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Amerika įspėja Hon-i kimo darbuotedurasą
Sovietai leido šelpti rūbais 

savo politinius kalinius
Bus sudeginta 218 karo laivų* 

kuriems pastatyti išleista 
235 milionai dolerių

Jungtinės Valstijos įspėja I Degins 218 karui staty 
Hondurasą ty medžio laivy

Reikalauja, kad | kovojančios 
tarp savęs f akcijos darytų 
taiką.

Tie laivai 
valdžiai 
doleriu.

pastatyti Amerikos 
parėjo 235,000,000

kanalo

Salva-

sako,

PANAMA, rūgs. 11. — Jung
tinių Valstijų kasetini Galv^s- 
ton įsakyta tuojau plaukti į 
Hondurasą. Kreiseriai Rcches- 
ter ir Tulsa yra jau ten. Galves- 
ton tik prieš kelias dienas buvo 
iš Honduraso sugrįžęs į 
zoną.

SAN SALVADORAS, 
doro Respublika, rūgs. 
Pranešimai iš Honduraso
kad Jungtinių Valstijų charge 
d’affaires Morganas pranešęs 
Honduraso maištininkų vadui 
gen. Ferrerai, kad kol maišti
ninkai nepaliaus žygiavę ant 
San Pedro miesto, Suloj, laikyti 
taikos konferencija nėra gali
mybės.

Amerikos pasiuntinys sako, 
kad jis gavęs pranešimą iš
Washingtono, kad jeigu
kovojančios tarp savęs Hondu
raso fakcijos nesusitaikys, Jun^ 
gtinių Valstijų valdžia bus pri
versta nepripažinti jokią ge
nerolo Ferreros sudarytą maiš
tininkų valdžią, arba bent teik
ti jai užuojautos ir moralės pa
ramos.

Baigdamas savo pranešimą A- 
merikos pasiuntinys ragina ge
nerolą Ferrerą daryti taiką.

Maištininku vadai užgina pra
nešimus Honduraso valdžios, 
buk maištininkai buvę trijose 
vietose sumušti. Jie sako, kad 
tfie taip vadinami mūšiai buvę 
niekas daugiau, kaip žvalgų su
sirėmimai.

Sovietai leido siusti se
nus rubus oolitiniams

Kubai ir batai ypatingai reika
lingi išsiųstiems į Solovecko 
politiniams kaliniams.

BERLINAS, rūgs. 11. — Ru
sų ir užsienio Raudonasis Kry
žius gavo sovietų valdžios leidi
mą siųsti senus rublis ir batus 
politiniams kaliniams, rusų ka
lėjimuose ir Solovecko salose 
esantiems.

Vyriausia Raudonoj ame Kry
žiuje darbuotoja šiuo reikalu 
buvo p. Pieškova, pirmoji Mak- 

’ simo Gorkio pati-
Besiartinant žiemai, šiltesni 

rūbai ir batai politiniams kali
niams, ypatingai gi tiems, kurie 
bolševikų valdžios išdanginti į 
žiauriąją Solovecko salą, Balto
siose jūrėse, yra begalo reika
lingi. Berline jau yra surinkta 
visas vežimas daiktų, kurie bus 
pasiųsti Maskvon, o iš ten — į 
Solovecko salą.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos.

NORFOLK, Va., nigs. 11.
daro prisiruošimų su- 

21 <S medinių laivų, 
metais buvo val- 
tarybos pastatydin- 
pastatymui išleista

Valdžia 
deginti čia 
kurie karo 
džics laivų 
ti ir kuriu v
235 milijonai dolerių.

Tie laivai tai tik dalis viso 
to didžiulio laivyno, kurs per 
keletą metų dykas riogsojo 
James’o upėj.

Visi laivai bus velkami kran- 
tan ir deginami. Jiems sude
ginti Lūs dar suvartota naftos 
vertės už 25,000 dolerių.

Rūsy valdžia nebeduoda 
pasy Amerikon

Aplikantų 
daugiau 
kvota.

yra penkis
nei skirta

kartus
Rusijai

MASKVA, rūgs. 11.—Vidaus 
reikalų komisariatas uždraudė 
nebeduoti daugiau pasportų Ru
sijos piliečiams, norintiems iš
keliauti į Jungtines Valstijas. 
Skaičius žmonių, kurie yra pa
davę aplikacijas pasportams, 
yra penkis kartus didesnis nei 
Amerikos paskirta Rusijai kvo
ta, kuri yra tik 2*243-

ČILĖS PREZIDENTAS 
LIAUJA ARGENTINON

KE-

Senatas ir atstovų butas atsi
sakė priimti jo rezignaciją

SANTIAGO; Čilė, rūgs. 11.— 
Čilės prezidentas Alessandri, 
kurį naujasis kabinetas pri- 

vertč pasitraukti, bet kurio 
rezignacijos nė senatas; nė 
atstovų butas nepriėmė, iške
liauja į Buenos Aires, Argen
tinos sostinę. Abeji parlamen
to rūmai nubalsavo duoti jam 
leidimą iškeliauti užsienin še
šiems mėnesiams.

J. V. LAIVYNO KAREIVIAI 
IŠSODINTA HONDURASE

WAS'HINGTONAS, rūgs. 11.
Laivyno departamentas ga

vo žinią, kad Ceiboj, Hondu- 
rasc, išsodinta krantan 100 
Jungtinių Valstijų karo laivo 
Rochester kareivių ginti ame
rikiečių gyvastį ir mantą, ku
riems grūmojąs revoliucininkų 
pavojus.

Revoliucininkai sumušti
MANAGUA, Nikaragua, rūgs. 

11. — Gauta čia Honduraso 
konsulo žinia sako, kad dve
juose atkakliuose susirėmimuo
se, ties La Paz ir Armencina, 
Hondurase, generolo Fierreros 
vedami revoliucininkai 
valdžios jėgų sumušti.

buvę

Priverstinos aibinacijos ir sau
gumo garantijų klausimai. »

i “
ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 

11. — Del Francijos • pateikto 
taikos plane Anglija, principe, 
pritaria idėjai, kad atveju, jei 
kuri pasirašiusiųjų valstybių 
atsisakytų nuo arbitracijos, ar
ba atsisakytu klausyti arbitraci
jos nuosprendžio, butų automa- 
čiai kolektyvo pribausta. Del to 
gi labai gali bflt, kad bus priei
ta prie kurios nors sutarties dėl 
priverstinos arbitracijos ir sau
gumo garantijų.

Tokiam susitarimui įvykus, 
bėgiu kelių mėnesių butų sušau
kta didele nusiginklavimo kon
ferencija, kurion butų pakvies
tos Jungtinės Valstijos, Vokie
tija ir Rusija, kadangi visi nu
mano, kad jokio nusiginklavimo 
negalėtų būti šioms trims di
džiulėms valstybėms nekoope
ruojant.

Anglija vis dar turi vilties 
prikalbinti Vokietiją, kad ji pa
duotų savo aplikaciją tapti Tau
tų Sąjungos nariu, ir tai dar 
šioje Sąjungos sesijoj.

Nusiginklavimo konferėncija 
bus laikoma Europoj, ir veikiau
sia Ženevoj.

Francijos ir Suomių delega
cijos formaliai pranešė, kad jos 
negalinčios skirti vieno nuo kito 
įvairius savo krašto apsaugos 
elementus, o todėl reikalauja, 
kad visi jie butų kartu svarsto
mi. Tos pažvalgos laikosi ir daug 
kitų delegacijų, i
Anglija užtikriną apsaugą ma

žosioms valstybėms.
ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 11 

— Mažosios antantos atstovams 
buvo pranešta, kad Didžioji Bri
tanija ne tik visados busianti 
pasiruošus pavartoti ekonomi
nių pabaudų prieš bet kurią nž- 
puolančiąją valstybę, bet taip
jau pasirašysianti visuotiną su
tartį duoti laivyno pagalbos pa
saulio taikai išlaikyti.

šitas užtikrinimas padarė ge
ro įspūdžio, ypač mažfesniosioms 
Europos valstybėms, ir sustip
rino jau beveik ir taip įsivyra
vusią Tautos Sąjungos sferose 
nuomonę, kad Anglija ir Fran
ci j a yra beveik susitarusios dėl 
saugumo garantijų, kurių Fran- 
cija reikalauja kartu su priver
stinos arbitracijos priėmimu.

KELIONĖMIS AEROPLANAIS 
KRASINAS SUMUŠA 

REKORDUS.
VISUS

BER LINAS, rūgs. 
Viena Vokiečių-Rusų 
nų firma skelbia, kad 
liavimo aeroplanais kaipo pa- 
sažk-rius tai bolševikų diplo
matinis karjeras Krasinas su
mušus visus rekordus. Iš Mask
vos Berlinan ir xatgal 
daręs penkiasdešimt 
trįps“ aeroplanais, 
750 mylių • kiekvieną 
kas viso labo sudaro 
mylių.

11. —
aeropla-
del ke-

jis pa- 
“round 

skaitant 
kelionę, 

37,500

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
ISLANDIJOJ

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
11. — Nuo praeito ketvirtadie
nio Islandijoj atsikartoja že
mės drebėjimai. Pietų ir piet
vakarių Islandijos srityse vi
sados būdavo jaučiama žemės 
drebėjimų, bet dabar tie su- 
purtymai daug stipresni ir se
nieji vulkanų kraterai vėl ėmė 
veikti. Tų apielinkių gyvento
jai bėga tolyn, į saugesnes 
tas. Žmonės pasakoja, kad 
tomis atsivėrusios karštos 
ros verdenės.

vie- 
vie- 
sie-

JO DIDENYBĖ”
įiįjmTiy.y.vi-

Anglijos karaliūnes — Prince of Wales, Uėlso princas (de
šinėj), su savoj sekretorium geiei du Trotteru. 
princas dabar svečiuojas Jung inėse Valstijose, 
delis mėgėjas sporto ir šokim į — juk nieko 
neturi.

Japonija mažina savo 
armiją

Shasta kalno ledynas, 
atitrukęs, ritasi žemyn

Tasai Uėlso 
Jis esąs di- 

kila ir veikt

Illinois -Darbo Federacija Pilietinis karas Kinuose
smerkia “Apsaugos 

Oieną”
šanghajų ginanti čekiango 

m;ja briaujasi paimti
Ihingą

ar-

Militaristinė demonstracija ve
da greičiau j karą, ne kad į 
pasaulio taiką”.

PEORIA, Ilk, rūgs. 11. — Lai
komoji čia Illinois Darbo Fede
racijos konvencija priėmė rezo
liuciją, kuria vienbalsiai pa
smerkia taip vadinamą “Apsau
gos dieną” kaipo “militaristinę 
demonstraciją, kuri gali grei
čiau nuvesti prie kito karo, ne 
kad padėti įsteigti pasauly tai
ką ir brolybę”.

KAUNE UŽDRAUSTA VEŽĖ
JAMS BARZDAS NEŠIOTI

KAUNAS; rūgs. 11.- [F]. — 
Kaune išleista patvarkymas, ku
riuo draudžiama*vežėjams barz
das nešioti. Dviem “izvoščikam” 
žydam, kurie tam patvarkymui 
nusižengė, policijos viršininkas 
atėmė leidimą vežėjais būti.

BOLIVIJOS iP AR AGU A JOS 
GINČAS DEL SIENOS 

IŠLYGINTA

BUENOS AIRES, Argęntina, 
rūgs. 11. — Ginčas tarp Para- 
e’uajos ir Bolivijos respublikų 
člel sienos, ----- ta.s jyinčtiis tęsės
metų metais, — dabar tapo iš- 
ygintas, Argentinai tarpinin
kaujant.

ŠANCHAJUS. Kinai, 
11. — Kiangsu armijos 
šiandie desneratingai 
sulaikyti čekiango kariuomenės 
ėjimą į Įhingo, miestą apie šim
tą mylių į vakarus nuo šang- 
hajaus, arti Tai ežero.

čekiango armija pradėjo kon
trataką Huangtu sektore, pen
kiolika mylių į vakarus arti ge
ležinkelio, stengdamos parimti 
Antingą. Aukščiau ji atmušė 
Kiangsu puolimą ant Huangtu.

Paėmus Antingą butų užkirs
tas kelias prigabenti reikmenas 
Kiangsu armijai, kuriai nepavy
ko prasimušti j jūres ties Liu- 
ho, ir ji pakliūtų tarp dviejų 
priešo armijų.

Pekinas užgina buk čangas 
žygiuojąs.

PEKINAS, Kinai, rūgs. 11.— 
Centralinė valdžia išleido prane
šimą, kuriame sako, kfed jokia 
kariuomenė nežygiuojanti į 
Šanghaikuaną nė į kitas vietas 
šiaurėj, kaip kad buvo skelbia
ma. Valdžia sako, kad nuo 1922 
metų kautynių nebuvę jokio ka
riuomenės judėjimo
ir kaimynių provincijų. Praneši
mas anie sutrukdymą Pekino- 
Mukdeno geležinkelio judėjimo 
taipjau užginamas.
' Manclžurija pasilieka ginkluo- 
Ąo neitralumo padėty, čang Tso- 
jinas, ,kurs tai provincijai vieš- 
pątauja, esąs paskelbęs, kad ru- 

’dęn^ manevrai įvyksią rugsėjo

i- Ji įfe Japonija laikos neitraliai Chicago ir apielinke. — Nppą^>><
W0KI0, Japonija, rūgs. 11. —

rūgs, 
vadas 

stengės

tarp' čihli

vį

stovu, veikiausia bus lietaus’^ 
ne ką šilčiau; stiprokas maįrią-, 
sis vėjas, — taip šiai dienai dfi-į 
cialis orakulas pranašauja. \'

Vakar tempertura vidtįtinai/ 
siekė 540 F.

šiandie saulė teka 6:26, leife;’ 
in« 7-OQ valandų .džias 7:09 valandą.

PINIGŲ KURSĄS | 
---- ’.

Vakar, rugsėjo 11, užsienio r pi-į 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 ‘ do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: V ♦

Anglijos, 1 sv. sterlingų $4.45 
Belgijos, 100 frankų ...............>$4.99
Danijos, 100 kronų ...........  $17.C0
Italijos, 100 lirų ..............:.....  $4.38
Francijos, 100 frankų ........... $5.33
Lietuvos. 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13^79
Olandijos, 100 florinų ........... $38.35
Suomijos, 100 markią ..... į...... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.78

TQKIO, Japonija, rūgs. 11. 
— Ginče tarp karo departa
mento ir kabineto dėl armijos 
išlaidų f;uv.taz|la kompromiso 
keliu. Sutikta, kad sekamame

YREKA, California, rūgs. 11. 
—Del Jilgai besitęsusių Julitrą, 
Shasta kalno glečeras (ledynas) 
atitruko nuo savo senojo guolio 
šiauriniame kalno atšlaity ir

biudžete armijos išlaidų butų ėmė ristis žemyn. Slenka spar- 
nukirsta 30 milijonų jenų’čiai, per valandą nusirita apie 
($15,000,030). Mi(:tari8tams [penkias mylias, savo kely kirs- 
leista patiems sulig savo plakdamas dideliausius medžius ir 
nais susitvarkyti armijos rei-'stumdamas prieš save milžiniš- 
kalus, kariuomenės jėgas su- kus akmenis. Milžiniški garų
mažinant keturiomis divizijo
mis.

Baisios kaitros Italijoj

debesiai kyla aukštyn, kai teis 
ledų laukas, su didžiausiu tren
ksmu ir poškėjimu iriasi priekin 
morenas skrosdamas.

PATIKRINA PREZIDENTO

'^sienio reikalų ministeris Ki- 
Sii'o šidehara pareiškė, kad Ja- 

neturinti Jokios intenci- 
maišytis į vidujinius Kinų 

jheblumus.

ŪSŲ RAŠYTOJAS GORKY 
įį LABAI SERGĄS 
A*1 ’ '

‘t PETROGRADAS, rūgs. 11.— 
Gąuta žinią;'' kad garsus rusų 
rašytojas - Maksimas Gorky, 

Italijoj,
rašytojas - Maksimas 
kurs dabar gyvena 
stipriai susirgęs.

Pastaruoju laiku jis buvo 
užsiėmęs rašymu savo atsimi
nimų, bet dėl nusilpnėjusios 
sveikatos gydytojai uždraudė 
jam kol kas visai nebeužsiim- 
ti literatūros darbais.

MESSINA, Sicilija, rūgs. 11- 
— Pietų Italijoj ir Sicilijoj užė
jo baisios kaitros. Kai kuriose 
vietose temperatūra siekia 110 
laipsnių Fahrenheito (arti 35C 
R.) pavėsy. Daug žmonių dėl 
karščio alpsta.

NEBLOGA BŪTI KOMISARU 
SOVDEPIJOJE — GUZĖ 

DYKAI

BERLINAS, rūgs. 11. — So
vietų svaiginamųjų gėrymų 
monopolio apyskaitos rodo, 
kad per praeitus metus aukš
tiesiems sovietų valdininkams 
buvo dykai išduota “gūžės“ 
vertės apie 1,000,000 aukso 
rublių.

Aukščiausioms valdininkams 
degtinė buvo duodama bosais, 
mažesnieji gi valdininkai val- 
dintinkėiliai gaudavo šuliukė- 
mis.

ILLINOIS GELEŽINKELIE
ČIAI REMIA LA FOLLE- 

TTE’Ą

SPRINGFIELD, III., rūgs. 11. 
— Laikomoji čia geležinkelio 
čių organizacijos Orders of 
Railroad , Conductors, Engi- 
heers and Firemen of Illinois 
konvencija indorsavo progre
syviųjų kandidatus ateinan
tiems prezidento rinkimams, 
senatorių Robertą T a Folle- 
tte’ą į prezidentus ir sena
torių Wheeler’į į vice-prezi- 
dentus.

RINKIMŲ DAVINIUS

MEKSIKOS MII-STAS, rūgs. 
11.— Meksikos atstovų butas 
pradėjo įvykusių prezidento 
rinkimų patikrinimą. Tai tik 

j formalumas, kadangi surinkti 
I balsavimų daviniai jau yra pa- 
1 rodę, kad didele balsų didžiu- 
i ma respublikos prezidentu yra 
išrinktas gen. Plutarco Calles, 
socialistas.

Gailos dabar yra Europoj.

PAŠTO SĄJUNGOS 50 METŲ 
SUKAKTUVIŲ ŽENK

LELIAI

CIURICHAS, Šveicarija, rug
sėjo 11. — PenkiasdeŠimt-meti- 
nėms Pasaulinio Pašto Sąjungos 
sukaktuvėms paminėti ateinan
čio spalio 9, Šveicarijos pašto 
vyriausybė nutarė išleisti tam 
tikrus pašto ženklelius 20 ir 
30 santimų denominacijįj.

SEA TrLĖr^ash 77’ugs. 11. 
šį rytą sustreikafo Commercial 
Telegraphers Union of America 
nariai, dirbantieji Kanados 
spaudos sindikatui, t. v. Cana- 
dian Press- Visi to sindikato 
telegrafo operuotojai metė dar
bą.

MONTREAL, Quc., rūgs. 11. 
v Oficialiu valdžios apskai
čiavimu derlius kviečių Vaka
rų Kanados provincijose šie
met labai menkas. Surinkta 
aplamai VD/> bušelio iš akro, 
kuomet pernai metais akras 
davė 20 bušelių.

—— -------------------------------- ... _»—

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
nesiŲstimi, niekur nerasi 

nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip I
NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 

PERLAIDOS.
Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 

kaip veikių musų telegrafine sistema, kokios 
.kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Nąujenų Telegrafines Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTUI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Penktadienis, Rūgs. 12,1924

Co<i>O

AUDITORIUM CHOP SUEY

Namų Tel.: Hy.lc Kark 3395

...

a
m

Panedėlio vakare: 
4601 S'o. Marshfield Avė.

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. 1 antis Avė.

CHICAGO, ILL.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

A. E. STASULANI 
A DVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

Cicero Panedėlio vakarė 
1314 S. Ciocro A v. T.Ckero 5036

Bridgeport kitais vakarais 
3286 S. Halsted St. .Bmil. 6787

Sviesi ir pajiagą •nvadarar | te naujus nuraus, taipgi <Uxb- 
Ura*. Cash arba ant iiraokajbno.

Pirmatin* Lietuvi? Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine,

A. BARTKUS, Pre».
1019 W. 47th Si., TeL TtffL 1892. Chicaga.

A. A. Olis ^ 
ADVOKATAS

11 S. La Sąllė St., Room 2001 ,
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

• v* cik rita i s
3301 S. Halšjed St., Tel. Blvd. 6775 I 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir | 
PėtnyČios.

i "12th STREET
.’<< Tel. Kedzie 8902

i 
4/

Aš Vėl Pakartoju!
“Niekas neduoda man daugiau 
smagumo po pusryčių, kaip užsi
rūkyti HELMAR. Jis papildo pu
srytį ir pripildo mane karščiu dirb
ti visą dieną!
Turkiškas Tabakas turi skonį 
aromatą — kvepėjimą. Tai prie
žastis dėl kurios Turkiškas Taba
kas yra brangiausias tabakas ci- 
garetams. HELMARS neturi nie
ko kito apart gryno Turkiško Ta
bako ir duoda jums geriausią ver
tę už pinigus.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir jpekiuoti j kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina i Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Euro- 
piškų cigaretų pasauly.

ROŽES of lOoi'lO

Daininikii ir Muzikantu
Sandaros Knygyne randasi sekanti 

Dainų ir Muzikos veikalai:
ĖGI.Ė ŽALČIU KARALIENĖ, Opera, vienintelis lie

tuvių gražiausia Muzikos-Dainų veikalas, karna $10.03
KANKLĖS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai

nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaina ....... 5.00
GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška, 

kaina .....,.t............. ........ ’....................................  3.00
LIETUVIĖKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra

žiausių dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina .......... ....................... ..............................

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias susiuvąs, kaina ..
BIRUTĖ, Kvartetai ir Duetai, kaina .........................

Taipgi randasi kiti veikalai Gerb. Kompozitorio 
Petrausko, norinti gauti Dainų ar Muzikos veikalų, 
kit sekančiu antrašu:

327 EįStreet,

Miko 
rašy-

Boston, 27, Mass

Rusiškos ir Turkiškos vanos

Vilnius
Lenkiškai elgiasi

Rugpiucio pirmomis dieno-; 
s nesant dviklasės mokyk

los bendrabučio vedėjai p. Bu- 
dreviėiutci namie, įsiveržė jos 
butaii lenkų (magistrato ar in- 
spektoriato dar nežinia) pa
siųsti darbininkai, ome nešioti 
daiktus ir remontuoti butą. 
Raktus atėmė iš tarnaitės. Pa
stebėta vogimų.,. Pakviesta po
licija ir jau esą suimtų. Rei
kia pridurti, kad* sunkioms są
lygoms esant, kai lenkai už
ėmė Vilnių, lietuviai buvo per-

toratui, tik anaiptol neišsiža
dėjo mokyklos buto ir kito
kios nuosavybės. Inspektoriatas 
dabar svetimuose namuose 
ėmė elgtis visai lenkiškai! Te
ko girdėti, kad 
butų savininkas, 
ką teisman.' ’

šiemet Vilniuj 
kytojų kursuose* 
100 mokytojų, 
dviem grupėm.

komitetas,- tų 
kreips daly-

liaudies mo- 
lankosi apie 

Eina mokslas

Ir Vilnių vienuoliai valdo
Aušros Vaitų bendrabuty 

šiomis dienomis buvo vienuo
lis karmelitas pažiūrėti buto. 
Sakėsi, kad karmelitai nori at
siimti buvusio vienuolyno 
rus ir Aušros Vartus.

mu-

' Buvo nuskendęs
Liepos mėn. 31 d. Vilniuj 

taip smarkiai lijo, kad gatvė
mis galima buvo valtimis plau
kioti. Ties Aušros Vartais su
ardė gatvėj medžio grindinius 
ir kai kūrins nunešė ties ka^ 
ttdra. (latvėmis ūžė upeliai ir 
nešė kas papuolė. Vietomis 
vanduo pateko j žemesnius bu- 

s. Nuostoliu padarė nemaža.

PRALEISKIT KALĖDAS
Su Justi Gimtinėms Lietuvoje

Jungtinių Val
stijų Linijos 
surengė Kalė
dinę exkursi- 
ja j Lietuvą 
plaukiant am 
LEVIATHAN 

nuo New York’o Gruodžio 6-tą. 
, p. Bisca ves šia exkursija nuo 

Ne\y Yorko tiesiai j Katinai Jus 
pasieksite jūsų naminį miestą lai
ku dėl Kalėdinių švenčių.

Ant jūsų keloinės, jus turėsite 
švarius smagius kambarius, getą 
valgį, mandagų patarnavimą ir 
beno koncertus kiekvieną dieną.

Del pilnų informacijų rašyk da
bar į

UNITED STATES LINES 
45 Broadvvay, Nevy York City 

> S’o. Dearborn St., Chicago, Iii. 
arba jūsų vietinį laivų agentu 

Manhging Operators for 
United States Shipping Board

Z, KŪDIKIU
iOVės SKYRIUS

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

įlame skyriuje mes talkas 

nuo talko gvltaonrfme rei

kalus įdomius bastančioms 

motinoms Ir motinoms Jau

ny kOdiltly.

Kūdikių aprOpInimaš ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

Ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur} mes tu

rimo regultariikals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pvrjvUdsntL
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Konsendifotas pienas, turi visus kau
linius ir mėsinius vitaminus. Ant jo 
galima atsidėti dėl vienodos kiekybės. 
Tas tiesa!, tik kalbant apie geresnią
ją rūšį. Kaip ir su kitais maistais, 
yra visokių ryšių. Motinos turėtų 
vartoti tokį pieną) kurio’ firma yra 
pripažinta. Didžiuma' pasirenka Bor- 
den’s Eagle Brand, dėlto, kad ji ge
resnė už kitas rūšis. Patartina vai
toti tą pačią rųšj visados. Supranta
ma, kūdikis turi teisę gauti geriausią, 
o niekas nėra taip svarbh, kaip mais
tas, ypatingai šiltame orę.

KŪDIKIO DANTYS
Sveikam kūdikiui dantys turi prasi- 

kalti tarp šešių (r septynių mėnesių. 
Pirmieji dantys vadinami “pieni
ngais”. Jų pasirodymo laikas labai 
įvairuoja. Priežiūra tų dantų yra la
bai svarbi. Juos reikią du syk į die
ną nuvalyti švelniai trinant bovelnos 
ar vatos gumulėliu, kurį reikia pašla
pinti iš pusės šaukštuko borakso at- 
miežto viena paihte verdančio van
dens. Vaikui augant, reikia jį prą- 
mokinti vartoti šepetuką. Antrųjų 
dantų sveikumas ir stiprumas daug 
priklauso nuo priežiūros teikiamos 
pieniniams dantims.

Antrieji, arba amžinieji, dantys pa
prastai pasirodo apie šeštus-septintus 
metus. Jų yra 32. Jjabai svarbu juos 
tinkamai prižiūrėti. Daugelį ligų ga
lima išvesti iš blogi} dantų. Gerai 
prižiūrimas dantis vargiai kada gen
da. Patartina kudjįjio dantis duoti iš- 
ekzaminudti geram specialistui kas 
šeši mėnesiai ,taip, kad puvimą gali
ma butų tuoj sustabdyti pastebėjus.

Atminkite, kad “Žiupsnelis išvengi
mo, vertas svaro gyduolių.”

AR TAVO KŪDIKIS NEDA- 
SVERIA?

Labai patenkinamų pasekmių gau
ta nesenai gydant pedapenėjimą mo
kyklos vaikų su Eagle Pipnu. Blogai 
maitinAmi kūdikiai tuoj pradėjo tai
sytis gavę Eagle Pieno į savo valgį. 
Nekurie augo du syk negu paprastai. 
Visa gi grupė gavo vidutiniškai po 
septynius svarus daugiau negu kūdi
kiai penėti paprastai y iš bonkučių pie
nu. O nuo to laiko mokytojai paste
bėjo, kad kūdikiai netik sveikatoje ir 
vikrume paūgėjo, bet ir sparčiai mo
kintis ėmė.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

<«■

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Pablic 

3405 Dcodor Street 
Phono: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, lud.
----------------------------------------------------------------------------------------------7------------------------------------------------------------

Garsinkites Naujienose

Prakalbos su Paveikslais 
Temoje 

SAUGOKITĖS NUO NETIKRŲ PRANAŠŲ!
"Ife
tik©

Luk. IIi M

Kviečiame visus ant šių prakalbų, vyrus ir mo
teris, senus ir jaunus. Taip lygiai, kunigus ir viso
kių pažvalgų vadus, bukite užtikrinti, kad girdėsite 
labai įdomius dalykus, nes bys darodyta iš Šv. Kašto: 
kas yra tie netikri pranašai ir kaip juos pažinti. Dar 
bus parodyta ženklai Kristaus čia buvimą. Kas tik 
yra gyvas bukit ant šių prakalbų kurios atsibus:

Pelnyčiui 12 d. Rugsėjo, 1924
Pradžia 7:30 v. v.

Seward Public School Hali
Ant 46 ir Hermitage Avė., Town of Lake, 

Chicago, Illinois.
KALBĖS S. J. BENECKAS

Įžanga Liuosa. Nėra Kolektos.
Reng ia ir kviečia T. S. B. S.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS« 

ANT NAUDOS. į 

FABIONAS 00.

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

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus Bei moteris
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Tlen^, pHsiūsk 
mums šitą paskelbimą ir mes; jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, dykai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING NEVV YORK

■ v -f -*- v, .♦ \ . ■' • ' "M ■r’*

Dar Vięna Naujiena
DEL LIETUVIŠKOS VISUOMENĖS 
Didžiausioj Chicagos Lietuvių kolonijoj 

Bridgeporte atidarome

Auditorium
Chop Suey

Lietuvišką ir Amerikonišką

Prie šios įstaigos prisidėjo su visu savo patyrimu 
šiame biznyje ir savo gabumais lietuvis George 
B e n d e r, tuomi parodydamas, kad ir lietuviai šian
dien jau gali atlikti didelius darbus biznyje.

Atidarymas šios įstaigos įvyks —

SU8AT0J, RUfiSEJO-SEPT. 13 D, 1924
Užkviečiame visus Chicagos ir apielinkės lietuvius, 
jaunus ir senus, bagotus ir biednus, -Z visiems bus 
vienodas malonus patarnavimas ir $kanųs valgiai. 
Tai bus viena iš puikiausių ir švariausių Lietuvių 
valgyklų Amerikoje. Puikiausia muzika grieš visa- ‘ ■ *
dos; bus vieta ir dėl šokių. t

NEPAMIRŠKITE ATIDARYMO DIENOS

G. Bender ir P. Paliulis, Savininkai
3202 So. Halsted Street, Kampas 32-ros 

ANTROS LUBOS

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sėkamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincepto Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Leliją valcas; Čebate- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Norįu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

Naujieny Knygų Krautuve
1739 So. Halsted St Chicago, III

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. • Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namais, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokate 

4454 So. Ucstern Avė.
^Telefonas Lafayette 40S9 

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy a Advokatas 

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

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel,: Pullmen 6377 *

Tel. Dearborn 9057

V. W. RUTKAUSKAS 
u' * Advokatas

29 So. La S'alh St., Room 530
• Tel. Central 6300

vak. 8228 S. Halsted St., Čilietį
Tel. Ym.i. 1681
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KORESPONDENCIJOS
ar kuris kitas “šventasis,” sa
kė pamokslą varlėms, gyva
tėms ir kitiems gyvūnams^ 
Tie gyvūnai irgi liko paten
kinti, nes jie pamokslo vistiek

So. Omaha, Nebr.
Niekad nesu mūsiškių bolŠe- 

vikų-komunistų užkabinęs, da
viau jiems visiems pilniausią ra
mybę, bet jie patys pradėjo ne
rimauti ir per savo lapelį pra
dėjo kabinėtis prie manės ir ki
tų asmenų, todėl reikalinga ir 
apie juos pakalbėti.

Komunistams turbūt labai ne
ramu darosi, kad jie So. Oma- 
hoj neturi jokio pasisekimo; jie 
negali užmiršti ir d. Grigaičio 

ir jo prakalbų, kada jiems teko

nis” taip labai garbino buvo nu
ėjęs streiklaužiauti laike gele
žinkeliečių streiko. Parupo S. V. 
R. ir mano materialis stovis, 
kad aš vos galą su galu sudu- 
riu. Taip, aš nesu turtingas, bet 
ir kitų pagalbos neprašau. Jei 
aš bučiau elgęsis kaip bolševi
kai kad elgiasi ir bučiau nuėjęs 
streiklaužiauti, tai gal ir bučiau 
turtingas, kaip kad jūsų garbi
namasis streiklaužys. Bet aš 
pats sau pragyvenimą užsidirbu 
ir užsidirbu teisingomis priemo
nėmis — savo darbu, ir žinau, 
kad teisingai užpelnytas duonos

nesuprato. Es-Džei giriasi, kad 
varimui agitacijos komunistai 
surinko apie $47. Tai visgi ma
žai, atsižvelgiant į būdą rin
kimo aukų. Pats Gitlow šaukė 
nuo pagrindų ir visokiais bu
dais kaulijo aukų, net liepda
mas pakelti rankas, jei duoda 
kiek aukų. Jis tiek kaulijo, kad 
pats pavargo ir publiką privar
gino. Po to sekė klausimai, į 
kuriuos jis atsakinėjo kaip jam 
patiko, o kurie klausimai ne
patiko, tai pašaliniai komunis
tai neleido juos statyti ir pa- 
klausėją užrėkdavo.

Oil City, Pa.
Lietuvių čia gyvena tik ketu

rios šeimynos, tad jokio veiki
mo čia būti negali. Lietuvis An
tanas čekanauskis nesenai pa
puolė keturiems mėnesiams į 
kalėjimą už munšainą. Už mun- 
šainą gi pas mus labai aštriai 
baudžia.

Darbai eina labai prastai. Ki

tokių darbų nėra, kaip tik lie- 
jikloš ir viena boileršapė.

Mieštelis yra apgyventas veik 
vienais lenkais. Lenkų čia yra 
daugybė, bet lietuviai baigia 
nykti. Laikraščių pareina “Nau
jienos”, “Saulė” ir “Darbinin
kas”. Pats miestelis guli tarp 
didelių kalnų; apielinkėje dau
giausia imama iš žemės ir ap
dirbama aliejų.

— Joe Waitkus.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

f ■*
Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos.

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.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewlcz 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^

kaip kirminams raitytis po d. 
Grigaičio geležine logika ir pik
tai šnypšti pakampėmis.

Nepasitenkindami rašinėjimu 
į čia, po d. Grigaičio apsilanky
mo, pradėjo plūsti “Vilnies” 
agentėliai, kurie tarp vietos lie
tuvių bando susukti bolševikiš
ką lizdą. Tie atvykusieji agen
tėliai bando provokuoti ir piu-i 
dyti tarp savęs pažangiuosius 
lietuvius, tikėdamiesi tuo vieną 
kitą silpnadvasį pasigauti savo 
tinklan. O jei kur randa kokį 
svyruojantį, tai jie jį apspinta 
ir paskui labiausia išgiria savo 
gazėtoj. Kartais tokis sviruok- 
lys lieka patenkintas tuščiu pa- 
girimu ir užsirašo jų gazietą. 
Tai taip komunistai meškerioja 
sau sekėjus.

Štai nesenai vėl buvo atsiba
stęs į čia kokis tai “Vilnies” 
agentėlis. Jis vaigščiojo po sta
bas ir plakė liežuviu kiek galė
damas. Bet jam nelabai sekėsi, 
nes vietos lietuviai dar nėra už
miršę kaip juos prigavo garsu
sis komunistas Slesoriunas. Tas 
agentėlis apleidęs musų koloni
ją, pasislėpęs po raidėmis S. V. 
R., “Vilnies” 63 num. rašo iš 
So. Omahos žinutę ir kiek drū
tas plusta mane ir d. Grigaitį. 
Kad lengviau pasigauti skaity
toją ant savo meškerės, jis pir
miausia bando neva apginti S. 
L. A. 87 kp. nuo vietos kunigo. 
Pasak jo, tas kunigas matyda
mas 120 narių nesitveria kaily 
ir todėl jis ragina tuos narius 
nepasiduoti Romos trustui. Ge
rai, bet kaip yra su pačiais bol
ševikais? Juk ir bolševikai, ma
tydami tiek daug narių, irgi kai
ly nesitveria. Kaip nuo kunigų, 
taip ir nuo bolševikų S. L. A. 
nebus sveikiau, nes vieni veda į 
Romą, o kiti tempia į Maskvą. 
Todėl ir kuopos nariams nėra 
kuo džiaugtis bolševikų “gyni
mu” kuopos nuo kunigo.

Tas S. V. R. tai lig sena Lie
tuvos davatka, nepažindama, nė 
regėjusi, o stengiasi aploti, kal
ti, malti ir zalatyti, kas tik ant 
seilės užeina. Taip ir minėtas S. 
V. R., nė aš jo, nė jis manęs as
meniškai nepažysta, o betgi

kąsnis yra daug skanesnis ir 
vertesnis, negu kad streiklaužia- 
vimu, laužimu darbininkų strei
kų, sukrautas turtas. Todėl ne 
jums manęs, bet man jūsų ten
ka gailėtis, gailėtis to jūsų mo- 
ralio išgverimo, kuris leidžia 
kartu dėtis dideliais kovotojais 
ir kartu laužyti streikus darbi
ninkų, kurie kovoja už didesnį 
duonos kąsnį, už šviesesnį ry
tojų sau ir savo vaikams.

— Aleksandras A. žalpis.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių socialistų piknikas. — 

Komunistų “čyfo” prakalbos 
Rugp. 28 d. Lietuvių sve

tainėj buvo komunistų kandi
dato į vice-prczidentus, B. Git- 
Ioav, prakalbos. B. Gitlow turi 
didelę gerklę ir kiek padiegda
mas šaukti kritikavo kiekvie
ną partiją — republikonus, 
demokratus, bet labiausia puo
lė darbininkų kandidatus La 
Follette ir VVheeler. Tiems sa
vo gerklės tikrai nesigailėjo. 
Jis šaukė, kad La Follette nė
ra darbininkas, bet yra advo
katas ir senatorius. Bet ar pats 
Gitlow su Fosteriu yra darbi
ninkai? Ne Gitlow, nė Foster 
neina dirbti ant geležinkelio 
su pikiu, negi eina pas far- 
meiį melžti karvių. Jie neina 
dirbti kartu su paprastais dar
bininkais, todėl jų pačių išve
dimu, jie nėra darbininkai; o 
jei jie nėra darbininkai, tai 
kaip jie gali atstovauti komu
nistus?

J Gitlccv prakalbas nedaug 
žmonių tesusirinko; daugiau
sia buvo rusų ir ukrainų, keli 
lenkai ir lietuviai, taipjau keli 
amerikiečiai. 'Es-Džei (rašyda
mas “Laisvėj” giriasi, kad vi
sa publika buvusi užganėdin
ta, išėmus vieną žydelį ir dar 
vieną, kuris suprato ką tas ko
munistas plepėjo. Žinoma, kad 
Es-Džei galėjo atrodyti, jog 
visi buvo užganėdinti, nes susi
rinkusi publika nesuprato ką 
tas komunistų barškalas kal
bėjo. Tai taip kaip šv. Jonas,

♦ **
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Bugpiučio 31 d. Lietuvių So
cialistų S-gę>s 33 kuopa 'buvo 
surengus pikniką Jono Plėšto 
giraitėj. Diena buvo graži, bet 
žmonių buvo neperdaugiausia. 
Kuopai visgi liks pelno apie 
$18; visgi geriau, negu kad 
nieko nebūtumėm rengę.

Musų komunistai tą pačią 
dieną irgi buvo surengę savo 
pikniką, netoli LSS 33 kp. pik
niko. Visai netoli buvo ir ka
talikų piknikas, tad publika 
buvo išsiskirsčiusi ir nė vieni 
neturėjo daug publikos. Komu
nistai turėjo ir munšaino, tai 
gal savo išlaidas apsimokės 
(jie turėjo paėmę, daug bran
gesnę vietą).

Dar prieš pikniką Bingham- 
tono komunistai leido visokiau
sius gandus, kad tik pakenkus 
LSS piknikui. Jie tarp kitko 
leido gandus, kad tą pikniką 
rengia keli žmonės savo asme
niniai naudai. Tie nachalai ga
li ateiti pas kuopos sekretorių 
ir pamatys, kad visas pikniko 
pelnas nuėjo kuopos iždan. 
Kas skaito “Naujienas,” tas ži
no kiek kuopa yra pasiuntusi 
Lietuvos socialdemokratams. 
Jie žino, kad dar visai nese
nai kuopa pasiuntė socialde
mokratams $35. Komunistai gi 
laikraščių neskaito, apart savo 
“Laisvės”, tai prisigėrę šaita
nuose munšaino nesižino ką 
kalba ir kas vietos lietuvių yra 
veikiama. —Gudelietis.

BYSTĖ
Ų IŠDIR- 

VALSTIJOSE

Mes parduouume plunksnas musų 
pačių isdirbimo. Mes galime atsiųs
ti čėlas plunksnas arba suplčšitas. 
Visi sempeliai atsiunčiami pareikala
vus. Mes pristatome plunksnas j vi
sas dalis Jungtinių Valstijų. Rašy
kite šiandien į didžiausią lietuvių 
plunksnų išdirbystę.

ALBERT STEZ, 
138 Passaic St., No. 5, 

Passaic, N. J.

Saugumas dėl Taupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 

ir Clark Streets,

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

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

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

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelt 2025

r DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonai* J 3110. Naktįleieionai. j Drexel 095Q

( Boulevard 4136

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjim-4, 

jei turi akių uždegimą, jeigu a'kys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

stengiasi asmeniškai mane ir d. 
Grigaitį be jokio pamato ter
lioti.

Jam rupi ir mano sveikata. 
Betgi jis nėjo su manim imti
nių; rasi butų jam ir nepasise
kę. Kad jiems visur vaidinasi d. 
Grigaitis ir “Naujienos” tai ne
stebėtina ir aš tam tikiu. Jei jie 
turėtų tokią galią Amerikoj, ko
kią jie turi Rusijoj, kur jie ga
li šaudyti ir žudyti žmones be 
jokios atsakomybės, tai jie pir
miausia sudegintų d. Grigaitį ir 
“Naujienas” ant didžiausio lau
žo. Bet kad jie čia tokios ga
lios neturi, tai ir turi save su
sivaldyti. Kaslink juoko iš ma
nęs, tai tegul visi So. Omahos 
bolševikai ir “Vilnies” skaityto
jai juokiasi, t$gul jiems ir Chi- 
cagos bolševikai juoktis padeda, 
o aš kaip savo variau, taip ir 
varysiu, kaip veikiau taip ir 
veiksiu. O kaslink skaitytojų, 
tai aš vieno “Naujienų” skaity
tojo nemainyčiau ant 20 “Vil
nies” skaitytojų. Ir štai kodfel. 
Kiek laiko atgal čia buvo susi
tvėrusi iš trockinių A. L. D. L. 
D. kuopa. Dabar jos nė regėti, 
nė girdėti, dingo kaip kumpa- 
ras. Bet jos niekurie nariai bu
vo virtę streiklaužiais. Net ir 
vyriausias generolas, kurį “Vii-

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

Dabar naujai išradonve mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai Įdek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utaminke moterims.

A. F. CZESNA, SAVININKAS,
1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552
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[SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tt- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI •— .

$6.00^ 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipldtis šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018. Havro ark e t 4251

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

I Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos * 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan-

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliom-is nuo 10 

iki 12 dieną.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.'
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau- 
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Te). Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams,

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

" R

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėl# ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Nedėlioja nuo 9 ryto iki 12 dieną.

,w~' J ' 1 ' "" '■<

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
MMMM*!
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Idltar £ Sriaaltfa

liną South HalRtMl Strffrt 
Chicaga, Ilk 

Talaphone Uuojrarndt 85M

Subicriptioa Kates:
B8.90 per yt*r te Ctnada.
S7UM par year outsida of Chicatf*
|8.00 per yaar te Cnieago.

8c per capy.

Enterad ai Secoad CIms Mattel 
March 17th, 1914, at tha Peat Office 
»f Chicago, IU., nonas tha act of 
tfarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iftsklriani 
sekmadhnlua. Laidžia Naujiena Beo* 
dravl, 1739 So. Halstad St, Chicago 
(U. — Telafonasr Kaescralt 8IW)t

B nunokime Kalnai 
fihieagoje — paktui

Metams....... .. $8.M
Pusti rr*t< ..............   4.00
Trim* minesiams ...  2.00
Dviem m*nwdax»................... 1JW
.▼tanam minoaiui .75

BSkafoje per uaiiotejMi
Vlaaa kopija------------ — —. «®
Savaitei-------------------------------- 18c
M ii naši ui    , ,»■■■.- 75c

BavienytoM Valstijose, na Chlcaco>, 
paktui

Metams...  ...... $7.08
Pussd meti  ...^—, i , ••GO 
Trims mtneaiams  — ......... —- L76
Dviem mSnasiam  1.25 
Vienam menesiui _ .. . > .71

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............................... .—- $8.00
Pusei meti--------------------- -— 4.00

, Trims mėnesiams --------- ------ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Pretorių, kartu su užsakyme.

Garsiojoje Loebo-Leopoldo 
byloje teisėjas nuteisė nusi
dėjėlius ne pakorimui, bet 
kalėjimui visam amžiui. Mes 
tam nuosprendžiui pilnai 
pritariame, kadangi esame 
principialiai priešingi mir
ties bausmei, ir taip pat dėl
to, kad nusidėjėliai yra ne
pilnamečiai. '

Dauguma Amerikos laik
raščių tečiaus, kaip matyt, 
laikosi kitokios nuomonės. 
Jie apgailestauja, kad toks 
teisėjo nuosprendis puldąs 
teisingumo autoritetą žmo
nių akyse.

Kotjel puldo? Todėl, sako 
tie laikraščiai, kad žmonės 
manys, jogei teismas nėra 
bešališkas, jeigu jisai pasi
gailėjo aršiausių piktada
rių, kokius tiktai galima sau 
įsivaizduoti, dėlto, kad juo
du yra milionierių vaikai, 
kuomet neturtingi prasikal
tėliai yra baudžiami mirtim 
už mažesnius nusidėjimus.

Spaudoje pranešama, kad 
panašiai išsireiškė ir talen
tingas Amerikos rašytojas 
Upton Sinclair.

Tiesa, kad pinigas daro 
milžiniškos įtakos į šių die
nų teismus. Tiesa taip pat, 
kad ir Loebo-Leopoldo bylo
je pinigas suvaidino nemen
ką, gal būt net nulemiančią, 
rolę. Mes nenorime pasakyt, 
kad kas nors buvo papirk
tas; bet yra faktas, kad tik 
ačiū dideliam nusidėjėlių tė
vų turtui juodu galėjo turė
ti pagelbą brangių ekspertų, 
kurie mėgino įrodyti žmog
žudį] proto nenormalumą.

Jeigu tie įrodinėjimai ir 
neįtikino teisėjo (kaip jisai 
sako savo nuosprendyje), tai 
jie visgi nepaliko be įspūd
žio į publikos opiniją, — 
kas šitokioje byloje yra la
bai svarbu.

Dar daugiaus reikšmės, 
negu ekspertų liudymai, tu
rėjo šitoje byloje nepapras
tas gabumas advokatų, gy- 
nusių tuodu milionierių vai
ku. P-as Darrovv labai gud
riai padarė, kad pavedė sa
vo klientų likimą ne i “džiu- 
rės”, bet į vieno teisėjo ran- nės” gimnazijos.

kas. Prisaikintieji teisėjai 
paimti iš paprastų žmonių, 
veikiausia nebūtų turėję jo
kio susimylėjimo piktada
riam.

Tokių advokatų, kurie 
moka taip gabiai gelbėti 
nuo kartuvių piktadarius, 
biednas žmogus, žinoma, ne
gali pasisamdyti.

Šituo atžvilgiu imant da
lyką, tenka pripažint, kad 
teismas — ne tik šitas teis
mas, apie kurį mes kalbame, 
bet ir kiekvienas teismas 
dabartinėje visuomenėje — 
nėra bešališko teisingumo 
įstaiga, nežiūrint, kad teisė
jai ir butų dar taip sąžinin
gi žmonės, (kas, deja, anaip
tol ne visuomet esti).

• <
Bet kokia iš to yra išva

da?
Jeigu turtingas žmogus 

turi daugiaus galimybės 
teisme išsisukti nuo aštrios 
bausmės, negu beturtis, tai 
ar iš to išeina,, kad turtin
guosius reikia bausti aš- 
triaus, negu jie yra baudžia- 

mi?< -• l
Tai butų teisingumas 

keršto, o ne žmoniškumo.
Žmoniškumas reikalau

ja, kad bausmės butų ne di
dinamos, bet mažinamos. 
Taikant teisingumą su žmo
niškumu, reikia stoti ne už 
tai, kad turtingieji žmonės 
butų taip pat dažnai bau
džiami mirtim, kaip betur
čiai, bet — kad beturčiai bu
tų taip pat dažnai paliuosuo- 
jami nuo mirties bausmės, 
kaip turtingieji.

V ienas laikraštis, smerk
damas teisėjo Caverly nuo
sprendį, sako, kad dabar Illi
nois valstijoje bus nepateisi
namas dalykas, jeigu teis
mas dar kurį nors piktadarį 
nuteis pakarti, nės didesnės 
piktadarybės, kaip Loeb ir 
Leopoldo, negali būti, o juo
du nėra nuteisti pakorimui.

Na, tai ir nereikia karti! 
Jeigu teismas galėjo pripa
žinti, kad reikia pasigailėji
mo Loebo ir Leopoldo gyvy
bės, tai šimtą kartų labiaus 
reikia gailėtis tų nusidėjė
lių, kurie neturėjo progos nė 
apšviesti savo protą, nė pa
tirti gyvenimą iš gražesnės 
jo pusės, kaip tuodu milio
nierių vaiku.

O kad šitas žmoniškumo 
reikalavimas nebūtų laužo
mas teismuose, - tai reikia, 
kad mirties bausmę panai
kintų įstatymai — visiems.
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Apžvalga
BOLŠEVIKAI PRIEŠINGI RE

ALINEI GIMNAZIJAI r

Pruseika ‘,Laisvėje” gvildena 
klausimą aukaut ar neaukaut 
Mariampolės Realės Gimnazijos 
palaikymui, ir sako:

“Aukaut Mariampolės rea- 
lei gimnazijai ir panašioms ki
toms įstaigoms reiškia au- 
kaut liberalų sriovei ir stiprint 
jos .pozicijas. Ta gimnazija 
nėra darbininkų įstaiga.”
Toliaus, komisaras Pruseika 

primena, kad caro valdžios ga
dynėje irgi buvo gimnazijos, 
bet tuomet visai nekilo klausi
mo apie tai, kad visuomenė 
remtų jas savo aukomis. Dabar 
'esą klerikalinių mokyklų, bet 
ar jas galį remti pažangus žmo
nes? Ne; reiškia, darbininkai 
negali remti ir šitos “liberali-

Kuomet komunistai mėgina 
išgvildenti kokį klausimą, tai jie 
ištiesų ne svarsto jį, bet pavar
toja jį tiktai kaipo iliustraciją 
(pavyzdį) tam arba kitam savo 
katekizmo posmui (“teziui”) iš
dėstyti.

Pruseika be reikalo tik apsi
meta, buk jisai nagrinėja *argu* 
mentus už ir prieš Realinės 
Gimnazijos rėmimą. Tas jam vi
sai nerupi, nes jam iš aukšto yra 
“aišku”, kad tos įstaigos remti 
negalima, ji nėra komunistų 
partijos įstaiga.

Kaipo “pravoslavnas” bolševi
zmo sekėjas, jisai tvirtai laikosi 
nusistatymo: Visa, kas priklau
so komunistų partijai (tai, ku
rią užgyrė Maskva), reikia rem
ti; visa, kas nepriklauso komu
nistų partijai, reikia atmesti. 
Todėl kam čia tie ilgi išva
džiojimai? Jam reikia juk pa
tirti viso tiktai vienas dalykas, 
būtent, ar Mariampolės Realinė 
Gimnazija yra komunistinė, ar 
ne. Ir kuomet šitą dalyką jisai 
patiria, tai jam viskas yra “aiš
ku”. ' <.

Mariampolės Realinė Gimna
zija nėra komunistinė. Ergo — 
šalin ją!.

Taigi, Pruseikos plepėjimas 
apie tai, kad ta gimnazija esan
ti “liberalų sriovės”; kad 
visuomenė nerėmė caro valdžios 
mokyklų (kam ji rems, kad val
džia jas užlaikė!); kad pažan
gus žmonės neremia klerikalinių 
mokyklų, ir t. t. — yra visai tu
ščias burnos aušinimas.' Komu
nistinėje logikoje visa tai netu
ri jokios reikšmės.

Neturi jokios reikšmės komu
nistų plepalai apie' tuos dalykus 
ir kitų žmonių akyse, nes jie ži
no gerai, kad komunistai nerė
mė, neremia ir niekuomet ne
rems jokio daikto, kuris nėra jų 
partijos kromelyje.

Komunistų pažiūrą į Mariam- 
polės Realinę Gimnaziją verta 
pažymėt tiktai ’delto, kad ji pa
rodo, jogei Lietuvos klerikalai 
melavo, skelbdami, jogei ta 
švietimo įstaiga esanti, “bolše-j 
vikiška”.

Ji nėra klerikalinė ir nėra ko
munistinė. Todėl visi pažangus 
žmonės gali ir privalo ją remti!

TAUTININKAI NUSIVYLĖ

Kaip čia senai Brooklyno 
“Vienybė” reiškė džiaugsmą, 
kad Lietuvos tautininkai paga
lios ėmė organizuotis į s atskirą 
partiją, kuri pilnai galėsianti 
patenkinti Amerikos sandarie- 
čius. Bet dabar jau ji tų tauti
ninkų kratosi ir lygina jų tik- 
ką įvykusį Šiauliuose suvažiavi
mą prie “palaidų barščių.”

Kodėl toks staigūs, nusivyli
mas? Todėl, aiškina Brooklyno 
laikraštis, kad Lietuvos tauti
ninkai, kurie šaukė suvažiavi
mą, neturi jokio pasitikėjimo 
Lietuvos, liaudyje. Jiems vado
vauja smetoniniai “pažangie
čiai”, kurių nė vienas atstovas 
ne vieną kartą nebuvo išrinktas 
į Lietuvos seimą.

Mes šitą faktą nurodėme tuo- 
jaus, kaip tik atėjo žinia apie 
Lietuvos tautininkų sumanymą 
šaukti savo suvažiavimą, o “Vie
nybė” tiktai dabar apie tai pa
tyrė.

Bet ką ji dabar, nabagė, da
rys, kuomet iš lauktosios “tik
ros tautininkų partijos” Lietu
voje nieko neišeina. štai jos 
nuomonė:

“Iš viso to aišku (! “N.
Red.), kad. amerikiečiai kol 
kas privalo remti liaudinin
kus ir valstiečius’ jų kovoje 
prieš kunigijos viešpatavimą, 
kadangi tikros tautininkų 
•partijos Lietuvoje nėra ir ne
bus, kol neišaugs veiklesnė 
inteligentija, kuri seks Kudir
kos ir kitų liberalų pėdomis”.

\ Išeina, kaip toje pasakoje' 
apie diedą ir bobą, kuriuodu 
svajojo gyventi puikesniuo|se, 
negu karaliaus, paįociuose, o pa
skui atsjpęikėję i pamatė, ’jog.ei 
dar tebestovi prie suskilusio 
lovio.

Kad tas “lovys”, kurį žiaurus 
likimas paskyrė Amerikos tau
tininkams, nėra pirmos klasės, 
tai dar kartą pabrėžia pati “Vie-
nybė”, sakydama:

“Daugelis mano, kad arti
miausia Amerikos tautinin
kams partija yra liaudininkai. 
Gaila pasakyti, bet ne. Liau
dininkai yra partija, kuri dir
bo su klerikalais valdžioje, Jco] 
tie nenutarė vieną Lietuvą 
tvarkyti. Dabar liaudininkai 
yra griežtoje opozicijoje prieš 
klerikalus. Ir vien ant to pa
mato amerikiečiai juos remia 
ir rems, .nes kunigijos galią 
Lietuvoje reikia sulaužyti. 
Mes žinome, kad tokie įžymus 
ir tikri tautininkai, kaip 
Dr-as šliupas, Basanavičius, 
Balutis, Norkus, Gedminas ir 
šimtai kitų amerikiečių ir lie
tuvių veikėjų nepriklauso 
liaudininkams. Jie bevelija 
niekur nepriklausyti, jei jau 
nėra kultūringos ir tikros

K. Bielinis.
I

Kas politiniai bankrotai?
z (Del V. Kapsuko bylojimo)

(Tęsiny*)

II. a) Vilniaus laikai.
“Atsiminimuose” esu rašęs, 

kas dėjosi Lietuvoj 1918-19 
jnetais. Lapkričio 10 d. įvyko 
L. S. 1>. P. konferencija Vil
niuje, —, partija išnaujo susi- 
konstruavoi Lapkričio mėn. 23 
(j. apleidžiau Vilnių ir tik ko- 
yo mėp 19 metų visai kitu rei-» 
kalu vedinas patekau į sovieti
nį Vilnių. Lietuvoje tuo metu 
ėjo didelės, istorinės reikšmės 
perversmai: vokiečių armija 
kraustėsi lauk; paskui ją dide
liu triumfu sekė raudonoji ru
sų armija, pakrikštyta “Lietu
vos Raudonąja Armija”; Kau
ne kūrėsi dabartinė Lietuva; 
organizavosi vokiečių “freivi- 
llige,” jų bandos puldinėjo at
skiras vietas ir t. t.

Nuo lapkričio' mėli. bodavau 
įvairiose vietose. Gruodžio 31 
d. vienai dienai buvau Pane
vėžy, kur mačiausi su nabaš- 
nikų Valiukų šeimyna ir nuo 
sausio mėn. 10—-15 d. visą lai
ką buvau Šiauliuose, ką žino
jo visi.

b) Nepaprastas laiškas.
< V. Kapsukas (“L.” 30-VI š. 

m.) skelbia Domaševičiaus laiš
ką, rašytą neva man, sausio 
23 d. 19 metų. Iš laiško turi
nio matyti, kad jis rašytas į 
Panevėžį, bet ne man. Tą ma
tome iš sekančio posakio: 
“Draugas Kunigas (Bielinis) 
Vilniuje labai reikalingas. Jei 
gali, lai atvažiuoja.” Jei laiš
kas butų’ buvęs rašytas man, 
tai butų buvę stačiai pasaky
ta — “Kunige, atvažiuok, esi 
reikalingas.” Taigi paskelbto
jo laiško forma ir turinys la
bai abejotini. Paskelbtojo laiš
ko nesu gavęs, apie jį pirmą 
karią sužinojau iš V. K. straip
snio. Antra vertus, pats laiš
kas nieko neįrodo, gal tik api
budina Domaševičiaus ūpą, tai
gi šilo neva man adresuoto 
laiško skelbimas buvo visai 
veltus triūsas.

ę) Ūmios laiško pasekmės
Pabaigęs cituoti minėtą laiš

ką, kurį, matomai, V. K-uį pri
statė tam tikri' sovietų valdžios 
organai, V. K. rašo, kad sau
sio 31 d., “Echo Robotnicze” 
paskelbė apie Lietuvos Komu
nistų partijos sudarymą iš bu
vusių L. S. I). P. N. Vileikos ir 
Vilniaus organizacijų. Aš tvir
tinu, kad šitas skelbimas buvo 
padarytas be musų žinios ir 
pritarimo. Pats V. Kapsukas 
neginčija, kad minėtąjį nuta
rimą padarė tik du L. Sr D. P. 
C. K-to nariai (Domaševičius 
ir Vilkaitis), gyvenusieji Vil
niuje. Tuo tarpu anų laikų 
L. S. 1). P. Centro Komitetas, 
išrinktas prieš du mėpesįu Vil-

J4-. S. | D.; P. r lijpj$ri$io 
konferencijos metu, susidėjo iš 
K. Bielinio, St. Kairio, R; Veh- 
slauskio, L. Purėnienės, Puo
džiūno ir kitų. Viso C. K-to 
plenumai) įėjo 10—12 narių, 
tokiuo budu minėtas L. S. D. 
P. vardo pakeitimas padaryta 

tautininkų partijos, nekaip 
prigulėti prie liaudininkų. Tas 
faktas įžymus. Kitą faktą ir
gi reikia pažyipėti. Liaudinin
kai, kaipo politiška jėga, tiek 
stiprus, kaip pažangiečiai, bet 
jie stiprus tuomi, kad. susi
blokavo su valstiečiais, tai yra 
pažangesnių ūkininkų Buomu 
Lietuvoje...”

Liaudininkai, vadinasi, yra 
taip pat menka politinė partija, 
kaip ir pažangiečiai- Ir jie nėra 
net pakankamai kultūringi,'kad 
prie jų dėtųsi pagrįžę iš Ameri
kos sandariečiat

Vienok juosius • tenka remti 
“vienintelei, rimtai, visuomeniS- 
kai, tautą, mylinčiai” Amerikos 
lietuvių partijai! Tikra Dievo 
koronė.

1/5 arba 1/6 dalies C. K. na
rių. Antra vertus, du Vilniškiu 
C. K. nariu nebuvo C. K. pre
zidiumu ir nesudarė kolegijos; 
reiškia, Visais žvilgsniais neat
stovavo Centt’o ‘Komiteto. Tų 
dviejų žmonių nutarimas ne
privalomas nei L. S. D. P. €. 
K-tui, nei visai; partijai. Parti
jos negalėjo likviduoti net ir 
visas C. Komitetas, nes /pasta
rojo nutarimus turi patvirtin
ti Partijos kongresas, arba 
blogiausiu atveju konferencija. 
Bet ir šitą padarius, galėjo ir 
butų atsiradusi L. S. D. P. 
mažuma, kuri nebūtų leidusi 
laidoti partijos. Visa tai aiš
ku.

Kai dėl N. Vileikos ir Vil
niaus L. S. „D. P. organizacijų 
po minėtu nutarimu pasirašy
mo, tai šilo fakto nieks negin
čijo ir neginčys. Apie tai aš ir 
be Kapsuko “mandravojimo” 
miniu savo pirmame V. Kap
sukui atsakyme.

V. Kapsukas poliau sako: L. 
S. D. P. C. K. narys Domaše
vičius šaukia į pasitarimą ir 
kitus C. K. narius (iš Kauni- 
jos). Atvyksta į Vilnių Bielinis 
ir kiti. Kai kurie jų priešta
rauja tokiam staigiam vardo 
pakeitimui.” (Visur mano pa
braukta. K. B.).

Šis pasakymas . yra grynas 
išmislas. Nuo Domaševičiaus 
aš jokių pakvietimų į C. K. 
specialį posėdį negavau, jo ne
gavo nieks iš likusiųjų G. K. 
narių. Tik už poros mėnesių, 
nieko nežinodamas apie minė
tus Vilniečių tarimus, visai ki
tais reikalais nuvykau ’Vilniun. 
Drauge su manim buvo ir VI. 
Sirutavičius.

Nuvykę Vilniun ir tuojau 
užėję. į “Darbo Balso” redak
ciją, sužinojome apie minėtus 
įvykius. Už poros dienų pa
skirta posėdis. Jame dalyvavo 
viso tik trys C. K. nariai j r 
N. Vileikos ir Vilniaus organi
zacijų atstovai, šis posėdis ne- 
buvo G. K. plenumas, — rodos 
aišku? Vilniečiai išdėstė sa
vus motyvus, kurie nebuvo 
nei principų, nei taktikos su
tapimo motyvais, vaduotasi 
vien tik dienos reikalais ir apy- 
stovomis ir jais einant prieš 
minėtą posėdį nutarta keisti 
L. S. D. P. vardas. Apie šituos 
motyvus teks kalbėti kitai pro
gai pasitaikius, jie labai įdo
mus ir ryškus.

Pamenu, kad mudviem su 
Sirutavičium teko užprotes
tuoti prieš tai ir nurodyti, kad 
C. K. posėdžio nėra; kad jis; 
jei ir butų, skaitytus! neteisė
tu. Teisybė, laikrašty apie tai 
nepaskelbta, bet faktas pasi
lieka faktu, kad pritarimo 
Vilniečiai negavo. Taigi teisė
to nutarimo apie L. S. D. P. 
vardo: keitimą,, nęhųvo. Už; esa
mą iiiitarinią atsako asmeniai 
du C. K. nariu ir minėtos dvi 
organizacijos.

Pats operavimas tuo nutari
mu man išrodo labai neriintu 
ir neturinčiu jokios reikšmės. 
V. Kapsukas įsivaizdavo Vii- 

'niečių nutarimo svarbą ir tri- 
Imituoja vaiko “five cents” tri
mitėliu, keldamas bereikalingo 
triukšmo. Imkime pavyzdžius. 
Amerikoje lietuvių komunistų 
tarpe skilimų, atskilimų, su
skilimų kiek tik nori, — tą 
žino kiekvienas visuomeniniai 
apsišvietęs žmogus. Europoje 
gyvuoja IV komunistų Inter
nacionalas, griežtai smerkiąs 
Maskvą - šitie žmonės atski
lo nuo tikrųjų “pravoslavnų” 
komifnistų. Vokiečių nepriklau
somųjų s.-d. atskilimas nuo 
bendros partijos ir komunistų 
vadų grįžimas į s.-d. partiją 
rodo, kad tokie faktai neturi 
tos svarbos partijų gyvenime, 
kokio Vilniečių nutarimui duo
da Kapsukas. Tokie skilimai 
rodo tik vieną, kad kiekvienoj 
partijoj, ar komunistų, ar so
cialdemokratų, yra elementų, 
kurie svyruoja ir abejoja. Na, 
kas čionai blogo? Tose šalyse, 
kur išvystyta socialistinė spau
da, kur partijos gyvena inten- 
singu gyvenimu, tenai- grei
čiau reiškiasi visi panašios rų- 
šies svyravimai. V. Kapsuko 
trimitavimas šituo klausimu 
rodo visišką jo paties nerim
tumą ir palinkimą j didelio 
mąsto demagogiją.
d) Kodėl V. Kapsukas širsta,?
Atydus skaitytojas atras ,V. 

K. rašiny šitokį p. Ąngariiečid 
pasakymą: “Bet vėliau įver
tindamas (Angarietis) politinę 
reikšmę L. S. D. P. ^prisidėji
mo prie L ir B. K. P. (skai
tyk Lietuvos: ir Baltarusijos 
Komunistų Pąrtija), musų (ko
munistų) partijos C. K. sutiko 
pradėti tarybas su L. S. D. P. 
C. K. dtel susijungimo (visur 
mano pabraukta. K. B.).

(Bus daugiau)
_________ _ __________ /.-»

Žiaurus kerštas 
' Skapiškis, Rokiškio apskr. — 

Arti Skapiškio ties Mikiškių 
kaimu yra didelis grafo gevoze- 
lio eglynas. To miško įgalioti
niu jau nuo senai tarnauja pil. 
Navadvarskis. Kaip žinia, dabar 
visų dvarininkų turinčių virš 25 
dešimtinių miškai yra nusavin
ti ir jais naudotis senieji miš
kų savininkai nebeturį jokios 
teisės. Gi grafas Sevozelis Jtai- 
po ne Lietuvos, bet Pranei jos 
pilietis tebėra po senovei savo 
miškų savininkas ir elgias su 
jais kaip jam tinka. Ties Ska
piškiu eglyną turi nupirkęs tū
las žydas, kuris iškirsdamas me
džius gabena daugiausia užsie
nin. šį pavasarį V. ir kitų ap
linkinių kaimų nekurie ūkinin
kai žydo miške nusikirto po vie
ną kitą medį saviems reikalams. 
Sužinojęs apie tai žydas ėmėsi 
ieškoti pavogtųjų medžių ir ge
resniam pasisekimui sau į pagel
bą paėmė grafo miško atstovą 
pil. Navadvarskį, o kadangi pa
starajam aplinkiniai kaimai yra 
gerai žinomi, tai tas jo žygis da
vė žydui teigiamų rezultatų — 
medžiai pas nekuriuos kaimie
čius rasti už ką kaliuosius žy
das patraukė atsakomybėn.

žydui pil. Navadvarskis jo 
reikale patarnavo, bet už tai 
nuo vogusiųjų medžius piliečių 
užsitraukė ant savęs didelį ker
štą, kuris iįapo įvykintas sekan
čio] formoje, šeštadieny 2 rug
piučio jau sutemus po 9 vai. va
kare pil. Navadvarskis grįžo iš 
Skapiškio miestąlio namo. Nu
ėjus nuo miestelio apie kilome
trą ties parapijos kapinėmis 
staiga prisivijo du vyrai, kurie 
išsyk ėmė svaidyti į jį akmeni
mis (kaip spėjama išlirimui, ar 
jis neturi revolverio, o paskui 
ėmė baisiai m'ušti su mietais ir 
taip baisiai sumušė, kad su
muštasis vargu išgysiąs. Apžiū
rėjęs nukentėjusį gydytojas ra
do pramuštas galvoje kelias sky
les, permuštas petis ir sulaužy
tas šonas.

Pažymėtina, kad taip baisiai 
nukentėjusis nuo kerštininkų 
pil. Navadvarskis tardomas vis
gi mušeikų neišduoda, nes, gir
di, jis veikiausiai mirsiąs, todėl 
nebenorįs už save skadinti 
žmonių, o jei išgysiąs, tai tada 
jis juos atrasiąs ir atsiteisiąs.!

Panaši kerštai Lietuvoj šiuo me
tu visai nenaujįenybė — kas tik 
ant ko bent kiek supyko, tuo- 
jaus ir atkeršija ir kerštą pa
prastai’ atlieka sumušimais, o 
kartais net padegimų triobesių.

— Lietuvos darbininkas.

Klaipėda
Naujas laikraštis 

f ■

Rugpiučio 13 d. pasirodė 
naujas lietuvių laikraštis Klai
pėdoj “Pajūrio Sargas” —“Ne- 
priklausonias Klaipėdos kraš
to lietuvių laikraštis.” leidžia 
“Sargo” Bendrovė, redaguoja 
E. J. Jakuzaitis. Spausdinamas 
gotiškomis raidėmis, bet kal
ba —• žymiai skiriasi nuo se
nesniųjų Klaipėdos lietuvių 
laikraščių ir tradicijų: tiek pat 
populiari, suprantama, užtat 
iššluota visi barliarizmai — ir 
germanizmai, ir slavizmai.

Laikraštis aiškiai remia Ne
priklausomą Lietuvos Respub
liką ir siekia visų tautų bei 
sluogsnių bendravimo Lietu
vos labui.

Įvairenybės
MILŽINIŠKAS ŽODYNAS

Anglų daktaras Johnson dir
bo 8 metus iki parūpino angių 
žodyną, tačiau šioks laikotarpis 
medžiagai rinkti pasirodys nie
ku, sulyginus su tais 60 metų, 
kurie buvo pašvęsti naujam an
glų 'žodynui (New Eriglish Dic- 
tionary) paruošti ir kuris iki 
šiol dar, neį’ą užbaigtas. Kaip di
delis bus šis žodynas galima įsi
vaizduoti jau vien iš to, jog at
skiri lakšteliai, ant kurių yra 
surašyti žodžiai bei surinkti iš 
įvairių knygų sakiniai sveria 7 
tonas (420 pūdų). Vienoj tonoj 
telpa, maždaug, milijonas tokių 
lakštelių. Nesunku suprasti, jog 
bendrai, įvairių posakių bei sa
kinių, žodynan tilps virš 7 mili-- 
jonų. • Pastarieji yra surinkti 
^daugiausiai iš knygų, kurių tam- 
reikalui buvo peržiūrėta 100,000 
knygų. Tokį milžinišką darbą at
liko piliečiai savo gero noro ve
dini, be jokio atlyginimo bei 
prievartos. Vienas panašių as
menų prisiuntė 19,000 pavyzdin
gų sakinių. Nesenai buvo skelb
ta, kad pastaruoju metu yra 
spausdinama 15,000-tinis žody
no puslapis 400,000-tinis saki
nys. >

Šis anglų žodynas bene tik 
bus didžiausias bei turtingiau
sias visame pasaulyje po arabų> 
žodyno, kuriam priklauso visos 
pirmenybės.

[“T”] Bauba. (

PO KIEK LAIKO IŠMIRS 
PRANCŪZAI

Prancūzijos darbo ministerija 
paskelbė statistinius davinius 
apie naluralį gyventojų judėji
mą paskutiniaisiais metais. Taip, 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
vedybų skaičius Prancūzijoje 
žymiai didesnis, negu tuo pat 
laiku 1923 metais, beveik 7,000 
— nuo 70,650 pasiekė 77,088. 
Bet užtat mirtingumas padidė
jo: nuo 190,035 iki 219,045. Gi
mimų skaičius, noi‘s nedaug, bet 
vis tik sumažėjo: nuo 195,105 
praeitais metais iki 195,006 — 
šiais metais. Bendrai gi, per pir
mąjį šių metų pusmetį Prancū
zijos gyventojų skaičius suma
žėjo 24,039 — gyventojais.

Gimnazistams ir šiaip norin
tiems matematinius savo gabu
mus patikrinti ne pro šalį bus iš
spręsti virš paminėtą klausimą 
kokiais būtent metais Prancuzi 
ja bus be prancūzų, jei jų da
bar ten prįskaitpma dar 3!M^ 
000. Sprendžiant turi būti pažy ' 
mėtas naturalis gyventojų judė
jimas kiekvieną šimtmetį.

PT”]

SiŲskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Po triukšmingos bylos

Vakarinė mokykla ant 
Town of lake

So\vard vakarine mokykla, 
1600 S. Hermi tage Avė., ant 
Tciwn of Lake, atsidarys dėl 
suaugusių ateinantį pirmadie
nį, rūgs. 15 d. Užsiregistruoti 
galima nuo šit* nclic, x*vt£gs. 112 <1-

Pamokos bus duodamos pir- 

madienio, anlratlienio, trečia
dienio ir ketvirtadienio vaka
rais, nuo 7 iki 9 vai. Bus mo
kinama anglų kalbos, aritmeti
kos, istorijos, pilietybės, ama
tu, virimo, siuvimo, gimnasti
kos ir baigiamąjį pradinės mo
kyklos ((i, 7 ir 8 “grades”) 
kursų, kurį baigus bus duota 
diplomą. Už moksių nereikia 
mokėti. . -

Pereitų žiemų tų mokyklų

tojai tikisi, kad šią žiemų dar 
daugiau vietos lietuviu lankys 
tą mokyklų.

Wheeler bus Chicagoj
• . j/

Darbininkų kandidatui rengia
mos yra prakalbos rūgėjo 
20 d.

Darbininkų kandidatas į vi- 
ce prezidentus, senatorius Bur
tam K. Wheeler iš Montana, 
atvyksta į Chicago. Pasinau
dodamas ta pt’oga La Follette- 
Wbeeler kampanijos komitetas 
rengia jam prakalbas Ashland 
Auditorium šeštadieny, 'rugsė
jo 29 d., 8 vai. vakare.

Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas turi rūpintis tų prakal
bų pasisekimu, kad kuodau- 
giausia darbininkų užgirstų 
savo kandidatų. Raginkite vi
sus savo pažystamus darbinin
kus būti šiose prakalbose, kad 
jie galėtų patys sužinoti už kų 
stovi ir kovoja darbininkų kan
didatai, kadangi tik tokiu bū
du jie gali susipažinti su savo 
kandidatais. nes kapitalisti
niai laikraščiai yra jiems už
daryti ir niekad teisingai ne
paduoda tų kandidatų nusista
tymo. Įžanga i prakalbas dv- 
L.\. i »

Vėl persekios šutomo 
bilistus

Užvakar dar du automobilių 
užgauli žmonės pasimirė, ne
skaitant kelių sunkiai sužeis
tu. Delei to policijos viršinin
kas Collins išleido įsakymų 
policijai vėl su didžiausiu 
smarkumu atnaujinti persekio
jimų greitai važinėjančių au
tomobilistų

Collins mano visai panaikin
ti motociklinių policistų 
parlamentų, kuris dabar 
ir užsiima persekiojimu 
mooM^tų. Jis pasišauks

de- 
vien 

auto- 
visus 

tuos policistus ir pareikš jiems, 
kad jie turi sustabdyti greitų 
važinėjimųsi Chicagos gatvė
mis, kitaip jų departamentai 
bus panaikintas. Panaikinus 
departamentų, tie policistai bus 
priskirti prie paprastų polici
jos stočių, kur jie dirbs ir to
liau savo darbų. Bet 
vienas departamentas 
už “spydinimus,” bet 
uos stoties viršininkas 
už spydinimų
Jei kuris viršininkų apsileistų 
ir nenorėtų automobilistų per
sėk ioti, tokis bus pašalintas 
vietos.

tada ne 
atsakys 
kiekvie- 
a t sakys

savo distrikte.

iš

ItENGIA PIKNIKĄ

šiemet susitveręs šerifo Pe- 
ter M. Hoffman Kliubas rengia 
didelį piknikų ateinantį sek
madienį Northwestęrn Park, 
Forest preserve, Despiaines, III.

Po triukšmingosios bylos 
jaunų milionierių žmogžudžių 
Nathan Lėopold ir Bichard 
Lot b, kuri galutinai užsibaigė 
užvakar nuteisimu jaunų žmog
žudžių kalėjimai) visam am
žiui, teisėjas Caverly, prieš ku
rį byla buvo nagrinėjama, iš
važiavo nežjnia kur pasilsėti. 
Jis su savo pačia pasiėmė trau
kinį ir paprašė 
nesektų, 
vienas.
Darraw, 
džius

ka<i niekas jo 
nes jis norys būti 

Advokatas Barence 
kuris gynė žmogžu- 

išvažiavo pasilsėti 
■vns i jų vasarnan 

chiganc.

pas
IVIi-

va-
ka-kar liko išgabenti į Joliet 

Įėjimų, kur jie bus pristatyti 
dirbti kėdžių dirbtuvėj.

Daugelis yra nepatenkinti 
teismo nuosprendžiu, kam tuos 
žmogžudžius nuteista kalėji
mai!, o ne ant kartuvių. Esu 
dabar ilgų laikų negalima bus 
pakarti žmogaus Illinois val
stijoje, kas esą padidinsiu skai
čių piktadarybių. Bet nežiūrint 
kartuvių, piktadarybės Illftmis 
valstijoje nuolatos didėja ir 
Chicagoje žmogžudystės pasie
kė nepaprasto skaičiaus: viso
je Anglijoje per visus metus 
nebūna tiek žmogžudžių, kiek 
Chicagoje būna į vienų mėne-

Darrowas gi, kuris jau 102 
žmones išgelbėjo nuo kartuvių, 
paskelbė, kad jis dės visas sa
vo pastangas visiškam panaiki
nimui mirties bausmės Illinois 
valstijoje.

ŽIURKĖ SUKANDŽIOJO IR 
APSIRGDINO DU BER

NIUKU

' Stefai! Yacyna, 11 metų, 
2229 Wiiwaukee Avė., ir kai
myno 6 metų berniukas žai
dė kieme. Pasipainiojo žiurkių

Ga • 
11 metu v 
nukrėtė, 

puolėsi 
ir anam

nykščio rau-

užmušė. Staiga iššoko didele 
Žiurkė ir suleido dantis į nykš
čio raumenis, taip kad vaikas 
suko žiurkę aplink save ir 
Landė nukrėsti, o ji vis įsi
kandusi jo nykštį laikėsi, 
liaus mėsų išplėšęs 
vaikinas tą žiurkę 
Tada ta pati žiurkė 
pi ie (> metu berniuko 
irgi įsikabino
menis. lasai vaikelis nepa jieg- 
damas* žiurkės nusikratyti, 
dantimis kando žiurkei sprau
dau ir galiaus su 11 metų Yu- 
cynos pagelba žiurkę užmušė, 
lai įvyko rugpiučio 30 dienų, 
žiurkės sukandžiotos rankos 
palengva gijo, bet visai neuž
gijo. Rugsėjo 9 dienų abudu 
vaikai ėmė sirgti žandų už
kerimo liga. 10,000 unitų an- 
titetonus sirum vartojant gy
vastis išgelbėta, bet dar žiur
kės aukos tebeserga.

—A. K. R.

Draugas” pasiūlė darbų, bet 
prarado ir pačių.

Cecil Lay ir jo 18 m. pati, 
kurių jis tik mėnuo atgal bu
vo vedęs, atvyko užvakar iš 
Kai įsas City tūlo Wąston au
tomobiliu. O tas Weston buvo 
geras jo draugas, kuris priža
dėjo net darbų duoti dėl Lay 
Chicagoje. Chicagoje visi trys 
apsistojo viename Kotelyje, 
vakar Lay turėjo dėl 
pasimatyti

O 
darbo 

u Westonu tūloj 
geležinkelio stoty. Bet ten jo 
nesulaukė. Sugryžęs j hotelį 
gi neberado nė Weslon, nė sa
vo jaunos 
išvažiavę, 
policijos 
Westonų 
sau jam nė jis, nė jo dar
bas daugiau neapeilius.

pačios abu buvo 
Dabar Lay prašo 

surasti jo pačių, o 
galinti \pasilai-kyti

Nori persitikrinta su “tėvu”
- —_-ųrt' •<

“Naujienose” No. 214, rugsė
jo 5 d. Ramutis aprašė sports- 
rneną Praną Norkų, Roselando 
čempioną.

Augustas Freimontas ir Jy- 
nas Kuodis, Romučio vadinamie-

ji “vaikai” labai gerbia Praną bavęs p. J. Blužis, kuris puikiai vyrai visuomet yra pįrmutiniai 
Norkų ir laiko jį už labai tvirtų'mokėjo tvarkyt ir palaikyti cho- 
sportsmeną. Bet jie norėtų gau- rą. Jis buvo raštininkas ir LSS.
t j Norkaus nuosprendį, ar tie 4 kuopos, atsižymėdamas viso- 
”vaikai“ jau yra tinkami sporto 
pasauliui, kad Norkus tai įrody
tų visuomenės akyse išmėgin
damas juos. Tik sporto rungty
nės galėtų išspręsti ir suteikti 
taip “tėvui”, kaip ir “vaikams” 
rezultatus.

Šie “vaikai“ jau pradėjo, šiau
štis prieš savo “tėvą“, nes ir 
jiems užsinorėjo Būti tėvais. Jie 
stato “savo tėvui” reikalavi
mą ir prasimą stoti su savo 
“vaikais” persitikrinti. Jie tiki
si, kad jųjų “tėvelis” Norkus, 
L>udamas sportu ii* čempionu, 
stos prieš savo “vaikus” ir nu- 

bans juos, jei bus reikalas, ar
ba pripažins jiems tinkamą ti
tulą, kurį jie savinasi.

Augustas Freimontas ir Jo
nas Kuodis yra pasirengę bile 
dieną sutikti P. Norkų arenoje.

Ką “tėvai“ — Norkau sakai? 
Malonėkite pranešti jūsų nuo
monę. Jei butų koki keblumai, 
mėginsime išrišti ypatiškai, sa
ko jūsų “vaikai.” —Jonvaikis.

prie veikimo ir veikiĄsu did
žiausiu atsidavimu. Jų pastan
gomis liko sutvertas kliubas ir 
kuopa, o dabar rengiamųsi orga
nizuoti vaikų orkestrų. Tik jie 
nusiskundžia, kad svetainių čia 
nėra. Smagu yra būti tokių 
žmonių draugijoje.

Pranešimai

Lietuvių Rateliuose
Senas Dailės veikėjas
Dabar chicagiečiai turi pusė

tiną skaičių dailės veikėjų- 
Daugelis jų net tapo profesiona
lais. Dabar tankiai’ nėt leakti- 
niavim.ii įvyks’a taipe mimikų 
ir (iainii inkų a s kiekvienas 
stengiasi vis daugiau Išsilavinti 
ir aukščiau pakilti dailėje.

Bet buvo laikai,^kada Chicago
je gyvavo tik vienas choras, o 
solistų nė vieno. Vinco Kudir
kos maišytas choras turbut bu
vo pats pirmutinis. Juo vadova
vo vokietis, p. Bėidelis. Choro 
nariais buvo to laiko inteligen
tai pp. Ilgaudas, Varkala, Gu- 
gis, Vargšas, Bruzevičia, Zimon- 
tas, židerevicia, p-ios Laukienė, 
šeškienč ir kiti. Ilgaudas buvo 
organizatorium. Narių turėjo 
nemažiau penkiolikos. Choras 
buvo Bridgeporto kolonijoj, 
Fellovvship svetainėje.

1905 m. pribuvo iš Rygos p. 
Juozas Blužis- Jis buvo didis dai
lės mylėtojas, nes dainavo Lat
vių Dainininkų Dr-jos chore Ry
goje, kurtuo vadovavo p. Ozoli- 
nas. Atvažiavęs įstojo į L: S. S. 
4 kp., daug dirbo dėl socializmo 
ir ikišiol neįstengė jokis sociali
zmo priešas atplėšti ųuo simpa
tijos ir palinkimo prie socialistų- 
Mėgdamas dainą neiškentė ir 
atvykęs į Kudirkos bhorų meldė 
priėmimo. Kadangi p. Blužis 
buvo, kaip jis sako, “paprastas 
katalikas”, o ši§ choras buvo in
teligentų, tad jo nepriėmė. Tūla 
motelis, kokio tai komiteto na
rė, pasakė: “mes turime patyru
sių dainininkų, tad naujų nerei
kia.”

Pas p. Blužą kilo klausimas: 
ar neverta sutverti tokį chorą, 
kuriame galėtų priklausyti ir 
paprasti dainos mylėtojai. Pasi
tarus su p. M. M. Juodžiu ir ki
tais, kurie tik ką buvo atvykę iš 
Rygos, nutarta tverti naują cho
rą. Kadangi jie visi buvo soci
alistai, tad sutvėrė ir socialisti
nį chorą, vardu -LSS. 4 kp. mi
šrus choras. Organizavimas bu
vo sunkus, nes socialistai buvo 
daugumui nesuprantami. Dau
giausia pasidarbavo p. Juozas 
Blužis. Jis vaikščiojo po namps 
kalbindamas vyrus ir* merginas 
dainuoti. Pasekmės buvo, kad 
pirmuose mėginimuose susirin
ko virš 25 žmonių. Neilgai tru
kus, skaičius choro narių pasie
kė virš 70. Chorą tada mokino 
South Chicagos vargonininkas 
p. J. J. Kukaitis. Šiam chorui 
pritarė ir dalyvavo: jame daugy
bė katalikų — tarpe jų šv. Jur
gio parapijos vargonininkas ,p. 
Janušauskas ir p-lė Marijona 
Jakševičiutė, dabartinė p. Janu- 
'šlikusko moteris.

Choras buvo stiprus, nes jis 
viršijo ir Birutės chorą, kurį 
atvažiavęs 
tvėrė.

LSS. 4 kp. choyo organizavi
me buvo daugiausia pasidar-

p. Petrauskas su-

kiame veikime.
P. Blužis vedė savo choro dai

nininkę p-lę Antoninų Kavaliau
skaitę ir persimainius aplinky
bėms priverstas buvo susilaikyt 
nuo veikimo dailės srityje. Pra-1 Negaliu dar vieno dalyko ne
bėgo keliolika metų ir pirmojo 
musų dailės veikėjų, p. Blužio 
paaugo šeima. 'Suskamba pia
nas, griežia ten smuiką: girdi-

pastebėti, ir tai labai girtino da
lyko.

O^bei, kad girtų išvažiavime 
nesimatė, kas šiais prohibicijos 

si fleitos, kometos balsai. Sūnūs laikais yra labai nepaprasta.
Danis, 14 metų, jau skambina 
pianą ir groja kornetu. Ernestas 
mokinasi fleitos ir griežia 
Binuikiį, o pats jfmuiiia.sias, Ai'- 
turas, 8 metų, skambina pianų.

Negana to, kad jie ima priva
tines lekcijas pas garsius muzi
kos mokytojus, bet jie priklau
so ir prie Jaunosios Birufės. Jie 
myli šią lietuvių muzikos orga
nizaciją. Jie ten sudaro orkest
rą ir dainuoja lietuviškas dai
nas. Jų tėvas, p. Blužis, yra di
deliu piliorium Jaunosios Biru
tės. Jis drauge veikia su Jaun. 
Birutės pirmininku p. M. M. 
Juodžiu. Kiekvienų trečiadienį 
Mark .White Sųuare, didžioje 
svetainėje jie daro mėginimus. 
Pirm. p. Juodis ir raštininkas p. 
Blužis dabar pavedė orkestrus 
vadovavimą gabiai muzikantei 
p-lei Brigitai Paurazaitei, kuri 
už orkestro^ pianistę paskyrė 
p-lę Stelą Juknis

Sunku mylinčiam dailę, persi
skirti su ja, nors butų didžiau
sias apsunkinimas. Blužis, kai
po darbininkas, eina pareigas, 
kurias jam darbdavis uždėjo. 
Prie to prigelbstint ir prižiūrint 
jo moteriai, p-niai Blužienei, už
laiko delikatesen ir visokių smu
lkmenų krautuvę, 7153 So. Mor
gan Str.

P-as Blužis yra energingas 
žmogus. Jis pergalėjo daugelį 
Vilnių, kurios paskandino dau
gelį darbuotojų

—Bubnis.

Summit
Vietos lietuvių išvažiavimas; jų 

veikimas.

Apie šį miestelį laikraščiuose 
nieko nerašoma, tarsi čia visai 
lietuvių nebūtų, arba kad jie 
butų visai apsnūdę ir nieko ne
veiktų. Bet taip nėra.

Vieną šeštadienio 'pavakai|j 
važiuodamas perzčniestelį susiti
kau savo seną/^raugą, kuris pir
miausia užsikrėtė mane pas sa
ve, o paskui į to miestelio lietu
vių iškilmes. Maniau, kad tai 
bus kokios vestuvės ar krikšty
nos, bet mano draugas pasisku
bino paaiškinti, kad nieko pana
šaus nebus, o bus tik smagi vie
tos lietuvių gegužyne. Neturė
jau daug laiko, bet visgi man 
parupo pamatyti vietos lietuvius 
ir kaip jie linksminasi, tad pri
ėmiau savo draugo kvietimą.

Po smagių vaišių draugo 'ila
muose, ištraukėm į gegužynę. 
Vieta buvo netoli ir veikiai ją 
pasiekėm. Ten Tadom jau pusė
tiną būrį vietos lietuvių. Vieta 
įrgi graži parinkta: graži pieva, 
apsupta dailiais medeliais, elek
tros šviesa. Radom ir muzikan
tus, kurie griežė vien grynai lie
tuviškus šokius. Visi svečiai 
linksmai tai šoko, tai dainavo, 
tai lietuviškas žaismes žaidė, 
tai vėl šnekučiavosi. Visi links
mus, mandagus, geri, tarsi butų 
vienos šeimynos’ nariai- Jauni
mas irgi gražiai su savo tėveliais 
žaidė ir linksminosi, kas irgi 
labai pagirtina yra.

Besikalbėdamas su svečiais 
sužinojau, kad tokius išvažiavi
mus vietos Įietuviai rengia kas 
trys ar keturios savaitės ir 
kad tas išvažiavimas buvo ket
virtas šių vasarą. Man pasi
džiaugus, kad visi vietos lietu
viai taip sutikime ‘gyvena, jie 
paaiškino, kad seniau to nebu
vo. Seniau buvę barniai, pik
tumai, taip vienas kito neųorė- 
davb susitikti. Tečiaus; paštam- 
goniis Mačinausko, Norkaus, 
Vaičaičio, Trakšelio ir Rama
nausko,\ visi tie nesutikimai iš
nyko ir tarp vietos lietuvių už
viešpatavo didžiausias sutiki
mas ir draugingumas. Tie penki

— Dalyvis.

SLA. 2-ro apskričio
kūiikurso pasekmės

Pirmutinis pranešimas gautas 
nuo 139 kuopos organizatoriaus 
M. Užunario. Gerb. Užunaris 
turys neblogas pasekmes; nauji 
nariai į SLA. nesunku! gauti; ti
kisi tuzinų tikrai gausiąs. Tai 
da tiktai pradžia.

Antras pranešimas nuo 125 
kuopos organizatoriaus A. Vai- 
cekaiuskov Gerb- A. Vaicekaus
kas tikisi laimėti dovanų, kad ir 
nė pirmutinę.

Linkėtina geros kloties dar
buotojams dėl'labo S HA., 

J Geistiną, kad. visos SLA. kuo
pos, kurids randasi Chicagoj ir 
apielinkėse, da neprisidėjusios 
prie Apskričio, kad prisidėtų ir 
dalyvautų šiame konkurse. \

SLA. 2 Apskr. Org.
—J. M. Gelgaudas.

DR. KLIAUGA PROGRE
SUOJA. .

Aną dien užėjau daktaro 
Kliaugos ofisan pataisyti dantų. 
Išsikalbėjus jis prisiminė apie 
“Birutę” ir kitus dainos mylėto
jus bei teatralus. Mat jis pats 
yra birutietis ir mokinasi muzi
kos.

Dr. Kliauga pasisakė manąs 
dabar imti post .graduate kursą 
dėntisterijoj.

—Taip, šį metų imsiu post 
graduate kursų dentisterijoj.

—Ar tamsta jau nesimokinsi 
muzikos? ■— paklausiau.

—Mokinsiuos kaip ir moki
nausi — atsakė jis.

—Tai tamsta turėsi sunkiai 
padirbėti' šią žiemų.

—Well, darbas manęs nebai
do, užbaigė daktaras.

Linkėtina daktarui Kliaugai 
atsiekti jo užsibrėžtą tikslą.

' . —Reporteris.

Atvažiuoja Amerikon
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyrių, laivu President Har- 
ding, U. S. Line, rugsėjo 14 d. 
atvažiuoju, Domicėlė Suveizdis, 
žmona Petro Suveizdis, 1947 
Fovvier St., Chicago.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namel| ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.,

< ' Chicago, III.

Jaunoji Birutė. \Skiomi pranešu 
vijsioros? ii’ visoms įvylci-ttii repeti-
cijos ir painokos Chorp, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Northsidiečiains Žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos "atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės SY®" 
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas jj. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku * yra: 
pradėta rengtis prie suvaiždinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti1 šitaihe chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todęlgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris 'žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas 
Juozas Acilla.

VIKTORIJA ASTRAUSKAITĖ
Mirė 

7:45 W 
žiaus^B

Paliko 
tėvus Ar 
trauskus, seserį Bronislavą. 
Laidotuvės atsibus rugsėjo 13 
d. subatos ryte 8:30 vai. iš na
mų, 3343 So. Union Avė. j Šv. 
Jurgio Bažnyčią iš tenais j Šv. 
Kazimiero Kapines.

Giminės ir draugai meldžiami 
dalyvauti laidotuvėse, musų my
limos dukrelės.

' I
Liekames dideliame nuliudime 

Tėvai ir sesutė.

rugsėjo 9 d., 1924 m.,1 
vale., j sulaukusi ’ am-

rnetų. ••
Rudeliame nubudime . 

ir Kazimierą As- 
seserį

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordu vati
niu siulu špulaite 

/ Dresiy siuvėjų gerybė
Del geros knygutes dresių 

siuviniui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D.pt. C 

31S Fourth Av».. Naw York

Ar jus žinote, kad
Lietuva jau turi beveik visus Ame

rikietiškus sportus: baseball, football, 
arklių lenktynes ir tuojau jtaisys di
delius golfo laukus. Ar jus žinote, 
kad Helmar Turkiški cigaretai turi 
savyje skaniausj tabaką ir yra 100% 
grynas Turkiškas tabakas. Bandykit 
permainyti į Turkišką tabaką ir 
džiaugsitės taip kaip kiti.

.“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams........... ....... .....................
Pavienis numeris......................... .......................

Antrašas:
' 7 ‘TADOVAS”,

Hatfield Hali, Northwestern University,

Vyrų Vilnoniai Siutai

$13.95
Oiselio išdirbystėj

Nęapiubežiuotas pasirinkimas vertds 
iki $40, garantuoti vilnoniai siutai. 
Yra erdviai kenseliuoti vartotojų, 
dabar yrą parduodami tiesiai publi- 
kaj už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji pavasariniai styliai, dai
lus ir gražus modeliai, worsteds, ser
gės, tvveeds, ir t. t. Taipgi 2 kelnių 
siutai, dideliu sutaupymu. , Pirmiau 
atėjuriart, pirmiau patarnausim. Atei
kite anksti.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselib išdirbystę 

W. D. Smith & Co.
Oiselio siuvėjai. įsteigta. 1895

fSinitH lildjr-
833-835 W. Jackson Blvd.

1 ,blokas j vakarus nuo Halstėd St. 
Bušai sustoja prie durių.

Atdara kasdien iki 6 
Atdara seredos ir subatos 

yakarais iki 9.

Oudrus Teisėjas Išgel- , 
; bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas,. ’;
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų. ’

Teisėjas išklausęls verkiančių kū
dikių motinos pasiteišiųimo, kad jiį 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti,! 
nes jie verkia kankinami mėšlungio,! 
paeinančio,. • nuo vidufių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji- nežinanti ‘kaip* 
jiems pagelbėti/Išmintingas teisė-; 
jas įsakė jai tuojau? nueiti į aptieką> 
nusipirkti, už 35c.' bonką BAMBI*-, 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą* ir 
Visi sau linksmai gyvena.

BAMBTNO yra kūdikių geriausiu 
draugu.-Kūdikiai mėgsta jį! Jie net. 
prašo daugiais! >

(Paskelbimas)

BANDYK ŠITį ANT SAVO 
PLAUKŲ J 
15DIENŲ į 

Lai jūsų veidrodis 
patvirtin pasekemes

Jūsų plaukai nęturi plonėti ir jus neturi
te nuplikti, nes yra būdas kuris sunaikina 
plaukų mikrobus. Ši. skirtingas metodas su
laikys plaukų plonojimą, atgaivins nejry- 
vus plaiikus, prašalins pleiskanas, niežie- 
jirną, patamsins žilus plaukus, sumažins nu
plikimą, prailgins plaukų gyvenimą vyrų 
ir moterų.
Pasiūlomas Dykai Bandymas: Atsiųs
kite savo vardą tuojau, kol dar nevė
lu, per 15 dienų pasiūlomas dykai 
bandymas.

JUEL DENN,
3932 N. Robey St. H 80. Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS, nuo persišal
dymo, kataro, gal- 

i vos skaudėjimo, 
j dantų, sutinimų, 
£ reumatizmo ir t. t. 

bandykit “Alber- 
□ ta”, kaina 25c. di- 
£ delis pakelis $1.00. 
F Nuo skilvio ir kitų 

nemalonumų, išva
lymui vidurių, ban

dykite “Alberta” žiedus, kaina 25c., 
didelis, $1.00. Pastatymas dykai.

ALBERTA (()., 
2338 W. 23 Place., Chicago, UI.

$2.00
.. 20c

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

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vaky 
Tel. Boutevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtų, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių 
pas atnerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistų Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y.

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

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
UŽsisenėjusias, be vaistų ir oj»era- 
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. vakarę. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

193 Grand Si,

Tel. Lafayetto 4223
Plumbinb, Hcating

Raiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 384h St., Chicago/ III.

V- t .„H Į I



A
NAUJIENOS, Chicago, UI.

PRANEŠIMAI
LSS. VIII Rajono konferencija 

įvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai 
mokėkit.

— A.

užsi

Vilis, LSS. VIII Raj. 
■—1 1 ■■ ■" ■ t

pranešame, kad Am. 
Bendrovės “Rūbas-’ susirin-

seki

Liet.šiuomi
Akcijinės 
kimas įvyks subatoje, september 13 
d., 7:30 vai. vakare, Mildos svetaihėj, 
3144 So. Halsted St., Chicago, III.

Visi akcininkai ir bonų savininkai 
kviečiami būtinai atsilankyti, nes ga
vom iš Lietuvos žinių, kad bendrovės 
turtas yra pavojuje ir todėl, mes 
Amerikiečiai, privalom daryti žings
nį, kad išgelbėjus savo turtą. Visi 
atsineškit savo akcijas ir bonus. Ne
laukit kitos dienos, nes gali būti per- 
vėlu. — Komisija.

Susivienįliinas Draugysčių ant 
Town of ftike praneša draugysčių 
atstovams, kaip vyrų taip ir moterų, o 
taipogi ir jų valdybas, kad jie yra 
kviečiami susirinkti, nes randasi ne
paprastų ir svarbių darbų.

Susirinkimas atsibus rugsėjo 12 d. 
7:30 vai. vak. Letukienės svet., 4523 
So. Wood St. . — Nut. Rašt.

Rasine ir Kenosha. — Tos dvi ko- 
lionijos bendrai ruošia pikniką Keno
sha Grand Vie.w miške, rugsėjo 14 G. 
abiejų kolionijų bolininkai eis persi
tikrinimui į bąli gemj.

Pirm pradėsiant bąli gemį Dailos 
Choras dainuos gražias daineles. Kvie
čiame abiejų kolionijų lietuvius suva
žiuoti pažiūrėti bąli gemio. Pradžia 
1 vai. po pietų. — Komitetas.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
įvyks 14 d. rugsėjo, 2 vai, po pietų,

PRANEŠIMAI ISRENDAV0JIMU1
Draugystėa Lietuvos Dukterų susi

rinkimas įvyks nedėlioję, rugsėjo 14 
d:, 1 vai. po pietų, Mark White Sąuare 
svet. (30 ir Halsted gat.).

Visos narės\nalonėkite atvykti, nes 
yra svarbių reikalų.

— Nut. rašt. J. Juozaitienė.

ASMENĮ JIESKOJIMAI
AŠ PLECIDA PUIDOKIUTĖ ir 

Liudvyka Puidokiutė, po vyru Valai
tienė ieškau savo dėdės Kazimiero 
Nannonto. Pinniaus mes susirašėm 
laiškais, o dabar adresą pametus ne
žinom kur gyvena. Pirmaius jie gy
veno Boston, Mass., o dabar nežinom 
kur gyvena. Netik vieno Kazimiero, 
bet ir bile kuris, Plecida ir Jonas 
Narmontai, meldžiu atsišaukti nors 
vienas iš tų visų. Už tai bifšim la
bai dėkingi, o turim svarbų reikalą 
Atrašykite po antrašu: Plecida Puido
kiutė, 2927 Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Stakijušo Elinsko, ir 
Stanislovo Žiogo, paeinančių iš Lygu- 
dų kaimo, Gruzdžių parap.

Atsišaukite antrašu:
Anielė Zapalskaitė-Kinčinienė 

4441 So. Honore St., 
Chicago, III.

JĖŠKAU Rozalijos Kuzmarskas, 
pirmiau gyveno Racine, Wis. Turiu 
svarbų reikalą. Ji pati arba kas 
apie ją žino, malonėkite m*an praneš
ti. Jos brolis,

JOHN D. JONKAUSKAS 
2418^2 N. Broadway Avė. 

Los Angeles, Cal.

APSIVEDIMAI
Dvorak Parko svetainėje, prie 20 ir. žų gyvenimą. 
May gatvių, ant antrų lubų. Mel-1 Pageidaujama,
džiam visus narius pribūti, taipgi 
kviečiam ir naujus ateiti prisirašyti.

— Org.

PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, 
nuo 30 iki 40 rrfetų, kuri myli gra- 

Meldžiu atsišaukti. 
, kad butų neperdaug

šventa.
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 553

St. Charles, III. — Prakalbos ir pa
veikslai įvyks šeštadienį, rugsėjo IC 
d., 6:30 vai. vakaro, švedų bažnytinėj 
svetainėj, kampas Indiana ir 4-ta 
gat. Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA biznio partnerio, ne

reikia investuoti pinigų, tokio 
PoJ kuris turi biznio patyrimą ir 

.vyks nori pašvęsti visą savo laiką, 
vąk.aie> 38Į.c kur jis bus gerai apdovanotas. Visi nariai malone- . , „ .

nes Turi kalbėti angliškai, prižiurę-

Į sitiki savimi, tegul atsi- 
Town of Lake.—Susivienijimas lie- saukia, bet ne kitoki- Atsisaukj- 

tuviškų Draugysčių kviečia draugys-1 te nuo 11 ryto iki 5 valandai 
čių atstovus, jų visas valdybas, kaip vnborp 
vyrų, taip ir moterų ir visus veikė-jvaKai e"

Humboldt Parko Lietuvių 
litiško Kliubo susirinkimas 
12 d. rugsėjo, 7:30 >yal 
Evergreen Avė. 
kitę būti ant susirinkimo laiku, 
turim daug svarbių reikalų apkalbėti.' įį vyrus. Tiktai tokie, kurie pa- 

, — Rašt. A. 5 alskis. ■

jus pribūti į svarbų susirinkimą, nes 
randas nepaprastų ir svarbių darbų. 
Susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
12 d., 7:30 vai. vak. Mrs. Letukienės 
svet., 4523 So. Wood St.

— Nut. Raštininkas.

Theodore E. Brown 
2610 So. Spaulding Avė.

RENDAI 4 ruimai ant 3-čių 
lubų; elektra, gasas. 
vieta gyvenimui;

Kreipkitės į štorą
3108 So. Halsted St.

Patogi

DEL BANDOS 6 kambarių 
flatas ant antrų lubų.

Kreipkitės
4151 So. Artesian Avė.

Phone Boulevard 0318

SIŪLYMAII KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambarys, švariai 

užlaikomas, prie mažos šeimynos, pa
geidaujama švariai užsilaikantis vy
ras. Šeimyninkę galima matyti kas
dien nuo 5 iki 9 vai. vakare.

B. R.,
946 W. 32 St.

3 lubos

RENDAI frontinis didelis 
ruimas vyrui ar vedusiai porai. 
Gera vieta gyvenimui. Su 
giu ar be avlgio.

3518 So. Parnell Avė.
2 lubos

vai-

RENDAI garu apšildomas 
kambarys. Elektra, maudynėj 
karštas vanduo kasdie; vaiki
nam ar merginom, su valgiu 
ar be valgio.

3256 S. Union Avė., 1 lubos

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ 
Vedusių arba nevedusių 
Tarpe 25 ir 35 metų

Gabių ir energingų kaipo virši
ninkų didelioje organizacijoje pa
gelbėti pasikalbėjimuose, lietuviai 
kostumeriai. Jei galite tai atlikti, 
atsišaukite panedėly nuo 11 ryto 
iki 5 vakare.

2610 S. Spaulding Avė.

REIKALINGOS 2 geros mer
ginos veiterkos į Auditorium 
Chopsuey; turi būt patyrusios 
ir kalbėti angliškai.

3202 S. Halsted St. 
Antros lubos

Dr-stė Lietuvos Vėliavo Am. No. I, 
laikys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, rugsėjo 14 d., 1 vai. po pietų, 
Davis Sąuare Parke svetainėj, prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Gerbiami 
draugai, malonėkite visi laiku pribūti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarimui. — Rašt. F. Matuzas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys mėnesinį susirinkimą sekmadieny,

PAJIEŠKAU partnerio, ar barten- 
derio, kuris norėtų dirbti soft drinjes 
parlor. Priimsiu su mažais pini
gais, nes esu namo ir biznio savinin
kas.

M. J. W.
564 East 155 St., 

Harvey, — Phoenix, III

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS 

Ar Tamistai yra reikalas savo na-
lugsėjo 14 d., Malinauskio salėj, 1843 natą — maliayoti, dekoruoti, kalsimuo-

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted SU 

Tel. Yards 7282.
________  ....... (, STOGDENGYSTfi 

aukštesnius skyrius, nes tai jau bus Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
paskutinis susirinkimas, kuriuomi . ir garantuojamas už $4. Automobilių 
liuosiau galėtų persikelt į aukštesnį trobų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
skyrių.

S. Halsted gt., 1 vai. po pietų. Šis 
susirinkimas yra svarbus tuomi, nes 
bus išduota atskaita nuo draugystės 
buvusio pikniko, todėl nariai yra mel
džiami skaitlingai atsilankyti.

— Ig. Žilinskas, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 14 d., Związek Po* 
lėk svet., 1315 N. Ashland Avė., 2 
vai. po pietų. Nariai susirinkite lai
ku, taipgi pasiskubinkiae persikelt j i

— X. Saikus, rašt. linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

samdomi. J. J. Dunne 
3411-13 Ogden Avė.,

Eglė žalčių karalienė, dainų ir lo- darbininkai
Šimų repeticijos įvyks subatoj, rug-1 R00fing Co., u,xx-JLtf 
sėjo 13 d., Liuosybės svetainėj, 1822 phone Lawn’dale 0114. 
VVabansia Avė., 7 vai. vak. Todėl vi
si lošėjai malonėkite susirinkt laiku. ’

— Komitetas. |

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą, nedėlioj rugsėjo 14 d., 1 vai. 
po pietų Mark VVhite Sąuare svet. 
prie 29tos ir So. Halsted gat. visi na- 
riai-rės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptart* — Raštininkas.'

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musij Gravel ir asfal
to stogu dengima.

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

Armitage 6193

PATENTAS.

REIKIA DARRININKŲ
VYRU

REIKALINGAS geras buče- 
ris; dalbas yra pastovus; mo
kestis taipgi yra gera.

Cicero Lietuvių Koperacija, 
4911 W. 14th St. 

Cicero, III.

REIKALINGAS siuvėjas prie 
abelno kostumeriško^darbo. Pa
geidaujama, kad but^i patyręs 
prie taisymo ir prosinimo se
nų drapanų. S. Alekno, 

2537 West 63 St.

AUTOMOBILIAI
NETURĖDAMAS kur laikyti du 

Automobiliu esu priverstas vieną jų 
parduoti arbą mainyti ant Piano, 
Player Piano, Gerų Vargonų arba ki
tokių namams ar automobiliui reika
lingų daiktų. Autos yra Laxingtonas 
su “California Top” ir labai geram 
stovyj taip, kaip naujas; tikrai vertas 
iki $500, bet mano kaina apie porą 
šimtų dol. šaukit šįvakarą: Roosevelt 
8500,klauskit Page. Subatoj ir Nedė- 
lioj, kreipkitės 6925 S. California Av. 
los lubos. Kalbama Hetuviškai.

Intemacional Apvaikščiojimas įvyks 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti / šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Renginio Komitetas.

Turiu išradęs naują laikrodėlių pa
gerinimą. Jie bus vartojami visame 
pasaulyje. Galima jų išparduoti mi- 
lionus. Jau turiu nuo vieno žmogaus 
orderį 1C00 laikrodėlių. Reikia kapi
talo. Ateikite ir pamatyki laikrodė
lių dirbimą.

AUTOMOBILIO REIKIA
Aš turiu įmokėjęs $1,400 ant gero 

kampinio loto. Už įmokėtus pinigus 
priimsiu automobilių, kokį biznį. At- 
sišaukit tuojaus

Yards 4951 arba
L. R. JARUSZ, 

3252 So. Halsted St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

$120
IŠ priežasties apleidimo miesto,

*SS parduosiu savo $650 vertesV,,,. . v I VUi> ir» try8 vrunai irgJPJiklį pianą UŽ $120, SU 103) visi įrankiai prie,biznio.
rtiuzikos foteliais, benčiutni ir 
kabinetu, klausjdte Mrs. Jah- 
kowski’s piano.

1389 Milwąukee Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI
PARDUODU

NAMAI-ŽEME
PenktadienU, Augs. 12, 1924 fc—I f* a 1^

NAMAI-ŽEME
$475 Lotai $475 Graži Namams Vieta

Pigiai ir gerą pusę savo biznio. To 
biznio yra vardas: West Sidė Express 
Co., Yra trys trokai ir taip toliaus, 
.L- . Tas biznis
yra išdirbtas per 30 metų, labai visų 
žinomas. Darbas yfa tokis: Pėr- 
kraustom, vežam anglis, alų, taipgi 
parduodam. Atliekam visokį patar
navimą. Nepraleiskit tos geros pro
gos. Katras myli, eiti į biznį, meldžiu 
atsišaukti. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.
7 ryto iki 7 vakare.

JOHN DAVNIS, 
2146 So. Hoyne Avė. 

Tel. Canal 6279. 
O po 7 galit rasti, 
2218 So. Leavitt St.

UŽTIKRINU, kad dar nei 
vienas nėra matęs nei Chica- 
coj, nei jos apielinkėj tokios 
puikios teritorijos, kokioj mes 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 
lotą ir statyti sau namą tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi visai ne
toli. Mes turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių vos tik po 
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos tik už dviejų blo
kų, taipgi ir 
visai netoli.

BARGENAS
60x125 PĖDŲ LOTAS

800 DOLERIŲ
Tas lotas yra pilnai prireng

tas ir randasi puikiausioje sek
cijoje Riverside, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos ir tiktai 3 
blokai iki elevatorio. Paimsime 
dalį įmokėjimo, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais. Jei 
jus žingeidaujate, aš atsiųsiu 
jums pilnus nurodymus kas 
link šito loto, Malonėkite ra
šyti,

t} pardavimo 
Galit matyti nuo

Biznio vieta,

1

Už $250 nupirksite mano pui
kų $650 vertės grojiklį pianą, 
vartotas tjk 3 mėnesius. Cash 
arba išmokėjimu. Atsišaukite 
tuojau.

1722 So. Ashland Av- 1 floor

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, už labai prieinamą kainą 
— $1,450. Visi fixcheriai ir kas 
reikalinga bučernėj, labai gera
me padėjime. Priežastį patirsite 
ant vietos. 5610 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė visokių tautų apgyventoj apielin
kėj, gera vieta, gerj ruimai pagyve
nimui, lysas ilgas, pirkaite gana pi
giai.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosęrnė, parduosiu už teisingą 
pirmą pasiulimą, nes pardavimo 
priežastis yra svarbi.

2602 W. 23rd St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA pop corn, sal
dainių ir ice cream įstaiga. Di
delis biznis, šalę prie teatro, par
siduoda iš priežasties mirimo 
vieno šeimynos nario.

5037 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pirmos kliasos gro- 
serne, sena įstaiga, prie gatvekarių 
linijos, 5 metų lyšas, rendos $45, gy
venimui kambariai, bargenas, nerei
kia agentų.

2862 W. 38 St.,
Tel. Lafayette 6455

PARDAVIMUI v koperatyvė 
krautuvė avalynes, labai geroje 
vietoje, parduosiu pigiai, parda
vimo priežastis labai svarbi, 
8424 Burley Ąve., So. Chicago, 
Illinois. ' •

SAVININKAS parduoda tris 
naujas krautuyes.

Atsišaukite
2637-39 W. 59 St.
Hyde Park 3734

PARDAVIMUI grosęrnė ir 
delikatesen, geroje vietoje. Par
davimo priežastis — liga.

, W. ROSE, 
919 W. 63rd St.

KiRIAUGIAUS ŠAPA geroj 
vietoj su štoru, visokių aprė- 
dalų, parduosiu pigiai iš prie
žasties nemokėjimo darbo. Ga
vėti tą biznį į mainus. Galiu 
parduot atskirai., 901 W. 33 St

PARDAVIMUI apšildomas pe
čius kietomis anglimis kūrena
mas. Pečius visas geras. Gau
sit bargeną. Kreipkitės

4819 So. Hamlin Avė.

PARDAVIMUI groserio, ta
bako,- cigarų ir kitokių daik
tų krautuvė. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant kito daikto.

4958 S. Wentworth Avė.
phonis1 Yards 0903

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, ice creamo, mokyklų reik
menų, su 1 augšto mūriniu na
mu, 2 karų garažius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St

PARDAVIMUI grosęrnė ir bu
černė, pirmos klesos, cash biz
nis. Parduosiu su namu > ar be 
namo, arba mainysiu į namą» 
Matykit savininką

1141 W. 99 Street

PRIVERSTAS parduoti vie
ną iš dviejų pulruimių, 1940 
W. North Avė. ir Robey St., 8 
stalai ir 1409 S. Racine Avė., 
5 stalai. J. Salivonchik, 
1409 S. Raciųe Av. Roosv. 7748

PARDAVIMUI pelningas duo
nos išvažiojimo biznis, troką, 
arklius, vežimus ir namą, lo
tą. Tarpe lietuvių ir lenkų.

2839 West 40 Place 
prie Archer ir California Avė.

PARDAVIMUI bučernė, arba 
mainysiu į namą. Daromas ge
ras cash biznis. Turiu 2 krau
tuves, vieną priverstas parduo
ti

. 5834 S. Kedzie Avė.

DELIKATESEN, grosęrnė, 
saldainių, cigarų, ice creamo, 
augštos rųšies fixtures, yra 
daug stako, 5 kambariai gyve
nimui. Pardavimo priežastis — 
liga. 5056 S. Halsted St.

BARGENAS
Ant pardavimoZ bučernė ir groser- 

nė geroj vietoj, Apgyventa lietuvių 
ir kitų tautų randasi ant Bridge- 
porto.

Priežastis pardavimo nesveikata 
mano pačios, turiu parduoti kuogrei- 
čiausiai ir pigiai.

Atsišaukit
E. W. BAKS,

3301 So. Halsted St.,
Klauskit mano agento Margaret 

Mickeviče.
Tel. Blvd. 6775.

KOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvaiginamų gėrimų parlo- 
ras, garu šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — peri ssky ri
mas partnerių.

AMERICAN HOTEL, 
7622 W. 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI Reštaurantas tarp 
dviejų strytkarių linijų, geras lokei- 
šinas, geras biznis, pigi renda, biz
nis per ilgus metus išdirbtas. Par
davimo priežastis — turiu du biz
niu.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI barbemė ir pool- 
ruimis, lysas ant 5 metų, renda pigi, 
biznis geras, arti nėra kito panašaus 
biznio ir galima daryt gerą gyveni
mą. Savininką galima matyti va
kare.

Atsišaukite
2515 So. Halsted St.

PARDAVIMUI smuikas gražiais 
balsais, viena 127 metų senumo, ma
lonaus balso. Parduosiu pigiai. Kam 
reikalinga kreipkitės

J. JOKUBONIS,
3231 So. Emerald Avė.

Phone Yards 0580

PARDAVIMUI delicatesen ir gro
serio kratuuvė. Vieta išdirbta, biz
nis gerai daromas, ruimai gyvenimui, 
arba mainysiu ant namo, agentai ne- 
sikreipkit.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Restaurantias geroj 
apielinkėj, biznis išdirbtas, priimsiu 
kaipo jmokėjimą automobilių arba 
mažą namą.

' Kreipkitės tuojaus
148 W. 69th St.

kampas Wentwdrth Avė.

PARDAVIMUI grosęrnė ir bučernė 
lietuviais apgyventoje kolonijoje. 
Vieta išdirbta per daugelį metų. Par
duosiu už gerą prieinamą kainą. 
Priežastis pardavimo nesutikimas 
šeimynoje.

ANTON MONTRIM, 
2956 Union Avė. Tel. Victory 7012

NAMAI-ŽEME
EXTRA!

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas l’/a aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyras lotas prie na
mo. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS 
6135 W. Giddings St.

PARDAVIMUI 2 namai, 3 
augštų mūrinis namas ir 2 aug
štų medinis namas, ant kampo.

J. BOLTON,
626 W. 18 St., 2 fl.

eleveitoriai yra

proga yra įsigy- 
gražioj apielinkėj

Taigi puiki 
ti nuosavybę 
ir gėrėtis tyru oru. %

Del informacijų malonėkite 
atsišaukti ypatiškai ar laišku

J. GRINLS, 
2610 S. Spaulding Avė,
2 blokai j vakarus nuo 

Kedzie Avė.
Kurie nemanote pirkti, mel

džiu neatsišaukti.

KAMPINIS 4 flatų mūrinis namas, 
4-6 kamabarių flatai, 2 flatų medinis 
namas iš užpakalio, 2 karų garadžius, 
lotas 50x125, karštu vandeniu šildo
mas užpakalinė dalis namo, netoli 69 
St. ir Loomis St., kaina $26,000.

ŠEŠIŲ kambarių medinė cottage, 
naujas cementinis pamatas ir por- 
čiai, elektra, naujas 2 karų garadžius, 
netoli 51 ir Carpenter St., kaina 
$5750.

Biznio namas. Mūrinė krautuvė ir 
flatas, apie 8 metų senumo, karštu 
vandeniu šildomas, didele barne ir 
pieninė, geroje biznio vietoje, par
duosiu sykiū su bizniu, yra daug ta- 
voro, kaina $18,500.

JOHN A. FUNK, 
1022 W. 51 St. 

Tel. Yards 0134

PARDAVIMUI ant South Sides 
naujas mūrinis namas, dviejų metų 
senumo, 4 pagyvenimai, 2-4; 2-3 kam
barius, visi įtaisymai pagal vėliau
sios mados, pečium apšildomi. Ren
dos neša $1,740, arba mainysiu į ma
žesnį namą ar j lotą. Del platesnių 
Žinių telefonuokite savininkui

Englewood 8137
Agentai neatsišaukit

BARGENŲ JIEŠKOTOJAMS. Mu
ro namas 7 metų senumo, 2 po 6 
kambarius flatai, karštu vandeniu 
šildomi, savininkas parduos pigiai ar
ba priims į mainus lotą kur geroj 
vietoj. Platesnių žinių kreipkitės pas 
savininką. 3423 So. Leavitt St., 1 lu
bos. Chicago, III.

BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas, 5 pa

gyvenimų, kaina $9,000, reikia įmo
kėti- $5,000, morgičius $4,000. Prie
žastis pardavimo važiuoju ant far- 
mos. Namas randasi puikioj vietoj 
prieš mokyklos.

A. BAZALA,
4619 So. Hermitage Avė., 2 floras

PARDAVIMUI 3 namai arba mai
nysiu ant bučernės, loto, automobi- 
liaus, namai 2 bizniavi ir vienas 
zidencijoms.

Kreipkitės prie savininko 
3124 W. 55th St., 

1 lubos

DIDŽIAUSIAS BARGENAS!

re-

Parsiduoda namas 4 ruimų, dideli 
frontiniai porčiai vielomis apdirpti su 
2 lotais. Kampas, vištininkas ir ki
tos šantys. Vieta Mt. Greenwood, 
113 St. ir Troy Avė. Naujos 
Viskas puikiausiam padėjime, 
na tiktai $2,600. Priežastis 
vimo liga.

Kreipkitės
J. SKINDERIS, 
808 W. 83rd PI.

Subataomis visa dieną, nedėliomis 
iki pietų.

tvoros, 
Kai- 

parda-

Naujienos,
1739 So. Halsted St 

Box 551.

Specialis bargenas
2 FLATŲ mūrinis namas po 6—6 

kambarius, su visais įtaisymais, 
garadžius, kaina $7,900; nupirksit 
su mažu įmokėjimu.

C. P. Suromskis and Co
3352 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641 
CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA naujas namas, 
štoras ir 6 ruimų flatas ant 
viršaus, karštu vandeniu šil
domas. 6541 S. Ashland Avė. 
Kontrakt. Cgrl Claras, 5805 S. 
Maplewood A v. Republic 4151

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 po 6 kambarius. 
Visas įtaisymas naujos mados; 
garu apšildomas. Randas Brigh 
ton Parke. 465 W. 43 St.

Phone Boulevard 0318

PARDAVIMUI* farma 116 ak
rų, Michigan valstijoj, su for
mų mašinerija ir gyvuliais, ar- 
bji mainysiu į namą Chicagoj. 
Del informacijų pasimatykit su 

, Mrs. J. Baturevich,
117 W. 118 St., Chicago, III.

3 FLATŲ medinis namas, 
9-4-4 kambarių, garadžius, va
lia, gasas, elektra, randasi prie 
Union Avė., netoli 37 St., kai
na $5(XX), lengvais išmokėji
mais. Gleeson & O’Callahan

654 W. 37th St.

PARDAVIMUI — 1918 W. 
51 St. 2 augštų mūrinis namas 
ir krautuvė, garu šildoma, ga
radžius, rendos $2280, kaina 
$23000, cash $8000. Kitus išmo
kėjimais. George Wach, 

5010 S. Winchester Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui muro namas, 10 kamba
rių. Mainysiu į bile kokį biz
nį kaipo už pirmą įmokėjimą. 
Graži ,vieta, puiki transportaci- 
ja. 1448 E. &6 PI.

PARDUODU AR MAINYSIU
2 flatų mūrinis namas 5-6 kamba

rių, štymu apšidomas, aržuolo medžio 
baigtas, dubeltavi langai ir durys, 2 
karų garadžius, mainysiu ant bunga- 
lo arba lota ar ką turite. Agentai 
teneatsišaukia. Savininkas ant 1 lubų 

6135 So. Rockwell St.,
Tel. Republic 0170

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas dviejų aukštų po 6 kambarius. 
Steam heat, elektra, maudynės. Par
duosiu pigiai, tik už $14,500.00. Ren- 
dos neša $125 į mėnesį. Klausk 
savininko

TONY RUBLIAUSKAS, 
Telefonas Nevada 0991

MOKYKLOS
PRIVERSTAS PARDUOTI

Savo gražius rakandus dėl 5 kam
barių, 2 miegamo kambario setai, 8 
šmotij valgomojo kambario setas, šil
kinis mohair parloro setas, liampa, 
console fonografas, parduosiu pigiai 
sykiu ar dalimis, 722 W. Garfield 
Blvd. netoli Halsted St. Tel. Bouler 
vard 9242.

! LIETUVIŲ ATIDAI
Kaip jus galite padauginti savo 

įplaukas greitu laiku. Investuokite į 
real estate, kur jus perkate. Inves
tuokite į akrus arba lotus arba na
mus, kur jųsų pinigų vertė daugina
si, kol jus dar mokate už tą pirkinį 
ir gyvenate tame name. $75 įmokė
jus, $5 j mėnesį. Gyvenkite savo na
me kol jus mokate už jį, $500 įmokė
jus ir po $35 mėnesį. Del tolimes
nių informacijų atsišaukite arba 
šykite.

i nu............. .  ......................... ....

I Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

KITAS PATENTAS
Mašina išdirbinėja elektrą be 

kaščių, dirba su gyvuoju sidabru 
guminiu diržu.

iš- 
ir 

Cicero ir Liet. Baltos Žvaigšdės Kliu- ( guminiu diržu. Sykį nupirksite gy 
ha siš West Side grajis base bąli ne-|V0j0 sidabro ir jums užteks jo per 
dėlioj rūgs. 14 d., 2 v. p. p., Jonės S. • i000 metų. 'T ’---- f2 '

Liet. Raudonos Rožės Kliubas iš 
Cicero ir Liet. Baltos Žvaigšdės Kliu-

Baumkueker parke, 22 St. ir Kostner 
Avė. Nariai ir visi lietuviai pamaty
ti Šią įdomią žaismę ir padrąsinti sa
vuosius. — Narys.

Ar jus žinote, kad

Nereikia nei anglių, nei 
alyvos ir t. t. Suteikia šilumą, švie
są ir jėgą. Reikia kapitalo.

PROF. JOSEPH SIMON, 
Išradėjas, 

612 N. State St.
Ofiso valandos irįi 10 iki 6 vakare.

Koperatyvis judėjimas Lietuvoj di
dinasi, įsteigiama vis daugiau krau
tuvių ir prisideda daugiau narių. Bu- ( 
vo suvažiavimas kuriame dalyvavo' 
5000 žmonių. Ar jus žinote, kad ta
bakas vartojamas Helmar Turkiškuo
se eiga retuose yra geresnis tabakas, 
negu vartojamas kituose cigaretuose. 
Jus džiaugsitės permainę į turkiškus.

(Apskelbimas)

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU sau vienam 

kambario, šildomo, švariuose 
namuose ant North-Aviest side.

John Ančiukaitis
1643 N. Lincoln St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rakandai, šildomi pečiai, pool 
table; visi rakandai labai gera
me padėjime.

1901 N. Albany Avė.

PARSIDUODA 3 kambarių fomi- 
šiai ir viskas kas reikalinga namuo
se. Jeigu kas nori, gali ir persi- 
samdyti tuos 3 kambarius ant 2 lubų. 
Renda $8 į mėnesi.

D. BRAZAUSKAS,
2006 Canalport Avė., II fl. front 

Nuo 5 iki 10 vakare

PARSIDUODA pulrumis, 5 
stalai. Pigiai.

Kreipkitės
10737 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI ' 2 augštų mūrinis 
namas, 6 ruimai ir sun parlor, gai
džius 3 mašindm's. Viskas moder
niškai įrengta, 4411 S. Artesian Avė.

Kreipkitės prie savininko į što- 
rą,

1833 W. 22nd St

ra-

M. PETROWSKIS, 
17 East 61st St., 

Phone Normai 7691

PARDAVIMUI du namai ant vieno 
loto, prekinis 3 flatų mūrinis 1-5-2-6, 
elektra gazas, vanos garu apšildomas, 
beizmantas cimentuotas ir pleisteriuo- 
tas 2 ruimai pagyvenimui, užpakali 
nis namas medinis 2 flatų po 4 kam
barius, lotas 80x125; priežastis parda
vimo nesutikimas partnerių. Randos 
$245 į mėnesį .kaina $17,500, cash 
$8,000. Tel. Boulevard 3886.

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų Jau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago,. m.


