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•0*437 No. 135

Austrijos premje
ras pašautas

Naujas Francijos parla
mentas susirinko

Cechų darbininkai nebeleidžia 
gabenti amunicijos Lenkijai 

ir Rumanijai
Austrijos premjeras, kun. 

Seipel, pašautas.
Vargiai be • pasveiks, šovikas, 

bandęs ir pats nusižudyti, su
imtas.

VIENA, Austrija, birž. 2. — 
Austrijos kancleriui kunigui 
Seipel’mi sugrįžus vrlkar Vie
non iš Wiener Neustadto, ir 
tik išlipus iš traukinio, buvo 
paleisti į jį trys šūviai. Seipel 
buvo pavojingai sužeistas ir nu
gabentas ligoninėn, kame jam 
padaryta operacija ir išimta 
iš plaučių kulipka. Pašautasis 
vargiai begu pasveiks.

šovikas — jaunas fabriko 
darbininkas Kari Javvorek, iššo
vęs j kanclerį bandė tuojau pats 
nusižudyti, pavojingai susižeiz- 
damas. Jaworek pasisakė esąs 
komunistas ir veikęs sulig įsa
kymu. Klausiamas, kas jam da
vė įsakymą nužudyti kanclerių 
jis atsakęs: “Užmuškit mane, 
bet aš vistiek jums nepasaky
siu.”

Naujas Francijos parla
mentas susirinko

Poincare’o kabinetas pasišalino. 
Kairieji nutarė priversti ir 
respublikos prezidentą rezig
nuoti.

PARYŽIUS, birž. 2. — Vakar 
įvyko formalis naujojo parla
mento atidarymas.

Seniausias parlamento narys, 
82 metų profesorius Pinard, lai
kė pasveikinamąją kalbą, kurioj 
jis, kritikuodamas Poincare’o 
valdžios politiką, pasakė: “Mes 
norime teisybės, bet paremtos 
teise, o ne smurtu.”

Poincare’o kabinetas pasi
traukė.

Sekmadienio rytą premjeras 
Poipcare su savo kabinetu atvy
ko į prezidento rumus Elysee ir 
įteikė savo rezignaciją, kurią 
Millerand’as tuojau priėmė, pa
reikšdamas :

“Ponai, jus žinote kebą į Ely
see — tikiuos, kad sugrįšite — 
ir visados busite laukiami.”

Prezidentas Millerand, matyt, 
nelaukia, kad jam irgi tektų re- 
zigniloti.
Kairieji nutarė nepriimti Mille- 

rand’o pakvietimo sudaryti 
kabinetą. I
Kairiosios parlamento parti

jos laikė pasitarimo susirinki
mą, kuriame 350 balsų (iš ben
dro skaičiaus 610 atstovų) nu
tarta, kad. nė vienas radikalų ar 
radikalų socialistų partijos na
rių nepriimtų iš Prezidento Mil- 
lerando pakvietimo sudaryti 
naują kabinėti}. Priimta šitokia 
rezoliucija:

“Mes manome, kad ilgesnis 
prezidento Millerand’o pasiliki
mas Elysee rūmuose užgauna 
republikonų sąžinę ir bus šalti

PRAGA, Čechoslovakija, bir. 
2.— Iš Skodos amunicijos fab
rikų Pilsene, įkurtuos kontro
liuoja franeuzų sindikatas, pa
staruoju laiku buvo vagonų 
vagonai amunicijos siunčiami 
Lenkijon ir Rumunijon. Dabar 
čechų-slovakų darbininkai stai
ga atsisakė bekrauti daugiau 
amunicijos į vagonus. Darbi
ninkų komitetas nutarė nebe
leisti jokių karo medžiagų siųs
ti Lenkijai ir Rumanijai, nes 
jie mano, kad ta amunicija tai
koma karui prieš sovietų Ru
siją.

Prezidentas pasirašė tak
sy sumažinimo biliy

WASHINGTON, D C., birž. 
2. — Prezidentas Coolidge šian
die pasirašė abiejų kongreso 
butų priimtą taksų sumažinimo 
biliu.

Atstovų butas nutarė išsiskirs
tyti birželio 7.

WASHINGTON, D. C., birž 
2. — Atstovų butas šiandie pri
ėmė 221 balsų prieš 157 rezoliu
ciją kongresui išsiskirstyti bir
želio 7 dieną.

Tam reikalinga dar senato pri 
tarimas.

$5,000,060 UNIVERSITETUI.

Tokią sumą paaukojo Harvardo 
mokyklai New Yorko milio- 
ninkas.

NEW YORK, birž. 2. — Mul- 
timiljonierius George F. Baker, 
kurs prieš septyniasdešimt me
tų buvo biednas vaikas, pradė
jęs- dirbti kepykloj už 2 doleriu 
algos savaitėj, ir daugiau kaip 
per šešiasdešimt metu “besi
darbuodamas Wall-gatvej patam
po vienas keturių turtingiausių 
žmionių Amerikoj, paaukojo 
Harvardo universitetui 5,000,- 
000 dolerių. Neskaitant to, per 
pastaruosius šešerius metus jis 
yra paaukojęs įvairioms įstai
goms dar apie 7 milijonus dole
rių.

Jo turtas siekia daugiau kaip 
300,000,000 dolerių, ir su John 
D. Rockefelleriu, Henry Fordu 
ir Andrew Melionu skaitomi 
kaipo keturi turtingiausi Ame
rikoj žmonės. Baker yra First 
National Banko piimininkas.

St. Paulo konvencija be
teks vieniems komuni

stams laikyti x
Visos kitos progresyvės organi

zacijos ‘atsisako dalyvauti. 
Farmer-Labor partijos vadai 
rezignuoja.

nis nepaliaujamų konfliktų tarp 
valdžios ir valstybės viršininko 
ir nuolatinis pačiai Valdžiai pa
vojus.”

Tuo norima priversti pjįezi- 
dentą Millerand’ą atsistatydinti.

Cechy darbininkai sulaikė 
amunicija Lenkams ir

Romanams
Mano, kad tos karo medžiagos 

taikomos karui prieš sovietų 
Rusiją.

MINNEAPOLIS, Minu., birž. 
2. — Planuotoji didele “farmer- 
labor” konvencija birželio 17 d. 
St. Paul’e,- kurią senatorius La- 
Follette taip aštriai pasmerkė 
kaipo komunistų “skymą” pasi
griebti į savo rankas progresy- 
vį judėjimą Amerikoj, bus 
laikoma Labor Temple — nedi
delėj salėj, ažuot didžiuliame 
Auditoriume, kaip pirmiau kad 
buvo nutarta.

Konferencijos Komisijos pir
mininkas William Mahoney pa
naikino Auditoriumo nuomą ir 
užsakė Labor Temple dėlto, kad 
nebesitiki sulaukti skaitmonin- 
gos delegacijos. Organizacijos, 
kurios buvo pasižadėjusios daly
vauti tame suvažiavime, dabar, 
po LaFolletto žygio, viena po 
kitos atsisakė. Suvažiavimas, 
tup budu, beteks vieniems be-
veik komunistams laikyti.
Farmer-Labor partijos vadai 

pasitraukia.
John Fitzpatrick, Chicagos 

Darbo Federacijos prezidentas, 
kurs buvo Farmer-Labor parti
jos kūrėjas, jos vadas ir pirmi
ninkas, dabar visai iš jos pasi
traukė. Nacionalis tos partijos 
sekretorius John Brovvn taipjau 
rezignavo.

Sic transit...
Tuo baigiasi tam tikro politi

nio darbininkų judėjimo- istori
jos lapas, — judėjimo, kilusio 
1918 metais, kai Chicagos Dar
bo Federacija, savo prezidento 
Fitzpatricko ir sekretoriaus 
Nockelso iniciativa, suorgani
zavo nepriklausomą darbo parti
ją. 1919 metais jie įkūrė Far
mer-Labor partiją ir 1920 m. 
norėjo savo kandidatu į Jungt. 
Valstijų prezidentus statyti se
natorių La Follettą, bet jis ne
sutiko su konvencijos nustatyta 
platforma ir atsisakė, o Farmer 
Labor partijos konvencija su
skilo: 48-ių Komitetas ir kai 
kurios farmerių organizacijos 
pasitraukė. Tada Farmer-Labor 
partija savo kandidatu į prezi
dentus^ nominavo F. P. Chris- 
tenseną, rinkimais gavus] 250 
tūkstančių balsų.

Farmer-Labor partija, kuriai 
Fitzpatrick turėjo didelių vilčių, 
kad ji pataps didelė ir galinga 
politinė darbininkų partija, bu-ę 
vo praeitais metais komunistų 
suskaldyta. Suskaldė jie ją Chi
cagos konvencijoj, kurią Chica
gos Darbo Federacija ir Far
mer-Labor partijos nacionalis 
komietas buvo sušaukę tikslu 
sujungti daaktan visas radikali- 
nes politines partijas.

lOžmoniy užmušta trauki
niu kolizijoj

(
20 pasažierių sužeista, keletas 

jų pavojingai.

ATTICA, Ind., birž. 2. -— 
Vakar čia susimušė Wabash 
gelžkelio pasažierinis traukinis 
su prekių traukiniu, kurs buvo 
šalutiniuose bėgiuose. Pasažie
rinis traukinis įbėgo į šalutinius 
bėgius dėl kaltės prekinio trau
kinio “brakemano”, užmiršusio 
uždaryti bėgius.

Toje jielaimėj dešimt žmonių 
užmušta ir dvidešimt sužeista, 
pastarųjų keletas pavojingai. »

VYSKUPAS, KITŲ VYSKUPŲ 
PASMERKTAS DEL 

HEREZIJŲ.
Lenky Socialisty Sąjungos 

suvažiavimas
CHICAGO. — Geguži 30, 

31 ir birželio 1 Chlicagoj įvyko 
Lėnkų Socialistų Sąjungos 
(Zvviązck Socjalistoivv Polskich) 
XX suvažiavimas Walsho sa
lėj, prie Ernam ir Noble gat
vių.

’S'u važiavime dalyvavo, įs
kaitant septynius Vykdomojo 
Komiteto narius, viso 39 dele
gatai. Be to dar dalyvavo kaipo 
' icjnia Lenkijos Socialistu Par
tijos (P. P. S.) atstovė Dr. 

’Budzinska-Tylicka, kuri buvo 
Išrinkta suvažiavimo garbės 
pirmininku.

Suvažiavimui buvo atsiųsta 
daugelis sveikinamųjų telegra
mų ir laiškų nuo įvairių lenkų 
darbininkų organizacijų ir at
skirų asmenų Amerikoj ir (Len
kijoj.

Į pirmą posėdį buvo atvykęs 
ir Socialistų Partijos atstovas, 
žinomas darbuotojas ir rašyto
jas George Kirkpatrick,' kuris 
sveikino suvažiavimą vardu So
cialistų Partijos.

Iš centro sekretoriaus A. 
OIszcAVskio pranešimo paaiškė
jo, kad Lenkų Soc. Sąjunga 
pergyveno tokį pat krizį, kaip 
ir kitų tautų socialistinės or
ganizacijos: bolševizmo audra 
pagimdė didelę suirutę lenkų 
socialistiniame judėjime, su
draskė jį, ir tik daiJar, kai ta
sai bolševizmas, pats save dis
kreditavęs, susmuko, lenkų so
cialistų organizacija vėl prade
da palengva atsigauti.

Suvažiavimas iiytgrė ir to
liau palaikyti tamprius ryšius 
su P. P. S. (Lenkijos Socialis
tų Partija); remti Amerikos So
cialistų Partiją į r kooperuoti 
su ja, bet organiškai jai ne
priklausyti “kol nesusikrista
lizuos politinis darbininkų ju
dėjimas Jungtinėse Valstijose.”

Daug buvo kalbama apie dar
bininkų masių švietimo reika
lą, apie kultūros darbą ir todėl 
buvo priimtas sumanymas or
ganizuoti prie Sąjungos vado
vaujamųjų organų švietimo 
komisijas, kurių uždavinys bus 
vesti švietimo darbą, organi
zuot paskaitas, mokslinius pa
sišnekėjimus, savišvietos rate
lius etc.

Nemaža laiko pašvęsta dis
kusijoms spaudos reikalais. Pa
aiškėjo, kijd sąjungos organai 
—Dziennik Ludovvy ir Robot- 
nik Polski — gyvena sunkias 
dienas ir reikalingi didesnės 
organizacijos paramos. Suva
žiavimas todėl didele balsų di
džiuma nutarė uždėti visiems 
organizacijos nariams vieną
kart} mokesnį, po 50 dolerių 
nuo nario, spaudos palaikymo 
fondui. Be to suvažiavimas at
sišaukia į visus organizacijos 
narius darbuotis spaudos pa
laikymo reikalais, aukojant 
fotulan, įgyjant naujų skaity
tojų ir naujų organizacijai na
rių. 1 ‘

Buvo priimta keletas rezoliu
cijų sąjungos reikalais, taipjau 
pasiųsta sveikinamų laiškų 
Anglijos ir Danijos darbininkų 
valdžioms, linkėjimų įvairioms 
Lenkijos ir Amerikos darbinin
kų organizacijoms ir Socialis
tų Partijai.

Suvažiavimui pasibaigus bu
vo suruošta Walsho salėj va
karienė, kurioj be delegatų da
lyvavo ir šiaip vietos lenkų so
cialistų darbuotojų.

Vyskupas Wm. M. Brovzn
CLEVELAND, Ohio, birž. L 

—Protestonų episkopatų vysku
po VVilliamo Montgomėry
Browno byla dėl “herezijos” 
pasibaigė ir jis buvo kitu astuo
nių tos bažnyčios vyskupų pri
pažintas kaltas. Bausme jam 
bus paskirta, spalk) 14 d.

Vyskupas Brovvn buvo bažny
čios teisman pašauktas dėl sa
vo kitokių, negu bažnyčia rei
kalauja, įsitikinimų ir viešo sa
vo įsitikinimų skelbimo. Vysk. 
Brown skelbia, kad biblija visai 
nėra Dievo žodis, Dievo įkvėp
tas raštas, o tik gražios pasa
kos, legendos; Jėzus — legendi-
nis asmuo — simbolas meilės, 
kiltybės ir gerybės. », •

Bolševiku organas stojo 
ginti “nepmanus”

Privatinis kapitalas Rusijoj lo
siąs naudingą rdlę, kovoti 
su juo '— kvaila ir juokinga, 
sako “Pravda.”

BERLINAS, birž. 2. — Mask
viškis komunistų organas įdėjo 
sensacingą straipsnį, kuriame 
reikalaujama, kad butų paliau
ta kova su “nepmanais” sovie
tų Rusijoj.

“Pravda” sako:
“Nauji bandymai nugniaužti 

privatinę prekybą Rusijoj yra 
ne tik labai žalingi kraštui, bet 
ir begalo pavojingi. Dabarti
nėj musų padėty tokia kova 
yra dagi kvaila ir juokinga. 
Mes turime skaitytis su reali
nėmis krašto, jogomis ir liau
tis fantaziravę. Dar ne vienas 
dešimtmetis praeis, kol priva
tinis kapitalas paliaus naudin
gą rolę lošęs Rusijoj. Musų 
einamojo momento uždavinys 
—ne kapitalizmą naikinti bet 
pažaboti jį taip, kad jis atro
dytų labiau civilizuotas.”

“VALO” KNYGYNUS.

ŠIAULIAI [L. Ž.]. — Provin
cijoje plačiu rėžtu eina svarbių
jų spaudos atgavimo sukaktu
vių paminėjimas: daugelyje mo
kyklų kunigai su mokytojais 
valo knygynus nuo “kenksmin
gų” knygų šviet. Ministerijos” 
;aip laiku Išleistuoju obalsiu. 
Susidaro net tokių keblumų ir 
absurdų, kad knygose tūlų as
menų paaukotos knygynui su 
sąlyga naudotis jomys apylen
kės gyventojams, irgi išimamos 
iš apyvartos ir gabenamos į 
Kauno valštyf). knygyno “tam
sųjį” kambarį. Tokio likimo su
silaukęs Skaisgirio turtingas 
Amerikos lietuvių knygų rinki
nys, paaukotasai vietos ameri
kiečio Dantės ('viršaičio).

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 2 <1., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų   $4.30 
Belgijos, 100 frankų ............... $4.30
Danijos, 100 kronų ................ $16.85
Italijos, 100 lirų ........................ $4.34
Francijos, 100 frankų ............ $‘4.91
Lietuvos, 100 litų ................ $10.30
Norvegijos, 100 kronų ........  $18.68
Olandijos, 100 florinų ............ $37.35

Suomijos, 100 markių ............ $2.52

Chicago ir apielinke. — šian
die dalinai apsiniaukę; vėsiau; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:20

20,000 imigrančiy laukia 
deportavimas

Jos buvo įleistos virš kvotos 
kaipo čia gyvenančių ir pir
mas popieras turinčių vyrų 
pačios ir vaikai.

WASHINGT()N, 1). C., birž. 
2.— Darlio sekretorius Davis 
pareiškė, kad, einant Aukščiau
siojo Teismo nuosprendžiu 
Gotlibo byloj, turi būt depor
tuota 2(1 tūkstančių imigran
čių, kurios per paskutinius 
penkis mėnesius buvo įleistos 
į Jungtines Valstijas virš kvo
tos, dd to kad jų vyrai čia tu
rėjo jau pirmas popieras. Įleis
tos gi jos buvo remiantis tei
sėjų Mack’o ir Manton’o spren
dimu Gotlibo ir .Markaryno by
lose.

Tuodu teisėju buvo pripaži
nę, kad čia gyvenančiųjų ir pir
mas popieras turinčiųjų šeimy
nos turi teises atvažiuoti Ame
rikon, be atžvilgio j kvotą, lė
čiau Aukščiausias Teismas da
bar išaiškino, kad įstatymas 
apie kvota negalįs būt teisėjų 
sprend i m a i s laužomas.

Visos tos 20 tūkstančių Imig
rančių, tarp kurių yra 18 tukst. 
italių, buvo įleistos tam tikra 
sąlyga — iki klausimą išspręs 
Aukščiausias Teismas.

Sabath rūpinas atšaukimu 
deportavimo

Kongresmanas Sabath (III.) 
įnešė atstovų butant bilių, ku
riuo turėtų būt atšauktas de
portavimas 20 tūkstančių imig
rančių - turinčių pirmąsias 
popieras vyrų pačių ir vaikų, 
įleistų virš kvotos.

Darbo sekretorius Davis tam 
biliui pritaria. Tat jeigu bilius 
pavyks pravesti atstovų bute 
ir senate iki birželio 7 dienos, 
taigi ligi kongreso sesijos pa-

ORAS

ba|igos, pasmerktos deportavi-j Londonas, 12. V. Britų ka
inui 20,000 imigrančių bus iš- j bilietas priėmė projektą pasta- 
gelbėtos. tyti du milžinišku orlaiviu.

T elegrafinės 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. Reikąlaukite 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 APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

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

Lietuvos žinios.
ŽMOGŽUDYSTĖ.

Kaunas [L. Ž.j— Pirmą Ve
lykų dieną Druskininkų g-ve j, 
,'Lnpeco namuose įvyko sekanti 
žmogžudyste.

Apie 7 vai. ryto, viena Lipe- 
co kaimyne išgirdo Lipeco na
muose riksmą. Nubėgusi j jo 
butą, savininką jų rado gulin
tį kraujų klane negyvą. Tuo 
tarpu nepažįstamas asmuo iš
bėgo per langą. Lipeco kaimy
nė sukėlė triukšmą, susibėgo 
daugiau piliečių. Buvo tuojau 
iššaukta kriminale policija. 12 
vai. buvo padaryta medicinū 
ekspertiza, kuri parodė, kad 
pil. Lipecui suduota peiliu 2 į 
galvą ir 3 j krutinę širdies vie
ton. Piktadarys tuo tarpu nesu
sektas. iPil. Lipecas turėjo 80 
metų amžiaus, gyveno vienas, 
laikė tik vieną raibą katytę, 
kuri ir prie užmušto senio mei
linosi, glostydamosi j sukruvin
tus senio plaukus.

Vėliaus Kauno Kriminale Po
licija sulaikė plėšikus, Joną 
Bukauską ir Praną Krivickį, 
kurie tik 1923 metais pasiliuo- 
savo iš Kauno Apygardos Ka
lėjimo. Šitie plėšikai įtariami 
p. Lipeco nužudymu ir todėl 
buvo iššaukti p. Liipeco kaimy
nai, kurie patvirtino, kad vie
nas iš jų Velykų antrą dieną 
iš ryto išbėgo iš Lipeco kiemo. 
Plėšikai neprisipažįsta kaltais 
nužudyme, tik prisipažino, kad 
sausio, vasario ir kovo mėn. 
jie padarė eilę vagysčių.

Po tardymo jie tapo nuga
benti į Apygardos Kalėjimą.

STATYS MILŽINUS 
ORLAIVIUS

/ l z
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Pinigai Lietuvon Telegramų
t 1

tiktai
■ I f

i centi

PER NAUJIENAS
* « .

• r s

Pinigai Išmokami Lietuvoj į
Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą

„ t •

ar 4 Dienas
■ , ■ \ I • . ; •

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

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

PINIGINES TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c.— 
Amerikos lietuviams toki nebūtą telegramų pigumą at
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini- 
gU Naujienos pašvehtė tam, kad jvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visų Amerioks 

lietuviu. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siusti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini- 
)

ginė telegrama kaštuoja tik 50 cetu, nežiūrint ar siusi 
100 litą, ar 100,000 .litu. Naujienos yra pirmutinė ir vie
natinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiusti 
Lietuvon tik už 50 centy.

-H •

šit;

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

miai atpigintas. Iš tikru ją, pasiunti mažas ar dideles su
mas pinigu TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir 1 elegramu

50 litu
100 litu
200 litu

v 300 lity
400 litu

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į

3 ar 4 dienas)

20.75
31.25
41.75

$5.50 $ 6.00
10.50 11.00

21.25
31.75
42.25

500 litų
600 litų
700 litų
800 lity
900 litų

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j

3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas) *

PAPRASTOMIS
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j

3 ar 4 dienas)

$52.00
62.25
72.50

$52.50
62.75
73.00

1000 litu
2000 litu
3000 lity

$103.25
205.50
308.25

$103.75 
206.00 
308.75

82.75 . | ’ > '' '• ■ I 83.25 4000 litu • 411.00 411.50
93.00 93.50 5000 lity 513.75 514.25

r •

Prie čia paduotų kainų nebereikia nieko primokei. Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje i tris ar keturias dienas. Paštu į 25 dienas.

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

NAUJINO
1739 So. Halsted St. . Chicag'o, Illinois
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Pinigai Lietuvon Telegramų
■Mį

tiktai 50 centu
H i

PER NAUJIENAS
»

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

I I k ) \ •

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

/

Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti1 pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c. — 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegramų pigumą atį- 
sieke tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini
gų Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visų Amerioks 
lietuvių. Ir todėl d&bar kiekvienas gali per Naujienas

siųsti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini- 
)

gine telegrama kaštuoja tik 50 cetų, nežiūrint ar siųsi
100 litų ar 100,000litų. Naujienos yra pirmutinė ir vie- ; v; --k ■

natinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti
Lietuvon tik už 50 centų.

* t

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

1

miai atpigintas. Ištiktųjų, pasiųsti mažas ar dideles su
mas pinigų TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir 1 elegramu

50 litų
100 litų
200 litų
300 litų
400 litų

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$5.50
10.50
20.75
31.25
41.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$ 6.00 
11.00 
21.25 
31.75

. 42.25

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$52.00

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$52.50 
62.75 
73.00
83.25 
93.50

500 lity
600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

m j# 1 I ■ '

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)
93.00

1000 litų
2000 litų
3000 litų
4000 litų
5000 litų

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas) *

$103.25
205.50
308.25

• 411.00
513.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$103.75 
206.00 
308.75 
411.50 
514.25

Prie čia paduotų kainų nebereikia nieko primokėt. Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje į tris ar keturias dienas. Paštu j 25 dienas.

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

NAUIIENO
1739 So. Halsted St. . Chicag'o, Illinois
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Kas Dedas Lietuvoj
r • -

Iš Lietuvos Profesiniy 
Sąjungų Gyvenimo

Kaunas.-— Del esamųjų 
nepalankių vispusiškų gyveni
mo sąlygų Lietuvoj darbininkų 
ir valstybes tarnautojų profesi-

bama apie svarbius Sąjungos 
reikalus ir rinkimai Skyriaus 
Valdybos, Revizijos Komisijos ir 
Garbės Teismo narių, bet jiems 
tas nesvarbų.

Keikia pažymėti, kad Lietu
vos Valstybinių Įstaigų Tarnau
tojų Profesinės Sąjungos nariais 
tėra susirašę veik vieni plunks-

6. Darbininkai ir amatinin
kai gurintieji nejudinamąjį tur
tą — namus, žemę ir t. p.

7. Vėliausiai pastojusieji tar
nystėm

Atsižiūrint į dabar esamųjų 
darbininkų - amatininkų skaičių 
ir mažinant juos ant 10 nuošim
čių numatoma, kad iš Kauno 
Plačiųjų Gelžkelių Dirbtuvių 
bus atleista apie 40 darbininkų, 
iš Kauno Garvežių Depo apie 30 
darbininkų, iš Radviliškio De
po 18 darbininkų ir t. p.

Etatų sumažinimo svarbiau
sia priežastis stoka kredito — 
reikalingo atlikimui gelžkelių 
remonto darbams ir dėl tos lėšų 
stokos tokiam žymiam darbinin
kų skaičiui lemta likti išmes
tiems gatvėn ir netekt duonos 
kąsnio, šiuo metu Lietuvoj be
darbių jau ir taip yra gana ne
bemaža, o dabar atleidus ir 
Gelžkelių įmonių 10 nuoš. darbi
ninkų tų nelaimingų žmonių bū
riai vėl padidės.

— Lietuvos darbininkas.

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

ANT NAUDOS. |

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. *

uis judėjimas tebėra visai nežy
mus. Profesinių sąjungų netik
tai kad nedaug tėra, bet gi ir gy
vuojančiųjų sąjungų veikimas 
kol kas yra visai menkas ir sta
čiai apmiręs. Neminiant kitų są
jungų pradžioje 1922 metų Kau
ne įsikūrė Valstybės Įstaigų 
Tarnautojų Profesinė Sąjunga, 
kuries svarbiausis tikslas kovo
ti už pagerinimą valstybės tar
nautojų būvio. Dabar sąjunga 
turi savo skyrius visuose mies
tuose ir įžymesniuose provinci
jos miesteliuose — viso 18 sky
rių ir ligi 3000 narių iš kurių 
20(X) yra Kauno skyriuje ir 1000 
provincijoj.

Sąjungos skyrių ir narių skai
čius jau nebebūtų taip mažas, 
vienok iš to skaičiaus aktingiau 
veikiančiųjų ir pilnai užsimokė
jusių nario mokesnį tėra tik koks 
trečdalis. Kiti iš paminėtojo skai
čiaus nariai bent po 3 mėnesius 
ir ilgiau nėra užsimokėję nario 
mokesnio, nelanko savo susirin
kimų. Pavyzdžiui Kauno skyriu
je sulig skaičiaus yra 1999 na
riai betgi užsimokėjusių nario 
mokesnį tėra tik apie 600 žmo
nių. Kaune į šaukiamuosius kar
tas nuo karto Sąjungos visuoti
nus susirinkimus paprastai teap- 
silanko vos po kelias dešimts na
rių. Skaitlingiau tesusirenka tik 
tada, jei susirinkimo dienotvar
kėje būna išstatyta algų priedų 
klausimas. Ir paskutiniam Kau
no skyriaus visuotinam Sąjun
gos narių susirinkime buvusiam 
25 balandžio, kurio dienotvarkė
je buvo išstatyta ir algų priedų 
klausimas išsyk dalyvavo apie 
200 narių bet vos pabaigus svar
styt algų klausimą didelė susi
rinkusiųjų dalys tuč tuojaus ap
leido susirinkimą — nežiūrint to, 
kad susirinkime buvo dar kai-'

uos — proto darbininkai — įvai
rių valstybinių įstaigų kancelia- 
ristai bugalteriai ir kitokie val
dininkėliai. Todėl ir keistoka, 
kad tokie apšviestesni žmonės 
taip šaltai atsineša prie savo 
profesinės organizacijos, tad ką 
gi mes begalime reikalauti iš 
paprastųjų darbininkų. Iš to la
bai aišku, kad Lietuvos pilie
čiuose neišskyriant nei inteli
gentijos dar labai trūksta pilie
tinio susipratimo ir kultūrinio 
subrendimo ir dėlto nėra nieko 
stebėtino, kad daugelis musų šių 
dienų valdininkų yra užsikrėtę 
išdidumo ir biurokratizmo mo- 
nija. — Pet. Klimka.

Iš Lietuvos Gelžkeliečiy 
Gyvenimo

Ir vėl etatų mažinimas.

Kaip jau buvo rašyta laikraš
čiuose, nuo Naujų Metų kaip ki
tose valstybinėse įstaigose, taip 
ir gelžkelių kontorose . tapo be
veik ant pusės sumažinti tarnau
tojų etatai. Gi dabar vėl tapo 
paskelbta, kad Gelžkelių Dirb
tuvėse ir Depuose nuo 1 birželio 
turi būt sumažinta ant 10 nuo
šimčių padienių darbininkų ir 
amatninkų skaičius. Mažinant 
darbininkus įsakoma vaduotis 
paskirstytoms į 7 punktus se
kančioms taisyklėms:

1. Visus svetimšalius, apart 
okupuotosios Lietuvos piliečių.

2. Nemokančius1 valstybinės 
kalbos, apart Klaipėdiečių.

3. Baustus už įvairius prasi
žengimus.

4. Dažnai nesilankančius tar
nystei! be svarbių priežasčių.

5. Pripažinti gydytojų netin
kamais darbui.

Pagalvokite apie jusy pieno gavima

□a
Užsisakyk it

Borden’s
“Selected

šiandien

Per tris gentkartes Bordens 
žmones vis mano kaip page
rinti piene ryšį ir dastaty-

mo jo žmoniems. Borden’s
Selected” pienu jus galite 

užsitikėti kad gaunate ge- 
riausj pieną. Jus privalote
tuojau pradėti vartoti ji.

F-3

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-1 I 

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

8828 So. Halsted St. 
Tel.: Boslevard 13lū

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrų* katvergą. 

NudSlloml* nuo 9 iki 12 ryto.

Mis. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠEKKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronišku ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na»- 
jausius metodus X-Kay ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Tel. Blvd. 8188 
M. Woltkewid 

BANIS 
AKUtERKA

Turiu patyrina* 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rim* prie gimdy
mo kiekvienamfll 
atsitikime. Teikit 

lypatiška prižiurti 
ijimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

JI

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

Optomotriot
ToL Boulovar* 6481 
4f>4» B. AiNandl Avc 
Kam p m 47-too **t 

l-roo iuboba

BORDEN.S
IbrmlhfhictsCo. oF Illinois 

Franklin 3110
rf ....................................

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 kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis 
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.
........

Kaimyne 
Aš Seku 
Minią!

“Per draugą dažinojau HBLMAR 
Turkiškus Cigaretus ir dabar aš 
juos myliu labiau bile kitų cigare
tų. Jei laikas yra gerumo saiku 
tai tikrai HELMAR užsipelno 
aukso medalių už gerumą.”

Rūkytojai pažino, kad grynas 
Turkiškas Tabakas vartojamas į 
HELMARS yra geresnės ir pui
kesnės rūšies negu esti kituose ci- 
garetuose.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto- 
no skrynutėse, kad nelužtų

Gamintojai apgščiausios 
rųšies Turkiškų ir Kgyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXES oflOorZO

1924 m. vasario mėnesy Panevėžy pradėjo 
eiti laikraštis

“Panevėžio Balsas”
Eina į savaitę karta.

• , . . . ' 4 < v

“Panevėžio Balse” smulkiausiai rašoma apie Pa
nevėžio miesto ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio miesto ir apskri
ties, užsisakykite “Panevėžio Balsą”, viską žinosite 
kas dedasi jūsų tėviškėj, nereikės ir laiškų rašinėt; 
taipgi užsakykite “Panevėžio Balsą” savo giminėms, 
gyvenantiems Lietuvoj.

Nesigailėsite.
“Panevėžio Balso” prenumerata Amerikoj: 

Pusei metų — 1 dol. 25c.; metams — 2 dol. 50c.
“Panevėžio Balso” prenumerata Lietuvoj: 
Pusei metų — 6 litai; metams — 12 litų.

Pinigus siųsti per Lietuvos Kredito Banką Pa
nevėžy.

“Panevėžio Balso” Redakcijos ir Administra
cijos adresas:

“Panevėžio Balsas”,
Laisvės Aikštė 1 Nr. Panevėžys. Lithuania.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmaa ir Biznius. Skoli
na Pinigu* ant pirmo mergišiau* 

lengvomis išlygomis.

S. W. BANES, Advokatas
VaJ.» 9 A. M. iki 6 P. M

Room 909 Chicago Trust Building
7» Monroe Street, Chicago

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yard* 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
................. ... į-■ i m *

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokato* 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

f ' ’ . J i - < •» >4 .

Ta!. Dtmrbora 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj?
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namą Tel.i Hyde Perk 8895 
^'—111  ............... I !«>■—M—/

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas viduose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimur.

7 Soath Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefoną* Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
■ ........ ■ ■ ------- - -

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6890

Vak. 8228 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

b——....................p...! I. ■ —Į II

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind. 
h............. ■ ............................

A. A. OL1S
ADVOKATAS

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

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

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

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING STJPPLY CO.
490 Mihvaukee Avė. and

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

iTel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė.

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

venerinių ligi}.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

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

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa- 
rdiiIv reguliatorius. Vienas doleris at- 
neA"' mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLTN’S LABORATORY, 
3252 Wal)ace St., 
Chicago, U. S. A.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarai*.

f Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM
* (Meškos Balsamo)

ir vartosi pagal nurodymų, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vaitojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

LIETUVIUI DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

f“.. . .
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, 111.

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Mictiigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nu® 9 iki 11 vai. ryto 

fcurt 5:80 ik! 7:89 vakare.

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. Westen> Avė.
Tel. Lafayette 4146

Garsinkitės Naujienose

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

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

A

Tel. Boulevard 9587

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9G93 
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 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Pho.7* 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Procpect 0611

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MDNKIEWICZ
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

Francuziškas Daktaras
M

Specialistas kraujo, odos, chroniF* 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Ave^ 
viršaus Ashland State Banki

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po įlietų

Biuras 4348 Archer Avė.

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette •
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Orderiu, kartu su užsakymu.

Dviejų milionierių vaikai, 
jauni Chicagos universiteto 
studentai, nužudė trečiojo 
milionierio vaikų, 14 metų 
vaikiną. Vaiką nužudę, juo
du mėgino dar gauti $10,000 
iš jo tėvo, žadėdami sugrą
žinti jam sūnų.

žmogžudžiai tapo sučiup
ti. Pasirodo, juodu nėkiek 
nesigaili savo pasibaisėtinos 
piktadarybės. Juokus kre
čia ir giriasi, kad juodu atli
kę nepaprastą “šposą”

žmogžudžių tėvai <dabar, 
pasisamdę gabiausius advo
katus, stengsis išgelbėti juo
du nuo kartuvių ir įrodinės, 
kacf juodu esą sielos ligo
niai. Kartuvės, žinoma, ne
atitaisytų to baisaus nusidė
jimo. Bet kai dėl piktada
rių proto nesveikatos, tai ji 
bus tiktai advokatiškas 
“triksas”, daugiaus nieko.

Pripažinta, kad abu stu
dentu yra nepaprastai mik
lių smegenų vaikinai; kai 
dėl savo amžiaus labai apsi
švietę; gražiai kalba, “džen- 
telmoniškai” elgiasi ir mo
ka puikiai apsvarstyt savo 
žingsnius.

ir atsako- 
visuomenę. 
tiktai savo 
nauda ir

Visi kiti žmo-

Jiem dviem tečiaus visiš
kai trūksta užuojautos ki
tiems žmonėms 
mybės prieš 
Jiem dviem rupi 
smagumai, savo 
savo likimas,
nes jiem — niekis. Juodu 
neparodė mažiausio nusimi
nimo net akyvaizdoje nužu-|vimą Clcvelande, liepos 4 d.: 
dytojo vaiko tėvo. Kas jiem 
dviem galvoj kieno ten ken-« 
tėjimas!

Juodu taip buvo išauklė-i Tame pačiame numeryje 
tu. Kitokio supratimo apie “Laisvė” veda šitokios rūšies 
gyvenimą juodu neįgijo. Jų j “polemiką” su “Naujienomis”: 
dviejų tėvai rūpinosi vienu: 
padaryt kiek galima dau
giaus pinigo, kad vaikams 
nieko netruktų. Ir vaikai 
užaugo su ta mintim, kad 
viskas yra gera, kas sutei
kia jiem smagumą. •

as- 
sa'-
ti-

Tų jaunų žmogžudžių 
menyje mes turime prieš 
ve kraštutinio egoizmo 
pus. Egoizmas nėra liga. 
Egoizmas nėra net peikia

visuomenėje, individualiz-
kurioje as-

mas dalykas dabartinėje vi
suomenės tvarkoje. Prie
šingai, egoizmas yra pati 
stipriausioji varančioji jėga 
dabartinėje 
Egoizmas yra 
mo moralybė.

Visuomenė, 
mens pasisekimas yra garbi
namas augščiaus už viską, 
kaip tik ir auklėja šitokius 
egoistus. Todėl butų visai 
nenuosaiku, jeigu ji tuodu 
nesubrendusiu vaikėzu žu- 
dytų.

Bet veikiausia juodu bus 
nužudytu.

Ar žinote, kodėl socialistai, 
liberalai ir komunistai rašo 
apie klerikalus? Nugi todėl, 
kad jie nori nugąsdinti žmones 
“klerikalizmo baidykle”! O kle- 

Naujasis Francijos parla-1 rįka,izmo tikrenybėje visai nS.
mentaą, susirinko. Poincarė ,aJeigu netikite> tai paMausy. 
kabinetas atsistatydino, kitę, ką pasakoja “Darbininke” 
Kairiosios parlamento par- p. F. Virakas: 
t i jos reikalauja, kad atsista
tydintų ir prezidentas Mil- 
lerand’as, kuris' atvirai rė
mė nacionalistus. 1 I

Savo reikalavimą jos tur-I 
būt sugebės įvykdinti, ka
dangi naujoji valdžia bus jų 
kontrolėje. Kairiųjų parti
jų pasitarime dalyvavo 350 
atstovų iš 584 parlamento 

4.oo Į narių. Iš to matyt, kad priė

ne daugiaus, kaip 234 atsto
vai, iš kurių tečiaus 29 ko
munistai. Reiškia, prieš 
pustrečio šimto kairiųjų 
partijų atstovų dabartinia
me parlamente bus tiktai 
koks dvejetas šimtų dešinių-

ĮApžvalg
-i

FANATIZUOJA SAVO 
'SEKĖJUS

 Ką bendro turi šitie “faktai” 
Telegrama iš Maskvos su klerikalų priešų pastangomis 

praneša, kad Rusijos komu- ?upiešti “klerikalizmo baubą” 
mstų partijos suvažiavimas q ve k^ Socialistų, liaudį-' 
nutarė uždrausti anti-reli- ninku ir kitokių ‘bedievių” tar- 
ginę propagandą sodžiuje, pe esą visokių buržujų — advo- 
Vietoje religijos niekinimo katM> daktarų, redaktorių ir 
ir išjuokimo, suvažiavimas bizn’ert«: išklauso priešin-
. • i gm darbininkams klesai; bet jie
Įsake skleisti tarp ūkininkų nor^ Į<aj darbininkai to neži- 
gamtos mokslu žinias, ypač notų. Todėl jie ir kiša darbi- 
tokias, kurios aiškina orą, ninkams po nosia “klerikalizmo 
javu užderėjimo arba neuž- baubą” — idant šie nematytų 
derėjimo priežastis ir t. t. savov?riflJ- 

. . . . .v . ,. Is šitų p. VirakoTai yra labai įsmmtingas mes patiriame, 
nutarimas. Reikia tiktai darė “marksizmo1
stebėtis, kad Rusijos bolše- bijodamas net to baisaus kiek- 
vikai taip ilgai nesuprato, vienai davatkai 
;jgei yra kvailas darbas ko- pbirkso teorija 

.. . , materializmu.
votį pi les liaudies pi letarus, Juozapo “darbininkų są- 
nepasistengiant ją pirma jungos” organo rašytojas pri- 
apšviesti. ' pažįsta, kad Marksas sakė tie-

šitas “strategiškas pasi- a^ie klesų k°vą- Kiesų ko- 
traukimas parodo dar kar- buti h. yra kaip jau aukščiau 
tą, kad socialistų kritika ūktai dvi klesos: proletariac 
bolševikiškų metodų buvo tas ir buržuazija.” 
visai teisinga . Mes pasidžiaugtume, matyda

mi, kaip marksininkų skaičius 
auga, jeigu “Darbininko” rašy
tojas ištiesų suprastų Markso 
mokslą. Bet, deja, tas “mark
sizmas”, kurį dėsto p. Viraks, 
į Markso mokslą yra labai ma
žai panašus.

Marksas niekuomet nesakė^ 
kad visuomenėje esančios tiktai 
dvi klasės, kapitalistai ir darbi-

Savo 129-am numeryje “Lais-1 ninkai. Marksas labai geiai 
ve“ rašo apie komitetą, kuris žinojo, ^kad be kapitalistų yia 
šaukia Progresyvio Politinio Hr žemes savininkų klasė, apie 
Veikimo Konferencijos suvažia- kurią jisai labai daug laše, aiš

kindamas žemės rentą (savo 
veikale “Kapitalas”). Jisai, be 

“Tame komitete žymiai fijto, skyrė tarpe stambiųjų ka- 
guruoja ir šunsocialisčiai pįtalistų ir smulkiųjų biznierių, 
Hillųuilas ir Vladeck’as.” tarpe dvarininkų, ir ūkininkų. 
Tame pačiame mimeryje 11 įgalios, jisai niekuomet nelai

kė kapitalistais vadinamųjų 
laisvųjų profesijų atstovus — 
daktarus, advokatus ir t.t.

“...Galutinai sujudosėjęs tol Jeigu «Darbininko“ rašyto- 
laikraščio redaktorius... jag bu^ skaitęs Markso raštus, 

« . tai jisai žinotų, kad jo pasakoji-
...I abludijusioj p. Grigai- mas apie “marksizmą” yra gry- 

čio galvoj... niausią nesąmonė. Tokį “Mark-
Vienas “Laisvės” bendradar- so mokslą”, kaip jisai jį supran- 

bis kalba, tame pačiame name- ta, .skelbia ne Markso raštai,
ryje, apie Lietuvą, ir šitaip at-|bet — Bimbai su Jukeliu, 
siliepia apie socialdemokratus:

“Socialdemokratų rankos 
irgi suteptos... iš jų viskas: 
veidmainiai, darbininkų apga

vikai, žvalgybininkai ir darbo! Iš So. Bostono kompozitorius 
liaudies kraugeriai.” 'Mikas Petrauskas su džiaugsmu

r.

Tai šitokią “apšvietą” teikia 
tas komįunistų organas savo 
skaitytojams.

Jo redaktoriai mano tur-bųt, 
kad jie daro didelę skriaudą 
Hillųuitui, Grigaičiui ir Lietu
vos socialdemokratams, kuriuos 
jie šitaip keikia. Bet jie klysta.

Fanatizmo nuodai, kuriais yra 
persisunkusios “Laisvės” špal- 
tos, kenkia pirmiausia jos skai
tytojams, nes jie nuodija jų 
protą.

NAUJAS “MARKSININKAS”

jau, rodosi, biauri epidemija 
kolto, bet bundu epidemija— 
dar šlykštesnė. Kai kolera už
klumpa, žmogus jau žinai, su 
kuo turi reikalą, ir nusimanai, 
kaip reikia elgtis. Bundu epide
mija — 'pramanyta tiktai tam, 
kad gerus žmones apgauti.

Dar prancūzui viešpačiui po
nui Pėtisnė čionai viešpatau
jant, buvo įsikūręs vadinamasai 
Ueimatbundas, taip sakant tė
vynės sąjunga. Jie sakė, kad 
Klaipėdoj nėra nei lietuvių, nei 
vokiečių, o yra tiktai “meųie- 
lenderiai”, lietuviškai “klaipė
diškių tauta”. Kalba oficialinė, 
žinoma vokiška, o jei norima ir 
lietuviškai kąlbęl, tai pripažįs
tama tik Klaipėdos krašto žar
gonas. Vietos lietuvninkams, 
žinoma, tai patiko — mes, esą, 
klaipėdiškiai, ir galas. Kad tas 
Ueimatbundas siekė iš Klaipė
dos krašto padaryti prūsų pro
vinciją freištato (“laisvos vals
tybės’) pavidale, tai lietuvnin
kams būrams ne^erdaug rūpė
jo. Perėjus Klaipėdos kraštui 
į lietuvių rankas, ir kai šie pas
tarieji išvijo to bundo pirminin
ką tūlą Orlovskį, bundas savai
me turėjo iširti.

Praslinko kuris 
lovskis sugrįžo vėl 
vietą, ir prasidėjo 
bandai. Visų 
Au tonom! everbamdas (autono
mijos sąjunga), tų pačių tikslų 
siekiantis, kaip ir lleimalbun- 
das. Svarbiausias tikslas 
ryti, kiek galima, Lietuvos val
džiai šunybių, kad tuo budu ar
dyti tvarką ir lengviau vokiečių 
propagandą skelbti. Lietuvnin
kam klaipėdiškiams tai irgi tin
ka—kaip tai barbarai žemaičiai 
juos visur valdys! šiuo motivu 
daug ir lietuvninkų į tą bundą 
pritraukta. Be?t šis bundas taip 
greitai visokių .skandalų pri
darė, kad jam? pačiam paliko 
nebesmagu gyvuoti, ir jis pat
sai nusprendė geriau “nogla 
smeręia” pasibaigti, negu kvai
lą gyvenimą betęsti. Ėmė ir 
numirė. Bet tučtuojau įsikūrė 
kitas bundas, žinomu, esmėj tų 
pačių tikslų tesiekiąs, būtent 
“Kulturbundas” (kultūros są
jungą). Jo'tikslas — bent ofi- 
ciališkai — ginti vokiečių kultū
rą, arba, kaip jie patys sako, 
memelendišką kultūrą (kiaipė- 
dišką). čia lietuvninkams irgi 
geras žirgas: juk žemaičiai no
ri jų amžiną kultūrą sunaikinti, 
lai kaip gi prieš juos nesispir- 
ti! Šį bundą organizuoja vie
tos dvarininkai, bet į jį mielai 
eina ir vietos burai-ukipinkai. 
šia meškere vokiečių agentai 
nemaža žuvies pagauna.

Vokiečiai, Klaipėdos miesto 
taryba, sabotuoja Lietuvos val
džią, tyčia tvarką ardo, o> pas
kui sako, kad tai esą “litauische 
Ordnung” — lietuviška tvarka. 
Pavyzdžiui tyčia gatvių nevalo. 
Eina gatve lietuvninkas ir dū
sauja: prie kaizerio, prie pran
cūzų visos gatvės . buvo/ kaip 
nulietos, p dabar atėjo žemai
čiai, ir Viską sukialilino. Jam ir 
į galvą neateina, kad gatves 
valyti yra miesto valdybos pa
reigos, valdybos, kur vokiečių 
agitatoriai šiltus lizdus susisu
kę... O žemaičiai —barbarai — 
ir galas... Vokiečiai tokį lietu
vių notarą suimamai išnaudoja 
—tuoj ėmė ir įsteigė vadinamą 
“Ordnungsbundą” (tvarkos są
jungą). Ir šio bundo esmė ta 
pati, kaip ir kitų, ir jo organiza
toriai — tie patys vokiečiai, bet 
kitas vardas, kitas tinklas, ir 
kitokia žuvis į jį eina.

Kad palaikyti mokyklose ger
manizacijos, vokietinipio darbą, 
fie patys vokeičiai įsteigė vadi
namą “Elternbundą” (tėvų są
jungą). Kur čia žmogus savo 
vaikais, mokyklos reikalais nesi
rupinei! Eina lietuvninkai ir į

“štai kur faktai. Visi sociar 
listai ir komunistai jeigu jie 
ištikrųjų, o ne dėl žmonių 
mulkinimo tokiais yra turi ti
kėti į K. Markso socialistinę 
sistemą kurios pamatan yra 
padėtas materialistinis istori
jos supratimas, palei kurio 
nurodymų šioje kapitalistinė
je gadynėje viskas pasaulyje 
priklauso 
priemonių 
tymo. Ir 
sistemoje
tiktai dvi klasės: buržuaziniai 
kapitalistai ir jiems priešin
gieji proletariatai darbinin
kai. Tose dviejose grupėse 
sutelpa viskas, o kas randasi 
vienoje| grupėje tai negali bū
ti antroje — nebent butų šni
pas arba klesinių reikalų iš
davikas.”

nuo ištdirbystės 
teko i kinio išsivys- 
kad kapitalistinėje 
yra kovojančios

aiškinimų 
kad jisai pasi- 
” sekėjas, ne-

dalyko, kad 
yra 'paremta

“ŽALČIŲ KARALIENĖ” 
PASISEKĖ

metas, Or- 
į seną savo 

vėl visokie 
pirma įsikūrė

da-

praneša,kad vaidinimas jo nau
josios operos “Eglė — žalčių 
Karaliene” praėjo su visapusiu 
geriausiu pasisekimu.”

srOJmTOB, CEago, m
f

(Musų korespondento)Jurgis Gerve

Laiškai iš Klaipėdos
\ ’ _______

II BUNDU EPIDEMIJA tą organizaciją, ir gieda taip, 
kaip »vokiečiai agentai diriguo
ja!

Aš čia paminėjau tik keletą 
svarbesnių bundu, bet jų yra 
čionai tiek ir tiek. Nežinančiam 
vietos sąlygų ir santykių, nenu
sivokiančiam; vielos žmonių psi- 
kologijoj atrodo, kad čia visa 
tėra vokiška, visa vokiečių dva
sia kvepia, kad lietuviai čionai 
tėra tiktai praeiviai svečiai-pa- 
baldunai. Tokiomis sąlygomis 
lietuviams darbuotis nelengva.

(Tęsinys rytoj)

astronomų rūpestis
(Iš paskutiniojo saulės užtemi
mo 1923 metų rugsėjo mėnesį 

Meksikoje).

Senovės laikais nežinoma 
saules užtemimo priežastis įva
rydavo žmonoms daug baimės. 
Kad saulė didžiausias gyvijos 
geradaris, tai visuomet yra 
buvę, aišku žmonijos sąmonei, 
rodei labai bijotasi jos netek
ti. Žinome visokių pasakų — 
nepasakų, kaip būdavo sten
giamasi nubaidyti ar pašalinti 
ir kaip dabar dar kur-ne-kur 
laukinių tautų žiūrima į pik
tąsias dvasias, į juodąsias pa
jėgas, kurios norinčios paverž
ti mieląją saulutę. Bet jau ir 
gilioje senovėje butą žmonių, 
kurie suprato tikrąją užtemi
mų prasmę ir priežastį, ir ku
rie tuo būdavo laisvi nuo sti- 
chingos baimės. Jiarrts, astro
nomams • bei astrologams, jei 
ir rūpėdavo saulės užtemimai, 
tai visai kitokiais motyvais, ne
gu kad tamsiajai liaudžiai.

%
Nūnai virto atvirkščiai. Visi 

žinome užtemimų priežastį, ir 
jie mums mažai beįdomųš. Ge
rai, jei nepatingime'surūkyti 
stiklo ir pažiūrėti, kaip mėnu
lis slenka pro saulę. Visai ki
tokia daugelio astronomų pa
dėtis: jie laukia užtemimo ne
kantraujančia, baimingai dre
bančia širdimi, \ ištisomis sa
vaitėmis ir mėnesiais ruošiasi 
jo pasitikti, iki žilo plauko pri
sirūpina, kad tiktai nenaudė
liai debesys neužtemdytų pa
ties užtemimo... Tai esti dėl 
to, kad pilnas saulės užtemi
mas yra reta proga svariems 
moksiiniems stebėjimams. Vir
šutinis saulės sluogsnis — ka
rūna tegali būti stebimas ir 
fotografuojamas tiktai pilno 
užtemimo metu. Be to'tuo me
tu galima ypatingomis spektro- 
grafiškomis metodėmis padary
ti svarbių tyrimų ir dėl giles
nių saulės sluogsnių. Be šitų 
pačią saulę liečiančių tyrimų, 
prisidėjo nūnai dar pora gali
mumų patikrinti Einšteino rę- 
liativybės teoriją. Tos teorijos, 
kuri kėsinasi patobulinti New- 
tono gravitacijos dėsnį ir duo
ti jai išaiškinimo. Sukeltosios 
problemos neišsakytai pl'ačiai 
diskušuojamos mokslininkų 
tarpe ir gerokai girdimos net 
plačioje publikoje.

Praėjusiais . metais 
vienas pilnas saulės užtemimas 
ir tai tik Meksikoje ir kaimy
niškose šalyse bei salose tema
tomos. Pilnas užtemimas' tęsė
si ilgiausia tris minutes. Jam 
stebėti buvo suorganizuota ar
ti dešimties ekspedicijų, dau
giausia iš šiaurinės Amerikos. 
Tar^ kitų ekspedicijų buvo vie
na vokiečių iš pąnkių asmenų. 
Šitos ekspedicijos dalyvio, as
tronomo Kohlschutter'io (Pot
sdame) paskaitos teko ir man 
klausytis ir keletą įdomių įs
pūdžių beix pastabų ir čionai pa
tiekiu.

Meksikos respublikos vy
riausybė oficialiai pakvietė Vo
kietijos vyriausybę pasiųsti pa
čiam Einšteinui vadovaujant 
ekspedidiją saules užtemimo 
progai panaudoti. Visą ekspe
dicijos kaštą pasižadėjo pasi

tebuvo

imti Meksika. Nors Einstcinas 
tebebuvo begrįžtąs iš savo ke
lionės į Japoniją ir todėl atsi
sakė vykti Meksiko n, tačiau 
ekspedicija buvo suorganizuo
ta iš Potsdamo ir Hamburgo 
astronomų po du asmenis ir 
Jenos mechaniko, Potsdamo 
garsiosios observatorijos direk
toriui Liudendorfui vadovau
jant. Kiekvienas astronomas 
turėjo savo uždavinį. Teko pa
siimti ir dalinai pasigaminti 
naujų atatinkamų aparatų. Dar
bai’ ėjęs tiek paskubomis, kad 
kai kurie aparatai paimta sta
čiai iš dirbtuves, jų nė neišme- 
ginus. Kelione iš Hamburgo į 
Meksiką buvusi laiminga. {Nu
vykus turėta dar virš mėnesio 
laiko pasiruošti. Pasirodo, 
Meksikos besama visai kito
kios negu Jungtinių* Valstybių. 
Šalies viduje geležinkelių ma
žoka ir susisiekimas sunkus, 
lodei ekspedicijai teko pasi
rinkti nelabai patogi vieta. 
Meksikiečių biurokratizmas 
esąs didesnis negu europiečių, 
nes išėję 15 dienų iki ekspedi
cijai {pasisekė aitsiimti apara
tai. Gyventojai, ypatingai to 
sodžiaus, kuriame apsirinkta 
ekspedicijos būklė, priėmę sve
čius širdingai ir padėję atlikti 
techniškus darbus. Širdingumo 
butą itin, lodei, kad vietinių 
girdėta esą Vokiečiuose buvu
si revoliucija. Kadangi meksi
kiečiai labai revoliucingi žmo
nės ir komunistinės idėjos juo
se esančios stiprios, tai “revo
liucinės” Vokietijos žmonėse 
mane jie esant saviškius. Ta
čiau žmonių esama xmažo ap
sišvietimo, nes jie klausdavę 
ar Vokietija esanti šiaurių 
Amerikoje ar kur kitur.

Vos pradėjus statyti apara
tus apsiniaukė ir pradėjo lyti. 
Oras netoimainė per visas liku
sias iki užtemimo dvi savaites. 
Ekspedicijos nariai buvo nusi
minę, nes sunku buvo dorai 
pastatyti instrumentai, nebu
vo galima jų išmėginti, o ir vi
sas triūsas, orui ncišsiblaivant 
atrodė bus nuėję niekais. Pa
skutinę naktį, ūkanoje, visi eks
pedicijos nariai stropiai darba
vosi, norėdami padaryti kas 
buvo galima ir vis dar truputi 
turėdami pasisekimo vilties. 
Dvi valandi prieš užtemimų, 
vejas ėmė blaškyti debesis ir 
protarpiais pasirodydavo gied
ros dangaus vietelės. Pagaliau 
prieš pat užtemimų, centrinė 
dangaus vieta nusivalė nuo de
besų ir pasirodė pradedanti 
temti saulė. Sujudo laukusieji 
ir paskutinių nervų įtempimu 
taikė savo “taikiklius.” saulei 
“pašauti” ten ir taip, kaip no
rima... Pavyko gauti keletas 
reikalingų fotografijų ir ne
trukus vėl apsiniaukė. Reikė
jo vėl laukti visą aštuonetų 
dienų iki ta pati dangaus vie
ta Jšgiedrėjo, kad padarius jos 
nuotrauką be saulės.

šia proga kelis žodžius apie 
tą reliativybės teorijos “Einš
teino efektų.” Einšteinas tvir
tina, kad traukos (gravitaci
jos) flesnįo klauso ne tiktai 
materija, bet ir kiekvienas 
energijos apsireiškimas. Esame 
pratę manyti, kad šviesos spin
dulys absoliučiai tiesus. Bet 
Einšteinas sako, kad didelė 
saulės masė įlenkia, patraukia 
savęsp pro jų einančius žvaigž
džių šviesos spindulius. Jeigu 
taip butų, tai pačios žvaigždes, 
esančios toje dangaus vietoje, 
kur ir saulė, inumg turėtų at
rodyti atstumtos nuo saulės 
krašto. Teoretiškai tasai “at
stūmimas” suskaičiuojamas la
bai mažas: geriems fotografi
jos aparatams prieinamame 
nuo saulės atstume jis neišne
ša nė vienos sekundes. Tai yra 
apie viena dvitukstantinė 
(1:2000) saulės skersinio da
lies. Tokiu budu tai tikrai ga
lima išmatuoti — apie tai čia 
netenka kalbėti. Bet kokie gi 
ekspedicijų rezultatai?

Sako, kad ponas Biurokra
tas vokiečių ekspedicijos ba
gažo iki šiolei dar neleido per
gabenti Potsdaman. Meksikoje 
ilgai užtruko, vagonuose vagys 
apipiešė ir vis ncalscinų tinka
mo laiko sukrauti. Taigi vokie
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čių fotografijos, nors išėjusios 
neblogos, bet tebėra neišma
tuotos, nesulygintos. Ameri
kiečiai, rodos, bus buvę dar 
mažiau laimingi. Jų pasirink
tose vietose nė užtemimo me
tu nebuvę giedros. Tik jų dau
guma nebus turėjusi piniginių 
nuostolių, nes išvažiuodami bu- 

kvo apsidraudę nuo blogo oro. 
1919 ir 1922 metų ekskursijų 
rezultatai panašų spindulio 
įlenkimą yra įrodę, bet moksli
ninkai dar ne vienos nuomonės 
dėl to reiškinio didumo ir jo 
priežasties. Apie antrų galimu
mą Einšteino teorijai patikrin
ti saulės užtemimo metu čia 
per siauri kalbėti ir ją, rodos, 
davusią tikslesnių rezultatų, 
apleisiu. Iš viso matyti, kad ir 
busimieji saulės užtemimai 
duos astronomams daug rūpes
čio: ruošimos, stropaus fotog
rafavimo, vargingo fotografi
jų matavimo ir jų rezultatų 
tinkamo- suskaičiavimo, klai
dų iš jų išskyrimo! (“Rytas”).

Įvairenybės
RADIO — LAIKRAŠČIŲ 

KONKURENTAS.

Metiniame anglų žurnalistų 
sąjungos kongrese pirmininkas 
pareiškęs, kad ateis laikas, ka
da radio visiškai nukonku
ruos laikraščius. Jau ir dabar 
Paryžiaus dienraštis “Petit Pari 
zien” turi savo radio telefono 
; tolį, kuria perduoda savo skai
tytojams žinias tris kartus per 
savaitę. Minėto kongreso pir
mininkas neabejoja, kad anks
ti ar vėlai kiekviena šeimyna 
turės savo radio telefono apa
ratus. Ateityje koresponden- 
dentai nedirbs su plunksna, 
bet su mikrofonu ir klausyto
jai gaus žinias tą pat momen
tų, kada jos įvyksta. Pav., ark
lių ar sporto rungtynės ir kiti 
atsitikimai bus tuojau skelbia 
ma.

ŽIAURUMO AUKOS.

Scųovės tyrinėtojai Maroko
je (Afrika), Tlemleno miesto 
apylinkėse užtiko senų rumų 
griuvėsius. Bumai, kaip išaiš
kinta, priklausė tūlam arabui 
turtuoliui. Įdomus radinys.

Arabai, kaip rodo įvairios iš
kasenos, nemėgo gražių rumų. 
Jų statyba paprasta, be skonio 
bei stiliaus: Jie šiuo žvilgsniu 
niekuo nėra pasižymėję. At
virkščiai , arabai be galo yra 
prisirišę prie įvairių brange
nybių, kuriomis puošia savo 
namus ar rumus.

Nors iš tokių brangenybių 
šiame palociuje maža kas te- 
užsiliko, bet minimų rumų griu
vėsiuose z-rasta labai savotiškas 
“turtas,” kuris liudija apie šios 
tautos gyvenimą bei papročius. 
Radinys 60 ipoteriškių skeletų, 
sukrautų atskirame senovinio 
tipo rūme. Kaulai liudija, jog 
tų moteriškių butą maž daug 
vienodo amžiaus ir kad jos 
priklausė įvairioms rasėms. 
Tai patvirtina žandakauliai bei 
kitos skeleto dalys. Visų čia 
minimų skeletų galvos nukirs
tos ir gražiai sudėtos ties stuo
menim kiekvienos moteriškes. 
Iš to galima spėti, kad butą 
kokios nors baisios tragedijos 
ar bausmes už baisų nusikalti
mų.

Tolimesni tyrinėjimai parodė, 
kad tai buvo kaip darbas vie
no kerštingo arabų kunigaikš
čio, kuris taip nubaudė visa 
savo haremą. Nubaudęs jis už 
tai, kad jo širdies valdoves il
gą laikų slėpė savo tarpe jauną 
ispaną, prisidengusį “išvalyto” 
skraiste.

Spėjama, kad si moterų žu- 
dynė įvyko 17 ar 18 šimtme
tyje. Padavimas skelbia, kad 
haremas buvo išnaikintas už 
moterų klastingų darbų, lau
žantį Korano (musulmonų 
šventraštis) įsakymus.

Tačiau iš tų pačių iškasenų 
matyt, kad griežtasis kuni
gaikštis nesigailėjo brangeny
bių bei-papuošalų iškilmingoms 
klastingųjų meilužių laidotu
vėms iškelti, nes rasta su kau
lais daug brangių daiktų.
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ICAGOS 
ŽINIOS

Milionierių sunai tikrai 
nužudę Franksy *

Jaunuoliai tai padarę norėda
mi gauti “patyrimą” ir pini
gų. Gins juos Darrow. Suras
ta daugelį užmuštojo daigtų. 
Užmušėjai vienas kitą kalti- 
'na.

Jau pilnai pasitvirtino, kad 
milionierių vaikai Nathan Leo- 
pold ir Richard A. Loeb, abu 
ganus studentai, užmušė kito 
inilionieriaus sūnų, Hobert 
Franks ir palaidojo jo lavoną 
South Chicagos raistuose, įmes
dami jį į srutų nuovadą.

Jie netik prisipažino prie 
žmogžudystes, bet ir smulkme
niškai papasakojo kaip jie t^ 
žmogžudystę atliko. Jie prie 
tos žmogžudystės rengėsi kele
tą mėnesių, žmogžudystės die
ną jiedu pasisamdė automobi
lių po visai svetimu vardu ir 
Loeb įviliojo Franks į automo
bilių, nes jiedu gerai pasipaži
no. Vos vaikas spėjo į automo
bilių įlipti, kaip jis tapo už
muštas. Tada jie nuvežė lavo
ną į raistus, jį nurėdė ir įme
tę į vandenį, pametė. Jiedu 
manė, kad žmogžudystė nie
kad nebus susekta. Ret iš au- 
tornobiliaus lavoną Leopold* pa
metė savo akinius ir pagal tuos 
akinius ir susekta žmogžu
džius.

Kas ištik rujų papildė žmog
žudystę, tebėra neaišku, nes 
vaikinukai susipyko tarp savęs 
ir meta vienas ant kito kaltę* 
Loeb sako, kad Leopold papil
dė žmogžudystę, o Leopold 
tvirtina, kad tai .padarė Loeb. 
Bet jiedu noriai policijai paro
dė visas vietas kur jie paslėpė 
niekučiu^ vaiko Franks daig
ius, kaip diržą, batus ir k., o 
drabužius jiedu sudeginę. Leo
pold prisipažino, kad tai jis 
parašė reikalaujantį išpirkimo 
laišką, o rašomąją mašinėlę su
laužęs į kelias dalis ir įmetęs į 
vandenį Lincoln parke. Nežiū
rint stropaus jieškojimo,* rašo
moji mašinėlė tebėra nesuras
ta.

Tebėra _ neaišku ir tai, ko
kiais tikslais jiedu papildė 
žmogžudystę. Abu yra turtin
gi, milionierių sunai, kuriems 
nieko netruko, abu yra gabus, 
ypač Leopold, kuris netik turi 
filozofijos bakaliauro laipsnį, 
bet ir yra labai plačiai apsis
kaitęs. Jiedu gyveno gana pa- 
laidžiai, mėgdavo paūžti kaba
retuose ir viskas jiems buvo 
prieinama. .Jiedu sakosi žmog
žudystę papildę norėdami pa
daryti tulus “tyrinėjimus,” 
taipjau kad gavus daugiau pi
nigų saviems reikalams, nors 
pinigų jiems niekad nestigo. 
Galbūt kad jie norėjo “įvairu
mo,” nepaprastumo, norėjo pa
daryti tai, kas kitiems yra 
draustina ir pasirodyti visam 
svietui kad jie yra labai 
“smart.” Bet tai jiems nepasi
sekė ir dabar Loeb sėdi kalėji
me nusiminęs, nors Leopold 
vis dar rodo didelę paviršutinę 
drąsą ir visai neapgailauja sa
vo neapgalvoto žygio, kuris 
jei ir neprivesx prie kartuvių 
(kadangi nuo to veikiausia iš
gelbės jų tėvų milionai), tai 
gali ilgam uždaryti juos kalė
jimai! ar beprotnamiu.

Jų gynimui ir gelbėjimui 
nuo kartuvių bus panaudoti 
milionai dolerių. Nors prieš 
juos irgi bus pastatyta milio
nai, kadangi ir Franks, nužudy
tasis vaikas, irgi yra milibnie- 
riaus sūnūs, žmogžudžių tėvai 
jau pasamdė du geriausius 
Chicagos advokatus jaunus 
žmogžudžius ginti, būtent Cla- 
rence Darrovv ir Benjamin 
Bachrach. Jiedu tuojaus parei
kalavo pasimatimo su kaliniais, 
bot jli neprileido, tad jie šian
die kreipėsi į teismą ir per teis- 

mų reikalaus sau tos teises.

C
Prokuroras gi apsisaugojimui 
nuo paprasto teisinimo — lai
kinės neprotybės, buvo pasi
kvietęs net kelis gerus dakta
rus, kurie pilnai žmogžudžius 
ištyrė ir atklausinėjo ir pripa
žino juos esant pilnai protiniai 
sveikais.

MERGINOS PAGELBĖJO 
PLĖŠIKUI.

Dvi gražiai pasirėdžiusios, 
jaunos ir gražios merginos pa
gelbėjo vyrui, savo draugui, 
apiplėšti taksi šoferį Henry 
Rogiers, 4134 S. VVabash Avė. 
.Jie susistabdė jo taksi prie 37 
ir LaSallf gatvių ir jaunesnio
ji mergina tuojaus atkišo re
volverį, pareikalaudama pini
gų. šoferis neteko $25.

Mirė grįždama iš ligoninės.
Mrs. Lillian Jonės, 34 m., 20 

E. Illinois St., nesutiko klausy
ti daktarų pritarimo pasilikti 
kiek ilgiau pavieto ligoninėj pa
sigydyti nuo savo ligų. Ji pasi
šaukė taksikabą ir išvažiavo iš 
igonines. Bet pavažiavusi kelis 

blokus taksikabe sukniubo ir už 
valandėlės mirė, nespėjus nė 
sugrįžti į ligoninę.

Gečas 2 B. 4 1 1 0
Kutą, 3 B. 4 0 2 0
F. Dekaviče, LF. 4 1 3 2
Orden, S S. 3 0 0 1
Bei nėr, C F.^ 4 0 0 0
T. Dekaviče, G. . 4 0 0 0
Gražulis, P. 2 0 1 0

—1"» - .. . ■ 'T-1—"

Viso 31 5 7 3
Baltos žvaigždės “score” 

A-B R. H. E.
Klingbiel, 3B. 5 0 0 1
T. Tautkus, L F. 5 0 O 0
Darvick, S. S. 3 1 2 2
Jenkins, 2 B. 4 1 2 0
Maok, 1 B 3 1 1 0
Darvic C F. 1 0 0 0
Dooly, C F. 3 0 0 0
Darvic, R F. 1 0 0 0
Markus, R F. 3 0 0 0
Shows, Cr 4 6 2 0
P. Tautkus, P. y 0J \ 0 0

nė vieno cento, nieko neparduo
da ir nieko niekam nesiūlo. Jis 
tik surinko būrelį lošėjų, kuriuos 
dykai lavina lošimo ir jis tikisi 
juos išlavinti tiek, kad jie bus 
tinkami lošti krutamuosiuose pa
veiksluose. Kada jis tai pada
rys, jis prižada apmokėti kiek
vienam kiek jo darbas bus ver
tas. Taigi jis paima visai nepa
tyrusius žmones, juos lavina ir

netik nieko už tą negauna, bet 
dar turi pats viskuo pasirūpin
ti — svetainę ir visus kitus rei
kalus atlikti. Ir tokį žmogų ko
kis tai Pakaušis, kuris savo pa- 
'kaušy turbut nieko neturi, drį
sta dar šmeižti. Reikia spėti, 
kad jei ištikrųjų kokis spešel- 
ninkas butų atsiradęs, kai Pa-

IŠVENGTA OPERACIJA
DRAUGAS PASAKĖ 

“NEDARYK JOS"!

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pabandykit Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound 
pirmiausiai. Patvirtintas 

geras patarimas./ ---------
Chicago, III. — “Tik porą eilučių 

ir noriu jums pranešti, ką Lfdia E.

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 6 ir nuo 6 iki i>: 
Nedėlionr^n nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

Viso 35
—Ten Buvęs.

Lietuvių Rateliuose
Del “Vilnies” šmeižty 

K. Dibaičio

Keletas uždarytų karų bile kokia kaina. Nėra nei vieno taip popu
liariu karo, kaip šis Columbia Six Sedan. Jis tuojau patinka kiekvie
nam netik savo gražumu, bet ir labai puikiu užbaigimu, taipgi savo 
parankumu. Labai lengvai įsėsti ir išlipti, tiek daug* yra vietos kaip 
ir dideliuose karuose — visi šitie parankumai prisideda prie jo geru
mo ir gražumo. Visas vidus yra išmuštas labai geru audeklu, sidab
rinės spalvos. Ir jo kaina nėra didesnė negu kad jus mokėtumet už 
šešių cilinderių atdarą karą.

WM. LANDSHAFT & BRO.
i *

Sportas
CICERO BASE-BALLININKAI
SUKIRTO CHICAGIEčlUS

CICERO. — šis miestelis 
progresuoja ir netik neatsilie
ka nuo didžiosios Chicagos, 
>et dar ir pralenkti bando vi

sokiame savo veikime. štai 
tad ir atmintinių dienoj, geg. 

.’l) d. Cicero Liet. Raudonos 
Rožės Kliubas turėjo prie 12 
gt. ir Cicero Avė. base-ball 
i ungtynes su paskilbusiu Bal
tos žvaigždės Kliubu iš Chica- 
go. Pastarieji buvo atvažiavę 
parodyti ciceriečiams kaip gra- 
, inti base-ball, bet ciceriečiai 
)uvo tai pirmiau išmokę ir 
patys ciceriečiai parodė kaip 
reikia grajinti, sumuodami Bal
tos žvaigždės Kliubą 5 prieš 3. 
Chicagiečiai išvažiavo’ nusimi
nę, bet ką padarysi: geresniam 
vis tenka laimėjimas.

Raudonos Rožės grojikai la
bai gražiai groja — yra ko pa
žiūrėti. Labiausia pitčeris A. 
Gražulis, kad sviedžia bolę tai 
mušėjas nusigąsta ir nežino ką 
daryti: muša su kočėlu, bet į 
bolę pataikyti neįveikia. Taip
gi ir katčeris F. Dekaviče’ yra 
geras: jis pagauna bolę pir
miau negu mušėjas * gali už
duoti. Bet ir visi kiti grojikai 
groja irgi gerai.

Base-ball mylėtojai, jei no
rite pamatyti gerą “bąli game,” 
tai atvažiuokite į Cicero prie 
12 gt. ir Cicero Avė. (18 Avė.) 
kada groja Raudonos Rožės 
Kliubas. Jis groja gi bolę be
veik kiekvieną sekmadienį.

Raudonos Rožės “score” 
AmB R. H. E. 

Janowski, 1 B. 2 10 0
Sbrade, R F. 2 2 0 0
Martin, R F. 2 0 0 0

“Vilnies” nr. 41 tųlas Pakau
šis prapliupo šmeižtais prieš ar
tistą K. Urbaitį ir nepasitenki
nęs dar jo asmens apšmeižimu, 
prikergi ir laikraštį. Gal bus tad 
ne pro šalį nušviesti publikai 
<aip dalykai ištikrųjų yra, kad 
niekas neliktų nuviltas tais 
šmeižtais.

Tas Pakaušis rašo, kad buk 
atsiradęs vėl vienas “spešelnin- 
<as”, todėl jis randąs reikalą 
įspėti lošėjus, kad jie butų at
sargus ir pasidabotų. Taip gali 
rašyti.tik tokis žmogus, kuris 
neturi jokio padorumo ir kurio 
sąžinė senai jau yra mirusi.

K. Urbaitis nėra jokis “spe- 
žino ne- 

bet , 
Beit

2338 Milwaukee Avė., Tel. Humboldt 0502

MM I . ...................

AR ESATE NEGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina 60 centai

PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, IOWA

jį 
pats

ir 
pažįstantieji, 

Pakaušis.
žmonių, kurie jokiu

šelninkas” 
tik 
ir 
matyt yra
budu negali iškęsti kitų žmonių 
nešmeižę. K. Urbaitis netveria 
jokių kompanijų ir dirba vienui 
vienas. Jis neima nė nuo vieno

PINIGAI YRA
APSAUGOTI
— kuomet investuosite į bo
nus apsaugotus per pirmos 
klesos morgičius ir ilgam 
laikui kontraktu ir lysu dcl

United States 
Post Office Dept.

SU GERU NUOŠIMČIU 
KURIS ATNEŠA

Mes maloniai prisiusime 
jums dykai knygutę “Invest- 
ing Money Safety” kurioj 
yra visi nurodymai. Tik at
siųskite vardą ir adresą.

ELEKTRA
Svietą ir pajiegą gavėdama } seniui ir nauju* namus, talpai dirb

tuves. Cash arba ant iimokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje 

THE BRIDGEtORT ELECTRIC CO„ Ine, 
A. BARTKUS, Pres.

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

“Dirva” Persikėle Naujon Vieton i
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
• SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

Pinkham’s Vege
table Compound 
man padarė. Aš 
esu vedusi jau tre
ji metai, lankiau 
daktarus ir gy-’ 
džiaus du syk sa
vaitėje nuo ma
no skausmų kas 
savaitę. Aš bū
davo guliu lovoje 
tris ar keturias 
dienas ir daktaras 
įčirškia kasžinką įbūdavo ateina ir 

mano ranką ir užmigdydavo manę, 
taip kad aš nebekentėčiau skausmo. 
Bet galų gale daktaras man pasakė, 
kad aš turiu turėti operaciją, jei aš 
noriu turėti vaikų. Aš būdavo atlan
kau draugę kuri turėjo pirmutinį kū
dikį ir aš pasakiau jai, kad man rei
kės eiti į ligonbutį, ji man pakakę., 
‘nedaryk to’! Nueik ir gauk butelį 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound ir daugiau nereikalausi opera
cijos’. Mano vyras parnešė man tuo- 
i‘au vieną butelį. Dabar aš turiu du 
:udikius. Tikėkit man, aš rekomen

duoju Vegetable Compound bile mo- 
terei kuri turi kokią moterų ligą. Ji 
pagelbėjo man ir mano draugams”. 
— Mrs. A. McAndlessį 1709 S. Mor
gan St., Chicago, III. Pardavimui 
pas aptiekorius visur.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Miclūgan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted SI.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
T«J. Boulevard 4774

f —“ >
Physicai Therapy 

Institute
DK. ANELE KAUSHILLAS 

ChirOpractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

. 3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Pitone Yards 4951 t__ ___________________________ .

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

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

American Line
White Star Line

N, Y. — Plyinouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisieknnas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

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

i Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chicago, Iii.

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

POLO CHEMICAL CO.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuorai padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams tu kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sią, parankiausia ir dalikatniaucia 
mašinčlS gu lietuviškomis raidėmis 
Šyti^U^^e* r ra-

Gaunamo*

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

NOKTO
LLOYDt

Savaitiniai išplaukimai į 
LIETUVĄ 

per
NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicacro. III.

MOKĖK PINIGAIS 
ir pirk per pusę pigiau tie
siog iš dirbtuves.

A A I
' i d

EDVARDAS
GRIGARAVIČIUS <

Jo varde aš žemiau pasirašiusi 
nuoširdžiai užprašau visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Edvardo metų sukak
tuvėse, kjurios atsibus ketverge, 
birželio 5tą d. 1924, šv. Marijos 
Panos Nekalto Prasidėjimo 
Bažnyčioje, 4543 So. California 
Avė., Brighton Park, 8tą vai. iš 
ryto, čia įvyksta mišios atmi
nimui Edvardo ir kitokios pa
maldos. Po pamaldų visi teik
sis atvykti j namus, 4233 So. 
Maplewood Avė.

Su pagarba, r
Antanina Mickevičienė,

Edvardo puseserė.

Ar jus žinote, kad
Didžiausia farma pasaulyje sako

ma yra Chihauhua, Mexico, ji yra di
dumo 8,000,000 akrų ir rubežiai yra 
150x200 mylių. Ar jus žinote, kad 
ilvūlešimts Helmar Turkiškų 
tų nekainuoja daugiau negu 20 pa
prastų cigaretų kurie yra verti kelis 
sykius daugiau.

Jacob Kulp
&Company,lnc.

So. La Šalie St., Chicago 
Telephone Dearborn MM

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LLNIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų. krutinOje ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia j mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. i 
Nuo išnarinimu ir numušlmų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmų 

šalin.
Visuomet laikykite bonkų po rpnka-r 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonkų aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

endorius!
Pilnas žmoniųDr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo 11-

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti' kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius' ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovanų.

Tel. Lafayette 4223
Plumbiiig, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju lruiogreri*xvisiai

3228 W. 38-t’h Si., Chicago, III.

1,11 IW’ IW11 fR* I rwMiny.iMlMBFIlMiMIIIJMIDIVIIIiMĮlBI
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Dviejų (2) kavalkų dailiai 
dirbti (aptraukti) 
parsiduoda 
tik už
Trijų (3) kaval- 
kų už

Globė Upholstering 
Furniture Co.

6637 So. Halsted St., Chicago.

ap- 
gražiu Velourų 

$65.00 
$87.00

i

For Headache
.Siek Stonach

One or two Orangeino powders braco you 
right up, the pain is gono, your stojnųch 

į. settlear nervas relax, the entiro system 
' rosponds. Perfect medicine for men or 

woinon, prevents nearly all siekness. Get 
/ a 10c pkg. Orangelne powders of any 

drugglst. Milllons usod yearly. Thoy never 
fa.il. Forniulu on ovory narcotlca.

<Powdcx«)

privatiikų gydymui kambariu
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką b ^ope- 
jišką bt ardy
mo. Did.Ul skai
čius žmotivf til
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių • 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje, 
Priėmimo 
Priėmimo 
Valandos:

ištesėti 
nereiks, •

kambarys 506 dėl vyrą, 
kambarys 508 dėl motent 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedalioj r.uo 
1O vai. ryte iki 1 vai 
n». PanedSlyj, serede^t ir 
lubatoje nuo 10 vai. 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kaušis nebūtų apie tai rašęs, bet 
butų nubėgęs pasisiūlyti jam bū
ti agentu.

Kaslink Naujienų spešelnišku- 
mo, tai reikia paklausti “Vil
nies” ponų, ar jie-bent viename 
savo laikraštėlio numery yra 
įspėję visuomenę nuo dėjimo pi
nigų pas buvusius spešelninkus, 
pirm negu jie bankrutijo: To 
“Vilnis” niekad nedarė ir nega
lėjo daryti, nes jos draugai bu
vo tų spešelninkų agentai. Aš ge
rai pažįstu vieną didelį, didelį 
bolševiką. Jis užsiimdavo namų 
malevojimu, bet dabar slapstosi. 
Pradedamas budavoti namą jis 
pirmiausia namo prieky išmalė- 
vodavo didelę raudoną vėliavą su 
užrašu “Ura už bolševikus”. Ka
da spešelninkai su žmonių pi
nigais išdūmė savo keliais, tai 
pasirodė, kad tas ui t ra-bolševi
kas buvo tų spešelninkų genera
linis agentas Brighton Parke. 
Jis tad paslėpęs savo automobi
lių pas tūlą graborių irgi dūmė 
kartu su spešelninkais 
ir dar ir dabar tupi 
kur-nors pasislėpęs kaip
žvirblis. Naujienos gi dar senai 
prieš tai perspėjo visuomenę sau
gotis tų spešelninkų ir jeigu 
žmonės butų paklausę Naujienų 
įspėjimo, jie nebūtų sukišę savo 
kruvinu prakaitu uždirbtus pi
nigus tiems nenaudžiams.

Šitą aš rašau ne kam nors pri
jausdamas ir ką neapkęsdamas, 
bet man rupi tiesa. K. Urbaitis 
nėra mano draugas, tik pamatęs 
“Vilny” šmeižtus ėmiau tyrinė
ti dalyką ir ką sužinojau, tą ir 
paskelbiu. Pats Pakaušis irgi 
buvo tame Urbaičio artistų bū
rely, bet kad dėl savo nesuga- 
bumo negavo “žvaigždės” vardo, 
tad dabar ir bando artistą Ur- 
baitį šmeižti. Mat pas mus kar
tais atsiranda tokių “didelių” 
“artistų”, kurie patyrę, kad ant 
scenos reikia užlipti laiptais, o 
ne nuo lubų — nukristi, įsivaiz
duoja esą visągalintįs ir nori 
tuojaus būti “žvaigždėmis”. Ki
tiems to jų “talento” neįžiūrėjus 
jie ir pradeda visus šmeižti, jei 
tik randa sau laikrašty vietos. 
Taip yra ir su Pakaušio šmeiž
tais. — Menulis. •

Atmintiniy dienos ajjvaik- 
ščiojimas Tautinėse

. Kapinėse
Atmintinių dienoje, geg. 30 

d., Tautinėse kapinėse susirin
ko tūkstančiai žmonių iš visų 
Chicagos ir apielinkės dalių. 
Daugelis atvyko į tą kapinyną 
pagerbti ir paminėti tuos savo 
artimus, gimines, draugus ir 
pažystamus, kurie ten jau ilsisi 
amžinu miegu; kiti gi atvyko 
aplankyti savas, laisvas ir ne
priklausomas nuo Romos kuni
gų trusto kapines.

Apvaikščiojimą atidarė kapi
nių pirmjninkas A. Tamkevičia, 
paaiškindamas tos dienos tiks
lą. Po to J. Keturakio vedamas 
benas sugrojo gedulių maršą, 
paskui gi žurono vedamas Kan
klių choras neblogai sudainavo 
keletą tam apvaikščiojimui tin
kamų dainelių. Po to sekė vie
tinio komunistų laikraščio re
daktoriaus A. Andriulio kalba. 
Jis kalbėjo labai “filizofiškai”. 
Bet bekalbant, turbut nuo dide
lio raitimosi, pradėjo jam atsi
liepti Maskvos teikiami ir jo 
suvalgyti “sanvičiai” ir jis šoko 
garbinti tų “sanvičių” davėją 
Nikolojų Leniną. Po jo kalbos 
dainavo P. Sarpaliaus vedamas 
Pirmyn Mišrus Choras, kuris 
sudainavo gana gerai keletą 
dainelių. Po to Dr. A. Montvi- 
das pasakė atmintinių dienos 
apvaikščiojimui pritaikintą pra
kalbą. Dar kalbėjo P. Dubickas 
apie laisvas ir nepriklausomas 
nuo kunigų kapines, jų reikšmę 
ir jų naudą lietuviams. Muzika 
dar sykį; užgriežė ir tuo progra
mas ant kapinių užsibaigė. Bet 
dar ilgai dideli būriai žmonių 
vaikščiojo po kapines ir puošė 
kapus savo artimųjų.

Vienas dalykas betgi yra pei
ktinas. Būtent, tai, kad publika 

i kapinėse programo dalyviams 
kėlė ovacijas delnų plojimu. Ro
dos, tokioj vietoj panašių ova
cijų neturėtų būti daroma. Ki
tas peiktinas dalykas tai tas, 
kad kapinėse buvo pardavinėja
mi kokie tai laimėjimo tikietai. 
Tai darė komunistės. ’ Jukelis 
taipjau pardavinėjo kokias tai 
knygas, ir laike programo. To- 
kis bolševikiškų biznierių elgę
sis yra smerktinas, nes kapinės, 
tai ne Jeffersono miškai, kur 
bolševikai spekuliuoja savo bol
ševizmo idėjomis.

į Prie pat kapinių, giraitėje, 
buvo sustoję keliolika šimtų 
automobilių, o apie tuos auto
mobilius ir pamiškio lygumoje 
buvo išsimėtę ant žalios pieve-. 
lės, tyrame ore, būreliai lietu
vių šeimynų, draugų ir draugių. 
Bet kur tik nepažiūrėjai, visur 
pas užkandžiautojus matėsi ir 
“naminėlės”. Mat nors į šias 
kapines suvažiuoja ir laisvesnių 
pažvalgų žmonės, bet laikosi se
nųjų katalikų papročių—“prin
cipų”, kad numirusius tinkamai 
pagerbt, pasimelsti ir apgiedot, 
tai būtinai reikia ir degtinės iš
sigerti.

Kapinių naudai gi parengta
me piknike taipjau dalyvavo 
tūkstančiai žmonių ir griežiant 
Keturakio benui seni ir jauni 
linksminosi iki vėlumos.

—Kabardinas.
.......   — — ......  w <

Lietuvis gavo augštojo 
mokslo laipsnį

• f

šiomis dienomis p. P. Ado
maitis, kuris nesenai grįžo iš 
Iowa univeirsiteto, lankėsi Nau
jienose. Iš jo teko patirti kad 
jis netuščiomis parvažiavo. Jis 
parsivežė augštojo mokslo laip
snį — Bachelor of Arts, kuri 
jam suteikė Iowa Universite
tas.

P. Adomaitis atvažiuodamas 
iš Lietuvos, kaip ir musų dau
guma, neatsivežė nė turtų, nė 
daug mokslo. Tiesa, jis atsivežė 
truputį daugiau negu mus dau
guma—jis atsivežė iš Lietuvos 
tvirtą valią, pasiryžimą ir aug- 
štus idealus. — Jis turi užsibrė
žęs sau tikslą ir siekia jo eida
mas erškėčiuotais keliais, ku
riais teko eiti daugumai musų 
amerikiečių inteligentijos. P. 
Adomaitis nemano tenkintis 
šiuo laipsniu. Jis yra pasiry
žęs tuo sunkiu keliu žygiuoti 
dar toliaus. Laimingo jam pasi
sekimo! —Vincas,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
zxie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas Iras savaitė po dolerį-kitą, noi 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
uinige, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

Lietuvos Scenos Mylėtojų Ratelio 
susirinkimas įvyks antradienį, birže
lių 3 d., 7:30 vai. vak., K. Strumilos 
svetainėje

Yra svarbių reikalų Visi ratelie- 
čiai būtinai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys sayo 
pusmetinį susirinkimą birželio 4 d., 
7:30 vai. vak. Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St.

Visi nariai malonėkit pribūti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo Atsiveskit naujų narių; yra 
priimami visi lietuviai namų savinin
kai Chicago. — D. Gulbinas, rašt.

PRANEŠIMAI
EKSTRA POSĖDIS

L. S. S. Pildomojo Komiteto 
ekstra posdis įvyks seredoj, bir
želio 4, 1924, Naujienų name, 8 
vai. vakare . Yra keletas svar
bių ir skubotų reikalų apkalbėji
mui, todėl visi P. K. nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame posėdy.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, birželio 4 d., 
8tą vai. vakare, Raymond Chapel, 913 
W. 31 St. Visi nariai yra kviečiami 
laiku susirinkti.

— Sekretorius.

Draugystės Šv. Petronėlės pusme
tinis susirinkimas įvyks šiandien, 
birželio 3 ęl., Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje.* — Pirm. Bytautienė.

S. L. A. 134tos Moterų Kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, birželio 5 d., 7:30 vai. vak., 
McKinley Parko svet., prie 39-tos ir 
So. Western Avė. Visos narės ma
loniai kviečiamos susirinkiman laiku 
atvykti. — K. Katkevičiene, sekretore

Lietuvių Kriaučių Kliubo susirinki
mas neįvyks trečiadiėnį, birželio 4, 
bet atidėtas į šeštadienį birželio 7 xl. 
3 vai. po pietų Liuosybės svet., 1822 
VVabansia Avė. Nut. Raštininkas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, birželio 4tą, 8 
vai. vak. Mark Whito Sq. sv^t. (Lib- 
rary Room) Malonėkite visi nariai 
ir jų tėvai atsilankyti

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Gerbiami draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti ant ateinančio 
pusmetinio susirinkimo,, kuris įvyks 
birželio 4 (L, 7:30 v. v. G. M, Černaus- 
ko svet,, 1900 So. Union Avė., nes 
bus daug svarbių reikalų apsvarstyti 
ir atsiveskite pc vieną kitą naują na
rį, nes to reikalauja L. T. D. R. No 1 

Kviečia Valdyba.

Ar jus žinote, kad
Dr. Jonert, vokiečių mokslininkas 

tikrina, kad iodinas kuris yra išsun
kiamas iš thyroid liaukos yra labai 
svarbus sveikatai. Reguliuoja kūno 
temperatūrą, o labiausiai miegą. Dau
giau iodino, mažiau miego. Ar jus 
žinote, kad jus galite džiaugtis iš 
100% gryno Turkiško tabako kurį 
jus rūkote Helmaruose.

ASMENĮI JIESIOJIMAI
PRANAS Sikorskas nuo Seirfų, 

Suv. rėd. pajieško savo brolio Albino. 
Visų jo draugų ar pažystamų, žinan
čių jo gyvenamąją vietą, prašau pra
nešti šiuo antrašu: ' :

A. KMIELIAUSKUI, 
Box 26, Wilmerding, Pa.

PAJIEŠKAU savo tėvo Puzaro. 
Paeina iš Akmenės miestelio, Mažei
kių apskričio. Girdėjau gyvena Lo- 
gen, III. Malonėkit tuojau atsišaukti, 
ar kas kitas praneškit, nes turiu daug 
ką pasakyti.

JONAS PUZARAS, 
4427 So. Francisco Av. Chicago, III.

AS JADVIGA GRIŠAITĖ po vyrų 
Čepaitienė, pajieškau tetos Petkevi
čienės Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Pakražontės parakvijos, Padvamikų 
kaimo. 20 metų atgal gyveno Chi
cago. Ar ji pati ar kas kitas žinote, 
prašau pranešti, po šiuo antrašu:

JADVIGA ČEPAITIENE
4014 St. John’s Way, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU Augusto Gapšioi Pir- 
miaus dirbo Mercy ligonbutyj Chica- 
go už duonkepi. Jis pats ar kiti ku
rie jj pažįstate duokite žinią man.

ZIGMONTAS GAPŠIS,
107 Valley View Avė., 

Baltinvore, Md.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės ba aš esu našlys 38 me
tų ir kad butų tų metų mergina, ar
ba 35 metų. Turiu gerą darbą ir no
rėčiau gauti gerą moterį. Prašau at
sišaukti ant paduoto adreso, prašau 
nerašyti vyrams.

MR. D. Z.
Box 137, Curtisville, Pa.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTE

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Ltnkbj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dži; usia ir geriausia stogų dengimo 
>i*iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

AŠ PERKĖLIAU savo barbernę į 
naują vietą, pirma buvo 4600 So. 
Marshfield Avė., o dabar 4629 So. 
Paulina St. Prašau visus mano kos- 
tumerius ir pažystamus atsilankyti, 
o aš stengsiuos kuogeriausiai užga
nėdinti.

J. SKRODENIS, 
4629 So. Paulina St.

ĮVAIRUS SUaBIMAI
REIKALINGA siuvama ma

šina. Pirksiu vartotą Singer ar 
kitokią, bile gerai siutų. Prane
škite laišku:: : :

Ona Matukaitienė.
2909 So. Lowe Avenue.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI kambarys dėl 

dviejų švarių vaikinų, kambarys švie
sus ir švarus, arti gatvekarių ir kito
kių patogomų

Atsišaukit telefonu'
Lafayette 2884

• Antros lubos
4233 So. Maplewood Avė.

JIESKO KAMBARlįU
VAIKINUI . reikalingas lui- 

mas pas lietuvius prie mažos 
šeimynos, kur yra elektrikos 
šviesa, aplink 18 ir 32 gatvią. 
Antras: Jos. Kavalites, 1315 N. 
La Šalie St.
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AUTOMOBILIAI
' VEI.IE-BELL CO.
2416 Michigan Avė.

Calumet 4789
♦ ----------------

Išbandyti, Patvirtinti

Didelis pasirinkimas išbandytų ka
rų kaip niekad .dar iki šiol. Keletas 
tų karų dabar yra parodoma musų 
vartotų karų departmente.

1922 PACKARD TOURING
Gražus sportiškas touring mode

lis. Gerame mechaniškame padėji
me, viršus ir pataisymas kaip nau
jas. šis karas turi prie langų spar
nelius, 2 bamperius, 5 beveik naujus 
tajerius ir daug kitų reikalingų daly
kų. Šio’ karo negalima atskirti nuo 
naujo karo. Kuris nori gero karo 
gali pasirtaudoti proga, atiduosime už 
$1,550.

1923 HUDSON TOURING
To puikaus karę negalimo atskirti 

nuo naujo. Originale maleva, viršus 
ir visi įrengimai. Taip gerame pa
dėjime yra kaip tik dabar pirktas. 
Nėra jokio ženklo nudėvėjimo. Yra 
bamperiai iš fronto ir iš užpakalio, ir 
daug kitu rejkalirifcu dalykų, kaina 
tiktai $925.

1922 VELI E SEDAN
Šis karas yra puikioj padėty ir tu

ri žinomą Continental motorą. Tik 
ką yra pertaisytas musų pačių šapo- 
je. Su frontiniąį^/bumperiais, penki 
geri tajerai ir t. t. Puigi proga ųž 
$945.

1923 VELIĮį TOURING
Originale maleva ant to karo yra 

gera, viršus ir kiti prirengimjai kAip 
naujo. Gerame mechaniškame padė
jime, labai geri tajedai. Tikrai ap 
žiūrėkite £itą karą už $835.

1922 HAYNES, CALIF. VIRŠUS
Šis sportiškas modelis yra ideališ

kas karas dėl visokio oro atmainų. 
Vėsus karas dėl vasaros, šiltas ir ge
ras karas žiemai. , Karas ką tik yra 
perdirbtas musų pačių šapoje, numa- 
levotas gražiai molinai. Tajerai bis- 
kį nudėvėti . Yra frontiniai ir užpa
kaliniai bamperiai, ekstra tajeras ir 
daug kitų reikalingų dalykų. Geras 
pirkinys už $815.

Keletas svarbių bargenų:
1922 Studebakei’ Roadster ......  $525
1922 Velie Touring, Fallš motor $495 
Dodge Touring, very good cond. $105 
1920 Buick Touring, 5 passenger $225 
Auburn Touring, new tires ....... $450
1920 Velie Touring; model 48 .... $350 
Cadillac Tburing, big buy ..........  $215

Priežastys
75 pėdos j vakarus nuo Michigan 

Avė., prie 24 St., gera vieta ir pigi 
renda. Tas suteikia mums gerą pro- 
gą kad suteikus jums geras vertes 
pigiai. Niekada dar nebuvo parody- 
ta geresnių verčių.

Geriau pasiskubinkit

Velie-Bell Co.
Vartotų karų departmentas

61 E. 24 St. Phone Caluinet 4789

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo kepykloj, no

riu ir išmokti šį darbą, turiu 
mažą patyrimą. Jonas Pilipavi
čius. 2014 Broadway

Indiana Harbor, Ind.
■gi", '"'j ... rr.TJS-

REIKIA DARBININKŲ
mqterv___

REIKIA operatorkų prie siu
vamų mašinų . Darbas prie kel
nių.

V. SAVAS,
122 S. Clark St. 4 fl* Room 28

REIKIA DARBININKŲ 
"~MOTERŲ

REIKIA moterų pardavėjų paty
rusių prie materijolo, siutų ir d te
siu, patstovus darbas, puiki proga.

Atsišaukite
J. OPPENHEIMER & CO,, 

Ashland ir 47 St.

TUOJAU reikalinga virėja, 
cook, taipgi moteris į kuknią. 
Geros darbo išlygos. Atsišaukit.

1306 S. Cicero Avė.
i Cicero, III.

...   1 ■ ■—----.---------------

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALINGAS barberis va
karais: seredos, pėtnyčios ir su- 
batos nuo 12 valandos. Atsišau
kit 1803 W. 45th St., Chicago, 
Illinois.

i >
REIKIA —

ANTRARANKTO KEPĖJO.
Atsišaukite

1208 E. 93 St.

REIKALINGAS antrarankis'
duonkepis.

Atsišaukit tuojau
3357 So. Auburn Avė.

Tel. Yards 5953

PARDAVIMUI_ _
PARDAVIMUI delikatesen ir 

grosernė, su dideliais gyveni
mui kambariais iš užpakalio, py- 
gi renda, turi būti parduota tuo
jaus. Bargenas. 5129 S. Halsted 
St., Tel. Yards 6969.

------------------------- iv---------- 9------

PAPRASTAS Pianas, keisai 
ir balsai labai gerame padėjime. 
Parduosiu už storage užlaikymą, 
$33.50. Sullivan & Falvey Ware- 
house, 3324 N. Marshfield Avė.

PARSIDUODA cigarų ir deli- 
catessen krautuvė, geroj vietoj, 
ilgas lysas, keturi kam b. gyve
nimui, įsteigta 18 metų. Prieža
stis — turiu kitą biznį.

1848 W. 63 St.

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyventoj kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parduosiu labai 
pigiai, nes šią savaitę turiu apleisti 
tą vietą.

3500 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 6481

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos visko galima laikyt, visi bu- 
černės įrankiai. Kas nori gali pama
tyt. Parduosiu labai pigiai. Priežas
tį patirsite ant vietos.

ANTANAS MARTINKUS ' 
4601 So. Hermitage Avė.

NETIKĖTAS BARGENAS. Par
siduoda bučernė ir grosernė, su namu 
ar be namo Brighton Park ąpielinkė- 
je. Parduosiu labai pigiai, arba mai
nysiu ant loto ar automųbilio Prie
žastis nesutikimas partnerių. Agen- 
tij prašau neatsišaukti.

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ii* bučer
nė, prie biznio gatvės, geras cash 
biznis. Yra trejos svarstykles — dve
jos naujos, ledo mašina ir mėsos ka- 
potuvas. Pigiai greitam pirkėjui., 

5358 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas. randsi prie 
1627 Newbcrry Avė. Pardavimo prie
žastis — liga.

Šaukite telefonu
Canal 3731 a

EXTBA, parsiduoda kriaučių ša- 
pa, dirbu naujus vyriškus ir mo
teriškus drabužius, Senus kliniju, 
prosiju ir taisau; gera vieta paty
rusiam kriaučiui; turiu parduoti 
į trumpą laiką. Pardavimo prie
žastį ir kitas informacijas patirsit 
ant vietos.

837 Irving Park (ir Broadxvay) 
I. A. Klecks

PARDAVIMUI šuo veislės 
“Belian police dog” geras prie 
namų, biznio ir labai paklusnus 
šuo. Nupirksit pigiai. Kreipki
tės, G. Bender, 2150 So. Hoyne 
Avenue.

PARDAVIMUI kriaučių dirp- 
tuvė, darbo užtektinai dėl 2 dar
bininkų. Parduosiu pigiai.

G. BENDER, f 
2150 So. Hoyne Avė.

PARSIDUODA groserukas ir 
kendžių storas, ar kas nori gali 
pirkti su rakandais ir be rakan
dų, 4 ruimai pagyvenimui.

2118 W< 23 St. i r

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI saliunas su 

namu, lietuvių kolonijoj, netoli 
Švento x Kryžiaus bažnyčios.

Atsišaukite:
4527 So. Hermitage Avė.

GROJIKUS pianas, paprastai $700 
pirmos klesos padėjime, benčius, ka
binetas ir 75 muzikos rolelių, parduo
siu už $100 ir $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė, 1389 Milwaukee Avė., klauskite 
Jankovvski Player Piano.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda automobilių “suplies” 

Cherging Bateris ir taisymo įstaiga, 
o taipgi 6 automobiliai. Parduosiu 
arba priimsiu pusininką. Biznis iš
dirbtas per 8 metus, arba mainysiu 
ant prapertės. Naujienos, 1739 South 
Halsted St. Bdx 493.

PARSIDUODA Valgykla, biznis, 
geras, senas, išdirbtas Turiu par
duoti, nes esu vienas ir negaliu pa
kankamai prižiūrėti biznio .

Atsišaukite
2748 W. Chicago Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, labai geroj vietoj, lietuviais ap
gyventa vieta. Užpakalyje 4 kam
bariai dėl gyvenimo, renkos 40 dol. su 
rakandais ar be.

Atsišaukite 
4420 W. 63rd St.

PARSIDUODA grosernė ge
ras biznis. Priežastis pardavi
mo einu į didesnį biznį. Par
duosiu pigiai jai pirksi šią sa
vaitę, 912 W. 20 St., Tel. Canal 
2019.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, lysas 3 metams, renda 
pigi, senas išdirbtas biznis. Nu
pirksit pigiai. Kreipkitės 

821 W. 34th St.

PARDAVIMUI Viktrola “Vic- 
tory” su elektriką varoma, kai- 
nuojo $300, nupirksit pigiai. 
Kreipkitės, G. Bender, 2150 So. 
Hoyne Avė. %

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, labai geroje vietoje: 
už pinigus arba mainais į na
mus.

1010 W. 18 St.

NAMAI-ŽEME

Tel. Yards 1571 t
Kur taip tamsta skubini? O pas 

Valaitį. Jis daugiausiai turi namų 
parduoti, mainyti. Maino namus ant 
bučernių, farmų, o bučemes, groser- 
nes, farmas mainau ant namų.

2 flatų ir Storas medinis, kai la 
$4,000, pinigais $500, 6 kambarių na
mas', lotas 50x125, kaina $4,500, pini
gais $1,000. 5 kambarių cottage, lo
tas 60x125, kaina $3,000, cash $1,300. 
2 flatų po 6 kambarius, mūrinis, lo
tas 51x125, kaina $12,500, cash $4,509. 
8 flatų muro namas, pigus, kaina 
$15,000, cash $5,000. 2 flatų no 6
kambarius. 2 flatų po 6 kambarius, 
mūrinis, kaina $12,800, pinigais 
$4,000. 6 flatų mūrinis namas, 1
mašinai garadžius, kaina $10,500, 
cash $3,000. 3 flatų muro namas.
Mainau ant bučernės ar ant groscr- 
nes. 2 flatų muro namas, mainau 
ant farmų.

PARSIDUODA 2 flatų ir bci- 
zmentas, elektra, gasas, vanos 
ir taip toliau.

Atsišaukite:
728 W. 17 Str.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 2-5 ir 4-4 kamba
rių flatai,. gasas, elektra ir toi- 
letai, randasi 714 W. 21 PI. Del 
informacijų kreipkitės.

1733 So. Halsted Str.

PARSIDUODA dviejų augštų mu
ro namas, kieto medžio trimingai, 
elektros šviesa, apie 15 metų senu
mo, dviejų karų garadžius. Kaina 
$7,500.

Kreipkitės /
2414 W. 34 St.

PARSIDUODA kampinis namas f u 
bizniu, bučernė, grosem^ ir lunch 
rumis, 2 ruimai dėl gyvenimo, lotas 
50 pėdų per 125 garadžius ant 2 ka
rų, l(aina su visais bizniais $15,000, 
mortgečius $8000. Aš mainysiu ant 
mažos grosemės, aš nemoku buče- 
riaus darbo. Pocevičius, 2325 Wer>t 
69 Street.

MARQUETTE MANOR bungalov/, 
G dideli kambariai, sun parlor, ug- 
navietč, knygynas ir bufetas, ar- 
žuolo triiningas, karštu vandeniu; 
šildomas, bargenas už $9800, pini-1 
gaiš $5.000. I

Saukite Republic 1932

Kam Rūpintis
Laikas gaišinti kur kitur 

kadangi mes jum galime iš
mainyti arba parduoti į sa
vaitę laiko namus, lotus far- 
mas taipogi visokius biznius 
mainom ant namų, mažes
nius namus ir lotus nedaro 
skirtumo kokioje apielinkė- 
je jus turėtumėt išmainom 
ant didesnių namų visose da
lyse Chicagos. Kas turit 
pirmus arba antrus morgi- 
čius taipogi išmainom ant 
namų.

Kreipkitės ypatiškai, laiš
ku arba telefonuokit

J< Namon
3418 W. Marąuette Rd. arba 
67 Blvd. arti Western Avė., 

Chicago, III.
Phone Prospect 8678 

Ofisas atdaras kožną dieną 
iki 9 vai. vak.

NAMAS
Ant pardavimo mūrinis namas ant 
3 pagyvenimų ir štoras taipogi 3 tuš
ti lotai ir garadžius. Viskas krū
voje.

Kreipkitės:
11754 Sangomon St.

Chicago.

Mes pabudavosime jums 
ką tik jus norėsite ir kur tik 
norėsite į Marquette Manor. 
Musų kainos yra teisingos. 
Planai yra suteikiami.

WEBER & WILLIAMS 
2516 W. 63rd St.

Phone Republic 1932

NAUJAS 2flatų mūrinis, prie 
6414 So. Francisco Avė., 6—6 kam
barių, dideli kambariai, moderniš
kas, garu šildomas, plieno kon
strukcijos, lietuvių ir anglų kolo
nijoj, bargenas $15,500, pinigais 
tiktai $5,000.

Weber & Williams, builders 
2516 W. 63rd St.

Phone Republic 1932

PARDAVIMUI medinis biz- 
niavas 1 aukšto namas. Namas 
visai geras.

Kreipkitės
3200 Auburn Avė.

PARDAVIMUI namukas, lie
tuvių apgyventoje vietoje, Mi- 
chigano vaisių ruože, netoli mie
sto ir geležinkelio. Priimsime į 
partnerius, J. Johnson, 154 W. 
Oak St., Chicago.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
namas, elektra, vana, toiletai, 
gasas, 27x115. 522 W. 46 Place. 
Savininkė gyvena 4727 Prince- 
ton Avė.

MORTGECIAf-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

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

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress-| 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
...............—.......... ■, z

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

KAIP išmokti važiuoti su au
tomobiliu, $15 Mokiname prak
tiško karų taisymo, šoferio lais- 
nis garantuojamas.

3460 Ogden Avenue.




