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Rusai negauna 
paskolos

Anglija nutrauksianti 
ryšius su Meksika

raščių korespondentai ne tik bū
davo j posėdžius įsileidžiami, bet 
buvo laukiami svečiai, šį kartą 
gi spaudos atstovams durys į 
komunistų mitingą stipriai už
darytos.

Suvažiavusieji delegatai stro
piai saugojami. Niekas negali j 
įeiti į Ilotel De Luxe, kame jie J 
sutalpinti, neparodęs pirma ofi
cialių Rusijos liudijimų, o įėjęs 
niekas nagali išeiti neparodęs. 
paso ir nedavęs vėl savo pa
rašo.

Giesmės Lenino garbei.

Lenkų melai apie Lietuvą 
užsienio spaudoj

WASHINGTON, birž. 17. 
[Lietuvos Respublikos Atstovy
bė]. — Pastaruoju laiku užsie
nių spaudoje pasklido žinios, 
kad Lietuva ruošia ginkluotus 
burius, kurie pereina demarka
cijos liniją ir užpuola sodžius, 
esančius lenkų pusėje. Del tokių 
lietuvių darbų, lenkai esą buvo 
priversti imtiš atatinkamų ka
rinių priemonių ir skustis Am-

Amerikos atsakymas j 
Japonijos protesto notą

WASHINGTON, birž. 19. — 
Jungtinių Valstijų atsakymas į 
Japonijos protestą dėl išskyri
mo japonų imigracijos šiandie 
viešai valstybės departamento 
paskelbtas. Atsakymas parašy
tas nuoširdžiu ir draugingu to
nu, bet kartu nurodoma, kad ja
ponų imigracijos išskyrimo įs
tatymas neperžengiąs jokių 
Jungtinių Valstijų padarytų ra-

Iš Klaipėdos Krašto
KLAIPĖDOS VALDININKŲ 

ALGOS.

Lietuvos žinios.

Darbininkai laimėjo rinki 
muose Pietų Afrikoj

III Internacionalo kongrese pa 
sireiškė didelis komunistų 

jėgų menkėjimas

'Kadangi tai pirmas, Leninui 
mirus, kongresas, daug laiko 
oratoriai pašvenčia jo darbams 
ir nuopelnams garbinti. Troc-t 
kiui nominavus, kongreso pirmi
ninku išrinkta buvęs asmeninis 
Lenino padėjėjas Zinovjevas. 
Rusuose jis laikomas kaipo at
kakliausias aktivaus, kraštuti
nio, agresingojo komunizmo ša
lininkas.

štu ar žodžiu susitarimų. Kon
gresas, išleisdamas tokį įstaty
mą, naudojęsis savo teisėmis, 
ir vykdomajai valdžiai nelieką 
nieko kita, kaip tas įstatymas 
vykinti.

Kautynės angliakasių su 
skobais ir sargybiniais

Rusams nepavyko gaut 
paskolos Anglijoj

Darbininkų laimėjimas 
piety Afrikoj

LONDONAS, birž. 19. — Ma
ksimu! Litvinovui nepavyko 
gauti Anglijoj paskolos sovie-, 
tų valdžiai, ir jis išvažiuoja Be»r- 
linan. Sako, kad jis dar sugro
siąs Londonan dalyvauti Anglų- 
Rusų konferencijoj, bet tikrai 
nežinia.

Litvinovas dėjo visų pastan
gų prikalbinti penkis stambiau
sius Londono bankų trustus, 
kad jie duotų paskalos.. Nieko 
nelaimėjęs jin kreipėsi į. Rot
šildus ir kitas žydų grupes.' Nė 
čia nieko negavo. Tuomet\jis 
pradėjo derybas su smulkesnė
mis finansinėmis grupėmis — 
su tolygiomis pasekmėmis.

P. Litvinovo nepasisekimų 
priežastis yra ta, kad jis negali 
priimti tokių reikalavimų, ku
riuos Anglijos finansininkai Ru
sijai stato. Jie mat reikalauja 
griežto Rusuose nuosavybės tei
sių pakeitimo, ko Litvinovas jo- 
kiu budu negali dagi prižadėti.

Anglija nutraukia santy 
kius su Meksika

Britanijos reikalų Meksikoj žiū
rės Jungtinės Valstijos ir 
Čile

LONDONAS, birž. 19. — An
glija nutraukė santykius su 
Meksika ir savo reikalų žiūrėji
mą ten pavedė Jungtinėms Val
stijoms ir Čilei.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas turėjo konferenciją 
su ambasadorium Kellogu ir po!

Gen. Smuts sumuštas rinkimuo
se ir jo ministerija turės pa
sitraukti.

CAPETOWN, Pietų Afrikos 
Sąjunga, birž. 19. — Įvykusiuo
se praeitą antradienį parlamen
to rinkimuose Pietų Afrikos Są
jungoj, paldžios partija tapo vi
sai sumušta. Laimėjo darbo 
partijos ir reepublikininkų blo
kas. Tiesa, iš dešimties rinkimų 
distriktų dar trūksta žinių, bet 
jeigu ir tuose distriktuose dar- 
biečiai su respublikininkais lai
mėjo taip, kaip kad praeituose, 
tai jų blokas turės parlamente 
dvidešimt dvi vietas daugiau

Gautais iki šiol daviniais rin
kimuose yra laimėję: respubli
kini nkai 55 vietas, Pietų Afri
kos (Smuts’o) partija 51, darbo 
partija 18, nepriklausomųjų 1..

Finansų ministeris Burton, 
apsaugos ministeris kap. Mentz 
ir patsai gen. Smuts rinkimuo
se pralaimėjo.

Del šitokių rinkimų pasekmių 
Sąjungos ministerija su gen. 
Smuts priešaky turės rezignuo
ti. Naują darbiečių - respubli
konų kabinetą veikiausia suda
rys gen. J. Hertzog’as.

Komunisty Internacionalo 
Kongresas Maskvoj

Pasireiškia didelis komunistų 
jėgų smukimas visuose karš
tuose.

MASKVA, birželio 19. — Pra-
to Britanijos ambasada Meksi- ,sidėjilsiame čia penktame Tre- 
koj tapo pavesta Jungtinėmsčioi° (Komunistų) Internacio- 
Valstijorųs. Įnalo suvažiavime dalyvauja 500

Anglijos agentui Cumminsui. 'delegatų ,atstovaujančių penkių 
kurio Meksikos valdžia nepa- 'dešimčių kraštų komunistams, 
kenčia, įsakyta tuojau grįžti na-’Ju Yra čia iš centralinės Azijos 
mo, o Sir Hohler, kurs turėjo ir Pietų Afrikos, iš Islandijos ir 
vykti Meksikon atnaujinti di
plomatinių santykių tarp abiejų 
valstybių, tapo nuo tos misijos j 
atšauktas. 1

Tuo budu pripažinimą Meksi- ’
* 1 1 V * A 1 • • i • 1 V

iš Australijos.
Sovietų valdžia tiesioginiai 

kongrese nedalyvauja.
Iki šiol paparstai tie koniuni- 

kos valdžios Anglija atideda ne-'stų internacionalo suvažiavimai 
apribotam laikui

Selves Francijos

PARYŽIUS, birž. 19. — 
toj Doumergue, kurs tapo išriji- sioginiai 
ktas respublikos prezidentu, vauti. 
Francijos senatas savo pirmi
ninku išrinko Justiną de Selves,' 
buvusį vidaus reikalų ministerį 
Maršalo “48 valandų” kabinete.1

j būdavo oficialiai Rusijos sovietų 
į valdžios atstovų pasitinkami ir 
-sveikinami. Pavyzdžiui, praei- 

Su" tą kartą dėl kongreso priežas- 
, ties buvo Petrograde ir Maskvoj 
. suruošti didžiausi militariniai 
paradai manifestacijos, šį kar- 

Vie- tą tečiau valdžia nusitarus tie- 
suvažiavime nedaly-

Spaudos atstovai į posėdžius 
neįsileidžiami.

basadorių Konferencijai, kuri 
esą smarkiai sudraudusi Lietu
ves Valdžią.

Be to lenkų skleidžiama, kad 
ekonominė Liptų vos padėtis pa- 
svyrusi, litas pradėjęs kristi, 
Finansų Ministeris Petrulis su 
didele pinigų suma pabėgęs į 
užsienius ir t. t.

Lietuvos Respublikos Atsto
vybė yra šiuo įgaliota pranešti, 
kad visos tos žinios nėra teisin-

Kongiesas, be abejo, labai g,og provokaciįės pobll-
rimtai susirūpins klausimu, dėl džjo Taip pat Lietuvos Vyriau- 
ko visuose kraštuose komunistų bė nSra gavusi jokio rašto is 
jėgos taip menkėja, nežiūrint, Ambasadorių Konferencijos, 
kad kai kur rinkimuose jie ir 
gerokai yra laimėję. Skaitmens 
paduodamos komunistų kalendo
riuje ryškiai parodo didelį jų 
partijų narių skaičiaus menkė
jimą.

Partijų narių skaičius.
Pačioj sovietų Rusijoj komu

nistų partijos narių skaičius per 
1923-4 pakilo nuo 480,000 iki 
600,000, bet visuose kituose! 
kraštuose stipriai sumažėjo. An
glijoj komunistų partija buvo 
pasiekus skaičiaus 10,000, da
bar beturi v/>s 3,000. Jungtinė
se Valstijose komunistai kadai
se skaitė 25,000 narių, dabar tu
ri tik $5,000. Vokietijoj nukri
to nuo 360,000 narių ant 250,- 
000, Francijoj nuo 130,000 ant 
100,000, Norvegijoj nuo 97,000 
ant 60,000, o Čekoslovakijoj nuo 
360,000 ant 170,000.

Pietų Afrikoj, kaip raportai 
parodo, yra vos 200 komunistų, 
o Kinuose 300. Italijos, Ven-Į 
grijos, Indijos, Japonijos ir Ko-Į 
rėjos komunistų narių skaičiai! 
nepaduodami, kadangi tuose! 
kraštuose komunistų partijos 
yra nelegalios. I

Atidarydamas kongresą Zi-I 
novjevas pasakė, kad vyriausi) 
klausimai, kuriuos 
turės svarstyti, yra: 
padėtis, darbininkų 
Anglijoj, Francijos
partijų politika, fašizmas Itali
joj, ir Bulgarijos ir Rusijos pa
dėtis.

Nežiūrint oficialiai paskelbtų 
skaitmenų, parodančių didelį ko
munistų jėgų smukimą, Zinov
jevas vis tik pareiškė kad “šian-. 
die visur komunizmas yra daug 
stipresnis, ne kad buvo metai 
atgal.”

Tautų Sąjungai išrišus Klai
pėdos klausimą Lietuvos nau
dai, lenkai pradėjo per užsienių 
spaudą akciją prieš Lietuvą. 
Lenkų akcija eina dviem kryp
tim: politine ir ekonomine, ir 
visa tai daroma, kad sudiskredi- 
tavus Lietuvą ir sumažinus už
sieniuose pasitikėjimą Lietuvos 
ekonomine padėtimi. Tad lietu
vių laikraščiai perspėjami dėl 
tilpusių, ypač lenkų laikraščiuo
se informacijų.

Kinuose užmuštas Frau 
cijos konsulas

Bombos užmušta dar du kitu 
meniu ir keletas sužeista.

as-

19.

Vienas darbininkas užmuštas; 
angliakasių salė sudeginta.

M0RGANT0WN, W. Va., 
birž. 19.—Praeitą naktį kasy
klų miestely Brady įvyko dide
lės kautynės angliakasių su 
skebais ir kompanijos nusam
dytais sargybiniais. Kasyklų 
sargybiniai šaudė į unistų gyve
namus namus ir sudegino unijos 
salę. Vienas darbininkas buvo 
užmuštas. Kova tęsės visą 
naktį. €

Centralinis Darbo Susivieni
jimas Valdininkų ir Valdiškų
jų Tarnautojų Sąjungų Klai
pėdos Krašte gegužės 12 d. raš
tais kreipėsi į Seimo frakcijas 
kur išdėstė, kad lig.šiol valsty
bės tarnautojai Klaipėdos kraš
te gaudavo 35/ brangenybėm 
priedo ir 20 lt. menesiui rub- 
pibigių.

Dabar Ministerių Kabinetas 
nutardamas valdininkams pa
kelti algas nuo gegužės 1 at
ėmęs minėtus priedus — bran
genybės ir rubpinigių ir tokiu 
budu dabar Klaipėdos krašte 
valdininkai ištikrųjų atlygini
mo mažiau begausiu.

Tuo tarpu Klaipėdos krašte 
nuo 1923 spalio pragyvenimas 
palu angys 397 .

Tame rašte taipgi primena
ma, kad š. m. balandžio 8 d. 
jų delegatų pasikalbėjime su 
Seimo frakcijų pirmininkais 
krikščionių dem. partijos Sei
mo narys Šmulkštys jiems pa
reiškęs, kad Finansų Ministe- 
ric- pareiškimu Klaipėdos kraš
to valdininkams busią nuo geg. 
1 d. pridėta 30%, tuo tarpu 
dabar Ministerių Kabinetas to 
nepadaręs. Todėl šitie dele
gatai prašo Klaipėdos krašto 
valdininkams pridėti 507 
brangenybės priedo ir palikti 
20 lt. rubpinigių.

UŽ NUŽUDYMĄ SAVO VYRO 
10 METŲ KALĖJIMO.

PANEVĖŽYS. — Gegužės 2 
dieną Kauno Apygardos Teismo 
išvažiuojiama sesija nagrinėjo 
Panevėžy bylą p. Mikutovičie- 
nės, kuri kaltinama nužudyme 
savo vyro.

Tardymas parodė, kad p. Mi- 
kutovičienė, 17 metų būdama, 
ištekėjo už p. Mikutovičiaus 35 
metų amžiaus. Per porą mėnesių 
oo vestuvių ji pradėjo “flirtuo
ti” su jaunais vyrukais nežiū
rėdama, kad vyrui tas nepatiko. 
Liudininkų darodymais p. Miku- 
tovičienė labai gailėjo, kad ji iš
tekėjo jau už “seno” 36 metų 
Amžiaus ir vieną kartą būdama 
baliuje ji prašė savo pažįstamų 
panelių, kad jos jai padėtų nu-' 
žudyti vyrą. Dviems savaitėms 
)o baliaus praėjus Mikutovi- 
?ius rastas nukautas (nušau
tas).

Teisme buvo iššaukta 40 liu
dininkų, kurie beveik visi daro- 
dė, kad tp. Mikutovičienė vi
siems sakė, kad ji mylėjo savo 
vyrą, bet per neasargumą jį 
nušovė. Teismas nubaudė ją 10 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

6 ŽMONĖS UŽMUŠTI TRAM
VAJUI UŽGAVUS AUTĄ.

TOLEDO, Ohio, birž. 19. — 
Ties Gcnoa, netoli Toledos, tra
mvajus sudaužė automobilių, 

kuriuo važiavo du nepažįstami 
vyrai, dvi moterys ir du vaikai. 
Visi jie liko užmušti.

GAUSUS VYŠNIŲ DERLIUS.

kongresas 
Vokietijos 
judėjimas 

kairiųjų

TRAUKINIŲ SUSIMUŠIMAS.

Trys žmonės užmušti, daugelis 
sužeistų.

ATLANTA, Ga., birž. 19. — 
Šįryt netoli Adairsvillės susimu
šė pasažierinis traukinys su 
prekiniu. Nelaimėje trys žmo
nės liko užmušti. Daugiau yra 
sužeistų.

DU ŽMONĖS ŽUVO AUDROJ; 
DAUG SUŽEISTŲ.

FARGO, No. Dakota, birž. 19. 
—Vakar Dickinsono apskrity 
siautė ciklonas. Kiek žinia, du 
žmonės yra užmušti, taipjau 
keliolika sužeistų, kurių penki 
pavojingai. Materialius nuosto
lius vėsulos padarytus skaito

Praeitais suvažiavimais laik-apie 500,000 dolerių.

KANTONAS, Kinai, birž.
—Metu, kai Victoria viešbuty 
buvo keliami pietus franeuzų. In 
do-Kinų generaliam gubernato
riui Merlinui, kažin kas metė 
vidun bombą, kuri sprogdama 
ižmušė franeuzų konsulą (;a 
biancą, p. Peletier’ą ir Mme De- 
meritz. Be to gen. gubernato
riaus Merlino adjutantas kap. 
Barrier ir šilkų pirklys H. Ge- 
rin buvo baisiai sužeisti, o kiti 
trys svečiai kiek lengviau.

Metusis bombą nepažįstamas 
žmogus įšokęs į automobilių 
dingo.

JACKSONVILLE, III., birž. 
.9. — Morgan kauntėj šiemet 

taip daug užderėjo vyšnių, kad 
sodų savininkai parduoda jas 
nuo medžių po 10 centų už galo
ną.

žemuogių derlius taipjau di
delis ir jos buvo parduodamos 
po 2 dolerių už 24 kvortų pinti
nę.

Nušovė arklį ir pabėgo.

GARLIAVA. — Gegužės 11 
d. šniūrų kaime Mikulskių 10 
metų vaikas žaidė šauliais. Buvo 
pasidaręs kažkokį iš vamzdelių 
šautuvėlį,. Užtaisęs šovė į savo 
tėvo arklį ir taip pataikė, kad 
Arklys nudvėsė. Vaikas išsigan
do. Bijodamas, kad tėvas ne
baustų, kažkur pabėgo ir pasi
slėpė. Ligi šiol, kiek girdėt, 
nesurastas.

Chicago ir apielinkė. — šian
die giedra ir vėsiau; stiprokas 
pietvakaiis vejas, atsisukąs nuo 
vakaru.

Vakar, nežiūrint pusėtino va
jo, oras buvo karštas ir tvan
kus; žemiausia temperatūra bu
vo 6 vai. ryto — 64°, aukščiau
sia 3 vai. po p. — 92° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džias 8:28.

SUBMARINAI SUSITRENKĖ

PROHIBICIJOS LAUŽYTOJAI 
SUMOKĖJO 191/2 MILIJONO 

DOL. BAUSMĖS.

WASHINGTON, birž. 19. — 
Prohibicijos vyresnybės žinio
mis, nuo laiko kaip įvesta A- 
merikoj prohibiciją iki šiol blai
vybės įstatymo laužytojai yra 
sumokėję bausmės 19,500’,000 
dolerių pinigais; kalėjiman pa
smerkta žmonių, bendrai imant, 
6,300 metams.

PREKYBOS SUTARTIS TARP 
LIETUVOS IR OLANDIJOS

KAUNAS [LRA]. — Birželio 
mėnesio 10 d. pasirašyta preli
minarinė prekybos sutartis tarp 
Lietuvos ir Olandijos.

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

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.32
Belgijos, 100 frankų ............... $4.65
Danijos, 100 kronų ............... $16.86
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų .......... $5.38
Lietuvos, 100 litų ............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų .... :.. $13.53
Olandijos, 100 florinų ......... $37.44
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.56
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.68

• WASHINGTON, birž. 19. — 
Vice admirolo Wiley pranešimu, 
Jungt. Valstijų laivyno manev
ruose Ramiajame vandenyne su 
simušė du submarinai, S-33 ir 
S-35. Submarinas S-35 liko su
žeistas, bet šiaip žmonių niekas 
nenukentėjęs.

AMERIKOS LAKŪNAI AT
SKRIDO Į BANGKOKĄ.

BANGKOKAS, Siamas, birž. 
19. — Skrendantieji aplink pa
sauli Amerikos armijos lakūnai 
šiandie atskrido čia iš Saigono, 
Indo-Kinų. Pakeliui jie tik vie
ną sustojimą tedarė.
f -------------------

ANGLIAKASIAI SUTIKO 
PRIIMTI 207 NUSKELTĄ 

ALGĄ.

MADISONVILLE, Ky., birž.
20. — Streikuojantieji Earling- 
t<>ne St. Bernard Coal kompa
nijos anglių kasyklų darbinin
kai sutiko priimti 20% numa
žintą algą, ir per savo komite
tą pasirašė su kompanija kon
traktą.

NEW CASTLE, Pa. — Bom
ba liko išsprogdinti detektivo 
Jack Dempsey namai. Nesužeis
ta niekas. Mena, kad Ui degti
ni nkų kerštas, nes Dempsey 
juos aitriai persekioja.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 
siuntinius telegramais

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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L. S. S. 116 kp. nariams!

Draugai, nepamirškit, kad Ne
dėlioję, birž. 22 d. įvyks susi
rinkimas 116 kuopos, Lietuvių 
svet. Ateikit visi nariai ir nau
jų draugų atsiveskit. 2 valan- 
di per visą mėnesį pašvęst sa
vo reikalų aptarimui gali ište- 
sėt .kiekvienas. Kapitalistam 
per tą laiką mes išdirbanti 2(X) 
ar 250 valandų, o sau tik dvi; 
tad sunaudotum bent tas! At-

— L. S. S. 116 vaMyba.

Detroit, Mich.
VISKO PO BISKJ

LSS. 116 pp. protestuoja prieš 
Pildomojo Komiteto šaukimą 
LSS. konferencijos 22 d. birže
lio š. m., nes kuopa nenumato 
jokios naudos iš tos busiančios 
konferencijos, dėl jos neplaningo 
surengimo. Tuo tikslu kuopa 
laikė extra susirinkimą 11 d. 
birž. ir priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad P. K-tas atšauk
tų tą konferenciją. Be tų moty
vų, kuriuos įdėjo į rezoliuciją, 
kuopos nariai sako, kad tą su
mą pinigų išleidus propagandai, 
tai LSS-gą turėtų geresnių vai
sių, negu iš minimos konferen-

• • vLiiV Icijos. «♦ l
Nėra atostogų

Henrry Ford, “auto king’, 
šiomis dienomis išleido padavaci- 
jimą, kuriuo atimama visiems 
ofiso darbininkams atostogos. 
Fordas tą savo parėdymą reni a 
tuo, kad jo dirbtuvės dirbs t k 
penkias dienas savaitėje per ši- 
^tių savaičių laikotarpį ii’ ofiso 
darbininkai gaus pilną mokestį. 
Tai tie šeši šeštadieniai ir lūs 
skaitomi kaipo atostogos. Bet 
po šešių savaičių, jei dirbtuvės 
vis negalės pradėt dirbti pilną 
laiką, tai ir ofiso darbininkai 
jau nebegausią taip vadinamo 
“salary”, o tik gaus mokėti už 
valandas, kurias praleis prie 
darbo.

II. Fordas esąs įsitikinęs, kad 
penkių dienų darbo savaitėje 
pakanka visiems darbininkams.

Raupai siaučia
Miesto sveikatos departamen

tas deda didžiausių pastangų, 
kad sustabdžius raupų siauti
mą. Tam tikslui dabar yra pa
šaukta apie penkios dešimts gy
dytojų ir karantuojama tam tik
ri miesto distriktai, kur visi gy
ventojai yra čiepijami. Raupų 
apsaugai yra įčiepijama apie po 
5,000 gyventojų kasdie.

Pranešama, kat| raupais kas
die serga apie 16—20 žmonių. 
Miršta gi nuo šios ligos tarp 1 
—2 žmonių kasdie.

Slapta immigracfja

P. L. Frentis, praneša, kad Slap
ta immigracija iš Kanados taip 
padidėjo, kad reikėsią dar 50 
naujų inspektorių pristatyt prie 
darbo gaudyti besiverženčius 
slaptai per sieną ateivius. O; 
jeigu reikalas bus, tai šauksiąs • V • * ** — ir kariuomenę iš Fort Wayne, 
kad apsaugojus sieną. Areštuo
jama po 15 ir 20 ateivių kasdie, 
nelegaliai įžengusių į “šventą” 
Ameriką.

žiopli piktybės laiškai
SLA. 21 kuopos nariai pradė

jo gaut žioplos piktybės anoni
miškų laiškų, bjauriausiai bur
nojančių ant p. E. Vitaičio, 
“Tėvynės” redaktoriaus.

Tuos laiškus galėjo parašyt 
jei bent visai protiniai suįręs 
žmogus, nes tokia kalba, kokia 
laiškai rašyti, nėra galima skai
tyt SLA. kuopų susirinkimuose, 
kitaip visas susirinkimas galėtų 
papult po Jungt. Valstijų krimi- 
nalio statuto ranka.

Laiškai yra išleisti iš Nevvark, 
N. J. ir labai giminingi laiškams, 
kuriuos buvo gavęs pats E. Vi- 
taitis, ir paskelbęs Tėvynėje tū
las laikas atgal. Tik skirtumas 
tame, kad tada tik grasino, o 
dabar išpildo.

Iš argumentų, kuriuos laiškų 
autoriai paduoda savo laiškuose, 
spaudoje negalima skelbti nė 
vieno žodžio.

Čion man Ateina į mintį žo
džiai Dr. A. J. Karaliaus: “Kas 
tokius išsitarimus tankiai var
toja net juokavime — yra ženk
las silpnaprotystės”.

Gatvekarių darbininkai 
nusileistų

• Kaip žinoma gatvekarių dar
bininkai reikalauna 14 procentų 
algos pakėlimo. Gatvekarių ta
ryba atsisakė išpildyti jų reika
lavimą, pamatuodama tuomi, 
kad nevisi darbininkai to reika
lauja, o tik “kurstytojai” uni- 
jistai. Unijoj priklauso 3,50Q 
narių, ne—unijistų gi yra tik 

[apie 400 ir taryba pasirinko su
sitarimą daryt tik su tais keliais 
ir dalykas atsidūrė teisme.

Unijistai pareikalavo, kad 
teismas priverstų tarybą arbi- 
tracijos pagalba išrišti darbi
ninkų reikalavimus. Ir štai šio
mis dienomis teisėjas T. J. Rich- 
ter, išnešė nuosprendį, prielankų 
darbininkams. Tuo įsižeidė gat
vekarių taryba ir ketina apeliuot 
i augštesnį teismą. Tarybos pir
mininkas p. G. O. Elis pareiškė: 
“galit pažymėt didelėm raidėm, 
k,yes”, mes apeliuosim”.

Tečiaus darbininkų advokatas 
Frank D. Eaman, sako: “Darbi
ninkai sutiktų nusileist, jei vis
kas eitų arbitracijos keliu”.

Ir Mokykla protestuoja
‘Automobilių mokyklos virši

ninkai nusiuntė protestą darbo 
departamentui, kad neįsileidžia- 
ma ateivių virš kvotos, kurie no
ri mokintis automobilių mecha
nikos.

STRAIPSNIS 77.

Šiame skyriuje mea laikas 

nuo laiko Kuldensime rei

kalus (domius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau-' 

n« kMlklty

Kūdikiu aprūpinimas Ir pe-' 

nčjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas. kur| mes tad 

rime reguliarUkais laiko

tarpiais atvirai ir .laisvai 
pergvUdeutL.

^GEROVĖS skYR1US\
D^L APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

sveikatos dovaną savo avikam-s. Jį 
gydytojai rekomenduoja kūdikiams, 
kurie menki ir sirguliuojanti, nes jis 
lengvai suvirškomas ir teikia pilno 
amistingumo.

, Beto kad tinka kūdikiui jis <lar ge
riausias maistas nedapenetam vaikui. 
I ažymi tyrimai vesti mokyklos vai
kų tarpe rodo, kad vaikai malina
mi Eagle Pienu padidėjo abelnai im
ant septyniais svarais daugiau, negu 
tie, kurie penėti paprastu bonkų pie
nu. Sek savo vaiką atydžiai. Pasverk 
dažnai. Atmink, kad nedasveriąs vai
kas yra nedapenimas. Jaunas vaikas 
turi gauti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdien atmieštu trimis ketvirtada
liais puodelio šalto vandens. Duok pa
ryčiais ir po pietų. Senesni vaikai 
dažnai jį labiau mėgsta su ginger 
ale, vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu 
ir ^kanskoniu.

Baudimas.
f Auklėjant kūdikį reikia vengti žiau
raus pabaudimo, kadangi jie nieko 

.nežino kas gera, kas bloga. Kūdikis 
'seka savo palinkimus, ir jei jie neve
da jį geron linkmen, tai tėvų pareiga 
yra parodyti gerą. Perdaug tėvų yra 
aptimti taip vadinamo “nedaryk” įpro
čio. Jei tokie pašvęstų tik pusę 
tiek laiko parodymui kaip nukreipti 
kūdikio noringą domę į kurį ndrs 
sveiką ir normališką kelią, tai turėtų 
kur kas linksmesnius vaikus. Kūdi
kis yra opus tvarinys ir turi visus -su 
augusio norus bei palinkimus. Jei šie 
palinkimai nuolatos yra draudžiami, 
tai jis verstinai turės jieškoti kokio 
nors negeistino kelio ir išeigos.

Pagrindai Prižiūrint Sergantį Kūdikį.
Jaunas kūdikis, kavęs karštį, turi 

būti tuoj guldomas j lovą vėsiame ra
miame ir gerai išvėdintame kambary. 
Reikia jam.' leisti ilsėtis ir miegoti 
kiek tik nori. Kūdikis, kurs neramus, 
piktas, turi kokį nors skaudulį, bet be 
karščio, irgi taip pat lai daro.

Sergančio kambarį nereikia paver
sti į susirinkimų ruinm kūmutėms ,’r 
kaimynams . Nors kūdikis ir nesirgtų 
limpama liga, bet geriausia reikia jį 
atskirti nuo kitų vaikų iki liga pažį
stama. Sekant šitą atsargą bus gali
ma išvengti daugelio limpamų ligų 
plėtimosi.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar ner- 
vuojasi ir nerimsta? Jei taip, tai vei
kiausia jo maistas jam netinka. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, ir jei jis 
neauga iš krūtų pieno, duok jam Bor- 
den’s Eagle Pieną — pieną, kuris lai
mingai išauklėjo šimtus tūkstančių 
kūdikiu. Lengvai pagaminamais — tik 
atmiešk virintu vandeniu kaip moki
nama. , Per 65 metus motinos davė 
Eagle Pieną kaip vieną milžinišką

Vandeninė konvencija.
Michigan’o bankieriai laikys

(Seka ant 3-čio pusi.)

Wennersten
Bohemian Blend

^NNERSTEH

| APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
i VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 

' lengva prirengti, todėl, kad mes dau- 
1 giausiai darbo padarome musų išdir- 
I bystėje.

HENNING WENNERSTEN INC.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

MILŽINIŠKAS BALIUS SU DOVANOMIS
Laikrodėlio, Kolonikų, Britvos, Kanklių ir Obuolių Bakso 

Rengia
Labdaringps Sąjungos 24-ta Kuopa

Nuo Englewood kolonijos

Sulietoje, Birželio-June 21 d, 1924
W. ZEITO SVETAINĖJE,

6103 Sb. State St.
Pradžia 7 valandą vakare. Tikictas^ 2^ centai.

Kurie buvote pirkę tikietus į šitą vakarą balandžio 20 tiems 
naujų tikietų pirkti nereikia bus tie patys geri. __4 Kviečia KOMITETAS.

__________________

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Vėliausi Muzikos Roleliai
Kad nuteikus juma tuos pui
kius Muzikos Kotelius, atsiųs- 

, kito 25c. už štampas ir supe- 
kiavimą. Mes atsiųsime ro_ 
lelj ir DYKAI 48 puslapių ka
talogą.
Rinito Music Co.,(Dept.C)
330 S. State St., Chicago, UI.
Vardas .................................... .....
Adresas ..............  !.....'
Miestas ......... i„ Valstija ..........

Išdirbėjai rolelių

METINIS

PIKNIKAS
Rengiamas

Liefuviy Piliečiy Darbininku Pašėlimo Kliubo

Ned., Birželio 22, 1924
National Darže

Riverside, III,
Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 50c.

' Muzika Jr PHILLIPS

Visus kviečia atsilankyti
NARIAI

Garsinkities Naujienose

PIKNIKAM!

Penktadienis, Birž .20, 1921

A. A. OLIS 
ADVOKATAS'

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

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

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

ANT NAUDOS. |

S. L. FABIONAS CO

_ _______

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 614-616 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.

J. BUCERZAN
ADVOKATAS , 
Notary Public 

8405 Dcodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Lnd.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

21 8a. La Šalie St. Room KM 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicaga.
Tel. Yarda 4681

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, v

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 127 N. Dearborn St., Room 111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St 
Tel.: Boalevard 1810

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiek- 
’an* vakarą, iiskyrus ketvergą. 

Nadilipmls nuo 9 Iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Learitt St.
Telephonaa Canal 2552

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 Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaas 

lengvomis iilygomis.

Nedėlioj, Birželio 22 d
D

S. W. BANES, Advokatas 
Val.t 9 A. M. iki 6 P. M.

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

Telephone Randolph 2990 
Rez. 3203 So. Halsted 89.

Yards yi5. 9 vi.

namas

stas, kuris kelia tas 
bėdas.

JEI tavo kūdikis 
nakty verkia, yra

neramus ir nemiega,
gali būti tai jo mai

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor
den’s Eagle Pienau
maistą, kuris išauk
Įėjo daugiau drūtų ir
sveikų vyrų bei mo
terų negu visi kiti
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo
priimtas pienas pei:
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja
dytojii, kuomet mo
tinų pienas nepriei
mas ir duodamas gy

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną
prisiūsk mums šitą
paskelbimą ir mes pa
siūsime jums penėji-
jimo instrukcijas, Kū
dikiy Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

THEBORDENMMPANV
Borden Bldg.,NewYo<k

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

JAU BUS GRAŽU IR ŠILTA, KADA VISI 
VAŽIUOSIME Į PAVASARINI, PUIKŲ, 
LINKSMĄ

NAUJIENŲ PIKNIKĄ

Šį sykį Naujieny Piknikas įvyks naujoj vie-, 
toj, vienok važiuojant piknikan niekam tur
būt neteks paklysti, nes tai lietuviams gerai 
žinoma vieta prie Leafy Grove, netoli Lietu
viu Tautiniu Kapiniu, o būtent —

(BLINSTRUPIENĖS DARŽAS)

Pasilinksminimai, štukos ir malonumai yra 
iškalno rengiami, belaukiant pavasarinio 
Naujienų Pikniko

I IMPERFECT IN ORIGINAL
________

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDLNG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1617.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6201

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

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

Plumjugo ir Apšildymo {rengimai 
’Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile 
pai., Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo frnusu.
J PEOPLES PLUMB1NG AND

i HEATING S’UPPLY CO.
į !. ■ 490 Milwaukee Avė. and

• ' > 461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 422i
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Kenosha, Wis
SLA. kuopos susirinkimas. Pa

skirta našlaičių fondan aukų.
(TŲ’sa nuo 2-ro pusi.)

savo konvencijų ant vandens. Jų 
konvencija prasidės 17 d. birže
lio ir tęsis per keturias dienas ii 
naktis, nesiekiant sausžemio. 
Laivas išplauks iš Grand Haven, 
Mich.
Baus nebalsuojančius piliečius.

čių Kliubas laikė savo mėnesinį 
susirinkimą Lietuvių Svetainėje.

Prie Klubo prisirašė keturi 
nauji nariai.

Iš nutarimų, — nutarta su
rengti išvažiavimą laivu į kurį 
nors parką. Taipgi liko nutarta 
bausti narius piliečius, kurie 
nedalyvaus ateinančių rinkimų 
balsavime.

Didelės svarbos dedama bal
savimui štai kame: “Dabar mes 
ir balsuojam už politikierius ii 
dar mes turim eiti ieškot jų (po
litikierių), bet kada mes nuei
sim su narių sąrašu į miesto ro
tušę, surasti ar tie “šeimos” bal
savo ar ne ir pasakysim miesto 
raštininkui, kad mes tuos narius 
baudžiant, kurie nebalsuoja, tai 
tada jau mum politikierių nerei
kės ieškot, jie mus susiras!”

Tai kam vyrai su galvom? — 
kad kepurė būt ant ko užmaut!

—P. Jurkšaitis.

Birželio 1 d. įvyko SLA. 212 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Šį susirinkimą galima pa
girti, nes visi elgėsi gražiai, be 
jokių karščiavimosi. Tik komi
tetas buvusiam teatrui, išduo
damas raportų neįteikė $72.12. 
Pradėjus klausinėti kame prie
žastis, pagaliau sutiko atsily
ginti bėgyje dviejų mėnesių. 
Tas nėra gerai; reikia būti vi
sad atsargiems.

Tam pačiam posėdy buvo 
renkami atstovai į 10-to apskri
čio susivažiavimų, kurs įvyks 
Birželio 22 d. Bucine, Wis. Iš
rinkti socialistai ir tautininkai, 
visi rimti vyrai. Kuopos dova
nų 2 dol. laimėjo drg. Elzbieta 
Paužutė (Marcinkevičienė). Nu
tarta taipogi pasiųsti susivie
nijimo seimui pasveikinimų ir 
prie jo pridėti $5, kaipo aukų 
į našlių ir našlaičių fondų.

Darbai pas mus šiuo laiku vi
sai silpnai eina. Dėlei tos prie
žasties randasi ’ nemažai bedar
bių. — K.

Shenandoah, Pa
B.

Pasimirė seniausias lietuvių 
aptiekorius

Visi neatbūtinai!
LDLD. 26 kp. susirinkimas į- 
vyks Nedėlioję, birželio 22 d. 
kaip 1:30 po pietų, Lietuvių Sve
tainėj (direktorių kambarys). 
Visi nariai ir norintys prisira
šyti ateikit! Vienas doleris me
tams,o kiek naudos sau ir dėl 
visuomenės! Kokias knygas 
duoda LDLD, tai vertos ne vie-l 
no dolerio, bet penkių.

— Valdyba.

Brooklyn, N. Y.

Birž. 11 d. ligoninėj po il
gos ligos pasimirė gal pirmas 
JietuvJs aptTekorius Amerikoje 
— Lukošius M. Kazunas, 53 m. 
amžiaus.

Gimęs Biržų kaime, ir mo
kinęsis Mintaujos gimnazijoj. 
1693 m. jis atvyko Amerikon, 
kur toliau mokinosi ir 1898 m. 
atidarė čia savo pirmų aptie- 
kų. Savo laiku daug veikė tarp 
vietos lietuvių; priklausė tik pa
žangiosioms draugijoms, bet 
laidojamas buvo su bažnytinė
mis iškilmėmis.

lyvauti 3-čio apskričio išvažiavi
me, kuris yra rengiamas liepos 
4 d., Emma Farmoj (The High- 
land), Harmarville, Pa.

ši vieta yra puikiausia išva
žiavimams, kokioj dar niekac 
Pittsburgho lietuviai nebuvo 
parengę savo pikniko. Netik kad 
ta vieta yra apaugusi gražiais 
žaliuojančiais medžiais, bet taip
jau yra puikios svetainės šo
kiams, žaidimams ir vaišėms, 
neskaitant kitų parankamų pub
likai. Yra įtaisytas ir prūdas 
maudytis ,taip kad jei bus karš
ta diena, patartina norintiems 
niaudytis, atsivežti maudymus 
kostiumus. Muzika bus geriau
sia ir grieš visokius šokius.

Iš Pittsburgho galima priva
žiuoti traukiniais ir gatveka- 
riais, kaip kam parankiau, o nuo 
Harmarville stoties reikia eiti 
po kairei apie 15 minučių.

Bus ir šiaip programas, susi
dedantis iš prakalbų, muzikos, 
dainų ir visokių žaismių. Kalbė
tojais pakviesti geriausieji Pitts
burgho kalbėtojai, o ir SLA. sei
mo delegatai bus sugryžę iš sei
mo ir papasakos mums apie 
SLA. seimo nuveiktus darbus 
dėl labo mus brangios organiza
cijos. Gal ir kokis svečias, gryš- 
damas iš seimo, aplankys musų 
išvažiavimą.

Tad visų šios apielinkės SLA. 
narių yra šventa pareiga daly
vauti šiame dideliame išvažiavi
me ir atsivežti savo draugus, 
nes čia bus gera proga visiems 
šios apielinkės SLA. nariams ar
čiau susipažinti ir padaryti nau
jų pažinčių. Visus atsilankyti 
nuoširdžiai kviečia SLA. 3-čio 
apskričio Komitetas:

Pirm. A. Vainorius, 
Sek r. S. Bakanas.

S. V. VALDŽIOS LAIVAI

Į LIETUVĄ

per BREMENĄ

— Praeivis.

Karolis Požėla New Yorke Kvietimas
Birželio 4 d. pirmu kartu ap

lankė Brooklyną lietuvių čam- 
pionas ristikas K. Požėla. Jis 
čionai tuojaus pasimatė su bu
vusių lietuvių čampionu 'risti-* 
ku A. Kundrotą. Po tam aplan
kė visas vietos lietuvių laikraš
čių redakcijas; visur rado prita
rimo ir pasižadėjimo remti jo 
darbuotę sporto kėlime. Aplan-

'■>A. 3-čio apskričio pakvieti
mas Pittsburgho ir apielinkės 
SLA. kuopoms ir visiems jų 
nariams.

____________ 4

Gerbiamos SLA. kuopos ir jų 
nariai Pittsburgho apielinkėje:

Šiuomi mes jus kviečiame da-

Jeigu jūsų mylimieji negali at
vykt , j Ameriką, dulko nevažiuoti 
j seną tėvynę jų pamatyt?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto, kad galėtumėt su
grįžt bėgyje šešių mėnesių be kla- 
pato per imigracijos nustatymą.

Buk užtikrintas ir keliauk ant 
Amerikos Laivų — po Amerikos 
vėliavą. Trečia kliasa ant Amerikos 
laivų užtikrina švarumą, valgį ir 
patogumą. Beno koncertai kiekvie
ną dieną duoda palinksminimą.

Matykite jūsų vietinj agentą ar
ba rašykit:

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York Citv 
110 So. Dearbom St., Chicago, III.

Managing Operators for
United States Shipping Board

kė taip jau ir Lietuvių Atletų

■ Egyp- 
pasauly.

Gamintojai augščiausios pu
šies Turkiškųjų ir 
tiškųjų cigaretų

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

8111 So. Halsted St., kam pa h 31 cnt.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tol. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANĮ S 
AKUiERKA

Puriu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mot* 
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prinuri
jimą. Duodu pa
tarimus moterim 
ir menrinoma dy- 
kai. 'x/

3113 Soith 
Halsted St.

Draugai 
T autiečiai!

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
dnoiės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Gerinusia pa- 
ennlv reguliatorius. Vienas doleris at
nešė mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVallace St., 

Chicago, U. S. A.

jC^DR. HERZMAfl'^M
-Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviam! žinomas per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronlikas Ilgai 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 W.
18th St., netoli Morgan St

“Visai neužtenka to, ką gaminto
jai sako apie stebėtiną Turkišką 
tabaką esantį HELMAR. Aš juos 
visados rukau ir jie nuolatos ma
ne užganėdina.”

HELMAR susideda iš to stebuk
lingo tabako vadinamo Turkišku. 
Turkiškas gi tabakas yra pasauly 
geriausias tabakas cigaretams, o 
HELMAR yra daryti iš 100% gry
no Turkiško tabako.

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, TU 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki S
Nedčliomin nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188
Telefonai i

8411 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų.

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

-.............  9

BOXES af 
lOoi-lO

f...... . ...........
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th St., Chicago, III.
--------------------------------- -----—Z

f— ' —.......... .

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

v.............. . ■■

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
nių siūlų £pulaitė 

Dresių siuvėjų gerybe 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO., Dept. C 

315 Fourth Avė., New York

Kliubą ir apžiurėjo Kliubo nuo
savybę: nuosavą namą ir įren
gimus.

K. Požėla pasireiškė norįs <lrir 
ką-nors surengti Brooklyne šia
me sezone ir paskui praleisti va
sarą pajūryje ramiai. Bet kai- 
kurie išsireiškė, kad jau bus per 
vėlu ką nors rengti šį pavasarį, 
nes jau oras per šiltas.

Nekuriuos p. K. Požėla labai 
stebina, kuomet pasisakė kuom 
jis yra. Kai kas žiuri į Požėlą 
labai “iš aukšto”, manydami, 
kad tai negali būti tokis tvirtas 
ir geras ristikas, kaip kad gir
dėję iš jo darbuotės Chicagoje. 
Jau nekuriu spėjo pareikšti, kad 
J. Kamarauskas nukabinsęs vi
sus jo medalius. Bet kaip bus, 
—tai pamatysim vėliau, nes kiek 
patyriau, tai jis neketina atsi
sakyti ristis nė su vienu, kuris 
tik pakvies.

Laike viešėjimo Chicagoje jis 
buvęs visa kuo patenkintas. 
Chicagoje sportas esąs pusėtinai 
pakilęs ir tarpe lietuvių; netik 
ristynėse, bet ir kitokiuose žais
luose: Tenis, Golf ir t.t. Apie 
Chicagos lietuvius ristikus K. 
Požėla turi gerą nuomonę: esą 
gerų sportsmenų ir gerų risti- 
kų. Vienas geriausių lietuvių 
mistikų esąs p. Bancevičius.

Pas Brooklyno lietuvius kito- 
kis sportas kaip “beisbolis” yra 
mažai įsigyvenęs, net ir “beis- 
boliu” lietuvių Atletų Kliubas 
pradėjo užsiiminėti tik, rodos, 
šiais metais. Todėl K. Požėla 
mano pasidarbuoti kiek galint 
daugiau, kad pakėlus ir kitokį 
sportą tarpe lietuvių.—A. P. S.

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 

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

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

• ■- • * t V ‘ >*». . . . . A •» . f •' . , 5
► ■ , ' ■ • . 'f'. <'•: .■ ■ 'i <

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

Dearborn, Monroe ir Clark Streęts, Chicago, Ilinois.

ELEKTRA
Šviesų ir pajiegų suvedame | senus Ir naujus namas, taipgi dirb- 

tuvM. Caih arba ant iimoHjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine, 
A.’ BARTKUS, Pree.

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

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji bu narkotiškais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmų paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

bam:
tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkq, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn, N. Y.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

V

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar- 
nauti lietuviams.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V- , , , i i.^

... ■■■ i ■ ■■■■ i i   —sse

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

>

17C7 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nediliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
- ■ -..................................................................- —

Telefonai Boulevard 1989 1
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i I
9 iki 12, 1 iki 8 dl»ną 
ir 6:30 iki 9:30 vakaro ’

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

A. L.DAVIDONIS, M. D.
4643 0o. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 Ud 7:88 vakare.L—. . . . . . . . . . . . . . . . —
Dr. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
3303 S. Morgan StM Chicago.

Telephone 
Boulevard 2160

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos Ud 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0618

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGZ
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

................ .. —X

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 4146C ............. .... “■............... ■ > II
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lltsimozejuno kalnai 
Ehlcagoje — paltui

Metams___ __________ ____
Pusei metų---------------------
Trims mėnesiams------ —
Dviem mlneeiam------- ------
Vienam mine ai ui   —

Cblcagoje per nežiotejusi
Vieša kopija------------------------ • 8c
Savaitei------------------------------ - 18c
Mlnesiui 75c

Bevienytoie Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams---------- ----- —...... .......$7. (U
Pusei motų______________ —
Trims mėnesiams L7I;

. Dviem mėnesiam___ 1.25
Vienam mlnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ____ ______________ - |8.0(
Pusei metų  4.0(
Trims mėnesiams ...........-....... 2.0(
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.M 
4.00 
2.00 

. 1J0 
, .75

cionįeriais; jie supranta, 
kad minios susirevoliucio- 
nizuos tik veiklioje kovoje 
delei kasdieninių savo rei
kalų; jiems aišku, jog tik 
per pačią kovą delei tuo- 
jautinių (tai dar žodis! 
“N.” Red.) reikalų farme- 
riai ir darbininkai masi
niai susiorganizuos ir iš- Į naudotojams, 
moks grumtis su juos lu
pančiu kapitalu; jog tik 
toje kovoje jie pažins sa
vo draugus ir priešus...”
Jeigu komunistai tą su

pranta, tai kokiam paibeliui 
jie kėlė suirutę Amerikos 
darbininkų judėjime? Kam 
jie apšaukė Socialistų Par
tiją “reformistiška” ir 
“oportunistiška” ? Kam jie 
steigė komunistų partiją?

Vadinasi, tas keikūnų or-žiūrint to, kad jau praėjo še-

pasi-
bet

buvo

ganas dabar prisipažįsta, 
kad jisai ir visa komunistų 
partija per tuos metus ne 
tarnavo • darbininkų 
liuosavimo reikalui, 
TRUKDĖ Jį

Reiškia, jų darbas
naudingas darbininkų iš-

Kiekvienas 
padorus žmogus todėl priva
lo nutraukti maską tiems 
mekleriams, kuomet jie da
bar, keisdami savo “frontą”, 
mėgina vėl prisiplakti prie 
minių.

MIRTIES BAUSMĖ IR 
BOLŠEVIKAI

Šeri suviršum metai nuo jų įsi
galėjimo. Mirties bausmė pa
virto nuolatinės bolševikų tvar
kos dalim.

Bolševikiška tvarka todėl yra 
žiauriausia visame pasaulyje.

MARKSO “APIPIAUSTYMAS”

padaryta 
steigėju,

Luko evan-

Amerikos Socialistų Parti
jos pirmininkas, Eugene V. 
Debs, ragina darbininkus 
smarkiau sukrusti, kad su
stiprinus savo poziciją poli
tikos dirvoje. Jisai nurodo, 
kad tik Socialistų Partija 
turi aiškų nusistatymą tais 
visais didžiausiais klausi
mais, kurie šiandie judina 
žmonių visuomenę. Tas fak
tas, kad dabar skaitlingi 
darbininkų ir 
sluoksniai jau
nepriklausomo nuo kapitali
stinių partijų politinio vei
kimo, yra kuone išimtinai 
Socialistų Partijos nuopel
nas, kuri per 27 metus 
agitaciją miniose.

farmerių 
reikalauja

vedė

Debsas sako:
sui
su

“Kilusioje po karo 
rutėje Partija buvo 
skaldyta ir tūkstančiai 
žmonių apleido ją, remda
miesi keistu pamatu, kad 
ji buvusi ‘nepakankamai 
kairi ir revoliucinga’, o 
šiandie mes matome, kad 
tie patys draugai, po kitu 
partijos vardu, stengiasi 
susivienyti su pačiais 
žaliausiais elementais, vė
liausia pradėjusiais judė
ti, labiausia atsilikusiais 
ir nerangiais lėtai slen
kančiose masėse.”

Kuomet 1919 metais pra
dėjo skilti Socialistų Parti
ja, tai visas ginčas tarp jos 
dešiniojo ir kairiojo sparnų 
ėjo tiktai apie tai, ar reikia 
kovoti už kasdieninius, arti
miausius darbininkų reika
lus, ar ne.

“Dešinysis sparnas” sakėj
kad reikia, nes socialistai vi-1 rašo, kad ir Laikinoji Revoliu- 
suomet laikėsi tokios nuo
monės, jogei tik kovoje už 
kasdieninius savo reikalus 
darbininkų masės gali su
prasti organizacijos reika
lingumą, pažint savo prie
šus ir draugus ir išmokt ko
vot. Dar Marksas juk mo
kino, kad “vienas tikro dar
bininkų judėjimo žingsnis 
yra vertesnis dalykas, negu 
tuzinas geriausių progra
mų.”

O “kairiasparniąi”; tvirti
no, kad kovot už kasdieni
nius masių interesus nerei
kia. Visa, kas, anot jų, bu
vo reikalinga, tai rengtis 
prie “tuojautinės” revoliuci
jos, prie kapitalistų valdžios 
nuvertimo ir proletariato j 
diktatūros .įsteigimo. Pri-j 
sirengti gi prie to, pasak ko
munistų, buvo galima, vien 
tiktai neatlaidžiai varant 
propagandą masėse, nuola
tos šaukiant mases prie re
voliucijos. i

nurodėme, kad sovietų 
pasmerkia daugybes 

mirties bausmei ir so- 
sušaudo kasdien

Mes 
teismai 
žmonių 
vietų valdžia
vidutiniškai po du pasmerktuo
sius, — nežiūrint to, kad prieš 
paimsiant valdžią į savo rankas 
bolševikai žadėjo visai panai
kinti mirties bausmę.'

į‘Laisvė”, atsakydama į tai,

Kerenskio valdžia

kad jis 
bausti.

astuonios 
kūdikio

ceremonijos reikalavo’ 
ji 
ir 
ir

Kažin kodėl “Draugas” užsi
manė pasityčioti iš Markso “api- 
piaustymo”? Jisai rašo:

“Nuo to laiko, kaip socia
lizmo ką tik gimęs tėvas, 
Marksas, tapo apipiaustytas, 
iki šiai dienai socialistai...”
“Draugui” visai nepritinka 

juoktis iš tos religinės ceremoni
jos ,kadangi ji buvo 
ir su krikščionybės 
Jėzum.

Štai, ką pasakoja 
geli j a apie tai:

“Ir kai sukako
dienos (po Marijos
gimimo. “N.” Red.), tai kūdi
kis buvo apipiaustytas ir jam 
duota vardas Jėzus”. (Lukas, 
2, 21.)

Tos
Mozės įstatymai. Su Marksu 
buvo padaryta, taip pat kaip 
su Jėzum, dėlto kad jų vieno 
antro tėvai buvo žydai.

Jėzus paskui būdamas 30 me
tų amžiaus, dar apsikrikštijo^ 
pas Joną Krikštytoją. Nuo to; 
laiko jisai, galima sakyt; pri-' 
ome kitą tikėjimą, — nors Mo- 
žės prisakymų jis visgi galuti- 
tinai neatsižadėjo.

Marksas irgi buvo perkrikš
tytas. Jisai dar buvo vaikas, 
kuomet jo visa šeimyna priėmė 
krikščionybę. Formaliai krikš
čionybės nariu jisai ir paliko, — 
nors, kai jisai užaugo ir išėjo 
mokslą, tai jo pažvalgos pasidarė 
priešingos visokiai religijai.

Nežinia, kas butų atsitikę su 
Jėzum, jeigu jisai taip pat butų 
turėjęs progos išeiti augštą mo
kslą. Mažų mažiausia butų bu
vę štai kas: Jėzus butų vedęs 
Savo idėjų propagandą ne tiktai 
žodžiu, bet ir raštu, ir šiandie jo 
žodžiais ne taip lengvai galėtų 
remtis visokie apgavikai, kurie 
Kristaus vardu mulkina žmones.

tais, kuomet karaliaus Kristijo
no I ekspedicija vadovaujant 
Norvegui Johannes Scolvus išli
po ant Labradoro krantų.

Ankščiausiai apsigyvenusių 
Europos žmonių šiame konti
nente vėliavos buvo: Anglijos, 
Francijos, Holandijos, Švedijos 
ir Ispanijos.J

Anglijos Vėliava pirmą kartą 
šiame kontinente buvo išskėsta 
Jono Kaboto 1497 metais.

Anglijos vėliava ilgai buvo 
vartojama Amerikos kolionijose, 
todėl, jinai padarė nemažą įta
kos į Amerikos vėliavos išvys
tymą . švento Jurgio kryžius 
buvo vartojamas Anglijoj iki 
1707, kuomet dabartinis raudo
nas ženklas priimtas ir Škotijos 
švento Andriejaus kryžius pri
dėtas pažymėjimui unijos su 
Škotija. Pi susijungimui su Ai
rija 1801 Švento Patriko kryžius 
pridėtas, kas Anglijos vėliavai 
davė dabartinę išvaizdą.

Henry Hudson, 1609 metais 
atvežė New Yorko prieplaukoj 
Danijos “puse mėnulio” ženklą, 
— vėliavą. Jinai turėjo tris ly
gias horizontales juostas, gels
vą, baltą ir mėlyną su V. O. C. A. 
raidėmis vidurinėj baltojoj juo
stoj. Apie 1630 metais gelsvo
ji spalva pakeista raudona. ši 
Danijos vėliava pasiliko iki 
1664, kol Anglijos vėliava nebu
vo iškelta.

švedų kolionija susikorė 1638 
Delaware upės pakrantėse. Po 
Švedijos vėliava — geltonas 
kryžius ant mėlyno lauko — ši 
vėliava pasiliko tol kol netapo 
pamainyta Danijos 
spalvomis 1655 metais.

Pirmutinę Ispanijos 
atvežė Kolumbus 1492 
bet jokios Ispanijos 
šiaurinėj Amerikoj 
kol Ponce de Leonas 
Floridą 1513 metais.

vėliavos

AKROBATAI

vos tik 90! Elilas snapas guli 
Aleskos pusiausalio smaily ga
lyje, kyšodamas Ramiajame 
Vandenyne. Kaip žinoma, Šiau
rės Ameriką nuo Azijos (Sibi
ro) skirią Beringo įlanka, tu
rinti vietomis apie 90 kilomet
rų pločio. Jau senai yra kilęs 
sumanymas po Beringo įlanka 
prakasti milžinišką povandeni
nį tunelį ir įtaisyti tuo budu 
gelžkelio susisiekimą tarp

Aleskos ir Kamčatkos, kitaip 
sakant, tai*p Amerikos ir Azi
jos ir Europos.

Kaip 
įstabus 
deuyno 
vieton 
ruošti 
Tam

matome, čia minimas 
gamtos reiškinys, van- 

dugno kilimai, gali, 
tunelio, žmonijai pa- 

pigų ir tvirtą ‘.‘tiltą.” 
reikia, kad vandenyno 

dugnas dar 90 pėdų pasikeltų!

(Tęsinys)

Senas Amerikos darbinin
kų kovotojas čia turi ome- 
nėje komunistus. Jie iš tie
sų be galo keistai elgiasi. 
Socialistus jie pasmerkė, o 
dabar jie dedasi su tokiais 
elementais, kurie dar tik 
vos-nevos pradeda atsiskir
ti nuo kapitalistinių partijų. 
Ir kad prisiplakus prie tų 
elementų, komunistai sutin
ka net atidaryti konvenciją 
poteriais!

Tas nuomonių skirtumas 
ir atskėlė “kairiasparnius” 
nuo Partijos. Pasivadinę 
“komunistais”, jie paskui 
visas savo jėgas pašventė 
tam, kad paskleidus Ameri
koje tą savo evangeliją, jo
gei kovos už tiesioginius 
darbininkų interesus nerei
kia; jogei kiąkvien^ pastan
ga pagerint kasdieninį dar
bininkų būvį, be revoliuci
jos, yra atžagareivįška, ka
dangi “kapitalizmo lopy
mas” ilgina jo amžių; jogei 
socialistai, stodami už refor
mas, išduoda darbininkų

Per keletą metų jie tą 
skelbė. Kuomet “Naujie
nos” kritikuodavo juos už 
tai, tai visi musų Vabalai, 
Bimbos, Paukščiai ir Juke
liai keikdavo jas susiriesda
mi.

Štai jums dar vienas pa
vyzdys, kaip komunistai mo
ka gražiai padžiauti 
tvoros savo 
principus.
riale skaitome:

ant 
“revoliucinius” 

“Laisvės” edito-

“Komunistai žino... kAd i 
viena sausa komunistine 
propaganda nepadarysi 
minias darbininkų ir en- ^0^0 
giamų farmerių revoliu-1 susiorganizuos!

tinė Valdžia Rusijoje (Kerens-. 
kio vadovaujama) “ėjo prie to, 
kad galėtų šaudyti ir karti savo 
priešus”.

Reiškia,
tiktai “ėjo” prie šaudymų ir ko
rimų; bet ji visgi nepriėjo, ir ar 
butų priėjusi, tai dar nežinia. 
Apie tai galima tiktai spėjimus 
daryti. #

O bolševikai “priėjo” prie šau
dymų, ir šaudo žmones be palio
vos jau daugiaus, kaip šešeri 
metai.

Tuo gi tarp bolševikai žadėjo 
visai ką kita. Vadinasi, jie ap
gavo Rusijos žmones.

į Bolševikų pateisinimui “Lais
vė” dar pasakoja ,kad ir Kerens- 
kis ne iš savo širdies gerumo su
silaikydavo nuo šaudymų, bet 
tiktai iš bėdos. Sako:

“Tik ‘Naujienos’ gali aiš- 
; kinti, buk Kerenskis tik ‘iš 

gerumo’ nežudė revoliucinių
i darbininkų.
I “Faktas gi tame, 

nedrįso juos mirčia
Jis jautėsi sėdįs ant revoliu
cijos parako sandėlio. Galaby- 

i ti revoliucinius darbininkus 
! tai butų reiškę prikišti užbrė

žtą degtuką prie to parako san
| dėlio ir pačiam likti išsprog

dintam j padanges.”
Į Sakysime, kad taip. Bet juk 
“Naujienos” niekuomet nekalbė
jo apie Kerenskio “gerumą”. 
“Laisvė” prikiša mums visai ne
būtą daiktą; dėdama žodžius “iš 
gerumo” į svetimženklius ir pri
mesdama juos mums, tarytum 
mes butume juos vartoję, ji tie-

Isiog daro falsifikaciją.
Nei Kerenskio “gerumu”, nei 

kuo kitu mes visai neaiškinome 
to fakto, kad Laikinoji Valdžia 
nevykino mirties bausmės. Mes 
konstatavome tiktai patį faktą. 
Ir “Laisvė” pripažįsta, kad taš 
faktas yra tikras.

Prie Laikinosios Valdžios mir
ties bausmė buvo tiktai ant po- 
pieros; ji buvo tiktai, kaipo pa- 
grąsinimas piktadariams. Ir ji 
buvo numatoma tiktai išimti
niems nusidėjimams: ginkluo
tam kareivio pasipriešinimui sa
vo viršininkui karo lauke ir 
ginkluotam ramių gyventojų 
plėšimui karo apimtoje zonoje. 
Bolševikai tuomet sakė, kad ir 
tas esą per daug žiauru. Už tai, 
kad Laikinoji Valdžia tiktai grą
žino mirties bausme kai kurių 
rųšių piktadariams, tai bolše
vikai apšaukė ją “kruvina, des
potiška t valdžia” ir šaukė žmo- 
nes nuversti ją, kad’panaikinus 
net ir grasinimą mirties bausme.

Bet kai bolševikai nuvertė 
Kerenskį ir įsteigė savo valdžią, 
tai jie padarė mirties bausmę

kon-St. Paul 
sako (Nr.

sutiktų pa

Rašydama apie 
venciją, “Laisvė” 
145):

“Komunistai
remti La Follette’o kandidatū
rą į prezidentus, jeigu jis pri
imtų tam tikrą programą.”
Taip rašoma po to, kai La 

Follette’as viešai pasmerkė ko
munistus. Po to, kai visa komu
nistų spauda, kartu ir “Lais
vė”, per keletą savaičių be pa
liovos šaukė, kad La Follette’as 
esąs “darbininkų priešas”, “ka
pitalistų tarnas”, “reakcionie
rius”, “geltonasis” ir t.t.

Užtenka dabar La Follette’ui 
pritart platformai, kurią komu
nistai sulipdys konvencijoje, ir 
jisai yėl bus geras komunistams, 
šlykštesnio politikieriavimo ne
rasi nė pas begėdiškiausius ka
pitalistinių partijų politikierius. 
Ir da jie kitus vadina “geltonai
siais” !

vėliavą 
: metais, 

vėliavos 
nesimatė 
neatrado 
Ispanijos 

vėliava ten pasiliko iki 1763 me
tų kuomet Florida buvo pri
jungta prie Didžiosios Britani
jos. 1783 m. Florida vėl pate
ko po Ispanija ir Ispanijos ve- 
liava vėl užėmė senąją vietą. 
1819 metais Florida pateko 
Jungtinėms Valstybėms ir tuo
met užplevėsavo Amerikos vė
liava.

švento Jurgio kryžius 
vartojamas Massachusetts 
kolionijoj 1643 metais, 
metais Plymoutho kolionija, 
Massachusetts Bay, Connccticut 
ir New Ilaveno kolionijoj sudarė 
sąjungą po vardu Naujos Angli
jos Jungtinės kolionijos ir 1686 
m. toji sąjungą priėmė bendrą 
veliayą — Švento Jurgio kryžių, 
raudonas baltam lauke su pa
auksuotu vainiku kryžiaus vidu
ry su karaliaus James II mono
gramų apačioj. Anksti 1700 me
tais kolionijos pradėjo atsimes
ti nuo Anglijos vėliavų ir pra
dėjo vartoti savotiškas tuomi 
parodant nepriklausomybės žen
klus.

New Yorko vėliava buvo bal
tas laukaę su juodu bobru vidu
ry. Rhode Islando buvo balta 
vėliava su mėlynu įkąru vidury 
su žodžiu “Viltis” augštai ir su 
mėlynu kontonu su trylika bal
tų žvaigždžių jame. Kitų kolio- 
nijų vėliavos buvo parašyta 
“Laisvė ar Mirtys.”

(FLIS).

buvo 
Bay 

1643

Įvairenybės RAMIOJO VANDENYNO 
DUGNAS KYLA.

AMERIKOS VĖLIAVOS 
EVOLIUCIJA.

O šiandie tų keikūnų or
ganas, akim nemirktelėjęs, 
sako: Komunistai žino, kad 
vien revoliucine propagan
da negalima paversti darbi
ninkus ir farmerius revoliu-• ■ * .• cįbnieriais; kad tik kovoje
už kasdieninius savo reika
lus darbininkų niasės susi
pras, apsišvies politikoje ir Į kasdienine savo praktika. Ir jie

praktikuoja ją iki šios dienos,

Nuo senų laikų, įvairios tau
tos ir žmonės vartodavo viso
kiose formose atžymėjimo žen
klus ir simbolus. Nėra tikrų 
žinių, kada šilkinės ir kitokios 
vėliavos karalių ir tautų pradė
ta vartoti, tik žinoma, kad vidu
riniuose amžiuose Europos ka
raliai, pįrmiąji, pradėjo vartoti 
karališkus), ženklus. į. '4 •,
t PįAna ’Europds vėliava' paširdy- 
džiusi Šiaurės-Amerikos konti
nente ar tik nebuvo vėliavėlė 
plevėsavusi ant Leif Eriksono 
laivo 1000 metais. Antra vėlia
va buvo Danijos ir Norvegijos 
sujungtų tyhralysčių 1473 me

šiaurės rytų Ramiojo van
denyno dugnas dažnai esti su
krečiamas žemės drebėjimais 
ir kitomis gamtos galybėmis 
žymiai pakyla aukštyn, kitur 
nugrimsta gilyn. Laiks nuo lai
ko atsiranda vandenyne naujų 
salų, tuo tarpu kitose vietose 
esančios mažesnes salelės iš
nyksta, pasineria.

Šiuo žvilgsniu labai įdomių 
tyrinėjimų yra padaręs Ameri
kos • matavimų A laivas . ,“La- 
touche.” To' laivo • kapitonas, f, - f * /
tikrindamas. Ramiojo vandeny
no gilumą ties Gape St. Elilas 
snapu rado,* kad pažymėtoji 
žemėlapiuose giluma (3,000 pė
dų) neatatinką tikrenybei, bū
tent, kad vieton 3,000 pėdų yra

“Gerai, eik ir pats pasiklausk sugryžo į Paryžių dviems mė- 
jos,” atsiakė Daubarede, “bet 
vėl sakau tau, nesakyk man jos 
vardo. Atsimink žodžius pono 
deTurenne, kuris išlaikė savo 
žodį vagims. ‘Ne dėl jų aš lai
kaus žodžio’, sakė jis, “bet dėl 
savęs’. Pripažindamas, kad ta 
žmogystė, norėdama tau atker
šyti, galbūt bando apjuodinti 
tavo pačios reputaciją, tu gali 
ir ištikiu jų turi patirti tiesą ir 
sustabdyti tą nedorybę. Bet tai 
turi būti atlikta tarp tavęs ir 
jos, jeigu tu nenori pasidaryti 
jai panašus.”

“Tu sakai tiesą,” atsakė Che
verny. “Tu pastatei mane ant 
tikro kelio. Ačiū. Aš einu pas ją,
p III - ’

Kada Mariannos vyras įėjo į 
galioną ponios Morsan — kaip 
jus atsimenate, tas vos paminė
tas vardas atvedė jį į kelią, — 
ji sėdėjo' atsišliejusi ant sofos, 
skaitydama naują novelę, kurią 
ji pasidėjo ant stovėjusios šalę 
jos apsukamos knygų laktelės. 
Tai darant jos judesiai buvo su
varžyti — natūralus ar nuduo
ti? Ji atsargiai pažymėjo pus
lapį popierai pjaustyti peiliu, 
kuris kartu tarnavo jai ir kaipo 
atžym.ėtojas. Tada ji priėmė jį 
didžiausiu širdingumu.

“Aš turiu džiaugtis,
brangusis Rožer, galvos skaudė
jimu, kuris privertė mane būti 
namie, kadangi tuo aš neprara
dau jūsų apsilankymo.”

Ir tada švelniu koketiniu 
nu: “Tavo apsilankymai yra 
ti, perdaug jau reti.” ?

Ji tyrinėjo jį tardama

nesiams pasitaisymui ir tame 
laike supažindinta jį su pačia jo 
tranšėjos draugo. Išrodo, kad 
katastrofinėse epochose iš pa
čių įvykių gimsta nebojimas. 
Balzakas pastebėjo tą apsireiš
kimą imperijos doroje: “Leng
va suprasti,” sako jis, “kad tuo 
laiku tapo sužadinti 
geiduliai. Ar gražiąją 
traukė prie kareivių 
mas, jog jos geidulių
bus tikrai išlaikyta mirusiojo?- 
Ar reikia ieškoti priežasties šio 
švelnaus fanatizmo tame, kad 
moterys turi kiltą patraukimą 
prie drąsos?” (La Pai’ du me- 
nage).

klastingi 
lytį pa- 

užtikrini- 
paslaptis

mano

to-
re-

tuos 
sveikinimo žodžius, balsu, kuris 
natūraliai sausas, suminkštėjo 
toj valandoj iki didžiausio švel
numo. Ji buvo graži trisdešimt 
penkių metų moteris, kuri išlai
kė savo laibumą ir kurios išvai
zda buvo taip puiki, kad prida
vė jos veidui tūlą šiurkštumą. 
Virpančiame kamputyje jos 
lupų, vyliojančioj šypsoj, kame 
nors veik*piktame, veik žiauria
me, kas buvo paslėpta po pasar 
linga išraiška šio veido, nema
tomas žiūrovas galbūt butų įžiū
rėjęs misteriją tarp šios mote
ries ir jauno vyro, kuriam ji 
padavė savo ranką. Po abejoji
mo valandėlės jis paėmė jog ma
žą rankutę su aštriais, kaip ka
tės, nagais, kuri niekad nebuvo 
pratiesiama be mažo truktelėji
mo atgal. Tada sėsdamasis 
kėdę, kurią ji nurodė, tarė 
valandėlės:

• “Aš norėčiau pasikalbėti 
jumis labai rimtai, Denise.” 

Vartojimas krikšto vardų
labai reikšmingas tarp šių dvie
jų žmonių, kurie nepažino vie
nas kito prieš trejetą metų ir 
vargiai viens su kitu matėsi per 
pastaruosius dvejus metus. Bet 
tie palaikai slapto susiartinimo 
visai neparodė nepaprasto po
būdžio slapto prietikio, kuris ke
lioms savaitėms surišo tų dviejų 
esybių likimą. Tai buvo vienas 
iš tų nesuskaitomų epizodų pri
vatinio gyvenimo, įtraukto į di
dėlį 1914 m. chaosą. Kaip daug 
mažų individualių dramų pajau
tė \keįstą; atsjliepimą didelės 
tautinės dramos! Denise Mor
san vyras buvo stambus fabri
kantas, kariam pasitaikė tar
nauti tame pačiame sektore ką 
ir Rožer Chevemy. Tie du žmo
nės patapo artimais draugais. 
Po pirmo sužeidimo Cheverny

po

su

yra

Jei ponia. Morsan ultra-mo- 
derninė paryžietė, nebūtų skai
čiusi “Commedie Humaine” ne
skaitoma ir išėjusia iš mados 
knyga, ji galbūt butų radusi 
šiose gudraus dabotojo eilutėse 
pateisinimą tai viesulai, kuri į 
savaitę laiko padarė ją Chever- 
ny meiluže. Ar jis buvo jos pir
mas meilužis, Ar ši gražaus ap
siėjimo moteris, visuomet taip 
susilaikanti kalboje, taip griež
ta jos ryšiuose, priklauso prie 
tos klesos moterų, kurioms be
gėdiška drąsa yra apsimetimo 
procesas ir kurios tuo budu be 
bausmės didina savo drąsius 

Rožeris niekad to 
bet pastebėtinas

prietikius ? 
nesužinojo, 
greitumas užsimezgimo jų ry- 
įių, išdidus uolumas, kurį De
nise pridavė tam, kartu su keis
ta veidmainybe apsiėjime, kurį 
ji parodė jų formaliniuose san
tykiuose — viskas šiame meiliš
kame pasisekime jam buvo ne
suprantama net ir didžiausio 
užsidegimo valandoje. Tai buvo 
vienas tų pavyliojimų be suža
vėjimo, nuo kurių po 5 rasės 
žmonės, kuriuose aistra nesu
naikina etininių pajautimų, pa- 
siliuosuoja tuojaus kaip tik as
meninis magnetizmas nustoja 
ant jų veikęs. Jis prisibijojo jo 
nuo valandos kada tam pasidavė 
ir kada vėl sugrįžo armijon ir 
susitiko su savo draugu, jis 
gėdijosi to. Nuo valandos sugrį
žimo į pavojaus atmosferą 
nusitarė viską nutraukti.
nutraukimo negalima buvo 
daryti laiškais. Ponia Moran
vo perdaug gudri kad rašinėjus 
ar priėminėjus kompromituo
jančius laiškus.

jis 
To 
pa- 
bu-

“Aš gausiu apie tave žinių 
per savo vyrą,” pasakė ji savo 
meilužiui vienoj tų frazių, ku 
rioms tiek trūksta moralės ver 
tės, kad jos niekurių širdis at
šaldo ir duoda joms drąsos pasi- 
liuosuoti.

Chevemy išlaikė sau duotą 
žodį. Jis nutraukė ryšius su sa
vo meiluže gyvu žodžiu, kada jis 
sirgo dėl antros žaizdos; tai bu
vo ligoninėj, kurioj keletą savai
čių vėliau jis susižiedavo. Min
tys apie mirtį, kuri jį gali pa
šaukti, padarė nepakenčiamu 
tokių ryšių palaikymą. Ponia 
Morsan pasiskubino pasimatyti 
su juo ligoninėj. Bet jis turėjo 
dar spėkų pasisakyti apie savo 
atgailą, apie jo pageidavimą, 
kad ji daugiau nesilankytų, apie 
savo nuosprendį-permainyti sa
vo neteisėtą meilę į tikrą drau
gingumą, jei ji su tuo sutiks. Ji 
išklausė jį be ašarų, be išmeti
nėjimo, su savo rūšies nedoru 
pasivingumu.

(Bus daugiau)
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Bomba užmušė žmogy, 
du sužeidė

Užvakar du nežinomi žmonės 
padėjo bombą tarpdury demo
kratų vadovo Pat O’Malley ga
liūno, 744 S. Dearborn St., ku
ri sprogdama užmušė šalimai 
esančio restorano patarnautoją 
ir sužeidė du saliuno darbinin
kus. Daugiau galiūne tuo laiku 
žmonių nebuvo. , . < .

Policija mano, kad tai yra pa
sekmė karo tarp gemblerių, nes 
O’Malley vadovavęs didelę gem
blerių saiką ir daręs iš gemble- 
riavimo gerą biznį, kuriam už- 
vydėjo kiti gembleriai.

kitą saiką, bet toji pradėjo iš
metinėti policijai vienpusišku

mą, kadi ji juos persekioja, o tuo 
tarpu kitos šaikos neliečian
ti. “Kodėl jus nekratote 53 N. 
Michester Avė. namų?” paklau
sė vienas iš šaikos. Policijai to 

įtik ir reikėjo. Būrys policistų 
tuoj aus nuvyko į nurodytą na
mą ir suėmė ten sužeistąjį New-^ 
ton ir jo brolį, taipjau porą kitų 
žmonių. Vėliau tapo suimti atė
ję apsilankyti kiti du plėšikai, o 
taipjau ir politikierius Murray, 
kuris globojo plėšikais.

Nedidelė dalis grobio jau yra 
atgauta, bet visas grobis tebėra 
paslėptas ir policija jo nesuran
da ir veikiausia nesuras iki ne
bus sugauti visi plėšikai. Betg*i 
kiek žinoma, grobis tebėra neiš
dalintas. Visi plėšikai turėjo 
susirinkti East St. Louis ir ten 
grobiu pasidalinti, bet paskirtu 
laiku susirinkimas neįvyko, nes 
policija jau apie tai žinojo ir jį 
dabojo.

pilną nepasisekimą. Mokytojai 
tik protestuoja, kad darymas 
tokių pamatinių mokyklos re
formų yra atliekamas slapta, vi
sai neteikiant nė visuomenei, ne 
pagalios patiems mokytojams 
jokių žinių apie tai, kokia bus 
ta naujoji mokykla. O tokias di
deles reformas, pirm negu jas 
daryti, reikėtų viešai ir nuodug- 
nai apsvarstyti kaip gerąsias, 
taip ir blogąsias puses ir tik ta
da, jei gerųjų pusių bus dau
giau, jas vykinti.

Mokytojai taipjau protestuo
ja prieš kvotinius ant naujųjų 
mokyklų mokytojų ir nutarė 
tuose kvotimuose nedalyvauti, 
nes dalyvaudami jie netektų 
mokytojų teisės viešose mokyk
lose. Vienok taryba užvakar 
patvirtino savo pirmesnį nutari
mą tokius kvotimus daryti ir 
tuo būdu surinkti reikiamus 
naujosioms mokykloms mokyto 
jus. . . , .

DIDELIS KONTESTAS EINA.
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DOMICĖLĖ ŽILVITIENĖ

Mirė gegužio 16 dieną, 1924 m., 
gyveno sodžiuje MazgaigalSs, 
Naujamiesčio parapijos, Pane
vėžio apskr., Lietuvoj.

Paliko nuliudime sūnūs ir 
dukterys: Antaną, Joną, Petrą, 
Kazimierą; Anielę, Karusę ir 
Juzę; čion Amerikoj vieną sūnų 
Ignacą. •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukus 80 metų amžiaus. Li
ko palaidota Naujamiesčio kąpi- 
nėse. Lai būna jai lengva Lie
tuvos žemele.

Jonas žilvitis.

Gretimo restorano savininkas 
pajuto durnus ir išėjęs lauk pa
matė rūkstančią prie saliuno 
bombą. Jis greitai įspėjo savo 
kostumerius, kurie išbėgiojo, 
bet patarnautojas George Swan 
bėgo per priekinės duris ir. ten 
jį bombos sprogimąs pagavo. 
Jis mirė bevežant į ligoninę. 
Langai išbirę j o visoje apieli rikė
je. - h ? L*

Išrišė pašto traukinio 
apiplėšimu

Keturi dalyvavę traukinio api
plėšime yra suimti, o keturių 
dar j ieškoma*

Policija paskelbė, kad keletą 
dienų atgal papildytas pašto 
traukinio apiplėšimas prie Rou- 
ndout, III., jau tapo pilnai išriš
tas ir kad visi to traukinio api
plėšime dalyvavę žmonės yra 
žinomi. Keturi jų jau yra su
imti, o keturių dar jieškoma.

Pasak policijos, plėšimas ta
po sugalvotas ir jam išdirbta 
pienus East St. Louis miestely. 
Vadovu buvo Max Greenberg, 
kuris išdirbo pienus, pasirinko 
žmones ir davė visus įsakymus 
ką ir kaip daryti, bet pats plė-

Mokyklų taryba ir toliau 
sauvaliauja

Nepaiso nė mokytojų, nė mies
to tarybos protestų, bet slap
ta daro pamatines mokyklų 
reformas.

Mokyklų taryba, kuri suside
da iš mayoro paskirtų biznierių, 
kurie veik nieko nenusimano 
apie mokyklų reikalus, ir toliau 
sauvaliauja, nesiskaitydama nė 
su mokytojais, nė su kitomis or
ganizacijomis, nė, pagalios, su 
pačia miesto taryba, bet vietti 
aklai klausydama mokyklų vir
šininko McAndrevvs, kurį tary
ba nesenai atsigabeno iš New- 
Yorko ir pastatė vesti Chicagos 
mokyklas.

Užvakarykščiame susirinkime 
taryba savo pirmininku išnaujo 
išrinko Charles M. Moderwell. 
Taipjau atmetė mokytojų fede
racijos, Illinois Darbo Federaci
jos ir net pačios miesto tarybos 
protestus prieš steigimą Junior 
High School mokyklų ir atsisa
kymo duoti kokius nors apie jas 
paaiškinimus.

Mokytojų Federacija išleido 
ilgą paaiškinimą, kuriame sako, 
kad mokytojai nesipriešina pa-

Ar jus galite įsivaizdinti, kad 
republikonai, demokratai ir pro- 
gresistai galėtų padaryti bend
rą kampaniją ir už bendrą daly
ką? Gal taip politikoje ir nėra, 
bet taip yra West Side Trust 
and Savings banke, prie Roose- 
velt Rd. ir Halsted gatvių. Tei: 
dabar eina didelis kontestas ir 
visi banko tarnautojai veikiai 
bendrai, sutartinai ir tai vienam 
tikslui — gauti daugiau depozi-' 
torių tam bankui. . * ...'

Vesdami savo didelę kampa
niją-jie yra . susitvarkę politi
nių partijų formai: čia yra ir 
republikonai, ir demokratai ir 
progresistai; banko viršininkai 
yra “delegates-at-large”, o kiti 
tarnautojai yra paprasti delega
tai. Už poros dienų prieš pra-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ANTANAS BŪRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 18 d. 1924 m. antroj ba
landoj po piet. Nevedęs. A. 
A. Antanas paėjo iš Lietuvos, 
Kauno sėdybos, Mažeikių ap., 
Akmenės parapijos, Alšių kai
mo, pragyvenęs 48 metus, o 
Amerikoj 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime seserį Roza- 

. Ii ją Survilienę, brolį Alekxan- 
drą; Lietuvoj brolį Pranciškų.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 21 <1., 1:30 po piet, iš na
mų 4005 S. Artesian St. į Tau
tiškas kapines. .v< . '■ '

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

Palieka nuliūdę
Seserys ir broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

MUSŲ METINIS

1 MILIŪNO
4 DOLERIŲ

STAKO SUMAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Dabar yra veikmėje

Suprantama, jus norite tikrų bargenų — jus mėgstate nepaprasta^ 
vertes — jus noirte pirkti sezono tavorus pigiomis kainomis — šią 
yra “jūsų” išpardavimas. Yra paprastas dalykas dėl musų, kad mes
prieš pusmetinį aprokavimą numušam-e stako kainas visuose depart- 
mentuosė. Pasinaudokite šia proga pirkdami augštos rųšies sezono 
tavorų pasiūlytų greitam išpardavimui labai pigiomis kainomis.

DVIGUBOS STAR ŠTAMPAS ARBA TA- 
VORŲ TIKIETUS KASDIEN IKI PIETŲ 

South Sides didžiausia departmentinė 
krautuvė”

Vaiky dreses
Mažų vaikų, Ginghatn dręses, 

'čekiotų paterhų, gražiai užbaig
to^, mieros nuo 2 iki 6 A Ag* 
metųv vertos Š9c. po

Kvartugines dreses
Apie 30 stylių Scout Percales 
ir kitos žinonjos percales. Nau
jų pavasarinių patrinų ir sty
lių — gražus modeliai, iš šono 
guzikai, trim’uotos, su kišenė
mis, plačios ir
siauros Uww

Motery Princess
Slip

Pongette ir pasirinkimas astuo
nių skirtingų spalvų,’kad pritikę 

■ tų prie vasarinio frock, mieros
46 iki 50 vertes
$1.48, po MUU

Talcum
30c. klanas Menne’s 
Talcum arba Zink 
vaikų pauderis 
tiktai

Borated
Stearato

16c

AlA
GERTRŪDA (GRISU) GRIŠAITĖ

Persiskyrė su šiuom pasauliu, scredoj, birželio 18tą plieną, 1924 m*., 
5:15 vai. iš ryto. A. A. Gertrūda gimė Chicago, Illinois, lapkričio 
26tą dieną 1914 m. Turėjo amžiaus 9 ’Z» metų. Paliko dideliame nu
liudime tėvą Juozapą, moliną Moniką ir brolį Tcadorą 4 metų.

Laidotuves įvyks subatoj, birželio 21 d., 8tą vai.’iš ryto iš namų 
6515 So. Rockvvell St. į Nekalto Prasidėjimo P. M. Bažnyčią. Po 
pamaldų j šv. Kazimiero kapienes.

širdingai užprašome visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Long audeklas
Minkštas chamois užbaigimo, 
neblunkantis, tinkantis dėl mo
terų lingerie dėvėjimo, (10 jar
dų daugiausiai), 10^c

Vaiky čeverykai
Balti Canvas Guzikais, mieros, 
nuo 4 iki 8, OC m
porai

_________ s
IHBIM

Pasigražink
žiūrėk, kad tamstos drabu

žiai BUTŲ ŠVARUS IR 
SUPROSYTI.

NorthsidieČiai gali pasidžiaukti. Aš 
atidariau naują valymo, taisymo ir 
prosinimo šapą, kurioje jūsų drabu
žiai, kad ir pasenę susivėlę, bus pada
ryti kaip nauji.

čia moterys ir vyrai rasite geriau- 
sj patarnavimą. Meldžiu kiekvieno 
atnešti pas mane savo rubus, o užga- 
nėdinim-ą rasite visi.

IGNAS AMBROLEVIČIA
1542 N. Paulina St., 
Kampas North Avė.
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RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be OOn Be 
Peilio**!" Skausmo

Teisingas paliudymas sunkiai dir
bančio darbininko ,turėtų būti geras 
užtikrinimas kiekvienam kurie turi 
rupturą; jie gali išsigydyti labai leng
vai ir saugiai. Ruptura suteikia pa
vojingų trubelių- Vra didelis suma
numas išsigydyti ten rupturą, kur ki
ti išsigydė.

Skaityk ką sako M r. .Benda:
“Aš pripažystu Dr. Flint’o metodą 

gydyme rupturų labai gera ir tokia, 
kaip aurašoma . Tas gydymas yra be 
skausmo ir kraujo. Aš turėjau rup
turą per tris metus ir Dr. Flint išgy
dė mane visai gerai, tokiu budu, kaip 
aš minėjau, be išlikime iš darbo.

žmones kurie turi rupturą tupėtų 
žinoti apie tą puikų gydymą, taip, 
kad jie žinotų kur nueti ir tapti iš
gydytais.

James Benda,
2726 So. Trumbull Avė. .

VARICOSE GYSLOS $25
Aš, taipgi gydau pasididunasias ko

jų gyslas mano paties metodu. Be 
•peilio, be skausmo, be sirgimo. Ko
jos pasidaro taip dailios kaip kūdi
kio.

PATARIMAI DYKAI.

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

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. d., nedėiiomis. uždaryta.

Šime nedalyvavo ir pasiliko St. 
Louis mieste. Suimti gi yra 
Carlos Fontaną ir trys broliai 
Nevvtonai, kurių vienas yra su
žeistas ir kurie buvo pasidavę 
įvairiais vardais. Jieškoma dar 
Fontaną brolio Ernest, • Green- 
bergo ir dviejų pabėgusių kali
nių Grant ir Wilcox.

Traukinio apiplėšime dalyva
vo septyni žmonės. Du jų įsi
sėdo į traukinį ir jį pažymėtoj 
vietoj sustabdė, o kiti penki nu
vyko į plėšimo vietą automobi
liais. VVilliam Newton pastaty
tas daboti traukinį iš priešingos 
pusės, kad neatvažiuotų sveti
mi automobiliai. Bet jis apėjo 
traukinį ir norėjo sugryšti at
gal pas plėšikus. Jie jo nepažino 
ir vienas jų, Grant, paleidi o į jį 
4 ar 5 šuvius, kurių kiekvienas 
pataikė. Tik kada apžiurėjo su
žeistąjį, tai jie pažino savo da
lyvį ir brolį ir pasiėmė su savim 
į Chicagą. Po apiplėšimo vienas 
automobilius išvyko į Chicagą, 
o kitas į Jolietą.

Policija užklupo plėšikus vi
gai ištikėtai. Ji buvo suėmusi

čiam sumanymui Junior High 
School, nes tokios mokyklos yra 
įvestos keliose vietose ir vienur 
joms sekasi, kitur jos aplaikė

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741 arba 
p. Grish Republic 9723. v

Paliko nuliūdę Tėvas, motina ir brolis.

Al A

DAMINIKAS RADAVIČIA
Mirė birželio 18 d., 1924 m., 3 
vai. po pietų 64 m. amžiaus, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Rozaliją ir du sūnūs Alek
sandra ir Stanislovą, brolį Sta
nislovą Lietuvoj. Kūnas pašar
votas 937 W. 34th PI. Paėjo 
Kauno red., Raseinių ap., Kra
žių miestelio. Prigulėjo prie 
draugystės V. M. Valančausko. 
Laidotuves įvyks subatoj, birže
lio 21 d., 8:30 v. ryto.* Kūnas 
bus atlydėtas į šv. Jurgio par. 
Bažnyčią kurion įvyks gedulin
gos pamaldos, po pamaldų j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam gimines 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse ir pamaldose.

Nuliūdę
Moteris ir sunai.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

Vyry marškiniai
Didelis pasirlnkihnas marškinių, 
su šilkinėmis druželėmis ir Repp 
materijolo ,spalvuoti ir sport 
marškiniai, mieros 14 iki 17, 
bet ne visos mieros kiekviena
me patrine 4 OQ
tiktai " U) I

Vaiky plaunami 
siutai

Mieros nuo 2 iki 7 metų, susi
deda iš Middics, Olivcr .Twi.st ir 
Rom-perių stylių; gražios kom- 
binacijos gg-
spalvos

Muilas

Lithuanian Novelty Co. 
Pas mus galit gaut to kas jums reikalinga, reikalaukit musų kata
logo veltui. Taipgi mums reikalingi agentai visuose miestuose, mu
sų agenai padaro po $70 į savaitę. Ypatiškai sclesmanai priimami 
nuo 5 iki 6:30 po pietų, nedėliom nuo 10 iki 1 valandai dieną.

115 So. Dearborn St., R. 1021, 
Chicago, Illinois.

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

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams..................... ..../................. $2.00
Pavienis numeris............... .........................................20c i

Antrašas: j
“VADOVAS”, 

Hatfield Hali, Northwestern University, 
Evanston, III.

Vyry kelnes
Vyrų $2 khaki kelnes, geros rų
šies, su diržu kilputėmis ir euff 
apačioj, specia- $1.00

Procter & Gamble baltas Nap- 
tha landres muilas, 10 
šmotukų OUU

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8Tki 9 vak.
T ei. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Silkalinė

Voiles
Fabrikos ilgumo, parinktų sty- 
lių, dailios, kvietkuotos ir su 
spuogeliais, vertos iki 39c. (par
duodamos ant 3 4
augšto) j&rdui I v -v

36 colių, geros rųšies, didelis 
pasirinkimas Persiškų ir florai 
išmarginimų, gražių spalvuotų 
kombinacijų dėl gerų apsiden- 
Kta-ų, jardui I gl/,c
tiktai ■ w w

(10 jardų daugiausiai)

Vandeniui stiklai

Motery veistes •
Šukuotos vatos, baltos arba ru- 
žavos, apsiūtos iš viršaus, cro- 
cheted viršus arba bodice sty- 
liaus, žemais kalnieriais, be ran
kovių, mieros 36 iki 52, O 1 a 
vertės 59c. fc I v

Arklio patkavos pavydalo dug
nas, čystas stiklas, paprastai 
5c. vertes, kiek- O m
kienas fe V

Lašiniai
Oscar Mayer’s No. 1, Rūkyti 
lašiniai svarui 4 SI

tiktai ...

(Neriimam orderių laiškais nei telefonu).

G ar sinki tęs “Naujienose”

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Ar jus žinote, kad
Taksai didesniuose miestuose Jung

tinių Valstijų yra labai padidinti, tai 
vis iš priežasties prohibicijos. Ar jus 
žinote, kad jus labai parbėgsite ciga- 
retus, jei jus pradėsite rūkyti šian
dien Helmar?

G E R ii. Naujieną skai- 
tytojoa ir skaitytojai 

prašomi pirkimų reikalai* 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N,a u J 1 e n oi e.
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NAUJIENOS, Chicago, m
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‘ Penktadienis, Birž .20, 1924

ChieagOS Žinios Kas gali

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Puodų mušimas.
i sumušti puodą? juo

kingas klausimas, ar ne? Bet 
yra faktas, kad mažai kas gali 
puodą sumušti ir dar su stora

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

džią kampanijos visi tie “dele- i |az(la? Bet ką kalbėti apie sumu- 
gatai” turėjo savo “konvenci- puodo; reikia pirmiau su
jos’’ puotą. Vedamąją, kalbą pa- rasti tokią ypatą, kuri pataiky-
sakė konvencijos pirmininkas, 
banko kasierius Carl Jemberg, 
o vedėjas naujojo biznio depar
tamento, H. J. Bilansky, išaiški
no kontesto taisykles. Tada ban
ko prezidentas L. H. Heymann 
oficialiniai pradėjo kampaniją. 
Konvencija parodė tikrųjų kon
vencijų entuziazmą.

Kampanija prasidėjo birž. 6 
d. ir tęsis šešias savaites, iki lie
pos 19 d. Per tą laiką banko 
viršininkai ir tarnautojai turi 
surinkti 20,000 naujų depozito- 
torių. Entuziazmas yra tokis 
didelis, kad j dvi savaites beveik 
pusė kvotos surinkta. Tokis pa
sisekimas paeina netik nuo dar
biu inkų, bet ir nuo senųjų depo- 
zitorių, kurie atsiveda savo 
draugus ir visiems rekomenduo
ja šį banką — West Side Trust 
and Savings Bank. Tai rodo, kad 
bankas savo geru patarnavimu 
užsipelnė visuotiną pasitikėji
mą ir daugelį draugų.

tų užduoti per puodą, kad puodą 
sumušus. Kas gali puodą sumu
šti?

♦ ♦ ♦ Miltų vėjas.
Yra šiltų ir šaltų vėjų, bet dar 

niekas nematė neregėjo miltų 
vėjo. Miltų vėją ir kitus žingei
džius dalykus galėsite matyti 
dideliame Naujienų piknike; 
kuris bus ateinančiame sekma
dienyje. Justice Park darže.

Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai dalyvaus tame malžini- 
škame Naujienų piknike.

Daug dovanų, daug naujų žai
smių, kaip ir pereituose Naujie
nų piknikuose, bus ir i lame pik-

Jaunoji Birulė
Pereitą trečiadienį “Jaunoji 

Birutė’’ turėjo savo praktiką ir 
susirinkimą. Tvarkos vedėju iš
rinkta J. UktverĮ. Nutarta im
ti paveikslus ateinantį šeštadie
nį parko svetainėje, kaip 1 vai. 
po pietų.

Kadangi mokytojas Petras 
Sarpalius išvažiuoja vakaci- 
joms, tai visas dalykas kas se- 

laužyklą ties rJm- j karnos repeticijos —- pavesta J.
• 29 

■d. išvažiuoti Į miškus. Po visam 
lauke buvo surengtos vaikam 
lenktynės; duota net 12 dovanų 
—albumų, kuriuos aukojo aptie- 
korius p. Justas Kulis.

— Ursus.

DVIEJŲ MOTERŲ LAVONAI 
IŠIMTI Iš LAUŽYKLOS.

Viena moteris buvo nusirėdžiu- 
si. Misterija didėja.

Kaip žinia, keletą dienų atgal 
j akmenų I w i tlCUHVd 1 epeliui J ---r puvėsi
hurst įvažiavo Fordas ir jame ukLveriui. Nutarta, birželio 
žuvo vienas vyras ir dvi mote-1 
rys. Buvo manyta, kad žuvusis 
yra Wm. A. Barr, bet dabar pa
sirodė, kad žuvusis yra George 
L. Tovvnsend, 1417 E. 47 Street. 
Užvakar išimta ir dviejų mote
rų lavonai. Tomis moterimis 
pasirodė esančios Mrs. Mickel- 
borough, 40 m. ir Mrs. Barr, 29 
metų. Abi jos yra persiskyru- 
sios su savo vyrais, žuvęs gi vy
ras yra vedęs, žuvusioji Barr 
dar tiktai nesenai persiskyrė su 
savo vyru. Misteriją 
tai, kad ji buvo nusirėdžiusi —j 
ją išimta iš vandenio vien apa
tiniuose šilkiniuose marškiniuo
se. Jos giminės spėja, kad gal
būt ji nusiplėšė savo drabužius j 
kada pamatė, kad krinta Į van- i 
denį, kad tuo butų lengviau iš-l

North Side

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
ririe Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spuika 
1739 S. Halsted St.

Istorinis Susirinkimas Chicagos 
Lietuvių. Rengia Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto, su- 
batoj, Birželio (June) 21, 1924. Bus 
geras programas ant statomos Audi
torium pirmų lubų. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

Cicero. — Ateities Žiedo Vaikų 
draugijėlės išvažiavimas j Jefersono 
girias įvyks nedėlioj, birželio 22 d., 
1924 m., 12 valandą ryto nuo Lietu
vių Liuosybės svetainės. Bus progra
mas jj išpildys A. Ž. V. D. Meldžiu 
visų šios progos nepraleist.

— Komitetas.
Liet. Kriaučių Kliubo extra susi

rinkimas įvyks šeštadieny, birž. 21 d., 
7:30 v. v., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi nariai prašomi 
būti. — Valdyba.

L, J. S. Lygos Stygų Orkestro re
peticijos įvyks šiandien, birž. 20 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel sve
tainėje.

Roseland. — Lithuanian Improvę- 
ment and Benefid Club rengia didelį 
išvažiavimą nedėlioję 22 d. birželio į 
Washington Heights miškus, ant 107 
Ir May gt. ' Bus šaltos košės ir ska
nių gėrimų, galėsite linksmai laiką 
praleisti tyrame ore. — Komitetas.

Teatrališko Kliubo Lietuvo išvažia
vimas įvyks nedėlioj birželio 22 d. | 
Wollow Springs miškus. Trokas iš
važiuos nuo 45 ir S. Paulina gatvių 
lygiai 10 vai. iš ryto. Brighton Park 
nuo p. Makaro 2458 W. 45 gatvės, 
10:15 iš ryto. Nariai ir narės, visi 
dalyvaukite ir susirinkiet paskirtu lai
ku į minėtas vietas.

— Rengimo Komisija.

Susirinkimas Lietuvių Tautos Ka
talikų bažnyčios yra šaukiamas ne- 
dėlioj birželio 22, 1924, 1 vai. po pietų 
bažnytinėj svet., 35 St. ir S. Union 
Avė., Chicago, 111., lies yra daug svar
bių reikalų dabartiniu laiku aptarti, 
todėl kviečiame visus parapijonus ir 
tam pritariančius lietuvius.

— Kviečia Valdyba.

SLA. 176 kp. rengia išvažiavimą j 
Forest Preserve užlankoj, prie Tau
tiškų kapinių birželio 22 d.,

— J. Povilaitis.

MOTERŲ
REIKALINGA moteris ąr mergina 

dirbti virtuvėj Restorano nusimanan
ti ta darbą. Mokestis gera. Reika
linga tuoj. Valgis ir guolis dovanai.

MARY M AK UTENA S, 
Willow Springs Hotel 
Willow Springs, UI. 

Tel. Willow Springs 5 
Tel. Boulevard 6541

pietų

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA VYRU 
SVETIMŲ KALBU 

SKYRIUN
skai-Reikalaujame nedidelio 

čiaus atsakomų energiškų vy
rų, kurie kalba svetimas kalbas, 
dirbti su mumis ir pavartoti sa
vo gabumus sąryšy su musų biz
niu. Dirbdamas nereikalauji pa
švęsti viso laiko. Reikalaujama 
ir lietuvių, kurie bus atsako
mi ir kuriuos mes priimsime, 
gali pradėti tuojaus ir užsidir
bti gerus pinigus iki metų pa
baigai. Ateikite nuo 9:30 vai. 
ryto iki 1 vai. po pi et į Room 
800 First National Bank Bldg.,

68 W. Monroe Str.
Klausikite:

ADAM MARKŪNO, 
Svetimų kalbų skyriaus vedėjo.

Policija mano, kad jie turėjo 
išvažiavimą ir nakties sulaukus 
jie bandė grįsti atgal. Bet ban
dant apsigrjšti, automobilius 
perdaug arti privažiavo prie 
duobės ir įslido į ją.

Lietuviu Rateliuose
Artinasi “Naujieny

piknikas
Atsiiar.kiusitnis i piknikų 

j-hn-a siu’uizay.

PUBLIŠKAS IŠPARDAVIMAS 
AUTOMOBILIŲ.

GENERAL AUTO SALES
4752 S. Ashland Avė.

Boulevard 5997 
Subatoj ,birželio 21, 2 vai. po 

PERDAUG STARO 
Nesezoninis oras 

Paliko nrumis su dideliu staku
turi būt parduotas nežiūrint kainos ar ' 
vertes. Sedanai, Koupe, Touringai,' 
Roadsteriai, Buick, Cadillac, Chevro
let, Dodge, Haynes, Hudson, Hupmo- 
bile,* Marmon, Maxwell, Mercer, Moon, 
Paige, Pierce Arrows, Reo, Stutz, 
Stearns Knights ir Velie. Taipgi 
1 tono trokas. Pinigais vieną treč
dalį įmokėti, kitus kaip tinkama. Tris
dešimtis dienų dykai patarnavimas .

SOL WINTERNITZ & CO.
AUKCIONIERIAI

State 605319 S. La Šalie St.

PARSIDUODA Hemsstiching j PAMATYKITE
pikiųjų dalykėliu krautuvė. Tu-) f įdavimui 2 namai, 5417 ir 5423 

• i. , . L ._ .. Racine Avė., prie Sherman parko, ar-11 bllt p<U duota is priežasties ll-jti Garfield Bulvaro. Dviejų flatų, 
ant orderio budavotas namas, įmokėti 
reikia $5000. Dideli kambariai, sau
lės parloras, miegamieji porčiai, fire 
place, book case bufetas, innvuryta 
maudynė, prausinyčia, marmuro grin
dys, ledininkai, geso pečiai, lorain re
guliatoriai, garo šiluma. Pamatykite 
pirmiau negu pirksite kur kitur. 
Koch and Co., 2603 So. Halsted St. 
Phone Victory 6590.

gos. Nėra konkurencijos. Renda 
$12.50. Kaina $400.

3554 S. Halsted St.
kuriM ~

PARDAVIMUI grosęrnė bus 
parduota už pirmą pasiūlymą. 
Visai ne brangiai. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite 1439 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

Parsiduo- 
stovy Yėl- 

už $550. 
savininkas

Didėlis bargenias. 
da Hub Cab geram 
low cab išdirbystės 
Priežastis pardavimo 
turi 2 cabu. Galima matyti die
nomis Hub Cab garage. o vaka
rais namie.

I. Rumczikas.
3403 So. Union Avė.

3 augštas nuo užpakalio.

PARSIDUODA STEPHENS SIX 
penkių sėdynių automobilius, atrodo 
ir bėga kaip naujas už pigią kainą. 
Galima matyti vakarais nuo 6 iki 7 
nedalioj iki 11 iš ryto.

J. Z.,
4408 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA štoras ken- 
džių ir smulkių darktų galinla 
laikyti “Dray Goods” Brighton 
parke, gražioje vietoje.

3932 So. California Avė.

PARDAVIMUI grosernė, da
romas geras biznis, nėra kredi
to, išdirbtas per daug metų, 4 
kambariai pragyvenimui; pigi 
renda, parduosiu pigiai, nes 
žiuoju į Lietuvą 1 d. July.

5135 So. Halsted Str.
Phone Boulevard 1524

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit framą prastą arba pusty- 

nėse, norinti apsigyventi ant gerų 
žemių ir tarpe savo tautos žmonių 
kur yra jau suvirš 400 lietuvių apsi
pirkusių farmas, tai yra didžiausia 
lietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj.

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apienlinkės galiu suteikti geriausį pa
tarnavimą, jau 9 metai kaip pagelps- 
čiu lietuviams įsigyti ukes. Todėl ii’ 
šįmet surinkau daugelj gerų farmų su 
puikiais budinkais, sodnais, gyvuliais 
ir apsėtais laukais. Parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų, šįmet farmes 
yra labai nupilę, toclel žinpreidaujanti 
ukiu gyvenimu atsišaukit

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

iš-

NAMAI-ZEME
KLAUSYK ŪKININKE 

Bizniavą medini namą, 5 
ir štoras. Mainysiu ant 
arba laukuose 
$10,000, be biznio, 
geležies, $14,000. 
$112, morgičio 
greitai, 
Halsted St.

medini
Mainysiu 

namelio.
Su bizniu pento ir 
Rendos j mėensį 

$4500. Atsišaukit 
Leon R. Jarusz, 3250 So.

flatai 
ūkės 

Kaina

TĖMYKITE BARGENŲ 
J IEŠKOTOJAI

Medinis namas 5-6 kamb. pastaty
tas ant plitų pam-ato, rendos $75.00 j 
mėnesį, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant mažesnio namo, loto arba biz
nio. Priežastis du partneriai, vienas 
važiuoja į Lietuvą, namas randasi 
South Side ant bizniavos gatvės ir 
smarkiai augančioj apielinkėj. Šali
niai lotai parsiduoda po $3125, vienas 
namas yra 18 pėdų nuo šaligatvio, 
taip kad puiku galima pastatyti Sto
rą ir tuom padvigubinti uždarbis. Ne
praleiskite progos, nedaug jnešt, kitus 
rendos išmokės. Matykite mane va
karais tarpe 6-9 A. Mikaliunas, 5750 
S. Albany Avė. Tel. Prospect 9288.

DUPLEX cottage, 4 ir 4 kam
barių, 2 vanos, 2705-7. W.Adams 
St. Savininkas turi parduoti, nes 
išvažiuoja j Californiją, Įplaukų 
$70 į mėnesį, kaina $5,000, pini
gais $2,000. Edgewater 0623.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen. 
bariai gyvenimui, 
ant 3 metų. 
Fordą už teisingą pasiulijimą. 
žastis — išvažiuoju į Lietuvą.

5135 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 1524

Biznis geras ant cash, 4 kam- 
Randa pigi; lysas 

Parduosiu rakandus ir 
Prie-

FARMA PARSIDUODA arba išsi
maino ant namo, 76 akrų žemės, geri 
budinkai, gyvuliai ir mašinos, 
gerų kelių ir netoli nuo miesto, 
duosiu labai pigiai.

J. JURGAITIS, 
4331 So. Artesian Avė. 

Chicago, III.

prie 
Par-

REIKALINGI SELEMANAI
Jeigu jums nusibodo dirbtuvėj dirp- 

;ai už $35, tai ateikite pas mus, mes 
jums nurodysime* kad jus galit $100 
i savaitę uždirbti. Agentus priima
me nuo 5 iki 6:30 vak.; subatoms — 
nuo 1 iki 5; nedalioms nuo 10 iki 1 
po pietų. , ,

Iš kitų miestų, atsišaukite laiškais 
reikalaudami katojogo.

LITHUANIAN NOVELTY CO. 
115 So. Dearbom St. R. 1021, 

Chicago, III.

r

PARDAVIMUI grosernė, arti 
mokyklos ir bažnyčios; lietuvių 
gyventoj kolonijoje. Turi būt 
duota greitai.

Atsišaukit:
4541 So. Hermitage Avė.

prie 
ap- 

par-
PARSIDUODA namas, 6-6 kamba

rių ir garadžius dėl 2 mašinų. Na
mas naujai išdekoruotas. Taipgi ii 
mašina sykiu parsiduoda. Del grei
to pardavimo patirsit ant vietos. At
sišaukit greit, nes turi būt parduota 
j trumpą laiką. Antanas Petkus, 6234 
So. Maplewood Avė. Telefonas 
Prospect 5690. Agentai neatsišaukit.

PARDAVIMUI 80 akrų far- 
ma Wisconsin valstijoj arba 
mainysiu, žemė gera, parduosiu 
pigiai. Rašykite arba atsišaukite, 
2 augštas, iš užpakalio.

927 N. Winchester Avė.
Pirmyn Mišrus Choras laikė 

savo pusmetinį susirinkimą bir- 
padidinope^° k’ nutarė pasiimti 

’vakaciją iki rugpiučio 5 d. Mo
kytojas choro P. Sarpalius pra-

ū se, kad tuoj po vakacijų pra- | sUsiHnkim^, nes randasi daug naujų 
sidės mokiniąsis operetės 

j “Kuprotas Oželis”, kuri bus 
'statoma gruodžio 21 d., Pulas- 
! kio svetainėje. Nutarta sureng
ti išvažiavimą į “Beverly Hills 
blizelio 2J dieną. Atsisakius Į Nemokančius pamokinsiu, 
pirmininkui P. Skurkiui liko iš
rinktas choro pirmininku veik
lus narys J. Ascila. ^note, kad

Paq choro narius matės o-p- Pagal astronomU> Fcrre- Nuausta ras cnoio narius matės ge- ir Mensy> jųs galite ginlėti žvaigždes, 
ras ūpas veikti dailės srityje, Jie turi išradę instrumentą, kati nuo 
ypatingai pas merginas ir mote- .zv.a.lgz(!ž’.l}. sv’es?s,VP ^na garsus, 
ris. Vyrai kažin kodėl yra šiuo girdi labai gerai nors ir yra milijonai 
tarpu aptingę ar tai bedarbė mylių atstume. Ar jųs žinote, kad
..... . ... kuomet jųs perkate Helmar cigaretusatsiliepia ar kas kita. jus gaunate gryną Turkišką tabaką ir 
šioj kolonijoj’ randasi gana pilną savo vertę savo pinigų.

daug vyrų, kurie galėtų prisidė-1---- -  - z - -----—-----
ti prie Choro ir lavintis dainuo
ti; juk tai yra gražus dalykas.
Po vakacijų kaip choras pradėsi apsivtdimui reikia merginos, 
veikti, esate kviečiami vyrai, n»šlės, geistina, kad kiek turto pri- 

■_ sidėtu ir nemylinti munšaino ir kurimoteiys ii meiginos, pnsideti I sutiktų gyventi ant ūkės, nesenesnė 
prie choro ir lavintis dainavi- nuo 25 iki 40 metų. Aš turiu nuosa- 
m() vybę, amatininkas, metų 35. Kreipki-

. tės j Naujienas pažymint
Šiaip Northsidėj viskas ramu, | Box 502.

tiktai kriaučiai bėdavoja, kad 
bedarbė. — M.

Liet. Teatr. Dr-jos Šv. Martino 
nriešpusmetinis susirinkimas įvyks 
subotoj birželio 21 d., 7:30 vai. vaka
re, šv. Jurgio parapijos svetainėje, 32 
PI. ir Auburn Avė.

Nariai teisitės kiekvienas pribūti i 
' ' * • ; , * “ .. Jj

reikalu aptarimui.
— P. Kilevičia, Rast.

REIKALINGA 10 agentų dėl 
pardavinėjimo Real Estate 1-o 
morgičiu Gold'iBondsus. 
Chicago Lithuanian Auditorium 

840 W. 33-rd Str.
Yards'2790

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Biz
nis senas arti didelio teatro. Prie
žastis — savininkas važiuoja Lietu
von.

Kreipkitės
5039 So. Halsted St.

ren-

Kas metai “Naujienų” pikni
kai suinteresuoja žmones. Pik
nikai visuomet sutraukia minias 
žmonių, kurie ilgai atsimena vi
sokias bengalines ugnis ir kitas 
keistenybes.

Nedėlioję vėl įvyksta “Nau
jienų” piknikas, kur visiems 
bus geriausia vieta sueiti savo 
draugus ir pažįstamus, su ku
riais gal neteko matytis per ke
letą mėnesių.

Negana to. Pikniko 
šį kartą 
siems ir
Koks tas siurprizas bus, — kol 
kas slepiama. Bet kad tai bus la
bai įdomu ir visiems patiks, — 
abejoti nereikia. Tad visi nedė- 
lioj, birželio 22 d., važiuokime į 
Justice Parką (pamatyti -^Mišei
kių štukų, kurios bus daromos 
“Naujienų” piknike? —N

rengėjai 
rengiasi atsilankiu- 
siurprizą patiekti.

Agurky lenktynės
Kas nežino agurkų; ypač atė

jus vasarai? Visi juos valgo ir 
gėrisi čiapsėdami lupomis.

Visi žino kas yra agurkai; 
reiškia visi žino ir yra matę a- 
gurką, bet niekas nėra matęs, 
kad agurkas lenktyniuotų. Tai 
bus dar pirmą kartą parodyta 
lietuviams agurkų lenktynės.

L. S. J. Lygos Sporto Skyrius ren
gia “Tennis” žaidimą šeštadieny, bir- 

” I želio 21 d., Jockson parke. Pradžia 
• 3 vai. po pietų. Atsilankykit visi.

— Sporto Kam.

APSIVEDIMAI

REIKALINGAS barberys pa
gyręs tame darbe—atlyginimas 
gana geras ir darbas nuolatinis.

6250 S. Maplewood Avė.
arti 63-čios

. PARSIDUODA kriaučių šapa visa 
arba pusė. Kam patinka tokis biz
nis ir kas nori padaryt pinigų į trum
pą laiką, atsišaukite greitai, parduo
siu pigiai. Priežastis, partneris eina 
į kitą biznį.

1838 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI keturių kam
barių namas ant dviejų lotų; 
taipgi Fordo automobilių dide
lis bargenas, jei greitai parduo
siu. Savininkas:

5529 So. Kildare Avė.
Tel. Republic 7462

BARGENAS
Ant pardavimo 2 pagyvenimų mu

ro namas, garadžius dėl 4 mašinų ir 
beismantas po visu narr.-u M*<nvs 
ant biznio ar didelio namo. Atsisau- 
kit pas savininką iš užpakalio.

C. B., 
3114 So. Ix)we Avė. Chicago, III.

REIKALINGAS—
Mokinys Bučernėn 

ir grosernėn dirbti.
Atsišaukite.

922 West 35 Place

SKAITYK ŠITĄ
Pento ir geležų Storas parsiduoda 

už pusę kainos, arba mainysiu ant 
automobilio, loto, arba biznio, kokį 
moteris viena gali prižiūrėti, 
tuojaus.

1971 Canalport Avė., 
Phone Yards 4951

Ateik

PARDUODU arba mainysiu 3562 
S. Halsted St. medinį namą su mu
ro apačia, storas su 4 kambariais 
flatas viršuj 8 ruimai. Maudynė, 
elektra, garAdžius 2 mašinoms. Mai- 
nyčia ant bučernės, grosernės, ci
garų Storo. Kreipkitės prie savi
ninko. .L K.

548- W. 32 St.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda muro namas 2 po 6 kam

barius su puikiausiais Įtaisymais, 
beismantas 8 pėdų aukščio, reikia 
Įnešti $4000, kitus savininkas panko
lis, kas norės. Kaina $10300.

Kreipkitės
2440 Pershing Rd.

Ant Imu lubų

REIKIA nevedusio bučerio pa
tyrusį tą darbą. Atsišaukite 
pasirengę į darbą.

6104 So. State Str.

PARDAVIMUI pigiai štoras paten
tuotų medicinų ir kartu ice cream 
parlor. Biznis išdirbtas gerai. Ren
da pigi . Vieta apgyventa lietuvių ir 
lenkų. Priežastis pardavimo ne
sveikata.

Atsišaukite
4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI 2 fialų, 5 ir 0 
kambarių namas, nauju pamatų, 
gera transportacija South Sidėj, 
naujos dekoracijos, elektra, karš
tas vanduo, 1 flatas išrendavotas 
už $59 į ničn., bargenas $8500, pi
nigais $3500. Atsišaukite 148 W. 
69 St.

PARDAVIMUI 7 kambarių medi
nis namas, visas naujas plumbingas, 
elektra, furnase šildomas, cementiniu 
pamatu ir grindys, pirmos klesos pa
dėjime Jotas 30x125.

Atsišaukite prie savininko.
838 E. 38 PI.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, 5 ir 6 kambarių.

RAKANDAI

Viešas pareiškimas
Paskutiniame “Vilnies” nu

meryje tūlas Jonvaikis rašo apie 
įvykusias ristynes melus ir pa
sirašo — “Raganius”.

Turiu pareikšti, kad aš nieko 
bendro neturiu ir neturėsiu su 
tuo Raganium iš “Vilnies”; tas 
“Raganius” yra išmata iš “Var
po” ir slapstosi po kito slapy
vardžiais. —Raganius.

PAJIEŠKAU merginos ar našlės 
dėl draugavimo. Jei patiksime vie
nas kitam — apsivesime. Atsaky
mą duosiu kiekvienai.

Rašykite:
Naujienos, 
Box 124, 

3210 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pranešimai
Pranešimas Balto Dobilo Lietuvių 

Paš. Kliubo. — Katrie turite išmainę 
kliubo bonus ant notų, tie susirinkit j 
kliubo namą ant Town of Lake, penk
tadieny, birželio 20 d., 7:30 v. v.; bus 
išmokėta nuo 7 iki 11. Kurie turit 
didesnį numerį notos, tai ateikite Į tą 
pačią vieta penktadieny, birželio 27, 
7:30 v. v.

— Kasierius ir Sekretorius.

PAGKAŽINAM 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.

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotij 
velour parloro setas, 3 šm. skurinis 
parloro setas, 7 šm. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai ,liampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzie Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI pulrumis, pen
ki stalai, elektrikinis pianas, ci
garai, cigaretai ir minkšti gėri
mai. Parduodu labai pigiai.

10737 So. Michigan Avė.

MR. BONA, 
.718 W. 19 St., 

Phone Albany 2411

REIK AI.INGA BUČERNĖ
Kas norėtų mainyti ant namo, 2 augš- 
tų ,4 pagyvenimų, garadžius ant dvie
jų automobilių, rendos $87.00. Kai
na $8,500. Kas turi bučernę savinin
kas priims už pirmą Įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641.

PARDAVIMUI nauji keturių kam
barių rakandai, vartoti tik keletą mė
nesių, pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos. Taipgi galima pasirenda- 
voti ir kambarius, antros lubos, fron
tas.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosernė 
Royal Blue Chain Store su visais in- 
taisais, nauja ’Slicing Machine, Elec
tric Meat and Coffee Grinder. Turi 
būt parduota į trumpą laiką už tikrą 
pasiulimą. Atsišaukite į Naujienij 
ofisą po numeriu 503.

PARSIDUODA vieno augšto me
dinis'namas gražioj vietoje — lau
kuose galima laikyt vištų, privažiuoti 
galima Archer-Cicero strytkariu ir 
išlipti ant Knox Avė. ir eiti du b’o- 
kus j pietus.

Atsišaukite
5400 So. Knox Avė.

Iš PRIEŽASTIES ligos mūrinį na
mą 2 flatų 5-6 kamb. ant Bridgeporto 
mainysiu ant namo Roselande, arba 
kitur nuošalyj nuo miesto, arba pigiai 
parduosiu už kash.

Klauskit
JOHN STANKOWICZ 

901 W. 33 St.
Phone Yards 466Q

1417 So. BOth Avė. 
Cicero, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 1922 

metų, kainavo 2 tūkstančiu, parduo
siu už $325, norinti pirkti matykite, 
yra pertaisytas, nupentuotas, geras 
kaip naujas. Matykit vakare po 5 
vai. Kreipkitės

4357 S. Washtenaw Avė.
Tel. Lafayette 1329

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučernė, 

visokių tautų apgyventa vieta. Biz
nis daroma gerai. Biznis yra cash. 
Nauji fictures. Turi būt parduota 
šią savaitę. Parduosiu už pusę kai
nos, kiek biznis vertas. Kas pirmes
nis tas laimės.

Atsišaukite
6759 So. Ashland Avė.

PASISKUBINKITE
Parsiduoda 2 po 2 flatu dabar sta

tomi mūriniai namai, 4-4 kamb. visi 
įrengimai vėliausios mados. Randa
si gražioj vietoj Brighton Parke, par
duosiu pigiai arba priimsiu mainais 
mažą biznį lotą arba mažą namuką, 
šis pasiulimas geras trumpam laikui. 
Matykite savininką,

J. PAKALNIS,
4421 So. Talman Avė.

Telephone Prospect 9288

PARDAVIMUI namas ant 18 neto
li Union, elektra, gesas, visur naujai 
ištaisyta, žemai Storas ir 3 ruimai 
viršui iŠ fronto 6 ruimai, užpakalyj 
4 ruimai. Visi ruimai šviesus, par
duosiu pigiai tik $3,300 Įnešti, morgi- 
čius $4.000.

JOHN P. RASHINSKI, 
3200 So. Halsted St.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus, 
veikalo “Orleano Mergelė” repeticijos 
įvyks penktadieny, birželio 20 d., 7:30 
v. v., McKinley Park svetainėje. 
Kartu ir oficialia pranešimas visiems 
K. K. Dramos Skyriaus nariams: ku
rie neatsilankysit birželio 20 d., j su
sirinkimą ir repeticijas, neliksite ant 
toliaus musų skyriaus nariais; jeigu 
yra organizacija, turi būti ir tvarka.

— Pirmininkas M. Ka

STOGDENGYSTE
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
tinklj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diiiusia ir geriausia stogų dengimo 
JaUiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI Stutz 1921, viskas 
yra geram stovy; tajerai yra nauji 
Parduosiu už labai pigią kainą, prie
žastis pardavimo, savininkas 
žia miestą.

H. F. BAUMGARDT 
34)47- W. 63 St. 
Republic 5353.

ANT PARDAVIMO storas, Ice 
Cream sodos, kėdžių, cigarų, cigaretų, 
tabako ir nosinių ir taip mažų daly
kų. Gražus Storas ir 4 kambariai 
dėl pragyvenimo. Priežastis parda
vimo liga. Savininką galit matyti 
vakarais.

3302 So. Union Avė.

apleid-

NORI PIRKTI
Kas turite parduoti, ar žinote, kas no
ri parduoti: saliuną, grosernę 
box’į, meldžiu pranešti arba 
šaukti greitai .

F. TVERIJONAS, 
834 W. 33rd St.

Phonę Boulevard 0137

ir Ice 
atsi-

PARDAVIMUI 2 automobiliai 
tour. Overland H 83, tir Buick 4, 
1918, abudu geram stovy, par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 
loto arba ant piano. Atsišaukite 
3856 Archer Avė.

6195.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen Jockson parko apielinkėj, pig: 
renda su kambariais dėl gyvenimo, 
kas nupirks šia krautuvę tas nematys 
blogų laikų užėjus bedarbėms, nes čia 
gyvena vien turtingieji žmones, kito 
tokio biznio nėra per du blokus. Atsi
šaukit greit, 1413 E. 58 St. Tel. 
Fairfax 2619.

NEMOKĖK RENDOS
Pirk 7 kamb. namą, kuris randasi 

po num. 3434 W. 65th St. yra padary
tas į 2 flatu, furnisu apšildomas, vie
nam' karui garadžius, 47 pėdų lotas, 
labai graži vieta, parduosiu arba pri
imsiu lota arba mažą biznį mainais. 
Daugiau informacijų klauskite ant 2 
aukšto.

PARSIDUODA mūrinis namas 
dviejų metų senumo 2 flatai 5-6 kam
barių labai gražioj vietoj, prie pat 
McKinley parko, parsiduoda nebran
giai .kadangi man reiki# pinigu. Klau
skite savininko ant antrų lubų.

3547 So. Seelly Avė.

MOKYKLOS

Lafayette

TURIU parduoti mano $300 
vertės Console Viktrolą už $70. 
Yra daug rekordų, partota tik 
du mėnesiu. 1651 W. 63 Str.

Prospect 3378

’ltA ... ■ ? . 'V.' i .

PARDAVIMUI cotage ir 
lotai, furnace šildoma, nėra 
so. Parduosiu pigiai.

5636 So. Kilborne Avė.
tarpe Archer Avė. ir 63 Str.

4 
ga-

PARSIDUODA bizniavas nau 
jas namjas su bizniu arba sky
rium. Atsišaukite
3223 So. Halsted Str. į krau

tuvę. Chicago, III.

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 1648

M. E. HUTFILZ, Manager




