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Kareivių bonų bilius 
vetuotas

Buržuazijos studentai genami 
lauku iš Rusijos universitetų

Prezidentas vetavo karei

VVASiHINGTON, D. C., geg. 
15.— Prezidentas Coolidge ve
tavo kongreso priimtą kareivių 
Bonų bilių. Manoma, kad kong
resas tą bilių priims išnaujo 
virš prezidento veto.
Atstovų Rūmai priėmė Japonų 

išskyrimo bilių.
WASHINGTON, D. C., geg. 

15. — Nežiūrint prezidento Co
olidge priešinimos, Atstovų Rū
mai šiandie 308 balsais prieš 58 
priėmė konferencijos referuotą 
imigracijos bilių, kuriuo išsky
rimas japonų iš imigravimo į 
Jungtines Valstjas turi įeiti ga- 
lion nuo šių metų liepos 1 die
nos.

Aukštosios Mokyklos Ru 
sijoj - ne buržujams

Aukštesnį auklėjimą 
leidžia tik proletarų 
tams.

sovietai 
studen-

(E. A.
News).

MASKVA, geg. 75.
MacKenzie, Chgo Daily
— Rusų universitetai dabar uo
liai pradėta valyti nuo buržuazi
jos. Visi universitetai perdaug 
prisikimšę studentų. Visoj Ru
sijoj dabar yra 200,000 studen
tų, vienoj tik Maskvoj jų yra 
60,000. Pirmasis Maskvos uni
versitetas, kuriame pirmiau 
būdavo 5,000, dabar turi 15,000 
studentų.

.Beveik visos vakansijos dab?.r 
užleidžiamos išskirtinai tik pro
letarų šeimynoms. Visos vietos 
technikos mokyklose atdaros 
tik darbininkų nariams.

Komunistų viršylos atvirai 
sako, kad jie negalį pavesti atei
ty valstybės visuomeninių įstai
gų vedimą technikams, kuriems 
kad ir nesąmoningai, gali turėti 
įtakos jų įgimti buržuaziniai in
stinktai.

Universitetuose yra tam tikri 
komunistų studentų • komitetai, 
kurie sprendžia, kurie studen
tai, be proletarų, dar gali pasi-

“Kelione į Ai-Patri”
VIENAS BUČKIS!

Bet tai buvo ilgas bučkis, 
bučkis verdančios aist
ros, bučkis, kuris ap
svaigino ją ir supę po 
jos kojomis žemę.

Jei tai butų buvę tik bu
čkiai!

III
Viskas žuvo, viskas! 

Ji apgavo... Ji papildė ne
dorybę. Visas pasaulis 
tatai žino ir jai nebėra 
prasmės gyventi.
Numirti, nusižudyti, už

simušti ant šios neįma
nomai puikios uolos, me
stis į bedugnę. Ir ji ne
žmoniška energija užbė
go augštyn prie pat uo
los kranto... Ir staigu vi
sa nutirpo-----

Sekamame
NEDĖLIOS NAUJIENŲ 

Numeryje 
“KELIONĖ Į AI-PATRI”

■

likti universitete. Praeitą savai
tę buvo pareikalauta visų stu
dentų liudymai, parodantys jų 
darbuotę per kelis pastaruosius 
metus. Tik tiems studentams, 
kuriems bus leista pasilikti uni
versitete, bus sugrąžinti jų 
liudymai.

Giriasi ka Maskvos inter 
nacionalas nuveikęs

Zinovjevas sako, kad ir Angli
jos darbininkų valdžiai kelią 
praskynus Maskva; deja, pa
čioj Rusijoj komunistai ne ką 
tepadarę.

tie-

BERLINAS, geg. 15. — Ne
žiūrint sovietų užsienio reikalų 
komisaro čičerino nuolatinių 
tvirtinimų ir užtikrinimų užsie
nio, kad sovietų valdžia susilai
kanti nuo komunizmo propa
gandos svetimose valstybėse? 
maskviškio trečiojo intifnacio- 
nalo pirmininkas Zinovjevas vi
sai ką kita pasakoja savo pra
nešime Rusų komunistų parti
jas nariams, kuriame jis daro 
apžvalgą, kas buvo Maskvos in
ternacionalo nuveikta per praei
tus metus.

Savo pranešimo pradžioj Zi
novjevas pasiskundžia ir atsi
prašo, kad pačioj Rusijoj,
sa, komunistai menkai kuo te- 
pasižymėję, ne ką nuveikę, bet 
užtat daug nuveikę užsieny. O 
nuveikę štai ką:

Pirma, Rusijos pinigų, Rusi
jos propagandos ir Rusijos va
dovybės dėka atsiekta didelis ko 
munistų laimėjimas Vokietijoj, 
kame komunistų balsų skaičius 
pastaraisiais rinkimais septy
neriopai padidėjo. Tai esąs di
džiausias laimėjimas, kokį kada 
Maskva turėjus.

Antra, sovietai praskynę ke
lią darbininkų valdžiai Angli
joj. Tiesa, MacDonaldas esąs 
grynas oportunistas, bet, girdi, 
Anglijos darbininkai vistiek ei
ną prie komunizmo.

Trečia, komunistų partija pa
darius — sovietų valdžios dėka 
— didelės pažangos Indijoj ir 
Kinuose, o Japonijoj ji jau 
esanti viena didžiųjų partijų.

Baigdamas Zinovjevas sako, 
kad dalykai visur-gėrėją ir rei
kią laukti, kad svetimos valsty
bės susijungsią su Rusija, o 
tuo tarpu tenka ruošti dirvą vi
suotinai revoliucijai, kuri turis 
sianti įvykti netolimoj ateity.

Bėdino žvalgybos viršinin
kas dėl kratos Rusų misijoj 

pašalintas
BERLINAS, geg. 15. — Ber- 

lino policijos žvalgybos viršinin
kas Dr. Weiss, kuris pats vado
vavo puolimui ir kratai rusų 
prekybos misijos namuose Ber- 
line, tapo nuo vietos atstatytas.

Įdomus svečias.

PARYŽIUS, geg. 15. — Fran
ci jon atvyko Abisinijos valdo
vas Ras Taffari. Jį lydi šeši 
aukštieji valdininkai, du liūtai 
ir keturios žebros.

Francijos vyriausybė ruošia 
jam karališką priėmifną, nors 
jis ir juodųjų karalius.

—
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Anglijos darbininku valdžia 
laimėjo parlamente

Konservatoriaus Baldwino įne
šimas nupeikti valdžią už pa
naikinimą importo muito, at
mestas.

LONDONAS, geg. 14. — An
glijos darbininkų valdžia lai
mėjo nemažą pergalę. Finansų 
kanclerio Philipo Snowdeno su
manymas panaikinti karo metų 
taip vadinamą McKenna muitą 
importuojiamiems Anglijon iš 
užsienių automobiliams, laikro
džiams, muzikos instrumentams 
etc. tapo parlamento patvirtin
tas, o konservatoriaus Ba'ld- 
wino įnešimas nupeikti valdžią 
dėl to muito panaikinimo liko 
atmestas 317 balsais prieš 252.

Konservatoriai uoliai rėmė 
savo lyderio Baldwino įnešimą, 
3et darbiečius palaikė libera- 
ai, kurių tik devyni tebalsavo 

su konservatoriais prieš val
džią.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaidas ruošiasi 
Londonan premjero 
pėdinį — kaip tik 
Francijos kabinetas
—pasitarti reparacijų 
klausimais. Anglijoj dabar ne
abejoja, kad Dawes’o ekspertų 
planas bus naujosios 
valdžios priimtas.

Spaudos cenzūros
Liberalų atstovas

šiandie įnešė parląmentan bilių, 
kuriuo siekiamos įvesti cenzūrą 
spaudos skelbiamoms sensaci- 
nėms žinioms.

phsikviesti 
Poincare’o 
bus naujas 
sudarytas, 

plano

francuzų

biliuš.
Be> keley

Kankinimas kaliniy Lenky 
kalėjimuose

Kairiosios partijos Seime rei- 
ka.la.uja pa daryt tardymą.

VARŠAVA, geg. 11. — Len
kų Seimas 113 balsais prieš 
112, taigi tik vieno balso di
džiuma, pasiuntė komisijai kai
riųjų Seimo atstovų interpelia
ciją, reikalaujančią, kad butų 
padaryta tardymas dėl nežmo
niškų kankinimų politinių kali
nių Lenkų kalėjimuose.

Francijos premjeru vei 
kiausia bus Herriot

Soeialistų dalyvavimas valdžioj 
kol kas abejotinas.

PARYŽIUS, geg. 15. — fran
ci jos radikalų lyderiai, Edouard 
Herriot, Paul BoncOUr, Leon 
Blum ir kiti, laimėję tokią milži
nišką pergalę parlamento rinki
muose, ir pašaukti dabar stoti 
naujos valdžios prieky, kol kas 
dar nęnusistatę, ką jie turi. da
ryti. /

Herriot, kurs veikiausia bus 
premjeras, staiga išvažiavo iš 
Lyono—jis yra to miesto burmi 
stras — į kaimą, kur jis pasi
kvietė ir savo draugus pasitarti 
busimos politikos klausimais.

Ar socialistai dalyvaus val
džioj, ar ne, kol kas nežinia. 
Kad dalyvavus kuriame ' nors 
kabinete su buržuazijos atsto
vais, jie pirma turi gauti Ant
rojo Internacionalo leidimą. Ei
dami Amsterdamo kongreso ta
rimu jie ir iki šipl susilaikė 
nuo dalyvavimo bet kurioj mi
nisterijoj. Bet tikimos, kad Am
sterdamo Internacionalas dabar) 
pritartų jų dalyvavimui, jeigu 
tik Francijos soeialistų vadai 
patys sutiktų dalyvauti. Jei vie
nok socialistai atsisakytų imti 
atsakomybės ant savo 
tai kabineto branduolį 
šia sudarys Herriot, 
Painleve ir Loucheur,
sis kaipo finansų ministeris.

Interviu su Chicagos Tribū
ne korespondentu, vienas lyde
rių davęs šitokį busimos radi
kalų valdžios politikos braižinį:

Pirma, eVakuavimas Ruhro 
ekonominiai, finansiniai ir mi- 
litariniai, jeigu tik Vokiečiai 
priims reparacijų ekspertų pla
ną.

Antra, Pripažinimas sovietų 
Rusijos, nebojant kaip Maskva 
žiuri skolos Francijai klausimu: 
tuo reikalu busią galima susi
tarti paskui, kadangi Rusija vis
tiek per ilgą laiką dar nesugebė
sianti nteko mokėti.

Trečia, panaikinimas Franci
jos ambasados prie Vatikano ir 
įsnauja nutraukimas ryšių tarp 
Romos katalikų bažhyčio,s ir 
valstybės.

Ketvirta, panaikinimas val
džios dekretu paskelbtų priva
lomų įstatymų, kuriuos prem
jeras Poincare sugebėjo praves
ti parlamente, nežiūrint aštrios 
radikalų opozicijos. Nė vienas 
tų įstatymų tečiaus dar nebuvo 
taikomas.

Penkta, revizija priedinių 
i mokesnių plano, kurį Poincare 
pervarė prieš pat parlamento 
rinkimus. Vietoj to veikiausia 
bus stengiamos gauti daugiau 
valstybei pajamų grieštesniu 
esamųjų įstatymų vykdymu, di
desnių mokesnių antdėjimu ka
ro pelnininkams ir, pagaliau, 
tam tikru didžiųjų turtų rekvi
zavimu.

Meksika protestuoja

Ruhro kasyklų darbininky 
streikas

Prie 600,000 streikuojančių 
angliakasių gal dar prisidės 
400,000 gelžies ir plieno dar
bininku, v

DUESSEjLDORF, Vokietija, 
g. 15. —. Besitęsiąs Vokieti

jos kasyklų darbininkų strei
kas visai išsėmė streiko fon
dus ir angliakasiai stengias vi
sokiais budais surinkti 
pinigų ir maisto vargą 
čion tiems streikininkams

kiek 
ken- 
šelp-1

Komunistai daro didžiausių 
pastangų suagituoti plieno ir 
gelžicp fabrikų darbininkus, 
kad ir jie prisidėtų prie strei
ko. Jei jiems tatai pavyks, prie 
dabar streikuojančių 600 tuks
iančių angliakasių prisidės dar 
400 tūkstančių naujų streikie- 
rių.

ANATOLE FRANCE DŽIAU- 
GIAS POINCARE’O KRITIMU.

15. — Di-
Francijos 
Akademi- 

France, de'l 
kritime 
partijų

PARYŽIUS, geg. 
džiausiąs šių dienų 
rašytojas, Francuzų 
jos narysAnatole
priežasties Poincare’o 
ir laimėjimo kairiųjų 
parlamento rinkimuose, išspau
sdino laikrašty L’Oeuvre (Dar
bas) straipsni, kuriame sako:

“Aš sveikinu šitą didžią per
galę. Francija tuo budu pareiš
kė savo norą taikos, h ?

“Aš dažnai sakiau, kad 
netikiu, buk karas esąs amžinas 
žmogaus reikalas. Aš trokštu, 
ir tikiuos, ir numatau ateitį, 
kur tarp lygios kultūros žmo
nių tautų viešpatauš taika ir 
sandara.

aš

“Ruoškimės tai ilgstamai tai
kai. Saugokimės senosios patar
lės. Ištikrųjų, kas geidžia tai
kos, tas turi ruoštis taikai. Toks 
yra musų troškimas, toks musų 
rupesnis, ir toks turi būt musų 
darbas.

“Dirbkime universalei taikai, 
o tas darbas — argi jis nėra 
vertas didžiausių sielų ir kil
niausios drąsos? Jį bandė Ce
zarų Roma, kai ji buvo pasaulio 
karalienė. Gal nuveiks jį šių die
nų Europą?”

Bergeris sveikina Franci 
+ jos socialistus

WASHINGTON, 1). C., geg. 
Amerikos so- 
kongrėsė Vie
ku rs yra taip- 
Internacionalo

15.— Vienintelis 
čia lis tų atstovas 
toras L. Bengei’, 
jau Socialistu
Vykdomojo Komiteto narys, pa
siuntė Francijos socialistų par
tijai Jean Longuet’o adresu 
šitokį sveikinimą:

“Nuoširdžiausių sveikinimų. 
Frąncijos socialistų partija, ku
ri dėl karo ir karinio pclninin- 
kavimo nukentėjo daugiau nei 
kuri kita civilizuotame pasau
ly, išskyriant Amerikos, dabar

* -A • • t-atgijo. Francijos darbininkų 
klase seka Didžiosios Britani
jos pavyzdžiu. Soicalizmas vėl 
žengia pirmyn. Tegyvuoja 
Tarptautinis solidarumas!”

TRAUKINYS UŽMUŠĖ TRIS 
STUDENTUS.

MARTINSVILLE, Ilk, geg. 
14. — Pennsylvani jos geležin
kelio traukiniui trenkus kryžke
lėj į automobilių, liko užmušti 
trys vietos aukštesniosios mo
kyklos studentai: Carlton Pay- 
ne, 17 m., ir mergaitė Irena 
šėfer, 16 m. ir Helen Fraker, 16 
metų.

ŽINIA APIE SUN VAT-SEN’O 
MIRTĮ UŽGINAMA.

ŠANGHAI, Kinai, geg. 15.— 
Iš Kantono gauta čia du prane
šimai, kurie užgina žinias, buk 
pietų Kinų valdžioj preziden
tas Dr. Sun Yat-Stm esąs mi
ręs. Jis buvęs sudirgęs dėl nu- 
sišaldymo, bei dabar esąs visai 
pasveikęs.

APVOGĖ BANKĄ.

DANVUIjLE, III., geg. 15.
Pradeginę skylę į saugiąją šė
pą, plėšikai išsinešė iš Clay- 
tonsvillės State Banko $1,700 
pinigais ir $10,000 Liberty Bo
nais.

Chicago ir apielinkė — Šian
die gražu, šilčiau. Nedidelis 
mainąsis vėjas.

pečių, 
veikiau- 
Briand, 

pastara-

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
15X— Užsienio reikalų ministe
rija instruktavo Mejksikos 
charge d’affaires Washingtone 
užprotestuoti Jungtinių Valsti
jų valdžiai dcl nuolatinių Ame
rikos imigracijos valdininkų 
sulaikymų ir neleidimo per sie
ną į Jungtines Valstijas meksi
kiečių. Pastaruoju laiku buvę 
sulaikyta keletas įžymių mek
sikiečių tik dėl to, kad imig- 
lacijos valdininkams jų pavar
dės pasirodę svetimos, nors iš
tiesi; jie buvę Meksikoj gimę.

D’ESTOURNELLES DE 
CONSTANT MIRĖ.

PINIGU KURSAS Buvo didis tarptautinio nūs 
ginklavimo šalininkas.

Vakar, gegužio 15 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.37
Belgijos, 100 frankų ............... $4.92
Danijos, 100 kronų ............... $17.09
Italijos, 100 lirų .........  t $4.44

♦ Francijos, 100 frankų ........... $5.87
' Lietuvos, 100 litų ................. $lp.00

Norvegijos, 100 kronų ....... $13.82
Olandijos, 100 florinų ....... $37.35
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

PARYŽIUS, geg. 15. — Baro- 
nas d’Estoumciles de Constant; 
didis Francijos tarptautinio nu 
siginklavimo šalininkas, mirt 
Jis buvo gimęs 1852 metai*. 
Kartu su Lėon Bourgeois jis 
atstovavo Francijai Haagob 
konferencijoj 1899 m.

jiadi'a’ii’. >w...
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NAUJIENOS, UHcago, UI Penktadienis, Geg. 16, 1924

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pašelpinis 
Kliubas, Nedėlioj, 18 d. Gegužės-May, 1924, Justice 
Park, Willow Springs, III . Pradžia 9 vai. ryte. 
Gerbiami Chicagos Lietuviai pasinaudokite šių pro
gą nes tai bus pirmutinis piknikas šiame sezone gra
žiausiam darže, prie miškų, šalę Tautiškų Kapinių, 
puiki salė dėl šokių. Bus pirmutinė proga šią vasarą 
smagiai laiką praleisti. Pasarga, važiuokite Archer 
Avė. karais iki galui linijos, tada paimkite Joliet ka
rus, kurie priveža prie daržo. Kviečia KOMITETAS. 

% . ■ ■ ■■ —■ ■ ■ . ■  ....................... .......................#
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f PUIKUS BALIUS ' j
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKA DR-STĖ 

Subatoj, Gegužės 17, 1924 
KOLERICH SVETAINĖJE,

4430 So. Wentworth Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga ypatai 35c. 

Kviečia visus atsilankyti, be skirtumo.
< KOMITETAS.

. PIRMAS PAVASARINIS SŪKIS
' .i

Kurį rengia.
Lietuvių Pasilinksminimo Kliubas

(Lithuanian Sočiai Club)

Subatoj, Gegužio-May 17, 1924
AUBURN MASONIC TEMLE

7832 S’o. Union Avė.
Pradžia 8 vai. vak. Tikietas 55c. ypatai.

Užkviečiarr.'e visus lietuvius ir lietuvaites dalyvauti virš minėta
me baliui kur bus geriausia lietuviška muzika. Meldžiu nepamiršti. 

Kviečia KOMITETAS.

--------------*įl

Prakalbos
Temoje:

Visos Tautos Marguoją j Kovą Armageddoną
Milijonai dabar gyvenančių nebemirs

Didysis karas neįsteigė pasaulyje demokratijos.
Visos tautos vėl rengiasi į kartj.
Darbininkų streikai, valdžios ištvirkimas, išnaudojimas, bolševiz

mas, revoliucjos ir anarkijoš bajsiAi sujudino civilizacijos pamatus.
Baimė apėmė visokios luomos žmones. Jie dabar klausinėja kas 

toliau atsitiks? ' t
Kokia yra priežastis pasaulio vargams? Į šį ii* į visus kitus 

augščiaus suminėtus klausimus atsakys
Kalbėtojai: F. Zavist ir Beneckas. .

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO 18 DIEN, 1924 M.
Pasekančiose vietose:

4 SEVVARI) SCHOOL SVETAINĖJE,
4600 So. Hermitage Avė., (Town of I>ake)

Pradžia 3 Vai. po pietų.
PIEKAK1) SCHOOL SVETAINĖJE.

21 Place ir Oakley Avė., Chicago, III.
Pradžia nuo 7 vai. vak.

FROEBEL SCHOOL SVETAINĖJE,
Naujame name prie Madison Str., Gary, Ind.

Pradžia nuo 1:45 po pietų. \
Įžanga dykai. Kolektų nėra

TARPTAUTINIS BIBLIJOS STUDENTŲ SUSIVIENIJIMAS.

Skaityk Gyvenimą

GYVENIMAS
Mėnesinio Grynoj© Mokslo Žurnalas

Leidžiamas Mokslo Draugų 
Redaktorius Dr. Ą. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, malonus,
K reikalingas ir naudingas.

GYVENIME surasite paskutines mokslo nau
jienas.

GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiš- ' 
kiai, kad kiekvienas lengvai gali su
prasti kadir keblius dalykus.

GYVENIMAS netarnauja jokiom partijom ar 
sektoms, bet tik vienam grynajam 
mokslui, kurs siekia pažinti tikrą tiesą 
ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno gyvenimo numerio. — 
Išsirašykite Gyvenimą visiems mątams. — Tap
kite Mokslo Draugais. — Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20c. — vienų metų prenumera
ta $2.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
t ; GYV

3303 So. Morgan St.
" 1 i . ......... . ....

Chicago, III.
-1

■

-

Mietą

FIRST TRUST ANDsvori.

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

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Uinois'

aparatai

Chicago.

namus ir sulig jūsų

3992 Archer Avė:

22.8
22.0

20.5
19.8

12.10
11.60

7.55
7.16

26.5
25.5

16.00
15.5

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

1065
1495
1325

1795
2595
2175

BORDEN 
BUILDING 
NEVVYORK

Skaitykit šiuos*straipsnius kas 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

THE 
BORDEN 

COMPANY

Kas Dedasi 
Lietuvoj

BORDEN’S Eaglė 
Pienas neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
uis maistas jūsų ku
štąs kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo peuž- 
ganėdina.

Jei nešinai kaip .Vartoti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.

NAUJI LIETUVOS METALl
NIAI PINIGAI

T AUTINI AL-VALSTYBINĖS 
PRAMOGOS ‘

įdedi į kišenių — 
paimi'į pirštus, yra 

pažiūrėt — žiba, 
skamba ma- 

visi kūno

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

Cr Gulbransen Trade Mark 
Kaina $275.00 iki $420.00

Didelis pasirinkimas

Siame skyriui, tnea talkas 

nuo laiko gvUdMsime rei

kalu* (domius būsiančioms 

motinoms Ir motinoms Jau

ny kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas ir pe- 

Rijimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir um* Jaučiame, kad tai 
yra dalykas. kur| man tu-1 

rime reguliariSkals laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pergvUdeatL

Kiti moka po tiek už senus namus. Statome

5 ar 7 pasažierų ............ ........
Sedan 5 ar 7 pąs.......................
Brougham 5 pas......................

JSWCTT 
cThrifty SiX 'BuiU byPaigt

Atidarytas 5 pas.............. .........
Sedan ............................................
Brougham .................................

Mes. duodame ant lengvų išmokes- 
čių kožnam vienam, ateikite greitai 
pas mus, nes busite užganėdinti.

CHICAGO MOTOR SALES 
J. J. Bagdonas, Prezu 

4612-16 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 8282

Lietuvos žmones drauge su 
valstybės pagelba kasinėtai ręn- 
gia šiokias tokias pramogas- 
šventes: Lietuvos nepriklauso
mybės šventė, Darbininkų soli
darumo švente, Medžių sodini
mo šventė ir 1.1, šiemet prisi
dės dar dvi šventės: Dainų 
Šventė ir “Vilniaus medžio” so
dinimo šventė. Be to dar mano
ma rengti kokius tai “Vilniaus 
ugnies” komitetus. Tie komite
tai žada suorganizuoti, kad va
kare prieš medžių sodinimo d’c- 
ną visose aukštose vietose,, ypač 
pilekalniuose, deginti ugnį: 
ypač Kauno apielinkėse, mano
ma tą vakarų aukščiausioj vie
toj uždegti ugnį. Prie to dar 
bus renkama ir aukos. Jau pa
duota spaudon knygute: “Kaip 
sodinti Vilniaus medį”, kuri, ži
noma, agitacijos tikslu bus pla
tinama. /

/Taipgi prie “Dainų šventės’' 
visomis jėgomis ruošiamasi. 
Dainų šventos antai Latviai ir 
Igauniai jau seniau, dar prieš 
karą švęsdavo. Šiemet ir Lie
tuviai švęs. /Labai gražu! Ar 
cik palengvėle ir nejučiomis to
kios ir joms panašios pramogos 
nenustelbs sumigusįjį šventų 
vietų—Šidlavų-Kaflvarijos lan
kymą ! ?—Pranės Brolis.

PIANAI, PHONOGRAFAI, RADIO
Gulbranseno Regištruoti Pianai ^atsako patys už save, tai viena 

tini ui pianai katrie užima pirmą vietą markete. Brunswicko Pho 
nografai .

Atsimenu, p^ieš karą, kai 
aukso ir sidabro ,o ypač to ne
laimingojo varelio buvo visur 
pilna, tai žmonės grobstydavo 
popierinių pinigų, nes, jie ii’ ne
šiotis ir padėti patogesni. Da
bar, kai rubliais, ostais ir voki? 
čių markėmis daugybė žmonių 
pralobo (milionieriais paliko), 
tai norėtų, kad pinigai būt me
taliniai: “Et, ką — sako — tas 
margas lyg nuo cukraus popie
rėlis; kad būdavo sįdąbtinis rub
lis arba auksinis impėrljolas, tai 
kas kita: 
jauti sveria, 
kas čiupiųeti, 
išmetei iš rankų — 
loniu balsu, beveik 
pająutimai—regėj imas, girdei i- 
mas, užčiuopimas (dasilytėji- 
mas) — patenkinami...” Dabar 
Lietuvos valdžia rengiasi leisti 
metalinių pinigų 1, 2, 5, 10, 20. 
50 centų iš vario-aliuminijaus; 
1, 2, 5, 10 'litų iš sidabro, o 25, 
50 litų—auįkso. Su didesnės
vertės tiek to, bet su tais ne
laimingais centais vargas! Juk 
už centą nė adatos, nė degtukų 
dėžutės, nė menkiausio dalykė
lio negalima nupirkti, tad kam 
jų ir beleisti?

—Pranės Brolis.

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje žmonės jau pastatė 

12,985 naujų namų per 1922 metus. 
Ar jus žinote, kad Hehnar Turkiš
ki cigaretai suteikia jutus gerumą 
kuomet paprasti cigaretai suteikia 
jums daugumų.

Kaina nuo $45.00 iki $350.00 
lengvi išmokėjimai.

Dr. De Forest Radio aparatai, tubes. Zenith Radio 
Parsiduoda pąs mus.

BRIGHTON PARK!
PAMATYKITE MUSŲ NAMUS

Dabar statomus v
Ant Rockwell, 41st ir Montgomery

6 ir 6 kamb., bungalow stogai, aukšti beismentai, Hot Water Hoat, $16,000 Cash.
4 ir 4 kamb. Gable stogai, aukšti be'isementai, Stove Heat, $11,00 cash. 
Lengvai gausite bankuose paskolą.

Plano. Ateikite pasitarti.

STRAIPSNIS 
Į Kūdikio Svoris ir 
I Tėvai turėtų reguliariškai pasverti 
savo kūdikį ir užsirašyti skaitmenis. 

Į Per pirmus šešis mėneius rekomen
duojama sveti sykį j savaitę, o pas- 

I kui du sykiu j menesį laike antrųjų 
metų. Silpnesni kūdikiai reikia sver
ti dažniau Sveikas, normalis kūdi
kis praranda dešimtį ar vienuolika 
nuošimčių savo svorio dvi dienos po 
gimimui, ir neatgauna iki dešimtos 
dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po ant
rajai dienai parodo, kad kūdikis rei
kalauja daugiau maisto negu jam 
krutįs suteikia.

I Abelnai, kūdikis pabaigoj pirmų 
metų sveria tris sykius daugiau negu 
svėrė gimęs Kas savaitę sveikas, 
normalus kūdikis, paprastai, įgyja 
nuo ketuirų iki šešių uncijų svorio, 
Abelnas augžtis gimusio kūdikio svy
ruoja tarp 16 ir 20 colių, o svoris tarp 
šešių ir astuonių svarų . Vyriški pa
prastai sveria puse ar trimis ketvirt- 
daliais svaro daugiau negu mergai
tės.

l Kūdikio svoris ypatingai didėja bč- 
gyj pirmųjų dviejų savaičių. Po to, 
iki penkto mėnesio ūgio didėjimas ei
na laipsniškai, kuris tęsiasi nors jau 
no taip sparčiai, iki metų galo. Bėgyj 
antrų metų kūdikis paaugėja keturis- 
penkis colius; bėgyje trečių, nuo tri
jų iki keturių colių; bėgyj ketvirtų, 
nuo dviejų iki trijų., o nuo • šitų iki 
vienuoliktų kūdikis vųik kasmet pa
augėja vieną kr du coliu.

Laikotarpis kuriame kūdikis labiau
sia auga yra pirmieji penki jo gyveni
mo mėnesiai,/ ypatngai jis didėja1 ant
rame mėnesyje, kūrime kūdikis turė
tų dagauti po šešias ar aštuonias un
cijas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutinį svo
rį kūdikio nuo pat gimimo.

Lentelė rdanti kūdikio vidutinį

Gimus —
Berniukas .... .........................
Mergaitė ........................

Trijų mėnesių •*-
Berniukas ...j.......................
Mergaitė ..............................

šešių mėnesių —
Berniukas .... -A......................
Mergaitė ................

Dvylikos mėnesiu —-•
Berniukas ..La...,....;....
Mergaite ...........

18 mėnesiij —
Berniukas ............................. .
Mergaitė .............,................

24 mėnesių —
Berniukas ....,<......................
Mergaite ..............................
Toms motinoms, kurios turi kūdi

kius, bet negali jų žindyt, rekomen
duojama Borden’s Eagle Pienas bon- 
kutėmis. Tai yra puikiausias pienas 
ir geriausias cukrus, moksliškai su
maišytas ir prirengtas. Borden’s 
Eagle Pienas yra maistas budavojąs 
stiprias kojas ir sveikus kunus. Jis 
kudykiui suteikia svorio, .kuris reika
linga sveikatai ir normališkumui. Jis 
remiama ir rekomenduojama gydyto, 
jų per 65 metus delei jo augštos ko
kybės.

uEROVės skYRIUo*
..u'.iuhiii^dinįBsaa^si
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Maihykite savo senus automobilius
tvnfc nciujvi T’o.i/’.’C a.x'l>xx JeNvett.
praisai nukrito.

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

Saugumas dėl Taupymų

194 Vyrų Vilnoniai Siutai 

^13.95
Olselio išdirbystė

Išdirbūjų stakas sumažinamas. Iš
pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos' visiems. Worsteds, sergės, 
cassim«res, tvveeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota nuo 9 ryto.

yS. teikite tiesiai j vnusų didelį 
olselio krautuvę

SmitFi &. Co.
Joe. Vatipka, Sales Managerius

Olselio kriaučiai. Įsteigta 1895 
833-835 W. Jackson Blvd.

Vienas blokas į vakarus nuo Halsted 
Atdara seredomis ir subatomis 

iki 9 vai. vak.
Bušai sustoja prip musų durų.

AIIIIIIKflIHI

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

i, L FABTON AS CO.

809 W. 351h StM Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

—— i —<
__________________ J-------------------

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisui 
127 N. Dearborn St., Room-111-11 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-€ 
Gyvenimo vietai 

8328 So. Halsted St 
Tel. t Boalevard 1810

Valandos: nuo 6 Ud 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, fiskyrua katvargą. 

Nadilipmia nuo 9 iki 12 ryta.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canal £552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Ksrkant arba parduodant Lotus, 

amus, Fermas Ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgižiaus 

. lengvomis išlygomis.

S. W. B ANĖS, Advokatai
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

■ Room 909 Chicago Trust Building 
7* West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
i ...........

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’L, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

1 ,. .....................................iii ,

TaU Dearborn 9057 ,

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington A Clark

Name Tal.t Eyda Park 3895

f!

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

21 So. La Šalie St. Room SS«
Tel. Central 5B3»U

Vak. 8223 S. Halsted St., Chican.
Tel, Yanhi 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279,

Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi d'‘bar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

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

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

f—11 -■ " 1 ■"
Tel. Lafayette 4223

' Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th St., Chicago, IR.
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KORESPONDENCIJOS Į

Kenosha, Wis
Iš visų kampų

ix> globa SLA. Te
tik keli mėnesiai, kaip cho- 
gyvuoja, bet nežiūrint į tai, 
daug kuo pasižymėjo. Vie- 
didžiausių nuopelnų yra

visai nesusirinkimo delegatas 
buvęs.

Ant rytojaus, t. y. gegužės 7 
d. laikytame kriaučių 218 sky
riaus susirinkime, labai mažai 
susirinko narių. Pirmininkas 
apsižvalgęs ir pastebėjęs, kad jo 
vienminčių yra daugiai!, su šyp
sena ant veido patiekė aną re
zoliuciją ir jąt pervarė. Paskiau 
vėl linksmiai pažvelgė į visus 
tuos, kurie balsavo už rezoliu
cija, lig norėdamas širdingai 
padėkavoti. Gal taipgi mane, 
kad tas nevidonas Poška, tai 
tikrai dabar bus išmestas į gat
vę.

čia yra gera pamoka kriau- 
čiams, kurie nesilanko į susirin
kimus. Ir jiems gali kada nors 
komunistiška virvutė užsinerti, 
nes komunistai labai moka nau
dotis proga.—J. Balis.

nebenorėjo nei kandidatuoti,— 
vos du surado, kurie State kan
didatūras, o kiti, kurie buvo 
iškalno numatyti visai atsisa
kė, nes nematė galimybės lai
mėti. Oi, bloga jiems, kuomet 
daugiau narių atsilanko į susi
rinkimus, bet kaip jie jaučia- 

daugumoj, tai good bye!
Vytautas.

si

Iš

Detroit, Mieli.
SLA 21 kp. darbuotės.

Pagalios jo mergina kone pra
dėjo alpti. “Teligentas” aplink 
strapinėjo kol neišėjo į valgyklą 
pietaut.

Aš taipgi netikėtai sutikau 
savo semi laikų pažįstamą drau
gą, kuris mane pavadino pas sa
ve pietų.

Vėliau sugryžę į tą pačią 
svetainę gėrėjomės labai juo
kingais vaidinimais, kuriuos ne
blogiausiai “L. M. G.” (iš Chi
cagos) pavyko suvaidinti.

Po perstatymo prasidėjo tik
ras balius, bet kur buvęs, kur 
nebuvęs, štai pasirodo ir “Teli
gentas”. Tuoj vėl visus pradė
jo kamandavoti, ir ko veikiau
siai ragino rengtis grįžti Chica- 
gon, bet šį sykį ne tik kad paša
liniai, bet ir jo mergina, atsisa
kė su juo tartis ir pasiliko
kitais būrelio nariais pasilinks
minti, 
vieno pagryžimo iš skiepo rodė
si esąs silpnesnis protu, kol ga
lų gale ir ant kojų vos bepasto
vėjo. Vėliaus, rankomis sienos 
prisilaikydamas, visus palikęs 
spruko iš svetainės.

Kiti chicagiečiai pasilikę va
landėlę pasibovijo ir atsisveiki
nę iškeliavo.

Aš savo draugo buvau už
kviestas pasilikti nakvynei, to
dėl ir užsibuvau iki vėlumos.

Pirmadieny keliaudamas at
gal Chicagon, mąsčiau sau vie-

Binghamton, N. Y.

jie gali 
busian- 

tame: 
elemen-

Gal bus įdomu “Naujienų” 
skaitytojams sužinoti kas de
dasi Kenoshoje. Apie 2—3 me
tus atgal ši vieta nebuvo taip 
pagarsėjusi kaip dabar, šiuo lai
ku tankiai matytis tai šiokių, 
tai tokių žinučių laikraščiuose, 
kurias iš čia paduoda įvairaus 
plauko korespondentai: Bijūnė
liai, šilo Varnai, Slapukai. Vie
nok ir jie neįstengia aprašyti 
visų įvairenybių.

Čia yra daug draugijų ir 
draugijėlių, kurios viena su ki
ta lenktyniuoja. Labiau už vi
sus atsižymi Dailės Choras, 
kurs tapo sutvertas spalių 22 d., 
1923 met. 
dėl 
ras 
jau 
nas
pastatymas veikalo “Iš Meilės”, 
kurs buvo loštas du kartu: Ra- 
cine ir Kenoshoje. Pirmoje 
vietoj išėjo kiek geriau, antroj 
—nekaip. Bet Dailės Choras 
dar per jaunas ir todėl negalima 
norėt, kad kūdikis tik užgimęs 
vaikščiotų ir kalbėtų. Atvai
dinti tą veikalą reikalinga turėt 
daug energijos ir spėkų, ko pas 
choristus dar trūksta. Gal pa
sitaisytų jei būt vikresnė val
dyba. Vieną syk atsitiko, kad, 
važiuojant lošt į Ručine dvi ar
tistės sukėlė revoliuciją ir pa
reikalavo užmokėti. žinoma, 
nors tai paprastas dalykas, bei 
visgi tas nedarbininkiška.

Komunistai virsta biznieriais
Kenoshoj greit • nebeliks nč 

vieno komunisto, nes kur tik 
pažvelk, visur pamatysi, kaip 
raudonieji pradėjo lįsti į viso
kius biznius: vieni slaptai dirba, 
kiti ant paviršiaus. Todėl pavo
jaus jokio nebus, nes likę biz
nieriais, jie revoliucijos nekels.

Dar vienas dalykas. Ne la
bai senai, mus kehcshiečius, 
aplankė labai negeistinas sve
čias. Jis pirmiau čia yra gy
venęs ir buvo geras žmogus, 
bet, matyt, kaip tik jjs apleido 
Kenosha,' tai nuskriaudė savo 
draugus ir pažįstamus, kuom 
tik galėjo. Matyt, lietuviai, 
yra geradariai: jie visus sušel
pia. Ir šis pavargėlis gavo pu
sėtinai aukų, bet dabar pradeda 
nebesisekti, ir jam teks apleisti 
Kenosha. Patartina ir kitų ko
lonijų lietuviams apsisaugoti 
tokių gudruolių. Gal nū viena 
tauta nesušelpia tiek daug viso
kių špešelų, kiek lietuviai.

—Gėlės žiedas.

suGirtas komunistas norėjo 
mušt socialistų darbuotoją. 
Gegužės 1 d. Lietuvių Sve

tainėje pirm įvyksiant L. P. 
Kliubo šokiams, atėjo drg. 
Songaila ir kalbasi su rengė
jais džiaugdamasis, kad taip 
puikiai svetaine išrėdyta. Jiems 
besikalbant priciina “susipra
tęs darbininkas” ir gerokai “ap
sišvietęs” munšainu, ir tuoj 
prie Songailos sakydamas:! 
“Jus čia perdaug dideli bosai] 
ir daug 
tainė yra komunistų 
kiems socialburžujams 
Songaila vietos nėra.”

Taipgi pasisakė, kad jis čia 
didžiausias “bosas” ir “dženi- 
torius,” tad turėsit mokėt $16, 
vietoj $12, o jei ne, tai užda
rysiąs svetainę ir nuplėšius 
dekoracijas. Pripasakojo jis ir 
daug kitokių kvailysčių. Son
gaila pareiškė, kad jis čia šian
die nieko neturįs ir nurodė 
rengimo komisiją. Bet mister 
d.ženitorius smarkiai supyko 
ir sako: “Mat, tokie Songailos 
nenori su man reikalo turėt” ii 
kibo į atlagus pradėt mušty
nes, bot kadangi ten butą apie 
dešimts žmonių ir beveik visi 
S. draugai, tai komunistą ati
traukė nuo drg. Songailos. Bet 
komunistas netekęs aukos ėmė 
rėkti, kad jis Songailą nušau- 

jam buvo pa- 
kad jis pliurpia nesą- 

dar tris sykius at-

>• išdeginat šviesos. Svie- 
ir to- 

kaip

i SLA 21 kp. praeitą susirin
kimą, turėjo gana karštą. Mat 
buvo rinkimas delegatų į atei
nantį seimą. Išrinkta du dele
gatai: J. Overaitis ir P. Jačio
nis. Bet dabar vėl kyla min
tys pas narius, kad 
likt be reprezen ta torių 
ė i am seime. Dalykas 
Jeigu bolševikuojariti

| tai sudarytų didžiumą seime, 
tai J. Overaitis liktų prašalin
tas iš sęimo posėdžių, nes jis 
parašęs kokį tai laišką savo 
draugui, kad jis (J. Overaitis) 
sutiktų būt išrinktu ir kpd 
už ji balsuotų didžiuma narių. 
Marshall’o palaimintos parti
jos sekėjai deda labai daug 
svarbos tam laiškui ir todėl 
gali kilti ginčai seime. Antras 
delegatas yra P. Jačionis. Ant 
jo yra paduota skundas įPildo- 
majai Tarybai ir jis gali būt 
suspenduotas ar pašalintas iš 
SLA. Todėl šis ir duoda pro
gos SLA 21 kp. nariams pa
sukti savo galvas, ar tik jie 
neliks be nc-prczen totoriaus 
ateinančiam seime.

Tečiaus bolševikuojanti ele
mentai mano, kad jie galės ap
sidirbti su J. Overaičiu ant vie
tos, sekantį susirinkimą, bir
želio 1 d., ir jo vieton išrinkti 

Tam 
visas

turėtų

savąjį košerną delegatą, 
tikslui jie organizuoja 
savo spėkas.

Man regis, kad čion
kreipti daugiau domės 21 kp. 
nariai. J. Overaitis ištikrųjų 
yra užsipelnęs būt ne tik dele
gatu į seimą, bet jis yra ver
tas bile vietos SLA, kurią tik 
jis galėtų atlikti. Tai žmogus 
atsidavęs SLA labui ir teisin-

Baitimore, Md.
Komunistų sąmokslas 

Pošką iš “Darbo” 
liaus vietos.

dr.išėsti 
redakto-

Gegužės 6 d. buvo 
lietuvių prosytojų 242 
susirinkimas, į kurį 
kieno ne įgaliotas komunistėlis, 
218-to kriaučių skyriaus pirmi
ninkas. Jis pasisakė, jog turįs 
rezoliuciją. Leidus ją pers kai
tyti, pasirodė, jog ta rezoliucija 
yra anonimiška, be jokių para
šų. Joj užsipuolama ant drg. 
Poškos, “Darbo” redaktoriaus. 
Užklausė kas tą rezoliuciją pa
gamino ir kodėl nėra jokių pa- 

negalėjo 
kad jis

laikytas 
skyriaus 
atėjo nė

tašų. Komunistėlis 
atsakyti, tik pasakė, 
esąs susinešęs su kitų kolonijų 
kriaučių skyriais, iš kurių tą 
rezoliuciją ir gavęs. Todėl jis 
ir reikalavo, kad skyriaus vai
dyba ją priimtų ir pasiųstų į 
A. C. W. of A. konvenciją’. Nu
gi, ar ne juokai!

Prosytojai pareiškė, kad jie 
tokių rezoliucijų vislai nesiima 
svarstyti. Tuo savo pareiškimu 
jie pakirto komunistėliui kojas 
ir jis nepasijuto kaip atsidūrė 
savo sėdynėj. Pasėdėjęs kele
tą minučių ir atgavęs kvapą, pa
kilo ir taip nemandagiai išmar- 
šavo per duris, tarytum butų

siąs ir kuomet 
stebėta, 
inones, tai

tegul “Vilnis” ir 
pasidžiaugia savo 
Juk jis “susipratęs 

” ir aklas tų laik-
Jis yra taipgi ir

Dabar 
“Laisvė” 
nuopelnais, 
darbininkas 
raščių sekėjas. J 
ADPLS. 85 kuopos narys ir 
ALDLD 20 kuopos narys.

Tai matot prie ko prieina
ma su tuo bolševikišku fana
tizmu. Pažangieji lietuviai su 
tom ydom turėtų vesti griežtą 
kovą.

SLA 50 kuopoj laimėjo 
i pažangieji.

Gegužės 6 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko SLA 50 kuopos mė
nesinis susirinkimas. Susirin- 
kiman atsilankė gana didelis 
skaičius narių, apie 70. Tad 
kai kuriems buvo labai nema
lonu, nes be jokių akinių žmo
gus galėjo matyt kas dalyvauja 
susirinkime.

Priėjus prie delegatų rinki
mo, nutariama rinkt 4 delega
tus į SLA 33-čią ir 6-tą dvi- 
metinį seimą. Reikia pasakyti, 
kad čia musų komunistams bu
vo užduotas toks didelis smū
gis, kad jie ilgai jį atsimins. Ir i 
kaipgi ne? IŠ 4 delegatų neiš*- 
rinko nė vieno komunisto, o 
jų oponentai perėjo didele bal
sų didžiuma. Išrinkti geriausi 
vietiniai lietuvių darbuotojai 
ir rimti žmonės, kurie kuopai 
gėdos tikrai nepadarys. Jais 
yra: J. M. Bučinskas, M. Ur-Į 
jas, P. B. Balčikonis ir F. Vai
tekūnas. Visi jie įeina į dabar
tinę kuopos valdybą.

Broliai komunistai, matyda
mi kad nėra progos laimėti J

Socialistai sumušė darbiečius.
Balandžio 27 df LSS' 116 įp. 

surengė debatus su darbinin
kų partijos vietps sekcija. Nuo 
socialistų dalyvavo P. Rausius, 
nuo darbiečių P. Jačionis. Rei
kia pažymėti, kad danbiečiai 
nelietė nei savo nei socialistų 
principų bei programo, o tik 
pasiganėdino atakoms ant at
skirų ypatų. Kuomet socialistai 
darė programų analizę, ypatų 
jie visai nelietė.

Nors darbiečiai tik ypatas 
puolė, vienok jie tapo taip pri
spirti, kad galų gale jie pareiš
kė: “Kam jus tik darbininkų 
partiją kritikuojat; juk yra ir 
daugiau -partijų.”

—P. Jurkšaitis.

Kelionės įspūdžiai
i Turėdamas liuoso laiko suma
niau bent valandėlei vykti iš 
Chicagos į Aurorą, 111. ir ten ke
letą valandų paviešėti.

į Kad sumanymą įvykinti vie
ną gražų gegužes nedėldienio ry
tą, nuvykau Chicago & Aurora 
stoiin ir tik įėjus man į trauki
nį, ateina, linksmai tarp savęs 
besikalbėdamas lietuvių būrelis.

Buvo tai “L. M. G.” aktoriai, 
kurie važiavo į Aurorą sulošti 
porą veikalėlių, apie kuriuos tik 
pribuvęs į Aurorą sužiojau, nes 
pasekiau juos iki pat svetaines.

Tarp to lietuvių būrelio rado
si vienas “Teligentas”, žmogus 
jau suaugęs, senyvas, o su juo- 
mi buvo jauna mergina, kuri la
bai pritiko jam už dukterį.

Bet kas įstabiausiai, tai kad 
iš jų elgimosi buvo galima įtar
ti juos esant naujai vedusiais 
arba besitariančiais greitu lai
ku apsivesti.

štai pribuvome į Aurorą. Vi
si eina iš traukinio ir aš paskui j 
išsiritau.

Kitiems iš jų būrelio suėjus į 
stotį aš palikau bestovįs netoli
mai nuo minėto “Tiligento”.

Klausau, kaip jie tarp savęs 
nerimaudami kalbas. —

‘—“Tfiu, kad tu surugtuni, tai 
jie mus paliko . — Sąmokslas!”

“Sąmokslas, sąmokslas” — 
pritarė mergina, ir jiem betę- 
siant šią kalbą, priėjo netolimai 
nuo jų bestovįs vienas jų būre
lio ir ramindamas “Teligentą” 
pasisakė turįs svetainės antra
šą ir jis apsiėmė jiems būti už 
vada. c

Tas atsitikimas suteikė man 
progą surasti tą vietą, kur bu
vo parengimas.

Einant linkui svetaines, karts 
nuo karto girdėjosi “Teligento” 
žodžiai: “Šmugel biznis, sąmok
slas” ir tam panašiai ir kalbėda
mas taip rankomis mosikavi- 
mos, jog visu praeinančių atydą 
patraukė.

Pribuvome j nurodytą vietą: 
Ilungerian Home. Čia jau bu
vo keletas iš to būrelio, ku
riuos komitetas pasitiko ir nuo 
stoties parvežė automobilium 
likusius gi gryžo parvežti.

Čia mums pribuvus prasidėjo 
jau tikra “Misterija”. Jie po
draug ir aš, suėjome svetainėj. 
“Teligentas” pradėjo rankomis 
dar labinus mojuoti, ir kartoti 
žodžius, “Šmugel-biznis, sąmok
slas”. Nenorėdamas duot nie-’nas: ir kokių netikėtų naujeny- 
kam tarti žodžio iškėlęs rankas bių tenka kelionėj patirti!

ir tt. — Svainis.

Mrs. MICHNIEVICZ- MIKIENE
AKUŠERKA

31*1 So. Halsted St., kampas 31 ąat.
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, 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.

su

o “teligentas”' po kiek- Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optom«trfat 
Tai. BouIavarS 448 f 
4«4» 8. AahlsnS 
Kampa* 47-toa gat.

1-ro* lahaba

SKILVIO. KEPENŲ, 
IO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
eguliatoriUs. Vienas doleris at-

Tel. Boulevard 4115
Dr. MichaI Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų; 

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

z

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duoJAs nuo 
KRACJ* 
sr.uly re. ------------- -------- --------- —
neAr męnesius gydymo. Atsiųskite i

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVnllace St., 

Chicago, U. S. A.

šaukė, “Gana, gana, gana” ir tt.

LIETUVIU DAKTARAI

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Telefoną* Boulevard 1980
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12, .1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 8. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III.

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

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

ano 5i80 iki 7i88 vakare.

KVEPĖJIMAS 
DRAUGAI TAUTIEČIAI!

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 85c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo. /

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street ,

SHENANDOAH, PA. !

“Kada aš rukau HELMARS tai 
kaikada jaučiu kad jų kvepėjimas 
pamaino keletą džiaugsmų ir sma
gumų kuriuos turėjau tėvynėje!”

Rūkytojui tereikia keleto minutų, 
idant įvertinti Gryną Turkišką 
Tabaką į HELMARS. Pirkdami 
HELMARS jus perkate gerumą, 
bet pirkdami paprastus cigaretus 
jus perkate daugumą.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nehižtų.

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Canai 0257
Naktinis Tel. Canai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose

UI

Tel. JBlvd. 8188
M. Woįtkewtd 

BANIS 
AKUIERKA

Puriu patyrina* 
Pasekmingai pa
tarnauju mot** 
rims prie gimdy- 
mo kiekvienam* 
atsitikime. Telkie 

Jypatišką prižiūrė
jimą. Duodu p»- 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

z-

^--DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canai 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188
Telefonai)

8419 So. Halsted St. į
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. I

1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

C* -.......... ........................
Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

I DR. M. J. SHERMAN )
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canai 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARY  A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St,
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo B 
iki 8 vai. v ak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.• •

Ofiso tel. Boulevard ’9C93 
Rezidencijos tol. Drexcl 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0618

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canai 0464

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

Biuras 4318 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Užaimokijimo kainai
Chicago  je — paltu:

Matams ...... ............—----------
Pusei metų ...........................
Trima mineaiama __—
Dviem minesiam —...... ......
Vienam minėsiu!-------------

Chicagoje per naiiotejua]
Viena kopija — .......   &
Savaitei------------------------     18c
Minėsiu! ____________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje 
paštui

Metams---------------------     J7.0C
Pusei metų ......... 3.5<
Trims mėnesiams l-7t>
Dviem mėnesiam .........   1-25
Vienam minėsiu! «7c

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams _____   $8.00
Pusei metų ________________  4.00
Trims mėnesiams .........  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.W
4.00
2.00

, 1.50 
- .75

tijai, kuriame reikalaujama, 
kad pastaroji atsimestų nuo 
Proįfresyvio Politinio Veiki
mo Konferencijos ir, ažuot 
dalyvavus Clevelando suva
žiavime, važiuotų , (birželio 
17 d.) j St. Paul konvenciją, 
kur bus ir komunistų atsto
vai. Clevelando suvažiavi
mas, girdi, nutarsiąs remti 
republikonus arba demokra
tus, o St. Paul suvažiavime 
busianti įsteigta tikra “kla-1 
sinė'Farmerių - Darbininkų 
partija.” Tai yra, žinoma, 

I tuščia šneka. Komunistai 
gerai žino, kad socialistai į 
kompaniją su jais neis, ka
dangi kompanijoje su komu
nistais negalima butų su
tverti jokios partijos, turin
čios pasitikėjimą organizuo
tųjų darbininkų masėse. Bet 
ar ne juokingi žmonės yra 
tie komunistai? Per penke
rius metus jie, kiek drūti, 
niekino socialistus ir trukdė 
jų darbą, o dabar kviečia į 
vienybę!

internacionalo, pirma negu 
jie gali dalyvauti bent ku
riam kabinete?’ Ačiū tam, 
gii^di, tas klausimas dar iki 
šiol esąs neišspręstas.

Išrodo, kad didžiosios ge
ležinkelių darbininkų broli
jos (unijos) šiais metais jau 
neberems nei “gerų” repub- 
likonų, nei “gerų” demokra
tų, kaip darydavo pirmiaus. 
Garvežimių inžinierių broli
jos vadas, Warren S. Stone, 
kuris neabejotinai yra jta- 
kingiausias žmogus tarpe tų 
unijų veikėjų, pareiškė, kad 
ateinančiojo rudens rinki
muose abidvi senosios par
tijos “bus paskandintos alie
juje” ir kad dabar atėjo “pa
togus laikas darbininkams 
pavartot savo galią balsavi
mu.”

Šitie geležinkeliečių vado 
žodžiai reiškia, kad jisai jau 
yra nutaręs nutraukti ry- 
šius su kapitalistinėmis par
tijomis ir arbA remti nepri
klausomą kandidatų sąrašą 
arba net stoti už darbo par
tijos steigimą’. Pastebėtina, 
kad augščiaus minėtąjį sa
vo pareiškimą Warren S. 
Stone padarė Amalgameitų 
unijos konvencijoje, tos uni
jos, kurioje vadovauja soci
alistai. Pirmiaus tokie uni
jų vadai, kaip Stone, niekuo
met nedraugaudavo su so
cialistais.

Su St. Paul suvažiavimu, 
kurį komunistai šiandie taip 
smarkiai reklamuoja, gali 
dar būt visaip. Kad -jisai 
negalės įsteigti jokios “kla
sinės” partijos, tai yra aiš
ku, nes jame dalyvaus įvai
rių klasių atstovų mišinys. 

| Jeigu komunistai pamėgins 
tenai pravesti savo “revoliu- 

| cinį” programą, tai suvažia
vimas subyrės į skeveldras. 
Vienok, jeigu komunistai 
vartos diplomatiją ir suva
žiavimas nesuirs, tai ir tuo-, 
met ką jisai galės nuveikti? 
To suvažiavimo šalininkai 
(neišskiriant ir komunistų) 
nori nominuot į prezidentus 
La Follette’ą, bet Wisconsi- 
no senatorius nepriims jo
kios kandidatūros, iki nebus 
paaiškėję abiejų senųjų par
tijų konvencijų rezultatai; 
jisai veikiausia Jauks ir Cle- 
velando suvažiavimo rezul
tatų, pirma negu nutars da
ryt griežtą žingsnį.. Ką gi 
iki to laiko veiks delegatai, 
susirinkę St. Paul suvažiavi
me?

Po rinkimų, kuriuose ta
po supliektas Poincarė, viso 
pasaulio akys yra atkreiptos 
į Franci jos socialistus ir ra
dikalus. Ką jie dabar pra
dės? Kokią valdžią jie su-

Geležinkelių darbininkų 
brolijos ,turinčios apie du 
milionu narių, sudaro taip 
sakant nugarkaulį toje Pro- 
gresyvio Politinio Veikimo 
Konferencijoje, kuri laikys 
suvažiavimą Clevelande lie
pos mėnesio 4 d. ir svarstys 
kampanijos planą ateinan
tiems prezidento ir kongre
so rinkimams. Kadangi 
Warren S. Stone aiškiai pa
sisakė esąs priešingas se-1 
nomsioms partijoms, tai yra 
pamato tikėtis, jogei tenai 
galų gale bus įsteigta darbo 
partija arba bent bus pada
ryta pradžia jos steigimui.

Amerikos komunistai vėl 
juokus krečia. Jų vadina
mosios “darbininkų parti
jos” pildomasis komitetas 

. paskelbė savo spaudoje “at
darą laišką” Socialistų Par-

i Tie korespondento žo
džiai rodo, kokių ignorantų 
esama tarp žmonių, infor
muojančių Amerikos publi
ką apie Europos atsitiki
mus. Antrasis Internacio
nalas (teisingiaus* reikėtų 
sakyti: Socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas) ne
draudžia socialistų parti
joms dalyvauti valdžioje ir 
nereikalauja, kad jos prašy
tų jo leidimo. Kad patyrus 
apie tai, nereikia nė per
skaityti Internacionalo įsta
tus arba nutarimus. Yra 
juk visiems žinomas faktas, j 

| kad ištisoje eilėje šalių, ku- 
! rių socialistinės partijos 
priklauso Internacionalui, 
socialistai jau dalyvavo ir 
dar tebedalyvauja įvairių 
rųšių valdžiose, ir niekuo
met jiems delei to nereikėjo 
klaustis Internacionalo nuo
monės. Internacionalas tu
ri tiktai vieną restrikciją ši
tuo klausimu, būtent tą, kad 
socialistas,’ užimąs ministe- 
rio vietą, negali būt Interna
cionalo pildomoje taryboje.

i Dabar tečiaus Francijos 
socialistams tenka išnaujo 
svarstyt dalyvavimo val
džioje klausimą, atsižvel
giant į tas naująsias sąly
gas, kurias sudarė rinkimų 
pasekmės. Jeigu socialistai 
neis j valdžią, tai radikalai 
bus priversti dėtis su parti
jomis, stovinčiomis į dešinę 
nuo jų, t. y. su liberalais ir 
gal net su viduriniais kon
servatoriais, kurie dažnai 
remdavo Poincarė. Prie to
kio valdžios sąstato griežtas 
atmetimas senosios politi
kos butų negalimąs. Ant
ra vertus tečiaus, įeidami į 
valdžią, socialistai, žinęma, 
paimtų ant savęs dalį atsa
komybės už jos” darbus. O 
naujosios valdžios našta bus 
nelengva, nes per keletą me
tų nacionalistų viešpatavi
mo ir vidaus ir užsienių rei
kalai tapo taip supainioti, 
jogei ims daug laiko sutvar
kyti juos. Klausimas tuo 
budu yra gana keblus iš-1 
spręsti. s

ATMAINA “SANDAROS” 
REDAKCIJOJE.

“Vieųybi” rašo, kad A. L. 
T. Sandaros seime, kuris šio
mis dienomis įvyko Worceste- 
ryjie, Mass., organo redakto
rium tapo paskirtas A. A. Tu- 
lys. P-as Šliakys, mat, nori iš
važiuot į Lietuvą ir yra pada
vęs rezignaciją. Slandariečių 
seimas balsavo už Tūlį tur-but 
dėlto, kad nebuvo tinkamesnio 
žmogaus. ‘

RETAS ATSITIKIMAS.

“Keleivis” rašo, kad Camb- 
ridge’iuje (gegužinę šventę ap
vaikščiojo socialistai kartu su 
komunistais. Kalbėjo J. Neviac- 
kas ir M. Plepys, ir jokio triukš
mo nekilo. Buvo renkamos au
kos politiniams kaliniams, ir 
jos tapo padalintos per pusę 
tarp abiejų partijų.

Tai yra labai retas atsitiki
mas pas Amerikos lietuvius. 
Paprastai komunistai eina ar
dyti socialistų prakalbas. Keli 
mėnesiai atgal, kuomet “Nau
jienų” redaktorius kalbėjo S. 
Bostone, tai komunistų Plepys 
mėgino padaryti skandalą, im
damas, po priedanga “klausi
mo”, šmeižti J. Neviacką.

Apie Klaipėdos ekonomi
nę padėtį 1923 m

Komunistinio Internacio
nalo pirmininkas, Grigorij 
Zinovjev, išleido manifestą 
Rusijos komunistų partijos 
nariams, išdėstydamas, ką 
jo organizacija esanti nu-l 
veikus “pasaulio revoliuci
jos” labui. Tarp kitko jisai

I Francijos socialistus var-lsak0. kad Kominterno pini- 
žo ne. Internacionalas, bet ga^ propaganda ir vaclovy- 
jų pačių partijos nusistaty- yra priežastis didelių 
mas. Prieš rinkimus j ie4komuiiistų laimėjimų Vokie- 

Į kaip žinia, buvo padarę su-1 tijoje. Tą visi žinojo ir be 
tartį su radikalais sujungti Qrįgos prisipažinimo. Bet 
kandidatų sąrašus, idant 
nedavus nacionaliam blokui 
pasinaudoti ta neteisinga 
rinkimų sistema, pagal ku
rią partija, gavusi daugumą 
balsų, praveda visus savo 
kandidatus, nepalikdama ki
toms partijoms nė vieno 
mandato. Šita sutartis žy- 

Imiai prisidėjo prie kairiųjų 
[partijų laimėjimo, — nors 
reikia pasakyti, kad dauge
lyje distriktų ji visviena ne
buvo įvykinta, kadangi jai 
priešinosi kairioji partijos 
srovė (Bracke ir kiti). Vie
nok, darydama tą sutartį su 
radikalais, Socialistų Parti
ja pareiškė, kad ji bus ga
lioje tiktai iki praeis rinki
mai; o naujamjam parla
mente socialistai*ir vėl veiks 
skyrium, nesidėdami j jo
kius blokus.

jisai pasakė dar ne visą tie
są. Kominterno pinigai, 
propaganda ir vadovybė pa
dėjo sustiprėti Vokietijoje 
ne tiktai komunistams, bet 
taip pat ir monarchistams!

Apžvalga
KULTUR1NIS BARBARIZMAS

BOLŠEVIKAI GRASINA
TUVOS VALDŽIAI.

LIE-

' Maskvos laikraščiai “Pfav- 
vda” ir “Izvestija” įdėjo straips
nius, aštriai smerkiančius Lie
tuvos valdžią už komunistų 
persekiojimą Lietuvoje. Mask
va, girdi, negalėsianti per pirš
tus žiūrėti, kaip reakcininkai 
siaučia Lietuvoje ir vartoja net 
provokaciją komunistų apkal
tinimui.

Tikra tiesa, kad reakcija Lie
tuvoje siaučia. Bet da aršiau ji 
siaučia sovietų Rusijoje. Nie
kur nėra taip žiauriai perse
kiojami valdžios priešai, kaip 
bo-lše viki joje. Kodėl bolševikai 
reikalauja laisvės Lietuvoje, o 
nepripažįsta laisvės pas save 
namie? i

BIJOSI REFERENDUMO.

Dabar Francijos socialis
tai susidūrė su padėtim, ku
rios jie nebuvo pramatę iš 
kalno. Jie nesitikėjo, kad

Vokietija? Visi numato, 
kad naujoji valdžia tarptau
tinėje politikoje atmes 
smurto ir prievartos meto- 

į dus ir eis prie susitaikymo-l kairysis blokas laimės tokią
i su kaimynais. Radikalų va- didelę pergalę, kuri duos ga- 
dai, iš kurių tarpo tur-but Į limybės ne tiktai nuversti 
bus paskirtas premjeras, ke
tina tuoj aus evakuoti Ruh- 
r’o sritį, pripažint sovietų 
Rusiją ir nutraukti ryšius 
su Vatikanu. Tokia politi
ka reikštų milžinišką smūgį 
militarizmui, imperializmui 
ir klerikalizmui, trims ar
šiausiems Europos taikos, 
gerovės ir progreso 
šams.

Poincarė, bet ir apversti 
augštyn kojomis visą nacio
nalistų politiką. Dar ma
žiaus jie tikėjosi patys turė
ti tokį nuostabų pasisekimą, 
kokį jiems davė gegužės 11 
d. balsavimai. Kas ištiesų 
galėjo svajoti, kad partija, 
kurią Maskva vos trejetas 
metų atgal buvo sudraskiu
si į skivytus, dabar ims ir 
daugiaus negu padvigubins 
savo atstovų skaičių? Ne
laukdami tokių nepaprastų 
laimėjimų sau ir radika
lams, Francijos socialistai ir 
buvo nutarę, kad jie pasi
tenkins vien tiktai p-o Poin
carė išmetimu iš valdžios, o

kraščių korespondentas te-Įtoliaus paliks vesti krašto 
legrafuoja iš Paryžiaus to- reikalus pažangiajai buržu-

prie-

šito- 
val-

Energingai vykinti 
kią palitiką Francijos 
džia sugebėtų tiktai tuomet, 
kai į ją įeitų Socialistų Par
tijos atstovai. Ar jie te
čiaus įeis į ją, iki šiol dar ne
žinia. Vienas Amerikos lai-

| Kiek laiko atgal “Naujieno
se” buvo rašyta, kad Rusijos 
“politinio švietimo” taryba, 
kurios pirmininkė yra Lenino 
našlė, N. K. Uljanova-Krupska- 
ja, išsiuntinėjo visiems Rusi
jos knygynams cirkuliarą, ku- 
riam liepiama pašalinti iš kny
gynų “buržuazinio” turinio 
knygas. Tarpo uždraustųjų 
knygų tenai buvo suminėta 
Biblija, Koranas, daugybė be
letristikos veikalų, įvairus raš
tai iš filosofijos, istorijos, po-l 
litinės ekonomijos ir gamtos 
mokslų.

i “SocialistiČfeskij Vestnik” da
bar praneša, kad tas uždraus
tųjų knygų sąrašas vasario 
mėnesyje tapo dar papildytas. 
Knygynų tarnautojų konferen
cijoje, kuri įvyko Maskvoje, 
prie uždraustųjų knygų pridė
ta sakančios r

Turgenevo — “Otcy ir Dicti” 
ir “Rudin”; Dostojevskio — 
“Biesy” ir “Idiot”; L. Tolsto
jaus — “Voskresenje” ir “Au
na Karenina”; Gončarovo — 
“’Oblomo'V”; Grigorovičiaus — 

keletas veikalų; Andrejevo — 
keletas veikalų, ir 1.1. Uždraus
ta taip pat ir Lunkevičiaus po- 
puleriai-moksliniai veikalai ir 
visos knygos, kuriose yra žo
dis “Dievas”. i

Mes stebimės, kad Lietuvos 
klerikalinis “švjebimo” jmrinis- 
teris uždraudė laikyt mokyklų 
knygynėliuose Rubakino vei
kalą “Iš Tamsios Praeities į 
šviesią Ateitį”. Bet juk bolše- 

inkvizitoriai elgiasi
daug aršiaus ir už klerikalus. 
Drausti žmonėms skaityti to
kių genialių rašytojų' veikalus, 
kaip L. Tolstojus, Dostojevs
kis, Turgenevas, Andrejevas ir 
iGončhrovas — tai yra stačiai Į 
barbarybė.

vikiški

kią nesąmonę: “Socialistai I zi jai. 
turi gauti leidimą iš antrojo

Vokietijos socialdemokratai 
nutarė reikalaut, kad- valdžia 
paduotų ekspertų planą repa
racijų klausimu visų piliečių 
balsavimui. Tokiam reikalavi
mui, rodos, turėtų pritarti vi
si žmonės, kurie nori, kad 
krašto likimą spręstų pati 
liaudis, o ne valdovai. Ypač 
jam turėtų pritarti komunistai, 
nes jie juk dabar giriasi, kad 
žmonių masės eina su jais.

Brooklyno “Laisvė” tečiaus 
apie tą Vokietijos socialistų su
manymą sako: .

“Mes gi pasakysime, jog 
tai veidmaininga jų meškerė 
pasigavimui liaudies, jog tai 
desperatiškos pastangos at
gauti savo pralaimėtą įtaką, 
jog 
vos, 
tį.”
Tai

ferendumas 
cialistams, tai kam gi “Laisvė” 
pavydi jiems už jos stvertis? 
Tegu jie stveria už jos ir tegu 
nusipiauja pirštus!

“Laisvė” karščiuojasi tur-but 
dėlto, kad ji numano, jogei ta 
“britva” yra daug pavojinges
nė jos vienminčiams, komu
nistams.

tai stvėrimasis už brit- 
kad išgelbėt savo gyvas-

yra juokinga. Jeigu re- 
yra “britva” so-

ŽINIA APIE EX-KĄIZERIO 
GRĮŽIMĄ VOKIETIJON 

NETEISINGA.

DOORN, Olandija, geg. 14.— 
žinia, kad buk ex-kaizeris Vi
lius apleidęs Doorną ir išvy
kęs Vokietijon, yra neteisinga. 
Jis tebėra Doorne. Išvyko tik 
jo žmona Herminija į Sileziją 
atlankyti savo vaiky.

E R B. Naujienų skal
iji tytojOs ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti, j tas sankrovas, kurtos 
skelbiasi Naujienos e.

Vienas žymiausių Klaipėdos 
bankų, paprastai 
“medžio” banku, 
riausiai aptarnauja 
miško prekybą ir pramonę, Me- 
ineler Bank fur Handel und 
Gewerbe, jau pabaigė savo 1923 
m. darbo apyskaitą, kuri yra 
atspausdinta ir plačiai paskleis
ta.

Balansas 1924 m .sausio 1 d. 
pasiekė 4,782,432.37 lt.; gryno 
gi pelno iš 1923 m. turėta 250,- 
809.29 lt.; atsargos kapitalai! 
paskirta 120,000 lt.; dividendo 
bus išmokama 10%.

Toje banko paskelbtoje apy
skaitoje apsistota yra ir prie 
bendros 1923 m. ekonominės 
konjunktūros Klaipėdoje, nu
šviečiant ją gana tiksliai ir iš
samiai.

Kadangi tas bankas yra gry
nai vokiška Klaipėdoje įstaiga, 
tai įdomu susipažinti su josios 
tuo klausimu nuomone.

štai ji:
“...Minėdami bendras mu

sų vietos aplinkybes, pastebim, 
kad statyba, atšaukus privers
tinąją namų valdymo tvarką 
naujai nustatytų namų atžvil
giu buvo gan veikli. Butų skai
čius pastatytuose namuose, ta
čiau, toli gražu nepatenkino 
reikalavimo, kuris dėl lietuvių 
komersantų suplauki mo dar 
didėjo.

Miškų pramonė vaidina 
Klaipėdoje, kaip ir anksčiau, 
vyriausią vaidmenį; toji pra
monė ir surištoji su ja miškų 
prekyba, kuri žymiu laipsniu 
sudaro atplaukiantiems lai
vams įtalpą, yra barometras 
prekybos padėčiai ir gyvento
jų, skaitant ir darbininkų 
sluoksnį, gerovei. 1923 metai 
šios šakos gali būti pavadinti 
tik juodais metais. Nemuno 
upei vis dar tebesant uždary
tai sielių iš Lenkijos ir Rusi
jos plukdymui, trukdoma mu
sų lentpjūvėms reikalingosios 

žaliosios medžiagos tiekimas, 
kurios Lietuvos ir Klaipėdos 
krašte miškai negali užtektinai 
patiekti. Todėl lentpiuvės, ma
ža ką išskyrus, buvo privers
tos per didžiausią metų dalį 
nenoromis neveikti. I|utų labai 
pageidaujama, kad gandai, pra- 
nešantieji apie neva ekonomi
nį Nemuno upės atidarymą, 
virstų tiesa; palankios sąlygos, 
be abejojimo, suteiks naudos 
pirmiausia Lietuvai ir ĮKlaipė- 
dos uostui. Prekyba pjaustyta 
miško /medžiaga 1923 m. rug
pjūčio 1 dieną susidūrė dar su 
viena, ypatingai opia kliūtimi 
dėl įvykusio per lietuvių-vokie
čių nesusipratimus gelžkelio 
klausimu gelžkelių susisieki
mo tarp Tilžės ir Pagėgių su
stabdymo. Ateinanti iš Lenki
jos ir Rytų Prūsijos piaustyta 
miško medžiaga todėl turėjo 
būti Tilžėje perkama į baido
kus ir su didelėmis išlaidomis 
pasiekti Klaipėdą vandens ke
liu. Galų gale lietus vasaros 
mėnesiais ir prisidėjo prie to, 
kad bendras miškų pramonės 
rezultatas, krintant kainoms, 
buvo nepatenkinantis.

Miško medžiagą apdirban
čioji pramonė gavo žalios me
džiagos užtektinai ir taip pat 
rado užtektino (reikalavimo. 
Anglies gavimas, tiesa, buvo 
dėl Rūro ir Reino kraštų oku
pacijos apsunkintai; truksian

tis vokiečių anglis, vienok, ga
lėjo būti pakeistas anglų ang
limi.

Kolonialėmis prekėmis pre
kyba buvo labai rerami; lau
kiamoje didesnėje prekyboje 
su Didžiąją Lietuva buvo labai 
jaučiama Liepojaus ir Rygos 
konkurencija, 
konjunktūros 
dėlių mastu.
kai kutioms prekėms padidėjo 
100%.

Spirito gaminimas ir likerių 
■gaminimas, kurie, apskritai 
imant vyko patenkinamai, bu
vo paliesti š. m. vasario 1 die
ną ir Klaipėdos krašte įvestuo
ju Lietuvos degtinės monopo-

vadinamas 
nes jis vy- 

Klaipėdos

Rudenį įvyko 
svyravimai di- 

Pasaulio rinkos?

liu. Ateities galimybes šiuo 
metu negali būti numatytos.

Alaus bravorai, nors jiems 
ir kenkė aukštos reikalingajai 
žaliajai medžiagdi |kqinos, -ga
lėjo, vienok, pažymėti paten
kinamą alaus reikalavimą.

Linų prekyba dėl gero 1922 
metų derliaus turėjo gerų vil
čių, vienok, gelžkelių susisie
kimo suistalNlynras ir kitos 
kliūtys skaudžiai į ją atsiliepė, 
nuo ko bendras rezultatas turi 
būti pavadintas mažai paten
kinamu. Klaipėdos linų apy
varta siekė 3,(MM) tonų. 1923 
m. derlius tiek kokybės at
žvilgiu, tiek kiekiu yra men
kesnis, negu praeitų metų; rin
ka, vienok, apie Naujus Metus 
pasidarė gyvesnė.

Juros laivų judėjimas 1923 
metais buvo, atsižvelgiant į 
laivų skaičių, šiek tiek mažes
nis, negu 1922 metais, bet to
nažas rodo nedidelį padidėji
mą, kadangi Klaipėdos uostą 
aplankė eilė didesnių krovinių 
ir keleivių .laivų. Atplaukė 
Klaipėdon 652 laivu, 598,612 
cbm., gi praeitais metais — 
709 laivai, 574,771 cbm. Klai
pėdoje laivų judėjimas labai 
išaugtų, jeigu Lietuvos Vyriau
sybei pavyktų įvykdyti savo 
pastangas nutiesti tiesioginę 
gelžkelio liniją Klaipėda—Šiau
liai, kuri jau senai reikalauja
ma. Be šios linijos Klaipėdos 
uostas negali atlikti uždavinio, 
kuris jam yra natūraliai ski
riamas.

1923 metai ir žemės ukiui 
Klaipėdos krašte buvo (nepa
lankus. Del markės kritinio 
apyvartos kapitalai žuvo, gi jų 
įsigijimas, įvedus litų valiutą, 
sudarė didelių klinčių, juo la
biau, Kad minėtasis gelžkelių 
susisiekimo sustabdymas žemės 
ūkio produktų realizavimą op- 
sunkino arba net padarė visai 
negalimu. Naujas derlius, ben
drai imant, buvo vidutinai ge
ras, nors šlapias oras vielomis 
pakenkė javų kokybei ir labai 
pasunkino šakniavaisių pasirin
kimą. Žemės nuosavybėje bu
vo pastebimas progresuojantis 
linkimas parduoti, vienok, ne
buvo ^atatinkamo reikalavimo. 
Žemės ūkiams kainos berods 
neprašoka vidutiniai 70% prieš
karinės kainos.

Lietuvos Bankas, įvedus li
tų valiutą, rūpinosi mokėjimo 
ženklais aprūpinti, ir jų buvo 
visuomet užtektinai. Bankas 
vienok neužkišo tą spragą, ku
rią “Deutsche Reichsbank” pa
sitraukdamas paliko komerci
niame gyvenime, ir kuris, lom- 
barduodamas prekes ir diskon
tuodamas vekselius, rėmė ko
mersantų sluogsnį ir šiam 
sunkiais laikais padėdavo. Šios 
pagalbos trukumas/ jaučiamas 
labai stipriai. Lietuvos Banko 
Valdyba negalės atsižadėti šio 
tautos ūky uždavinio, kurį jis 
turės Klaipėdos krašte atlikti, 
ir turės rezervuoti 
mastu lombardo ir 
kreditus. Galima būti 
kad tuomet ir debeto
čių didumas, kurių nepaprastą 
aukštumą ūkis tegalės pakelti, 
automotiniai galės nukristi iki 
normalio aukštumo.

Akcinių Bendrovių, naujų 
firmų ir pramonės įstaigų kū
rimasis vyko toliau, nors jų ir 
buvo mažiau, negu pereit, m. 
1923 m. pabaigoje Klaipėdos 
Krašte buvo įregistruota (han- 
cle Išgeri chtich eingetragen) 
1450 firmų (1922 metajs — 
1380). Tame tarpe yra 61 ak
cinė bendrovė, 91 bendrovė su 
aprėžta atsakomybe, 83 sąjun
gos. Metams baigiantis miškų 
firma Aifred Elimer ir Bend
rove buvo pakeista Rucckforth 
—Konzem pavyzdžiu akcine 
heoĮrove, kuri senajai lentpjū
vei prijungs dėžučių dirbtuvę. 
Tebūna čia paminėti dar apie 
firmos Robcrt Meyhoefer, pir
mųjų didelių biurams namų 
(Buijohochhaus) Klaipėdoje, 
‘^Sidiiffalirtshaus” i (Laivinin
kystę namų) įrengimą. (“L”.)

didesniu 
diskanto 
tikram, 
n uosi ne
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Lietuvos Rašytojų 
Padėtis.

Nemandrus abelnai imant 
Lietuvos gyventojų padėjimas. 
Visiems sunkiai gyvenasi. Visi 
skundžiasi, visi aimanuoja, kad 
sunkus gyvenimas ne gerėja. 
Gerai jaučiasi tiktai įtartinos 
doros žmonės — šmugeli)inkai, 
ilgarankiai, svetimnaudžiai ir 
tt., kurie, kad sudarius kokią 
nors “partiją” nieko nesidrovi, 
nieko nepaiso. Ir tie “dievo .iš
rinktieji” duoda “getrą” pavyzdį 
kitiems, dar nesugedusiems 
žmonėms, net leisdami savo 
obalsį “kvailas, kas progai pasi
taikius nesinaudoja!..”

Lig šiol Lietuvos rašytojų 
laukas dirvonavo. Tiesa, žmo
nės, kurie turėjo šiokį tokį į- 
kvėpimą, kurių žibėjo šioki toki 
talentai, ėjo savo gamtos uždė
tas pareigas nors klupiniuoda- 
mi — krisdami virsdami. Be
veik visi pirmieji Lietuvos ra
šytojai didžiausiuose x varguose 
gyveno, sunkiausias gyvenimo 
naštas nešė ir senatvėje badavo, 
o daugybė net senatvės nebesu
laukę krito kaip 'karžygiai kovos 
lauke rankoje plunksną laikyda
mi dar savo užsibrėžtų darbų 
nebeifžbaigę.

Taip dalykams stovint Lietu
voje nė rašytojų, nė rašliavos 
nebegalėjo būti. Jeigu buvo, 
tai tik ačiū nežinomai ir nema
tomai jėgai, kuri 
jokių aplinkybių bei sunkeny
bių, daro savo 
Tad nors turime 
gal net šimtais plunksnos žmo
nių be laiko kritusiomis auko
mis, bet turime ir literatūros— 
laikraščių, knygų ir t.t.

Dabar tik, jau šeštus metus 
Lietuvai savarankiai gyvuo
jant, rašytojai suskato, pakėlė 
ir paleido į visuomenę balsą: 
“Ko nori mus rašytojas?” 
Tvirtesniu balsu bene bus pra
bilęs Petras Ruseckas (“Kario” 
redaktorius). Jis valdžios ofi
cioze “Lietuvoj” išspausdino ar
šino ilgio straipsnį Lietuvos 
rašytojų reikalais. Ten pasa
kyta, — “Lietuvos rašytojai tu
ri savo vargų, kad tų vargų 
niekas nemato, kad begalo ma
žas už darbą rašytojams atlygi
nimas — gonoraro menkumas, 
kad rašytojų darbas laikomas 
idėjos darbu, taipgi neapmoka
mas, kad talentuoti žmonės ga
li rašyti tiktai atlikę nuo dienos 
darbo — vakarais naktimis, 
šventadieniais ir t.t., kad rašy
tojams atlyginimo normos lei
dėjai, redaktoriai ir kiti tam 
panašus — net ir švietimo Mi- 

nebenori. tinkamai 
Kauno barzdasku- 
uždirba, negu ra- 

daug gabesnių ra- 
menko apmokėji-

nežiūrėdama

darbą ir tiek, 
dešimtimis, o

Iš pa- 
švieti- 
Leidi-

Užsienių Reikalų Ministerijos, 
7) Lietuvos Universiteto ir 8) 
Valstybės Kontrolės, 
kviestųjų dalyvavo: 1. 
mo Ministerijos Knygų
mo Komisijos Sekretorius S. 
Baltūsis. 2. Finansų Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos atstovas 
—“Lietuvos Ūkio” redaktorius 
A. Vilimas. 3. Teisingumo Mi
nisterijos atstovas “Teisės” re
daktorius profesorius Antanas 
Kriščiukaitis (A iš B.—Antanas 
iš Būgnų—tas pats, kurs kitą
syk paraše “Kas teisybė, tai ne 
melas: Šimo briška, Kas kaltas 
ir t.t.). 4. žemės Ūkio ir Vals
tybės Turtų Ministerijos atsto
vas vyriausias agronomas Tal- 
lat-Kelpša. 5. Krašto Apsau
gos Ministerijos atstovas Karo 
Mokslo skyriaus Karių švieti
mo Dalies Vedėjas ir “Kario” 
redaktorius majoras Petras Ru
seckas. 6. Vidaus Reikalų Minis
terijos atstovas Piliečių Ap
saugos Departamento T. Alek
navičius. 7. Lietuvos Universi
teto atstovas prorektorius prof. 
P. /Bučys ir 8. Valstybės Kon
trolės atstovas J. Kovalskis.

šie viršuj minėti ponai ir po
naičiai platokai pasvarstę val
diškos spaudos bendradarbiams I 
atlyginimo tfbrmų sureguliavi
mo klausimą, nutarė, kad nuo 
šių 1924 m. sausio 1-mos die
nos autoriams gonorarus išmo
kant nebūtų peržengiamas šios 
maksimalės atlyginimo normos:

I. Periodiniai leidiniai

nisterija — 
pakelti, kad 
čiai daugiau 
šytojai, kad 
šytojų, delei
mo ndsveidė plunksną, ir nuėjo 
kitų darbų dirbti, kad šiaip 
bei taip prasimaitinti, ir t.t. ir 
1.1. — ilgiausia litanija.

Didžiausiai kliudo, anot Pet
ro Rusecko, rašytojams gonora- 
rą kelti, tai jų pačių nesusior- 
ganizavimas. “Rašytojų ir žur
nalistų Sąjunga” lyg gyVuoja, 
lyg ir ne. Toliau P. Ruseckas 
šaukia visus, rašytojus į kuopa 
—organizuotis ir kovoti už savo 
teises, nes jam, P. Ruseckui, 
gaila visuomenės. Jis sako: 
“Vienas neprimokėtas rašyto
jui centas daug brangiau visuo
menei kainuoja, daug labiau pa
brangina spaudinį, negu dešim
tis permokėtų”, iš viso to ma
tai, kad rašytojų ir žurnalistų 
klausimas Lietuvoje jau pilnai 
pribrendęs. Redkia tik jį sure
guliuoti, nusistatyti ir tam nu
sistatymui duoti juridinį pagrin
dą, sankcijonuoti.

Savo mintimis raštu išdėto
mis ir laikraštyje išspaudint. 
Petrui Ruseckui, matyt, pasise
kė šis tas padaryti. švietimo 
Ministerija pradžioj 1924 m. su
kvietė atstovus: 1) Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministe
rijos, 2) Teisingumo Ministeri
jos, 3) žemės Ūkio ir Valsty
bės Turtų Ministerijos, 4) Kraš
to Apsaugos Ministerijos, 5) 
Vidaus Reikalų Ministerijos, 6)

1) Už originalius mokslo 
straipsnius, mokslo veikalų kri
tiką bei recenzijas mokėti iki 
8 et. vienam eilutės kvadratui, 
už mokslo kompiliatyvinius 
straipsnius iki 5Į/£ et. vienam 
eilutės kvadratui.*).

2) Už beletristikos straips
nius, kritiką bei recenzijas — 
iki 7 et. ir beletristikos komp. 
str. iki 5 et. I eil. kv.

3) Už bibliografiją, feljeto
nus, publicistikos straipsnius 
ir šios rųšies raštų kritiką bei 
recenzijas — iki 6 et. ir už 
kompiliatyvinius straipsnius iki 
4 et. 1 eilutės kvadratui.

4) Už korespondenciją iki 4 
et. 1 etilutės kvadratui.

5) Už eilėraščius iki 60 et.
vienai eilutei. i

6) Už vertimą originalių
straipsnių iš svetimų kalbų ver
tėjui mokėti iki 1/3 tos rųšies 
raštams nustatyto maksimalio 
honoraro. |

Pastaba: Aukščiau išvardy
tuose punktuose aflygiin/imc| 
normos nustatyti pagrindai! 
paimtas spausdintos eilutėj 
kvadratas, kuris turi 11 pa
prasto šrifto spaudos ženklų, j 
Todėl, išskaičiuojant honorarą, 
kvadratu skaityti 11 spaudos 
ženklų arba jų vietų, neatsi
žvelgiant į šriftą.

7) Redaktoriams, neužiman- 
tiems etatines (kaipo redakto
riaus) vietos mokėti po 30 litų 
už kiekvieno spaudos lanko 
(lanką skaitant 32,000 spaudos 
ženklų) suredagavimą.

II. Neperiodiniai leidiniai
1) Už originalius veikalus 

mokėti iki 25% brutto kainos 
arba 260 litų už spaudos lanką.

2) Už vertimus: a) literatū
ros ir šiaip lengvesnio turinio 
•vaikaiti iki 12% brutto kainos 
arba 140 litų už spaudos lanką: 
b) už mokslo veikalų vertimus, 
į kuriuos vertėjui tenka įdėti 
daug darbo (pav. išdirbant ter
minus ir 1.1.) mokėti iki 18% 
brutto kainos arba iki 200 li
tų už spaudos lanką.

Pastaba: čia minimas spau- 
dos lankas turi apie 30—32 tū
kstančiu spaudos 
pusi, in 80). Už 
timus mokėti iki 
nos.

ženklų (16 
eiliuotus ver- 
20 brt. kais

1) Už fotografijas ir brėži
nius, dedamus į periodinius ir 
neperiodinius leidinius, mokėti:

apmokama ir bran- 
čia nustatytos nor-

atlyginimo normos 
naujas veikalo

' a) už fotografijas iki 14 litų Į blausieji valdžios 
už vieną.
b) už brėžinius iki 12 litų už 

vieną.
c) už dailės dalykus ir pla

katus—atskirai susitarus.
i Pastaba: Reikalui esant atly
ginimas nustatomas atskira 
sutartimi.

Į 2) Už originalius mokslo, dai
lės ir momento reikalaujamus 
kurinius, ypatinguose atvejuo
se, Valstybės Kontrolei sutikus, 
gali būti 
giau negu 
mos.

3) šios
liečia ir kitas 
laidas.

i 4) Už veikalų ar straipsnių 
kalbos taisymą apmokama iš 
autoriaus prideramojo honora
ro su sąlyga, kad taisymui ne
būtų skiriama daugiau kaip 
honoraro.

| 5) Autoriams bei vertėjams 
be honoraro duoti dar nuo 10 
iki 15 egz. spausdinto veikalo. 
Nuolatiniams žurnalų bendra
darbiams duoti dovanai metinį 
egz. ir pripuolantiems tą nu
merį, kuriame tilpo jo kūrinys.

i Pasirašė: A. Baltūsis Majoras 
Ruseckas, Ant. Kriščiukaitis, T.

I Aleknavičius, Taliai-Įlctlpša, P. 
BuČys, A. Vilimas, Valstybės 
Kontroles atstovas J. Kovais^ 
kis.

Ar šis protokolas arba tikriau 
sakant autoriams atlyginimo į- 
statymo projektas apima bei iš
semia visą rašytojų padėties bei 
atlyginimo esmę, kol kas čia ne 
vieta kalbėti, nes jis dar val
džios neužtvirtintas, nors prie 
jo pagimdymo dalyvavo svar-

žulai. Tai J'' 
yra vilties, kad šis projektas 
gal ir praeis žodis taps kunu. Iš 1 
to galima bus tik pasidžiaugti, j 
Bet čia kalbama tik apie taip! 
vadinairfą valdišką atlyginimą. 
Ar jis bus privalomas ir priva- 
tėms knygų bei laikraščių lei
dimo įstaigoms, kol kas neaiš- . 
ku? O 'gyvenimas jau tą klau
sima senai yra iškėlęs! •

Visgi reikia džiaugtis, kad 
nors palengvėle, nors nedrąsiai, 
bet visgi einama prie suregu
liavimo svarbių svambiausioj 
Lietuvoje profesijos darbininkų 
—rašytojų ir žurnalistų — san- i 
tikiu su darbdaviais . leidėjais, i 
redaktoriais ir t.t..

—Pranės Brolis.

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

CHICAGO
Roosevelt 8185

Rezu Tel. Brunewick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

Į EUROPį
S. S. Leviathan
S. S. Geo. Washington
S. S. America
S. S. Pres. Harding
S. S. Pres.Roosevelt ;
S. S. Republic Č

2^NT šių laivų trečia klesa nė
ra tarpdėnys Ruimingi, 

oru išvėdinti kambariai dėl 2, 4 
arba 6 žmonių su vandeniu ir 
kitais patogumais. švarios, 
smagios lovos. Dideli liaudies 
kambariai ir pakaktinai denių 
vietos . Geras valgis, daugybė

ir kokybe. Beno koncertai 
kiekvieną dieną.

Suvienytų Valstijų lanijos 
jums duos certifikatą, su kuriuo 
galite sugryžti saugiai j šią šalį 
bėgyje šešių mėnesių . Sužinok 
apie šią privilegiją. Patyrk 
Amerikos laivus putniausia.

United States Lines
Broadvvay, New York45

arba pas jūsų vietinį agentą
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD

Del visų dykai puikus pietums setas
Šis puikus pietums setas, kaip pa
rodomas iliustracijoj. 
42 šmotų, kaip tai: 
torielkų, 6 pajų 
sviestui torielkaites, 
torielkaites, 6 puodukai su toriel- 
kaitėmis, 1 cukrinyčia, 1 greivei 
puodukas, 1 Smetonai puodukas, 1 
salotoms puodukas, 1 mėsai toriel- 
kaitė. Visi šitie dalykai yra pa
daryti iš balto porcelino su dažy
tais kraštais. Tas pietums setas 
bus pagražinimu dėl kiekvienų na-

susideda iš
6 pietums 

torielkaites, 6
6 vaisiams

inų ir kiekviena šeimininkė bus iŠ 
jo užganėdinta. Tas pietums se
tas, taip parodomas, yra suteikia
mas per mumis visai dykai kiek
vienam vyrui arba moteriai tik už 
paglebčjimą mums išplatinti mu
sų Premium Katalogo tarpe jūsų 
kaimynų ir draugų. Taimyrą ne
paprasta proga ir tūkstančiai jau 
naudojasi ta proga. - Patyrimo ne
reikia, taigi nelaukite. Išpildykite 
kuponą TUOJAU ir atsiųskite pas 
jY COMPANY

Dept. 653, New York City.131-135Duane St.,
Home Supply Company,

131-135 Duane St., Dept. 653, New York City.
Gerbiamieji: Malonėkite atsiųsti man visus nurodymus kas link 

jūsų dykai pasiūlomo pietums seto. 
Vardas ..............
Teisingas adresas 
Miestas

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo,' neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų. 

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital tize, $3.00

............. Valstija

*....... '

<jOME PUT OF THE BEATEN RĄTH
Chicagos Lietuviai

Dabar yra Mojaus didžiausiai numušta kaina ant rakandą ir karpe- 
tų — Victrolų —■ Pianų ir t. t. ant lengvų išmokėjimų, be jokio extra 
iškaščio. Atvažiuokite, pasišaukite lietuvišką pardavėją, o busite 
kuogeriausiai užganėdinti. No. 5. Jonas Lukošius.

■ ■ ■ ..................- ■ > ....................... . .............»" ......... — ............................ > ■■ ■

ŠILKO UŽBAIGIMO MOHAIR PARLORO SETAS
Lengvais 

Išmokėjimais ’

springsų paduškaites, gražių 
išpardavime.
(2 šmdtai)

Puikus upholstered gražiais vir- 
šais Queen Anne frame, padarytas 
ilgam* patarnavimui, springsų sėd 
ynių konstrukcijos, liuosos ant 

“ j spalvų mohair. . Labai specialiai šiame 
Davenport ir žemas krėslas $137.50 
Wing krėslas, ekstra, $57.50

Middleton & Sons

v.-iilę. Dešimčiai mel ii e;a i a ui i.ia. 
m. Iior.mv 11 z. I >. i i i * i 11 h > I..

:;ai’ pajai yla i-iojina ak
įte-- V1 n jįy tikro copper basines : t t uitos.

Darbas ir matrrijolas 
pilnai r’araiilimtas 

$3 į savaitę
ML Mahop.uiy beneiu , \<l<u>

uždangalas ir 20 su vardais ro-
Lengvais išmokėjimais, be 

palūkanų.
ROYAL WILT()N RŪGS

Mieros 9x12 pėdų, ekstra stori, ąu užbaigtais kraštais, geras pasirin
kimas persiškų, chiniškų ir artistinių išmaginimų, CCIft KA 
gražių spalvų $vOivU

Lengvais išmokėjimais

Kuomet Jus Galvojate 
Apie Grindų Varnišių 

Atminkite, kad apsimoka vartoti geriausį 

GUMUTE FLUOR VARNISH
Tai yra geriausis vamišis kokį jus vartojate ant savo grindų. JIS 
ATSILAIKYS BILE PRIEŠ SUNKIUS DAIKTUS IR NENUBLUKS 
IR NESUBRAIŽYS.
Tinkamas vartoti ant bile kokių grindų, kur slidus kaip stiklas už
baigimas yra reikalingas.
Padarytas čystas varnišius, taipgi su dažy’vemis kur galima imituoti 
visus kietmedžius, vyšnią, aržuolą, mahogany, riešutą ir t. t.

• Lengvai nuvalomas su drėgnu skuduru
Taipgi gera.\del rakandų ir kitų medinių reikmenų. 

“Apsąugokit paviršių ir jus apsaugosite viską”.

CHARLES GOLDMAN
3303 So. Halsted St.

Avies* ir pajieg* suvedame | senui ir naujui namus, taipgi dirb
tuves. Ca«h arba ant iimokijimo.

Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0„ Ine.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STKEET

Tel. Kedzie 88.2 £ ”,' "WČ'
(  'i

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. U ''''

chicago. ill.
'^•fisaaoBI

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
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 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Satety in. 
Investing

priklauso nuo daug fak- 
x torių kurie yra išaiškina

mi lengvai šioje 48 pus
lapių knygutėje, dykai. 
Taipgi čia yra geros len
teles ir nurodymai viso
kių typų saugių bonų.

Kaina 35c. 
aptialcoM

Vardas
Adresas

'Jacob'Kulp 
& Co tnp a n y, Ine. 
33 So. La Salia St., Chicago 

Talaphone Dearbcrn MM

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo dauginus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba ui 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką 
BAMBINO 

Ireg. S. V. Pat. Biure.
Pastebėkit jų pastangas nuryti šita ska
niausi vidurių paliuosuotoją, kokia tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausia, vienok veikia pasekminfiau- 
slai I Motinos—jųa nežinote to smagumo 
jausti malonumų, pasitikėjimų ir užai- 
ganėdinimų, jei jųa nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiųnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbų 
ir atliks gtrai!

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn. N. Y.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

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

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

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3234 So. Halsted St.,
Chicago.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

, G. Bemins
1616 W. 47th Street

• j—■ ................... - — ■ . - 1

Skaitykit ir platini dt 
' NAUJIENAS
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Pradedant Rytoj
Pinigai Lietuvon Telegramų

tiktai 50 centu
PER NAUJIENAS

Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas
Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą

Kam-gi jie turi laukti jūsų išsiųstų pinigų kokias keturias savaites ar ilgiaus, kada per 
Naujienas telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po išsiuntimui 

• ' ■ . ’..*•* / •

Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums 
PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c.-*-P 
Amerikos lietuviams tokj nebūtą telegramų pigumą at
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini-/ 
gų Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują ' 
telegramų systemą didžiausiai naudai • visų Amerioks 
lietuvių. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siųsti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cetų, nežiūrint ar siųsi 
100 litų ar 100,000 litų. Naujienos yra pirmutinė ir vie- 
nutinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti 
Lietuvon tik už 50 centų.

Litų Kursas Atpigintas
LITU KURSAS ATPIGINTAS. — Kad nebūtų jokių 
abejonių, čia jau pranešame, kad su naujos telegrafi- ♦ •
nes systemos įvedimu Naujienose litu kursas tapo žy-

miai atpigintas. Ištiktųjų, pasiųsti mažas ar dideles su
mas pinigų TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž-

1 > ■ ■

nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

50 litų
100 litų
200 litų
300 litų
400 litų

PAŠTO 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$5.50
10.50
20.75
31.25
41.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$ 6.00 
11.00 
21.25 
31.75 
42.25

Siunčiant Paštu ir Telegramų
TELEGRAMŲ 

(Pinigai išmokami j 
3 ar 4 dienas)

$52.50 
62.75 
73.00 
83.25 
93.50

PAŠTO 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$52.00
62.25

' 72.50
82.75
93.00

1000 litų
2000 litų
3000 litų
4000 litų
5000 litų

PAŠTO 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$103.25
205.50
308.25
411.00
513.75

TELEGRAMŲ
I

(Pinigai išmokami j 
3 ar 4 dienas)

$103.75 
206.00 
308.75 
411.50 
514.25

500 litų
600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)
Prie čia paduotų kainų nebereikia nieko primokėt. Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje į tris ar keturias dienas. Paštu j'25 dienas.

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

NAUJIENOS
1 739 So. Halsted St. Chicag'o, Illinois
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CHICAGOS “
ŽINIOS

paskaita buvo įdomi
Sekmadieny, gegužio 11 d., 

Raymond Chapel įvyko paskuti
nės Mokslo Draugų prelenkcijos 
šiame sezone.

šios paskaitos prelekcijos bu
vo riebiausios. Dalyvavo net

1

Kolekta teisme bėdnai 
moterei

VISI, KURIE MAINĖTE ČE
KIUS NAUJIENŲ OFISE 

Pėtnyčioje ir subatoje gegu
žės 9-10 d. malonėkite atsilan- keturi prelegentai, būtent: adv. 
kyti į Naujienas. | Kl. Jurgelionis, Dr. Davidonis,

Dr. Karalius ir inž. K. Augusti- 
navičius. Pirmiausia solo smui
ką sugriežė p-lė Aldona Grušai
tė; piano jos sesutė Eugenija.

Dr. Davidonis kalbėjo apie 
žmogaus kūną ir jo sveikatą. Jis

“Kortas, kurs turi širdį”, to-[pažymėjo ir žmonių proto suiru- 
kį vardą užsipelnė Renters | tę. Esą pavydus, rusti žmonės, 
Court, ix> teisėjo S. H. Trude 
vadovyste, pereitą pirmadienį.

Teisman buvo atgabenta bėd- 
na moteris Marė Kolzak, už ne
mokėjimą rendos per keturis 
mėnesius. Pasirodo, kad ji 
jokiu budu rendos negali užmo
kėti. Jos vyras apleidęs ją pa
likdamas dideliame varge su 
penkiais kūdikiais, iš kurių jau
niausias — dvięjų mėnesių. Tei
sėjas patarė teismo sargui pa
rinkti aukų ir tas į kelias minu
tes laiko surinko doleriais ir 
dešimtukais $64. Tiek ji ir buvo 

, skolinga namų savininkui už 
tris mėnesius.

Bet namų savininkas, Tho- 
mas Tobin, 1542 W. 13 Str. ne
ėmė. Sako tau reikia labiau — 
laikyk. Be to leido jai dar pa
baigti šį mėnesį gyventi be ren
dos.

Renters Court, tuo tarpu turi 
nepaprastai daug darbo: išklau
so apie 170 bylų per dieną. Atei
na pasiskųsti rendoriai ant na
mų savininkų. Daugiausia skun
dų yra dėl peraugštos rendos.

Lietuvių Rateliuose
Kg ciceriečiai mano apie 

busiantį koncertą
Stovi būrelis ciceriečių ties 

vieno namo priangiu ir kalbasi:
—Matai broliai, mes ir vėl 

turėsime iškilmę.
—Kada?
—Nagi ateinantį nedėldienį.
—O yes — Kudirkos išleistu

vių koncertą, Liberty Hali?
—Taigi.
—Well, — sušuko Kazys pir

miau tylėjęs, — aš pats nežinau 
kodėl mane tarytum kas trau
kti traukia prie Kudirkos. Jis 
toks malonus, toks draugiškas, 
toiks -menkutis-išvaizdoje; o 
kai pradeda dainuoti, tai nesi
nori nė tikėti, kad tos melodijos 
iš jo krutinės išeina. Kartais it 
paukštis čiulba, kartais it sty
gos skamba, kartais kai vargo
nai švelnius ir augštus akordus 
paleidžia. Sakau tai labai įsta
bus artistas!

—Yu bečiu-... — atsiliepė ka
rštai Ignas — ciceriečiai su bile 
kokiais neprasideda! ,

—r-Matot broliai —. vėl prabilo 
Petras, kurs pirmutinis pradė
jo kalbą — ten bus ne vien Ku
dirka. žiūrėkite! (rodo didelį 
raudoną ir juodą iškabą lange) 
kiek tai stambių garsenybių te
nai matosi! Juk tai broliai tas 
retai pasitaiko dėl musų šio ne- 
taip didelio kampelio.

—O kas tą koncertą rengia?
— įsimaišė visą laiką klausęs 
kitų Ciceros Jurgis.

—Well, — ėmė aiškinti Kazys
— Pažįstat ponią Ferantienę,
tą darbščiausią moterį iš visų 
ciceriečių; ir ponia Lauraitienė, 
kuri yra labai daug pasidarba
vusi Ciceroje ypač tarp katali
kų. Jos tai yrą taip sakant 
pirmutinės rengėjos, o joms dar 
ir kiti padeda. Skaičiau Naujie
nose, kad musų policmanas 
Apulskis, net už $200 tikietų 
pardavęs. »

—O pelnas iš to kam eis? — 
užklausė penktasis, kurio nepa
žinau.

—Why, Kudirkai — jis mat 
turi dar daugiau mokintis — 
nepastebėjau katras bepasakė.

—Nu tai gerai, eisim visi.

Ir visi išsikirstė pakilusiu 
upu. —Cicero Kaimynas.

revo- 
pyki- 
pavy-

yra susisukę, susirietę. Esą par- 
tyviški laikraščiaų toki kaip 
bolševikų “Vilnis”, su jos žmo
nėmis, persiėmę pyktybe, 
i i uc i jomis, nesuvaldomai 

na kitus gandindami prie 
do savo skaitytojus. Jų žodžiai: 
kraugeriai, siaubūnai, su dalgiu, 
kirviu ir t. p. Toki, anot dr. A. 
Davidonio, patys žudosi save ir 
ardo kitų sveikatą mokindami 
vienas kito nęužkęsti. Toki 
žmonės, ar pirmiau, ar paskiau 
taps bepročiais.

Bažnyčiose dedasi veik tas 
pats. Gundo kunigas brolį 
prieš brolį, vyrą prieš moterį ir 
t. p.

Grušo šeimynos kvartetas 
puikiai sugrojo meilės fantazi
ją. Buvo gražu ir linksma, 
kuomet tėvas su savo dviem 
dukterimis ir sunum Edwardu 
užtraukė kartu.

Dr. Karalius kalbėjo apie ly
ties meilę. Jis pasakė kad lytis 
svarbesnę rolę lošia negu svei
kata. Esą kiekviena religija iš
sivystė iš lyties. Tėvas, motina 
— gimdytojai — juos tai pir
miausia garbino. Kiekvienas] 

I gyvas sutvėrimas nori save pa
laikyti ir šviestis — tai regulia- 
[ torius. Dr. Karalius net prijuo
kino: jo žodžiai labai teisingi, 
bet ir umoro pilni. Jis lieįie gra
žiai gyventi ir vienas kitą my
lėti. Užbaigė su linkėjimais su
laukti rudens sveikiems ir vėl 
susieiti ant prelekcįjų, • I

Inž. K. Auguštinavičius pada
rė peržvalgą iš atliktų mokslo 
darbų. Paminėjo dabar atsiti
kusias tautas progrese. Bet jos, 
kaip tai arabai išrado matbma- 
tiką ir algebrą; chinai — kom
pasą ir t. p. Kas atsitiktų šian
die su mumis, jei nebūtų moks-1 
lo — atsidurtume 
gyvenime — sakė prelegentas. 
Jis atsisveikino su lankytojais 
ir Mokslo Draugų rėmėjais.

Adv. Jurgelionis užartavojo 
šias prelekcijas. Jis kalbėjo apie 
religijos svarbą. Religija skirė- 
si nuo tikėjimo. Dabartinės re
ligijos pradedant katalikų — iš
sivystė į tikėjimą į dvasias, die
vą, žiaurumo ir baimės 600 me
tų prieš Kristų. Budos laikuose 
tokių panašumų nebuvo. Tik 
Budos religija yra gryna. Apie 
artymo meilę kunigų kalba
ma, yra tušti žodžiai ir pasilie
ka tik poteriuose. Religija ne
sirėmė ant Dievo, nes gali apsi
eiti be. Dievo.

Ant galo p. Grušo kvartetas 
sugrajino linksmą kavalką. 
Publika buvo patenkinta. Buvo 
ir pardavinėjama Mokslo Drau
gų organas “Gyvenimas”. Šis 
numeris turi 48 puslapius. Pui
kus raštai — nusipirkusieji gy
rė. * — Bubnis.

laukiniame

Jaunosios Birutės pasiro
dymas

Sekmadieny, 18 geg. Jaunoji 
Birutė ketina pasirodyt visoj 
savo skaistybėj. Pasirodyt ne 
tik pati, o dar ir talkininkų pasi
kviesti.

Tai bus koncertas kurį išpil
dys jauni vaikai, nariai Jauno
sios Birutės ir dar kalbėtojai pa
aiškins kokią naudą suteikia 
lietuviams tokios draugijėlės, 
kaip Jaunoji Birutė, kodėl ji su
sitvėrė ir kam reikalinga.

Jaunoji Birutė lauks svečių 
sekmadienio vakare Mildps sve
tainėje ir priims kiekvieną atsi
lankiusį, kad ir abi Mildos sve
tainės tektų užpildyti.

—Japu—Jahnis......

Įdomi paroda su pro 
gramu

Iš Sherman park apieUnkės?
! Gegužės 13 d., Sherman par
ko svetainėje, prie 52 ir So. Ra

kinę gatvių, buvo vieša paroda, 
įvairių išdirbinių jš popieros, 
kaip tai, rožių, lelijų, Columbus 
laivas, taurė dešimties pėdų au
kščio ir daugelis tam panašių 
vaizdelių vaikų darbo. Prie to 
dar parko užveizda publikai su
teikė gražų muzikalį programą. 
Pirmuoju pasirodė ant pagrin
dų Jaunosios Birutės orkestrą, 
griežė iš dviejų atvejų. Daug 
esu girdėjęs apie Jaunąją Biru
tę, bet tik pirmu kartu turėjau 
progos matyti. Visi maži vaikai, 
bet griežia kaip seni vyrai. Pub
likai labai patiko, ką liudijo gau 
sus aplodismentai. Paskui s-d- 
kė pavasario šokis — atliko ma
žos mergaitės. Tdliaus rusų šo
kikai vikriai pašoko rusų kazo
ką. čia vėl publika plojo ir plo- 

I jo. Vėliau seka čigoniškas šo
kis. Paskui pasirodo ' Lietuvių 
Stygų orkestras, kurs irgi ne
mažai užinteresavo publiką. Bu
vo ir daugiau pamarginimų, bet 
negaliu visų suminėti — žodžiu 
viskas buvo puikiai ir gerai at
likta. — Svečias.

PRANEŠIMAS BRIDGEPOR- 
TIEČIAMS.

Haįsted str. Busiueiss Men’s 
asociacija prašo paskelbti, kad 
pradedant sekama savaite, visos 
krautuves tarp 31 ir 39 gatvių 
ant Halsted bus uždaromos nuo 
šeštos vai. vakaro pirmadienio 
trečiadienio ir penktadienio va
karais.

Kostumeriai prašomi atlikti 
savo reikalus pirm 6-tos valan
dos.

Asociacijos prezidentas:
— H. Teter.

Laiškai Naujienų Ofise
Bastis Jos.. * 
Bedkos Joseph 
Bercos W.
BraŽąuskas J^ęphįne i, 
Buryle J.- J.
Dambrauskaite Jozefą 
Dapšis Leonas 
Eutahokas John 
Genčevvska Veronika 
Gelbinaą Aleksandra 
Gricius John 
Jakštis J. J. 
Jurgutis Paul 
Juškevičius Stanley 
Kaitis P. M. 
Karzelis Felix 
aKsiliauskas A. 
Kasiulis Juozas 
Kastas Gintilis 
Katiliunas Antanas 
Kaunetis John 
Kazlauskas A 
Kazlauskas Walter 
Kazlauskas S. 
cKrsagis Valerija 
Kirsnei Jurgis 
Krauklis Jurgis 
Kizleitis Wm. 
Kulikauskas Father 
Kupsys Vincas 
Latrinės John 
t.aukis Joe 
Laureckis Simonas 
Legeikis Dominikos 
Lipčius Stanislovas 
Mftck Francis 
Louches T. A. 
Malisauskas J. J. 
Markus A. 
Masiliūnas Alex 
Masionis Antanas 
Matukas A. 
Mickis P. 
Mikšunaitė U. x 
Molis Juozas 
Pačkauskas V. 
Peters John 
Petkus John 
Petro Tom 
Petrulis John 
Pilkevičia Marcijona 
Plonis Tonis 
Pocius ePt’er , 
Poškcvičius G. M. 
Puceta Jos. 
Sakalauskas K. 
Saulis Joe 
Schultz Ghas. ‘ • 
Shaulinskui Antanui 
Šimėnas Mrs. O. 
Sokolovvski Stanley 
Stankus Anton J. 
Statkous J. 
Šukiui Jurgiui 
Stolpinas V. M. 
Tankeleviče Joe 
Urlingis Mary 
Usvel Gus. 
Vaineikienė Agota 
Wasil A. A. 
Valentinui Jonui 
Vistart Anna 
Wassell J. M. 
Žiliui Juozui

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedęldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.
v

NAUJIENOS, CEcago, m
I 1 ■ .......................—

Pranešimai
Kas, k«, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti jrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savait# po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1730 S. Halsted St.

Ciceros ir apielinkės lietuviams. 
Gegužio 18 d. įvyks dar vienas ir pa
skutinis Justo Kudirkos išleistuvių 
koncertas, Liberty Hali, prasidės 7:30 
vai. vakare.

Tai bus koncertas, kuriame daly
vaus ir kiti garsus Chicagos liet, ar
tistai dainininkai.

Bilietus jau galima gaut pirkt se
kamose vietose 'Cicerojo:

Jonaičio Aptiekoje, Jankausko ap- 
tiekoje, Liberty Ice Cream Parlor, 
Liberty Restaurant ir Komiteto na
rius. Chicagoj pas Dr. Pošką ir Uni- 
versal State Banke. — Rengėjai.

BENDRAS POSĖDIS
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

Pildomojo Komiteto ir LSS. 
VIII Rajono įTomiteteų bendras 
posėdis įvyks’nedėlioj, gegužio 
18, Naujienų hame, 2 vai. po 
pietų. Malonėkite abiejų komi
tetų draugai dalyvauti posėdy, 

yra svarbių reikalų tari
mui. Posėdy gali dalyvauti ir 
šiaip sąjungiėčiai svečiai.

A. žymontas, -
LSS. Sekretorius

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegužės 18 d. 
š. m. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI. 1 vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti ir atsiimti naujos 
konstitucijos knygėlįų.

— Valdyba.

Prisirengimas prie Naujienų 
ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Rypkevičia ir visas Naujienų 
ofisas dirba Sušilę, kad sutvar
kyti dokumentus išvažiuojan
čių, kaip ir tų, kurie >reike& at
vežti iš Lietuvos.

Susirašiusių važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų ateina ir iš toli
mesnių miestų. Taip kad susi
darys būrys lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamais neišlikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R. R. kompaniją, kuris nuveža į 
New Yorką už $30.70 be jokio 
persėdimo.

New Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas, nuves 
į viešbutį, kur per dieną pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime l'Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik kelios dienos laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa- 
sporto ir užsišakyti vietą ant 
laivo.

Lietuvos piliečiams turin
tiems nors kokius įrodymus sa
vo pilietybės sugryžimą galima 
užtikrinti neišbuvusiems virš 6 
mėnesių. Tokiems prirengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaune 
duoda vizą bė jokio atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo-

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistrąvote neatidėlio
jant atsilankykite į Naujienų 
ofisą, dėl sutvarkymo dokumen
tų. *

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921, 
1922, 1923 ir 1924 metus.

Į tolimesnius miestelius ap
likacijas dėl pasporto ir visas 
informacijas nusisiunčiame pa
štą. w

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

PRANEŠIMAI
-- -----------------

L. S. J. Lygos išvažiavimas auto
mobiliais į Palios Park miškus įvyks 
sekmadįenį, gegužio 18 d. Visi su
sirinkit prie Raymond Chapel ne ve-- 
liaus 11 vai. ryto. .

Nariai, kurie dar neužsisakėt vie
tas, kreipkitės prie sporto komiteto, 
arba atsilankykite į sekantį lavinimo
si susirinkimą. Registracija užsida
rys penktadienį 10 vai. vak.

Sporto Kom.

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
dr-jos nariams pranešame, kad pri- 
shjstumet tarp bal. 30 d. ir birželio 
80 d. po 50c. posmertines už mirusio 
drg. J. Petrausko moterį, adresu: 
P. O. Box 16, St. Charles, III.

— Valdyba.

’ Birutes Kalno Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužio 18, 1924 
m. 1 v.,po pietų A. Ūrbano svetainėj. 
Visi draugai yra kviečiami kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti ba 
neužbaigtų reikalų dėl 
Kviečia visus

— Nut. rašt. Leon

yra daug 
aptarimo.

Klepsis.

Chicagps Lietuvių Auditorium Corp. 
extra visų šerininkų susirinkimas ge
gužio 16 d., 1924 m., Mildos svet., 1 
lumos 3142 So. Halsted St. Kviečia
me visus akcijonierius atsilankyti, yra 
labai svarbių dalykų aptarti

— Valdyba

Reikia visokių pardavinėtojų į visus departmentus, atsigaukit tuojau, 
Supts. Antras augštas

CHARLES PATRICH

persiskyrė su šiuom pasauliu 
gegužės 13, 1924 m. 11 vai. St. 
Paul ligonbutyj po sunkios li
gos. Charles Patrich amžiaus 30 
metų, Amerikoj gimęs, paliko 
moterį dideliame nuliudime ir 2 
sūnūs Edvardą 9 m., Reimondą 
5 m., motiną ir brolį Vladislovą, 
seserį paulina. Paliko visus 
dideliame nuliudime

Laidotuvės atsibus subatoj, 
gegužio 17, 1924, 9 vai iš ryto, 
iš namų, 3424 S. Lowe Avė. į 
Šv. Dovydo Bažnyčią, o po pa
maldų į šv. Kazimiero1 kapines. 
Širdingai užprašome draugus, 
pažystamus ir gimines dalyvau
ti laidotuvėse.

Palieka dideliam nuliudime
Moteris, sunai, motina, bro
lis, seserys ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Stanley Mažeika.

Išpardavimas pėtnyčioj ir Dvigubos Star stampos arba ta- 
vorų tikietas visą dieną ketverge 

v. . Dvigubos Star stampos arba tie- subatoj, gegužio 16 ir 17, kietas pėtnyčioj ir subatoj iki piet

Pirkėju Pusmetinis
PARDAVIMAS

Numažintos kainos kiekviename departmente . Pirkėjai užprašomi jų 

išparlavimui. Ateikite, pirkite, sutaupykite.

Mrs. Hyde pasiūlo šilkinius peti- 
Dresės la-

$1.47
kotus Jerscy šilkines, 
bai gerai išrodo, pa- 

' praartos11 Aiėiės ’ rA

Mr. Dūmas pasiūlo: Merginų union 
siutus, be rankovių, nuo 2 iki 16 
metų, 79c. vertes, 35c 
kiekvienas* 
_____________ • • . !______________ į

Vaikų pušiai šilkines pančiakos, 
Buster Brown, keletas spalvų, 
mieros nuo 4 iki 9%, 39c
vertes $1, porai VwV
Mrs. Parker pasiūlo: Vaikų skry
bėlės gražiai 'padarytos ir gražių 
stylių, nuo 3 iki 14 metų. Mėšli
nos, raudonos, baltos, sand, wood 
ir tamsiai rudos, $1.77 
specialiai ■ ■ ■ ■

Mr. Buresch pasiūlo: Pirkiniams 
maišleis dykai su pirkiniais, musų 
aptiekoje. Cactoria, 40c. butelis, 
Fletchers castoria, 
tikra už fcVU

Mr. Weiner sako, “Pirkite” Ciga
rai” raukomis padaryti/ supakuoti 
po 25 į baksą, ’ 
tiktai 89c

čekoladiniai,

47c
Saldainiai, Brach’o 
vyšnios su Smetona, svaro 
baksas už

Mr. Valentin suteiks: Leisines 
langų užlaidas, labai geros rųšies, 
natūralių spalvų fl* 4 
tiktai I -UU

Mr. Smith pasiūlo: 40x50 mieros'
Santa Clara slyvos, * 29c
2 svarai uz fcvv

Obuolių sviestas, kvortos 1 7 p 
stiklinė, kiekviena I

Pyčiai South Haven Brand, No. 
2^- kianas, vertes 35c 1 7p
dabar už ■ ■ v

M r. Latzer pasiūlo: šluotas, geros 
rųšics, 4 sykius 
persiūtos 29c

Mr. Sparing pasiūlo: Vaikų dreses 
gingham ir chambray dreses, rom1- 
periai, mieros nuo 2 iki 6 metų, 
sampeliai, kiekvie- 49c 
nas

PRANEŠIMAI.
Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 

renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turi^ surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemežai, 
1739 So. Halsted St.

LDLD 19 kuopos narių susirin
kimas įvyks šeštadienį, gegužės 17 
dieną, 7 vai. vakare, Naujienų na
me, 1739 S. Halsted st. Visi drau
gai kviečiami atsilankyti laiku ir 
užsimokčt mokesti už šiuos , metus. 
Gausite knygą už pereitus eintus.

J. Vainauskas, pirm.

Draugijos švento Antano iš Pad- 
voss mėnesinis susirinkimas įvyįcs 
sekmadienį, 1 vai. po pietų, gegu
žės 18 d., Dievo Apveizdos parapi
jos svet., So. Union avė. ir 18 gt.

Visi nariai būtinai atsilankykit, 
nes yra daug reikalų dėl apsvars
tymo. —Valdyba.

SVARBIOS PRAKALBOS
Pėtnvčloj, geg. 17 d., Meldažio 

svet., 2242 W. 23 PI. Pradžia 7:30 
vai. vak. aKlbčs kun. Stan. Linkus 
temoje “Delko žmonijai yra reika
linga tikėti.” Kun. S. A. Mikalaus
kas kalbės temoje “Kaip gyveno 
žmogus prieš 40,000 metų.” įžanga 
dovanai. —Komitetas.

Skrynute sudėjimui peilių ir šauk
štų, pilnas nicel silver setas, 6 pei-y£ 
liai, šakutes, stalavi šaukštai, ar- . 
butiniai šaukštukai/ sviestui peilis, 
cukrinyčia, 26 šmotai, $4.77 
viskas

Princess Slips, moterų satininė 
Princes Slips, baltos, yertes $1.48, 
dabar kiekvienas 89c
po v w

Siūlai J. P. Coat’s šešių cord siū
lai, mašinai ir rankomis siūti, juo
di ir balti, visokių nume- 22c 
nų, 6 špulaites uz " w

Tik 6 špulaites kostumeriui.

Mr. Alschuler pasiūlo rubus: Val
kų iki kelių kelnaites, gerai pasiū
tos, nuo 7 iki 15 metų amžiaus. 
Tamsių vilnų, cassimeres, vertos, 
$1.39, specialiai šiam 67c 
išpardavAnui V ■ V
Vyrų khaki klenes, gerai pa ;utos, 
su diržais, mieros 30 iki 97c 
40, speciale kaina w ■ v
Mr. Probst pasiūlo: Maudynių 
rankšluoščiai, stori, tankaus aude
klo, mieros 15x27, specialiai dėl 
pirkėjų* išpardavimo, 4 dėl koštu- 
merio, kiekviė- 9c
nas

Mr. Cretzler pasiūlo: Vyrų marš
kiniai, fibre dryžuoti madras mar
škiniai, dvigubi rankogaliai, dide
lis pasirinkimas spalvų, mieros nuo 
14 iki 17 šiam C 4
išpardavimui M* ■ bww

Mr. Zunder pasiūlo: Vaikų čevery- 
kus*,balti, su guzikais, ivory pa
dais, mieros 4 iki 8, 
verti 89c porai VW v

Mr. Zybella pasiūlo: Bulbes, labai 
gražios Wisconsin, 90a 
pekui fcOU

Bananai, tuzi
nui

Grindžiai, be sėklų, 
tuzinui

15c

16c
Mr. Bninhild’s pasiūlo: Gryni tau
kai, 2 svar ? 1 P
rai fc I U

Vasarines dešros, thuringerio «ty- 
liaus, Svvift’o arba 1
Armour’o, svarui I vv

Ar jus žinote, kad
Lietuvos parlamente yra viso 78 

atstovai įvairių tautų ir 95% vai to
ja lietuvių kalbą. Ar jus žinote, 
kad kuomet jus perkate Kelmai 
Turkiškus cigaretus, jus gaunate 
gryną Turkišką tabaką, kuomet jus 
perkate kitus cigaretus, jus gauna
te pigesnį tabaką.

FRANCIŠKUS VAITEKŪNAS
Atminčiai musų brangaus tė

velio, kuris mirė gegužio 15 d. 
1913 metais. Žiauri mirtis at
skiro iš musų tarpo musų myli
mą tėtušį.

Tegul tau būna lengva žeme
lė ilsėtis. Liekamės:

Petronėlė Vaitekunienė, duk
terys, Marijona Rauduviene, 
Ona Bakaitienė, Juozapata 
Lazdauskienė ir sūnūs Pet
ras Vaitekūnas.

MOTIEJUS’ REPŠAS '

nevedęs, po ilgos ligos persis
kyrė su šiuo pasauliu, gegužio 
13 d. 1924 m. 3:30 po piet, A. A. 
Motieujs paėjo iš Lietuvos, Mc- 
dešČių kaimo, Telšių ap., Kauno 
rėd. Išgyveno Amerikoj 14 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
seserį Marijoną Zimkienę ir 
švogerį Kazimierą ir du pusbro
lius Tamošių ir Franciškų Ža
deikius. Lietuvoj tris seseris 
Antaniną, Agniešką ir Agotą ir 
brolį Antaną.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
geg. 17 d. 9 vai. iš ryto iš namų 
106 St. ir So. Homan Avė., Mt. 
Greenwood, III. į šv. Kazimie
ro kapines.

Palieka dideliame nuliudime 
Sesuo, švogeris ir pusbroliai.

Prašome gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse.

Laidftuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 

.chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Ate.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147
r



NAUJIENOS, Chicago, III.
—

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Lietuvių Vyrų ir Motery pašel- 

pinis kliubas laikys susirinkimą 
geg. 18 d., 2 vai. po piety, Mark 
\Vhite Sųuare svet. Meldžiu visų 
narių atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl draugystės la
ba. —iNutarimy Raštininkė.

VYRŲ ir MOTERŲ J
MOTERŲ

Janitorkų, trumpos valandos, die
niomis darbas, $15 į savaitę. Indų 
plovėjų, $17 į savaitę. Į dirbtuves, 
$18 iki $22 į savaitę, į hotelius, 
$15 į savaitę.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai iš prie
žasties moteries mirties. Atsišaukit 
K. Simkaitis, 6457 S.. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593. Rakandai ran
dasi 3620 S. Hoyne Avc.

Lietuvių Pasilinksminimo Kliu
bas rengia linksmus šokius gegužės 
17 d., subatos vak., Auburn Maso* 
nic Temple, 7832 So. Union Avė.

Bus vienas iš linksmiausių balių. 
Kviečia visus Komitetas

L. S. J. .Lygos lavinimo* susirin
kimas įvyks gegužės 16 d., 8 vai. 
vak., Raymond Chapel svet., 816 
West 31 St. Visi nariai taipjau ir 
pašaliniai yra 'kviečiami dalyvauti.

Apšv. Komisija.

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia pavasarinį puikų kvietkų balių 
gegužės 17 d., subatos vakare, Mil
dos svet., 32 ir Halsted St. Pra
džia 7 vai. vakare. Prašom visus 
be skirtumo jaunus ir senus atsi
lankyti ant šio musų puikaus kviet
kų baliaus. —Komitetas.

Chicagos Lietuvių auditorijos vi
suotinas šėrininku susirinkimas at
sibus 16 d. gegužės, lygiai 8 vai. 
vakare. Mildos svet., ant antrų lu
bų. Esate kviečiami būtinai atsi
lankyti, nes auditorija yra stato
ma visu smarkumu, taigi bus pa
sitarta kaslink ateities. Taipgi dau
gumas laišku grįžo nesuradę ad- 
rasantų. —A. Jankauskas, sekr.

VYRŲ
Janitorių, $100 į mėnesį, pentd- 

rių, $80 Į mėnesį, kambarys ir val
gis. Langų plovėjų, $75 ir. valgis, 
Aut(f mašinistų, $85 į mėnesį.
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

_______ 6300 So. Halsted St.______

REIKIA DARBININKŲ"
MOTERŲ

PAJIEŠKAU senivos mote
ries prie namų darbo, turi būti 
nuo 35 iki 45 metų amžiaus. 
Valgis, guolis ir atlyginimas.

' 2158 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA!I! —• ■

PARDAVIMUI pento storas
su namu, geroj vietoj.

Atsišaukite:
1917 South Halsted Str.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, viena geriausiai apsimokanti 
vieta Southside. Yra daug stako labai 
gražus fikčeriai, savininkas serga ir 
todėl privrestas parduoti, $2,250 už 
viską, verta daug daugiau, jei reikia 
išmokėjimais Tas tikrai geras biz
nis ir turi būti paduotas tuojau, atsi
šaukite

923 W. 69 St,, netoli Sangamon

ŽEMĖ — BRANGUS 
TURTAS

PARDAVIMUI grosernė, se
nas išdirbtas biznis. Lietuviškoj 
kolionijoj. Nupirksit pigiai prie
žastis pardavimo svarbi.

3500 Emerald Avė.

PARDAVIMUI delikatesen, arba
tos, kavos, sviesto, kiaušinių krautu
vė, randasi ant labai geros gatves, 
North West Side, galima lengvai už
dirbti $300 • į mėnesį, jei gerai bus 
vedama. Tai yra up-to-date vieta, 
turi būt parduota už $2,450 už viską, 
jei reikia išmokėjimais, pigi renda 
dėl kampinio namo, geri gyvenimui 
kambariai. Atsišaukite

3435 Armitage Avė., 
kampas Ballou St:

NiMtl-ZEME
PARSIDUODA 3 flatų muro 

namas su storu. Parsiduoda pi
giai. Neša gerą renda. Savinin
kas ant 1-mo aukšto.

3212 So. Wallace Str.

Penktadienis, Geg. 16, 1924 
— i    —' — - i

NAMAI-ZEME
MT. GREENVVOOD, ILL

prie lietuviškų kapinių

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ant mažos ūkės ku
ri gali pamilžti 4 karves.

Atsišaukite:
S. Portnoy,

R. R. 2, Bo’ 2, St. Charles, III.

PABDAVIMUI bučernė, nau
ji fikčeriai, turiu parduoti, kam
pinis namas, daromas geras biz
nis. Parduosiu pigiai už pini
gus. 5262 So. Halsted St.

PARSIDUODA pusė restauranto 
arba kas nori gali pirkti visą. Gc 
ra sena išdirbta vieta. Perkantis, 
jei neturėtų visų pinigų, savininkas 
sutiktų palūkėti, iš to paties biznio 
uždirbęs atmokės likusius. Galima 
nupirkti visai pigiai, nes savininkui 
laikyti yra neparanku tą biznį.

Kreipkitės s
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St.
No. 107

Saugus ir tikras kelias j 
turtą, tai jvestmentas į že
mę. Tokį saugų ir pelningą 
įvestmentą šiadieną gali pa
daryti nusipirkdamas žemės 
PRIE FORDO DIRBTU
VĖS Chicagoje.

Tenai randasi tik aprube-

Ar tikrai nori pirkti 
namą?

Jeigu taip, tai pirk šį bargeną: 3 
flatų muro namas po 6 kambarius už 
$11,000.00, ant išmokėjimo.

PROGA BIZNIERIAMS, parsiduo
da gražus kampinis muro namas, što
ras ir 3 flatai: gera vieta dėl biznio. 
Kaina $12,000.00 ant išmokėjimo.

2 flatai po 4 kambarius ir vienam 
karui garadžius. Kaina $3,500.00, 
ant išmokėjimo.

Su reikalais kreipkitės pas 
A GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

ASMENĮ? JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo moteries Kotri- 

nos Paulauskienės, katra yra orasi- 
šalinus apie 10 mėnesių atgal, širdin
gai meldžiu sugrįžti ir sutikime gy
venti, o jeigu nesusitaikysim iki 15 
dienu tada bus paimtas persiskyrimas. 
Meldžiu pačios atsliepti arba kas ži
not duoti žinia po šiuo antrašu. Igna
cas Panlauskis, 807 W. 18 St. Chi
cago, III. . ,

~ RASTA-PAMESTA^
RADAU pilietybės popieras 

Juozapo šileikio, Kauno guber
nijos, Kvėdarnos miesto atsi
šaukite į Naujienas 1739 South 
Halsted Str.

~ ISREND A VOJIMUI
ANT RENDOS storas ir 5 

ruimai žemai, hotelis ant antrų 
lubų, pigi renda, labai gera vie
ta ant Bridgeporto. Kreipki
tės pas savininkę, 5252 S. Arte- 
sian St. Tel. Prospect 3590.

—JIESKO KAMBARIŲ—
PAJIEŠKAU kambario 18-os 

ir Halsted apielinkėj, su valgiu 
ar be valgio.

Juozapas Kuzneckis, 
1739 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ______

REIKIA patyruių darbininkų 
į geležies atkarpų jardų. Taipgi 
shearmenų. Gera mokestis, 
nuolat darbas. Leopokl Cohen 
Iron Co., 3000 S. Kedzie Avė.

RėlKIA —
PATYRUSIŲ salesmanų į ol- 

selio grosernę. Labai geras biz
nis. Atsišaukite

Grossfeld and Roex
833 W. Randolph Str.

REIKALINGAS kambarys 
ant Bridgeporto ar Brighton 
Park apielinkėj, su valgiu.

P. M.
3616 So. Halsted Str.

TUOJ reikalingas žipogus prie 
išnešiojimo Naujienų kas rytas 
Bridgeporto apielinkėj. Oarbas nuo 
6 vai. iki 8:30 kas rytą. Reiškia 
darbas kasdien po 2 valandas ir 
pusę. Turi mokėti nors biskį lietu
viškai rašyti. Atlyginimas geras, 
ateityje bus da geresnis.

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted St., Chicago*

REIKALINGI keli energingi vy
rai į Kcal Estate biznį kaipo par- 
davėjai-salesmanai, Gabus vyrai 
gali uždirbti geras algas. Darbo yra 
daug, tik reikia darbščių vyrų.

NATIONAL REALTY CO.
T. J. Kučinskas vedėjas 

808 W. 33rd Place
Tel, Boulevard 2337___________

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Ford touring 

karas, $75. Kalamazoo mėlynas 
plieninis gas range. $25 Coffer 
coil vandens apšildytojas, $5.

GLEICH,
2830 West 39 Place.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė ir bučernė, taipgi na
mas ir lotas, prie karų linijos. 
Biznis labai geras, 5129 Archer 
Av. kampas Kildavę Av. Phone 
Lafayette 0392.

PARDAVIMUI aukštos rūšies gro
sernė ir delikatesen su kambariais 
de) gyvenimo, pigi renda, nėra kom- 
peticijos. Kas norit turėt pelningą 
biznį gražioj ir sveikoj vietoj, atsi
šaukit greit

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dėl rendos vienam 

vaikinui. Kambarys šviesus ir šva
riai užlaikomas. Pageidaujama, kad 
vaikinas irgi švariai užsilaikytų. 
Atsišaukite kaip 6 vai. vakare su
imtoj po pietų, o nedėlioj visą 
dieną. Tel. Lafayette 2844.

4454 S. Talman Avė.
Ant antrų lubų

RėNDON kambarys, galima 
matyt bile kada.

Atsišaukite
Christina Ratkus,

708 W. 17 Place, antrų lubų.

PARSIDUODA motorsiklis Exsel- 
ser su side kariu, beveik kaip naujas, 
parduosiu pigiai, pertai, kad man ne
reikalingas $45, aš pirkau mašiną. 
Antrašas:

6101 So. State St.
Phone Wentworth 4588 

Klauskit W. Malus

PARSIDUODA Hudson coach 
važinėtas tik 4 mėnesius su vi
sais intaisymais parduosiu pi
giai.

G. BENDER,
2150 So. Hoyne Avė.

~ RAKANDAI

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė arba Road House, labai 
geroj apielinkėj; mes neprigulim 
prie Chicagos, pas mus atdara pe> 
dieni) ir naktį. Biznis labai geras 
Pardavimo priežastis patirsite an’ 
vietos. Parduosiu pigiai.

Joscph Skinderis
3247 W. 111 St., Mt. Grcen, I1L

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, dvi krautuvės, par
duosiu abidvi ar vieną. Geroje 
vietoje. Savininkas parduos na
mą ir biznį. Ne agentams.

5756-58 So. Robey St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
24, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka- 
binet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite Į krautuvę, pirmas augš- 
tas,

1389 Milwaukee Avė.
Klauskit Mrs. Podvvelski Player Piano

PARDAVIMUI APTIEKA

žiuotas skaitlius progų, ka
me Tamista gali, su savo 
rankomis greitai pasisemti 
daug blizgančių auksinių 
dolerių. Tokia proga tik sy
kį tepasitaiko gyvenime.

Todėl nelauk ilgiau, bet 
naudokis taja proga šian
dieną. Rašyk, telefonuok, 
arba kreipkis šiuo adresu:

ADAM MARKŪNAS 
Generalis Manageris 

800 First National Bank 
Bldg.

68 W. Monroe St. 
Chicago.

Tel. Randolph 7400

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, užbaigti, baigiami ir dar tik pra
dedami budavoti po 6 ir 6 kamba
rius, įtaisyti pagbl vėliausios mados, 
graži vieta lietuviams gerai žinoma, 
66 Rockwell ir Tolman Avė., kurie 
manot pirkti atvažiuokite ir pamaty- 
kit musų namus ir darbą, mes par
duosime kiek galima pigiau ar mai
nysime ant senesnių namų ar lotų.

Taipgi turim senesnių namų 5 ir 
5 kambarių, marinis beveik naujas 
namas Brighton Parke, už $11,000.

Mūrinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, aržuolo trimingas, beismantas 
aukštas, pastoge, maudynės, elektra 
visi parankamai tik $8500.

Mūrinis namas 5 ir 5 kambarių be 
beismanto elektra, maudynės visi pa- 
rankumai, kaina tik $8700

Mūrinis namas ant Bridgeporto, 
3230 Lowe Avė. parduosim pigiai su 
mažu įmokėjimu, kaina $6200, cash 
$2000, kad ir mažiau.

Taipgi turįpi ir daugiau namų dėl 
pasirinkimo, atvažiuokit ar telcfo- 
nuokit.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Phone Lafayette 7674

PARDUOSIU naują namą su ake- 
riu ir pusė žemės, arklį ir karvę, 
kiaules ir vištas, yra beismantas ir 
augštas, labai puiki vieto. Kaina 
$5000. Visus reikia cash.

MT. GREENWOOD, ILL.
PARDUOSIU kampinį namą ir 0 

lotus po 150 ilgumo ant bizniavo 
stryto, 2 karų naujas garadžius yra 8 
ruimai ir viskas kieto medžio užbai
gimo, vanos, elektra ir toiletai. Yra 
namas dėl vištų ant kokių 600 ir yar- 
das pilnas grepsų apsodintas. Kai
na $8,000, cash $3,000.

MT. GREENVVOOD, ILL.
PARDUOSIU naują medinį namą 

4 kambarių, žemės 75x300 ilgumo, 2 
karam garadžius, gražioj vietoj. Kai
na $5,000, $3,000 cash.

BRIDGEPORT
PARDUOSIU namą arba vadinamą 

(hotelį), kaina $10,000, $5,000 cash.
BRIGHTON PARK.

PARDUOSIU 2 namus ir ant 6 ka
rų garadžius, 3 lotus 25x150. Labai 
puiki vieta, vieną namą arba abudu 
arba mainysiu ant ko kas tik turi, 
namo pusė muro pusė fremas iš 
apačios mūras, karštu vandeniu šil
domas. Vienas ant 3 pagyvenimą, o 
kitas ant 2. Viskas yra. Norint dau
giau informacijų kreipkitės:

GEO. D. TALUC, 
2102 N. Leavitt Str., 

Chicago, III.
Tel. Brunsvvick 6891

PARDAVIMUI 9 lotai, randasi 
Harvey, Illinois, 2 atskirai, 
7 krūvoj, arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. Kreipkitės prie savinin
ko.

F. ČEKANAŲSKIS
5914 Steward Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kolonijoj, 4 kambariai gyvenimui. 
Renda pigi. Parduosiu pigiai. Lysas 
yra 3 metams.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

Vienatinė aplieka ir soda faun- 
tain miestely, kur gyvena apie 
4000 ateivių ir nigerių. Daromas 
geras biznis, lysas 7 metams, ren
dos $40 į mėnesį, su 4 kambariais 
gyvenimui, galima nupirkti už ma
žai kapitalo. Del informacijų at
sišaukite

PHOF.NIX D.RUG. CO.
15633 So. Halsted St., Harvey, III

PARDAVIMUI groserio ir saldu
mynų krautuvė. Parduosiu, arba mai
nysiu ant namo South Side. Prie
žastis pardavimo turiu važiuoti į 
Detroit, Mich.

Atsišaukite
4609 So.- Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė prie gero biznio kampo, 
abai prienama kaina.

Atsišaukite
3600 S. Union Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, 
geroj biznio vietoj ir gerai biz
nis visados yrą daromas. Prie
žastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkitės.

6343 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė su na
mu arba be namo; didelis štoras, 
galima atidaryti bučernę. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės ,<j
5301 So. Paulina St. 

----------------- h--------------------------
PARDAVIMUI bučernė ir gro

sernė; 'sena išdirbta vieta, biznio į 
savaitę daroma nuo $900 iki $1000. 
Savininkas serga<;p nupirksit pigiai.

Kreipkitės
6734 So. Racine Avė.

$250
MES turime 10 naujų 88 no

tų grojiklių pianų, kuriuos 
mes turime parduoti po $250. 
100 rolelių muzikos su kiekvie
nu pianu. Galite pirkti lengvais 
išmokėjimais. Atsišaukite šian
dien arba rytoj nuo 9 vai. va
karo. ’

Victor Storage House.
1606 Van Buren Str.

DIDELI BARGENAI
3 flatų kampinis namas,' netoli 

Brighton Park teatro, 2 flatai po 4 
kambarius ,1 flatas 5 kambariai, 2 
karų garadžius.

Taipgi namas statytas ant 2 lotų, 
karštu vandeniu apšildomas, parduo
siu už $11,750, arba mainysiu ant 
mažesnio namo, bučernės arba ant ki
tokio biznio. Namas turi būti par
duotas arba išmainytas šią savaitę.

-i

PARDAVIMUI 2 pagyveninrų mū
rinis namas, karštu vandeniu apšil
domas. Visi moderniški įrengimai. 
Kaina $17,000, cash $10,000.

Kriepkitės
6631 So. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 8725

ATYDA BIZNIERIAMS Par
davimui namas, lotas ir groser
nė, gera vieta, dabartinis savi
ninkas gyvena 17 metų, moder
niškas flatas iš užpakalio, netoli 
18 ir Newberry, kaina $7,451) už 
viską.

Tuponich and Siman 
1344 W. 18 Str.

TRANKG.LUCAS
4116 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

NAUJAS 4,. FLATŲ MŪRINIS
Visi po 4 kambarius ir sun parlo- 

rai. Puikiai dekoruoti ir fikčeriai, 
tile vana, įmuritas plumbingas, garu 
šildomi, Marųuette Manor, netoli 63 
St. Puikus pirkinys! Kaina $27,000, 
pinigais $12,000. t .

Telefonuckite Republię 1932

Svarbu Kožnani Žinoti
M. T. PĮuminer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Enbrgingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stewart 7101 arba 5126

KAMPINIS lotas ant 69 gat. 
vienas blokas nuo Western Avė. 
į rytus. 50 pėdų pločio xl25.

Lotas tarpe 68 ir 69 ant Wes- 
tern Avė. pas savininką.

2306 Blue Island Avc.
< Canal 6772,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

________ Tel, Yards. 7282.
STOGDENGYSTE-

stogų prakiurimas užstaisomas 
b gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokr, patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Linktj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diti usia ir geriausia stogų dengimo 
Jjjriga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone I.avvndale 0114.

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI

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

1922 So. Kedzie Avė. ,

PARDAVIMUI 3 šmotų parlo 
ro setas, 7 šmotų valgomo kam
bario setas, elektrinė pastato
ma liampa, labai karštai šildo
mas pečius. Parduosiu pigiai 
greitam pirkėjui. John Paeth

3325 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, greitai augančioj kolonijoj, 
naujas štakas, naujos svarstyklės, 
naujas kavos maliklis, mėsos maši
ninis peilis, gyvenimui kambariai, 2 
metų lysas, gera priežastis pardavi
mui pigiai.

6419 So. Western Avė.

PARDAVIMUI Ice Box, 9 pė
dų, dėl sviesto ir daržovių, taip
gi wall case, 10 pėdų ilgio. Dide
lis bargetnas jei parduosiu šią 
savaitę. Tel. Yards 0085, 

3659 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, su 
namu arba be namo, parduosiu 
arba mainysiu, sena įstaiga, 
i Atsišaukite.

3602 So. California Ave^

PAIEŠKO kas turi aisbaksj į 
stubą, tokį, kur sustatoma alaus 
bačkos į vidų. Meldžiu atsišauk
ti laišku W. W.

4858 So. Wentworth Avė.

PARDUODAM rakandus 5 kam
barių, viskas abelnai kaip yra. 
Taipgi parendavojam tuos pačius 
kambarius jeigu kas norėtų; apie- 
linkė puiki, renda pigi

Kreipkitės
10929 So. State St. 

Antros lubos

PARSIDUODA Victor Vict- 
rola mažai vartota $225.00 už 
$125.00 su 50 rekordų. Emerson 
Console Phonograph $150 už 
$49.00. Columbia $125. už $49. 
Columbia $150. už $65.00 Stark 
Cabinet Grand upright Pianas 
už $110.00 Shultz Playe'r naujas 
$550.00 už $275.00.

Jos. F. Budrik, 
3343 S. Halsted St., Chicago.

NAMAbŽEME
ŠTAI TAI BENT 

BARGENAS
2 pagyvenimu naujas muro na

mas, 6—6 kamb., karštu vandeniu 
ir pečium apšildomas, 2 mašinom 
garadžius; gražioj vietoj South 
Side. Tiktai $13,900.

2 PAGYVENIMŲ naujas muro 
samas, 5—6 kambariai, yra vertas 
$17,000, tiktai $15,500, kokie $4500 
nupirks.

BIZNIA*VAS naujas muro namas 
ant kampo, 3 Storai ir 6 fintai, šty- 
mit apšildomas. Randasi naujoj 
smarkiai augančioj vietoj prie 
Kedzie Avė. South Side. Renda be
veik $600 į mėnesį. Tiktai $55,000, 
$12,000 įmokėti, šis namas gali pa
kilti iki $70,000 į metus laiko.,

BIZNIAVAS muro namas, štoras 
ir 6 kambarių fintas, 2 mašinom 
garadžius, štymu apšildomas. Ren
dos $173 į mėnesį; kaina $13700, 
nedaug įmokėti.

Mes turime visokių namų, lotų 
ir biznių, todėl norėdami gerų pir
kinių ir teisingą patarnavimą visa
da matykite mane.

JOHN PAKALNIS 
3320 W. 63rd St.

Tel. Prospect 9288

NAUJAS, DVIEJŲ FLATŲ
Francisco St. i pietus nuo 63 St., 

6-6 kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynas, bufetas, ledaunės, ga- 
siniai pečiai, įmūrytas plumbingas, 
tile vana, puikiai ištaisytas ir fikče- 
.riai, garu šildomas, kaina $15,500, pi
nigais $5000, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. Savininkas gyvena, 

2516 W. 63 St.
Tel. Republic 1932

ŠTAI BARGENAS!
Biznio prapertės, 50x95 pėdų. Vie

nas štoras 4 flatai, 2 po 5 ir 2 po 4 
kambarius, aržuolo baigtas, steam 
hcat, 10 karų garadžius. Dabartinė 
randa $415 per mėnesį, sekantį metą 
bus $465. Tą namą dabar dar gali
ma nupirkti už $36,000, vėliaus bus 
$50,000.

Kurie tokio namo reikalaujate, tai 
pasiskubinkite, neh tokių progų retai 
pasitaiko, cash reikia $15,000.

Del platesnių informacijų kreipki
tės pas

$1300 Dykai!
Jeigu pirksi šitą praeitų metų 

didijį “Sport Model” su Winter 
Inclosure Haynes automobilių. Jis 
yra beveik yisai kaip naujas, pa
vyzdingai gražus ir labai geras, tik
rai praktiškai subudavotas ir mil
žiniškai stiprus. Reikalo verčiamas 
parduosiu labai pigiai arba mai
nais priimsiu bile kokį prastesnį 
automobilių, arba galiu mainyti 
ant biznio, namo ar lotų tik South 
West Sidėj. Kiekvienam suintere
suotam šiuo bargenu apsimoka pa
matyti, nes pamatymas nieko ne
kainuoja. Kreipkitės subatoj po 
pietų ir nedėlioj visą dieną.

6925 S. California Avė.
Pirmos lubos

E X T R A !!!!!
Mainau farmą į Chicagos 

prapertę, farma yra Illinois val
stijoj. Yra namai, nauja darži
nė, kiaulininkai ir kitokie budin 
kai, visi nauji, didelė mašina, 13 
akrų. Mainysiu visai prieinamai, 
nes turiu Chicagoj didelį biznį, 
nėra kaip užlaikyti, atvažiuoki
te tuojaus.

S. MARKŪNAS, v
547 W. 120 St Tl. Pullman 4674

BARGENAS
Arti 31 St. ir Union Avc. 2 augš

tų mūrinis namas, 6 flatai, gesas, 
elektra, toiletai, namas geriausia
me padėjime, rendos $114 į mėne
sį. Kaina $8,800, su mažu įinokčji- 
mu.

\ M. Abromavičia 
2015 S. Robey St.

TIKRI BARGENAI PRIE 
VIENUOLYNO

WM. GRITENAS, 
3241 So. Halsted St.

Antros lubos 
Tel. Boulevard 5066

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 3 
augštų kampinis, akmenų su plytomis 
frontu, skiepas, 2 augštų mūrinis na
mas su skiepu, 50 pėdų frontas, 10 
flatų ir 1 krautuvė. Savininkas gy
vena ant antro augšto, frontas .

Atsišaukite
2900 Union Avė.

TURĖK ANT ATMINTIES
l Mes perkam, parduodam ir mai

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

C. P. SURAMSKIS & CO. 
Reni Estate

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

BARGENAS, $1500 pinigais, nau
ja 6 kambarių cottage, galima pada
ryti 2 flatų cementiniu pam-atu, fur- 
nace šildomas, tile vana, skiepas, turi 
būt parduota šią savaitę, nereikia 
agentų, savininkas.

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

2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandenili apšildomas, naujas na
mas tur būt parduotas į trumpą lai
ką; įmokėt $5,000, kitus kaip rcn- 
dą. Namas randasi ant 66 ir Fair- 
field Avė.

BRIGHTON PARK
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 

ir 6 kambariai, garadžius; parsi
duoda labai pigiai. Įmokėt $3,500.

ANT BRIDGEPORTO
2 flatų, 6—6 kambariai su visais 

įtaisymais, garadžius. Kaina $8,500. 
Įmokėt $3.500.

2 FLATŲ bizniavas namas išsi
maino ant bile kokio biznio arba 
loto. Perkant reikia įmokėt $500.

C. P. SURAMSKIS & CO.
Real Estate

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

3 APARTMENTŲ namas prie 61 
St. ir Kimbark Avė. Rendos $3,360, 
pinigais $8,000; kaina $20,000.

6 APARTMENTŲ, Michigan Avė. 
netoli 61 St., rendos $6,366, pini
gais $14,000, kaina $39,000.

H. CORDOZO & CO. 
2024 E. 73 St.

Failfax 0085

NAMAS SU BIZNIU 2 FLAT
Pardavimui grosernė, cigarų, ci- 

garetų, Ice Cream ir sodos. Taipgi 
visokių smulkmesų; biznis išdirb
tas per 7 metus. Priežastis parda
vimo — išvažiuoju į Europą. At
sišaukite subatoj po pietų ir nedč- 
lioj iki 2 vai/ po pietų.

1407 W. 47th St.

MOKYKLOS

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai, tiktai 5 mėnesius vartoti; 
parduosiu pigiausia kaina, nes iš
važiuoju i Lietuvą. Kas nori gali ir 
kambarius paimti. Malonėsite at
silankyti iš ryto ligi 1 vai. ir nuo 
4 ligi 9 vai: ant 1 flato.

K. Zardeckis
5116 S. Hennitage Avė.

PABDAVIMUI grosernė ir rūky
tos mėsos ir kitokių ^smulkmenų 
krautuvė. Sena išdirbta vieta. Prie
žastis pardavimo patirsit ant vie
tos.

Kreipkitės
4541 So. Hennitage Avė.

----------- —---- ------ -- —... t
PARDAVIMUI puiki grosernė; 

geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
geram žmogui galima daryti gerą 
biznį. Pardavimo priežastis patir
site ant vietos. Kas pirmas, tas lai
mės.

4523 So. Honore St.

PARSIDUODA 2 fintų medinis 
namas, štoras ir 5 kambariai: vir
šuj svetainė. Lotas 50 pėdų. Vanos, 
elektra ir t. t. Netoli vienuolyno. 
Labai pigiai parduodu.

Savininkas
2321 W. 69th St.

Tel. Republic 6248

INVESTORIAI
36 apartmentų, naujas Hyde Park 

namas, su 10 garadžių, pirmas mor- 
giČius $200,000 nėr 11 metų. Ant
ras morgičius $90,000 per 5 metus, 
reikia $30,000 pinigais. Kaina tik 
$320,000.

H. CORDOZO & CO.
2024 E. 73 St. Tel. Fairfax 0085

DIDELIS PIGUMAS .
Arti Lęavitt ir 23 St., 2 augštų 

mūrinis namas. 6 flatai, augštas 
cementinis beismentasi, presiniu 
nl.vtų frontas, gasas, elektra, visi 
šviesus kambariai, namas geriau
siame padėjime, rendos $150 į mė
nesį. Parduosiu už $15.500.

M. Abromavičia
2015 S. Robey St.

-------------------------- -----------—M ------------------------------------ - ------------------------

PIRK vištų farmą. 10 akerių už 
$500. Tik tau reikia $100 ir per ke- 
lurius metus po $100. Užtikrinsi 
savo gyvenimą ant visados. Rašyk 
man laišką tuoj ir klausk daugiau. 
informacijų

B. R. Yasulis I
Box. 57

East Chicago, Ind.

PARSIDUODA ant West Sidės 2 
aukštų medinis namas po 4 kam
barius, elektra ir toiletai vidui; 
štoras iš priekio. Renda $42 į mė
nesį. Kaina $3500. Atsišaukit pas 
savininką ant pirmų lubų po 5 vai. 
vakase. Adresas:

2342 W. 23 St.

2 FLAT mūrinis, 6—6 kamba
rių, karštas vanduo. ųžuolo tYi- 
iningai, garadžius, 33 pėdų lotas. 
Randasi į vakarus nuo Crawford 
Avė. Geroj anielinkėj.

1234 N. Hamlin Avė.
Spaulding 5487v ‘ '

2 FLATŲ mūrinis, 4-5 kam
barių, garu šildomi, parduosiu 
iš priežasties ligos, kaina $10,- 
000.

1234 N. Hamlin Avė.
Spaulding 5487

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING
♦ COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
y - - -............ - ,./>

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

..................... — ........ .
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