir J.
O. Sirvydas.

Labdarybės Komisijon: p-lė
P. Jurgeliutė iš New Yorko, p. 
P. Balickienė iš Chicagos ir p-lė 
M. Draugeliutė iš New Yorko.

Skundų ir Apeliacijų Komisi
jon. F. ž i vatas, J. M. Buchins- 
kas ir S. Bakanas.

Kontrolės Komisijon: J. W. 
Liūtas, šalaveičikas ir trečias 
kas, nenugirdau.

Finansų Komisijon: advoka
tas Lopata, A. F. Bredickas ir 
trečio nenugirdau.

Patvirtinama ir prisiekdina
ma visa Pildomoji Taryba.

Skaitomas raportas paskirsty
mo Tautiškų centų. Viso $3,000 
paskirstoma sekamai: Našlių ir 
Našlaičių Fondui $300; SLA. 
moksleiviams $600; Jaunuolių 
Apšvietos Fondui (šio 'seimo įs
teigtam, $300; Rašytojo Šerno 
paminklo pastatymui $250; 
Mariampolės Realei Gimnazijai 
$500; Neo-Lithuanijos korpora
cijos Bendrabučio statymui 
$200; Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Našlaičiam^ 
Viliaus našlaičiams 
niaus Atvadavimo
(Lietuvoj) $300. šis raportas 
priimtas vienbalsiai.
Skyrimas kitam seimui vietos.

Priėjus prie šio klausimo 
tuojau buvo matyt, kad esama 
didelių varžytynių tarp Rytų Ir 
Vakarų, t. y. tarp Chicagos ir 
New Yorko. Chieaga delegatų 
suprantama kaipo bolševikų 
tvirtovė, o New Yorkas kaipo

$200;
$300; Vil- 
Komitetui

T elegraf inės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
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 pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Nėra Juokai!
“Mano Tėvas ir broliai ruko HEL- 
MARS ir suprantama aš taipgi 
juos rukau, nes ištiesų jei HEL
MARS yra geri jiems, tai jie ir man 
yra taip pat geri!”

HELMAR Turkiški cigaretai susi- 
deda iš gryno Turkiško Tabako. 
Paprasti cigaretai susideda iš pi
gaus maišyto tabako, štai kode! 
HELMARS skiriasi nuo visų mai
šyto tabako cigaretų, kurie pekuo- 
jami pundeliais.

• HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti j kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 

tiškų cigaretų pasauly

BOXES °f 
!O oi- 20

Piknikas
Didelis

Piknikas!
Rengia

BALTO DOBILO KLIUBAS

Petnyčioj, Liepos dul, 4,1924
JUSTICE PARK DARŽE, JUSTICE, ILL

Prasidės 12 vai. iš ryto. Tikietai 50c ypatai

• Muzika E. CHAPMAN ORCHESTRA
Visus kviečia KOMITETAS

Garsinkities Naujienose

korespondencijos]
So. Omaha, Nebr.

Susitvėrė Lietuvos Socialdemo- 
mokratų Rėmėjų kuopa. LDLD.

27 kp. auka.

Tarp mus, So. Omahos lietu
vių, susipratusių, kurie rūpina
si apšvieta ir kultūros reikalais, 
yra tik maža dalelė, bet visgi 
jie tankiai pasižymi pavyzdin
gais ir visuomenei naudingais 
darbais. Visų jų akys yra dau
giausia nukreiptos į Lietuvą ir 
jos reikalus, nes jų troškimu 
yra matyt Lietuvą laisvą dėl jos 
visų piliečių. Mus rūpina kleri
kalų įsigalėjimas ir siautimas 
ten kuniginės reakcijos, taipjau 
puolimai ant Socialdemokratų 
partijos, kuri nuosakiausia ko
voja už Lietuvos liaudies reika
lus. Mes ilgiau nebegalime nuo
šaliai laikytis ir todėl pasiryžo- 
me nors kiek ateiti pagelbon 
Lietuvos Socialdemokratams ir 
juos paremti jų sunkiame dar
be, nes tai yra vienatinė partija, 
kuri rūpinasi skriaudžiamosios 
biednuomenės reikalais ir nuo
sakiai kovoja už Lietuvos lais
vę.

Vietos T. M. D. 17 kuopele lai
kė savo susirinkimą birželio 15 
d. Nors nariais ji nėra perdaug 
skaitlinga, bet visi stengiasi kuo
pelę palaikyti. Be to ji turi sa
vo knygyną, tik gaila kad nie
kas pašalinių lietuvių knygomis 
nesinaudoja. Susirinkimas nuta
rė parinkti knygų ir jas Lietu
von pasiųsti, kur jomis galėtų 
naudoti^ kaimų ir dvarų jauni
mas.

Po susirinkimo, viena kuopos 
narių, d. K.. Juvikienė, užsiminė 
apie Lietuvos socialdemokratus, 
jų pasiaukojimą ir kovą už Lie
tuvos biednuomenę ir Lietuvos 
laisvę ir pakvietė visus kiek ga
lint paremti Socialdemokratus. 
Tas jos atsiliepimas rado didelio 
pritarimo ir ant vietos tapo su
tverta Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmėjų kuopelė. Tapo išrinkta 
ir kuopelės valdyba, kurion įėjo: 
pirmininkas P. J. Juzeliūnas, 
raštininku J. Armoškus, organi
zatorium A. A. žalpis ir iždinin
ke K. Juveikienė.

Savanoriais nariais-rėmėjais 
užsirašė,* įnešdami auką ir pasi
žadėdami kas mėnesį sulig išga
lės mokėti:

J. P. Juzeliūnas už 10 men. po 
50c—$5.00; K. Juvikienė už 10 
men. po 25c—$2.50; A. A. žaL 
pis už 5 mėn. po 50c —$2.50; 
V. Paukštiene už 5 mėn. po 50c 
—$2.50; J. Armoškus už 8 mėn. 
po 25c.—$2; P. Klijuniene už 4 
mėn. po 25c—$1.; V. Benderius 
už 2 mėn. po 25c.—50c; P. Ba- 
bilionis už 2 mėn. po 25c—50c; 
M. Akromienė už 1 mėn. 25c, A. 
Poškus už 1 mėn. 25c, J. Kunca 
už 1 mėn. 25c Viso tapo sumokė
ta $17.25.

Ant rytojaus, birž 16 d., vietos 
LDLD. 27 kp. laikė savo susi
rinkimą ir paskyrė iš savo iždo 
$5 Lietuvos Socialdemokratų 
partijai. Labai gerai, kad ir ji 
rūpinasi Lietuvos reikalais ir re
mia ten savo kovojančius drau
gus.

Tuo budu kartu aukų surinkta 
$22.25, kurie birž. 23 d. tapo paš
tu išsiųsti Lietuvos Socialdemo
kratų partijai.—A. A. Zalpis.

PAIEŠKOJIMAS

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje paieško šių asmenų Ameri
koje:

Jono Bagdonavičiaus iš šmukš 
tų kaimo, Gelvonių vals., Ukmer
gės apskr. Laike didžiojo karo 
tarnavo Amerikos kariuomenėj.

Juozo Razmino iš Kražių vals., 
Raseinių apskr. Gyveno An- 
tioch, III.

Kas žino apie čia ieškomus 
asmenis, 
Lietuvos
Dearborn St., Chicago, III.

—L. Gaižaitė,
Konsulato Sekretorius.

malonėkite pranešti 
Konsulatui, 608 So.

Ketvirtadienis, Liepos 3, '24NAUJIENOS, Chicago, III

S. L FABIONAS CO.

i NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS% 

ANT NAUDOS. k

AMERIKOJE

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatą* 

Dienom i ■ Room 514-616 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Rando! ph 5684 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tek j Pullman 6377.

809 W. 3511) St., Chicago 
Tel. Bo dtevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
C Parduodam Laivakortes,

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom StM Room 111-11 

Tai. Central 4411. Vali nuo 9-6 
Gyvenimo vietai 

8323 So. EMsted St.
Tel.: Boalevard 181U

Valandos: nuo 6 ild 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išakyrua ketvergi. 

MedSlipnols nuo 9 ild 12 ryte.

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
71 West Monroe Street, Chieago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Y^dą.ipip. Vai.: 6 iki 9 vaL

JOHN I. BAGŪZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus. 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE HUIIJHNG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd‘ St„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canąl 2552

Valandoa: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaet 

lengvomis išlygomis.

Pažymėk it
Penėjimo

Instrukcijos
vardas *
Adresas

KUPONAS
katra Literatūrą

mas.

Norit
Kūdikių

Knyga
(i

I MOTINAS LIETUVES

Apie septyniosdešimts penki metai atgal, Gail
Borden, tyrėjas ir ekspertas maisto dalykuose,
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamatė,
kad nėra maisto svarbesnio, kaip geras pienas
ir kad viskas priklauso nuo to pieno kokybės

Po kelią metą studijos ir eksperimentavimo, jis
surado tokį pieną ir pavadino jį Eagle Pienu 
Ir nuo tos dienos iki šiai, Eagle Pienas buvo vie
nas iš didžiausią maistą, kurie išauklėjo milijo
nus kūdikią į stiprius ir sveikus vaikus.

Eagle Pienas yra gryniausias šviežias ūkio pie
nas sumaišytas su grynu cukrum ir įlietas į sani-
taringus kenus po to kaip didžiuma vandens tapo
prašalinta. Jei negali žindyti savo kūdikio, pa
bandyk Eagle Pieną. Jį rekomenduoja gydytojai
iš visur delei jo grynumo. Jis lengvai suvirško-

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eaglė
Pieną, savo kūdikio penėjime, mes esame atspau
sdinę jūsų kalboje pamokinimą kaip jį prireng
ti kūdikiams visą amžių. Jei nori gauti šitą pa
moknimą, išpildyk žemiau esantį kuponą ir pa-
sūsk jį mums šiandien. Eagle Pieną parduoda
geresniosios grosernės ir delikatesą krautuvės

THE BORDEN COMPANY
Borden Building. New York

MM

Valgiai
Vaikams

(Lithuanian

(

PRAKALBOS
Temoje: Ar svietas rcikalauna palaimos? Kas 

yra palaima? Ar mes gausime ją? Kada, kokiu bu- 
du?

Tuos klausimus atsakys garsus ir gerai susipažinęs su Šv. Raš
tų, kalbėtojas P. Kulevičius iš Detroit.

Petnyčioj, 4 d. Liepos nuo 2:30 po piety
SHIELDS PUBLIC SCHOOL HALL

43 ir Rockvvell St., Chicago

P. S.: — Petnyčioj, 4 d. ir nedėlioj 6 d-, Liepos 
bus 6 išguldymai toj pačioj vietoj.

Programas: Petnyčioj, pradžia nuo 8 vai. iš ry
to iki 6 vai. po pietų. Nedėlioj nuo 8 iki 12 valandos. 
P. Kulevičius kalbės net keturius sykius.

Kadangi dabar visas pasaulis yra varguose ir neišvengktinam pa
vojuj, taipgi ant Amerikos jau slankia tiršti debesiai, todėl šios pra
kalbos yra įdomios kiekvienam, protaujančiam*. Todėl lai jūsų nesu
laiko pasilinksminimo vieta ar šiaip koki reikalai. Kas tik gyvas yra 
bukite ant šių prakalbų.

Įžanga liuosa.

A

Rengia ir Kviečia T. B. S. S.
Nėra kolektų

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

*■ '' * 7- ' ? \
] Keturi doleriai ant metų reiškia'truputį daugiau kai 

centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną. " .;

Į VIENYBĖ, J; : ‘
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.I N ’' . 4

Seni žmonės gali rasti pa
lengvinimą nuo dau

gelio ligų
Tūkstančiai vartoja naują prirengimą 

ir sako, kad suteikia jiems 
puikų palengvinimą į ke

letą dienų
Jei jūsų gydytojas nėra dar jų už

sakęs jums, tik nueikite pas aptieko- 
riii ir nusipirkite butelį šio naujo pri- 
rengimo. Jis vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite jį keletą dienų ir jei jus 
neišrodysit geriau ir nesijausite ge
riau, nekainuos jums nieko. Musų 
skaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 

į nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir ku • 
na greitai, suteikia saldų ir malonų mie 
gą, stimuliuoja kepenis ir inkstus ir 
reguliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbė
jai žino labai gerai, kad Nuga-Tone 
suteiks jums tiek gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jums nepagelbės. Žiūrėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, ga-

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo U*

A. E. STAŠULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
t 911 Chicago Tempte Bldg. 

77 W. Washington St.
Tel. Central 6201 

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

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

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.

iŠtesit 
nereikli

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i” ’nT3cpe- 
jišką bt ią gydy
mo. Di&tli skai
čius žmotl\ a<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti tavo ligą-

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
85 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. - 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

k iki 5 ąugšto.
Trisdešimt-metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 606 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl ,moten| 
Valandos: Kasdien nuo 10 rvto iki f 

vąl, vakare. Nedalioj nu< 
;.<10 vai. ryto iki l'vat 
/ nąJ" Panedėlyj, se'renejf b 

lubotoje nuo 10 vau. ryt* 
v > iki 8 val.x vakare.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2t Se. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago. *
Tel. Vardą 4681 i

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Fhone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

’ Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai,'’ Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesia, 
pirkdanii nuę'musų.
r PEOPLES. PLUMB1NG AND

HEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 422}
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

NAUJIENOS, Chicago, HL
ogramas yra ir kaip buvo nuro
dyta, rezultatai bus geri.

—B. Simokaitis,
Elektros Studentas.

Baigusieji kursus 
studentai

Sapnas

REDAKTORIUS
M. J. ŠILEIKIS, 1739 So. Halsted St., Chicago, 

REDAKCIJOS NARIAI:
P-lė L. Narmontaitė, 3223 Parnell Avė., Chicago, 

(veda anglų skyrių).
J. Aurila, 25 E. 23th St., Chicago, III.

J. Keserauskas, 1439 So. 49th Ct., Cicero.

111.

III.

CENTRO VALDYBA:

P-le L. Narmontaitė, Pirm., 3223 S. Parnell Av., Chicago.
B. Simokaitis, Raštininkas, 5610 S. Sawyer A v., Chicago 

J. Lazdauskas, Iždininkas, 6044 So. Peoria St. Chicago.

“Moksl. Kelių” Radio Skyrius.
Pradedant nuo šio numerio 

“M. K.” bus talpinama veliau- 
Isios žinios apie Rario ir šitas 
skyriuš pavadinta “Moksleivių 
Kelių” Radio Skyrius.

Į Todėl, kurie yra patyrę apie 
radio, malonėkite parašyti savo 
patirimus į “M. K.” Radio Sky
rių. Taipgi tie, kurie turi kokius 
klausimus apie radio, galite 
kreiptis į “M. K.” Radio Skyrių.

Turint kokį reikalą su radio 
adresuokite šiaip:

“Moksl. Kel.” Radio Skyrius, 
1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.

Po medžiu, pavėsy, atsilošęs 
skaičiau laikraštį ir užmigau. 
Man prisisapnavo Jasnovidiaš- 
čio plunksna. Rodosi, aukštai, 
aukštai pakilusi padangėj, kai 
lengvutis debesėlis giedrioj pa
vasario dienoj, vis slinko rytų 
link, rašė pasaką ir iliustravo 
gyvais vaizdais.

Iš L. M. S. A. Fondo 
Komisijos

RADIO

Toli Girdimas Kristai Radio Setas
loksleivių Kelių” Radio S 

r i aus vedėjai:
Mech. Inž. J. Lazdauskis

Eelekt. Stud. B. Simokaitis

sakoma, kad kai kurie esą paga
vę iš toli magneto bangas (bal
sus) ir be viršminėtų priežas
čių? Bet faktas yra tas, kad su 
Kristai Setu iš labai toli negali
ma pagauti bangų. Tenka pasa
kyti, kad radio paslaptis n€i-a 
išrišta iki šiai dienai ir įvairių 
spėliojimų yra sunku supaisyti, 

cago Herald and Examincr aJpgi yra faktas, kad moksli- 
through formai Copyright issued ninkai diena iš dienos vis suran- 
by the United States Govern
ment.

Republication of this article and

of the Chicago Herald and Ex- 
air.iner, the complete publishing 
rights being vested in the Chi- 

Herald and E........'....

PRIJUNGIMAS PRIE 
ŽEMES.

Atsa-

kad iš

Dauguma radio mylėtojų sta
to sau klausimą kaip toli galima 
girdėti su Kristai Setu? 
kyti tiesiog į viršminėtą klausi
mų nėra galima. Dėlto,
toli girdėjimas yra surištas su 
daugeliu aplinkybių, ir tiesą pa
sakius, kad radio iki šiai dienai 
tebėra paslaptis, ir apie kurią 
yra gana daug įvairių nuomo
nių.

Daleiskim sau, vieni sako, 
kad su Kristai Setu galima gir
dėti nedaugiau kaip 25 mylios, 
ir taipgi sakoma, kad jeigu kas 
pagauna iš toliau kaip 25 my
lios, tai jis pagauna nuo kito,’ 
didesnio aparato, su daugiau 
kaip viena lempute, būtent kaip 
nuo trijų lempučių aparato ar
ba nuo trijų lempučių priėmimo 
aparato.

Taip, tas tiesa, kad gali su 
Kristai Setu pagauti nuo dides-

da naujų išradimų, kuriais pa
gerina radio abelnai, ir galima 
tikėtis, kad neužilgio bus suras
ta dar geresnių 
duos ir platesnio patyrimo dėl 
radio mylėtojų.

Noriu trumpai priminti, kad 
radio turi daug bendra su oro 
aplinkybėmis, kaip tai vasarą, 
kada labai šiltas oras, ore randai 
si daug statiškos elektros (sta- 
tic-electricity) ir dalinai kenkia 
radio’ui. Taipgi oro tykumas 
turi maž daug bendra. Mes žino
me, kad iš vakaro kada ore yra 
visokių balsų, dundėjimų, per 
radio netaip gerai girdėtis, kaip 
kad apie vienuoliktą valandą va
kare arba ir vėliau.

Butų galima daug kas rašyti 
įpie radio įvairumus, bet šitą 
kartą užteks apie abelną radio 
būdą, tai yra apie jo visokias 
kliūtis. Tik noriu pabrėžti, jog 
Kristai Setas turi visada aiškes
nį balsą negu koks kitas radio

nio aparato Orines (aėrial). Da- aparatas. Tas jau beveik'yra vi- 
leiskim sau, jeigu kaimynas 
turi didelį radio aparatą, tai jis 
vartoja betters (bettries), tai 
jo Orinė turi stiprią jėgą ir jis 
pagauna iš toliau magneto ban
gas arba balsus iš oro ir kada 
tos mgneto bangos yra pritrau
ktos prie to stipriojo aparato, 
tai jos plaukia ore labai žemai 
ir plaukdamos prieina prie

Kaip įjau yra visiems žino
ma, kad paskutinis L. M. S. A. 
Seimas, tai yra 1.123 m. išrin
ko Fondo Komisijų, kurios tiks
las buvo surasti būdų kaip su
tvarkyti L. M. S. A. Fondą, 
žinoma, ir prirengti jam įsta
tus, sulig kurių L. M. S. A. 
Fondas butų vedamas. Reikia 
pasakyti, jog viršminįėtas dar
bas buvo ne lengvas ir reikė
jo daug darbo padėti, bet kaip 
ten nebūtų jis jau yra užbaig
tas. i

Sapnas buvo aiškus ir aš jį 
gerai atsimenu:

Ėjo per mjšką jaunas studen
tas ir vedėsi kartu su savim i 
mažą šuniuką. Studentas ėmė ii 
paklydo. Jis su savo šuniuku 
pateko kokion tai klaidžion pus- 
tynėn. ! Klonyje parhhtfc mažą 
šiaudiniu stogu bakūžę. Studen
tas stumtelėjo duris ir durys 
atsidavė. Viduje jis pamatė se
ną, žilą labai apsileidusią senu
tę. Senutė pamačiusi studentą 
drebėdama ir kratydama galvą, 
atsistojo iš kertės, kurioj jinai 
sėdėjo.

Studentas buvo jau išalkęs iri 
jo šuniukas meiliomis akimis I 
žiurėjo j jį ir laižėsi. ■

“Palauk, Margi, mes gausime 
vakarienę” ----- sako studentas I
savo šuniukui.

Į Reikia pasakyti, kad virš- 
minėtam darbui arba susirinki
mams suteikė vietų p. K. J. Se
maškai ir inž. J. iLazdauskis. 
Pa^sikutinis Fondo Komijos 
susirinkimas įvyko gegužės 31 
dienų inž. J. Lazdauskio na
muose, 6014 So. Peoria St. 
Viršminėtame susirinkime Fon- 

I do Komisija užbaigė savo dar
bų galutinai, išskyrus kopijų 
atspausdinimų. Fondo Komisi
ja nutarė, kad išspausdinti kot
letų kopijų ir išsiuntinėti kuo
poms, kns duos pr-ogjos -visiems 
nariams iškalno prisirengti 
prie sekančio Seimo, tai yra 
LMSA. nariai turės laiko iš 
kalno pagalvoti apie Fondo su
tvarkymų, 
duoti iSavo 
mo.

Dr. Matilda White (Vaitas)
j Lietuviai denŲstai |Sii»ilaukč 
naujos savo profesijoj- draugės 
dentistės. Matilda White vidu
rinę mokyklų baigė Collins- 
ville Township High School. 
Vėliau mokinosi Wisconsino ir 
iMinnesotos Universitetuose. Bir
želio 7, š. m. baigė dentisteri- 
jos kursą Ulinojaus Universi
tete ir sėkmingai išlaikė kvoti
mus. Jinai- mano dar metus 
praktikuotis State Training 
Sbhool 
paskui

pri-reikalinga gerų 
prie žemės. Tų galima 

atlikti sekančiai: jeigu namuo
se randasi vandeninės arba Ka
rinės dūdos (gerinus vandeni
nės), primieruok apie pusę co
lio pločio apvyniodamas vienų 
sykį apie dūdų, pažymėk vie- 
tas' ant kur iAdurdamas
skvles butu galima iškišti šrin- 

gerai Meke pri-

Radio 
jungimų

mano
State

for Girls Geneva, 111., 
apsigyvens CJiicagoje. 
namai randasi Bcnld,

(Crystal-Detector) kolei balsas 
pasidaro aiškus ir švelnus (in 
resonance). Bet reikia atsimin
ti, jog kristal-detektorius turi 
būt labai smailas ir tletektorius 
turi būt padirbtas iš vario, mi- 
singio arba glumino, bet ne iš 
geležinės vielos. Taipgi patį kri
stalą nėra gerai čiupinėti su 
nuogomis rankomis, tai yra tą i 
dalį, kur detektoinų siekia. Jei
gu kristalas paliečiamas nuogo
mis rankomis, duoda labai pras-lbu-s ir taipgi 
tą rezultatą arba visai pagenda. Į veržti prie dūdos. Pirmiaus ne-

Konstrukcija Kristai Seto. gugalutinai Mekę priversi prie 
| dūdos nukaisk apsukui dūdų 

Matomasai diogramas yra Į apie pusantro colio ilgio, taip 
1 blekes, 

J kur eina prie dūdos ir tų vietą 
4kur vielų prijungi. Vielos, ble- 
Ikės ir dūdos turi būti grynas 
| metalas ir tvirtai priveržta, 
taip kad su pirštais nebūtų ga

ilimą blekes pasukinėti ant du- 
Idos, o vielas ištraukti iš po 
Įšriubo kepures. Liuesas šujun- 
Igirnas arba rudis ant metalo 
I daugiausia pakenkia radio pa- 
|sėkmingam priėmimui aiškaus 
Į balso. Nesant namuose van
dens dūdų, galima prie žemės j 
prijungti įkalant apie penkių 
pėdų ilgio apcinavotų dūdų, bet 
turi žiūrėti, kad visados vienas 
galas butų drėgnas, o kitaip 
radio neveiks atsakančiai. Ant 
ūkės taipgi galima kaipo žemę 
panaudoti šulinį. Prie vario 
vielos prieina vok apie porų 
svarų geležies ir įmesk j šulinį, 
o kitų galų n u tiesk prie radio. 
Tonas I.auzdauskis, B. S. M. E.
LIETUVIŲ MOKSL. SUSIV. 

AMERIKOJE 2 KUPOS 
susirinkimas įvyksta Šeš|hrd 

dieny, liepos 5 d., 8 vai. vakare, 
Raymond Chapel svetainėje.

Susirinkimas yra labai svar-| 
bus ir geistina, kad visi nariai 
jame dalyvautų.

Bus renkama komisija rengia
mam išvažiavimui į girias. Be 
to yra daug naujų ir neužbaigtų 
reikalų svarstyti.

Baigusių kursus narių pager
bimo vakarienės komisija turės 
rasitv.rimą. — K.

| labai aiškius yra galima kiekvie-1 pat nukaišk tų pusę 
išradimų kas nam suprasti jo konstrukciją,1 ’ ‘ ’

nes visos dalys yra matomos 
kaip jos yra sujungtos prie vie
na kitos.

sų pripažintas faktas.
Tunijimas (Tuning)

Šičia mes prieisime prie vieno 
iš svarbesniųjų klausimų, tai 
yra balso pagavimo arba tuniji- 
mo. Tunijant visuomet reikia 
labai palengva sukinėti tas da
lis, kurios turi bendra su tuniji- 
mu. Kaip tai vario-metras (va- 
rio-meter) arba vario-kupleras

Kristai Seto Orinės (jeigu orinė (vario-coupler) juos reikia labai 
yra gerai Įtaisyta) ir jis pagau- atsargiai sukinėti ar tai į vieną 
na vadinamas magneto bangas 
iš toli atplaukusias ore. Tokiu 
budu pasitaikoi labai tankiai 
tokis atsitikimas. Taipgi yra

Kitų mažesnių dalelių čia ne
miniu, nes jos visiems yra žino
mos kaip tai maži šriubeliai ir 
tt. Taipgi yra patartina vartoti 
misinginius šriubelius ypatingai 
viduje radio. Labai geras daly
kas užmaustyti gumines triu- 
beles ant dratų tas pagelbsti* 
sumažinti indukciją (induetion) 
kas duoda galimybės gauti aiš
kesnį balsą.
Svarbią rolę lošia mechanizmas 

prie radio.
Gal bus neprošalį pasakius, 

kad radio dirbant arba buda- 
vojant visą aparatą, reikia at
siminti, kad jo visos dalys turi 
būt gerai sucinuotos ir pirm ne
gu cinuoji, reikia dratą gerai 
nuskusti visą msolatorių, dn> 
tas turi būt švarus. Taipjau rei
kia stengtis, kad dratai butų at
skirti vienas nuo kito ant tiek, 
kiek galima.

III.

Mech. Inž. Jonas Lazdauskis

Senutė ėjo- prie studento ar
čiau, griežė dantimis ir išver
tusi stiklines, baltas akis už
bliovė :

—Valgyt duok man. Aš badu 
mirštu I...

kas duos galimybės 
patarimus laike Sei-

arba į kitą pusę iki pagauni 
balsą. Pagavus balsą jeigu jis 
nėra aiškus, tada galima po tru
putį judinti Krista*-Det0ktorii

Pirma negu pradėsi būdavot! 
virš paduotą Kristai Setą, 
peržiūrėk gerai diogramą kaip 
jis sukambinuotas ir dirbdamas 
radio nedėk jokių geležų j v įdu

Virš paduotas Kristai Seto di- 
ogramas yra vienas iš vėlesnių
jų išradimų. Jeigu jį su atsar
gumu pabudavosi taip, kaip di-

LONGPISTANCE CRY5TAL. CIRCUI

VSmoo-covpiza

Virš matomas radio KRISTAL SETAS susideda iš sekančiu dalių:
(Crystal-DETECTOR)
(Condencer .00025 of the fixed type)
(Condencer .005 of the fixed type) 
(VARIO-METER) 
(VARIO-COUPLER)
(SWITCH)
(PANEL and BOX 7”x9”)
(2 PHONES)
(2 DIALS 3” DIA.)
(AREAL)

K RISTA L-DETEKTORIUS 
KONDENSATORIUS .00025 M. F. 
KONDENSATORIUS .005 M. F. 
VARIO-METARAS 
VARIO-KUPLERAS
ŠVICE
PRYŠAKINE LENTA ir SKRYNELE 7”x9” 
2 TRUBELĖS
2 RANKENĖLĖS 3” DIA.
ORINĖ nuo 100 iki 150 pėdų patartina vartota

Jonas Lazdauskis yra moki
nęsis Valparaisos Universitete 
ir Chicagoje keliose mokyklo
se. Užbaigė mekaniko inžinie
riaus kursų Lewis Institute. 
Lazdauskis yra darbštus moks
leivių organizacijos narys ir 
daug pasidarbavęs plunksna 
“Moksleivių Keliams.” J. Laz
dauskis taipjau turi Mokslo Ba- 
kulauro laipsnį.

jo rankų nu- 
ir godžiai su-

nors pavalgyt

aš tau duosiu?

bus išsiuntinėtos 
kaip jos bus paga- 
—B. Simokaitis..

Kopijos 
taip greit, 
mintos.

Fondo komisijos narys.'

Mokyt. Aldona Rugiutė
Plė Aldona Rugiutė senai 

yra žinoma chicagiečiams kai
po pianistė. Ji dar jaunutė bū
dama baigė pradinę Burr 
School mokyklų, paskui baigė 
VMliard High School, dabar 
pabaigė Physical Normai School 
of Eduėation.

Be kitko ji mokinosi muzi
kos akademijoj (Bush Conser- 
vatory). Daug veikė meno sri
ty tarpe lietuvių, davė lekcijas 
ant piano. Dabar ji mananti 
eiti universitetan ir toliau la
vintis.

Ar jus žinote, kad
šalčiausia užrekorduota diena bu

vo Milės City, Montana 1888 metuo
se kuomet termometras nukrito iki 65 
žemiau zero. Ar jus žinote, kad pa
prasti cigaretai turi savyje paprastą 
tabaką, bet Helmar Turkiški cigare
tai turi savyje 100% gryno Turkiško 
tabako. Jus busite užgapedintas per
mainę j Turkišką tabaką.

(Apskelbimas)

—Ką-gi aš tau duosiu? Pas 
mane patį nieko nėra.

—Tu turi šuniuką. Užmušk jį 
ir papenėk mane!

Studentui buvo labai gaila 
užmušti šuniuką, kurį, jis visa
da su savim vedžiodavosi kaipo 
geriausį savo draugą. Bet jis 
buvo mielaširdingas žmogus, 
“ypatingai senus žmones reikia 
gerbti”. Jis tatai negalėjo at
sisakyti, kad ir tokiai išsigimė
lei duoti ko nors pavalgyt.

Papjovė savo šuniuką ir be
dedant puodan, kad išvirus, "se
nutė pagriebė iŠ 
luptą, žalią šunį 
valgė.

—Daugiau ko 
man duok!

—Tai ’ ką-gi
Atidaviau ką turėjau.

—Tavo kairioji ranka yra ne
reikalinga, nupjauk ją!. 
Studentas ir nuo to neatsisakė. 
Nupjovė kairiąją ranką ir pa
davė jai. Senutė taipjau godžiai 
suvalgė ir ranką.

Atėjo naktis.
Senutė atsigulė savo papras

toj vietoj, kampe ant žemės, 
kur buvo truputis pabarstyta 
šiaudų ir veidu atsisuko į stu
dentą.

“Ji mane saugoja. Baisi 
gana....—mąstė studentas.

—Dabar numaldyk mane! 
sako senutė.

“Kokis pasityčiojimas! —pik
tai ir nerimastingai l murmėjo 
studentas. — Aš nė įsivaizduoti 
negalėjau, kajl tokių 
yra ant svieto! Kas 
būti ?”

—Valgyt duok!...
—Ak, Viešpatie! 

musų turėsime stipti 
studentas.

Studentas atsisėdo kampe ir 
užsnūdo. Senutė jau nebeprašė 
valgyt. Miegodamas jis sap
navo, kad universitete rišę soci- 
ales problemas.

“Badas, reakcija, provokaci
ja, vot, kad tave bala, netekau 
ir rankos. Ką-gi tai reiškia? 
Lietuva neteko Vilniaus. Go(įi 
ir n epr i sotinami senutė yra 
Lenkija, o aš lietuvis. Ji mane 
visą butų prarijusi, jeigu aš 
bučiau jai pasidavęs — sapnavo 
studentas.

Saulė patekėjo ir studentas 
atsibudo. Jam labai skaudėjo 
kairiąją ranką, taip kaip jis ją 
buvo nugulėjęs, o saujoje laikė 
sugniaužęs laikraštį.

— M. Šileikis.

Iškilminga vakarienė
Surengta J. Lazdauskio.

Rirž. 21 d., namuose pas inž. 
Jono Lazdauskio švogerį buvo 
surengtą apvaikščiojimui moks
lo baigtuvių ir Jono Lazdaus
kio varduvių vakarienė. Jonas 
Lazdauskis baigė Mech. Inž. 
kursą Lqwis Institute.

Buvo atsilankiusių mokslei
vių, jo giminių, pažįstamų ir 
draugų. Svečiai linksmai pra
leido laikų prie skanios vaka
rienės ir linksmai pasikalbėję, 
pajuokavę išsiskirstė.

Taipgi J. Lazdauskis buvo 
apdovanotas gražiomis gėlėmis 
ir dovanomis. —Svečias.

SUAUGĘ STUDENTAI.

ra-

baidyklių 
tai galėtų

Vienas iš 
..—atsakė

Nėra nė vieno meto, kad ku
rią nors šios šalies kolegiją ne
baigtų vyras ar moteris nuo 60 
metų iki 80 metų amžiaus.

Daugelis musų esame pratę 
žiūrėti su pasityčiojimu į tokią 
y patą, kuri savo senatvės dienas 
gali pašvęsti mokslui. Kodėl mes 
'taip darome? Jeigu jaunam 
esant nebuvo progos eiti moks
lo, o vidurinis gyvenimas buvo 
perdaug užimtas kitais gyveni
mo reikalais, kas neleido mokslo 
pasiekti, tai kas gali būti pra
kilnesnio, jei senatvė, radusi 
laiką ir ištekliaus, negali rasti 
pasitenkinimo dykavime iki pa
siekia tikslo?

Į tokį pasiryžimą pasiekti tik
slą reikia žiūrėti ne su pasity
čiojimu, juoku, gailesčiu ar pa- 
nieką, bet su gilia pagarba ir 
savęs padrąsinimu. — Colum- 
bus Dispatch. —Vertė J. Lapas.

malonus 
“Aš noriu, 
atvyktumei

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

F. šeštokui (Valparaiso, Ind.) 
— Gavome, ačiū. Tilps kitame 
numeryje.

Aną dieną, man vienam esant 
stuboj, suskambėjo musų telefo
nas. Aš atsiliepiau.

“Heilo,” atsiliepė 
moteriškės balsas, 
kad tamsta tuojau 
pažiūrėti mano koją.

“Taip, su mielu noru 1 Bet kur 
aš turiu atvykti?”

“čionai ponia-------- .Tas įčie-
pijimas blogai atrodo.”

“Bet apie įčiepijimą aš nieko 
nežinau.”

“Ar čia ne Dr.-------- ?”
“Ne, tamsta veikiausia gavo

te netikrą numerį.” Bing! — 
subraškėjo kitame vielos gale 
receiver’is. — Indianapolis Star. 
Vertė J. Lapas.
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Turint prieš akis visus pa
skutinio SLA. seimo darbų 
rezultatus/ galima' drąsiai 
pasakyti, kad jame laimėjo 
ta Amerikos lietuvių visuo- 
męnės dalis, kuri eina sąmo
ningojo progreso keliu, nesi- 
blaškydama nei į bolševikiš
kas, nei į atžagareiviškas 
kraštutinybęs. Mes jau mi
nėjome šioje vietoje kai ku
riuos svarbesnius seimo Nu
tarimus. Apie sveikų jo pa
žangumų tečiaus liudija ne 
tiktai tas, ką jisai priėmė, 
bet ir tas, ką jisai atsisakė 
priimti.

Seimas patvirtino Pildo
mosios Tarybos nuosprendį 
apie p. Bimbų ir labai aiš
kiai pareiškė, kad tokie ele
mentai Susivienyme nebus 
pakenčiami. Vienok, 'šitaip 
pasielgdamas, jisai susilaikė 
nuo to, kad uždėjus Susivie- 
nymui partinę spalvų. Bim
ba tapo galutinai pašalintas, 
kaipo triukšmadarys ir or
ganizacijos ardytojas, o ne 
kaipo tam tikros partijos 
narys.

Prieš seimų ir paties sei
mo laiku dešiniųjų tautinin
kų organas, “Vienybė”, va
rė smarkių agitacijų, kad de
legatai, suvažiavę į Wilkes 
Barrę, padarytų Susivieny- 
mo konstitucijoje pataisų, 
kuri užkirstų kelių į jį vi
siems “lietuvybės” priešams. 
Šitai savo propagandai pa
remti ji nesidrovėjo net pa
leisti negražų paskalų, kad 
kai kurios kuopos apginkla
vusios savo delegatus “re
volveriais”.

Savo laiku “Naujienos” 
parodė, kad “Vienybės” siū
lymas yra netikslus ir nega
li būt priimtas. Pasirodo, 
kad ir seime jisai nerado jo-, 
kio pritarimo. Klausimų apie 
“lietuvybę” nedrįso kelti net 
artimiausieji Brooklyno 
laikraščio draugai, — nors 
pasveikinimo “spyčiuose”, 
pirmosios sesijos pradžioje, 
keletas oratorių tų obalsį ir 
reklamavo kiek drūti.

Tąigi Susivienymas, kaip 
buvo, taip ir tebėra neparti
nė, progresyvė organizacija,

kuriai gali priklausyti kiek
vienas lietuvis, be religinių
ir politinių įsitikinimų skir
tumo, by tik jam rupi tos or
ganizacijos labas. “Naujie-
nos” sakė, jogei jos to ir pa
geidauja, kad Susivienymas 
toks butų; todėl jos šiandie 
gali su pasitenkinimu kon
statuoti tų faktų, kad jos su
gebėjo teisingiaus išreikšti 
viešpataujančių Susivieny- 
me dvasių, negu kurios nors 
kitos srovės laikraščiai. O 
biedni bolševikėliai dar vis 
tebemėgina įtikinti publikų, 
kad socialistai “vergauja” 
tautininkams!

SLA. seimas pareiškė pro
testų prieš karo padėtį Lie
tuvoje ir paragino Ameri
kos lietuvius. eiti pagelbon 
toms Lietuvos organizaci
joms ir tiems darbuotojams, 
kurie kovoja už laisvę ir de
mokratijų Lietuvoje. Mes. 
linkime, kad į tų balsų atsi
lieptų plačioji musų visuo
menė — ir tai, ne vien žod
žiu, bet ir darbu!

BEGĖDIŠKI “DRAUGO” PRA-
4 > SUMANYMAI.

Kodėl “Draugas” taip nepaiso 
tiesos ir sąžiningumo, vesdamas 
polemiką su “Naujienomis”?.

Vakar jisai parašė ilgą “kriti
ką” tų pastabų, kurios nesenai 
buvo padarytos musų dienrašty
je apie Franks’o nužudymą ir 
apie prasižengimų priežastis. Iš- 
pešęs iš tų pastabų keletą saki
nių, jisai šitaip sako:

“P. Grigaitis du zuikiu čio
nai norėjo nušauti. Įrodyti, 
kad tikintieji yra kriminalis
tai ir kad Frankso žudytojai 
yra ligonys, kuriuos reikia 
gydyti.”

Po to seka ve kokia insinuaci
ja:

“Tųdviejų žydukų tėvai pa
pylė milioną savo žmogžudžių 
sūnų gelbėti nuo bausmės. 
Dabar ir kįla klausimas, ar 
Grigaitis tuodu žmogžudžiu 
gina iš grynos simpatijos, kad 
jie yra tokie pat- bedievukai, 
kaip jis, ar yra kiek gavęs at
lyginimo iš to milionuko, 
skirto žmogžudžių apgyni
mui.”
“Draugas” pagalios išreiškia 

nuomonę, kad tikroji priežastis, 
delko “Naujienos” “gina” tuodu 
žmogžudžiu, esanti “paprasta 
p. Grigaičio ignorancija.”

Reiškia, pats “Draugo” re
daktorius netiki, kad Grigaitis 
simpatizuojąs žmogžudžiams 
arba kad jisai esąs “papirktas” 
jų pinigais. O betgi jisai tokią 
mintį stengiasi sukelti savo 
skaitytojuose! Jisai skatina
juos pagalvoti: ar nėra Grigai
tis parsidavęs tų žmogžudžių 
advokatams ?!

To ne gana. Pasakęs, kad jam 
“neatrodo”, jogei Grigaitis sim
patizuoja žmogžudžiams arba 
yra jų papirktas, “Draugas” to- 
liaus tame pačiame redakcinia
me straipsnyje sako:

“Jeigu čionai norėta apgin
ti tuodu žyduku, Loebą ir Le- 

* opoldą, tai butų . įdomu žinoti, 
kiek ‘Naujienos’ gavo už mili- 
onierių žmogžudžiu teisini
mą?...”
Tai yra šlykščiausias plunks

nos banditizmo pavyzdys. Po 
priedanga neva polemikos, tas 
kunigų šlamštas mėgina nuplėš
ti garbę “Naujienų” redakto
riui. ■' f , 4 <
b t ’’ f « ' • $ < ' *

Ir šitaip elgiasi fjisai, žinoda
mas gerai, kad tuo laiku, kai 
augščiaus minėtosios pastabos 
pasirodė “Naujienose”, Grigai
tis visai nė Chicagoje nebuvo. 
Kodėl gi jisai pasirinko būtinai

Grigaičio vardą savo “katalikiš
kais” purvais apdarpstyti?

Einant prie paties klausimo, 
mes turimįe pareikšti, kad jokio 
žmogžudžių teisinimo arba gy-
nimo “Naujienose”, nebuvo, 
štai, ką “Naujienos” parašė apie 
Loebą ir Leopoldų neužilgio po 
to, kai išėjo aikštėn jų dviejų 
piktadarybė:

“Jiem dviem tečiaus visiš
kai trūksta užuojautos ki
tiems žmonėms ir atsakomy
bės prieš visuomenę. Jiem 
dviem rupi tiktai savo sma
gumai, savo nauda ir likimas. 
Visi kiti žmonės jiem — nie
kis. Juodu neparodė mažiau
sio nusiminimo net akyvaiz- 
doje nužudytojo vaiko tėvo. 
Kas jiem dviem galvoj kieno 
ten kentėjimas!

Juodu taip buvo išauklėtu. 
Kitokio supratimo apie gyve
nimą juodu neįgijo. Jų dviejų 
tėvai rūpinosi vienu, padaryt 
kiek galima dauginus pinigo, 
kad vaikams nieko netruktų.. 
Ir vaikai užaugo su ta min
tim, kad viskas yra gera, kas 
suteikia jiem smagumų.

“Tų jaunų žmogžudžių as
menyse mes turime prieš save 
kraštutinio egoizmo tipus...” 
(žiur. “Nauj.” biri. 8 d.)
Po šitų aiškių “Naujienų” žo

džių prikaišiot joms “simpatiją” 
žmogžudžiams, “teisinimą” ir 
“gynimą” gali negut tiktai pas
kutinis begėdis.

Tos pastabos, prie kurių pri
kibo “Draugas”, kalba ne tiek 
apie pačius Frankso žudeikas, 
kiek apie prasižengimų priežas
tis bendrai. Jose kritikuojama 
įvairių dvasiškių skelbiamoji 
pasaka, kad tos žmogžudystės 
priežastis buvusi “bedievybė,” 
ir sakoma:

“Žinoma, tai nesąmonė. 
Joks rimtas kriminologas ne
aiškina prasižengimų tikėji
mu ar netikėjimu... Prasižen
gimai pareina ne nuo tikėji
mu) ar netikėjimo, o visai nuo 
kitokių priežasčių.”
Frankso nužudymas čia, kaip 

matome, yra tiktai pamatas pa
kelti klausimą, kodėl įvyksta 
nusidėjimai. Pastabų autorius, 
atsakydamas į jį, nurodo, kad 
prasižengimai pareina

“daugiausia nuo skurdo. Be 
to, daugelis kriminalistų yra 
ligoniai, kuriuos gydyti rei
kia, o ne bausti”. (“Nauj.” bir 
želio 26 d.)
Tarp kitko nurodoma ir vieno 

žymaus mokslininko, D r. Wil- 
liam A. White’o, nuomonė, kad 
ir Leopoldas su Loeb’u esą ne
normalus žmonės.

Kodėl gi “Draugas” mano, 
kad diskusuoti šitokį klausimą 
negalima bešališkai? Kuo pasi
remdamas, jisai gali tvirtinti, 
kad kiekvienas, kuris laiko žmo
gžudį “nenormaliu žmogum”, 
yra būtinai to žmogžudžio pa
pirktas ?

Anksčiaus, kai “Naujienose” 
buvo rašyta apie tą piktadary
bę, buvo nurodyta dar viena 
prasikaltimų priežastis, būtent 
—netikęs auklėjimas. Taigi tu
rime tris pamatinius nusidėji
mų šaltinius: ekonomines sąly
gas (skurdą — arba perdidelį 
išteklių), auklėjimą ir psikologl- 
nes asmens ypatybes (protinės 
ligos ir t. t.). Na, ir tegu 
“Draugas” bando įrodyti, kad 
šitos trys priežastys neapima 
milžiniškos daugumos, jei ne vi
sų, nusidėjimų, kurie {vyksta 
diena iš dienos kiekvienoje šaly
je.

To jisai neįrodys. Vienintelis 
jo “argumentas” yra tušti ple
palai apie “bedievukus”. O ka
dangi tas “argumentas” yra 
taip kvailas, kad ir tamsiausią 
žmogelį, šiandie yra sunku juo 
įtikinti, tai "Draugas” griebiasi 
iūėlo‘ir šmeižto. 11 f

Tuo' b.uiįu mes dar kaętą: ma
tome, kad jo pagirtoji “krikš
čionybę” yra grynų-grymausias 
humlbugas. Ji nepadeda jam nei; 
žmoniškai aiškinti doros klausi
mą, nei dorai elgtis. «

“Tilžės keleiviui” susto 
jus eiti

Jau senai buvo girdėti, kad 
vokiečiai Reylander’iai keta ne1- 
beleisti toliau tris kartus per 
savaitę ėjusį “Tilžės Keleivį”. 
Gegužės 1 d. tasai laikraštis iš- 
tikrųjų sustojo ėjęs. Paskuti
niame numeryje leidėjai, J. Rey- 
lander ir‘sūnus, t. k. šitaip atsi
sveikina nuo skaitytojų:

Jūsų ištikimas “Tilžės Ke
leivis”, kur 45 metus ėjo ir daug, 
daug draugų lietuvių tarpe šia
pus ir anapus Nemuno upes bu
vo įgijęs, turi dėl didžiųjų sun
kenybių nuo geg. 1 d. paliauti 
ėjęs. Dar prieš karą, karo ir po 
karo turėjo “T. K.” labai daug 
skaitytojų Rusų Lietuvoje. At
skyrus Klaipėdos kraštą nuo 
Prūsų ir priglaudus prie Lietu
vos anapus Nemuno buvo nauji 
vokiški ir lietuviški įtakingų ir 
turtingų sąjungų parama stei
giami ir uoliai platinami, o vo
kiškame krašte išeinantiems 
laikraščiams anapus naujosios 
sienos radosi vis didesnės sun
kenybės, kurios kitus prus-lietu- 
viškus laikraščius (kaip štai 
“Naująją Lietuviškąją Ceitun- 
gą”. X. P.) jau senai nuramino. 
Dabar parėjo ir “Keleiviui” tas 
laikas. Jo leidėjai negalėjo vi
sados vieni taip daug pinigų pri
dėti, nors jie tai iš ideališkų prie
žasčių ilgą laiką ir darė ir šiaip 
daug paaukavov (“Iš ideališkų 
priežasčių” —sako leidėjai. Kad 
skaitytojų skaičius buvo tiek su
smukęs, kad laikraščio leidimas 
iš prenumeratos ir garsinimų ne- 
apsimoėjo, tai bus tiesa. Bet 
reikia paabejoti, ar leidėjai bent 
vieną metų ketvirtį bus laikraš
tį, iš “ideališkų priežasčių” palai 
kę. Tą dieną, kur pasirodė žy
mesnis deficitas ir baigėsi “au
kos”, baigėsi tuo ir patsai laik
raštis. XP.). Toliau leidėjai sa
kosi esą visados užsistoję už 
Prūsų lietuvių, prašymus ir gynę 
prieš kai kurias “dirbtinai užver
čiamas žemaitiškas įtakas (!). 
Tai’ ne visada esą buvę sutaiki
nama su nuomone tųjų, kurie da
bar tuose kraštuose viešpatauja 
(!). “Bet mes visados linkčjom, 
kad šitam kraštui ir jo gyvento
jams gerai sektųs, o su šita min
timi atsisveikinsime mes dabar 
ir nuo jūsų ,dėkodami jums už 
tą ištikimybę, kurią jus mums 
sunkiais laikais iki paskučiausio 
išlaikėte ir linkim jums laimin
gos ateities, kuri ir mums rasi 
kartą vėl duos galimybės “T. K.” 
iš nauja leisti. Neužmiršta lei
dėjai nė redaktorio. “Ir šitoje 
vietoje mes dar savo nusipelniu
siam redaktoriui Jurgiui Arna
šiui, kuris daugiau 30 metų mu
sų spaustuvės pasidarbavimo, 
norime išreikšti širdingiausią 
musų padėką už jo ištikimą, 
draugišką darbą”.

Patsai redaktorius J. Arna- 
šius savo atsisveikinimą prade
da šiuo: “Kiekvienas daiktas pa
tenka trumpai, Lietuva bet am
žinai” ir toliau t. k. sako, kad 
“T. K.” amžius esąs tik trumpas 
akimirksnis prieš amžinybę. 
“Tilžės Keleivio” pirmieji dai
gai siekia iki Karaliaučiaus ku
nigo profesoriaus Kuršaičio “Ke
leivio’.’, kuris beveik prieš 50 
metų perėjo iš Karaliaučiaus į 
Tilžę į Reylander’io rankas, pas
kui į Ragainę, o pagaliau į Prie
kulę, kur tasai “Keleivis” iki re
voliucijos ėjo kaipo priedas prie 
mirusio “Konzervatyvų Drau
gystės Laiško”. Perėjus Kur
šaičio “Keleiviui į Ragainę, Rey- 
landeris prieš 45 metus pradėjo 
leisti “Naujį Keleivį”, kinio tad 
vėliau išėjęs “Tilžės Keleivis”, 
Dar prieš karą “T. K.” turėjęs 
4000—5000 skaitytojų, o karo
metu net 7000. Bet užėjusios 
naujos vėtros, atskyrus Klaipė
dos kraštą, kur laikraštis dau- 
giąusįąvSkAit^tojų. turėjęs, pasi
davęs' ' sunkenybių,
“Tilžės Keleivis”, • t.
tam kartui toje vietoje užmigs. 
Vienok jis greit vėl pabusiąs, 
prisikelsiąs kaip iš numirusių su 
nauju rubu, nauja viltim, nauja 
dvasia. Nesą Tilžės krašto be

dau

kad i 
bent

| tuviai nori išleisti naują lietu
višką laikraštį, gal jau nuo bir
želio 1 d. Mes čion prie Vokie
tijos pasilikusieji lietuviai ne
galime ir nenorime būti be savo 
dvasiško organo, mes turime tei
sę savo tautą gaivinti ir už ją 
pasidarbuoti Vokiečių konstitu
cijos sienose”. Tilžės krašte esą 
pačių vokiečių daviniais dar 9000 
lietuviškų šeimynų, kurios larlko 
lietuviškąsias pamaldas. Tai 
žymus skaičius, atsižvelgiant į 

tai, kad kiekvienai šeimynai pri
klauso po kelias galvas.

Ryptrusių laikraščiai “Tilžės 
Keleivio” užmigimą komenta- 
ruoja žinoma taip, kad; girdi 
Prusnose nebesą lietuvių, nebe
reikią nė laikraščio. Visi laik
raščiai pabrėžia, kad “T. K.” 
esąs buvęs vienatinis vokiškumo 
skiepytojas Pr. Lietuvoje ir kad 
dabar Tilžės “didlietuviai” pasi
džiaugsią, vietoje šito galėdami 
leisti “tikrai” lietuvišką laikraš- 

Kad Tilžės lietuviai 
veik naują laikr., taiįeis

tiesa (“Naujasis Kelevis” išeis lietuvių ir vokiečių, tuo galima 
dukart Savaitėje Jagomasto , tik pasidžiaugti.
spaustuvėje). Bet “Tilžės Kelei
vio’ užmigimu nei šiaip, nei ana-. priežasties ištarti didelį ačiū už 
pus Nemuno lietuviai nėsidžiau- jo darbą ir palinkėti jo “Nau- 
gia. Tegu Reylanderis butų lai-'jam Keleiviui” geriausios klų- 
___________________________ 'ties. —“K. ž.”

Saugumas dėl Taupymą
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankbs yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos 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.

r-

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
Specialė Generalė Vidurvasario Ekskursija Tiesiai iš New York j 

iiLIETUVĄh
per Klaipėdą su S. S. POLONIA Liepos 5tą

Šis laivas yra žinomas tarpe lietuvių kaipo labai parankus, nes mes 
gauname daug laiškų su pagyrimais nuo musų pasažierių.

Pirkite laivakortes iš kalno
Baltic America linija kreipia labiausiai atydos į 
moteris ir vaikus ir abelnai visiems keliauninkams 
patarnauja gerai ir kompanija žiuri, kad kelionė 
butų maloni. 4
ATYDOS: Daug, lietuvių neatlankė savo šalies per 
daug metų bijodami, kad jie negalės sugryžti atgal 
j Ameriką.
DABAR YRA JŪSŲ PROGA. Pagal naujų tiesų 
kiekvienas gali atlankyti savo šalį m«tams ar dau
giau. Daleidimas bus išduotas Jungtinių Valstijų 
valdžios sugryžimui atgal.

Del pilnų informacijų ir laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie Str., Chicago.

9 Broadway, New York.

kęsis išmintingesnės prieš lietu-, 
vius politikos, tegu nebotų truk
dęs “T. K.” redakcijai, tai laik
raštis tikrai nebūtų taip susmu
kęs, ir butų galėjęs toliau eiti. 
Bet Prūsų lietuviams nepatiko, 
kad lietuviškas jų organas “T. 
K.” taip neaktingai dalyvauja 
gyvųjų lietuvių interesų sargy
boje, dėlto jo ir nebepalaike ir 
laikraštis turėjo žlugti.

“T. K.” redaktorius, žinoma, 
nekaltas dėl “T. K.” žlugimo. 
Ponas Arnošius niekuomet nėra 
sąmoningai ir laisva valia laik
raštyje ėjęs prieš Lietuvius. 
Sunkus jam buvo čia darbas. 
Vokiečiai— leidėjai ir jų drau
gai norėjo nuolat nustelbti visa, 
kas primindavo tikrą lietuvišku
mą. Antra vėl vertus, tautine 
jo sąžinė neleido redaktoriui pa
naudoti laikraštį svetimoms įta
koms. Visgi p. Arnošius ištrivo- 
jo ištisus 30 metų. Kad ir patys 
leidėjai dėkodami jam už jo ben
dradarbiavimą pripažįsta jo nuo
pelnus dėl santaikos vykimo tarp

Ir lietuviai p. Arnašiui turi

VISOS MOTERYS
KURIOS DIRBA

Turi žinoti kaip tos darbi
ninkes yra padaromos sti
priomis ir sveikomis su 
pagelba Lydia E.
Pinkham’s Vegeta- 

ble Compound.
Zahl, N. Dakota. — “AŠ buvau 

nervuota ir silpna ir neturėjau regu- 
liariškumų. Aš 
teipgi turėjau tan
kiai skausmus. Aš 
sirgau per septynis 
metus ir galų gale 
mano nervai visai 
suiro ir turėjau 
operaciją. Aš esu 
dresių ir skrybėlių . 
siuvėja ir moteris 
prie kurios aš dir
bu pasakė man 
apie Lydia E.Pink

ham’s Vegetable Compound. Aš da
bar vartojau juos ir jie padarė mane 
sveika ir galiu dirbti savo darbą vėl 
išnaujo. Aš net pagelbėjau savo ser
gančiai kaiminkai, galit matyti kokiu 
aš esu stipri. Aš labai vertinu jūsų 
gyduoles ir jus galite suvartoti mano 
laišką, jei matysite kad jis tinka. Aš 
labhi noriu, kad jos pagelbėtų ir ki- 
tortvs moterims”. — Mrs. Ole Nord- 
lein, Box 23, Zahl, North Dakota.

Daugiau kaip 121,000 moterų iki 
šiol yra atsakiusios i musų klausimą, 
“Ar jus gavote pagelbą vartojant 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound?” w

98 nuošimčiai iš tų atsakymų yra, 
“Taip”.

Tas reiškia,, kad 98 iš kiekvieno 
100 motery kurios vartoja tą gyduo
lę nuo ligų dėl kurių ji yra rekomen
duojama, gauna pagelbą nuo jų. Par- 
davimui pas visus aptiekorius.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

■

BĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnėjusilį 
ir stokos apetito vartok M

M

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mes.

SEVERA’S 
BALZOL.

■ *

PriežastysDearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

____--________________ __________ ___ _____ '

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, NevV>rk,NY Lr

LIETUVA
PER HAMBURGĄ,PILI AVA 
/ ARDĄ LIEPOJĄ

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Tiliavą 

Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

_A TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, C-šių ir «-n.ų LOVŲ

S. S. POLONI A .................................. July 5
S. S. L1TUAN1A .............................. 16

TRECIOS KLESOS KAINOS I :

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Dviejų rųšių Paprastas 
Puritan Malt Extract trijų 
uncijų pakelis apynių ir Pu
ritan Hop-Flavored Malt Su- 
gar Syrup.

PuriTan

Jis Grynas
Jis Riebus
Jis Geresnis

Jis Maistingas
Jis Garantuotas

JFL A

l Lietuvą
White Star Line

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

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamhurg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg

V Antvvdrp
ZeelanJ & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Belgenlarid & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. Ilk
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, IŲ.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So 

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

hrooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. I*. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LSS Suvažiavimą atidėti to
limesniam laikui. Kiti vėliau 
prisiminė, kad artinasi Sąjun
gos 20 metų sukaktuvės. Tuo
met ir suvažiavimui butų la
bai patogus laikas.

Nutarta pasiųsti pasveikina
mą Socialistų Partijai. Taipgi 
konferencija užgiria taktiką 
Socialistų Partijos linkui pri
sidėjimo ir tvėrimo naujos ma
sinės darbininkų partijos, taip 
vadinamo “Independent Politi- 
cal Action.”

Konferencija nutarė siųsti 
delegatą nuo Lietuvių Socialis
tų Sąjungos į Socialistų Parti
jos konvenciją, kuri įvyks lie
pos 6 dieną, Cleveland, Ohio.

Konferencija nutarė išleisti 
rezoliuciją |L|ieįtuvos padėties 
klausimu. Klitą rezoliuciją iš
leisti dėl baisaus Rusijos bol- 
ševistinio teroro.

Konferencija priduoda labai 
didelę svarbą Lietuvos Social
demokratų Rėmimo Fondui ir 
pageidauja, kad to Fondo vei
kimas butų kuosmarkiausias. 
Daugumas delegatų išreiškė 
mintį, kad tas Fondas veikia 
perdaug lėtai.

Konferencija išreiškia nuo
monę, kad Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija sugrą
žintų Sąjungai išlaidų iš lai
mėtos komunistų bylos $300.

Konferencija pageidauja, kad 
butų pakviestas iš Lietuvos at
stovas Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos ir, kad tam at
stovui butų surengtos prakal
bos visose lietuvių kolonijose.

Konferencija nutarė išleisti 
ĮLiietuvių Socialistų Sąjungos 
atsišaukimą.

Nutarta pasiųsti Lietuvos So
cialdemokratų Partijai (prane
šimą apie šią LSS konferenci
ją ir sykiu pasveikinimą.

Pataisyti keletą paragrafų 
LSS konstitucijoje. Konstitu
cijos pataisymus leisti visuoti
nam narių nubalsavimui, o ki
tą dalį konstitucijos sulyginti 
pavesta Pildomajam Komite
tui.

Delegatai išsiskirstė pakiliu 
upu ir visi pasižadėjo dirbti 
Sąjungos labui.

P. Mileris, Pirm.,
A. žymontas, Sekr.

Lietuviu Socialistu Sąjun
gos Sekretoriaus 

raportas
LSS kuopų atstovai ir drau

gai:
šiandien mes čionai susirin

kome apsvarstyti musų orga- 
lizacijos reikalus: pažiūrėti 
os atliktuosius darbus ir nu

statyti planus tolimesniam vei
kimui.

Kaip jau jums visiems žino
ma, musų organizacija dabar 
yra maža, — viso turime tik
tai 13 kuopų.

Aš čia papasakosiu, kaip L. 
S. S. Sekretorius, kurio parei
gas einu jau nuo rugsėjo 13, 
1921, ką'veikiau aš ir LSS•Pil
domasis Komitetas.

Rugsėjo 13, 1921, LSS Pil
domojo Komiteto susirinkime 
Strazdas rezignavo iš Sąjungos 
sekretoriaus vietos. Jo vieton 
P. K. išrinko mane.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Konferencijos

Protokolas
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

konferencija įvyko birželio 22- 
25, 1921, Wilkes Barre, Pa. 
Konferenciją atidarė LSS Sek
retorius, A. Žymontas birželio 
22, 1924, 3:30 vai.,po pietų.

Delegatų su mandatais užsi
registravo šie draugai:

P. Grigaitis — 4 kuopos; P. 
Miller — SI kp; Dr. A. Mont- 
vidas —81 kp; P. B. Balčiko
nis — 33 kp; M. Čiurlionis — 
33 kp; P. Raškinis ir V. Poš
ka — 19 kp, LSS Sekretorius 
A. žymontas nuo LSS Pildomo
jo Komiteto.

Dar vėliau užsiregistravo su 
patariamais balsais šie drau
gai: J. M. Bučinskas, Bingham- 
ton, N. Y., S. Bakanas, Pitts- 
burgb, Pa., T. Matas, Water- 
bury, Conn. ir P. G. Aleksy
nas, Bockford, III.

Pirmininku visai konferenci
jai išrinktas d. P. Miller iš 
Chicagos, o sekretoriumi d. A. 
Žymontas irgi iš Chicagos. 4

Priimta dienotvarkis. Pagal 
dienotvarkį išklausyti raportai: 
LSS Sekretoriaus A. Žymonto, 
įvairių komisijų ir kuopų atsto
vų. )

Kuopų atstovų pranešimai: 
33 kuopos atstovai sako, kad 
pas juos nei nebuvo verbuoja
ma daugiau narių į kuopą, nes 
naujai prisirašę tik trukdytų 
senesniųjų veiklių narių darbą. 
Kitas dalykas, — labai daug 
LSS narių išvažiavo į Lietuvą, 
todėl kuopos nėra skaitlingos 
nariais. Visi kuopų atstovai 
pažymi, kad socialistai pas lie
tuvius darbininkus turi labai 
gerą vardą. I socialistų pareng
tas prakalbas žmonės lankosi 
skaitlingai.

I.SS Pildomojo Komiteto nu
tarimą kas link išrinkimo LSS 
P. K. šiais metais konferenci
ja patvirtina ir užgiria.

Išrinkta rezoliucijų komisija 
ir LSS konstitucijos komisija.

Ilgokai kalbėta organo leidi
mo klausimu. Drg. Poška sako, 
kad mes jokiu bildu negalime 
leisti savo laikraščio, nes turė
jome labai gerą patyrimą su 
“Banga.” Redaktorių savo laik
raščiui irgi neturime. Dr. Mont- 
vidas sako, kad tai bereikalin
gas ir sumanymas, kad nebūtų 
socialistinių laikraščių, tai tuo
met reikėtų apie tai pagalvoti, 
bet kuomet yra “Naujienos” ir 

I

“Keleivis,” tai naujo laikraščio 
leidimas yra visai nereikalin
gas. Balčikonis sako, kad nau
jo laikraščio mums visai nerei
kia, Sąjungai pilnai užtenka 
‘LSS Žinių,” kurios yra prie 
“Naujienų”. Nutarta LSS orga
no neleisti.

PropagandAs klausjmu kal
bėta labai daug; išreikšta viso
kių minčių. Galų gale konferen
cija priėmė domėn išreikštas 
nuomones j apie ^ naudingumą 
veikimo jaunuomenės tarpe. -?

Kadangi musų visuomenėjie 
dabar veikia keletas -srovių, 
todėl konferencija nutarė iš
leisti tam tikrą rezoliuciją nu
rodant tų srovių skirtumus, jų 
naudą arba blėdingumą.

laikinai Sąjungos sekretoriaus 
vietą, rugsėjo 16, 1921, rašiau 
“Naujienose,” kad esu pasiry
žęs dirbti Sąjungos labui, kac 
mano darbas bus našus ir sėk
mingas tik tuomet, jei jus, 
draugai, o ypatingai kuopų 
viršininkai, visi atliksite savo 
priedermes ir kooperuosite si

L.S.S. VIII Rajono Centro
Komitetas: , \

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Wcstern Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemeža, 25 E. 23rc 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Baniene, 853 N.
Hoyne Avė., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wooc 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

manim. Nurodžiau, kad orga
nizacija tik tuomet Mali pasek
mingai gyvuoti, jei visi jos na
riai atlieka savo pareigas rū
pestingai jr sparčiai. Išreiškiau 
viltį, kad pas mus visokie tar
pusaviniai nesusipratimai pra
nyks, ir mes savo pasiryžimu 
ir darbu vėl sukursime didelę 
ir stiprią Lietuvių (Socialistų 
Sąjungą.

Beveik trys metai praėjo nuo 
to laiko, kai buvo padarytos 
šitos pastabos, bet mano norai 
nevisai išsipildė, — mes dar ir
šiandien neturime dicjelės ir 
stiprios organizacijos.

Lapkričio 10, 1921, LSS Pil
domajam Komitetui teko su
spenduoti ir perorganizuoti dvi 
LSS kuopas, būtent, 4 ir 22, 
abidvi (Jiicagoje. Sodiaflistų 
Partija patvirtino tą LSS Pil
domojo Komiteto žingsnį ir iš
davė naujus čarterius peror
ganizuotoms kuopoms (LSS P. 
K. protokolas lapkričio 10, 
1921).

LSS Pildomasis Komitetas 
išleido atsišaukimą dėl badau
jančiųjų Rusijos gyventojų 
šdlpimo, rugsėjo 13, 1921; du 
atsišaukimu dėlei Pirmosios 
Gegužio ir vieną atsišaukimą 
delei ĮJetuvos Seimo rinkimų. 
LSS Pildomasis Komitetas sa
vo posėdy kovo 1, 1922 nuta
rė:

“Bangos” leidimą galutinai 
sustabdyti.

Sųjungi'ečiams laiks nuo lai
ko duoti socialistinio turinio 
knygeles.

Išleisti naują, LSS konstitu
ciją.

Reorganizuoti (Lietuvos S'o- 
cjpldemok ratų Partijos Rėmi
mo Fondą.

LSS P. K. posėdis balandžio 
19, 1922 m. nutarė atsakyti į 
laišką Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos Centro Komiteto.

Išleisti atsišaukimą dėl šven
timo Pirmosios Gegužės.

Pasiųsti delegatą į Socialis- 
;ų Partijos konvenciją balan- 
Ižio 29, 1922 m., Clevelande, 

Ohio.
Išsiuntinėti kuopoms knygą 

“Kas yra Socializacija.”
iLSS. P. K. posėdis birželio 

30, 1922 m.
Numažinta LSS mėnesiniai 

nokesčiai iki 30 centų.
Nutarta parašyti, atsišauki

mą dėl aukavimo perskaitytų 
<nygų Lietuvos Socialdemokra
tų partijai.

Atlyginti kelionės lėšas LSS 
Sekretoriui į Socialistų Parti
es konvenciją, Clevelande.

jLISS P. K. ekstra posėdis 
vyko liepos 31, 1922. Šiame 
josėdy svarstyta tik apie Lie- 
uvos Socialdemokratų Parti
es veikimą. Nutarta atsišauk

ei ir paraginti visas Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopas, 
<ad jos organizuotų komitetus, 
kurie rūpintųsi platinimu ir 
užrašinėjimu Lietuvos socialis- 
ines literatūros Lietuvos dar- 
nninkams ir Jungtinių Vailsti- 
ų lietuviams darbininkams; 
aipgi kad LSS kuopos remtų 
icsimokinančią Lietuvos socia- 

..ištinę jaunuomenę.
LSS P. K. posėdis spalio 31, 

922. Nutarta, kad LSS Pildo
mojo Komiteto buveinė pasi- 
iktų ir ant toliau Chicagos 

apieilinkėj. Nutarta išsiuntinė
ti LSS viršininkų nominacijos 
įlankas; pasiūlyt Naujienų ir 
keleivio leidėjams, kad jie 
duotų LSS nariams nupiginta 
<aina savo laikraščiui parga
benti iš Lietuvos dvi Lietuvos 
Socialdemokratų partijos išlęis- 
as knygutes, pd 200 egz: (1) 

“Bolševizmas ir Socialdemok
ratija.” ir (2) “Kas yra1 Rųši- 
oi Federacinė Tarybų Respub- 

lika.”
IT.1SS P. K. posėdis kovo 25, 

1923. Išklausyta pasiaiškinimas
LSS Sekretoriaus apie Sąjun- 

Užemęs gos viršininkų nominavirtią se-

NAUJIENOS, Chicago, III.'
—........................... !■— < II ............................... .......

kautiems metams. Atsižved-1 jai raportą apie Sąjungos fi
nansinį stovį.

Tai tokie buvo LSS Pildomo
jo Komiteto tarimai. Jie beveik

giant į nominacijos rezultatus, 
nutarta patvirtinti esamąjį P. 
K. 1923 metams. Nutarta iš
leisti atsišaukimą dėl rinkimo 
aukų Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos, Lietuvos Seimo 
rinkinių kampanijai; nutarta 
įvesti savaitinį Lietuvių Socia
listų Sąjungos Skyrių Naujie
nose, o jei galįma, ir Keleivyje; 
išleisti pataisytą LSS konsti
tuciją; rengtis prie apvaikščio- 
jimo PirmosGcgužės. Patvirtin
ti sutartį su “Naujienomis” 
dėl nupiginimo laikraščio |LSS 
nariams; laja sutartim sąjun- 
giečiai gauna “Naujienas” 20% 
pigiau.

LSS P. K. posėdis rugpjūčio 
1, 1923. Skaityta laiškas ndo 
LSS 14 kuopos ir nuo Hillųui- 
lo. Nutarimai: kad LSS Sekre
torius vestų ir toliau derybas 
su Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija dėl LSS pi
nigų, kurie liko atgauti nuo 
komunistų.

Parašyti laišką Hermanui 
d'dl atskaitų.

Paskelbti atskaitas, kai bus 
atgauti pinigai nuo ILDLD.

Atspaudinti 500 egz. LSS 
konstitucijos.

'Leisti referendumui pasky
rimą buveinės LSS Pildomojo 
Komiteto.

Surengti LSS lėšomis marš
rutą.

Pergabenti iš Lietuvos kny
gų LSS nariams.

iTjSS P. K. posėdis spalio 24,
1923. LSiS Sekretorius perskai
tė referendumo pasekmes dėl 
LSS Centro vietos 1924-5 me
tams. Ji pasilieka Chicagoje.

Toliau vesti derybas su Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija dėl IjSS pinigų, kurie 
liko atgauti iš komunistų.

Kad LSS Sekretorius rengtų 
tiek prakalbų Illinois valstijoj, 
ir Indianoje, kiek tik bus gali
ma; kalbėtoju paskirta d. Gri
gaitis, grįžęs iš Lietuvos.

Išrinkta Finansinė Komisi
ja iš šių draugųJ. Degučio, J. 
Čeponio ir J. Vilio.

Išmokėti LSS 81 kuopai no
tą $50, kaipo buvusią paskolą 
bylos vedimui su komunistais.

Skaityta du laiškai nuo L. S. 
D. P. — padėkos laiškas ir 
laiškas įsteigimo LSiDPRF. Il
gai diskusuota ir nutarta įs
teigti Lietuvos Soc|ia|ldemokra- 
tų Rėmimo Fondą. Išrinkta ko
misija pagaminti įstatymų pro
jektą: J. Šmotelis, J. J. Čepo
nis ir A. Kemeža.

LSSiP ., K. posėdis sausio 16,
1924. Drg. Grigaičio maršruto 
sąskaita priimta. Drg. Grigaitis 
išdavė raportą iš atlikto savo 
maršruto. Viso atlankė su pra
kalbomis 10 vietų.

Nutarta L.S.S. konstituciją 
duoti nariams dykai; leisti re- 
erendumui LSS viršininkų no

minacijas; skaityta ir svarsty
ta laiškas nuo LSS 34 kuopos 
deki mokesčių į Centrą; pa
remti finansiškai, jei bus rei
kalas, maršrutą rytinėse val
stijose.

Išdirbti sąjungiečiams lavi
nimosi programą; išrinkta tam 
dalykui komitetas: J. Šmotelis, 
J. J. Čeponis ir P. Miller.

Priimta Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Rėmėjų Fon
do taisyklės. Paskirta to Fon
do viršininkai: J. J. Čeponis — 
)irm., M. Jurgelionienė — sekr. 
r J. Šmotelis — ižd.

L|SS P. K. posėdis birželio 4, 
1924. Skaityta laiškai nuo Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
es Centro Komiteto ir Lietu

vos socialdemokratinės jaunuo
menės organizacijos “žiežir
bos”.

Nutarta šaukti visos Lietu
vių Socialistų Sąjungos Konfe
renciją: birželio 22 d. 1924 m., 
Wilkes Barre, Pa.

LSS Pildomasis Komitetas į 
konferenciją siunčia LSS Sek-; *|J> ;• i ■1' irotorių A. Žymonlą. '>■? r j

Konferencijos dienotvarkį pa
gaminti išrinkta komisija: P. 
Grigaitis, J. šmotelis, A. Žy
menį tas ir A. Kemeža.

Nutarta, kad LSS Finansų 
Komisija prirengs konferenci- 

visi gyvenimai! įvykdipti.
Stambiausias įLJS.|S. Centro 

darbas per šį laiką buvo su
rengimas maršruto Lietuvos 
Socialdemokratų ; Partijos at
stovui d. Bieliniui, 1922 me
tais.

Daug vargo turėta, kol pasi
sekė atsikratyti nuo negeisti
nų elementų, kurie norėjo su
irutę sukelti Sąjungoje. Be to, 
buvo nemaža sugaišties, k61 
atgavome, iš komunistų Sąjun
gos pinigus.

Jau 63 savaitės, kaip eina 
prie “Naujienų” kas ketvirta
dienis iLSS reikalams pašvęs
tas skyrius “LSS Žinios.”

Draugai! Nors priešai truk
do musų darbą, bet mes, kaip 
matote, visviena krutame, sau
godami tą organizaciją, kuri 
paliko ištikima socializmo prin
cipams. Darbuokimės ir toliau, 
kad musų Sąjungoje vėl susis
piestų darbininkų masės!

A. žymontas, 
LSS Sekretorius.
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Amerikos Lietuviams
Socialistams

Birželio 22 d. 1924 m. Wilkes 
Barre’je, Pa., susirinko konfe- 
rencijon Socialistų Sąjungos 
kuopų delegatai ir pritariantys 
draugai iš įvairių miestų pasi
tarti apie musų organizacijos 
reikalus ir tolimesnio darbo pla
nus. Po visapusiškų diskusijų 
ši konferencija rado reikalinga 
štai ką pranešti LSS. nariams, 
kuopoms ir kitiems musų drau
gams :

1. Nuo 1919 metų, kai įvyko 
skilimas Amerikos socialistinia
me judėjime, musų organizacija 
gyveno be galo sunkiose sąlygo
se. Tik per didelį vargą išgelbė
ta nuo visiškos pražūties, ji per 
šiuos penkerius met. turėjo dau
giausia pastangų dėti tam, kad 
atsilaikius prieš bolševikiškos 
demoralizacijos bangą, užlieju
sią lietuvių darbininkų mases, 
paskui prieš augantį nacionaliz
mo ūpą tose masėse ir prieš kle
rikalinės reakcijos jėgas, šitos 
sąlygos neleido jai augti, ir šian
die todėl ji dar tebėra beveik 
taip pat silpna ir neskaitlinga 
nariais, kaip buvo tuoj po skili
mo.

2. Vienok ir per šiuos sunkius 
metus musų organizacija suge
bėjo atlikti nemažą patarnavimą 
lietuvių darbininkų judėjimui. 
Jau vien tas faktas, kad ji gy
vavo ir veikė, tęsdama senosios 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
darbą, padėjo tūkstančiams lie
tuvių darbininkų suprasti, jogei 
bolševikiškas komunizmas tąi 
nėra socializmas, ir šiandie jau 
ir plačioji musų visuomenė mo
ka aiškiai atskirti vieną nuo ant
ro tuodu judėjimu. Antras di
džiai svarbus musų organizaci
jos darbas atliktas per šį laiką, 
yra tas, kad ji sumobilizavo pa
žangiųjų Amerikos lietuvių dar
bininkų pagelbą draugams Lie
tuvoje ir tuo budu davė galimy
bės Lietuvos darbininkams kri- 
tingiausiuoju momentu suvai
dinti žymią rolę nepriklausomos 
Lietuvos statyme.

3. šitie rezultatai duoda pama
to kiekvienam sąjungiečiui jaus
ti, kad jisai ne be reikalo aukojo 
savo jėgas, laiką ir centus, gin
damas savo organizaciją, ir kiek
vienam socializmo draugui lei
džia didesne viltim žiūrėti į so
cialistinio judėjimo ateitį musų 
visuomenėje. O ką pasiekė tie 
buvusieji musų draugai, kurie 
paniekįpo Socialistų Sąjungos 
vėliavą ir pavirto musų prie
šais? Iš šešeto suviršum tūks
tančių buvusiųjų LSS. narių, 
kuriuos bolševikų agitatoriai 
buvo anąmet nusivedę su savjm, 
šiandie pas juos tėra palikinsi 
tiktai maža dalelė; ir šitie bolše
vikiškos “galybės” likučiai da
bar jau nebežino, nei ko jie tiki
si. nei kur jie eina. Pasmerkę 
socialistus už menamą jų “opor

tunizmą” ir “pataikavimą bur
žuazijai”, jų vadai patys pasiro
dė, kaip didžiausi principų nai
kintojai ir buržuazinių politikie
rių pamėgdžiotojai.

4. Bolševizmas yra moraliniai 
subankrutavęs, ir yra tiktai lai
ko klausimas, kuomet jisai vi
siškai paliaus drumstęs lietuvių 
darbininkų judėjimą. Bet bus 
nelengva atitaisyt tuos nuosto
lius, kuriuos jisai jam atnešė. 
Daug darbininkų, nusivylusių 
bolševikiškomis iliuzijomis, nu
ėjo j savo priešų organizacijas; 
dar daugiau jų tapo apimti apa
tijos ir numojo ranka ant visų 
visuomeninių idėjų. Kaip paža
dinti tų darbininkų sąmonę, 
kaip atgaivinti jų energiją ir į- 
kvėpti jiems norą kovot — tuo 
šiandie privalo būt daugiausia 
susirūpinęs kiekvienas socialis
tas. Nuo to, kiek mums seksis 
nugalėti šitas bolševikiško už
plūdimo pasekmes darbininkų 
miniose, priklausys Lietuvių 
Socialistų Sąjungos augimas.

5. Į stebuklus mes netikime,
bet mes esame giliai įsitikinę, 
kad pats gyvenimas paskatins 
tas, laikinai pasitraukusias iš 
kovos lauko, darbininkų minias 
vėl susirasti kelią į socialistinį 
judėjimą. Joks kitas idealas 
negali patenkinti protaujantį 
darbininką, kaip tiktai socializ
mas, kadangi tik jisai žada pa- 
liuosuot jį nuo išnaudojimo ir 
suteikt jam ir visai visuomenei 
netrukdomo materialinio ir dva
sinio plėtojimosi galimybę. Bet 
siekimas prie to idealo ne tiktai 
ne prieštarauja kasdieninei dar
bininko kovai dėl geresnio duo
nos kąsnio, kaip klaidingai skel
bė bolševikų agitatoriai, o at
virkščiai — jisai tiktai ir tegali 
būt pasiektas rezultate nepasi
liaujančios kovos dęl kasdieninio 
darbininkų būvio pagerinimo. 
Tiktai šitos kasdieninės kovos ei
goje darbininkai išmoksta sutar
tinai veikti, išlavina savo proto 
jėgas ir prisirengia prie tų mil
žiniškų uždavinių, kurie jiems 
teks atlikti naujojoje visuome
nės tvarkoje. ’z

6. Socialistinis judėjimas yra 
niekas kita, kaip tiktai suderini
mas darbininkų kovos dėl geres
nio kasdieninio buvo su tų pačių 
darbininkų siekimu prie pasi- 
liuosavimo. Visur, kur darbinin
kų masėms pavyko suprasti šitą 
dalyką, socializmas šuoliais žen
gia priekyn. štai, didžiausioje 
pasaulyje valstybėje Didžio
joje Britanijoje darbininkų kla
sė, vadaudamasi tuo supratimu, 
jau pasiekė to, kad šiandie stovi 
prie valdžios vairo. Tą patį 
matome Danijoje, artimu laiku 
tas pats, be abejonės, bus ir Aus
trijoje, Švedijoje, Belgijoje ir ei 
|ėje kitų šalių. Akyveizdoje to, 
negalimas yra daiktas manyti, 
kad socialistinei idėjai paliktų 
užaušusios lietuvių darbininkų 
mases. Jos sugrįš į socialistinį 
judėjimą ir jos ims spiestis ap
link musų vėliavą, kaip tik mu
sų organizacija parodys didesnio 
gyvumo.

Ši LSS. konferencija todėl 
kreipiasi į visus musų draugus 
ir ragina juos į darbą. Skleiski
me socializmo idėją miniose. Rū
pinkimės, kad kiekviena musų 
kuopa padaugintų savo narių 
skaičių, steigkime naujas kuop. 
ir kvieskime organizacijon' ypa
tingai tuos draugus, kurie per 
šiuos sunkiuosius laikus ėjo iš
vien su mumis. Ateinančiais 
metais musų organizacijai su
kaks 20 metų amžiaus. Sukrus- 
kime tad, kad tas savo sukaktu
ves ji galėtų pasitikti pilna jėgų, 
drąsos ir entuziazmo.

Tegyvuoja Lietuvių Socialistų 
Sąjunga!

Tegyvuoja Socializmas!
P. Mileris, Pu •m.
A. žymontas, Sekr.

LSS 81 kp. mitingas įvyks 
šeštadieny, liepos 5 diėną, kai 
8 ; vai. vakaro, Liuosybes salėj, 
1822 Wabiii|>ia Avė. Delei L. 
S.S. konfeivncijčs delegatų iš
klausymo raportų ir kitų svar
bių partijos ir kuopos reikalų 
nariai prašomi laiku susirinkti.

J. lapaitis, rašt.
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Rezoliucijos priimtos L. $< 
S. Konferencijos

PROTESTAS PRIEŠ TERORĄ 
RUSIJOJE

Kadangi Sovietų Rusijos 'val
džia žiauriai persekioja opozici
nes partijas, o ypatingai socia
listus, per dešimts metų kovoju
sius už darbininkų reikalus ir 
krašto paliuosayimą nuo cariz
mo jungo;

Kadangi šitą teroro politiką ji 
vykina proletariato vardu — to 
proletariato, kuris bolševikų val
domoje Rusijoje neturi nei žo
džio, nei spaudos, nei organiza
cijų laisvės, nei teisės laisvai 
dalyvauti valdžios rinkimuose, 
—tai

Tebūnie nutarta, kad Lietuvių 
Socialistų Sąjungos konferenci
ja, susirinkusi Wilkes Bąrre’je, 
Pa., birželio 22 d. 1924 m., kelia 
griežtą protestą prieš terorą So
vietų Rusijoje ir reiškia savo 
užuojautą persekiojamiems Ru
sijos socialistams; ir taip pat

Tebūnie nutarta, kad ši kon
ferencija pareiškia, jogei prie
spaudos politika ir mirties baus
mės, kuriomis Rusijos bolševi
kai stengiasi išlaikyt valdžią 
savo rankose, neturi nieko bend
ra su tais metodais, kuriuos var
toja sąmoningoji darbininkų kla 
sė, kovodama už savo pasiliuosa- 
vima.

P. Mileris, Pirm.
A. žymontas, Sekr.

SVEIKINIMAS SOCIALISTŲ
PARTIJAI

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
konferencija, susirinkusi Wilkes 
įBarre’je, Pa., birželio 22 d. 1924 
m., įgalioja sekretorių pasiųsti 
jos vardu draugišką sveikinimą 
Socialistų Partijai, kuri per 27 
metus savo gyvavimo nė vieną 
kartą nėra suvylusi Amerikos 
darbininkų klasės.

Džiaugdamasi, kad po sun
kaus krizio, kurį teko pergyven
ti Amerikos darbininkų judėji
mui pokarinės suirutės metu, So
cialistų Partija vėl ima stiprėti 
ir atgauti savo įtaką masėse, kon 
ferencija pasižada, kad musų 
organizacija ir pažangieji lietu
viai darbininkai visomis jėgo
mis rems ją šių metų rinkimų 
kampanijoje ir kovoje už socia
lizmą.

P. Mileris, Pirm.
A. žymontas, Sekr.

Pasveikinimas L. S. S. 
Konferencijai

LSS Konferencijai
W ii kės Barre, Pa.

Brangus Draugai!
Nuo pat karo pradžios iki 

šiam laikui musų organizacija 
pergyveno sunkiausį laiką. Vi
są karo laiką šėlusi reakcija, 
beprotingas patriotizmas, val
džios agentų puolimai musų 
viešųjų mitingų, privačių bu
tų kratos ir masiniai areštai, 
musų spaudos varžymas ir są
moningas ar nesąmoningas kai 
kurių musų buvusių organiza
cijos narių dūkimas, davusis 
valdžios agentams progos mu
sų organizaciją pulti, socialis
tų organizacijos galutinai nu
stelbti nepajėgė.- Šiandie susi
rinko LSS atstovai ir laiko kon
ferenciją. Mes sveikiname ją! 
Sveikiname kiekvieną atskirą 
delegatą ir iš pat savo širdies 
gilumos įlinkime jiems paveikti 
didelį musų organizacijai dar
bą.

Nežiūrint dukusios karo lai
ku reakcijos, mes esame pada
rę milžinišką darbą. Mes gar
bingai išlaikėme čielybėje savo 
idealus, savo principus, mes 
daug sušelpėme Lietuvos ir ki
tų Europos šalių badaujančių 
darbininkų, mes iiusiunteme ir 
tebešiunčiame dideles : pinigų 
sumas sąmoningai kovojan
tiems Lietuvos darbininkams 
su klerikalizmu • ir priespauda,

< (Tąsa ant 6-to pusi.)
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L. S. S. ŽINIOS.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

mes siuntėme ir tebesiunčiame 
pundais knygų vargstantiems 
Lietuvos darbininkams. Visais 
šiais darbais mes didžiuojamės 
ir visa savo siela jaučiame ir 
trokštame, kad musų draugai 
nepaliautų kovoję iki horizon
te pasirodys taikos, meilės ir 
vienybės saulutė —■ Socializ
mai)...

Kasoj lieka sausio 1, 
1924 m..................... $1,181.60
šie pinigai yra globoje LSS.

Pildomojo Komiteto ir padėti į 
Central Manufacturing District 
Bank, Chicago, 111.

Devizijos Komisija;
J. L Čeponis
J. Degutis
.J. Vilis.

Varde iLSS 31 kuopos, 
J. Lapaitis, raštininkas.

LSS VIII Raj.Cent.
Komitetas,

Chicago, IH.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Konferencijai,
Wilkes Barre, Pa.
Sveikinam LSS Konferenci

jos delegatus varde LSS VIII 
Rajono ir linkime su giliau
siais troškimais darbuotis dė
lei darbininkų klasės labo.

Mes laukiame nuo jūsų (de
legatų) pervežant daugiau ener
gijos ir pasišventimo dirbti tų 
darbų, kurį dirbam iki šiol ir 
mes tikimės, kad ši LSS Kon
ferencija duos mums ir jums, 
delegatai, daugiau drąsos su vi
sokiais priešais kovoti kaip iš 
dešinės, taip ir iš kairės.

O mes nors ir iš palengvo, 
bet eisim ir skinsim tiesųjį ke
lią link Socializmo.

LSS VIII Rajono Sekr.
A. Vilis.

Raportas Lietuvos Sočiai- 
demokraty rėmėju fon

do valdybos
L. S. S. Pild. Komitetui
Drg. A. žymontas 
Chicago, Illinois.

Draugai:
Lietuvos Socialdemokratų Rė

mėjų Fondo Komitetas pradėjo 
savo veikimų Sausio mėnesyje 
1924 m. Pirmasai gi šio Fondo 
susirinkimas įvyko Kovo 7 d. 
1924, Chicagoje. Nežiūrint į vi
sus keblumus, ir sunkias aplin
kybes, musų draugai vistik ne
mažai pasidarbavo. Per šiuos 
keletą mėnesių tapo suorgani

zuota šešios kuopos ir jose pri
klauso narių rėmėjų šitokioj ei
lėje:

Iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Gyvenimo 

-------------r—’ ■'?

Telšiai. — Pirmoji gegužės 
apvaikščiota ne kaipo darbo 
žmonių ir tautų solidarumo 
šventė, bet — kaipo neapykan
tos ir keršto diena. Naktį į ge
gužės 1 d. vienas vietos kuni
gas ir vienas “Saulės” gimna
zijos mokinys šaulių Sąjungos 
spaustuvėje surinko ir atspaus
dino federantų “manifestą” su 
ūbaisiais: “šalin bedieviai, so
cialistai.” •“Vienykiteis Kristu
je” ir t. t. Tas “manifestas” 
buvo išlipdytas viso miesto vie
šose vietose. Socialdemokratų 
atsišaukimai nudraskyta. Tie 
patys, kurie su tokiais ūbai
siais “manifestą” leido, sykiu 
su sau bendrais per dieną dir
bo miesto gatvėse sodindami 
medžius, demonstravo ir šu
kavo, buk bėgsią Vilniaus va
duoti, lenkų mušti, kraują lie
ti ir t. t. Vadinasi, oibalsis — 
“vienykitės Kristuje” — jiems 
paprastas burbulas. '

f M. LEVY & CO.
Ir Vėl Kreipia Jusu Atydą apie

Apšildymą Jūsų Namų
Jei jus manote įdėti j savo namą apšildymą, darykite tuojau. Nelaukite iki paskutinės minutos. Juo ilgiau 
jus lauksite, tuo daugiau jums kainuos ir prie to dar bus labai sunku įdėti apšildymą, kuomet ateis rush 
laikas.

L. S. S. Finansinė Atskaita

Chicagos Kuopoje, draugų, 30
Cambridge, Mass. ” 5
Grand Rapids, Mich. ” 3
Baltimore, Md. ” 5
Detroit, Mich. ” 9

Už 1923 metus.

įplaukos:
60 kuopa ...................... $18.30
51 ”   2.25
St. Žukauskas ....................... 90
F. Skamarakas .............. 2.00
33 kuopa ......................... 5.00
14 ”   12.55
137 ”   21.00
22 ”   10.50
116 ”   7.50
174 ”   13.50
19 ”   13.05
71 ”   11.20
34 ”   6.00
147 ”   2.40
J. La t venas ..................... 1.00
51 kuopa ......................... 2.00
St. Žukauskas ................. 1.20
33 kuopa ......................... 4.00
51 ” ................... :.. 1.00
19 ” !......................... 7.55
51 ”    3.75
171 ”   2.10
4 ”    12.30
St. Žukauskas................. 1.50
141 kuopa ......................... 2.85
81 ”   15.00

Viso 52
• Brooklyno, N. Y. (nepriduo
ta rėmėjų skaičius)

Pavienių rėmėjų Chicago j 6
Springfield, Illinois 1

.......  59

Darbininkai, kurie trokšta 
vienybės, piktinasi skerdynė
mis ir turi žmoniškumą, susi
rinko į paskirtą vietą, vietos 
socialdemokratų kuopa surengė 
paskaitą temoj “Pirmosios Ge
gužės Šventė ir jos reikšmė 
darbininkų klasei.” Paskaitas 
laikė drg. Jakubauskas ir Ab
romavičius, kurių klausė virš 
200 darbininkų. Po paskaitų 
susirinkusieji darbininkai reiš
kė pasipiktinimą tiems, kurie 
teršia darbo žmonių šventę ir 
vienam pasiūlius priimta pro
testo rezoliucija.

Po to orkestras griežė tarp
tautinį himną, toliau tęsėsi 
draugiški pasikalbėjimai, žais
lai ir šokiai. —Tarpia utietis.

Pašaukite mumis tele
fonu arba ateikite į 
musų ofisą ir musų ap
šildymų įdėjimo inži
nieriai maloniai suteiks 
jums pilną nurodymą 
dykai. Atsineškite su 
savim namų planą jei 
jus norite patys įsidėti 
namų apšildymą, musų 
inžinieriai išaiškins vi
sas smulkmenas deta- 
liškai.

Mes Paskoliname Jums Vi
sus Reikalingus Įrankius

Dykai
Mes taipgi įdedame namu apšildymą 
pagal kontraktą, taip kaip jums pa
rankiau.
Todėl veikite tuojau ir išvengkite 
rush ir turėkite savo namą apšildytą 
kol ateis šalčiai.
Mes taipgi turime didelį staką plum
bingo labai žemomis kainomis.
Musų biznio motto yra: kuomet jus 
pirksite bile kokį tavorą nuo musi|, 
jei nebusite užganėdintas, mes atmai
nysime arba pinigus grąžinsime.
Musų yra didžiausia krautuvė apšil
dymo ir plumbingo reikmenų Chica
goje.
Musų vieta yra visas blokas ilgumo 

' medinis namas su didele iškaba ant 
. viršaus.

BUK TIKRAS, ŽIŪRĖK TIKRO 
VARDO IR ADRESO

Pinigų įplaukė nuo narių rė
mėjų nuo vasario 26 d. iki birže
lio Ij d........................... $182.76

Išlaidų buvo.........................90

$181.86
Pasiųsta Lietuvos Soc. Dem.

Partijai, gegužės 23 dienų
1924 .......................   154.25

Lieka ižde $ 27.61

Tel. Blvd. 8H»
1L Woitkewt«t 

BANĮ S 
AKIMIRKA 

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam*

Teiki*
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

HERZMAN'^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per IK 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniškų ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naa- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisu*.

Ofisą* ir Išbara tori jai 102S Įg. 
18th St., netoli Morgan St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarai*.

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai*

84ie So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

.......... .  .................. J
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

į .... .............................'............................ — /

Viso ................. $179.40
Išlaidos:

Michigan Soc. Partijai....
užmokėta ......    $ 5.10

Illinois ..........................  15.00
Štampų nupirkta viso už

127.77
Už krasos ženklus ........  1.00
Rašoma mašinėlė........... -4.00
New Yorko Soc. Partijai....

užmokėta .............................  8.20

Didelė šių narių rėmėjų dalis 
yra šio fondo nuolatiniai rėmė
jai, kurie kas mėnuo aukauja po 
$5.00, po $2.00 ir $1.00 į mėnesį.

Šio fondo valdyba pasitiki, kad 
rudeniui atėjus galima bus pla
tesnę agitacija pavaryti ir kitą 
tiek narių rėmėjų gauti.

Prašome draugų priimti šią 
musų nors ir trumpų atskaitą už 
keletą praėjusių mėnesių ir po
draug musų linkėjimus visiems 
L. S. S. nariams dauginus pasi
darbuoti Lietuvos draugų nau
dai, nes jų idėjos musų idėjos, 
jų darbai, musų darbai.

Draugiškai,
J. J. Čeponis, Pirm.
Marė Jurgelonis, Sekr.
J. šmotelis, Iždin.

Viso išlaidų ........... $161.07
Nuo 1922 kasoj buvo $131.58 
įplaukų 1923 m.........  179.40

Viso........................ $310.98
Išlaidų už 1923 m.......... 161.07

Kasoj viso yra ........$149.91
šie pinigai yra globoj Fin.

Sekr., P. Millerio.
įplaukos :

May 14 išlaimeta nuo ko
munistų ...................... $1,659.60

Nuošimtis, iš banko .... 15.00

Viso įplaukų....... $1,674.60
Išlaidos:

July 23 A. Kemėžai sko
la ......................   $418.00

Oct. 24 LSS. 81 kp. skola 50.00
Nov. 28 P. Grikaičiui 

maršrutas............................25.00

Viso išlaidų...............$493.00

Ar atlikote savo pareigas?
Apie porą mėnesių atgal So

cialistų Partijos raštinė išsiun
tinėjo kuopoms uždedamųjų 
mokesnių ženklelius padengi
mui partijos nacionalės kon
vencijos delegatų lėšoms. Da
bar partijos raštine mums vėl 
prisiunčia laišką ir ragina urnai 
išparduoti ženklelius ir grąžin
ti pinigus. Socialistų Partija 
darė pastangų, kad Clevelando 

konvencijos delegatų lėšos bu
tų kuomažiausios, bet ir toms 
pačioms lėšoms padengti parti
ja turi iš kur nors gauti pini
gų. Iš kur gi partija tuos pini
gus gaus, jeigu jos nefinan
suos nariai? Bankieriai' ir ki
tokį turčiai juk Socialistų Par
tijos nefinansuoja. Todėl įkli
juokime įsavo mokesčių kny
gutę nors už 50 centų uždeda
mųjų mokesčių ženklelį.

—J. Lapas.

Vaškai (B. Pasvalio apskr.). 
Balandžio 27 mes, vietos L. S. 
D. P. organizacijos nariai, iš- 
KipĮinome piji siųstus :Centro 
Komiteto atsišaukimus dėl dar
bininkų šventės Gegužės 1 d. 
policijos nuov. v-kas Čeponis 
atsišaukimus nuplėšė ir baugi
no už klijavimą visokiomis 
bausmėmis.

Ar nevertėtų su tuo ponu už 
draskymą legalių atsišaukimų 
pasirokuoti teisme? —B.

Rietavas (Telšių apskr.) — 
Š. m. balandžio mėn. P. Grik- 
šo namuose buvo sušauktas L. 
S.-D. P. vietos organizacijos 
narių ir prijaučiančių susirin
kimas. Kuopos steigėjai prane
šė apie įsikūrimą Rietave s.-d. 
organizacijos, buvo perskaity-r 
tas partijos statutas. Drg. Ja- 
kavičius darė pranešimą iš ap- 
slkr. konferencijos, kuo drau
gai buvp labai susidomėję. Bu
vo priimami nauji nariai, ku
rių įsirašė virš 50. Paskui bu
vo svarstomas vakarėlio klau
simas, kurio visi labai pagei
davo.

Vakarėlis buvo surengtas ba
landžio 27 d. Vaidinta “Lap
kus”, 3-jų veiksmų ir “Nesi
priešink”, 1 veiksmo. Publikos 
prisirinko apsčiai, tik ponų ne
buvo, iš inteligentų tik žemų
jų kategorijų valdininkai, ku
rie liko užganėdinti. Vakaras 
davė pęlno apie 30 lt. Verti 
padėkos griežikai už sutvarky
mą orkestro. S.-d. organizaci
jos steigėjams linkiu pasekmin
go tolimesnio veikimo.

—Ten buvęs.

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

Akiniu kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II!

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki t 
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Garsinkitės Naujienose

M. LEVY Company
Kampas State 22nd Street

Musų krautuve atdara kasdien iki 7:30 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą po pietų.
Duokite mums išbandymą ir mes tikri esame, kad jus daugiau niekur nepirksite apšildymo ir plumbingo 

reikmenis, kaip tik pas mus.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI. Telefonai Calumet O64.r> — 1692

Telephono Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

.......................................    , ■■ Z

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių a aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Spėriais atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki h v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Bcolevard 7580

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su muse 
pleitom galima valgyti kiečiausią ma! 
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite iav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

y1 ......... . • •

Pinigai
iŠ

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Mrs. MICHNIEVICZ- VlfllKlEHE
AKUŠERKA

3111 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

For Headache 
Siek Stomach

One or two OrangeJne powders brace you 
right up, the pain is gone, your stomach 
settles, nerves relax, the entire eystem 
responds. Perfect medieine for men or 
women, preventa nearly all slckness. Get 
a 10c pkg. Orangeine powdera of any 
druggiet. MilHone ueed yearly. They never 
tail. Formulu on every pkg. No narcotica.

ORMfcElNE
(Povvders)

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonu Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279... ............... ■

Tel. Boulevard 6587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Telefonas Boulevard 1939 Į
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos 1 |
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, Dl. J

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue 9 Ud 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 Ud 7:81 vakare.

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 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8038 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rasiškas Daktaru 

Gydytojas ir Chirurgu 
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare
Phone Boulevard 3033

..................... ” ——1

Prancūziškas Daktaras
*

Sikecialistan kraujo, odos, ehronl*- 
ku ir elaptji lirų

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S’. Ashland Avė., cit I 
viršaus Ashland State Bank'

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

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 Iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
ba.iiii ■la.. . .................... .... .
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Elektrikininkai streikuoja
s'

SMIGS
------------ Užvakar eleklrikininkai veik

Rytoj, Nepriklausomybės die- visame mieste neatėjo į darbų, 
noje, miesto prieplaukoj Muni- kas sustabdė darbų prfe dange* 
cipal Pier bus duoti du koncer-'lio budavojamų namų. Tai yra 

j tai, vienas 3 v. po piet, antras neot‘icial|niis Elektrikininkų 
.'8 v. vak. Koncertų duos Chi- streikas; jie reikalauja $11 į

Lietuvių Rateliuose

Lietuviu vaikas užmuštas
Vienas uguiagesis užmuštas su

siet u r us ugniagesių vežimams

automobilių auka

eago jūreivių benas. Po ant- dienų, vieton sulygtųjų $10. 
ram koncertui bus laidomos!

' ugnys. Įžanga nemokama.
Miesto prieplauka abelnai

i yra patogi praleisti karšta va
lsams diena. Prieplauka išsiduo
da toli ežeran, todėl yra vėsi.

elektrikininkų 
ir unija sakosi 

nieko apie kokį nors, streikų 
nežinanti, bet darbininkai vis
ti ek nedirba. Mat unija pasira
šiusi po bendru namų zbuda-

Oficialinio 
*ei ko nėra

krito ir vienas jaunas lietuvis, 
Donakl Paguckus, 9 metų am
žiaus, 2213 W. 23rd Place. Jis 
liko sunkiai sužeistas automo
bilio einant skersai Western 
Avė., prie 23 gatvės. Bevežant 
j šv. Antano ligoninę jis pasi
mirė. Jį užmušė trokas, kuriuo 
važiavo Seaųm Gaylord, 1712 
Fultoii St. Kartu važiavo tro-

Yra gerai įrengta žaismavietė 
vaikams žaisti, veik kaselio bū
na šokiai, penktadienių vaka
rais vaikų vaidinimai, šeštadie
niais ir sekmadieniais po piet 
huno benų koncertai, o sek
madienių vakarais būna dainų 
koncertai ir taipjau rodomi 
kintamieji paveikslai.

Visa tai yra nemokama ir

votojų kontraktu, kuris nenu
stato jokio algų pakėlimo. Te
einąs unija jau pirmiau vedė 
derybas su kontraktoriais dėl 
algų pakėlimo ir dalis kontrak
torių unijos reikalavimus pri
ėmė. Dabar , gi šiuo streiku no
rima priversti ir kitus kontrak- 
torius pakelti elektrikininkų 
algas.

ku jo sūnūs Milton ir John 
Cannon. Visi trys tapo areš
tuoti ir bus laikomi kalėjime 
iki koronerio teismo.

Du ugniagesių vežimai susi
dūrė prie 22 ir Michigan Avė. 
gatvių, kada jie važiavo gesin
ti gaisro prie 24 ir Indiana gat
vių. Vienas vežimu važiavo 22 
gatve skersai M iety gan Avė., 
kitas gi atbėgo Michigan Avė. 
ir įvažiavo į pirmąjį. Nelaimė
je vienas ukniagesis liko už
muštas ir du ugniagesiai sun
kiai sužeisti, kiti gi devyni ug
niagesiai išliko nesužeisti, tik 
sutrenkti. Visi nukentėjusieji 
važiavo pirmuoju vežimu.

Keletas žmonių liko sunkiai 
sužeista įvairiose nelaimėse su 
automobiliais.

visiems atdara.

šiandie vakare Stanford par
ke, prie 1 l PI. ir Union Avė., 
bus vaikų nepriklausomybės 
dienos programas — šokiai, 
dribai ir t. t. Įžanga dykai.

NORĖJO GREITAI PRALOBTI

Sugalvojo gerai, bet neišdegė ir 
dabar sėdi šaltojoj.

________________ a . -.....

Mažas vaikas sudegė
Kitas vaikas ir policistas labai 

apdegė
i ___________

Mrs. \Vhite, 3211 F uito n S|., 
išėjo j sankrova, palikdama na
mie vienus du vaikus, Laverg- 
ne, 3 melų ir 9 mėnesių kūdikį. 
TUp tarpu nežinia, dgl kokios 
priežasties užsidegė namas.

Ėjęs pro šalį jų kaiminas 
policistas John J. Kennedy, 
kuris gryžo namo nuo pareigų 
ėjimo, pamatęs durnus ir ug
nį, šoko į namų ir už kelių mi
nučių išnešė gal mirtinai ap
degusį įLavergne, 3 metu. Tuo 
tarpu atbėgo motina ir pradė
jo žmonių maldauti, kad ir ki
tų vaikų išgelbėtų. Tai nugir
dęs policistas Kennedy, nors

Harland Ileid, 1401 N. Ham- 
lin Avė., nesenai atvykęs iš 
Hammond, Ind., buvo padaręs 
“išradimų” kaip galima greitai 
ir be didelio vargo pralobti. Tik 
savo apskaitimuose jis padarė 
mažų paklaidų (juk ir dideli 
protai kartais apsirinka) ir už 
tų dabar jis sėdi šaltojoj, lauk
damas teismo.

Jo “išradimas” pralobti buvo 
tokis. Jis atvyko į Chicago ir 
97 bankuose pasidėjo po $2, pa
skui pridėdamas dar po $1. Jis 
manė, kad tuo jis jau užtikrino 
sau tuose bankuose gerų vardų 
ir kreditų.’Tada jis nuvyko į 
Rockfordą. Ten jis Rockford 
Casting Co. vardu parašė sau 97 
laiškus, ir kiekviename, lajške 
buvo pridėtas čekis ant $117.25 
neva už alga, o bonusas busiąs 
prisiųstas vėliau. Su tais laiš
kais ir čekiais jis tada pradėjo 
lankyti bankus. Kiekviename 
banke jis paduodavo savo banko 
knygutę, čekį ir laiškų Ir prašy
davo čeki iškeisti. Veik visuose 
bankuose jis laimėjo. Gavęs pi
nigus jis pasidėdavo juos Į auto
mobilį ir paskui važiuodavo į 
kita banką. *• v

Užmušęs lietuvį automobilistas 
liko apkaltintas

Jaunas automobilistas Jo- 
seph Heitz, 18 m., 9335 Univer- 
sity Avė., kuris pereitų sekma
dienį automobiliu užmušė lie
tuvį Gabrielių Mikulėną, 32 m., 
639 E. 90 St., liko koronerio 
teismo apkaltintas už musėj iš
loję.

Kitas automobilistas, Anton 
Norval, 5712 Elizabeth St., li
ko išteisintas dėl užmušimo 
Mario Ssveda, 67 m.

Užvakar automobiliai užmu
šė du žmones — vienų vyrų ir 
vienų vaikų. Vaikas liko užmuš
tas taksi kabu i susidūrus su 
troku. Abu šoferiai tapo areš
tuoti. Taipjau tapo areštuotas 
ir vyrų užmušęs automobilis
tas.

Trys nuteisti katėjimai! už * 
žmogžudystę

Trys plėšikai, “Larry” Hef- 
feinan, Wm. Cramer ir Otto 
Christenson liko nuteisti vi
sam amžiui kalėjiman už už
mušimų dvejetų metų atgal 
apiplėšimo .tikslais turtingo 
automobilių pirk/io Josepli La- 
niis.

Hieffcrnan ir Cramer metai 
atgal buvo nuteisti pakorimui, 
bet jie apeliavo ir auSščiausias 
teismas įsake padaryti naujų 
bylos nagrinėjimų. Valstija gi 
šį kartų buvo netekusi dauge
lio svarbių liudytojų, bet vis- 
tiek jie liko nuteisti. Nuteistie
ji yra patenkinti, nes jie iš
gelbėjo savo gyvastį, nors jiems

ir apdegęs, antru kartu puolė 
į namų, bet jau nebegryžo. Už 
kelių minučių policistai rado jį 
labai apdegusį ir gulintį be są
mones, o už kiek laiko rado ir 
sudegusį kūdikį.

Abu, kaip vaikas, taip ir po- 
icilsias guli ligoniufėįjį Polįleis
tas veikiausia pasveiks, bet vai
kas turbūt mirs.

Nužudytas apsivedimo dienoj

Policija tyrinėja nužudymų 
Melville Bevelk kurį pirmadie
ny rasta nužudytų Rhodes ga- 
ražiuje, 521 E. 63 St.

Policija sužinojo, kad jis tų 
dienų rengėsi apsivesti su mer
gina ir tuojaus su ja išvažiuoti 
į levas, kur tikėjosi rasti dar
bų. Jis jau buvo metęs darbų 
garažįuje ir pasiliko dirbti dar

Viskas ėjosi gerai iki jis ne
užklydo i Woodlawn Trust and 
Savings Bank, čia jo paklausė 
ar jis neturi pinigų kituose ban
kuose. Jis atsakė, kad turys 
Rockforde. Tuojaus pašaukta 
Rockfordo bankų, kur pasirodė, 
kad ir ten bandęs papraktikuoti 
savo “išradimų”. Neviskas ge
rai su jo pinigais. Tada pašauk
ta policijų, kuri jį ir suėmė.

Jo automobily rasta $900 pi
nigais, revolverį ir dar $4,900 
tuščių čekių blankų. Už valan
dos gi jis policijai išpasakojo ir 
visa savo “išradimą.“ Jis dabar 
galvoja kaip padaryti naujų iš
radimų išsisukti nuo ilgo kalė
jimo, bet jis prisibijo, kad ir 
čia gali atsitikti klaida. '

teks ilgų laikų būti kalėjime.

Kratos be varantų yra 
neteisėtos.

Nušovė savo pačią ir pats 
nusižudė

Kratos saliunuose be varan
tų yra neteisėtos. Taip nu
sprendė Dos .Piaines policijos 
teismo teisėjas Edgar A. Jo
nas, paliuosuodamas visus tuos 
saliunininkus, kurie buvo po
licijos suimti už pardavinėji- 
ipų m misai no. Kadangi kratos 
saliunuose buvo padarytos ne
teisėtai, be varantų, tai teisė
jas atsisako pripažinti ir suim
tuosius įrodymus — munšai- 
nų.

Bet tas teisėjo nuosprendis 
nėra perdaug svarbus, nes ki
tas teisėjas gali nuspręsti prie
šingai. Tokių teisėjų nuospren
džiai paliečia tik juos pačius, 
bet ne kitus teisėjus.

viena naktį iki bus gautas nau
jas darbininkas. Iš to išveda
ma, kad jį nužudė arba koks 
pavyduolis, kartis piršosi prie 
tos merginos, arba plėšikas. 
Policija mano, kad tai bus vei
kiausia plėšikas ir tai dar pra
dedantis, visai be jokio paty-

Edvvard VVaters, 30 m., pro- 
fesionalis šokikas, užvakar nu
šovė savo jauna pačių, kurių 
jis nesenai buvo vedęs ir paskui 
pats nusišovė.

Jo pati Nancy, taipjau profe- 
! :::nalė šokikė, duktė buvusio

Policistas ir plėšikas pašalti

Du plėšikai užpuolė Frauk 
E. O’Dohvd iš (lak Park, kada 
tasis ėlėj stūmė savo automo
bilį į garažių ir atėmė iš jo 
laikrodį ir $65 pinigais. Plėši-

rimo.

Persergsti nuo žiurkių.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bundcsen vakar išleido įspėji
mą saugotis žiurkių. Jis gavo 
žinių iš savo laboratorijos, kad 
pasiutimo žymių rasta žiurkė
je, kuri įkando Laverne Guss, 
5 m., 2616 N. Kedzie av., kada 
tasis miegojo. Jis apskaito, kad 
Chicagoje yra 3,000,000 žiur
kių ir kad jos sudaro didelį pa
vojų žmonių sveikatai.

valstijos legislaturos nario G. 
Utis Arnold iš Quincy, buvo 
jį pametusi dėl jo žiaurumo ir 
apsigyveno 1832 Winthrop Avė. 
Ten ir žmogžudystė ištiko. 
Prieš keletą dienų VVaters pa
rašė jai laiškelį, kad jis išva
žiuojąs ir norys pasimatyti su 

pažymėtu laikų. Matyt jis 
įėjo į jos kambarį pirmiau ir 
ten pasislėpė, o kada ji parė
jo iš sankrovos, jis iššoko, pa
leido į ją tris šuvius, nušauda
mas ją ant vietos ir tada pats 
nusižudė.

kams bevažiuojant iš ėlės, juos 
užklupo policistai ir prasidėjo 

rsišaudymas, kuriame vienas 
policistas, Kennelly, tapo pa
šautas, bet jis nepaliovė šau
dęs ir gal mirtinai sužeidė vie
nų plėšikų, kuris iškrito iš au
tomobilio. Bet kitas plėšikas 
pabėgo.

Girdėdami persišaudimą, po
licijos automobilius lėkė į per- 
sišaudimo vietą ir greitai besi
sukant apie kampą, automobi
lius apvirto ir dar vienas poli
cistas liko sužeistas.

Kur linksmai praleisti 
laikų?

Daugelis žmonių niekad ne
sijaučia sveikais ir linksmais. 
Jie nuolat kaž-ko' liūsta, netu
ri (įrangų ir jų gyvenimas da
rosi nubuodus ir nemielas. Taip 
yra todėl, kad tie žmonės užsi
daro nuo svieto, niekur neišei
na, neišvažiuoja'ir nenori pa
sipažinti su žmonėmis, šis pa
saulis yra labai įvairus ir įdo
mus, tik nereikia nuo jo užsi
daryti. Sykį ant visados reikia 
išlysti iš užpečkio ir atviromis 
akimis pažiūrėti į platų svietą. 
Reikia žinoti, kad gyvenimas 
yra tokiu, kokiu jį pats žmo
gus padaro. Jeigu žmogus ger
bia kitus, gelbsti jir lanko juos- 
nelaimėje, tai to paties jis su
silaukia nuo kitų.

Vasaros metu žmonės daž
nai turi išvažiuoti už miesto į 
tyra orų. Tyras oras ir malo
nių žmonių kompanija prisi
dės prie jūsų sveikatos patai- 
syriio ir padarys gyvenimų ver
tu gyventi. Ateinantį sekma
dienį, liepos 6 dienų, LSS 81 
kuopa rengia į Beverly Kilis 
girias išvažiavimų. Atvažiuoki
te į jį. Tenai jus sueisite su sa
vo senais draugais ir pažįsta
mais ir įgysite naujų draugų.

—J. Lapas.

ėjus miškų reikia pasukti po 
kairei ir eiti per kalnus į lau
kų arčiau Western Avė. Ten 
ir bus lietuvių išvažiavimas.

Automobiliais galima priva
žiuoti Western Avė., Ashland 
Avė. ir 87 gatve. Prie 87 gat
vės (šiaurinėj pusėj) arti West- 
ern Avė. yra tam tikra didelė 
vieta automobiliams pasistaty
ti. Taipjau' galima automobi
lius pasistatyti ir kitoj miško 
pusėj, arčiau Ashland Avė. Bet 
nereikia automobilių statyti 
ant keli^ (87 gatves) , ar sale 
kelio.

Visi, kurie per šventos pasi
liksite mieste, atvažiuokite į šį 
smagų išvažiavimų. TĮikrai jis 
jums patiks. —šalaputris.

bra, be pinigų neapsieisi. Taigi 
kada dabar jus suk rusi te su 
pinigais ?

Didelė dalis parapijonų vis 
dar šiaušiasi prieš kun. Lapelį. 
Bet jis daug nebojąs, nes nors 
biznis, kiek sumažėjo, visgi, jis 
sakąs, jam užtenka.

Socialistai vis dar tyli ir 
daug neveikia, beį jie rengiasi, 
o kada roselandiečiai pradeda 
veikti, tai ištikrųjų veikia. Ro- 
selandiečiai daugiausia žemai
čiai. Jiems ima laiko iki įsisiū
buoja, bet kada isisi.ubuoja, tai 
tada negreit sustoja ir ne bile 
kas gali juos sustabdyti.

Lauksime kada jie įsisiūbuos.
— Ku-ku. .

Melrose Park
Vasarai atėjus vietos lietu

viai renAia visokius išvažiavi
mus ir piknikus, nes čia vieta 
patogi — toli keliauti nereikia.

Liepos 6 d.' čv. Jono Krikš
tytojo dr-ja irgi rengia pikni
kų. Jis bus F. Paršakino far- 
moj, prie upės, N. 5th Avė., 
Melrose Park, 4—5 blokai nuo 
Lake gatvės, po dešinei. Pra
džia 11 v. ryto. Trokas veš nuo 
23 ir 19 gatvių ant Lake gt. 
Piknike bus visokių pramogų, 
taipgi bus gera muzika. Bus ir 
įvairių rungtynių įvairių lenk
tynių, virvės traukimas ir tt. 
(Laimėję gaus dovanas.

Visos apielinkės įlietu Viaii 
lankosi į musų parengimus; 
reikia tikėtis, kad atsilankys 
jie ir į šį piknikų. •—Narys P.į Beverly kalnus '

■ ■ Į.____

Bus ten išVftžiavimų.
Rytoj šventė. Poryt irgi dau

gelis nedirbs, o po to — sek
madienis, reiškia vėl šventė. 
Taigi daugelis turės trijų die
nų poilsį. Todėl jau dabar vi
si galvoja kaip tinkamiau tas 
tris dienas suvartojus.

Vieni, kurie turi automobi
lius ir turi pažystamų ūkinin
kų ar artimų miestiečių, žipo« 
ma, dums pas juos. Juk per 
tris dienas galima su automo
biliu toli nuvažiuoti ir smagų 
laikų turėti. Kiti bėgs į rezor- 
tus ar šiaip gražias vietas.

• v

Bet ne visi yra tokie laimin
gi. Ne visi turi automobilius ir 
kur važiuoti. Tiems teks pra
leisti šventes mieste, tai po 
miestų besivažinėjant, tai jei 
norės tyresnio-,oro rasti, {miš
kus važiuoti.

“Vienas vyras ne talka,” sa
ko lietuvių daina. Taip, ir vie
nam kur važiuoti . nėra taip 

1 smagu. Kiekvienas mėgsta 
draugijų ir jos ieško. Kad pa
kliūti į draugijų, reikia, vasa
ros metu, važiuoti į išvažiavi
mus ar piknikus, o ten tikrai 
ras daug žmonių ir daug pa
žystamu, jei vyks ten, kur jis 
Mali tikėtis juos rasti.

Tokis išvažiavimas bus atei
nantį sekmadienį Beverly Kili 
miškuose. Rengia jį ILlSS VIII 
Rajonas su visomis savo kuo
pomis. Vieta išvažiavimo yra 
graži, lengvai pasiekiama, o ir 
pats išvažiavimas žada būti 
labai smagus ir įvairus. Bus 
turtingas programas, daug žais
mių, taipgi kalbės Naujienų 
Redaktorius d. P. Grigaitis. 
Tikrai tinkama vieta smagiai
ir su nauda praleisti sekmadie* 
nio pailsto dienų, čia rasite sa
vo draugus ir čia su jais sma
giai pasilinksminsite.

Lietuviai pradeda pamėgti tų 
miškų, nes tai lengviausia pa
siekiama vieta iš visų didžiųjų 
lietuvių kolonijų. Net ir north-
sidiečiai pradeda užmiršti savo 
Jeffersoną ir važiuoji į toli
mesnį, bet patogesnį ir gražes
nį Beverlj’ Hill mišką. Pereitą 
sekmadienį ten buvo North 
Sidės Pirmyn Mišraus ęhoro iš
važiavimas, ’ o šį sekmadienį 
čia bus . išvažiavimas’LiSS 81

» ■ 4 kuopos.
Iš visų miesto dalių reikia 

važiuoti - iki Ashland Avė., ten 
paimti Ashland 87 gatveka- 
rius ir važiuoti iki galo linijos 
(87 gatvės). 'Tada eiti keletą 
blokų į vakarus pėstiems. Pri-

Roseland
Ką girdėjau ir mačiau, tą ir 

jums pasakau.

Martynas su Zonia vaigšto 
kaip žemę pardavę^ Negelbėjo 
SLA. Seime nė jų “nesplitina- 
mas balsas”. Nors jie ir labai 
ištikimai balsavo už savo tavor- 
ščius ir nė karto nesusplitino 
balso, bet jų tavorščiai nič-nie- 
ko nelaimėjo ir parvažiavo iš 
Seimo kaip musę kandę.

Girdėjau kalbant, kad Marty
nas pradeda abejoti ir apie bol
ševikiškos revoliucijos galimy
bę. Man anuomet bolševikiška 
revoliucija neišdegė, nes .lietus 
viską sugadino, o čia nebuvo nė 
lietaus ir bolševikai vistiek nie
ko nepešė.

Girdėjau, kad Valaskiene, su 
kuria M. G. Valaskas , nesenai 
persiskyrė, bandydama atidary
ti langą savo name ant Kensing- 
ton Avė., paslydo ir iškrito per 
langą ant cementinio tako, sun
kiai susižeizdama.

Girdėjau taipgi, kad komuni
stams vienas jų tavorščius iš
kirto šposą. Mat komunistai va
dovauja budavojamos (kurią 
dar rengiasi budavoti) svetainės 
bendrovėj, bet patys . serų ne 
taip labai skubinasi pirkti. Čia 
gi vienas jų tavorščius pareika
lavo, kad ir jie pirktų ščrų, ir 
nors jie labai raukėsi, bet pasi
priešinti nedryso ir turėjo ir jie 
bendrovės Šerų pirkti.

Aušros knygyną palaiko visos 
pažangiosios draugijos, bet juo 
naudojasi vieni komunistai. Jie 
ten savo jomarkus kelia, neduo
dami pašaliniems žmonėms' nė 
laikraščių ramiai pasiskaityti, 
jie ir susirinkimus ten laiko, ži
noma, nieko niekam nemokėda
mi. Bet iškaščius turi pakelti 
visos draugijos.

Kuomet vienas jų tavorščių 
iškirto kitą šposą, paaukodamas
palaidotos draugijos pinigus 
Aušros knygynui, tai jie norėjo 
išmesti jį iš savo sosaidės už tai 
kam jis neatidavė tų pinigų ko
munistams. Ir butų išmetę, bet 
jis pats pasiskubino persiskirti 
su tdkį^is ' tąvorčiais. , .

Na, kada Roselandas sukrus 
budavotis savo svetainę“ Jau ir 
lotai nupirkti geroj vietoj Ir vis
kas prirengta, reikia tik pinigų, 
o su tuo nesiskubinama. Žinote, 
“liubiš katatsia, liubi i sanočki 

i 
vozit” — norite savo svetainės, 
tai turite ir pinigus duoti. Čia,

Laiškai Naujieny Ofise
Adomaitis, M. Karis 
Astruaksienė, Eva 
Bainasaitė, Miss 
Bedkos, Jos.
Belcher, Julius
Benskis, Mike 
Barčas, W. 
Brazauska, J.
Businskas, V.
Danunas, Jonas 
Kapais, L.
Datkunas, Antanas
Eutanokas, John
Genčewska, Veronika 
Gutauskas, Jonas 
Jacus, Paul 
Jakstis, Ignas 
Jamantas, Kazimer 
Jinchevvsky, Joe 
Juškevičius,. Stanley 
Tamošiūnas, S.
Kasiliauskas,1 A.
Kasiulis, A.
Kauskas, Antanas
Kazak, Peter
Keršulis, Joseph
Kirsnei, Jurgis
Krauklis, Anna 
Kuzneckis, J.
Laureckis, Simonas 
Legcikis, Dominikas 
Likinio P.
Marcinkevičius, Alek.
Marcinkus, Alex
Markevich, John
Mickus, Peter
Miką, Leon
Miller, Mr.
Noreika, Paul
Petkus, John 
Plonis, Tonis 
Poskevičius, G. M.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
Pranešimas!

Šiuomi pranešam savo gerbia 
miems draugams ir rėmėjams, 
kad aš išvažiuoju Liepos (July 
mėn.) 6 dieną ant atostogų iš 
Chicagos ant keleto savaičių. 
Tie, kurie turite ypatišką reika
lą matytis su manim, turėsite 
palaukti iki aš pranešiu apie sa
vo pagrižimą. Krautuvė kr.s at
dara ir bus patarnaujama viso
kiuose reikaluose. Kurie nepalie 
čia mano ypatiškų reikalų.

K. S. RAMAŠAUSKAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIffl

PRANCIŠKUS NORBUTAS
Mirė Balandžio 17 d., 1924 m., 
gyvendamas Lietuvoje, susilau
kęs 75 metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno rėdybos, Raseinių apskri
čio, Šidlavos parapijos, šiaulė- 
lių kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime 3 sūnūs, . 5 dukteris.
Amerikoje 2 sunu: Pranciškų ir p 
Joną; dukteris Kazimerą. čeino- į 
rienę, Juzefą Stoškienę, ir sese- r 
rį Marijoną Misaičienę. Lietu- I 
voje sūnų Leoną, dukteris Zofi- I 
ją Lauraitienę, Oną Giečienę, > 
Antonimą Giedvigienę, seserį Ju- 

Bzefą Daukskurdienę.
Pamaldos už musų amžiną I 

atilsį m-ėliausj tėveli atsibus 
Liepos 5 d. Pirmos šv. mišios 
bus 5:30, antros bus 8:30 Šv. H 
Kryžiaus Bažnyčioje ant Town 1 

. of .Lake, 46th ir, Wood gatve.
Nuoširdžiai prašome visuos gi-i I 

minos ir pažįstamus atsilanky- I 
ti į pamaldas. Mirė nvusų; šjrd-

I žiai brangus tėvelis. Lauk mū- ■ 
R sų pas tavęs ateinant, o mes ■
R neužmiršime tavęs musų nval-, R 
P dose. Nuliūdę L
R Sunai, dukterys, seserys, k
y žentai ir marties. N

Puceta, Jos. 
Povilionis, K. 
Pieslikui, J.
Ramanauskas, Martin 
Rūkas, S.
Schultz, Chas.
Semaška, K.
Shaulinskas, Antanas 
Si n kers, Paul 
Sokolowska, Anna 
Statkauskas, J. 
Stiklą, Francis 
Šūkis, Jurgis 
Turskis, Jos.

’ Vaičkus, J. 
Vaineikienė, Agota 
Vaišnora 
Vitauskis, Antanas 
Washk*is, Wąlter K. 
Witiw, Tony 
Yanchevvsky, Joe 
Yurgutis, Paul 
Yuskevičius, Stanley 
Zadeika, Joe 
Žemaitis, A.

KATK1NA VELIK1ENĖ

Po ilgos ligos ir sunkios opera
cijos persiskyrė su šiuo pasau- 

/ liu, Birželio 3 dieną, 6-tą ^al.
iš ryto, sulaukus 40 metų am
žiaus, palikdama dideliame nu
liūdime, sūnų Bronislovą 19 me
tų, vyrą Mikolą, seserį Emiliją 
Kondrotienę Chicagoje, ir vieną 

i seserį Oną Gedvainienę Lietu
voje. "■

IKatrina paėjo iš Raidvilįškio 
miesto; po tėvais, vadinosi Snop- 
ščiutė. Gyyeųo' Amerikoje 23 
metus, vi^į laiką Philadelphijos 

mieste, 4088 Havcrford Avė.
Liko palaidota Firnnvood ka

pinėse, Birželio 7 d. Visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir su
teikusiems velionei paskutinį pa
tarnavimą teikiu savo širdin
giausią padėką.

I Tebūna jai lengva šios šalies 
žemelė!

Lieką, nuliūdę
. ( ' Vyras su sunuini ir

seserimi.

LUDW1G BAIK()WSKI
Į Persiskyrė su šiuom pasauliu 

Liepos (July) 1-mą dieną, 5:40 
’vai. vakare.

Paėjo iš Šiaulių. Turėjo 53 
■■ metu* ir 10 mėn. amžiaus. Išgy- 
i‘ veno 18 metų Amerikoj.
■’ Laidotuvės įvyks Subatoj, Lie- 
’ pos 5-tą d., 9:30 vai. iš ryto, iš 

namų 2500 No. Avers Avė. į šv. 
Jačkos Bažnyčią ant Central 
Park ir George St.

į Po pamaldų i šv. Edelberg 
kapines, Nilcs, Illinois.

✓ ,

Širdingai užprašome visus gi- 
minės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Paliko nuliūdę
Pati Marijona, dukteries 
ir sūnūs.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSEIaANDO OFISASj 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak, Tel. Pulman 5147 1

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
^3228 W. 38-th St., Chicago, Iii. i’
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Pranešimai'—mNESIMAL_
I Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

Tr . j ~ ’ 194 kp., Cicero, III., mėnesinis susi-
Krs, k^, kuj*j Kmp ir i rinkimas atsibus 6 liepos, 2 vai. po

' piet., Onos Tarpuliunienės svetainėj,
1447 49th Avė.

— Sekretorius.

JIESKŪ KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie fiaujienų Spulkos, ir prisirašyk 
luojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulks 
1739 S. Halsted St.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
nvalonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Town of Lake. — Draugystės Lie
tuvos Sūnų No i pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 6 d., P. Lukoše
vičiaus svet., 4531 S. Paulina St., 8 
vai. vak. Visu atsilankymas yra la
bai reikalingi.

— F. T. Puleikis, S'ekr.

Roseland. — D. L. K. Vytauto Drau
gijos No 2 pusmetinis susirinkimas 
atsibus nedėlioję, Liepos 6 d., 2-rą 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj, 158 
E. 107 gatve. Prašoma narių skait
lingai atsilankyti.

— Rašt. P. Grigula.

REIKALINGAS kambarys dėl se
nos moteries, geistina prie mažos šei
mynos. Jeigu rastųsi tokie žmonės, 
kurie turėtų kambarį ir kurie apsi
imtų prižiūrėti seną moterį, nvalonė- 
kite atsišaukti žemiau padėtu antra
šu, o dėl mokesties, tai susitaikysim. 
Atsišaukite šiuo antrašu: W. WISHE- 
RIS, 10406 Indiana Avė., Roseland.

. SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI KAMBARYS švariausioj 

ir parankiausioj Bridgeporto dalyj. 
Tinkamai prirengtas dėl dviejų asme
nų. Merginoms, vyrams arba vedu
siai porai. Visi parankamai. Atsišau
kite BRIDGEPORTO “NAUJIENŲ” 
SKYRIUS, Box No. 129.

3210 So. Halsted St.

KLIS pianas ir fonografas 
iu ir 150 volelių geriausios 

turi būt tuojaus parduota,

GROJI 
su suole 
muzikosJ 
nes savininkas apleidžia miestą. Kai
na $100 
imsiu iš

ir $11 sandėlio kaštų. Pri- 
vokėjimais.
1389 Milvvaukee Avė.

Klabsk Mrs. Plucinski store

PARDAVIMUI Ice cream, ci
garų, cigaretų, pančiakų ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. 
Parduosiu urnai, nČs yra didelis 
reikalas. WM. BALIS, 2995 Ar
cher Avė.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti >iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

North West Side Lietuviu Statymo 
ir Skolinimo Bendrovės susirinkimas 
vietoj pėtnyčios įvyks šiandien, lie
pos 3 d., 1644 Wabansia Avė. Atsi
darys 8 serija. Susirinkimas tęsis nuo 
7 vai. vak. iki 9.

— L. St rūkas.

L. M. S. A. 2 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyksta šeštadienį, liepos 5 
d., Kaymond Chapely, 8 vai. vak.

Visi nariai turite laiku susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Bus svarstoma ir renkama komisi
ja išvažiavimui rengti.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. 
pcl 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

Raymond Cha-

prie orkestros

L. S. S. 81 kuopos mitingas įvyks 
ateinantį šeštadienį, liepos 5 dieną, 
kai 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia Avė. Visi nariui pra
šomi laiku susirinkti.

— Raštininkas.

Ork. Kom.

Didelis piknikas rengia SLA 3-ias 
Apskritys 4 d. Liepos (Fourth of 
July), 1924, geriausioj ir gražiausioj 
vietoj Emnra Farmoje, Harmarville, 
Pa. Bus geriausia muzika. Yra trys 
salės: šokiams, žaidimams ir vai
šėms po stogu, — lietaus nereikės 
bijot. Atsivežk bathing suit, galėsi 
plaukiot, ten yra Swimming Poli, bus 
prakalbos, dainos, žaidimai, dekla
macijos, šokiai. Vieta labai graži.

Visus gražiai užkviečia Komitetas

Ar jus žinote, kad
Puikiausi kavernai randasi Czecho- 

slovakijoj. Ar jus žinote, kad Hel- 
mar Turkiški cigaretai turi savyje ge
riausio skonio tabaką 1(10% gryno 
Turkiško tabako. Milionai rūkytojų 
permainė į Turkišką tabaką — tai 
turi būt priežastis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PASIRENDAVOJA gana ge
ras rtlimas dėl vieno arba dėl 2- 
jų vaikinų. Kam yra reikalin
gas toks ruimas malonėkite at
sišaukti šituo antrašu: JOE 
MARKŪNAS, 3223 Auburn Av.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen ir f rūktų krautuvė. 
Parduosiu pigiai ir greitai, nes 
šeimyniški reikalai neleidžia 
biznį būti. 11942 So. Michigan 
Avė., Roseland, III. ,

PARANDAVOJU kambarį dėl dvie
jų vyrų arba dėl vieno, arba dėl mer
ginų, arba vedusiai porai. Kambarys 
didelis ir šviesus iš fronto. Ar su val
giu ar be valgio. Arba patys pasi- 
gaminstat valgį, aš visaip sutinku. J. 
K., 703 W. 21st Place, Chicago. 3 
lubų iš priekio.

PARSIDUODA krautuvės in- 
taisai: lentynos dpi grosernės ar 
kendžių storo, šėpa ir kendėms 
“show case”. Viskas gerame 
stovyje. Parduosiu pigiai.

4400 So. Washtenaw Avė. •

EXTRA, EXTRA.
Kam reikia ūkės ar dvaro, im

kite šitą, busite tikrai užganė
dintas, 338 akrų geros žemės, 
80 akrų girios ir ganyklos, 30 
akrų jauno sodno, 25 akrai kor- 
nų, 15 akrų avižų, 30 karų ru
gių, 2 akrai bulvių, 30 akrų kvie 
Čių, 60 akrų šieno, 30 akrų dobi
lų, 36 akrai ant kiemo, 20 mel
žiamų karvių, 30 nėmelžiamų, 4 
arkliai, 25 avys, 40 kiaulių, 17 
žąsų, 12 ančių, 150 vištų. Stu- 
ba mūrinė, 11 kambarių ir skie
pas, 2 barnės, 40x80, su skiepu 
ir sailas, 5 mažesnės barnės, tik 
1 mylia į miestą Pentwater, ant 
cementinio kelio, mašinos ir pa
dargai, kokių tiktai reikia, trak- 
terius laukams dirbti, viskas 
kaip tik stovi už $25,000, įmo
kėti $15,000 arba po $75 už ak
rą. Ta ūkė neša kasdien $36.36 
Taipgi turime visokių bargenų 
labai pigiai ir ant mainymų 
miestų namų, klauskite.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Nori pirkti namą ar mainy
ti namą, važiuok pas mane

ant

Ketvirtadienis, Liepos 3, ’24

HAMtl-ŽEME
AR NORI GERĄ NUOSA

VYBĘ? TAIP

KAMBARYS ant rendos vie
nam ar dviem vaikinam arba ve
dusiai porai. Kambarys šviesus 
ir patogus, elektra ir maudynė. 
Netoli karų. Galite matyti bile 
dieną. 5751 Carpenter St., 1 flo
ras frontas.

PARSIDUODA barbernė, pool 
ruimis ir cigarų krautuvė geroj 
apielinkėje, geras biznis, už cash'Roadhouse, tik biskutį už mles- 
ar lengvais išmokėjimais — 
priežastis einu į kitą biznį. Tel. 
Fairfax 2836. 622 E. 67th St.

PARDAVIMUI saliunas ir

PARANDAVOJIMUT gana 
geras kambarys dėl vieno, arba 
dviejų vaikinų. Atsišaukite

3524 Sa. Halsted Str.
2 lubos iš fronto

PARDAVIMUI geriausiai įreng
ta grosernė ir bučernė, geroje 
lietuvių apielinkėje. Geras lysas, 
daromas didelis biznis. Prieina
ma kaina. 10648 Michigan Avė, 
Tel. Pullman 0004.

to. Randasi prie didelio irans- 
portacijos kelio. Mūrinis namas. 
Didelis saliunas ir valgomasis 
kambarys, šešių kambarių fla- 
tas viršui. Didelis šokių pavliio- 
nas, oltas 90x125. Tai yra tik
ras bargenas ir proga visam gy
venimui. Tiktai $5000 pinigais 
reikia.

2 flatų muro namas, po 5 ir 6 rui
mus, mainau ant bučernės ar groser- 
nės, namas randasi ant 53 ir Mor
gan St.

2 flatų medinis ir 3 lotai, mainy
siu ant bučernės ar grosernės, na
mas randasi ant 81 ir Vincennes 
Avė.

2 flatų mūrinis po 6 ruimus, mai
nysiu ant rn-ažo namo ar ant bučer
nės, grosemės ar ant automobiliaus, 
namas randasi ant 35 ir lx)we Avė.

4 flatų namas po 1-6, 1-5 ir 2 po 
4 ruimus, mainysiu ant bučernės, na
mas randasi ant 61 ir Racine Avė.

2 flatų medinis namas, po 4 rui
mus, mainau ant farmų, namas ran
dasi ant Brighton Parko.

6 flatų mūrinis namas, mainysiu 
ant farmų, namas randasi ant Nor
mai Bulvaro ir 55.

5 ruimu cottage, 2 lotų, kaina $2,- 
700, cash - $1,300.

6 kambariu cottage, 2 lotų, kaina 
$4,500, cash $1,000.

8 flatų namas $15,000.
4 flatų namas $10,500.
3 flatų nainas $8,500.
3 flatų namas $12,000.
4 flatų namas $6,500.
2 flatų namas $5,500.
4 flatų namas $2,400.
2 flatų ir Storas $4,500. Tuose na

muose yra visi parankumai.

Parsiduoda dviejų pagyvenimų ma
dinis namas po 5 kambarius; pasta
tytas ant dviejų lotų žemės. Cemen
tinis pamatas.-— beizmentas; kamba
riai naujai išdekoruoti vėliausios ma
dos dekoracijomis, užpakaly namo 2 
nauji garadžiai dėl 4 automobilių. 
Nuosavybė randasi pietinėje dalyje 
miesto. Viskas parsiduoda už $6300, 
labai graži vieta gyventi; rendos ne
ša $1,080.00 j m®tus. Mokant ren- 
doms pati nuosavybė išsimokės į 6 
metus. Taigi nevilkinkite — atsišau
kite, nes pardavimo priežastis svarbi 
— kas pirmesnis, tas laimės, {mokė
ti reikia nemažiau kaip $3,000. Ant 
likusių savininkas išduos pirmus ir 
antrus morgečius, be komišino. Atsi
šaukit tuojaus.

H. BUCK
6002 So. State St.

Tel. Wcntworth 0612
Agentų meldžiu neatsišaukti.

PARSIDUODA kampinis 225x 
300 lotas ant 104th St. ir Spring- 
field Avė. ir 5 kambarių namas; 
elektra, daržinė, vištų namas, 
130 vištų, 1 karvė, prekė $5000. 
$1,800 cash, kitus išmokėji
mais. Parduodu, nes išvažiuoju 
į Europą. Mano adresas: JOE 
MADIVAR, 10419 Springfield 
Avė., Mt. Greenwood, III.

FARMOS! FARMOS!

Kreipkitės.

L. S. S. VIII Rajono išvažiavimas 
įvyks sekmadieny, liepos 6 d., Bever
ly Hills miškuose, vakarinėj daly. Iš
važiavimas prasidės nuo vienuoliktos 
valandos ryto ir tęsis iki vėlybam va
karui. Bus programas. Kalbės Nau
jienų redaktorius drg. Grigaitis. Va
žiuoti reikia Ashland — 87 gatveka- 
riais iki galo linijos, o paskui eiti 
pėstiems į vakarus iki miško. Visi 
yra kviečiama atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

PAJIEŠKAU Antano, Juozo ir Sta
sio Dudonių, kurie septyni metai at
gal turėjo grosernę Brooklyne, paeina 
iš Garliavos parapijos. Turiu labai 
svarbų reikalą ir labai meldžiu atsi
šaukti ar kas juos žino pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga. »

ELENA SABIENĖ-URBAIČIUTĖ 
715 W. North Avė.

Chicago, III,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI kastantinka. 
Pigiai parduosiu. Priežastis 
pardavimo dvi turiu. Atsišauki
te greitu laiku. JUSTINAS 
STANKUS, 4459 Dix Avenue, 
Detroit, Mich.

SHEEHAN WITOUS 
AND COMPANY 
1654 W. 63 Str. 
Prospect 1910

PARSIDUODA 4 kambarių 
namas ant dviejų lotų, barnės 
— turi būti parduota greitai. 
Savininką galima matyt kasdien 
nuo 8 vai. vakare.

3623 W. 56th St.

MA1NININKAI PASISKUBINKITE

APSIVEDIMUI
L. S. S. 81 kuopos išvažiavimas 

įvyks sekamą sekmadienį, liepos 6 
dieną, j Beverly Hills girias. Turėsi
me valgių, gėrimtj ir puikų progra
mą iš prakalbų, dainų ir žaismių. No
rintieji linksmai su jaunais žmonėmis 
pasismaginti ir pakvėpuoti tyru gi
rios oru maloniai kviečiami atsilan
kyti. — Komitetas.

PAJIEŠKAU. apsivedimui draugo, 
ne jaunesnio kaip 40 metų ir nese- 
nesnio kaip 50 metų, be skirtumo pa
žiūru. Aš esu 37 metų, 5 pėdų 10 co
lių. Turiu vertės $4,000 cash ir biz
nį vertės $3,000.

M. S.
164 W. Huron St., 4th floor

REIKALINGA mergina ar našlė 
už gaspadinę į gražius namus. Duo
siu užlaikymą ir $14.00 į savaitę. Iš! 
toliau rašykite; vietinės kreipkitės 
ypatiškai nuo 7 iki 8 vai. vakare j ta dėl kriailčiaus. 
“NAUJIENAS” J. M., Box No 130 

3210 So. Halsted St. 
..................... .. ..... ................. ...

PARDAVIMUI Gents furnish- 
ing krautuvė. Yra tinkama vie- 

Išdirbta per 
17 metų. Town of Lake apielin-
kėj. Parduosiu pigiai už $2,500. 
Atsišaukit Į NAUJIENŲ SKY
RIŲ, 1616 W.,47th St.REIKIA DARBININKU

L. S. J. Lygos mėnesinis narių su
sirinkimas NE ĮVYKSTA ketvirtadie
ny, liepos 3 d.

Kadangi pirmas šio mėnesio ketvir
tadienis pasitaiko prieš pat šventę, 
tai valdyba, narių parankumo dėlei, 
pasitarus perkėlė susirinkimą iš pir
mo j antrą ketvirtadienį, kuris pri
puola liepės 10 d.

— J. J. Auryla, Sekretorius.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuo
pos pusmetinis susirinkimas įvyks 3 
d. liepos, 1924, paprastoj svet., pra
džia 7:00 vai. vak. Nariai ir narės 
esate kviečiami skaitlingai susirink
ti, o mes turime daug svarbių daly
kų apsvarstyti; ir naujų narių atsi
veskite.

— Valdyba.

Tautiškos Dr-stės Mylėtojų Lietu
vos Brolių ir Seserų pusmetinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioje, liepos 4 
d., 7:30 vai. vak., paprastoj svetai
nėj, .341 E. Kensington Avė.

Malonėkite visi nariai laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti.

— J. Valonchius, S'ekr.

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 kitara virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

I1ARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

• Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas užstaisomas 
iz gi rantuojamas už $4. Automobilių 
ezokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
-trJctj. Įstaiga 34 metų senumo. Di 
iii ii usia ir geriausia 'stogų dengimo 
išeiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114,

VYRŲ
REIKIA karų karpenterių, 

patyrusių prie naujų refrižera
torių karų, darbas nuo štukų, 
nėra darbininkų nesusipratimų. 
American Car and Foundry Co.

3210 So. Paulina Str.

GRQSERNĖ ir bučernė parsiduoda 
beveik už pusdykę. Vieta tirštai žmo
nėmis apgyventa; biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Daug tavoro, nauji fiks- 
čiurei, turiu parduoti greitai, arba 
mainysiu ant loto ar automobilio. 
Priežastį patirsite ant vietos.

3806 So. Wallace St. 
Phone Boulevard 4932

IŠSIMAINO 4-ių flatų muro na
mas, su extra lotu ir garadžium, mai
nysiu ant mažesnio namo nepaisant 
apielinkės. Namas gali būt toliaus 
nuo miesto.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, South Sidėj, parduosiu už $12,- 
500 arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, bučernės ar Dry Goods Sto
ro.

IŠSIMAINO 4-iu kambarių cottage 
su trimš lotais. 'Cottage randasi Mor
gan Parke. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant didesnio namo nepai
sant apielinkės. Su viršminėtais 
kalais kreipkitės .pas

FRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDUODU arba mainau 
farmą ant namo, visi įrankiai ir 
mašinos su gyvuliais. Gerame 
stovyje. PAUL SASNAUSKIS 

Bravo, Mich.
R. 1

Nepilkit farmą prastą arba pusty- 
nėse, norinti apsigyventi ant gerų 
žemių ir tarpe savo tautos žmonių 
kur yra jau suvirš 400 lietuvių apsi
pirkusių farmas, tai yra didžiausia 
lietuvių ūkininkų kolonija Arr.'erikoj.

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės galiu suteikti geriausį pa
tarnavimą, jau 9 metai kaip pagelbs- 
čiu lietuvius įsigyti ukes. Todėl ir 
šįmet surinkau daugelį gerų farmų su 
puikiais budinkais, sodnais, gyvuliais 
ir apsėtais laukais. Parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. šįm«t farmos 
yra labai nupigę, todėl žingeidaujanti 
ūkių gyvenimu atsišaukit

JOHN A. ŽEMAITIS,
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

rei-

PARDAVIMUI garadžius ir 
filling station, $5,000, su cemen
tiniu budinku, 50x130 lotas — 
$15,000.

MOUREK’S GARAGE 
9135-37 So. Western Avė.

REIKALINGAS bučeris, ku
ris moka gerai tą darbą. Kam
barys ir valgis ant vietos.

5 00 Archer Avenuc 
Tel. Lafayette 2014

REIKIA bučerio, patyrusio 
savo darbą.

Atsišaukite greitai:
1840 So. Halsted Str.

Tel. Canal 5821

EXTRA > 1 EXTRA 
Aukso mainos

Parsiduoda du geri bizniai, 5 
kambariai pagyvenimui. Elek
tros švitsa, arti miško ir bulva
ro. Tūkstančiai automobilių vaL 
žiuoja pro šalį kasdien. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos. Kreipkitės prie savininko

JOHN K.
Priešais Liet. Tautiškų Kapinių

AUTOMOBILIAI

Dr-stės Darbininkų Lietuvių Sąjun
gos mėnesinis susirinkimas neįvyks 
4 d. liepos dėl šventės. Susirinkimas 
bus laikomas tik rugp. 1 d., A. Bag
dono svet., 1750 So. Union Avė. Tai 
tada draugai turėsite visi atsilanky
ti ir užsimokėti visus savo užvilktus 
mokesčius.

— Antanas Gurskis, Rašt.

at-

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas pripuola pėtnyčioj, 4 d. liepos. 
Del šventės susirinkimas yra perkel
tas į kitą pėtnyčią — 11 d. liepos, 
W. Lukštos svetainėj, 1500 So. 49th 
Avė., 7 vai. vakare. Malonėkite na
riai pribūti paskirtu laiku — yra 
daug dalykų aptarti kaslink 10 metų 
jubiliejaus ir tt.

— B. Tumavich, Nut. Rašt.

INFORMACIJOS KELEI
VIAMS Į KANADĄ.

Žinia tiem-s žmonėms kurie nori 
sikviesti savo gimines į Kanadą iš
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kana
dą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus į musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga dėl norinčių va
žiuoti j Kanadą. Aš turiu korespon
dentus didesniuose Kanados miestuo
se ir visus mano keleivius jie sutiks 
ir viskuo aprūpins. Su visais reika
lais kreipkitės į

Geo. Kaupas and Co.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo. 

66(13 St. Clair Avė. Cleveland, O.

PARSIDUODA Hub Cab ka
ras, gerame stovyje; biznis ge
ras. Parduodu, nes einu į kitą 
biznį. Prekė $325. Naujai numa- 
levotas, geri tajerai ir motoras. 
Hub Cab, 2929 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Fordo trokas, dar 
visai naujas — pardavimo priežastis 
įėjau į kitą biznį. Parduosiu už gana 
prieinamą kainą ir jei pirkėjas netu
rės visų pinigų duosiu lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės rytais iki 9 va
landai. BELL DUDOR, 933 W. 34th 
PI. (2-ros lubos užpakalyj).

PARDUODU automobilių Scripps 
boot 1921 m. atdaras 5 sėdynių, 6 cy- 
linderių. Parduosiu pigiai kam1 reika
lingas. Kreipkitės nuo 5 iki 9 vaka
re. O pėtnyčioj, subatoj ir nedėlioj 
iki pietų.

920 W. 35th PI.
2 floras iš fronto

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lysas ant dviejų arba trijų metų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, biz
nį su arba be namo. Priežastis par
davimo turiu du bizniu. 2050 W. 22nd 
St., arti Hoyne Avė.

Savininkas randasi:
2210 W. 22nd St.

NAUDOKITĖS savininkai. $2500 
vertės geriausio painto ir varnisho 
Bus išparduota per 15 dienų. $1.75 už 
galioną. Prastesnio gatonko po $1.00 
galionas ir kitokiu reikmenų reika
lingų. Bus atdara July 4 ii’ nedėlioj.

1971 Cunalport Avė.

PARSIDUODA smulkių daik
tų krautuvė, kendžių, ice cream, 
cigarų, tabako ir kitokių smulk
menų. Parduosiu labai pigiai, 
priežastį patirsite ant vietos.

4 02 So. Wood Str.

Rusijos Politinių Kalinių Šelpimo 
Draugijos piknikas įvyks liepos 6 d., 
Stickney Inn Grove, Lyons, III.

Privažiuoti galima sekamai: imki
te Ogden-Laramie gatvekarius iki 25 
St. arba 22 kol pasibaigia. Iš ten im
kite Lyons-Berwyn karus ir važiuo
kite iki Ogden ir Mariem Avė. Ten 
jus pikniko

TAISOME T AJE RUS. Jūsų seni 
tajerai gali būti sutaisyti ir tuomi 
galite sutaupyti pinigų. Turime 
ją

nau-

komitetas pasitiks.
— Komitetas.

tajerų ant rankų.
Kreipkitės:

GEORGE RUKLIC
1605 So. VVabash Avė.

Tel. Calumet 1671

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, daromas geras biz
nis, turi būt parduotas tuojau; 
teisingas pasiūlymas nebus at
mestas.

964 W. 37 Place

ISRENDAVOJIMUI
Draugystė 

tetojų No. 1 
nedėlioj, 6 dieną Liepos, 1 vai. po 
pietų, Ežerskio svetainėj, 46th ir Pau- . . . . , , _
liną gatvių. Kožnas narys neatbuti- ’ ruimai gyveninHll dėl rendos. 
nai privalo atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. 

— Nut. Rašt. K. Chap.

Liet. Taut. Tėvynės My- 
pusmetinis mitingas bus i RENDAI—

VIETA krautuvei ir sykiu

Reikale kreipkitės:
2607 West 47 Street

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai, visi gerame stovyje: 
Victrola su daugybe rekordų, 
lietuviškų ir angliškų; du pečiai 
vienas šildomas dėl kietųjų ir 
minkštųjų anglių, mėlynai ene- 
maliotas, kitas “combination”. 
Taipgi parsiduoda Fordas tour- 
ing — visai naujas. Viskas bus 
parduota pigiai, nes išvažiuoju 

Lietuvon. 5135 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME
PIKNINKO DARŽAS

Gerai žinomas pikninko daržas, 
Įima uždirbti daug pinigų, prie 
mentinio kelio, prie karų ir busų li
nijos, 2 geros vietos dėl pikninkų 
daržų. Nepraleiskite tos progos.

ILLICH & FRANEK 
7248 Ogden Avė.

1 blokas j vakarus nuo Harlem

ga- 
ce-

BIZNIAVAS KAMPAS
2 muro storai ant kampo. 

Vienas storas išrendavotas 
— kampinis tuščias — labai 
gera vieta ar aptiekai arba 
(soft drink parlor) randasi 
ant Ashland Avė., netoli 69tą 
Po storais yra aukštas beiz- 
mentas, furnace apšildomas, 
parsiduoda labai pigiai su 
įmokėjimu tik $4,000.00. Pa
siskubinkite katrie jieškotę 
biznio progą, nes ne kas die
ną atsitinka.

ROZENSKI LEMONT 
and COMPANY 

6312 So. Western Avė.
------------------------------------- ------- ,—

PARDAVIMUI medinis namas, 5 
kambarių. Yra vana, elektra, telefo
nas; viskas naujos mados. Ir kampi
nis lotas prie šalies namo. Del 3 ka
rų garadžius. Labai didelis bargenas, 
nes važiuoju Lietuvon. 10103 So. Aber- 
deen St. Kreipkitės prie savininko 

6230 So. Whipple .St.

ANT pardavimo lotas 68th ir West- 
ern Avė. 5 lotas nuo kampo, 25 pė
dų plačia, prekė $2700 cash. Antras 
ant 69th vienas blokas nuo Western 
Avė. į eastus, kampas 50 pėdų pla
čia, 125 pėdų ilgio. Parduosiu arba 
mainysiu ant automobilio. Atsišauki
te pas savininką

2306 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rezidencija, karštu vandeniu šil
doma, 2 karų garadžius, lotas 
37'/o platumo, kaina $7,200.

Atsišaukite:
5621 So. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage, didelis augštas, frontas 
gerai ištaisytas, kaina $3,500, 
pinigais $1,000. C. DITTMAN, 
4230 Elms St., Lyons, III. Tel. 
Lyons 1574 J.

PARDAVIMUI biznlavas na
mas 2 augštų apart biznio vie
tos, da 3 pagyvenimai. Taipgi 
yra garadžius dėl 2 karų. Na
mas randų neša 90 dol. į mčne- 
sįi, namo kaina $6,500.

3709 So. Halsted Str.

SPECIALIS BARGENAS. Pirk nuo 
kontraktoriaus, naują 6 kambarių na
mą IV2 pagyvenimo, galima padaryt 
2 flatus. Cash $1,000, kaina $6,750. 
Taipgi 5 kambarių, cash $3,000, kai
na $6,000. Turi parduot šią savaitę. 
Agentai lai nesikreipia.

5923-25 So. Robey St. 
Tel. Diversey 1971

* Marptte Manor
Naujas 2 flatų mūrinis namas, 5-5 

dideli kambariai, sun parlor, užpaka
linis -porčius per visą namą, aržuolo 
trimingai, gražiai dekoruotas ir švie
soms fixtures. jbudavotas plumĮpn- 
gas, hot water heat. Boileris ir pai- 
pos apdengtos, pleisteriotas skiepas 
ir lubos, viršutinis flatas išrenduo- 
tas, $80 į mėnesį, 2 karų garadžius, 
kaina $15,500, pinigais $7,500, Maple- 
wood Avė., netoli 63rd St. Phone Re
public 1932.

PARDAVIMUI 12 flatų namas, 
bargenas, randasi Hamilton Parke, 4 
po 5 kamb. ir 8 po 4 kamb. apartmen- 
tai. Geriausia transportacija. Rendos 
įneša į metą $10,300. Kaina $65,000. 
Pinigais reikia įnešti $20,000. Šauki
te savininką Stewart 6972 arba Stew- 
art 6782, klauskite Kelly.

SAVININKAS pasiūlo savo 
dviejų lotų, didelių ir puikių 
kambarių namą, kuris randasi 
puikiausioje apielinkėje, North 
Sidėje, stiklais apdirbtas miega
masis porčius, puikiai sutvarky
tas saulės kambarys, ugniavie
tės, toks gražus budinkas, kad 
užtenka pamatyt, kad apverti- 
nus. Turi būt parduota greitai. 
Galima pamatyt po numeriu 
6344 Campbell Avė., ar šaukit 
savininką Kelly, Stewart 7682.

PARDAVIMUI mūrinis, dviejų 
flatų po 6 kamabrius namas. Visi 
trimingai aržuoliniai. Elektra, boi
leris, maudinės, bu visais paranka
mais. Parduoda savininkas.

Atsišaukite
3220 So. Union Avė.

Pažiūrėkite šitą
Du namai už kainą vieno namo, 2 

flatų medinis, 4-4 kambarių, cemen
tinis skiepas ir pamatas, su 2 flat4 
mediniu namu, 4-4 kambarių iš už
pakalio. Pirmos klesos padėjime. Ge
roje apielinkėje, netoli elevatorio, 
kaina $8,500, pinigais $3,000. Telefo
nas Republic 1932.

PARSIDUODA 10 flatų nau
jas mūrinis namas ant 65tos ir 
Maplewood Avė. Savininkas par
duoda pigiai. Atsišaukite: 

6629 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 7553

PARDAVIMUI namas buČęr- 
nė ir restauranas už cash arba 
mainysiu ant privatinio namo.

2325 West 9 Street
TeL Rep. 7143

PARDAVIMUI BARGENAS
Moderniškas 2 augštų mūrinis na

mas, didelė šviesi krautuvė, 6 gražus 
kambariai, garu šildomas, didelis už
pakalinis porčius ir jardas, daug vie
tos dėl garadžiaus, lengvais išmokė
jimais, šalę lietuvių Auditorium.

3129 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage, 
su stikliniu frontiniu porčiumi, elek
tra, 1 karo garadžius, vištininkas, 5 
lotai (2 kampiniai lotai). Kaina $3,- 
600, lengvais išmokėjimais.

108 Central Park Avė. 
Kampas 108th St. 

Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI cottage, me
dini, 5 kambarių ir šalę yra lo
tas. Kaina $3,000 cash. $1000 
įnešti, kitus išmokėjimais. Ge
roje vietoje, netoli bulvaro.

6024 So. Tripp Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

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

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnhona Bldg. 

160 N La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
r ,

Vyrai Mokinkitės Barberystes 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti buvj 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER.BAKBER COLLEGE
105 Soj W<4Jh Str., < biriu. <>




