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F" ’Herriot busiąs Francijos

■

Rusy-Japonu derybos 
prasidėjo formaliai

Amerikos lakumj kelionė 
aplink pasaulį

Amerikos Darbo Partijos 
kūrimo reikalu

premjeras Derybas veda Japonų ambasa
dorius Jošizava su sovietų j- 
galiotiniu Karachanu.

Atskrido i Jetorupo salą, Kuri
luose. Apie trečiadienio rytų 

'gal bus arti Tokio.

Wisconsino Valstijos konfe
rencija išrinko delegatus į 
Clevelando ir St. Paulo kon
vencijas.

Lietuvos žinios.
z __  _______

KALTINAMAS DEL VOGIMO 
DOLERIŲ Iš LAIŠKŲ 

NUSIŽUDĖ.

Numatomas naujosios valdžios 
politikos programas

Jungt. Valstijų ambasadorius 
Japonijai rezignavo

Politinė situacija Francijoj 
paaiškėjus

laikymas valstybės monopolių.
11. Panaikinimas kai kurių 

netiesioginių mokesnių.
Kalbama taipjau apie kapita

lo rekvizavimą.
Herriot kaip busimas premje

ras, ir naujosios valdžios poli
tikos programas. Ambasadorius Japonijai 

Woods rezignavo
Priežastis veikiausia ta, kad jis 

nepritaria naujam imigraci
jos įstatymui.

pa- 
bet

da-

PARYŽIUS, geg. 19. — Poli
tinė situacija, kuri praeitos sa
vaitės pabaigoj pasižymėjo savo 
neaiškumu, dabar jau gerokai 
paaiškėjo. Naująją Franctijos 
valdžią sudarys radikalų lyderis 
Herriot, nors socialistams ir ne
dalyvaujant. Patsai Herriot vei
kiausia pasilaikys sau užsienio 
reikalų ministerio portfelį. Kiti 
kabineto nariai bus Sekami radi
kalai ir kairieji respublikonai: 
Paul Painleve veikiausia bus 
krašto apsaugos ministeris; De- 
monzie arba Pietri finansų; ki
tus portfelius gaus Daladier, 
Meyer Violette, Ramiel, Mar- 
ting, Berard, Simon, Paisant ir | 
Albert.

Gal kuri ministerija bus 
siūlyta Aristidui Briand’ui, 
abejojama, kad jis priimtų.

Socialistai, nors atsisako
lyvauti valdžioj, bet ją rems, 
tuo budu užtikrindami valdžiai 
didžiumą.

Millerand’as tu r būt bus pri
verstas rezignuoti, o jo vieton 
respublikos prezidentu bus iš
rinktas veikiausia Pairi Dumer- 
gue arba Painleve.

Naujosios valdžios politika.
Naujosios valdžios politika, 

sulyg autentingomis informaci
jomis, bendrais ruožais busian-| 
ti tokia:

1. Ruhro okupacija pasiliks 
be atmainos, ligi bus bendrai su
sitarta reparacijų klausimais 
einant ekspertų planu.

2. Bandymas išspręsti karo 
skolų Anglijai ir Jungtinėms 
Valstijoms klausimą, atsilygi
nant tam tikrais bondais.

3. Sumažinimas Francijos ar
mijos pusiau, ne urnai, bet me
tų ar dvejų bėgiu. !

4. Visuotina politinė amnesti- ] 
ja.

5. Panaikinimas
ambasados prie Vatikano, tuo 
budu nutraukiant oficialius san
tykius su Romos papa.

6. Panaikinimas n uospre n -
džio, kuriuo buvo įvesta priva

lomas lotynų kalbos mokslas
sekundarinėse mokyklose. [Romos laikraštis mato pavojų

7. Administracijos reforma, Į dėl koncentravimo Anglijos 
sumažinant valstybės tar-| laivyno Tarpžeminėj juroj, 
nautojų (valdininkų) skaičių 
ir kartu padidinant jiems al
gas.

8. Griežtos priemonės prieš 
tuos, kur stengias išsisukti nuo 
mokesnių mokėjimo, prašant 
dagi tautų sąjungos pagalbos, 
kad neleistų valstybėms, kaip 
pav. Šveicarijai ir 
priimti ir laikyti jas 
guočius, pabėgusius 
kesnių mokėjimo.

9. Naujas socialės 
įstatymas.

10. Panaikinimas

; WASHINGTON, D.. C., geg. 
19. — Jungtinių Valstijų amba
sadorius Japonijai Cyru/s Eį 
Woods prašo paleisti jį nuo ei
namųjų ambasadoriaus pareigų. 

I Kaipo priežastį rezignacijos jis 
paduoda savo žmonos motinos 
ligą (ji buvb sužeista laike že
mės drebėjimo Japonijoj). Ma
noma betgi, kad tikroji jo atsi
statydinimo priežastis yra ta, 
kad jis priešingas naujam imi
gracijas biliui, kuriuo japo
nams visai uždaroma durys at
vykti į Jungtines Valstijas. 
Prieš kiek dienų jis laikė Tokioj 
kalbą, kurioj pareiškė savo ne
pritarimą naujajam imigraci
jos įstatymui.

Kareiviy bonii bilius patapo 
įstatymu

Senatas daugiau ne dviem treč
daliais balsų didžiuma sumu
šė prezidento veto.

WASHINGT(>N, D. C.; geg. 
19.— Senatas šiandie antru 
kartu priėmė kareivių Bonų 
bilių, kurį prezidentas 'Coblidge 
buvo vetavęs (atmetęs). Pro 
zidento veto senate buvo su
muštas 59 balsais prieš 26 — 
dviem balsais daugiau nei 
kalauja dviejų trečdalių 
džiuma.

Kadangi; atstovų 
pirmiau — praeitą 
tą—pat padarė, tat 
reivių bonų bilius

Francijos I Pata,nP« įstatymu.

rei-
di-

jaurūmai 
šeštadienį 
dabar ka- 

automačiai

Nori juriy jėgy apribojimo
konferencijos

Olandijai, 
save pini- 

nuo mo-

apdraudos

naujųjų 
ekonominių pattoiar'kymų ir iš-

ROMA, Italija, geg. 19.—Cor- 
riere Italiano sako, kad Europa 
veikiai turėsianti sušaukti nau
ją jūrių ginklavimos apriboji
mo konferenciją, kuri papildy
tų buvusio 1921 metais Wash- 
ingtono konferencijos darbą.

Laikraščio nuomone, būtinai 
turi bot susitarta dėl jėgų pu
siausviros Tarpžeminėj juroj, 
“kame Anglija ruošiasi koncen
truoti savo jūrių jėgas, su ku
riomis galėtų lygintis tik sujun
gti Francijos, Italijos ir Ispani
jos laivynai”.

'' CC Japonija, geg. 1$. — 
Užsienio reikalų departamento 
žiniomis, vedapri Pekine pasi
kalbėjimai tarp . Japonijos am
basadoriaus Jošizavos ir sovietų 
Įgaliotinio tolimuose rytuose L. 
M. Karachano perėjo beveik į 
formalias derybas.

Tiek ambas. Jošizava, tiek 
sovietų įgaliotinis Karachanas 
yra įgalioti padaryti sutartį, 
jeigu tik jiems pavyks susitai
kyti dėl sąlygų kai kuriais ypač 
kebliais klausimais. Kebliausi 
jų yra Vladivostoko incidentas, 
kame buvo suimta ir kalėj iman 
sukišta ftaug japoniečių3| 
dynė Nikolajevske ir Japonijos 
noras paimti į savo rankas visą 
šiaurinę Sachalino salos dalį.

Japonija veikiai patvirtin 
sianti Lauzannos sutartį

kuria 
taika

TOKIO, Japonija, geg. 19. — 
Gautomis iš užsienio reikalų mi
nisterijos žiniomis, Japonija sa
vaitės laiku patvirtinsianti Lau- 
sannos sutartį, padarytą tarp 
Turkijos ir alijantų.

[Lausannos* sutartis, 
1923 m. buvo padaryta
tarp Graikijos ir Turkijos, tu
rėjo įeiti galion tuojau po to, 
kai ją patvirtins bet kuri ketu
rių didžiųjų valstybių, kurios ją 
pasirašė. Anglija ir Italija jau 
seniau ją patvirtino, nebuvo 
patvirtinusios dar tik Japonija 
ir Francija.J

TOKIO, Japonija, geg. 19. — 
Keliaujantieji aplink pasaulį 
Amerikos lakūnai šiandie at
skrido į Jetorupo salą, Kuriluo
se. Kita jų sustojimo vieta 
bus jau MinatOj, Japonijoj. 
Apie trečiadienio rytą jie turės 
būti Kasumigauroj, japonų 
aviacijos bazėj, apie 65 kilo
metrus nuo Tokio.

Kelionę iš Pdramuširo salos į 
Jetorupą, viso 500 mailių, la
kūnai laimingai padarė per 
truputį daugiau kaip septynias 
valandas.
Apskrido aplink Australiją per 

90 valandų.
MELBOURNE, Australija, 

geg. 19. — Du aviatoriai, Mc- 
Intire ir Goble, šiandie pabai
gė savo kelionę aplink Austra
liją, apskridę ją, viso 8,500 
mailių, per devyniasdešimt va
landų.
Francuzų lakūnai atlėkė į Can- 

tonąj, Kinuose.
ŠANGHAI, Kinai, geg. 19. — 

Francuzų aviatorius kapitonas 
Doisy, kurs taipjau daro kelio
nę aeroplanu aplink pasaulį, va
kar atskrido j Kantoną. Lau
kiama šiandie jie busiant jau 
Čia, šanghajuj, kur jam ruošia
ma iškilmingas priėmimas.

NEVEDUSI, BET TITULUO
JASI “FRAU” ARBA “MRS”.

Pataria ir kitoms merginoms 
tatai daryti, kad išvengus į- 
kyrių kavalierių.

BELGŲ
RŲ

IR ITALŲ PREMJE- 
PASITARIMAS.

MILANAS, Italija, geg. 19.— 
Vakar čia atvyko Belgijos pre
mjeras Theunis ir užsienio rei
kalų ministeris Hymaris konfe
rencijai su Italijos premjeru 
Musolinni. Bus tariamos alijan- 
tų procedūros klausimais sąry
šy su reparacijų ekspertų ra
portu.

VULKANO IŠSIVERŽIMAI 
HAVAJŲ SALOSE.

Pasigendama trijų amerikiečių, 
kurie veikiausia bus žuvę.

Į HONOLULU, 
geg. 19. — Vakar 
smarkiai veikti Kilauea ugnia- 
ka’lnis Hilo saloj. Lava ir mil
žiniški akmenys su neapsakoma 
jėga metama laukan. Pasigen
dama trijų amerikiečių — nur- 
sės ir dviejų kareivių — kurie 
prieš pat išsiveržimą buvo nuė
ję visai arti vulkano žiočių. Ma
noma, kad jie bus žuvę.

Vezuvijaus išsiveržimas. 
NEAPOLIS, Italija, geg.

— Per keletą pastarųjų dienų 
pasireiškia nuolatiniai Vezuvi
jaus ugniakalnio išsiveržimai.

Havajų salos, 
pradėjo

19.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ.

Viena studentė užmušta, trys 
sunkiai sužeisti.

COLUMBUS, Ohio, geg. 19. 
— Užmiesty, ties kelio užsisu
kimu .greitai leidžiamas auto
mobilis apsivertė ir nusirito į 
gilų šalikėlio ravą. Automobily 
važiavusių viena Wesleyan uni
versiteto studentė Dorothy Al- 
lison, iš Bridgeporto, liko už
mušta, o trys kiti studentai sun
kiai sužeisti.

NEW YORK, geg. 
merikon atvyko iš 
p-lė Estelle Scheyer, 
skaityti Smitho kolegijoj lekci
jų apie dailę ir meną.

Lektorė yra nevedus, bet prie: 
savo vardo ji visados rašo 
“Frau”, taigi tekėjusios mote
riškės titulą. Tuo budu, ji sa
kos, ji apsisaugojanti nuo įky
rių kavalierių flirto, ypatingai 
kelionėse.

Ji pataria ir kitoms mergi
noms taip daryti, kad apsidrau
dus nuo vyriškių įkyrumų. Bet 
klausimas, ar daug yra tokių 
rigorisčių, kaip p-lė “Frau” Es
telle Scheyer? . j

19. — A- 
Vokietijos 
kuri žada

SUDEGĖ LAIVAS.

[gula išgelbėta, bet keletas 
sažierių žuvo.

pa

geg. 19.
Minda- 

pasažie-

MANILA, Filipinai, 
— Uigano įlankoj, ties 
nas, sudegė nedidelis 
rinis garlaivis. Jo viršininkai
ir įgula išgelbėta, bet keletas 
pasažierių žuvo, šokdami van
denin nuo liepsnojančio laivo.
PREZIDENTAS COOLIDGE 

PASVEIKO.

WASHINGTON, D. C., geg. 
19. — Prezidentas Coolidge, 
kurs praeitą seredą buvo susir
gęs dėl nusišaldymo, šiandie 
jau sugrįžo ofisam dirbti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg. 19 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,006 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.37
Belgijos, 100 frankų ........... $4.78
Danijos, 100 kronų ...............  $17.00
Italijos, 100 lirų ................... $4.44
Francijos, 100 frankų ........... $5.62
Lietuvos, 100 litų .......... .*.... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ........  $13,96
Olandijos, 100 frolinų ............ $37.45
Suomijos, 100 markių ............ $2.54

MADISON, Wis., geg. 19. — 
Laikyto j čia farmerių, datbi- 
ninkų ir kitokių organizacijų 
atstovų konferencijoj tapo įs
teigta nauja partinė organiza
cija: jWisconsino konferencija 
pregresyvei politinei akcijai.

Konferencija pasisakė už or
ganizavimą naujos nacionalės 
politinės partijos ir tuo tikslu 
išrinko delegatus į nacionalę 
darbininkų, ir progresyviųjų 
organizacijų konvenciją, kuri 
įvyks liepos mėnesį Clevelan- 
de, ir į farmer-labor konvenci
ją St, Paule, kuri įvyks birže
lio mėnesį.

Koiifėrencjjoj įvyko skyri
mas atstovavimo organizaci
joj klausimui, ir penkių vyriau
sių valstijos geležinkelio darbi
ninkų unijų atstovai iš konfe
rencijos pasitraukė.

Lietuvos pareiškimas Ita 
lijai dėl Lenką šmeižty
Kaunas [Elta] — ’Lietuvos 

Atstovybė Italijai balandžio 14 
dieną pasiuntė Italų Užsienių 
Reikalų Ministerijai sekančio 
turinio verbalinę, notą, nuro
dančią į skleidžiamų iš Varšu
vos žinių melagingumą, buk 
Lietuva grąsina karu Lenki
jai: * ‘

‘iDomenti dėl skleidžiamų 
Lietuvos grąsi irimų karu prieš 
Lenkiją.

Sąryšy su pranešimu iš Var
šuvos š. m. balandžio 10 d. dėl 
iškelto Lenkų parlamente bal
savimo, kuriuo Lenkų vyriau
sybė raginama imtis griežtų 
priemonių prieš nuolatinius 
grąsinimus karu iš Lietuvos 
pusės ir prieš lenkų mažumos 
Lietuvoj persekiojimą, Lietu
vos Atstovybė Romoj laiko sa
vo pareiga griežčiausioj for
moj pareikšti, kad žinios, 
skleidžiamos iš Varšuvos tuo
jau po Klaipėdos klausimo iš
sprendimo Tautų Sąjungoj ne
turi jokio realio pamato Lietu
vos atžvilgiu. Kaip pirmiau, 
taip ir dabar, Lietuvos vyriau
sybė veda taikią politiką atsi
žvelgdama mažumų interesų ir 
įstatymų ribose gindama jų 
teises; ginčas su Lenkija dėl 
Vilniaus perduotas tarptauti
nėms įstaigoms. Lietuva laike 
ir laiko Vilniaus klausimą ne
išrištą, kadangi iki šiai dienai 
klausimo išrišimui nėra jokio 
juridinio akto nei susitarimo 
pasirašyto tarp dviejų suinte
resuotų valstybių. Šis klausi
mas Lietuvos vyriausybės yra 
patiektas Tautų Sąjungai ir 
įneštas į artimiausio plenumo

Kaunas [L-va] — Balandžio 
11 d. Merkines parapijos kapi
nyne anksti rytą atrastas Al
bino (Turausko llavona.s. Nusi

žudymo priežastis spėjama bu
vusi ši:

Albinas Turauskas grįžęs iš 
Rusijos ir nuo 1919 metų val-l 
dininkavęs Paštų žinyboje Mer
kinėj, š. m. vasario 15 d. buvo 
dcl tūlų priežasčių atleistas 
nuo tarnybos ir apsigyveno pas 
savo tėvą Merkinės miestely. 
Išėjus jam iš tarnybos kai ku
rie piliečiai apskundė Merki
nės Teismo Tardytojui, kad jis 
išėmęs keletą atsiųstų iš Ame
rikos dolerių. Teisino Tardyto
jui pareikalavus į tardymą Tu
rauskas didžiai susirūpino. 

Dar dienos metu užėjęs pas 
pil. K. skundės savo likimu, sa
kydamas, jog ištarnavęs Paš
tų žinyboje 15 metų ir prisi
tarnavo ligi to, kad pasodins 
kalčjiiman. Vėliau buvo užėjęs 
į pil. B. prašyti paskolinti jam 
10 dolerių atsilyginti su skun
dėjais, nenorėdamas suterši sa
vo vardo. Bet pil. B. nerado* 
namie. Neturėdamas ką dau
giau daryti pasiskolinęs iš pil. 
O. penkis litus, nusipirko vais
tinėj 20 gr. karbolio esencijos 
ir apie 6 vai. vakaro išėjo į 
kapus. Kepurę’ ir apsiaustą pa
kabinęs į medį ir paėjęs kele
tą žingsnių karbolį išpylė į 
taurelę ir išgėrė ir toj pat vie
toj atrastas begulįs ant deši
nio šono, veidu sukniubęs Į 
žemę. Veidas atsimainęs labai 
mažai. Matyt, nusižudyti ruoš
iasi iš anksto, kadangi tą pat 
dieną apsikirpęs plaukus, ap
sivilkęs geresniais drabužiais ir 
apsiavęs naujais batukais. Raš
telio jokio nepaliko.

Kiek toj byloj buvo jo kal
tės spėti sunku.

LIETUVOS ŠAULIŲ ATSI
ŠAUKIMAS DEL VILNIAUS.

Kaunas. — Lietuvos šaulių 
Sąjungos centro valdyba pa
skelbdama rinkliavą Vilniui 
atvaduoti išleido šitokį atsišau
kimą:

“Viskas Vilniui!
“Senoji musų sostinė Vil

nius vargsta žiauraus okupan
to rankoj. Neužmirškime to.

“Lenkai spaudžia ir naikina 
musų brolius Vilniaus krašte.

SUDEGe “VIENUOLIS”.

HAMMOND, In<T., geg. 19. — 
Praeitą naktį sudĄgė Indiana 
Harbor kanale aplūžęs botas, 
kuriame nuo senai gyveno vie
nas senelis Hugh Dolan, 60 me
tų amžiaus; jį žmonės vadinda
vo “kanalo vienuoliu”. Su botu 
sudegė ir “vienuolis”.

Panelė Florence, gyvenusi 11 
So. Honore str. prapuolė nežinia 
kur. Sekmadieny jos motina at
vykusi lankyt jos neberado. Na
mų šeimininkė pasakojo, kad 
Florence šeštadienio vakare išė
jusi į šokius daugiau negrįžo. 
Motina kreipėsi į policiją,' kad 
surastų jos dukterį.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖ AMERIKOJE PER

SIKĖLĖ Į NAUJĄ 
VIETĄ. •

Nuo birželio 1 d. Lie
tuvos Atstovybė Ameri
koje persikelia naujon 
vieton. Naujasis Atsto
vybės adresas bus:

Lithuanian Legation, 
2622—16-th St., N. W.

Washington, D. C.

“Varšuvos žandarai kankina 
juos kalėjimuose, uždarinėja 
mokyklas bei prieglaudas, nai
kina spaudą, draudžia lietu
viškai kalbėti, varo iš gimtojo 
krašto.

“Stipriai ginasi Vilniuje mu
sų broliai, bet jie laukia ir mu- 
iu pagalbos. Įleidę nagus į 
Vilniaus žemę, lenkai ruošia 
sau kelią į musų sodybas 
taiko ir visą Lietuvą pagrobti.

“Tad viską aukokime Vil
niui.

“Jūsų sumesti centai priar
tins tą dieną, kurioje Lietuvos 
vėliava suplevėsuos Gedimino 
kalne.

“Rinkliava visoje Lietuvoje 
bus nuo šių metų balandžio 25 
dienos iki gegužės mėn. 25 d.

“Kiekvienas aukojęts gaus 
Vilniui atminti tam tikrą pa
veikslėlį, o jo vardas bei pa
aukotoji suma bus įrašyta 
rinkliavos lapuose, pažymėtuo
se Lietuvos Šaulių Sąjungos 
atspaudu.

“Kaunas, 1924 m. balandžio 
mėn. . 15 d.”

Iš okupuotos Lietuvos
“BIČIULIŲ” NUOSTOLIAI.
‘^Lietuvos Rytai” praneša, 

kad Lenkų spauda rašo apie 
milžininius prancūzų kapitalis
tų nuostolius panemunėse. Mat 
daugely vietų Nemuno pakran
tės tų pirklių buvę sukrauta 
daugybė statomosios miško 
medžiagos, kurią patvinusios 
upes nunešė.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die šalta ir nepastovus oras; 
reikia laukt lijundros; stipro
kas šiaurėryčių ir šiaurės vė
jas, — taip pranašauja fede- 
lalis orakulas prof. Cox.

Saulė teka 5:25, leidžias 8:08

T elegramu
50 centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo Įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje j 3 ar 4 
dienas.

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

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

J % t t
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E

VJPinigai Lietum Telegramų 
tiktai 50 cen*u*

PER NAUJIENAS v

Pinigai Išmokami Lietuvoj j 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
Naujienąs telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po išsiuntimui

I J t

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

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c.— 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegramų pigumą at-1 
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini- 
gU Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visu Amerioks 
lietuviu. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

v 

“V

siusti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cetu, nežiūrint ar siusi 
100 litu ar 100,000 lity. Naujienos yra pirmutinė ir vie- 
nutinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiusti 
Lietuvon tik už 50 centu.

r

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

miai atpigintas, IštikryjŲ, pasiusti mažas ar dideles su
mas pinigu TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir 7 elegramu

PAŠTO 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

PAŠTO
• PERLAIDOMIS 
(Pinigai išmokami į

25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Piijigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

PAŠTO 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

50 litu $5.50 $ 6.00 500 litu $52.00 $52.50 1000 litu $103.25 $103.75
100 litą 10.50 11.00 600 litu 62.25 62.75 2000 litu 205.50 206.00
200 litą 20.75 21.25 700 lity 72.50 73.00 3000 lity 308.25 308.75
300 lity 31.25 31.75 800 lity 82.75 83.25 4000 litu 411.00 411.50
400 lity 41.75 42.25 900 lity 93.00 93.50 ' ■ 5000 lity . 513.75 514.25

' (Stambesnėms sumoms specialjs kursas)
• t

’ z ■

Prie čia paduotu kainu nebereikia nieko primokėk Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje į tris ar keturias dienas. Paštu į 25 dienas.
• \ *

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. • *

Chicago, Illinois
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KORESPONDENCIJOS
Kad gavus Borden’s “Selected” Pieną

Borden s
Selected
šiandien

jon

Tik telefonuokite
Franklin 3110

Klauskite Service De
partment ir palikite sa

vo orderį, — jis bus pa
imtas greitai operaci-

F-9

Užsisakyklt

BORDEN.S
IbrmfroihictsCo, of~ Illinois 

Eranklin 3H0

SESTAS METINIS
Chicagos Lietuviu Laisvamaniu

VAKARAS
Vienas iš įdomiausių vakarų koks kada galėjo būti Chicago

Nedėlioj, Gegužio 25 d., 1924 m.
MILDAŽIO SVETAINĖJ

2241 W. 23rd Place

Šitas vakaras, tai bus vakaras — tokio vakaro dar niekas nėra 
matęs nei girdėjęs. I šitą vakarą pribus Šventas Antanas iš dangaus. 
Jam kalbant darysis ypatingi stebuklai: gaidžiai giedos, silkės iš 
bačkų šokinės, kiaulės kriuksios, veršiai bliaus, o susirinkusi publika 
iš išgąsčio drebės kaip apušės lapas.

Kunigas Bimba, garsus savo pamokslais ir da garsesnis savo 
šventenybe, sakys pamokslą apie tą, apie ką tiktai kun. Bimba turi 
pavelijimą nuo švento tėvo kalbėti.

Apart visokių šventenybių b is da ir kita programo dalis dėl tų, 
kurie netiki stebuklams. Kalbė; du įžymus kalbėtojai, bus solo su 
veikme, Bijūnėlio vaikų choras, Lietuvių Roselando Stygų orchestra, 
monologai, deklamacijos ir daug kitų įvairybių.

Šitame vakare dalyvaus gerb. Kazimieras Urbaitis, vienas iš įžy
miųjų lietuvių artistų. Jis pirmą sykį pasirodjs savo gabumais lie
tuviškai publikai. Gerb. Urbaitis Amerikos “moving pikčiose” yra 
žinomas kaipo Charles Urban. Lietuviška publika galės pirmą sykį 
pasigėrėti jo lošimu šitame vakare.

Todelgi kviečiami visos Chicrgos lietuviai dalyvauti šitame vaka
re ir prašome raginti dalyvauti visus savo draugus ir pažįstamus, nes 
pirmas vakaras Chicagoje, kurkme išgirsite daug naujo, daug žin- 
geidaus, o ypač bus juokų ligi ašarų. Pradžia 7:30 vakare.

Po programui eis šokiai griežiant Pociaus orchestrai.
Kviečia KOMITETAS L. L. F. 1 KP.

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO NIEŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

Kaina 80 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

Memphis, Tanu.
«

šisi miestas stovi ant Mišsis- 
sippės upės kranto. Medžiai ir 
gėlės žydi visam mieste-, kurs 
užlaikomas švariai ir gražiai. 
Čia darbų yra visokių. Iš lietu
vių esu aš tik vienas ir tai li
gonis. • Gydausi U. S. Marine 
Hospital N 12.

“Naujienos” 
siuntinėdamos 
tj, o p. Lukas
knygų, kurios, man, bėdnam li
goniui, yra naudingos. Aš tariu 
už tai gerbingą ačiū Jums, mie- 
laširdingi prieteliai.

—Antanas Grigonis.

mane sušelpia 
dovanai laikraš- 

prisiunte gerų

f.... ............................... . ..

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

SEIMAI

i Na, kažin, savo atkakliu už
sikirtimu ar neišsiplakė patys 
save musų sandariečiai.

| štai praėjo jau trys seimai. 
Prievarta pavergta ir prisavin- 
ta T. M. D-ja prie sandariečių 
—panašiai kaip pan Josef Pil- 
sudski’s Vilnių prie Lenkijos. 
Lenkai šiandien jau paspringo 
Vilnium, gal paspringti ir san
dariečiai lėlede, T.M.D.

i Kitas skymas “vkjiybiečių”^ 
tai pasikėsinimas suvaryti san- 
dariečius savo vairžon. Tas 

dalinai irgi pasisekė, nes centro 
vadeles paėmė ištikimi ir artimi 
vergai “vienybiečių”, kurie' 
tampriais interesais surišti su 
“Vienybės” spaustuve, — gal 
išskiriant tik vieną p. Ivą, kuris 
vienas prieš visus neatlaikys. 
Politinis Iždas Sandaros pateko 
pilnon kontrolėn nematomos je- 
gos nuo “Vienybės” štabo.

[ Trečias “Vienybės” skymas, 
vidutiniai nusisekė, tai — laik
raštininkų suvažiavimas. Tik 
dėl “Amerikos Lietuvio” dar 
yra klausimas, ar pasiduos pa
žaboti p. vienybiečių diktatū
rai. Bet “Amer. Lietuvio” šo
nai tvirtai suspįausti vienbu
čių šulais. Net ir neoficiališkai 
dalyvavusi laikraštininkų suva
žiavime “Tėvynė”, palingavus 

[galvelę, it davatka, atsidavė 
Dievo valiai ir pradėjo žiūrėti 
meiliškomis kūmos akimis link 
vienybiečių.

Tuo tarp viskas. Dar vienas 
seimas bus už keleto savaičių, 
tai SLA. seimas. Pamatysite, 
kaip sandariėčiai vardan tautiš
kumo paims (divorsą) persky
ras su naujieniečiais ir mėgins 
aiškiai pažymėti, kad SLA. yra 
srovinis, priklausantis pilnai 
satndariečiams. Ar ne taip p. Kl. 
Jurgelioni ?

Viskas Sandarai, o Sandara 
Vienybei!—

—I>r. A. L. Graičunas.

Padėka
šių laikų žmogui, gyvenan

čiam taip audringame laike, la
bai įdomu žinoti tų audrų kil
mę, eigą ir užbaigą.

Ir štai didžiausias Amerikos 
Lietuvių laikraštis “Naujienos” 
apsako skaitytojui visus pa
saulio svarbiausius įvykius.

Todėl išreiškiu širdingiausią 
padėką man užsakiusiam “Nau
jienas”.

—Svila Z.
Tešlių pašt. ir miest., Lietuva.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaųsiai

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

GERK Naujienų akai-* 
lytojo* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
eiti | tas sankrova*, kurios 
skelbiasi Naujienose.

BOXES

Jie Tikrai Skirtingi!
/‘Mačiau paskelbimus visų kitų ci
garetų pasakojančius kaip geri ir 
stebuklingi jie yra, bet jie niekad 
neprivertė manęs pereit prie HEL
MARS dėlto kad į HELMARS aš 
randu viską kas reikalinga cigare- 
tuose.”
HELMAR Turkiški Cigaretai duo
da jums, gerumą. Vietinių rūšių 
cigaretai duoda jums daugumą. O 
galų gale ne daugumas skaitosi 
bet gerumas.

HALMARS
yra absoliutiškai gryni
HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų.

• Gamintojai 
rųšies Turkiškų 
tiškų cigaretų

augščiausios 
ir Egyp- 
pasauly.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
iink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted S't., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos llgon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
■gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

Optum«triat
T.l. Boul.v.rd «48f 
464* 0. Ashland Avė 
Kampas 47-tos *at 

l-ros lababs

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolė® nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefl® mėnesius gydymo. Atsiųskite i

FRANKLTN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, Ū. S. A.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei j’ųs 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. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelj.

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

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangelne powders braco you 
right up, the pain is gone, your stomach 
setties, nerves relax, the entiro syateni 
responds. Perfect medlcine for mon or 
women, prevents nearly all slckncsa. Got 
a 10c pkg. Orangelne powders of any 
drugglst. Millions used yearly. They never 
fall. Formula on every pkg. No narcotlcs

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989 i
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare ' ’

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

■■■* i .i— ...... .....ui—- i ■ — -s

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

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

nuo 5:80 iki 7t8l vakare.

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.

/■■'I1..... . ...............1,1,1 S
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K.. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146 *

V.......... ....... ........   S

Tel. Blvd. 8188
M. WoitkewicB 

BANIS 
AKUIERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikis 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^rOR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 1* 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronilkas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nae- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
T.l.fonah 4 Drex.MM.ft!

( Boulevard 4186

841S So. Halsted St.
Val.s 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

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

N f

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

,-------- —..................  ,„d

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

— ■ ■■■ J

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

W. 47tk St
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phona 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:8* vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611 
— - ....... ' . u-r*
f" .. .

Phone Boulevard 8088
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

8601 So. Halsted St.

Dr. S. MONIIEWICZ
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 

V J

Francuziškas Daktaras
L4

Specialistas kraujo, odos, chronii- 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S'. Ashland Ave^ ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 11d 10.
Nedčlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Are.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
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Pnblished Daily Including Sunday 
By The Lithuanian New« PuK Co., Ine

Editor P. Srigaitia

u 1789 South Halated Stmet 
Chicago, Ui.

Telephone Roosevelt 85M

Subscription Ratesi 
$8J)C per year in Canada. 
$7.90 per year autaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 

8c per copy.

Entered a* Second Claaa Mattai 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
Df Chicago, III., undex the act of 
March 2nd, 1879.

rė smetoninę Pažangos par
tiją. “Sandara” delei to pa
stebi: “Nors visi kiti atsto
vai gerai žino, kad pažan
giečiai yra dvarponių ir 
didžturčių partija, gi San- 
dariečiai užtaria už darbo 
žmones ir už ūkininkus, bet 
ir po šio ‘pasiteisinimo’ 
nieks nieko nesakė ir tokį 
pasiteisinimą ‘priėmė’.”

Naujienos eina kasdien, ilakirian 
sekmadienius. Leidiia Naujienų B’en- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago 
UI. — Telefonas! Rooaevelt 8506

2.00

18C 
75c

Blogi dalykai su tautinin- 
! kų partija, jeigu joje taip 
dedasi. Seimui nutylėjus, 
kuomet Sandaros viršinin
kas gyrė Lietuvos didžtur
čių partiją, ir priėmus jo pa
reiškimą, tapo oficialiai pri
pažinta, kad sandąriečiai 
gali varyt agitaciją už tą 
partiją. vBet kaip Sandara 
galės tarnauti darbo žmo
nėms ir ūkininkams, jeigu 
jos viršininkai rems atžaga
reivius ir didžturčius?

[pažįsta, kad komunistų pusėje 
ištiesų buvusi klaida. Vienok ji 
ir po to nesiliauja socialistus 
keikusi.

Kai dql Hoelz’o “klaidos”, 
tai reikia pasakyti, kad ji buvo 
ne jo vieno, bet visos vokiečių 
komunistų partijos. Nes gink
luotą sukilimą vidurinėje Vo
kietijoje 1921 metais įvykino 
komunistų partija, o ne atskiri 
asmens.

Tokį pat sukilimą Vokietijos 
komunistai mėgino padaryt da 
ir pernai kuomet Vokietijos val- 

sustabdyt
“pasyvio priešinimosi” politiką 
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Pennsylvanijos Darbo Fe
deracija savo konvencijoje, 
kuri buvo atlaikyta šiomis 
dienomis, nutarė daugiaus 
kaip dviem trečdaliais balsų 
siųsti atstovus ne į St. Paul, 
bet į Clevelando suvažiavi
mą, kur bus svarstoma Dar
bo Partijos steigimo klausi
mas. Taigi komunistai ir vėl 
prakišo.

Apžvalgą
“FAKTAI” PAGAL 

UŽSAKYMĄ

Romos laikraščiuose apra
šyta pasikalbėjimai su M. 
Gorkiu, kuris dabar apsigy
venęs Italijoje. Jai tikėt tais 
laikraščiais, tai garsusis ru
sų rašytojas šitaip atsiliepęs 
apie fašizmą: “Fašistinis 
perversmas yra, be abejo
nės, revoliucija. Aš gerbiu 
Mussolini, kurio darbai liu
dija apie didelę jo energiją, i 
Man prisimena Trockio žod
žiai, kuriuos jisai pasakė 
apie fašizmo vadą: ‘Musso
lini padarė revoliuciją. Jisai 
— geriausias musų moki
nys’. ”

Nesinori tikėti, kad Gor
kis butų taip kalbėjęs. Nors 
— antra vertus, jo pažval- 
gos politikos klausimais nie
kuomet nebuvo aiškios. Bol
ševikų revoliucijos pradžio
je jisai buvo priešingas bol
ševikams. Vėliau jisai ėmė 
juos garbinti ir net taip že* 
mai nupuolė, kad teisino te
rorą. Paskui, išvažiavęs iš 
Rusijos, jisai pradėjo prote- 
stuot prieš mirties nuo
sprendžius Rusijoje. Jeigu 
jisai dabar giria Mussolini, 
tai — ima jį dievai!

Kongresas priėmė bilių, 
kuris suteikia pilnas piliety
bės teises — indionams. In- 
dionai yra tie žmonės, kurie 
gyveno Amerikoje, pirma 
negu ją atidengė Kolumbas, 
vienok iki šiol jie neturėjo 
pilietinių teisių Amerikoje! 
Ar ne graži ironija?

Oficialia Tautinės Sanda
ros organas, aprašydamas 
įvykusį Worcesteryje san- 
dariečių seimą, tarp kitko 
pasakoja, kad vienas tos or
ganizacijos viršininkas, tei
sindamas savo veikimą, gy-

Kuomet faktai nėra toki, 
I kių nori tautininkų “Vienybe” 
tai ji “pataiso” juos. Taip ji 
pasielgė su Franci jos rinkimų 
rezultatais.

Ji rašo apie juos:
“Laimėjo socialistai, laimė

jo kiek ir komunistuojanti 
darbo partija (? “N/’ Red.): 
bet labiausiai laimėjo partija 
liberalų, kurios vadu yra Ed
vardas Herriot. Turbut jam 
teks būti ir nauju Franci jos 
premjeru ant vietos atgalei- 
vio Poinkarės.”
Toliaus ji sako:

“Reikia sveikinti naują 
franeuzų' liberalų valdžią, ku
rią ves Herriotas, radikali® li
beralas. Reikia atminti, kad 
Herriotas lygiai kovoja prieš 
komunizmą, kaip ir prieš 
anarchizmą. Jisai nepriduo
da svarbos nei socializmui.”
Tuose “Vienybės” žodžiuose 

beveik kas sakinys, tai tiesos iš
kreipimas.

Viena, 
Herriot 
daugiaus 
jam parlamente ji net turėjo 
83 atstovus, o naujamjam par
lamente turės 139 (kaip prane
ša paskutinės žinios). Reiškia, 
jos atstovybė padidėjo 40%. Tai 
yra, žinoma, didelis laimėjimas, 
bet Socialistų Partijos laimėji
mas yra daug didesnis.

Senamjam parlamente sociali
stų buvo 50, o dabar jų bus ne 
mažiaus, kaip 102, t. y. dau
giaus, negu dvigubai. Kuomet 
radikalių atstovybė padidėjo 40 
nuošimčių, tai socialistų atsto
vybė padidėjo 104 nuošimčiais.

Prie to reikia dar neužmirš
ti, kad šito nepaprasto pasiseki
mo Franci jos socialistai "pasie
kė, nežiūrinti to, kad treji me
tai atgal jų partija buvo suskal
dyta. Nuo socialistinės parla
mento frakcijos, kuri susidėjo 
iš 68 narių, 1921 m. atskilo 18 
žmonių ir nuėjo pas komunis
tus. Partijos gi organizacijoje 
buvo dar blogiaus. Partijos 
konvencijoje daugiaus kaip trys 
ketvirtadaliai delegatų balsavo 
už prisidėjimą prie Maskvos 
internacionalo ir susiorganizavi- 
mo į komunistų partiją. Komu
nistai, be to, pasigrobė centra- 
linį partijos organą, dienraštį 
“L’Humanitė“, partijos iždą ir 
didelę daugumą partijos įstaigų 
provincijoje.

Jeigu po šitokio Socialistų 
Partijos suardymo ji dabar ga
lėjo daugiaus negu padvigu
binti savo atstovų skaičių, tai 
kiekvienas pripažins, jogei toks 
laimėjimas yra tiesiog stebėti
nas!

Komunistai šiuose rinkimuo
se pravedė, rodos, 29 atstovus. 
Palyginus šitą skaičių su pir-

ko-

yra netiesa, kad 
partija laimėjusi 
už visas. Senam-

mesniąja jų atstovybe, išrodo, 
kad jie neva “laimėjo“, bet iš- 
tiesų, tai yra milžiniškas pra
laimėjimas. Tik reikia pagal
voti: treji metai atgal jie buvo 
“užkariavę” tris ketvirtadaliuos 
Socialistų Partijos, o dabar jie 
pravedė atstovų į parlamentą 
keturis kartus mažiaus, ąegu 
socialistai. Ir iš tų 29 atstovų 
dalis praėjo ne “tikrosios” ko
munistų partijos sąrašais, bet 
kaipo nepriklausomieji komu- 

Inistai, atsimetusieji nuo Mask
vos ir dalyvavusieji kairiųjų 
partijų bloke (kartu su socialis-1 džia buvo nutarusi 
tais).

: Taigi “Vienybės“ pasaka apielRuhro srityje.
komunistų “laimėjimą” yra ne- kaį kuriuose kituose miestuose, 
teisinga. • ačiū tam, kilo nemažas kraujo

i Trečias “Vienybes“ išmislap praliejimas, bet atsiekta nebu- 
yra apie Herriot’o nusistaty- Vo nieko.
mą linkui socialistų. Ji sako, Todėl yra netiesa, kad gink- 
kad jisai “nepriduodąs svarbos luotų sukilimų darymas (arba 
nei socializmui”. Jeigu taip, | “putšai”, kaip sako vokiečiai) 
tai kodėl jo partija 
vadinasi “socialistų 
parti j a” ? Jeigil Herroi t 
priduoda svarbos socializmui“ 
tai kodėl jisai atkartotinai pa-1 dėta vartot 
reiškė, kad jisai1 nenorįs net 
imti premjero vietą, jeigu So
cialistų Partijos atstovai nesu
tiks eiti į vaildžią?

Į Suprantama, kad Franci jos 
“socialistų radikalų“ partija nė
ra socialistinė tikroje to žodžio 
prasmėje; tą faktą yra ne kar
tą nurodžiusios ir “Naujienos”. 
Bet Herriot ir jo vienminčiai, 
matyt, labai gerbia socialistinį 
judėjimą, jeigu jie ir patys ne
šioja “socialistų” vardą, ir bū
tinai nori, kad Socialistų Parti
ja veiktų su jais išvien.

Tempdama faktus ant savo 
partinio kurpalio, “Vienybė”, 
pagalios visai užmiršo paminėt 
vieną labai svarbų dalyką apie 
tuos Franci jos rinkimus, tą bū
tent, kad tenai tapo sumušti 
tautininkai, t. y. tie gaivalai, 
kurie skelbia panašią idėją į 
mūsiškės “Vienybės”. Net bur
žuazinė spauda pažymi, kad 
Franci jos rinkimuose laimėjo 
didelę pergalę internacionaliz
mas. !

Ir visas pažangusis pasaulis 
džiaugiasi tuo. O “Vienybė”, 
sveikindama pergalėtojus, apie 
šitą reikšmingą faktą visai tyli. 
Mat, jisai netinka į jos suplėku- 

sį tautišką kromelį. ;

FANATIZMO AKLUMAS

Redakcijos Atsakymailangoje ir 1 Klaipėdoje). Ir tai 
teiktų neabejotinos naudos kraš
tui ir jo iždui.*)

Esamu gi momentu daroma 
taip.—Iš Karaliaučiaus atvykęs 
specialistas maždaug įkainuoja 
ar susipažįsta su surinktu 
“Ronbemsteinu” ir klausia, 
kiek mes už jį norime. Mūsiš
kiai prie savo kainos prideda 
dar jos 50% ir leidžia gintarą 
išvežti. 50% pelno monbpolio 
dalyke tai, kaip sau norite, nie
kis. Vieną, musų gintaras su
pirktas taksos kainomis, kurios 
labai net esti nutolusios nuo 
rinkos, reiškia, nuo tikros gin
taro kainos, antra, vokietis ap
žiūrėjęs sandėlį užsyk mato, 
su kuom turi reikalą ir kadan
gi jų fabrikai Skirsto gintarą 
net į 100 su viršum rųšių, tai 
jis gali daug tiksliau prekę 
įkainuoti ir tarp mažos vertės 
medžiagos užsyk pastebi, kas 
yra geresnio. Vienu žodžiu: pa
dėtis taisytina.
'Dabar keletas skaitlinių.-

skribelę galįs pretenduoti prie 
2% jų vertės. Radęs žemčiūgą 
ar kitą brangenybę gauna 10%. 
Rusijoj kiekvienas radėjas ga
lėjo gauti vieną trečdalį vertės.

Išeinant iš šių samprotavimų 
valdžia (Vokietijoje ii; Klaipė
doje) skelbia visuomenės žiniai, 
kad kiekvienas gintarą suradęs 
privalo jį pristatyti tam tikrais 
antrašais specialiems valdinin
kams, kurie vieni tik ir tebetu
ri teisės valdžios vardu ir val
džios nustatomomis kainomis 
gintarą supirkinėti. Tai vadina
si^ gintaro monopolizacija.

Valdžia irgi skelbia savo ski
riamą taksą kurie, visi jos or
ganams pristatomieji gintaro 
gabalėliai skirstomi į 4 rūšis: 1. 
Smulkus žvirgždas (Fimis), 2. 
rupesni, purus, su priemaišo
mis ar kitais defektais gabaliu
kai, 3. įvairaus didumo bet vie
nodi ir gryni kąsneliai ir 4. į<- 
patingi dideli ir gražus gaba
lai. Pastarieji apmokami 25% 
brangiau. Kiti gabalai, žiūrint 
svarumo ir rupumo, apmokami 
nuo 40 iki 300 litų už 1 kg.

Supirktą gintarą minėti val
dininkai (Klaipėdos Krašte jų 
šešetas) kas mėnuo privalo savo 
lobį pristatyti centrinei įstaigai, 
kuri tikrina jų knygas, gavu
sių atpildą, parašus, sveria ir 
dar kartą rųšiuoja gintarą. 
Valdininkai gauna savo radė
jams sumokėtus pinigus atgal 
su 15 °/o priedu, kaipo užmokes
ti j už triūsą, gralifikaciją.

Kuomet Centre 
sirinks žymesnis 
centneriai, tuomet 
apie tai pirkliams,
betų gintarą tinkamai apdirbti, 
čia ir kyla eilė keblumų. — Kas 
gali gintarą iš musų pirkti? —

Pasaulyje yra 3 įžymiausieji 
gintaro pramoningo apdirbimo 
centrai: 1 Karaliaučius, kurio 
gaminiai beveik po visą pasau
lį, ypač Amerikoje, pasklydę, 2. 
Austrijoje Vienoje, kuri aprūpi
na labai gintarą pamėgusių mu- 
zalmanų rinką (Mat, jiems, tiky
ba draudžia kaulo papuošalus 
dėvėti) ir 3. Kopenhagos, kuri 
maitinasi nuotrupomis ir šmu- 
geliuota žaliąją medžiagą. Gin
taro apdirbimo pramonė kitados 
3uvo dar Dąncige išsivysčiusi, 
jet tapo kitų konkuruojančių 
centrų nustelbta.

Svarbu kad
gintarui plauti, minkštinti, ly 
dinti, presuoti, 
iresai yra brangus ir svarbus. 
Jų pagalba maži gintaro gabalė
liai, gintarinės druožlės ir kitos 
iekanos suspaudžiamos į vieno

dą masę, iš kurios vėliau išplau
namos lentelės, juostelės, lazde
lės ir vamzdeliai mundštukams, 
kas kam reikalinga. Tų presų 
nedaug kas turi. Todėl smul
kesnės įmonės, kad ir žymiai 

brangiau siūlo už rupesnius ga
balus, bet žemiausios rųšies, 
firniso pirkti nepagali, arba jei
gu ir perka, tai verčiamos ir to
liau jį perduoda Karaliaučiaus 
dirbykloms.

Reiškia, musų sąlygoms vie
ninteliu rimtu musų brangeny
bių pirkiku lieka Karaliaučius. 
Bet iš savo pusės jis yra pats be 
galo užintdresuotas, kad mes 
niekam kitam savo gintaro ne- 
parduotume. Tai lengvai galė
tų suardyti jo monopolį. Yra 
gi nustatyta aukso taisyklė — 
Goldratr — kiek galimą gintaro 
išdirbinių kainų reguliuoti, ne
leidžiant jai nusmukti. Tas at
siekiama, atatinkamai tvarkant 
pasaulio rinkoje tos prekės 
pasiūlą.

Klaipėda, kad ir pratusi gin
tarą vien Karaliaučiui statyti, 
turėtų dabar savo nusistatymą 
reviduoti ir įteikti gintarą tam, 
kas daugiau už jį siūlo. Juo 
labiau pasitaiko gera proga pa
naudoti- pirkėjų tarpusavę kon
kurenciją.

—Mes jokio gešefto su ginta
ru nemanom varyti! — giriasi 
klaipėdiečiai.

—Tai labai .blogai — atsaky
čiau.
monopolio 
kankinti.
pelno neturėti, 
gauti, tai jį panaikinus, galima
butų susilaukti bent savo ginta
ro apdirbimo pramonės išsivys-

A. Jankauskui. — Jūsų pra
nešimą gavome per vėlai.

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

ANT, NAUDOS. į

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

Jeigu taip, 
oficialiai I esąs tik atskirų asmenų sukly- 
radikalų dimas, kurį atmeta patys ko

ne- | munistai. Tai yra nuolatinė jų 
partijos taktika, kuri buvo1 pra- 

dar prie Karolio
I Liebknechto (1919 m.) ir ku
rios Vokietijos komunistai nė
ra atsižadėję iki šiol.

Jeigu “Laisvė” tą taktiką dar
bai’ peikia, tai ji atmeta visą 
komunistų judėjimą Vokietijo
je nuo pirmųjų revoliucijos me
tų iki šios dienos.

Bet grįšime prie “didvyrio’1’ 
Hoelz’o. Pasak “Laisvės”, jisai 
vistiek esąs geras “kovotojas”, 
nors ir padare “klaidą”, vado
vaudamas sukilime, kuris prari
jo keletą šimtų gyvybių ir bai
siai sudemorailizavo darbininkų 
judėjimą. Vienok yra faktas, 
kad Hoelz’as, sėdėdamas kalėji
me, ne tiktai prisipažino prie 
tos “klaidos”, bet ir paniekino 
visą savo “revoliucinį veikimą 
ir nusistatymą!”

Jisai padavė prašymą, 
valdžia susimylėtų juo! Jisai ta
me prašyme pasigyrė

[ jisai liuosu noru ėjo į kaizerio 
kariuomenę, ištikimai 
tėvynei ir gavo medalius už sa
vo tarnavimą!
kad visą laiką iki revoliucijos ji
sai buvo geras krikščionis ir ne
sikišo į politiką, ir apgailestavo, 
kad karas susilpnino jo religinę 
pasaulėžiūrą!

Prieš visus šituos Hoelz’o pa
reiškimus “Laisvė” žino pasa
kyt tiktai tą, kad — jeigu Vo
kietijos komunistai statė Hoe
lz’ą savo kandidatu į reichstagą, 
tai reiškia, jisai yra vertas ko
munistų pasitikėjimo.

šitaip protaut gali, ne bent ak
la davatka, kuri mano, kad vis
kas yra šventa^ ką nutaria “ne
klaidingoji” bažnyčia.

Supirkta gin- užmokėta 
taro gramais: už j:

1920 1.575.403 338.786.40 m.
1921 678.238 116.277.91 ”
1922 328.727 105.756.66 ”
1923 22.958 20.8.48 00 ” 

-j- 14 litų
įl924 
1 t

55.714 1.104,37 Lt.
2.661.040 gr.

gintaro pri-

pranešama 
kurie suge-

kad

tuo, kad

tarnavo

Jisai pasigyrė,

butų prietaisų

Max’ą, Hoelz’ą, 
pasijuto, 
kas

ta- 
butų 

užbėręs. 
išplūdo 

Vokieti- 
žmones, Gintaro Ūkis

Gintaras — garsi musų bran- 
įprasta juros

Kuomet “Nedėlios Naujieno
se” tapo paskelbta dvejetas do
kumentų apie Vokietijos komu
nistų vadą, 
tai “Laisvė” 
rytum jai
žarijų už apykaklės 
žinoma, ji bimbiškai 
“Naujienų” redaktorių, 
jos socialistus ir kitus 
kuriuos ji prisiminė, berašyda
ma savo atšakymą.

. Be^t apart plūdimų, ji nesu
gebėjo surasti nė vieno argu
mento to komunistų didvyrio | geinybė — yra 
pateisinimui. Ji pati yra pri- dovana vadinti. Taip bent buvo 
versta apkaltinti jį, nes ve ką ji nuo nebeatmenamų laikų, taip 
sako: iš dajies ir iki šiai dienai lieka.

I u 1 , moi 4. • Iš dalies, nes dar pereitame. Drg. Hoelz as 1921 metais, Lim buyo atragtos ir da.
tiesa pasirodė kaipo vienas b ]ačiai naudojamoS ištisi 
is tų komunistų, kurie mane, Gintari mglyno mo)io guo. 
kad vienu smarkiu uzsimoj.- . g j pietug

, mu nedidelis būrys pasiryzu-1 R ,ankos (Musiškiai 
į s!’i.I“vot°JV sutasky,tl/r vadina jų buvusių Kuru ar Sie-

sutnuskmti buržuazinę valsty- L gg Samb kraš.
[ bę. Tuo laiku jis netikėjo vokiečiai pasakoja visa ]e- 

i kantrų sistematmj suorga- j et koki
nizavimą didžiumos darbo mi-1

I nių delei revoliucijos. Tai 
buvo klaida; ir tą klaidą savo

[ krauju išpirko karščiausi Vo- 
[ kiečių revoliucionieriai 1921 
’ metais. Komunistų Interna

cionalas irgi vadina klaida 
1921 metų sukilimą.”
Labai gerai, kad “Laisvė” da

bar pripažino, jogei tai buvo 
klaida. 1921 metais, kuomet Vo
kietijos komunistai tą “klaidą” 
darė, tai “Laisvė” visoms ketu
rioms juos gynė ir susiriesda
ma kęikė “Naujienas”, 
jų darbą peikė.

Su “Laisve” taip esti nuola
tos. Išdergia, išpravardžiuoja 
socialistus visokiais šlykščiau
siais žodžiais, kuomet jie nuro
do kokią nors komunistų kvai
lybę; o paskui, praėjus keletui 
metų, žiūrėk — jau ir pati pri-

žodžio

kurios

tai karų bei marų ištuštėjusi 
kraštą valdžia apgyvendinusi 
rinktiniais iš įvairių vokiškų 
kraštų, iš Pomeranijos daugiau
sia, kolonistais. Todėl ir pava
dina Sammland nuo 
Sammeln—rinkti).

Pakranty rastas, iš juros gel
mių daug su samanomis išžve
jotas ar kasyklose iškastas gin
taras — yra valdžios savastis— 
regalįja. — Radęs, -sužvejojęs 
ar iškasęs tiek tik tebeturi tei
sės, kiek paprastas svetimo 
daikto radėjas. Savininkas šiuo 
atveju valdžia, privalo jam vien 
tik radpinigius sumokėti.

Tie radpinigiai, einant tam 
tikrais įstatymais, gali keistis, 
žiūrint rasto dalyko privalumu, 
nuo 2 iki 30 tikros vertės nuo
šimčių. Pavyzdžiui, Vokietijo
je radęs svetimą apsiaustą ar

šlifuoti.' Itin

Tai tuomet neverta nei 
palikti, nei žmonės 
Jeigu iš monopolio 

ai’ mažai te-

tymo. (Dabar 2 fabrikėliai Pa-

26 vasario d. sandėly buvo ne- 
Įparduoto gintaro 1923 ir 24 me- 
Itų “derlius” 78.672 gr. Rūšimis 
jis taip skirstėsi:

^aukščiausios
[vidutinės
.vidutinės 
menkiausios

II 
III 
IV

rųšies 
rūšies 
rūšies 
rūšies

gramų
168

10.318
19.948
46,620

Viso 77.654
• Skirtumas tarp 77.672 ir 77.- 
654=1.018 gr., .inatyt liko ne
išrūšiuotas. žinoma, geriausių 
•gabalų mažiausia pasitaiko, nes 
radėjams pelningiau juos šmu- 

gintarą ir 3 
laikyti turi 
gyventojas, 

tikrais įran-

VO- 
ne- 
kol 
pa-

geliuoti. Rankioti 
paras jį pas save 
teisės kiekvienas 
bet gintarą tam 
kjais ir kybeklomis, semtuvais,
tinkleliais žvejoti — gali tiktai 
pakraščio gyventojai. Tuo tiks
lu kiekvienam šeimynos nariui 
išlaipinama už mažą mokesnį 
metalinį ženklelį.

Iš skaitlinių aiškėjo, kad gin
taro produkcija kaip ir puola. 
Aplamai imant, taip. Gintaras 
eina žemyn, ir pasirodo, visiš
kai neapsimoka mašininis jo iš 
juros dugno bageravimas. Bet 
valdiškos įstaigos 'užpirkimo 
skaitlinių sumažėjimas priklau
so nuo veikiančių tais metais 
taksų žemumo. Radusiam ne
apsimokėjo nešti jų valdininkui 
parduoti. Todėl gintaras budar 
vo arba neteisėtai Padangoj 
šmugeliuojamas — nes ten 
kiškas monopolio įstatymas 
veikia arba jį užslėpdavo, 
kainų “nepataisys“. Dabar,
skelbus žmonėms prieinamesnes 
.kainas (klaipėdiečiai Hainą — 
“preke” vadina), sesnių radinių, 
tai ir pasitvirtina. Dargi žiemos 
Įmetu, kuomet bendrai, krantui 
užšalus; nei su didžiausiu “gi
liuku” nieko nesurasi, ir tai per 
(2 mėn. sunešė dukart daugiau, 
negu per ištisus pereitus metus.

Musų kraštas tiek mažas, jog 
jame palaikyti bent kokius po
litinius ar juridinius skirtumus 
—atrodo visai netikslinga. 
Klaipėdoje gintaro monopolis 
veikia, Kretingos pajūry — ne. 
Reiktų tai suvienodinti. Tai 
palengvintų ir priežiūrą ir patį 
ūkį. Jeigu nusistatysim prisi
laikyti vokiškos tvarkos, tai 
altrodo pravartu ją ir ant musų 
20 pakraščio kilometrų išplėsti. 
Tam reikalinga: atatinkamas 
Seimo aktas ir Klaipėdos suti
kimas tą “dovaną” iš mus pri
imti. —-Insu.

z [L, ž.]

Kalbant apie gintaro^ pramonę ne
reikia išleisti iš galvos, jog gintaro 
falsifikacija tai irgi gana stambi pra
monės šaka. Vokiečiai joje tiek išsi
tobulino, jog absoliučiai nėra galimy
bės atskirti tikrą gintarą nuo dirbtino, 
įvairios priemaišos ir chemikalijos pri 
duoda erzacams pageidaujamą spalvą, 
o jeigu norėsite, pagamins, jums sluo- 
gsniuotą gintarą, arba net ^abklą vi
dun įterps. Tuomet pasirodo reikalin
ga esanti zoologų ekspertiza, ar toks 
-’yyis yra tikrai priešistorinis ,ar kur

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Laavitt St.
Telephonae Canal 2552

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pltnyčioj nuo 9 r. Ud 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis iilygomia.

8. XV. BANES, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yardji 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
j-

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavya Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.! Pullman 6877.
—■ i.   i ... /

— ....

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washinrton St 

Cor. Washington & Clark

Name Tel.i Hyde Perk 8895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS ’

Ved* byla* visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojime^ 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 tyest 22 Street 

Telefoaas Canal 1667.
T

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 w. vvaahihgton st.
Tel. Central 6200

Cicero Panedelįo vak, 
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5I« 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicaga.
Tel, Y arda 4681

J. BUCERZAN
. ADVOKATAS

Notary Public
3405 Deodor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olaelid kainomis visiems.

>Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupyki! pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PĘOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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CHIAGOS 
’MOS
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u
penkius kraunamus; taipgi ke
letą automobilių ir tris de
šimts žmonių. Įsakymas prieš 
tą žygį buvo duotas paties po
licijos viršininko Collins. Ta
me žygyje dalyvavo * apie trys 
skvadronai detektyvų ir vienas 
skvadronas policistų.

Žmogus pateko po gat- 
vakariu su visu auto

mobiliu
John Polkoko, garadžiaus dar

NAUJIENOS, UEčagc, DL
— ....... ................... v 11 1 "

Lietuviu Rateliuose
Pirmas LSJ. Lygos išva

žiavimas į miškus 
-ii JONAS GUŽAITIS

REKOMENDAVO JOS 
DAKTARAS

Surado stiprumą vartojant 
Lydia E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.

KAIP JŪSŲ AKYS?

Moksleiviy oratoriy 
kontestas

Penktadienį, gegužės 9 d. 
Engknvood High School salėj, 
6200 S. Stovvart Avė., buvo 
Chicagos miesto vakarinių ir 
kitų aukštesniųjų mokyklų mo
kinių oratorijos-kalbėjimo kon
testas su dovanomis. Mokslei- 
vių-kalbėtojų buvo septyni. 
Jiems visiems kalbėjimo tema 
buvo paskirta. Jie turėjo kal
bėti apie Suvienytų Valstijų 
konstituciją. Už trumpai ir ge
rai pasakytą prakalbą buvo 
skirtos dovanos. Pirmą dova
ną, tūkstantį dolerių, gavo 
NfajrsFiaJl Reit>s<-hla^{er. Taylon- 
ville High School moksleivis iš 

Taylorville, III. Antrą dovaną, 
500 dolerių, gavo James Joseph 
Metcalfe, Englewood Evening 
High School moksleivis, Chica- 
go, III. Trečią dovaną, 300 do
lerių, gavo moksleivis Milės 
Egbert iš Toulon, Township 
High School, Toulon, III. Spren
dėjais kas gerai iš moksleivių 
pasakė, prakalbą ir kam reikia 
skirti dovaną ekspertais buvo 
Chief Justice Harry Olson, Mu- 
nicipal Gourt teisėjas. Kitas 
teisėjas buvo Victor P. Arnold 
iš Juvenile and Circuit Court; 
trečias — Henry B. Horncr, 
Probate Court teisėjas, ir trys 
Chicagos Universiteto profeso
riai, būtent: Frederic Sieden- 
burg, S. J. Dean of sociology; 
Bertram Griffth Nelson, A. B., 
The University of Chicago. Tas 
dovanas kontestui davė laik
raštis “The Daily Nows.” Po 
kontesto prakalbų buvo šokiai; 
publikos buvo suvirs tūkstan
tis. Įžanga veltui.

—Kabardinas.

Policija mano, kad suimtie
ji asmenys busią visa tos bra- 
varnės kompanija ir visas ta- 
voras. Taipgi yta manoma, kad 
tai busią didžiausias tos rųšies 
trustas dabar veikiantis.

Kada policijos detektyvai 
pasirodė ėloje prie kalbamos 
bravarnės, šmugelninkai ėmė
si už ginklų, bet pastebėję, 
jog užpakaly jų stovi dar dau
giau detektyvų ir policistų ge
riau ginkluotų pasidavė be ko
vos. Pas juos rasta tiktai dvy
lika šautuvų.

Pasirodo šmugelninkų butą 
turtingų. Kada detektyvų tar
nautojas atnešė jiems pusli
čius, kokie yra paprastai ski
riami kaliniams, vienas jų iš- 
sit.rnukė didelj pluoAti, 
kų ir iš jų išpešta šimtinę sa- 
ko: “Te, atnešk ką geresnio, 
mes čią plutų negriaukime.”

Didelis alaus skandalas

Belle Bender baleto 
vakaras

Belle Bender rusų baleto mo
kykla surengė baleto vakarą, 
aekipadieny, gegužės 18 d. Stu- 
debaker teatre. Šis vakaras yra 
pažymėtinas daugdliu atžvilgių. 
Nežiūrint, jog šokėjos buvo 
daugiausia mokinės, vienok ne
kurtos jų savo gabumais ir išsi
lavinimu galėtų užimti ne pas
kutinę vietą pirmaeiliuose teat
ruose.

Tarpe dar visai jaunų šokėjų 
tenka paminėti Lydia Esaevič, 
kuri pasirodė tris kartus ir Riek 
vieną karią buvo lydima gau
siu rankų plojimu, ypač šokyje 
“Pierrot ir jo šešėlis”

Įdomios buvo grupės šokėjų 
vaizdavusių skulptūrines figū
ras menininko sapne.

Publika skaitlingai atsilan
kiusi, nesigailėjo nei gėlių nei 
aplodismentų.

Devyni trokai prikrauti alaus 
ir penki kraunami liko už
griebti policijos.

Keturi policistai buvo išsiųs
ti sergėti Sieben Malt House, 
kuri veikia po vardu Mid^City 
Products Company, sekmadie
nio vakare ir pražuvo. Kur jie 
dingo dar niekam neteko suži
noti. Tiktai yra tiek aišku, kad 
jų tenai nebuvo, kada kiti po
licistai suėmė didelį alaus 
šmugelį. Tiems policistams yra 
įsakyta k uogreiėaausia pribūti 
pas policijos viršininką.

Dean O’Bannion ir dvide
šimt devyni kiti liko suimti ta
me dideliame alaus šmugelyje. 
Vienas iš suimtųjų, apart augš- 
čiaus minėto, esąs Johnny Tor- 
rio, kitų. vardai nežinomi ar 
slepiami. Visi- šmugelninkai 
suimti prie Sieben Malt House, 
1470 Larrbee St.

5:40 minučių, pirmadienio

ILLINOIS LEGIJONIERIAI 
SUSKATO VEIKTI, KAD 
PRIVERTUS SENATĄ 
ANTRU SYK PRIIMTI

KAREIVIŲ BONŲ 
BILIŲ.

bininkas, šeštadjenio nakty tu
rėjo iškentėt neįmanomai daug 
skausmų kada ant jo užvažiavo 
Chicago Joliet priemiesčio gat- 
vekaris, ties Nordica ir Archer 
gatvių ir su sudaužyto automo
bilio šipuliais pamušo po sunkių 
savo ratų. Po ratais nelaimin
gasis išbuvo apie valandą laiko. 
Jo gyvastis yra pavojuje.

Poloko vilko gatve sugedusį 
automobiliu kada ant jo užva
žiavo kalbamas gatvekaris ir jo 
automobilių sudaužė į šipulius. 
Daugybe pravažiuojančių auto
mobilistų sustojo ir norėjo su
teikti nelaimingam pagelbą, bet 
nebuvo jokios galimybės.

Pašaukta vietiniai gaisrinin
kai ir bandyta iškelti gatveka- 
rį, kad išėmus sužeistąjį, bet 
gatvekaris buvo persunkus ir 

gaisrininkai su savo įrengimais 
negalėjo to padaryt. Prisiėjo 
vilkti gatvekarį atbulą ir dar 
sykį pervažiuoti sužeistąjį, kad 
išėmus iš po sunkių ratų.

Nuvežus nelaimingąjį ligoni
nėn suteikta jam reikiama pa
galba, bet nėra jokios vilties, 
kad pasveiktų.

Daugybė chicagiečiy pri
tarė taikos skelbėjams
Apie vienas tūkstantis vyrų 

ir moterų, pereitą sekmadienį 
susirinko į taikos mitingą, Man 
dėl svetainėje, Chicagos Univer
sitete ir padėjo pamatus nemir
štančiai taikai . Mitingą šaukė 
Tarptautinė Mpterų Lyga dėl 
taikos ir laisvės.

“Taika reikalauja nepalygi
namai daugiau drąsos negu ka
ras”, paskelbė Lida Gustavą 
Heymenn, o jai pritarė visa 
susirinkusioji minia. Mitinge 
dalyvavo daug visokių tautų 
žmonių ir visi-im.su didžiausia 
energija kalbėjo už palaikymą 
pastovios ir nemirštančios tai
kos. Taigi ten dalyvavo žino
ma Chicagoje Hu'll House veikė
ja panelė Jene Adams, daugybė 
Universiteto mokinių ir moky
tojų.

Lygiečiai šį metą pradėjo savo 
vasaros sezono veikimą labai 
pavyzdingai. Išvažiavime da
lyvavo puikus būrelis lygiečią 
ir pašalinių ir visi praleido 
sekmadienį kuolinksmiausiai.

Pereitą sekmadienį, gegužės 
18 d., Lietuvių Socialistinės 
Jaunuomenės Lyga surengė iš
važiavimą automobiliais į Palos 
Park miškus, kuris visais at
žvilgiais kuopuikiausiai nusise
kė. Dalyvavo puikus būrelis ly- 
giečių panelių ir vyrų, ir keletas 
pašalinių, lygiečių draugų-gių. 
Visi kuopuikiausiai liko išvažia- 
vimu užganėdinti. Viso šiame

(Tąsa ant 6-to pusi.)

JUOZAPAS KIAUDA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 16 d., 1924, 8:20 P. M. 
Tapo užmuštas N. Y. Central 
R. R. inžino., A. A. Juozapas 
gimė Chicagoje, January 
23, 1916. Paliko dideliame nu
liudime motiną Oną, tėvą Juo
zapą, seserį Oną 9 m. amžiaus.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
geg. 20 d., 1924, 8 vai. iš ryto, 
iš namų 6060 So. Lafayette Avė. 
į šv. Martino bažnyčią, o po pa^ 
maldų j šv. Kazimiero kapines.

Širdingai užprašome visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Palieka dideliame nuliudime 
motina, tėvas ir segutė.

I
 Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriųs Eudeikis, Yards 1741.

ryte, miesto policija po vado-
vyste suprentendento M. Zim- 
mer užpuolė augščiaus minėtą 
bravarnę ir suėmė devynius pil
nus trokus prikrautus alaus ir

Ačių visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse mano mylimo vyro, 
kuris likosi palaidotas gegužio 
19 d;, 1924. Tariu ačiū gerb. 
klebonui Kudirkai, Lietuvių Pi
liečių vkliubui ir Susivienijimui 
Brolių Litcuvių draugijoms.

Liekamės nuliudime
Moteris Ona, vaikai ir švo- 
geris K. Mockevičius.

I Lietuvą
White Star Line

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

Americąn Line 
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg Hamburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
balti j os portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

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

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

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

Kankakee, III. — “Mano pačios mo
tina visuomet vartoja jūsų gyduoles 

nou silpnumo ir 
persikeitime jos 
gyvenimo jos taip 
pagelbsti, kad ji 
privertė ir mane 
•vartoti tas gyduo
les nuo silpnumo, 
kur aš kentėjau 
per pusantrų me
tų. Jos sustipri
no mane ir aš tu
riu dabar gražų 
sūnų. Aš dabardabar

dirbu visą namų darbą ir aš reko
menduoju Lydia E. Pinkham’s Veg&- 
table Compound, kur tik aš randu 
progą. Aš dabar vartoju ją nuo silp
numo, nes man šeimynos daktaras re
komendavo jas”. Mrs. Harry Cou- 
lom, 984 No. Harrison Avė., Kanka
kee, Illinois.

Tikras darodyma's nuopelnų.
Del palengvinimo moterų silpnumų, 

nugaros skaudėjimo, nervingumo ir 
nereguliariškų, su kitais moterų 
trubeliais, Lydia E. Pinlcham’ss Ve«e- 
table Compound yra atsakanti 
duole.

Jos vertė tikrai įvertinta tokiais 
laiškais, kaip augščiau, kad telpa. 
Yra moterų visur, kurios gavo pagel
bą, maloniai pasako kitoms moterims 
apie tai. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

J(A 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, JI!

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 5 , 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

V

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 6147

Kada pasklydo žinia, jog pre
zidentas Coolidge vetavo Karei
vių Bonų bilių, American Le- 
gion iš Illinois suskato veikti, 
kad privertus senatą antru kar
tu tą bilių priimti. Pasiųsta te
legramos visiems Illinois sena
toriams reikalaujant pradėt ko
vą už to biliaus priėmimą.

Legij onieriai tokį pr<ezidento 
darbą labai kritikuoja ir sako 
sukelsią didžiausią kovą, kad 
ex-kareiviai gautų savo bonus.

šiaip piliečiai ir kaikurie ka
reiviai tų bonų nenorėtų duot. 
Jie mano, kad paskyrus tokią 
didelę sumą pinigų išmokėji-
mui bonų, didelė ir sunki mo-
kesčių našta guls ant piliečių ir 
dideli mokesčiai pasidarys dar 
didesni ir sunkesni dėl šios ša
lies gyventojų. »

A + A

STANISLOVAS PŪKELIS
Mirė gegužio 18, 1924, turė

jo amžiaus 18 metų, Amerikoj 
gimęs. Tėvai paeina iš Šilalės 
parapijos, Mažrimų kaimo, Tau
ragės apskričio. Laidotuvės at
sibus seredoj, gegužio 21, 1 vai. 
po pietų, iš namų 123 E. 104 PI. 
Roseland, į Tautiškas Kapines, 
širdingai užprašome visus gimi
nes, draugus ir pažystamus da
lyvauti .laidotuvėse.

Lieka dideliam nuliudime tė
vai

N. T. Pūkeliai.
................................. ....
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Ant Atminties tos liūdnos die
nos, 1 metų sukaktuves. Persi
skyrė su šiuo pasauliu

I
JUOZUPAS WALANTĖJUS

Gegužio 20, 1923 sulaukęs 36 
metų amžiaus. Buvo palaido
tas 24 d. gegužio į Šv. Kazi
miero kapines.' Atsibus mišios 
velionio Šv. Juozupo Bažnyčioj 
ant 88 Manistee gatvės, gegu
žio 21, ant 8 valandos.

Giminės, draugai ir pažysta
mi užprašomi širdingai daly
vauti.

Paliekame nuliudime moteris 
Antanina ir vaikučiai Ono ir 
Vincentas.

Tegul tau būna lengva šios 
šalies žemelė. ^ Mes tavęs ne- 
besulauksim. Lauk musų pa
reinant pas save.

Moteris ir Vaikučiai
( Walan tėjai.

Kuomet jus kankina skaudus atakas 
« reumatiSkų skausmų, ur užpuola ncu- ’ 

( ralgija, strCndieglis, skaudami etjna- • 
riai ir muskulai—kokis neapsakomas

* palengvinimas patiriama tvirtai patri-
* nant su 
*
». Įreg. S. V. Pat. Biure.

* ir tuojaus pajaučiama maloniai de- •' 
ginanti Šiluma išsiskleidžiant po skau- •

* damų vietų, kuri suteikia malonų sma- * 
. gumų i VisiSkai tora reikalo kankintis

į turint po ranka tokių tikrų pagalbų. »
* Pain.Exp«lleri« tikrai pageltos ir «
* jums, kaip jisai pageltojo nesuskaito- # 
. miem tūkstančiam žmonių per daugeli
4 metų. Visuomet laikykite jo bonkų * 

parankioje 1 Vietoje. " ♦
* 35c. ir 70c. už bonkų aptiekose. * 
< F. AD. RICHTER & CO.
, 104*114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. ,

1 '-=^

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

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.

CRICAGO
Roosevelt 8135

Re& Tel. Brunswick 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.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951 i

Ar jus žinote, kad
šj mėnesį bus rinkimai į Lietuvos 

Parlamentą ir, kad progresyviai žmo
nes tenai pradės vesti labai didelę 
agitaciją. Ar jus žinote, kad taba
kas vartojamas Helmar Turkiškuose 
cigaretuose yra geresnis tabakas ne
gu vartojamas kituose cigaretuose.

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo)

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 1 
ir daugelis tūkstančių Uitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.
MimaiMr ibiu n iru—

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

RoselandieČiams ir ken- 
singtoniečiams artim

iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičių aptieka, 

233 East U5th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai- 

čio aptiekoje, 233 E.
i

115th St., Kensington.

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

privatiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* ^Vjope- 
jišką bbČĄ Sldy- 
rno. DidJLii skai
čius žmoti^ Ugy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei-

Itiekvienaa IfitesCti 
nei vienas nereika-

kia progą duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To ki mokestį Rali 
mokėti, taip kad
Jauja užmesti savo ligą. >

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn Ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedelyj, sertdc> it 
subatoje nuo 10 vaL rjto 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

•įvažiavime dalyvavo apie ketu
riasdešimt dalyvių, kurie atva
žiavo astuoniais automobi
liais.

Kadangi, kaip kad nekuriems 
jau yra žinoma, Palos Park miš
kai randasi atstokai nuo Chica- 
gos ir nėra jokių būdų galima 
jokiais karais bei traukiniu pri
važiuoti, išskyrus automobilius, 
tai žmonių tenais niekuomet ne
siranda pervirš, ir šiaip taip te
nai nusigavus yra galima labai 
linksmai praleisti laiką. Gi toji 
vieta yra erdvi ir labai puiki ir 
viena iš tinkamiausių 
šiems išvažiavimams, 
pavasario metu.

sivežę buvo ir savo mandolinas 
ir gitaras ir puikiai svečius 
muzika palinksmino.

Pradėjus saulei už medžių lei
stis ir tamsai artintis, visi, su
dainavę keletą dainelių, pradė
jome namučių link traukti.

Svarbiausiai ačiū reikia tarti 
dalyviams, kurie suteikė auto
mobilius šiam linksmam ir įspū
dingam išvažiavimui, ir rengi
mo komitetui už sutvarkymą vi
so to. Taipgi ačiū reikia tarti 
ir užkandžių komitetui už pri- 
rengimą gardžių pietų.

Kaip teko girdėt, kad trum
poj ateity Lyga ir vėl žada ren
gti 
bai

Lietuviams Laisvama
niams artinasi “no- 

gla” naktis

panašų išvažiavimą, kas la- 
geistina.

— J. J, Auryla.

sa-

Tai

pana- 
ypač-gi 

Tarp žaliuo
jančių medukų ir krūmelių yra 
platokos, žaliuojančia žole ap
augusios pievukės, kur galima 
žaisti linksmintis ir gėrėtis ma
lonių laukų oru, persiėmusių pa
vasario žydinčių gėlių ir medžių 
kvapu.

Lygiečiai gi pilnai pasinaudo
jo visomis tomis gamtos gražy
bėmis ir linksmumais.

Apie vidurdienį ekskursantai 
susirinko pas Raymond Chapel 
svetainės ir atvykus automobi
liams, sėdome visi ir leidomės 
link nutartos vietos. Prie 
Halsted ir penkiasdešimt penk
tos gt. dar keletą automobilių 
su svečiais sutikome musų be
laukiančių ir iš čia visos maši
nos, viena po kitai traukė tie
siog į Palos Park. Visi pilni pa
vasario linksmumo. Važiuodami 
per miestą kiekvienas pasakojo
me pakarčiui savo dienos įs- 
pūdžius ir džiaugėmės, kaip pui 
kiai šiandie praleisime šventa
dienį tyrame ore. Retkarčiais 
kaip kas užsimena kokį džioką, 
kas kartais suteikia labai sal
daus juoko. Taip juokaudami, 
krėsdami džiokus, ir retkarčiais 
važiuodami per laukus, gerokai 
sudainuodami, nei nepasijutom 
kaip privažiavom Palos Parką.

Atvažiavę parkan apie pirmą 
valandą ir kiek pasilinksminę 
įvairiomis žaismėmis, pasival- 
gėme gardžiai pietus, kuriuos 
prirengė musų užkandžių komi
tetas, ir 
sutemai, 

. žaismes, 
linksmai 
susėdę kur pavėsy po žaliuojan
čiu medeliu, dar kiti lošėme bei- 
zbole ir tt. Keletas lygiečių at-

linksminomės iki pat 
vieni žaidėme įvairias 
kiti lošėme tenis, treti 
taip sau šnekučiavome

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavim-as. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, 111.

NUPIRK
Typevvriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negru su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicagd, III.

Dramatiškas Ratelis pa 
sižymėjo su “Mirga”

Jam priklauso pirmutinė vieta 
bėdnoj lietuvių scenoj.

Pasitikome su vienu, stambiu 
lietuvių laisvamanių lyderiu ir 
suėjome į kalbų.

—Kur busi sekamą nedeldie-
nį ?—klausė laisvamanis.

—Dievai mane žino, — 
kau.

—Tai buk pas Meldažį.
—O ko?
—Bus strošnųs dalykai,

bus visų laisvamanių naktis, ir 
pasakysiu tau bus begalo žin
geidi.

Ir sužaibavo laismanio akys, 
ir išsikėlė krutinę, ir žodis po 
žodžio ėmė pasakot kokių tai di
delių, didelių dalykų dėsis jų
jų nakty.

Ir po to atėjo kitas laisvama
nis, ir po to kitas, ir paskui dar 
kitas, ir dar kitas ir visi virpė
dami kalbėjo apie ateinantį sek
madienį. — Dievuočius.

PASARGA.
^įgarsinantiems

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai gerinus 
yalėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
tnai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt it kalno 
mi.

Jeigu kurie apjrribimai 
abejotini, Naujienų administracija pa- 

n.-KH umę jų netalpinti, kol nėil- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint Į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI NAMAI-2EME
MOTERŲ

jieškoji- 
jiečkoji* 
apmoka-

pasirodo

ASMENĮ JIESKOJIMAI
IEŠKAU savo brolio Vincento 

Labakasinsko iš žalakiškių kaimo, 
šidlavos vals. Apie septyni metai 
atgal gyveno Ausonia, Conn. Jis 
pats arba kas žinutė meldžiu pra
nešti.

Veronika Labakasinskaitė 
2719 W. 38 St., Chicago

REIKALINGA atsakanti moteris 
ar mergina prižiūrėti ligonį ir 3 me
tų vaiką. Mokestis 16 dol. savaitėj 
ii’ augščiau. Atsišaukite tik tokios, 
kurios sutiktumėte ir gyventi kartu. 
Atsišaukite 7 vai. vakare.

SILVER,

IŠVAŽIUOJU į Lietuvą. Par
duodu grosernę ir sausos mė
sos sankrovą.

Atsišaukite
942 \V. 34th St.

DENI
2923 So. Emerald Avė.

1 lubos fronas

REIKIA ŪARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA groserne ir 
bučernė pigiai. Biznis geras už 
mažus pinigus galite turėti biz
nį. Pagyvenimui yra 3 kamba
riai, 3806 S. Wallace St., Tel. 
Boulevard 5826.

REIKALINGAS Bekeris ant- 
rarankis, arba norintis mokintis 
šio amato.

8651 Baltimore Avė 
So. Chicago, III.

REIKIA nevedusio pusamžio 
žmogaus, kuris yra maždaug pa
tyręs saliune dirbti.

WM. DAUGĖLA, 
5240 Sq. Halsted St.

Atsišaukite ant antrų lubų.

PARDAVIMUI grosrenė, rūkytos, 
mėsos, Ice Cream ir kitokių smulk- 
menų< Senas ir išdirbtas biznis ir 
labai patogi vieta bizniui. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kaina $750. Kriepkitės
708 W. 30th St.
' Y- - " ........

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

1413 E. 58 St.
Tel. Feirfax 2619

3404 So. Morgan St.
TeJ. Yards 1571

3 FLATŲ po 6 ruimus, mūrinis, 
mainau ant farmos. 3 štorai maino
mi ant farmos, mūrinis namas, 4 fl. 
po 4 ruimus, mūrinis namas, mainau 
ant grosernės, 4 fl. po 4 ruimus, lo
tas 75x12, mainau ant bučemės. 6 fl. 
mūrinis namas, mainau ant mažes
nio namo, 2 fl. po 6 ruimus, mūrinis 
namas, kaina $10,500, cash $3,000. 
2 fl. po 4 rm. mur. Kaina $5,000. 8 
rm. cottage, kaina $3,300 6 rm. mur. 
namas, kaina $5,000.

KAS ką turi mainyti ar parduot 
namus, bučernes, grosernes, lotus, 
farmas, kreipkitės arba laišką ra
šykit.

Pereitą sekmadienį turėjau 
progos pamatyt “Mirga”, kurią 
statė roselandiečiai, o lošė Dra
matiškas Ratelis. Prisipažinsiu 

i nric kaltės, kad per ilgą laiką 
nebuvau matęs lošiant Drama
tiško Ratelio ir jaučiu savyje 
gailesį, kad taip įvyko. Drama
tiškas Ratelis jau tolį, toli pasi- 
iręs į priekį nuo kitų ir pasie- 
kęs daug augštesnį laipsnį dai
lės srity.

Veikalas “Mirga”, iš Vytauto. ---------- - R....
Gikii Inhni tinkamai ir onhioi Naujienų Spulkos, ir prisirašyk laikų labai tinkamai n gabiai Kuojau jar nea| prisirašęs. Dėda- 
parašytas. Jis puikiai nušvietė mas kas i
111 įnikti linfnviii trvvpnimn nnv nepaiemysi Kaip susinėsi užlekiu tų laikų lietuvių gyvenimo apy Į pinigo, kad nusioirkus sau namelį, 
stovas sąlygas ir dvasią.

Įvedimas Lietuvoje kataliky-
bes panaikino pas .juos tokią (Ii-1 st. Char|cs> I1L _ DLK Vytauto 
dėlę meilę prie kits kito, kokią dr-jos nariams pranešame, kad pri- 
jie turėjo seniaus. įvyko pasi- siųstumet tarp bal. 30 d. ir birželio 
. .. . .... . 80 d. po 50c. posmertines uz mirusio
dalinimas, nepasitikėjimas, in- Ljrg. J. Petrausko moterį, adresu: 
trigos, kova tarp savęs, kraujas R- Box 16, St. Charles, III.
. * . , . * — Valdyba,ir ženklai pražuvimo. _______

I.L't buvo Lietuvoje ii kiltos Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
dvasios, ir toli matančių asme- renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
nu, ale ant nelaimes veikalo au- malonėkite priduoti kaip galima grei- 

. čiau, nes neužilgo turime išsiųsti,
torius mums parodė tik vieną visi, kurie norite aukot knygų Social- 
graikščia, gražia kiltaširdžia lie- demokratų steigiamiems Knygynams. ./ knygų, ar, kurie turit surinkę, pn-
tuvaitę, Vytauto tarnaitę — duokit L. S. S. knygiui, A. Kemežai,

I 1739 So. Halsted St.
Mirga, kurios rolėje gyveno -------------—

ponia Milerienė, buvo toji lietu- Chicagos Lietuvių Draugijos Savi- 
vių viltis, per kuria lietuviai tarpines Pašalpos nariai turėdami ko- 
geidė atgauti drąsą ir stiprybę.
“Laisvė Lieituvai — visai Lietu-11521 Irving Avė. 
vai-” Ir tą laisvę ji ryžosi išpra- 
švt nuo dievu aukuodama jiems
savo brangią gyvybę. Graži reikalų ‘ prie nut.
Mirga, visų mylima Mirga ver-|šiuo antrašu: Anton Jusas, 
ta buvo meilės ir ponia 
nė, kuri taip gerai, taip 
liškai mokėjo perduoti 
dvasią verta yra daug, 
garbės.-

Apie kitus artistus, tuo tarpu 
nebeturiu vietos kur berašyt, 
tai parašysiu vėliaus — ryt ir 
poryt. Apie gerai atliktą darbą 
yra smagu rašyt ir taipjau 
smagu skaityt.

Iki pasimatymo, — Rep. Pupa

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Mirga”, iš Vytauto KASDIEN tamsta gali prisirašyti

Jis puikiai nušvietė mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
1 nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

D. L. K. keistučio Pašelpimo Kliu- 
v. į bo narių žiniai: — Nariai turintys 

Graži reikalų prie nut. sekr. kreipkitės 
3959

Milerio-|Archcr Ave' 
natura- 
Mirgos 

daug

West Side patvino 
plėšikais

Pereitą savaitę vagystės West 
Sidėje sumušė visus buvusius 
rekordus. Bėgyje trijų pasku
tinių dienų- papildyta net ketu
rios vagystės ir tik vienoj vagis 
pagautas.

Trečiadienio naktį vagiliai iš
laužė Hankon Jevvelry krautu
vę, 2209 W. 22 Str. ir išnešė 
daiktų vertes $400.

Ketvirtadienį, dienos laike pi
liečiui Petraičiui, gerai žino
mam westsidiečiams dailydei iš
nešė iš skiepo jo visus įrankius 
vertės $60.

Jurgiui Vadomskiui, West si- 
dės elektrišinui, 2221 W. 24 St., 
iš garadžiaus numovė ir pavo
gė visus automobiliaus 
kius.

šeštadieny, apie 4-tą 
pietų iš advokato Jono
ko namų skiepo išnešė naują au
tomobiliaus ratlankę, bet šį kar
tą vagiliui nepavyko. Vaikas 
pastebėjęs vagį prie darbo, pra
nešė tėvui ir tėvas su policma- 
nu pasivijo vagį ir sugavo. Va
gis dabar sėdi kalėjime ir gal
voja, kad nuo advokato vogti y r 
pavojingiau negu nuo paprasto 
piliečio.

ratlan-

vai. po 
Kučins-

ge.D,! Turime už garbę pranešti 
lietuvių visuomenei, kad L. K. Sv. 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra
dedant -nuo 10 d. š. m. subatomis 
bus teikiamos pamokos vaikams ir 
mergaitėms rašymo ir 
lietuvių kalboje. Tėvai, 
džiate savo vaikučius 
mokyklas, bet geidžiate, 
vaikučiai, kaipo lietuvių 
kai, ir savo kalboje mokėtų rašy
ti ir skaityti, naudokitės šia pro
ga. Atsiųskite pas mus savo vaikus 
dėl pamokų. Pamokas teiks vieti
niai kunigai visiškai dovanai.

Del užsirašymo kreipkitės kle
bonijom —Klebonas Linkus, 

3509 So. Union Avė., Chicago
Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.

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

|ba priduokite reikalavimą telefonu:
Boulevard 9663.

skaitymo 
kurie leh 

į publil 
kad jūsų 
tėvų v.u-

L. S. S. 4-tos kuopos susirinkimas 
bus laikomas antradienį, gegužio 20, 
7:30 v. v., Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. Draugės ir draugai, malonė
kite pribūti ant paskirto laiko, nes tu
rime daug svarbių reikalų, taipogi 
naujų narių atsiveskite.

Org. J. M. Vainauskas.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestro su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužio 
21 d., 8 vai. vak. Raymond Chapel, 
816 W. 31 St.

Visi nariai, o taipgi narintieji prisi
dėti prie orkestro būtinai atsilanky- 
kit, nes bus galutinas svarstymas or
kestro jstatatai. Ork. Kom.

Jaunuolių Orkestro nariai ir jų tė
vai malonėkite atvykti seredoj, ge- 
gužio-May 21, nes reiks išrinkti dar
bininkus businčiam koncertui, kuris 
įvyks Mildos svetainėj.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Ar jus žinote, kad
Kaune yra 18 skirtingų konsulų, 

kurie reprezentuoja apie 30 skirtin
gų tautų? Ar jus žinote, kad Tur
kiškas tabakas Helmar cigaretuose 
vra gryniausias tabakas kokį jus ga
lite rūkyti.

PAJIEŠKAU Roko Kričiauskio yra 
labai svarbus reikalas su juo suseiti. 
Jis pats ar žinantis jo adresą malo
nėkite atsišaukti per laišką ant tokio 
adreso.

MR. K. TANAGELIS,
P. O. Chicago, III.
General Delivery

REIKALINGAS mokantis ge
rai savo amatą bučeris. Nuo
latinis darbas.

CH. RADVILAS,
6110 So. State St.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU moteries ar merginos 

dėl gaspadines, kuri sutikti^ apsivesti. 
Turi būt nuo 25 metų iki 35 metų, ge
ro, doro pasivedimo.

Rašykite
3210 So. Halsted St. 

Box 109
-'■ ' ■f I ■ I I , —____ _______ '

REIKIA patyrusių darbinin
kų į gelžies atkarpų jardų.

Kreipkitės

ATIDAI KRAUTUVIŲ PIRKĖJŲ
Mes turime labai dąug gerai apsi

mokamų delikatesen ir groserio krau
tuvių skirtingose dalyse miesto, ku
rias mes galime jums parduoti labai 
pigiai už pinigus arba dalinais išmo
kėjimais. Taipgi jei jus išsirinksite 
jūsų apielinkę, mes parduosime jums 
staka ir fixtures ir nuvešime juos 
dykai į bile kokią pasirinktą apielin
kę. Del smulkmenų atsišaukite į mu
sų vidurmiesčio ofisą bile rytą tarpe 
10 ir 1 vai. po pietų.

BENDER & CO.,
155 N. Clark St., kampas Randolph

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 4 flatų namas, mūrinis, kam
pinis lotas, 2—5 ir 2—4 kamb. flatai 
Karštu vandeniu Šildomi, ąžuolo 
trimingai, gera transportacija, $10,- 
000 pinigais, kitus pagal sutartį. 
Bargenas už pinigus.

F. S. Kunkel & Co. 
2626 Milwaukee Ave.

Spaulding 6060

A. LEVINE & CO.
1475 S. State St.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė, bučernė 
ir vaisių krautuvė, su 1 tono Fordu, 
gera vieta tinkama didelei šeimynai 
arba draugams. Mes išmokinsime 
biznio, jei nemoki. lengvais išmokė
jimais, jei reikės.

3213 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas ant Union ir 31 St. Storas ir 2 
pagyvenimai viršuj ir 2 pagyveni
mų Cottage iš užpakalio; elektra, 
randos į mėnesį $125; kaina $11500, 
pinigais $4500 arba mainysiu ant 
loto, chiken farmos, autom, ar ant 
bile kokio biznio. Savininkas ant 
1 lubų iš užpakalio.

3123 Emerald Ave. 
t.,.. .■■■■■ -■■■-■—-ab——-------

RINKTINIAI BARGENAI

PAJIEŠKAU vieno ar kelis partne
rius su mažu kapitalu prie išdirbimo 
dėl mažų vaikų vežimukų, automubi- 
ių ir baisekelių. Naujas išradimas ir, 
abai lengvai su kojoms varomas. 

Kas nori turėt gerą biznį, kreipkitės 
ypatiškai dėl informacijų. Vladas Ro- 
cevičia, 819 W. 34 Place, 1 lubos už
pakali, Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius, 1922 
metų, kainavo $2000, parduosiu už 
$350. Norinti pirkt matykite, šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai 
pertaisytas. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą miestą.

4357 Waslitenaw Avė.

ISRENDAVOJIMUI
DRAUGIJOMS IR KLIUBAMS 

PRANEŠIMAS.

Vienas iš gražiąjįsių daržų South 
Sidėj dėl piknikų. Daug dienų dar 
galima gauti daržą ateinančią vasa
rą, draugijos pąsiskųbinkit, kaina 
pigi. įRIVERDALE PARK HOTEL,

Joseph Stanaitis, Propr.
13413 Indiana Avė. 
Riverdale, Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIO
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo, švariai užlaikoma, 
ir dailioj vietoj.

Adresas:
6637 So. Rockwell St., 

Chicago.

RENDAI KAMBARYS
Šviesus frontinis kambarys su vi

sais parankamais, vyrui ar merginai., 
bet turi būti blaivus ir švarus l— 
nes.

Atsišaukite
2857 So. Emerald Avė. 

frontas, 3 lubos

; llAlUj 
žmo-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas užstaisomas 
Ir g i rantuojamas iiž $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Ltnkfcj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengime 
Į»;*iga Chicągoj. Tik patyrę unijos 
dsrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co.. 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawnaale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Mo
kestis $15. j savaite ir valgis.

Atsišaukite.
1247 So. Cicero Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo; suteiksime valgį ir kambarį. 
Sų atlyginimu susitaikinsim. 
šaukit tuoj.

J. J. SZLIKAS 
5002 Drexel Blvd. 
Tel. Drexel 7405 

t floor

Atsi-

AUTOMOBILIUS Dodge 5 sėdy
nių; parduosiu arba mainysiu į 
mažą biznį. Mašina visa gera.

Kreipkitės i
S. SARGET

4104 So. Campbell Avė.
Lafayette 8171

BARBERNe 2 krėslų sykiu 
su visais rakandais parsiduoda, 
5 ruimai gyvenimui, pigi renda 
nupirksit pigiai, nes savininkas 
apleidžia miestą.

e 4351 Wentworth Avė. .

Mes turime surinkę daugybę ge
rų puikių namų pardavimui ir mai
nymui South Side, Bridgeporte ir 
kitur. Didumo nuo 2 iki 30 flatų 
ir tikrai geri pirkiniai. Pas mus 
rasi namą, kur jums patiks. Pirkti 
ar parduoti kreipkitės pas mus.

SLONKSNIS & KODIS
3401 S. Halsted St., antras augštas 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
siuvama naujus ir taisoma se
nas drapanas. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
617 W. 37th St.

PARDAVIMUI namas ir du 
saliunai, vienas turi dar 4 kam
barius gyvenimui, kitas 7 kam
barius. Atsišaukite tuojau.

950 W. 35 Place, Chicago.
TURI BŪT parduotas šią savaitę, 

Studebaker Big Six Vėliausias Mo
delis 1923. Pertaisytas ir permale- 
votas. Parduosime už geriausį pa
siūlymą.

NEW CITY GARAGE, 
1543 W. 46 St.

PARSIDUODA pigiai skrybėlių 
(Millinery) krautuvė ir tt. Turi būti 
parduota šia savaitę. Savininkas ne
gali laikyti. Priežastį patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės
2423 W. 63rd St.,

Pros. 4345
PARDAVIMUI vienas trokas 

su ar be biznio. Biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo vienas ne
apdirbu. 3406 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9336.

PARDAVIMUI bučernė, senas ir 
gerai išdirbtas biznis, geros įplau
kos, lietuvių apgyvento j vietoj. Par
davimo priežastis — liga; bus parduo
ta pigiai.

818 W. 18th St.
Kampas Newbery Avė.

RAKANDAI
________________________________________________________________ __________ l*w.

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 restauracija 
geroje vietoje. Parduosiu vieną 
biznį, su namu, arba pusę biznio 
restauracijos. Turi būt parduo
ta greitai ir pigiai.

1338 W. 59 St.

MARŲUETTE MANOR
Naujas, 2 flatų, mūrinis, 6-6 kam

barių, sun parloras, ugnavietė, kny
gynas ir bufetas, ledaunė ir gazinis 
pečius, garu šildoma, plumbingas 
įmūrytas, plieno konstrukcija, kaina 
$15,500, netoli Marųuette Parko.

WEBER & WILLIAMS, 
2516 W. 63 St., 
Namų Statytojai 

šaukite Republic 1932 • 
----- T----------------------------------------

BARGENAI
2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, sun- 

parloras ir porčiai, stikliniai užpaka
liniai porčiai, modemiškas namas, 
karštu vandneiu šildomas, 2 karų ga
radžius, didelis lotas, kaina $16,000. 
Savininkas 1 apt.

6034 So. Califomia Ave.

NAMAI-2EME
TIKRI BARGENAI PRIE

• VIENUOLYNO

MURO NAMAS 2 flatų po 4 kam
barius parduosiu už $7,500, cash 
$4,000, kiti išmokėjimais.

3620 So. Hoyne Ave.
Savininkas

6457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593

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 '

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai iš prie
žasties moteries mirties.

Atsišaukit
K. SIMKAITIS, 

6457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593 

Rakandai randasi 3620, S. Hoyne Av.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
24, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka
binot, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš- 
tas,

1889 Milwaukee Avė.
Klauskit Mrs. Podvvelski Player Piano

EXTRA!-!!—-
PARDAVIMUI pento storas 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:
1917 South Halsted Str.

DELIKATESEN, grosernė, 
saldainiai, Ice Creamas, 4 kmb. 
flatas, renda $50, 3 metų lysas; 
priežastis ~ išvažiuoju j Kana
dą, už $1.475. Taipgi parduosiu 
rakandus pigiai.

5708 So. Morgan Stn

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

BRIGHTON PARK
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 

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

ANT BRIDGEPORTO
2 flatų, 6—6 kambariai’ su visais 

įtaisymais, garadžius. Kaina $8,500. 
{mokėt $3,500.

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

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

PARDAVIMUI 50 karų garadžius. 
Senas išdirbtas biznis arba mainyčia 
ant mažo namo. Norinčiam dirpti 
šiame biznyj yra gera ateitis. Nu
pirksit pigiai.

Kreipkitės
Naujienos,

1739 So. Halsted St., Box 488

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, karštu vandeniu šil
domas, įplaukų $200 j mėnesį. 
Bargenas dėl greito pirkėjo.

3941 West End Ave.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI naujas 2 flatų na

mas, prie pat gražaus Kosciuško 
Parko, 2—5 kambarių flatai, karš
tu vandeniu Šildomi, gera trans- 
portacija, lotas 31x125, $5000 pi
nigais, kitus lengvais išmokėjimais.

F. S. Kunkel & Co.
2626 Milwaukee Avė.

Spaulding 6060

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

Atsišaukite
2900 Union Avė.

I Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

TURĖK ANT ATMINTIES
Mes perkam, parduodam ir mai

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

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

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