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Lietuvos švietimo mi- 
nisteris—klerikalas
12 žuvo eksplozijoje

Organizuos plieno darbininkus
Lietuvos Švietimo Ministe- 

ris klerikalas Bistras
VVASIIINGTON, D. C. Liepos 

9, (L. I. B.)—Lietuvos Švieti
mo Ministeriu yra paskirtas bu
vęs Pirmojo Seimo pirmininkas 
d—ras Bistras.

4 
*

12 žmonių užmušta 
eksplozijoj

Smarki eksplozija kulkų dirbtu
vėj. 23 darbininkai sužeisti.

ALTON, III., 1. 11. — Dvylika 
žmonių liko užmušta ir 23 liko 
sužeisti smarkioj eksplozijoj 
VVestern Cartridge Co., dirbtuvėj 
East Altone. Tarp užmuštųjų 
yra septynios moterys. Visi už
muštieji yra tos dirbtuvės dar
bi n i nkai-darbini nkės.

Eksplozija ištiko tame dirb
tuvės name, kur senos kulkos 
buvo atlupinėjamos ir išimamas 
iš jų parakas. Kampanija buvo 
nupirkusi iš vadžios daug senų, 
bet nevartotų kulkų ir jas atlu
pi nėjo, kad išėmus paraką it pa- 
iMiliki|s esanti ktfltkose varį ir mi- 
singį. Daroma tyrinėjimai, kad 
nusprendus kaip įvyko eksplo

zija. Spėjama, kad gal kiek iš- 
fimitoi parako pakliuvo tarp maši 

nos ratų ir užsidegė. Kaip pa
sakoja sužeistieji, pirmiausia 
pasirodė liepsna, kuri šovė iki 
lubų ir tik paskui pasigirdo bai
sus trenksmas—eksplozija. Po 
eksplozijos kįlo gaisras, bet jį 
veikiai užgesinta.

Eksplozijoj užmušta penkis 
žmones, o kiti 7 mirė ligoninėse 
nuo žaizdų. Viena užmuštųjų, 
Minnie Warren, yra motina 10 
vaikų ir tik už kelių valandų 
priei eksploziją buvo pradSjusi 
toje dirbtuvėje dirbti.

Pakėlė valdininkų algų.

BERL1NAS, liepos 11. — 
Vokietijos Valdžia Ipaskelbė 
pakilimų algų valdininkams, 
siekiantį apie ' 80 nuoš. Prie 
naujojo pakėlimo algos, kanc
leris Cuno gaus 27,000,000 
markių į mėnesį, arba $20.51 
j savaitę.

Kas turit 
pardavimui 

automobilig?
Gal kas iš tamstų turite var
totų automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

Organizuos geležies ir 
plieno darbininkus.

Darbininkų ; organizavimas 
bus vedamas iš Chicago, Cle- 
veland ir Bethlehem ir jį 
rems Amerikos Darbo Fede
racija.

CLEVELAND, O., liepos 11.’ 
— Neužilgo prasidės labai 
smarki kampanija, kad suor
ganizavus 375,000 plieno ir 
geležies liejyklų darbininkų, 
kurie vis dar tebėra neorgani
zuoti. Tų organizavimų rems 
visomis savo jiegomis Ameri- 
gos Darbo Federacija ir jis bus 
vedamas iš trijų geležies pra
monės centrų — Chicago, Cle- 
vcland ir Bethlehem, Pa.

Pradžiai organizavimo dar
bo bus suvartota $70,000, ku
riuos Federacija jau pirmiau 
buvo paskirusi tam darbui. 
Organizuoto j ai mano, kad da
bar yra patogiausias laikas or
ganizavimo darbui, 'kada ir 
pats Gary išsireiškė už panai
kinimų 12 valandų darbo die
nos, “jei bus užtektinai darbi
ninkų“. Darbininkai tai prii
ma kaipo plieno karaliaus 
“bluffų“, nes ir dabar darbi
ninkų netrūksta. Organizuoto- 
jai tvirtina, kad jei dabar kil
tų tokis geležies darbininkų 
streikas, kokis buvo 1919 m., 
tai jis turėtų visų organizuo
tų darbininkų paramų.

Organizavimo pamatau butų 
dedami sekami reikalavimai: 
pakėlimas algos, pagerinimas 
darbo sųlygų, įvedimas 8 vai. 
darbo dienos ir suvaržymas 
immigracijos. Pastarųjam rei
kalavimui vargiai geležies dar
bininkai gali pritarti, patys bu 
darni ate i vtia i s. Su varžymas 
immigracijos yra tik megia- 
Gomiperso arkliukas, nors ir 
pats Gompcrsas yra ateivis iš 
Anglijos.

Francija nori didinti armiją
Norinti būti prisirengusi karui, 

kurio “norinti išvengti.“

PARYŽIUS, liepos 11. — 
Pulk. Jean Fabry, pranešėjas 
atstovų buto armijos komisi
jos, išdalino parlamento na
riams pilonų reorganizuoti 
Francijos armijų ir padidinti 
jų iki 660,000 kareivių. Armi
ja turinti būti taip reorgani
zuota, kad prisitaikius prie 
patyrimų iš buvusio karo.

Svarbiausiu pavojum yra 
gasai ir aeroplanai. Francija 
kariųėj aviacijoj yra pirmoji 
šalis pasauly, bet vistiek nerei
kia aviacijos užmiršti ir reikia 
nuolatos jų tobulinti ir j ieško 
ti naujų išradimų, nes gal vei
kiai atsirasianti ir orinė ka- 
nuolė.

“Mes rengiame armijų ka
rui. kurio norime išvengti“, 
sako raportas. Bet atsitikime 
karo, franeuzai turį būti pasi
rengę pirmieji užduoti priešui 
smūgį, nes pirmesnis smūgis 
visuomet yra skaudesnis.

Didelė turky pergalė taikos 
derybose.

Ji nebebusianti “Europos ligo
nis“. Talkininkai nusileido 
tik bijodamies naujo karo.

LAUSANNE, liepos 11. — 
Artimųjų rytų taikos sutartis 
jau yra paruošta ir, manoma, 
ji bus pasirašyta sekamų sa
vaitę. Tai yra didelė Turkijos 
nacionalistų pergalė ant did
žiausių pasaulio valstybių. Bet 
nežiūrint didumo Turkijos per
galės, Konstantinopolis pasiti
ko žinių apie taikų, labai ra
miai, nercikšdamas j<j>kio dide
lio džiaugsmo.

Turkų pergalė yra taip pil
na ir taip didelė, kad veikiau
sia patys turkai negali jos per
prasti ir nesuparnta kaip tas 
stebukilas įvyko.

Derybos tęsėsi aštuonis mė
nesius. Žingsnis už žingsnio ga
biausi Anglijos, Francijos ir 
Italijos diplomatai turėjo trau
ktis iš saVo pozicijų, kurias jie 
buvo užėmę su tokiu pasidid
žiavimu ir nusisprendimu. Iš 
premiero Poincare pareiškimo, 
kad Francija niekados nenusi
leis kapituliacijų klausime, 
nieko nebepasiliko: Francija 
nusileido. Iš Curzono kalbos 
vasario 4 d., kad Turkija turi 
pasirašyti taikų tų dienų arba 
ji gaus labai sunkias sųlygas, 
irgi nieko nebeliko. Net ir An
glija buvo priversta sutikti su 
visu tuo, ko Turkija reikalavo.

Derybose buvo paliesti šeši 
svarbiausi klausimai — kapi
tuliacijos, Turkijos skolos, 
Dardanelų evakavimas, s 
sios koncesijos, Mosul ir sve- 
;imų šalių “švietimo“ įstaigos 
— ir visuose tuose klausimuo
se laimėjo Turkija, ir tai taip, 
<ad nebūtų daugiau laimėjusi, 
jei ji butų išėjusi iš pasaulinio 
<aro pergalėtoja ir butų pati 
diktavusi taikos sųlygas.

Turkija pradeda naująjį gy
venimų kiek mažesnė, nes jos 
teritorijos liko apkarpytos, bet 
užtai būdama liuosa nuo senų
jų sųlygų ir kapituliacijų, ku
rie darė Turkijų priklausomų 
nuo kitų valstybių. “Turkija 
nebėra Europos ligonis“, parei
škė Ismet Paša.

Talkininkai yra labai nepa

tenkinti Turkijos sutartimi, 
)et nemato kitokios išeities, 
kaip pasirašyti po ja. Jie kalti
na vieni kitus už tai, kad jie 
tiek daug turėjo nusileisti 
įurkams. Franeuzai sako, kad 
turkai niekados nebūtų laimė- 
ę, jei tanp pačių talkininkų 

butų buvęs sutikimas. Turkai 
žlinoj^ kad jta/lkininkai mei- 
skelbs jiems naujo karo ir 
todėl gailėjo statyti kokias tik 
norėjo sųlygas. Anglai gi sako, 
<ad tokių sutartį prisiėjo da
ryti todėl, kad Francija atsisa
kė maišytis į artimųjų rytų 
avantiūras ir sutiko verčiau 
netekti kelių šimtų milionų 
frankų į metus ant Turkijos 
skolos, negu įsivelti . j naują 
karų. Franeuzai taipjau atsi
sakę prisidėti prie sumanymo 
užgriotfimo Kor|stantinopcĮlio 
ir pašalinimo turkų valdinin
kų. Bet faktas yra tas, kad de
rybose ilgiausia laikėsi franeu
zai ir tik nusileido, kad kitos 
valstybės pradėjo grūmoti už 
ardimų konfcerncijos.

Talkininkai dabar jau ren
giasi evakuoti Konstantinopo
lį. Bet jis bus evakuotas tik 
apie spalio 1 d. Turkijos vald
žia neduosianti ratifikuoti su
tartį dabartiniam neprielan
kiam valdžiai seimui, bet pa
duos jį naujam seimui, kurio 
rinkimai jau yra paskelbti. 
Naujasis seimas susirinks apie 

rugp. 2 d. ir ratifikuos sutartį 
po to už kokios savaites laiko.

Francija galutinai ratifika
vo laivyno sutartį.

PARYŽIUS, liepos 11. — 
Francijos senatas šiandie po 
piet 287 balsais prieš 3 ratifi
kavo be jokiųjpataišų Washin- 
gtono laivynų sumažinimo su
tartį.

Tokiu budu tų sutartį yra 
ratifikavusios visos jų pasira
šiusios šalys ir jį po apsimai- 
nymui ratifikacijomis, bus vy
kinama. Tuja sutartimi apru- 
bežiuojama Amerikos, Angli
jos, Japonijos, Francijos ir Ita
lijos karo laivynus, bent bu- 
davoj imąsi didžiųjų karo lai
vų.

Naujas Latvijos kabinetas
RYGA (E.) “Letos“ praneši

mu, birželio 21 d. sudarytas 
naujas Latvių kabinetas iš vals
tiečių koalicijos, centro ir deši
niųjų socialdemokratų. Kabine
to sąstatas toks: ministeriu 
pirmininkas ir užsienių reik, mi- 
nisteris Meierovič; vidaus rei
kalų — Birsneek; teisingumo 
—Hautmanus; švietimo — Gai- 
lits; žem. ūkio — Bauers; susi
siekimo — Paniuks; darbo — 
Klaustinsth; karo — Dulcens; 
finansų—Punga.

Be to, 2 vice ministeriam, bū
tent: vidaus — Danis, švieti
mo—Jauzems suteikta taip pat 
teisė balsuoti.

Žaibas užmuš& B žmones
DETROIT, Mieli., liepos 11.

— Žaibas užmušė tris žmones 
Michigano valstijoje.

Dvi moterys 'liko užmuštos 
ant ūkės ties Cedar Rapids, la. 
Viena mergaitė sunkiai sužeis
ta. Jaunas vaikinas liko už
muštas žaibo ties Fort Dodge, 
la.

Du žmonės liko užmušti ir 
vienas sukistas ža'ibuĮi įtren
kus į šienio kūgį ties Billings, 
Mont.

Michigane audra be to pri
darė didelių nuostolių.

Laimėjo barzdų kontestjj.

CHICAGO. — Laike specia
lių pardavlinctojų (konferen
cijos liepos 11 d., Hans W. 
Langseth, 77 m. amžiaus, iš 
Barneų, N. D., bus pripažin
tas turinčiu (pasauly pigiausių 
barzdų. Jo barzdos ilgis siekia 
net 17 pėdų.

Jis paeina iš tos Norvegijos 
dalies, kur yra įprotis barzdų 
augintis žiemų, o vasarų nusis
kusti. Atvažiavo jis j Amcrikų 
21 m. amžiaus. Barzdų gi au
gintas pradėjo būdamas 29 m. 
amžiaus. '

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

BUTTE, Mont., I. 11 — Ketu
ri žmonės liko užmušti North
ern Pacific traukiniui ties White- 
hall nušokus nuo bėgių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 11 d., užsienio pi

nigą ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banke buvo skaitoma Amerikon pini
gais kitaip!

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.59
Austrijos, 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ........... $5.02
Danijos 100 markių ........... $17.52

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........   $5.97
Italijos 100 lirų ...... ............ $4.37

Lietuvos 100 Litų___ _ «___ $10.00
Lenkų 100 markių ............... l/16c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.22
Olondų 100 guldenų ........... $39.22
šveicarų 100 markių........... $17.50
Švedijos 100 kronų ........... $26.47
Vokietijos 100 markių l/20c

Užgyrė premiero 
pareiškimą l • - - - - -

Anglija veiks, jei Francija ne
nusileis.

LONDONAS, liepos 11. — 
Anglijos kabinetas šiandie ga
lutinai užgyrė kontribucijos 
pareiškimų, kurį duos premie- 
ras Bakhvin ir užsienio reika
lų ministeris Curzon atstovų 
ir lordų butuose.

Manoma, kad tas bendras 
pareiškimas bus nuolaidus, 
taikintis išlaikyti draugiškus 
ryšius su Francija. Jame bus 
pareikšta, kad nors Anglija 
nori išlaikyti talkininkų vie
nybę linkui Vokietijos, betgi 
yra svarbus reikalas, kad Ang
lija priimtų naujų nusistaty
mų visame kontribucijos klau
sime ir jeigu Francija negali 
prisidėti prie Anglijos, tai Ang
lijos valdžiai nebus kitokios 
išeities, kaip veikti jai vienai 
atskirai nuo kitų valstybių.

Nors aiškaus pieno ir nebus 
pasiūlyta, galima betgi pasaky
ti, kad kabinetas jau svarstė 
projektų Anglijos atsakymo į 
paskiausius Vokietijos pasiūly
mus. Kada bus matyt, kad 
bendras susitarimas tarp tal
kininkų yra negalimas, Angli
ja paruoš savo atsakyir? ir 
galbūt paduos jį Jungt. Valsti
joms, taipjau -kitoms Ineutra- 
linėms ir talkininkų šalims.

Baldwino pranešimas bus pa
darytas atsakymui į opozicijos 
vadovo J. Ramsay MacDonald 
paklausimų, o Curzonas atsa

kys į tokį pat vskonto Grey pa
klausimą fiordų bute. Mano
ma, kad pranešimas bus daug 
ilgesnis, negu paprasti parla; 
mantiniai atsakymai ir galbūt 
prives prie trumpų debatų.

Premjeras gal bui pasiūlys 
paskirti intprnacionalę ekspertų 
komisijų nustatyti Vokietijos 
nuąjigumų mokėti kontribucijų. 
Taipjau galbūt pasmerks Vokie
tijos pasyvį priešinimąsi ir pa
prašys Francijos pasakyti ką ji 
mano daryti, jei tasis priešini
masis butų sustabdytas.

Italijos klerikalg vadovas
pasitraukė

Jį Vatikanas pabarė už kovą su 
fašistais.

RYMAS, liepos 11. —- Kun. 
Luigi Sturzo, vadovas katali
kų partijos, šiandie; rezignavo 
iš tos partijos sekretoriaus 
vietos. \

Nesenai Vatikanas; jį aštriai 
pabarė už jo kovų su fašistais, 
kuriems Vatikanas pritaria ir 
įsakė jam pasitraukti iš politi
kos lauko. Kunigas dabar nuo
lankiai išpildė tų Vatikano rei
kalavimų.

5 ŽMONĖS SUNKIAI SUŽEI- 
STI.

CHICAGO. — Keturios mer
ginos ir vienas vaikinas yra 
arti mirties Chicago Heights 

vaikinai 
Tai pa-

ligoninėj ir du kiti 
guli sunkiai sužeisti, 
sėkmė 60 mylių į valandų grei
tumu einančio autojnobilio at
simušimo į tavorinį traukinį. 
Jie visi i važiavo iš Hammondo 
į Cedar Lake. Vežėjas sakosi 
pamatęs tik tada stovipti ske
rsai kelią tavorinį traukinį ka
da jau buvo per vėlu sustab
dyti automobilių, 

liūs taip smarkiai
kad du vagonai nušoko nuo 
bėgių.

Automobi- 
atsimušė,

Streiko apimtosios firmos advoka
tai nori kabinties prie Naujienų

Liepia pasiskaityti “injunetion“ ir atrasti ten uždrau

Kaip tik įvyko C. B. Shane 
kompanijos rūbų siuvimo 'dirb
tuvėje streikas, Naujienos pa
davė apie tų atsitikimų žinių, 
stengianties bešališkai paro
dyti tikrųjį dalykų stovį.

Apie streiko atsitikimus 
Naujienose dabar yra paduo
damos žinios per keletu dienų 
kone kasdien.

Naujienų panedėlio numery
je, liepos 9 d., buvo paduota 
žinia apie tai, kų darbininkai 
nutarė daryti sulig išduoto “in- 
junetion“ prieš juos, ir buvo 
pasakyta, kad jie nutarė neit 
į dirbtuvę dirbti tol, kol prie 
dirbtuvės stovės policija.

Tik vakar štai Naujienoms 
atėjo laiškas nuo C. B. Shane 
kompanijos advokatų, o kar
tu su tuo laišku į konverlų bu
vo įdėtos dvi kopijos “injunc- 
tiono” prieš Amalgameitų uni- 
jQ-

Ką rašo Shahe’o advokatai.

Savo laiške C. B. Shane’o 
advokatai praneša Naujie
noms, kad Naujienų panedėlio 
žinia apie streikų esanti “in- 
junction’o“ laužymu į'r dar 
daugiau — ta žinia esanti 
Shane’o kompanijos šmeižtu.

Advoikatai liepia pasiskaity
ti “injunction*ų“ ir atrasti ja
me tų uždraudimų tašyti apie 
Shane’ų ir esančius jo dirbtu
vėje “trubelius.“
* Ką draudžia “injunetion.”

Mes skaitome “injunetion“ 
ir randame jame suminėta 
daug Amalgameitų vardų, tarp 
kurių vardus C. Kairio, L. Da
nio, Jono Pociaus ir Antano 
Jociaus; randame taipjau pa
sakyta, kad tas “injunetion” 
yra taipgi taikomas prie viso
kių ypatų ir firmų, kurios su
sideda su Amalgameitų unija 

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip'pataria Lietuvos banfei

t I ... • t

NAUJIENOS 
t 1739 S.Halsted St.

ChicagoIlL

ir jos paminėtais nariais, arba 
jiems padeda arba su jais kon
spiraciją daro.

Pagal šitų “injunction’o” 
žodžių, žinoma, kiekvienas yra 
paliestas, kas tik susideda su 
streikicrlais ar amalgameitų 
nariais.

Naujienoj nelaužo 
“inji\ncti(Nio”.

Naujienos tiek susidėjo ir 
susideda su strcikicriais ar ki
tais Amalgameitų unijos na
riais, kad paduoda žinias apie 
tai, kas yra jų veikiama. Vie
nok “injunction’e“ mes neran
dame, kad jis darustų padavi
nėti žinias apie streikų. Ir ne
randame jame suminėto Nau
jienų vardo.

Toliau “injunction’e” yra 
draudžiama kliudyti Shane’o 
bizniui, ar stabdyti jo biznį, 
tikslu pakenkti jam. — Nau
jienos, žinoma, jokio panašaus 
tikslo neturi, bet anaiptol veli
ja Shane’o biziiiui, o todėl gei
džia, kad Shane’o kompanija 
kuogreičiausia pripažintų savo 
darbininkams teisę organizuo
tis į unijų.

Toliaus yra draudžiama 
kištis į Shane’o darbininkų 
darbą; tas, žinoma, nepaliečia 
Naujienų. i

Toliaus yra draudžiama kal
binti Shane’o darbininkus, 
kad prisidėtų prie Amalgamei-

(Tųsa ant 2-ro pusi.)

šiandie — giedra, biskį šil
čiau; taipjau ir ryto.

Saulė teka 5:24 v., leidžiasi 
8:26 v. Mėnuo teka 4:21 v. r.
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Streiko apimtosios firmos 
< advokatai nori kabmties 

prie Naujienų—

Iš Mokslo Srities
Eugenikos ir rasės klausimai

(Pabaiga)

ir Irietuvoje pribrendę® *‘Ra 
se® higiena® draugija®*’ įteigi 
m© klausimas?

Jaunas eugenika®.

’ Mrs. Earis papasakoja: 
moterims

(Seku nuo I pusi.)

tų unijos arba prie bite kurios 
kitos unijos; yra draudžiama 
net kviesti Shane’o darbinin
kus į Amalgameitų unijos mi
tingus, vienok nedraudžiama 

kurios kitos

draudžiama 
darbininkus,

kviesti juos į bile 
unijos mitingus.

Tolinus yra 
kviesti Shane’o 
kad jie neitų į darbą, vienok
nėra draudžiama bile kuriam 
Shane’o daa’bįiii'njkui pačiam 
mesti darbą.

Šitie du uždraudimai taip
jau nepaliečia Naujienų, nes 
Naujienoms neišleido į Shane’o 
darbininkus jokio tiesioginio ar 
netiesioginio kvietimo dėtis ar 

, nusidėti prie ^Amalgamcitų 
unijos, o tiktai padavė žinias 
apie tai, kas dedasi.

Abejotini “injunetionb” 
punktai.

Bet apie šituos du uždraudi
mus reikia dabai paabejoti ar 
jie gali atlaikyti kritiką ir ar 
juos patvirtintų augštesnysis 
teismas. Šitie du uždraudimai 
kėsinasi ant žodžio, spaudos ir; 
sueigų laisvės, ir todėl yra) 
priešingi Suv. Amerikoj Va1!-) 
stijų konstitucijos pirmajam 

amendmentui ir Illinois kon
stitucijos Bill of Kights parag.

Rasės higienikai konstatuo
ja vis labiau besiplečiantį žli
bumą, ypatingai aukštesniuose 
visuomenės sluoksniuose, o taip 
pat ir musų dantų menkėjimą. 
Tai vis yra fizines rases men
kėjimo bei smukimo žymės. 
Šalia fizinių kartais dar svar
besnės yra dvasines rasės de
generacijos žymės bei tos de
generacijos pavojai. Čia dauge
lis tyrinėjo jų yra labai dideli 
pesimistai; jie labai rūpestin
gai žiuri į musų rasės ateitį, 
juoba, kad dabartinio ekono
minio gyvenimo aplinkybės 
kaip tik labai nepalankios ra
ses gerėjimui.

Kitados, 1<ada ekonominis 
gyvenimas visai kitaip vystėsi, 
kada medicina toli gražu savo 
technika ir savo kvantitatyviu 
išsiplėtimu buvo dabartinei 
nepanaši, — tada rasinė selek
cija buvo geresnėse sąlygose. 
Tada, nesant pagalbos, visoks 
silpnesnis elementas negalėda
vo išsilaikyti ir žūdavo nė sa
vo veisles nepalikdamas. Ne
sant ypatingos globos iš valsty
bes ir visuomenės puses, silp
ni individai, — ar tai fiziniai, 
ar dvasiniai, — negalėdavo iš
silaikyti kovoje su gamtos ne
patogumais ir patys vieni pa
likti išnykdavo. Veisėsi tik

I stipresnis elementas, kurs savo 
Apart to pati teisė streikuoti Imaginiais gabumais ir kūno 

jau ti<k sykių buvo apkalbėta I pajėgomis mokėjo prisitaikyti 
opinijose daugybes teismų, j pr-c nepatogumų. Rasės gerė- 
kad stačiok keista matyti fO"|jiino žvilgsniu tai buvo gera, 
kį advokatų neapsipažinimą sRl^hau “buvo”, nes dabar jau 
klausimu, teismai visur pri-1^,^ nėra, bent Europoje. Dh- 
paŽįsta, kad darbininkai turi I |jar socialinei ir kitokiai 
teisę organizuotis _ j uniją ii Į ijjgienai, išlaikomi gyvi ir vi- 
kviesti kitus prisidėti prie imi-1 saj menj<os vertės subjektai, 
jos. Yra draudžiama ir bau-l nc]<ap)allt apje neišgydomus 
džiama tik vartojimas Pricyar‘Į pamišėlius, kuriuos dešimtimis 
tos ar įbauginimo. (Iš. v^lcs'Lncį;ų visuomenė išlaiko gyvus 
nių opinijų žiūrėk: Diamond Lani tikrl]osc namuose, ir#ku-' 
Black <oal Co. vs., United | rjc vjenį palikti, be abejo, grei- 
Mine Workers of Am., Coiirtj laį žinoma, pamišėliai,
of Appeals of Kcntucky, 2221 |ajhomi jiems skirtuose na- 
sw. Rep. p. 1079. Michaelį I I11Uosc, nesiveisia ir tuo musų 
etai. vs. Hillman & ai., 1H3 Į rasgs neblogina. Bet kiek yra 
No\v ^ork Suppelment, Į pusiau idijotų, kurie dabarti- 
lai buvo kaip tik byla prieš Į n-je immaningumo gadynėje 
tą pačią Amalgameitų uniją I yra visuomenės laikomi ir jai 
Ncw Yorke 1920 m. ir toj ^y-Į palieka naštą kartais dar savo 
Joj viemintėlis klausimas ^u-| skaitlinguose įpėdiniuose! Lie- 
yo ar unija piketuojant varto-1 įuvoje pa^s žinau apylinkių, 
jo prievartą. Kayser vs. Fitz-Į kur j<iijotes moters pilnoje to 
gerald etai., 178 No\v ^°rkpO(j2io prasmėje per žmones 
Supplement, p. 130, kur Pasa‘|elgetaudamos eina ir po treje- 

ot | coursc| Į įjj ketvertą vaikų, Dievas vie- 
nuo kokių subjektų 
drauge' su savim 
Prie senovės žiau

rių nehumaningų papročių to-

ti savo ekonominio gyvenimo 
.pagerėjimo. Raslės žvilgsniu 
nuo rities (žmonių susi
laikymo yra didelis nuostolis.

Tuo tarpu žemiau stovintis 
elementas nereikalauja ypatin
gai pakenčiamų sąlygų, tenki
nasi pačiais jprim/itingiausiais 
reikalavimais ir, būdamas tam
sus, labai dažnai nejaučia jo
kiems atsakomybes prieš busi
mus savo vaikus ir prieš vi
suomenę, kuriai \jis tuos tvai
kus patieks. Tai yra ir sta
tistikos daviniais patvirtintas 
faktas, kad kultūriniai žemiau 
stovintis gyventojų elementas 
daug intensingiau dauginasi. 
Nereikia kalbėti, kad doriniai 
menkesni žmones veisimosi 
srity daugiau laikosi prigim
to instjnkto, ne (kokių nors 
dorinių reikalavimų. Rases lu- 
gienikams tai senai žinoma, 
todėl jie stato valdžiai ir vi
suomenei tam tikrų reikala
vimų.

Vokietijoj, Prancūzijoj:, An
glijoj, Amerikoj ir kitose kul
tūringose valstybėse yra susi
tvėrusios draugijos, kurių už
davinys — gerinti žmonių ra
se. Šio tikslo siekiama dviem 
budais, tiesa, vienas su kitu 
tampriai surištais. Pirmiausia 
norima sulig galimybes prote
guoti dauginimąsi fiziniai ir 
ytin dvasiniai stipresnio ele
mento. Šalia to tuo pačiu no- 
pima sulig galimybės trukdy
ti fizinių ir psichinių degene
ratų (išsigimėlių) veisimasis, 
šiedviems principams prakti
niai vykdyti yra nustatyta vi
sa eilė reikalavimų, kuriuos 
ata-tiinkanM|i galima suskirsty
ti į dvi grupi. Vieni jų liečia 
aprūpinimą ir šeimos sudary

vaikais visuome
ne 

čia tuos reikalavimus

mo palengvinimą pinoto dar
bininkam®, iš kurių laukiatna 
5jsnių vaikų, o kiti — vi

las galimas prevencijas, 
kad psichiniai degeneratai ne
galėtų savo
nės ir ra^es apsunkinti, 
vieta
plačiai visuomenei išdėstyti ir 
aiškinti. Pabrėžiu tiktai, kad 
rasės gerinimo draugijos rei
kalauja jų atstovaujamą klau
simą popularizuoti per spaudą, 
per aukštesnes mokyklas ir 
šiaip jau gyvu žodžiu. Su tuo 
pilnai sutikdamas, aš sakyčiau, 
kad jr Lietuvoje butų ne pro 
šalį rases higienos klausimais 
jau dabar plačiai susidomėti, 
juos musų liaudies tamsiose 
masėse populiarizuoti. Gal jau

Nesikankink fcu
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 

Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais

Patrink truput} su

Pain-ExpBllerlu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelieris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Kaip galvos skaudėjimas ir 
į periodiniai skausmai pasi- 

duoda Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundui. .

Olean, N. Y. — “Kas mėnesis man 
kraujas sueidavo į galvą ir aš turė-

davau tokj galvos 
skaudėjimą, kraujo 
bėgimą iš nosies, 
strėnų skaudėjimą, 
kad aš negalėjau 
savo darbe dirbti. 
Nakčia negalėda
vau pasilsėti ir ta
rytum niekas man 
negelbėjo. Aš per
skaičiau kaikuriuos 
paliudymus to, ką 
Lydia E. Pink-

kyta: “It is true, 
that men have a
Strike, and

right tol nas teįįno> 
that they have | prigyventų, 

a right to co-opcrate together” j vedžiojasi, 
ctc. — Exparte Tucker, Tex.J, •
220 S(W. Rep., p. 75, kur pasa-Į^į žūtų ir savo palaikų nepa- 
kyta: “Tlrerc can be no justi- )i|itų Dubar čiu ki[as vgjag 
fication for tlie utterance oi al pučia, kuris rasės žvilgsniu yra 
slandcr. It cannot be too srong-Į nepageidaujamas, 
ly condemned. The Iaw makes 
it a crime. Būt there is no 
power i n courts to make one 
person speak only wcll of 
anothcr. The Cohstitution 
leaves him frec to speak well 
or iii, and if he 
ther by abusing 
he is responsible 
or punishable by 
laAv”).
Ką veiks Amalgameitų unija.

Mes klausėme Amalgameitų 
unijos, ką jie mano veikti 
Shane’o dirbtuvės reikale. Vy
riausio manadžeriaus S. Levi- 
no ofise nebuvo, tai už jį kal
bėjo jo sekretorė. Jį sake, jog 
amalgameitams “injunetionai” 
ne pirmiena, tik šitas esąs la
bai platus —“sweeping.” Unijos 
nariai, sako, prisilaikysią tvar
ko , nevartosią jokios prievar
tos, piketuosią ramiai, bet; 
streiką turėsią laimėti.

Legalę pusę Amailgameitams 
aprūpinąs jų advokatas Wm.i 
A. Cunnea.

wrongs ano-

i n damages 
thc criminal

Iš kitos pusės ekonominio 
gyvenimo pąlygos dabar kaip 
tik priešingos rasei gerėti. Nie
kam ne paslaptis, kad dabar 
intelektualiai ir doriniai auk
ščiau pakilusio sluoksnio žmo
nes vis daugiau 'ir daugiau 
kliūčių randa šeimynos gyve
nimui sudaryti. Čia norisi su
daryti gera šeimyna imama 
didele už jų ir jos likimų atsa
komybe ir štai, ekonominės są
lygos rodo, kad sunku bus pa- 
dįiunitioji atsakomas ištesėki. 
Tad daugelis bevelija vis tolyn 
ir tolyn stumti šeimynos su
darymo klausimą ir vis lauk-

Dr. Anelė Kaushillas D. C, 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusui) ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135

Valandos: 8 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 
9 iki 12 a. m.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITRS 
R «>S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S.L.FABJONASCO.

809 W. 35th SL, Chlcago
Tol. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Lietuviai Kontraktoriai
Atliekam MEDŽIO PLYTŲ ir PLE- 
STER1O DARBUS gerai, greitai 

ir prieinama kaina. 
THURSTON BROS.

3232 So. Lowe Ave.Tel. Blvd. 0619

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS ‘

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

‘ ....... .. ..

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 80 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

x 1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairiųa 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumeruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $&00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvięnam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami iieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

TAIP
Šią vasarą
bus ir ANTRAS

Naujienų Piknikas
Rugpjūčio 5 d
Metinėms Lietuvos
pripažinimo sukaktuvėm
paminėt

bus šaudymas irugnįs
Rengkitės!

įam’s Vegetable Compound yra gero 
padaręs kitoms; taip aš nutariau pa
mėginti. Suvartojau tik dvi bonkas ir 
pradėjau jaustis geriau; strėnos pa
liovė skaudėti it galvos skaudėjimas 
perėjo. Jaučiaus kaip nauja moteris. 
Vegetable Compound yra puikus vais
tas ir aš visuomet jį rekomenduosiu.” 
—Mrs. A. D. Earls, 530 N. 5 St., 
Olean, N. Y.
Mrs. Kelsey prideda savo paliudymą.

Copenhagen, N. Y. — “Man teko 
skaityti laikraščiuose jūsų paskelbi
mas ir mano vyras įkalbėjo man pa
mėginti Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundą nuo skausmų ir silp
numų. Aš buvau tokia silpna kad kar
tais negalėjau paeiti. Dabar aš galiu 
dirbti namų darbą ir pagelbėti vyrui 
ląuke. Aš leidžiu tamstai pagarsint ši
tą laišką, jei manote, kad jis pagel
bės kitoms.” — Mrs. Herbert Kelsey, 
R. F. D., Copenhagen, N. Y.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

33^3 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vąkarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

PRASALINKIT ŽILUS 
PLAUKUS 

pagalba vėliausio moksližko išra
šu puikiausiomis pa- 

moterų ir 
RESTOR- 
nėra da- 
yra var-

Su 
dimo išbandyti} 
sėkmėmis per tūkstančius 
vyrų: “VERVENA HAIR 
ER’*. Tos puikus prirengimos 
žiū — bet gyduolės'- kurios
tojamos kaip nurodoma. Atitaisys ži
lus plaukus | natu^alę jų spalvų la
bai greit. Butelis su nurodymais $1.60. 
Klauskite aptiekose arba užsisakykit tie
siai nuo musų {dedant krasos ženkle
lių ^už 26c, kitus kaip dastatyeime.

VERVENA LABORATORY, Ine., 
194 Hartford, Bldg., 

Chicago, III.

-.................. " L   ■'
Tai. Lafayette 4225 .

Phvnbing, Heattag
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kaonriaesiaL
M. Ynška,

8228 W.48tM SU Chlcage. IR
- -,, ■ , , - 4

Sirgo nervų liga.
Sako šitą|^ stebuklingas vaistas 

davė jai naują gyvastį.
Pohia H. M. Hill iš Greentown, 

Ohio, paskutiniame laiške sako: “Nu- 
ga-Tone man labai pagelbėjo. Aš 
sirgau nervų liga, moterų ligomis, ne
turėjau jiegų, nemiegojau ir turėjau 
vidurių užkietėjimą. Suvartojau tris 
bonkeles šito vaisto ir galiu pasakyti, 
kad jis suteikė man naują gyvastį. 
Esu 56 metų amžiaus ir man linksma 
pasakyti, kad NugaTone pagelbėjo 
man pereiti labai sunkią vietą gyveni
me.” šitas didysis vaistas maitina, 
stimuliuoja, taiso ir tveria visus gy- 
vastinius organus ir audmenis. Vy
rai ir moters atranda Nuga-Tone’ą 
stebėtinu vaistu silpniems, sunyku
sioms ir bekraujams. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-To
ne’ą paradvinėja visi geresnieji aptie- 
kininkai pozitingai garantuodami, kad 
suteiks pilną patenkinimą, arba pini
gai bus sugrąžinti (garantiją rasi 
prie kiekvnenos bonkelės), arba tiesiog 
pasiųs apmokėtu paštu National La- 
boratory, 1038 S. Wabash Avė., Chi
cago, pasiuntus jiems $1.00.

PINKAI
IS

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 

įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 

aptieka, 528 W. 120-th 

St., ^Vest Pullman, III, 
Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš WCst Pullmano 
siųskite pinigus Lietu* 

L
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th*St., West Pul'l- 

man, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

— ■■■ ,i ii i

Tel. Dearbopi 9057

A. A. SUKIS <
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiostyjt--^
Room 1726 ' *

CHICAGO TEMPLE I1LDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Nam*ų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6890 

Vak. 3228 8, Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tol.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

OI sėlio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
8UPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

LIEPOS 
DRABUŽIU ' 
PATUSTININO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, <lel Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pro
ga.
“"Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį. *

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir pjauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $80.00, $82.50 ir 
$85.00. Dabar ............ ............. $25.00
1 irž kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

nuo $87.50, $42.56 '
$47,50. Dabar............................ $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 

vertės nuo $22.50, $25.50 ir
Pdlm Beaęh ir Mohair 2 šmotų siū
tai 'už*$12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S. GORDON
* 739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus jnuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 

• Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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Į kobespondencijosĮ
Kenosha, Wis.

SLA. 10-to APSK. IŠVA
ŽIAVIMAS.

Suruoštas SLA. 10-to Ap
skričio kuopų išvažiavimas 
liepos 8 dienų turėjo gero pa
sisekimo. Svečių buvo suvažia
vę apsčiai ir visi smagiai pra
leido laiką žaizda m i įvairiau
sius žaislus. Tų žaislų buvo: 
vyrams — lenktynes, sausai
nių valgymas; moterims — 
bulvių rinkimas, sagos siuvi- 
imas, baltinių ( dž,iaustymas; 
merginoms — saldainių val
gymas. Buvo ir muzikantų, ku
riems griežiant publika kad ir 
(kelmynėje jgalėjo pasišokti 
(mat platformos šokiams ne
buvo). Be to dar žaista: ba
ravykas, aguonėlė, čigonėlis, 
žilvitis, trečias bėga etc.

Vicita išvažiavimui kad tru
putį ir netinkama buvo, bet 
svečiai buvo pilnai patenkin
ti maloniai ir linksmai pra
leidę gaiviame ore pasilsiu

dieną. O Apskričiui liks dar ir 
apie šimtinė pelno. Išvažiavi
mas pavyko todėl, kad visos 
Apskričiui priklausančios kuo
pos bendrai darbavos dėl jo. 
Išvažiavimo ruošimu rupiuos 
F. Povilianskis, P. Jurkus, M. 
Kasparaitis ir F. Beržanskis. 
Ačiū visiems rėmėjams, dar
bininkams ir visai buvusiai 
publikai.

— M. Kasparaitis.

(Atsiųsta)

Lietuvių Tautos Dailės 
Teatras

Dauguma žmonių nesutinka 
su lenkų politika, kaip jau 
visiems žinoma, bet kada len
kų vardas minimas tarpe viso
kios rūšies žmonių, nors iš 
pradžių klausoma su neapy
kanta, vienok mąstant apie 
dai'lęi-— artistus jie vėl sako: 
‘*Bet atminkim kokius pui
kiausius muzikus-artistus len
kai davė pasauliui”. (Kalbama 
apie svetimtaučius). — Cho- 
pin, Moszkowski, Leschetinski, 
Paderewski, ir Moniuszko, ku
ris yra ne lenkas bet lietuvis, 
kuris gimęs Minske ir aprašęs

KRITINE ARIA PADĖTIS
Bolševikų šeimininkavimas privedęs organizaciją 

prie bankruto krašto.
Pittsburgh, Pa.— APLA tai 

sutrumpintas vardas Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj, kuri yra viena did
žiausiųjų pašaipiųjų lietuvių 
organizacijų Pittsburgo apie- 
linkėje. Išgyvenusi jau kieįk 
imtų, turinti apie penkioliką 
kuopų ir apie pusantro tūks
tančio narių, dabar ta organi
zacija stovį 'ant bankruto 
krašto ir yra rimto pavojaus 
visiems nariams likti be pašel- 
pos ir be posmertinės. Jau ir 
dabar, sako, yra vilkinama si 
išmokėjimu pašelpų ir posmer- 
tinių delei stokos ižde pinigų.

šios organizacijos centrali- 
nėj valdyboje yra susismelkę 
bolševikiški gaivalai ir jie į 
nieką neatsižvelgdami vartojo 
bolševikišką diktatūrą draugi
jos reikaluosoe.

Kokie treji metai atgal orga
nizacijos finansuose įvyko ne
tvarkos. Tuo laiku sekretoria
vo J. Aleksis ir jam besekre- 
toriaujant sumažėjo draugys
tės pinigų apie 10,000 dolerių. 
Tai tęsėsi per keletą metų ir 
centro valdybos nebuvo paste
bėta tol, kol Aleksis pats pasi
šalino. O Aleksis pittsburgie- 
čiams buvo žinomas kaipo di
delis brooklyniškės “Laisvės” 
šalininkas, ir reikia pripažinti 
kreditą Aleksiui, kad tik per jį 
“Laisvės” įtaka į APLA. labai 
sustiprėjo. Tik Aleksiui pasi
šalinus “Laisvės” šalininkai 
ėmė kratytis Aleksio kad nesu
tepus savo nekaltybės. Žinoma, 
joks išmintingas žmogus ne
kaltina “Laisvės” už Aleksio 
kaltę.

Po Aleksio avantiūros visoj 
draugijoj kilo didžiausi suiru
te, ir bolševikai pasinaudoda
mi momentu, sudrutino savo 
pozicijas įdrau^ijoj, («>asiimda- 
mi į savo pilną kontrolę cen- 
tralines įstaigas ir tuoj pra
dėjo vykdyt diktatūrą prieš 
jiems nepalankius draugijos 
darbuotojus, visai neaįsižiūrė
dami, kad draugija randasi fi
nansiškai kritingoj padėty ir 
kad yra reikalinga vienybė ir 
sutartinas darbas jos atgaivi
nimui. Bolševikai visai neturė
jo to supratimo, jiems kad 
tik ant savo pastačius, neatsi
žvelgiant į nieką.

Pasekmėj tokio bolševikų 
diktatoriško elgimosi kilo visoj 
draugijoj didžiausios tąsynės 
ir intrygos. Turtingesnes ir na
riais skaitlingos kuopos, ku
rios nebuvo po bolševikų kon
trole, matydamos (bolševikiš
kos diktatūros vaisius bandė 
atsimesti nuo centro, o centro 
valdyba ėmė kabintis prie jų

turto pasiremdama draugijos 
įstatais. Visas dalykas atsidū
rė teisme ir su teismo pagal
ba centro valdybai pavyko 
kuopų atsimetimą sulaikyti, 
tik prie kuopų turto ji nega
lėjo prikibti. Tos imtynės tę
sėsi ligi praeitam APLA. Sei
mui. Seime bolševikai irgi bu
vo pergalėtojai. Jie pataisė sa
viškai draugijos konstituciją ir 
priėmė. SLA. mokeščių lentelę, 
— tuo bolševikai mane išgel
bėsią draugiją nuo žlugimo, 
ir kartu manė pasidaryti Jš 
APLA; sau JjollŠevikišką tvir

tovę (mat Pittsburgo bolševi
kai nesitiki užgrobti SLA.);

Po Seimui Brooklyno “Lai
svė” apsidžiaugė savųjų laimė
jimu ir pagyre juos: “mala- 
dec, vaikai, taip reikėjo pasi
elgti su tautininkais-biznie- 
mis.” Tik visa nelaimė, kad 
netaip viskas stojas, kaip bol
ševikai nori. Taip jiems atsi
tiko ir su APLA. Kaip tik po 
Seimui, draugija pradėjo mer
dėti, nariai pradėjo neįdomau
ti jos reikalais, ką liudija tas 
faktas, kad kai po Seimui bu
vo paleista nubalsavimui Sei
mo priimtoji konstitucija ir 

naujoji mokeščių lentelė, tai 
iš 1,500 narių dalyvavo balsa
vime tik 306 nariai ir mokeš
čių lentelė su konstitucijos pa
taisom liko atmesta lOties bal
sų didžiuma. Reikia neužmirš 
šti, kad bolševikai dėjo visas 
pastangas laike balsavimo, kad 
tik kaip nors pervarius naują 
mokeščių lentelę, bet jų visos 
pastangos nuėjo niekais. Ma
tomai nariai balsuodami su
prato naujas konstitucijoj pa
taisas kaipo (bodševik(iškas ir 
balsavo prieš. Jei pataisos 
butų pateiktos nuoširdžios ir 
be bolševikiškos tendencijos, 
aš esu tikras, kad butų nariai 
priėmę, nes nieks neginčys, 
kad .pataisos APLA. konstitu
cijoj yra reikalingos, tik, žino
ma, ne bolševikiškos.

APLA. draugijos dabartinė 
padėtis yra ppg(<ilėtina ir už 
tai visa atsakomybė krinta ant 
bolševikiškų boselių galvos. Ži
noma, jie ir nuo to kratysis, 
kaip kad nuo Aleksio kratosi, 
rėkdami ant kitų, betgi jie nie
kados negalės būt teisus aky
se 1,500 APLA. narių, Jei šie 
neteks pašalpų ir posmertinių. 
O netekti yra rimto pavojaus.

šis atsitikimas su A1PLA. lai 
būna pamoka, kad ir kitos 
draugijos butų atsargios su 
bolševikų geradėjyste, nors tai 
perbrangi pamoka. (

Pittsburghietis.

apie visas žymias lenkų ope-j 
ras. * i

Daug apšviestunų turi ne- 
prilankių minčių apie Kaize
rį ir vokiečius, bet vardai Bee- 
thoven, Goethe, Sshuberth ir 
Wagncr dieduoda galimybės 
neapykantai ant vokiečių ir 
laikui bėgant jie bus dar gar
bingesni.

Vėliau, kaip tamstom žino
ma, visos tautos turėjo savo 
kilimus ir puolimus. Pati is
torija tai kartoja.

Visi esame girdėję apie Gre- 
kiją. Kas buvo Grekija tūlas 
laikas atgal ir kas yra šian
dien? Buvo tai (pavyzdingiau
sia tauta pasauly, šiandien, iš 
pollitiško atžvilgio ar skaito
masi su Grekija? Ne. Bet veik 
nerasime žmogaus pasauly, 
kuris nežinotų apie Grekų dai
lę. Tauta gali mirti, bet dai
lė ir kultūra gyvuoja per am
žius.

Musų šalis, Lietuva, nauja 
respublika. Ji buvo nežinoma 
per šimtmečius. Mes turime 
(Jailę ir garbingą istoriją. Pa
rodykime tai pasauliui! Mes 
turime dailininkų, kompozito
rių, rašytojų, artistų ir viso
kios rųšies talentingų žmonių 
— Iškeikime juos pasaulio aky
va izdon! Mes matome, kaip 
lenkai savinasi lietuvius did
vyri us: Košei uško, Mickevi
čių, Sinkevičių ir kitus, ar tą 
mes galime leisti ir ant to- 
iiaus? Palaidotos tautos didvy
rius, genijus, svetimieji noriai 
juos savinasi ir Įskaito juos 
savais.

Nauja Lietuvos respublika 
bujoja sparčiai, sparčiau negu 
kurie iš musų pačių kad ti
ki. Ar neganėtinas pavyzdis 
tas, kad sugebėjo į taip trum
pą laiką išgauti pripažinimą 
nuo Anglijos ir Amerikos, ne
skaitant jau mažesmų. šalių? 
Kuomet jau Lietuva/stojo ant 
savo kojų, nemažai ir Ameri
kos lietuviams prįg^bstant, 
musų, Amerikos lietuvių už
duotis yra pagelbėti savo tėvy
nei ir dailės žvilgsniu.

Mes sutvėrėm Lietuvių Tau
tos Dailės Teatrą. Dabar mes 
klausime tamstos, <ir didžiuo
jiesi, kad esi lietuvis? Ar tiki 
patsai į savę? Ar tiki į lietu
višką dailę? Jei turi nors ki
birkštėlę lietuviško jausmo ir 
patriotizmo, tai kooperuosi su 
mumis ir pageflbėsi Lietuvių 
Tautos Dailės Teatrą išauginti 
ir .padaryti jį pasekmingiau- 
siu, turint omeny tą, kad mes 
turime Amerikonus, dailės my
lėtojus pertikrinti, kad mes esa
me ne lenkai ir ne kokie mo
lio gabalai, bet esame nema
žiau kultūringi, kaip ir kitos 
pasaulio tautos, net daug esa
me pralenkę.

E. Useliutė — Angeles.
P. S. — Kožną Ketvergą bus 

susirinkimas “Garso” name 222 
So. 9th St., Brooklyn.

Kurie gyvena Bostone ir ap
linkui ir nori susipažinti su 
P. Angeles, tegul telefonuoja 
arba rašo adresu: Hotel Tou- 
raine, Boston, Mass. Jis tenai 
bus kelias savaites.
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CUNARD
< AR TURI GIMINIŲ ATVA- j 
2IUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportu visų kitų metų “quotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje, Pasazieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų. *

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to. kad priveda pasažierius, 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:
CUNARD LINE, 
140 N. Dearbom 
St.. Chicago, III.

Lietuvos tiltai
pienas fPtervužitiojantis” 

skundžiasi kauniškėj “Lietu
voj”:

Birželio 10 d. man teko vieš
keliu važiuoti iš Skaudvilės į 
Kaltinėnų miestelį. Privažiavęs 
Vaidatonių ika'iirią Skaudvilės 
valsč. radau kliūtį. Tarp dvie
jų aukštų Anei jos upės krantų 
dar nuo rusų laikų pastatytas 
gan didelis ant gerų mūrinių 
stulpų geležinių balkių tiltas, 
bet viršus ir kitos medžio da
lys taip supuvusios, kad va
žiuojantiems, o net ir pėks- 
tiems per jį einantiems gręsia 
gyvybei pavojus. Turėklai pa
daryti iš plonų geležies trobe
lių nulaužyti. Matomai labai 
reikalingi apylinkės bravarnin- 
kams, nes tos trubelės 
ką jų dirbtuvėlėms.

Kad važiuojantiems 
kus tą pavojingą tiltą,
vengus gręsiančio pavojaus, rei
kia aplink važiuoti maž-daug 
apie 20 kilometrų, kas sudaro 
didelių keblumų, ypač ištikus 
dideliems, svarbiems ir sku
biems, reikalams.

Įdomu žinoti, kodėl Savival
dybės arba kokia nors valdiš
ka įstaiga, kurios žinioje ran
dasi minėtas tiltas nekreipia į 
tą domės ir netraukia atsako
mybėn to tiltp prižiūrėtojus.

atatin-

aplen- 
kad iš-

Fašistų judėjimas 
Lenkijoje

Varšava (E.) — “Kurjer 
Lwowski” pasikepė sensacinę 
medžiagą apie fašistų organi
zacijas Lenkijoje. Laikraštis 
tapo konfiskuotas. Sąryšy su 
ta konfiskacija kilo birželio 2 
d. didėlė spaudos diskusija Sei
me.

Pagal minėto laikraščio re- 
vovliucijų esanti visa eilė drau
gijų, kurios veikia išvien. Iš 
viešai veikiančių darugijų — 
“Bozvvoj”, Zrzcczcnie Pracy”, 
“Stohvarzyszenic porządku pu- 
blicnego” ir visokios sporto bei

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Sicle ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

šaulių organizacijos. Prie pu
siau slaptųjų prigulį — “Liga 
obrony konstytucji”, “M. S. 
O.”, “Samoobrona Narodova”, 
“Związck Hallerczykow”, 
“Związek Dowobrczykow”, “Ka 
szubka organizacja wojsko- 
vVa,” “Organizacja obywatcli, 
Pracy.” Be šių veikiančios dar 
slaptos organizacijos, kurios 
turi didelius lėšų resursus. 
Svarbiausios tarp jų esančios 
— “Konfederacja Narodowa 
Polska,” “Organizacja obrony 
kraju,” “Wolny Strzelec,” 
“Zgroinadzcnie Bycerzy,” “Ry- 
ccrze bialcgo oria,” “Pogoto- 
wie patrjotow polskich.” Re-

voliuoinio pobūdžio turįs “Ža
le on Faszystow,” kuris įsikū
ręs ant Newiadomskio kapo. 
“Kurjer Lwowskio” revoliuci
jos iššaukė didelį susirūpinimą 
visuomenėje.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

LA SAVOIE July 14, Aug. H, Sept. 8 
12 
19 
29

PAKIS July 18, Aug. 15, Sept 
FRANCE July 25, Aug. 22, Sept. 
LAFAYETTE Aug. 4, Sept. 1, Sept.

Mrs. A. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gafL 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos 
gai 
si 
jos ligon 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą* 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

kolegiją; ii 
praktakavu

viso

laike!

kreip

Valandos nuo 7

tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

I LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui 

giminių iš Lietuvos.

White Star Line
N. Y. ir Cherbourg ir Southampton 

Majestic July 14; Aug. 11: Sept. 1 
(Pasaulio didžiausis laivas)

Olympic July 21; Aug. 18; Sept. 8 
Homeric July 28; Aug. 25; Sept. 15 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Minnekhda July 19; Aug. 23; Sept. 27 
Kroonland July 26; “Manchuria Aug 2 
Finland Aug. 9; *Mongolia Aug. 16 

♦Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antworp 
Zeeland July 18; Aug. 15; Sept. 12 
Lapland July 25; Belgenland Aug. 8 
*11:00 A. M.
Gothland (Antwerp only) Aug. 4.

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St.. Chicago, III.

savo

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
B0RDEAUX

Rašykite de! žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
<)id|Ji ofisų 19 State Street New York.

NORTH
GERMAN 

LLOYD 
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Voki e t. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. I^abai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

------------
—iTcl. Blvd. 3138
__ M. WoTtkewlch 
K BANIS
K AKUŠERKA
RlTuriu patyrimą. 
□■Pasekmingai pa- 
|^|tamauju prie 

gimdymo kiek- 
pSvienamc atsisiti- 
JE^kinve. Teikiu y- 
pt^patišką prižiurė- 
bg^jimą. Duodu pa- 
■||tarimus moterims 
Jir merginoms vėl 

■Htui.
įįg 3113 South 
BK Halsted St.

u Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

RALTIJ08AMERIKOC
Lr LINIJA 9Broaclvay, Nev^ork.NY U

SėI lietu
1 . PER. HAMBURGAPfa/kA

h . Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

įZ Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
,O VISA TREČIA KLESA PADALIN- 

TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. S. ESTONIA..................................July 18
s. S. LITUANIA .............................. Aug. 8

TREČIOS KLESOS KAINOS I:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJV IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

[ Dienomis: Capal 
3110 arbajMfr5 
Naktį Drexel 953 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. A. J. BERTAŠIUS 
. 3464 So. Halsted St.

Ofiso, vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Iz Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

L-

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

Tel. Kenwood 5107

DR. 0. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. . , 

Humboldt 1098
Valandos: nuo, 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
14601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė;

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

. DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1Ą01 / 

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
' Ned. 9—12 A. M.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

I ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

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., 

Kaippas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 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 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
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.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 Sb. Halsted St., Chicago. 
Valandos:-10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomip A(h—12 dieną,
Res. 1139 Independence^BIyd. Chicago

Jei abejoji akimis, paaiteinuik
Jr. A. R. BLUMENTHAB

YUŽ.BOU MSI

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA
GRABORIUS IR 

Bajsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina

3319 Auburn
Avė., Chicago
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Bolševikų 
konstitucija

Kapitalistų žinių agentū
ros praneša, kad bolševikai 
priėmę Maskvoje federalinę 
konstituciją, kuri esanti pa
naši Amerikos konstituci
jai. Tai reiškia, jog žodžio 
ir spaudos laisvės, visuoti
nas ir lygus Balsavimas ir 
kiti demokratinės tvarkos 
pažymiai yra išleisti iš ko
munistų konstitucijos. Vadi
nasi, Rusijos komunistų fe-[reparacijų mokesnius turi- 
deracija yra gryniausio van
dens oligarchija, kur šalies 
kontrolė ir įstatymų leidi
mas pavedama mažumai.

Suprantama, komunistai 
tvirtins, kad tokia tvarka 
yra naudinga didžiumai. 
Tos nuomonės jiems dabar 
butų nepatogu išsižadėti. 
Juk Rusijos bolševikų revo
liucijos pirmasis oficialus 
aktas ir buvo panaikinimas 
didžiumos valdžią. Jie iš
vaikė Steigiamąjį Seimą, ku
ris buvo išrinktas visuotinu 
balsavimu, sukurė mažumos 
autokratinę diktatūrą, kuri 
galėjo pasilaikyti tik durtu
vo pagelba. Visos pastan
gos sukurti politinę ir indus
trinę demokratiją sutiko di
džiausio pasipriešinimo iš! 
taip vadinamų proletariato 
diktatorių. Leninas ir Troc
kis smerkia savo politinius 
oponentus, vadindami juos 
Rusijos priešaiš, stelbia 
kiekvieną bandymą įvesti 
didžiumos valdžią, giria ka
rinių teismų siautimą, kai
po žmogaus laisvės esmę. 
Viso to apvainikavimui da
bar priimama konstitucija, 
kuria einant pilietinių teisių kartą yra pareiškę Ameri- 
privilegijomis naudosis tik kos legionierių vadai. Ko- 
išrinktieji “revoliucionie- dėl? Jodei kad visų tautų 
riai” — komunistai. reakcionieriai bijosi darbi-

Tokių tai “laisvių” susi- ninku armijos stiprėjimo, 
laukė Rusijos žmonės iš Jie gerai žino, kad Poin- 
vienintėlių pasaulyje r-r-re- carės valdžiai susmukus Eu- 
voliucionierių. Priimtoji ko- ropoję turės labiau įsitvir- 
stitucija laiduoja privilegijų tinti liberalizmas ir demo- 
ir visokių gerybių tik bolše-lkratija. štai kodėl ka^o 
vikams. ’Ji gina mažumos pelnagaudos, kurie susikro- 
interesus. Kova už politinę vė milionus iš žmonių skur- 
ir industrinę demokratiją do ir ašarų, ■> leidžia Poin- 
Rusijoje nesustos. * Ji tęsis carės klikai nusibrankruti- 
tol, kol bus laimėta. Bolše-jusiu iždu kurti Europoje 
viky represijos ir teroras militarizmą, kuris dabar

Kiek Francijos džingos 
buvo nuoširdus ratifikuoda* 
mi ,Washingtono ginklavi- 
mosi aprubežiavimo sutartį 

I parodo kad ir tas faktas, 
jog jie tuoj po sutarties ra
tifikavimo įnešė pariamen- 
tan sumanymą reorgani
zuoti armiją. Einant tuo 
sumanymu Francija turės 
660,000 kareivių taikos lai
ku. Tai butų stipriausia mokraįaį smUrto keliu pra-| 

I armija visoje Europoje, nes vecĮė antr0 Seimo rinkimus, 
sumanyme rekomenduoja J žodžio laisvė Lietuv(>je su I
ma pasalinti visus armijos teikiama. tik antisemitams, 
nedateklius, kurie pasireis- igkabų murzintojamS, fa- 
kė karo metu. Būtent, pro- garbintojams ir, žino- 
ponuojama, sustiprinti or- ma, visokjo piauk0 krikščio- 
laivių laivyną, ar^eriJ^Įnims-demokratams.

s , Caro laikais juodašimčiai
To sumanymo įnešė jas, skelbė, jog Rusijoje esanti 

pulkininkas Jean Fabry, hi- pilna nuomonių laisvė: gir- 
pokritingai sako: “Mes ruo-ldi, kiekvienas galįs laisvai 

[šiame armiją karui, kurio I tokią nuomonę reikšti, kuri 
mes norime išvengti.” ' I nesipriešina monarchistų

Žinoma, palaikymui da- Į nusistatymui. Ar tik ir kri- 
bartinių santykių su yokie-lkščioniškoji valdžia nesemia 
tija, Francija yra reikalin-1 savo valstybinei išminčiai į- 
ga stiprios ąrmijos, kurios I kvėpimo iš anų juodašim- 
užlaikymui ji išleidžia mil-|čių? 
žinišką sumą pinigų. Pra
eitais metais franeuzų biu
džete pasireiškė didelis defi
citas. Štai kodėl džingų 
valdžia siuntė Amerikon ko
misiją, kuri norėjo išgauti 
karo skolų panaikinimą. 
Francijos imperialistai čia 
pasirodė visoje savo švieso
je. Jie norėjo, kad Ameri
ka nebereikalautų iš jų ka
ro skolų, bet vokiečiams jie 
grąsinančiai pareiškė:! 
“Nors iš žemės iškaskite, o

te mums atmokėti”.
Tai buvo perdaug nacha- 

liška ir Amerikos valdžia 
turėjo duoti neigiamų atsa
kymų. Bet Anglijos ir Ame
rikos juodosios jėgos — re
akcionieriai remia Poin- 
carę. Jie nori, kad jis lai
mėtų Ruhr srityje. Jie nori, 
kad reakcija laimėtų Euro
poje ir sugniužintų AngŲjos 
Darbo Partijų ir Vokietijos 
Socialistų organizacijas. Tų- 
syk jie lengviau atsikvėptų.

Kad taip yra, rodo gyve
nimo faktai. Kas, jeigu ne 
Amerikos bankininkai nori, 
kad Amerika nebereikalau- 
tų iš Frannijos skolų? Jie 
duoda žmonėms patarimų, 
kurie susiveda prie to, jog 
Amerikos žmonės turėtų 
tas skolas padengti, jeigu 
Franci ja atsisakytų mokėti. 
Ir jie veda tų propagandų^ 
nežiūrint į tai, kad Francija 
skolina Lenkijai 400,000,000 
frankų, Jugo-Slavijai 300,- 
000,000 frankų ir po tiek jau 
Čeko-Slovakijai ir Rumuni
jai.

Tokių jau nuomonę ne-

—..... „m i—imiii—

metų pabaigoje bolševikai pa- ratf, Ramsay Macdonald, Ben 
vedė tulaip Mautskava, taip Spoor, P. Snowden, A. Ponsonby, 
pat galvažudžiui, kad jis tar- C. Trenelych ir Sydney Webb. 
tusi su galvažudžių bandomis, 
pabėgusiomis į kalnus. Buvo 
susitarta ir dalis jų gavo vie
tas gelžkeliuose. Bet neil
gam. Bandų dalis nesugyve
no su čeką ir to paties Maus-Į deda jausti naujo 
takava vedama vėl pabėgo į Į kabineto slogutį. Štai ką rašo 
miškus. Prieš į uos buvo pa
siųsta karinė ekspedicija, Obo- 
ladzčs vedama. Oboladze, 
žmogus taip pat su krimina-

REAKCIJA LENKUOSE 
STIPRĖJA.

Lenkų darbininkai jau pra- 
reakcinio

“Socialdemokratas”:

“Kai susidarė Vitoso ka
binetas, pasirėmęs dešiniai
siais, Lenkų Socialistų par
tija išleido į darbininkus at
sišaukimą. Atsišaukime sn-, 
koma: valdžion įėjusios par
tijos esą padariusios sutartį 
panaikinti Lenkuose 8 va
landų darbo dieną, bausti 
sunkiųjų darbų kalėjimais, 
už streikus gelžkeliuose, ang
lių kasyklose, elektros sto
tyse, miestų tramvajuose ir 
žemes ūkyje; panaikinti Ii-? 
gonių kasas.

“Atsišaukimas kviečia dar
bininkus sujungti savo jėgas 
ir sustoti prieš reakcinin
kus, prieš spekuliantus iri 
prieš fašistų puolimus iš pa
salų.” <<

Ką tik gavome iš Lietuvos 
“Socialdemokrato” No. 29. 
Antrame puslapyje cenzūros 
iškąsta visas straipsnis — 
nepalikta net antgalvio, kad 
skaitytojai negalėtų spręsti,
apie ką tame straipsnyje bu* I le praeitim, puolė Gruzijon, 
vo rašoma. visuomet būdavo pinnu-

tme kovose už Gruzijos lais- 
Tokių tai dalykų dedasi vę, ir ėmė teų siausti, — šau-

“laisvoje” Lietuvos respub- ūkininkus, degino kaimus, 
likoje, kur krikščionys-de- Nukentsjo ir keletas galvažu- 

J J 1 džių giminaičių. Už tai ir
• pats Oboladze liko galvažu

džių užmuštas vasario 10 d. 
“Oboladzės užmušimas da

vė čekai progos užsikristi su 
nepaprastų žiaurumu ant gy
ventojų ir ypač ant socialde
mokratų Guri joj ir kitose vie
tose. Vasario 11 dieną čekis
tai be teismo sušaudė 12 ne
kaltų žmonių toj pačioj vietoj, 
kur buvo nukautas Oboladze. 
Pačios čeką pranešimu toj 
vietoj nužudyta išviso 26 as
menys. 

“Vasario 14 dieną okupan
tų valdžia įsake išvesti iš Me
tėki tvirtovės 92 politiniu ka
liniu ir juos sušaudyti. Nu
kautųjų tarpe buvo seni ir žy |mitetą. Komiteto tikslas buvo

juos buvo paminėta ir “S-to” 
27-am numery.

“Kruvinos ekzekucijos pas
klido visam krašte. Batume 
nužudyta 23 politiniai, Gort 17 
jų tarpe 2 komunistu už ne
veiklumą.

“Užmuštojo Oboladzės vie
tą Gurijoj užėmė Talakadze ir 
siautimas dvigubai paaštrėjo. 
Trumpu laiku buvo suimta ir 
sugrusta į kalėjimus apie 
2^)00 asmenų; kelios dešimtys 
suimtųjų nukauta vietoje be 

, jokio teismo čekos įsaky
mais.

“Visi tie begėdiški žiauru
mai yra taikomi pirmoj eilėj j 
prieš socialdemokratus, prieš j 
visuomenės veikėjus, prieš 
tuos, kurie nepakenčia kruvi
nų okupantų.

“Kariuomenės dalys siun
čiamos į kaimus; ūkininkai 
turi jas penėti, o raudonieji 
kareiviai šnipinėja, o paskui 
praneša, Čeką, kas yra pavo
jingas Sovietų vyriausybei. 
Nuo suimtų socialdemokratų, 
baisiai juos kankinant, reika
laujama, kad jie atsižadėtų sa
vo partijos. Ir vis gi, nežiū
rint tų kruvinų priemonių ru
sai okupantai jaučiasi Gruzi
joj iš visų pusių apsupti ne
nuveikiamų priešų.
Vis tai tokie darbai, kuriais 

bolševikai gali “didžiuotis” 
prieš pasaulį. Aziatiniam savo 
žiaurumui bolševikai šiuo iao-| 
mentu vargu turi tolygių sau 
konkurentų.

EINSTEIN PASITRAUKS Iš 
TAUTŲ LYGOS KOMITETO.

Tautų Lyga buvo sukurusi 
taip vadinamą intelektualį ko- 

__ _ ___ i 
mus socialdemokratai; apie | atsteigti draugingus santykius 

tarp pasaulio mokslininkų. 
Tarp daugelio kitų komitetai! 
įėjo ir paskilbęs mokslininkas

Apžvalga
BOLŠEVIKŲ DARBAI 

GRUZIJOJE.

Gruzijos socialdemokratų par
tija Hamburgo Kongrese iškėlė 
aikštėn visas tas baisenybes, ku
rios mėnesiais vyksta nelaimin
goje Gruzijoje. Visų tų nelai
mių kaltininkas yra Rusijos 
bolševikai, kurie neįmanomu 
žiaurumu ir ‘teroru persekioja 
Gruzijos žmones.

štai ką, pasak “Socialdemo
krato”, Gruzijos atstovai papa
sakojo Kongresui:

“1922 metų spalių mėnesį 
Maskos vadžia, norėdama ir 
formaliai palaidoti Gruzijos 
nepriklausomybę, sukurė 
prieš gyentojų norą Užkauka- 
zio Respublikų federacįją, ku
ri turėjo prisidėti prie Rusi
jos Tarybines Sąjungos. Prieš 
tai protestavo net Gruzijos 
komunistai ir už tai liko Mas
kvos įsakymu išvyti iš val
džios įstaigų ir pakeisti ko
munistais rusais.

“Iškarto rusai okupantai 
sugniužino darbininkų profe
sines sąjungas, paskui kope- 
ratyvus. Koperatyvų vyriau
sioji Vadyba liko išvaikyta ir 
jos vieton pasodinti prityrę 
čekos agentai.

“Tifliso Universitetas, pa- 
krikinta. Geriausi profeso
riai pašalinti, šimtai studentų 
nekomunistų išvaikyta arba 
susodinta į kalėjimus. Bolše
vikai paskelbė savo laikraš
čiuose: Universiteto mokslas 
tiekiamas tik tiems, kas pri
pažįsta tarybų vadžią.

“Nuo spalių mėnesio 1922 
metų prasidėjo politinių kali
nių trėmimas. Spalių 9 die
ną išgabenta iš Tifliso 62 
žmonės, jie varyta išilgai vi
sos Rusijos ir per Lenkų sie
ną ištremta pagalios užsienin. 
Kiek vėliau apie 150 žmonių 
liko išgabenti Rusijon ir iš
mėtyti po kalėjimus. Iš jų 
tarpo 22 parinktieji žmonės 
laikomi Jaroslavo kalėjime 
kaipo įkaitas. Jų galvos tu
rės atsakyti, jei Gruzijoj 
įvyktų kas priešinga Sovietų 
valdžiai. Jų tarpe yra Lord- 
kiponįdze, J. Kormišvili ir A. 
Lomtalidze. Kaliniai laikomi 
nepaprastai sunkiose sąly
gose.

“Sunkiausia nukentėjo Gu- 
rija, Gruzijos provincija. Gu- 
riją bolševikai (užkrito taria
mai dėl galvažudžių. 1922

ANTIKARINĖ ORGANI
ZACIJA.

Einstein. Bet prieš kiek laiko 
Einstein rezignavo iš komite* 
to. Savo rezignacijos priežastį 
jis aiškina sekamai:

, “Lygos veikimas iki šio 
laiko įtikino mane, kad nė
ra tokio darbo — nežiūrint 
to, kaip jis butų brutalingas, 
— kurio ta Lyga nepatei
sintų, jeigu tik tatai papil
doma talkininkų. Aš rezig
nuoju todėl, kad dabartinė 
Tautų Lyga ne tik kad ne- 
atatinka internacionalinės 
organizacijos idealui, be 
f ak tinai kompromituoja tti 
idealą.,. Butų gerai, ka< 
ateityje x Lyga savo darbais 
įrodytų, jog mano šiurkštus 
žodžiai, buvo klaidingi.”
Prie to jokių komentarų nę- 

bereikia. Garsusis moksliniu- 
kas stebėtinai gerai įvertina 
Tautų Lygos darbus.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Ap

at-

(Vakarykščiose “Nauj.' 
žvalgos straipsnyje vardu “Ne 
žingsnio be falsifikacijos1 
spausdinta: “Or. William J.
Robinson sako, kad kas metai 
Jungtinėse Valstijose miršta 
nuo tų operacijų tūkstančiai 
nevedusių moterų ir desėtkai 
tūkstančių nevedusių.”

Paskutinis žodis turi būti: 
vedusių.

Gi kiek žemiau atspausdinta: 
' “Gi Df. A. Jacabi, etc. Tu

ri būti:
“Gi Dr. A. Jacobi, etc.”

Aklasnebematė.

Laiškas iš Berlyno
(Tąrfnys)

Markes galvatrukštis smu
kimas besinarpliojant repara
cijų procedūrai atėmė visai 
galvas. Teko turbut girdėti 
apie pirmosios vokiečių notos 
įsantatvininkams dcĮ reparaoil- 
jų klausimo generalinį fiasko? 
Dabar sunkiausiomis muko- 
mis gimdoma antroji nota. 
Tarias pramonininkai, lauki
ninkai ir paH|ijų vadai. Kai 
kas nori tikėtis iš naujojo pa-i 
siūlymo ' daug sanacijos. Bet 
juodoji birža ir spekuliantai 
čia pasirodė esą geriausi poli
tikai. Nes kaip tik pradėjo 
gandas apie kepamą naują no
tą, taip markė pradėjo smuk
ti velniop. Geriausieji patrio

tai sakosi visai nesuprantą 
naujos finansų katastrofos 
priežąsties. Bet birževikai ty
li ir tik devizas kaupia, Su j 
jais nebuvo maisto produktų 
“vucheriai”. Kainos pašoko, 
lyg kiškiai iš pagriovo į kal
ną švitinti. Išsigando tas luo
mas, kuriam kainų riedėjimas 
jausmingiausia užvažiavo per 

nugaras, t. y. darbininkai. Pra
dėjo kaisti, šilti, kilti, raudo-i

Į nuoti. i
Ką pasakysite, juk Vokieti-- 

ja visose periferijose raudona! 
Pirmiausia iškilo bolševikų su- 

I (kilimas prancūzų užkimštoj 
IRuhroj. Ten jau raudonieji bu- 
]vo tikri padėties ponai. “Šn
ipo” (taip dabar vadinamoji 
Respublikos apsaugos policija) > 
davėsi pergreit išgvoltavoja- 
ma. Neabejoju, kad tuo nori- 

Ima buvo padaryti išpūdžio ir

Pacifistai yra sukurę antika* 
rinę organizaciją vardu Interna
tional No More War Demonstra 
tion. Liepos 28 ir 29 dieną, ka
da įvyks devynių metų nuo pa
saulinio karo prasidėjimo sukak
tuvės, ta organizacija Ameriko
je ir Europoje rengiasi suorga
nizuoti visą eilę taikos demon- 
stracijų, kur bus aiškinama žmo- Į į uždrau-
nėms karo pavojus ir kaip gali
ma karai pašalinti.

Antikarinėms demonstraci-

dė didinti apsaugos skaičių k 
2) tegul mato, prie ko veda 
Vokietijos gvoltavojimas, — 

joms organizacija ieško paramos Į 8^1 nusigąs ir. nubėgs palikę, 
žymių rašytojų ir veikėjų. Seka 
mi žmonės jau liko pakviesti pri
sidėti prįe demonstracijų suren
gimo: Romam Rolland, Henri 
Barbusse, Bertrand Russell, 
Anatole France, Seimą Lageriotf, 
Jean Longuet, Gertrude Baer, 
Uipton Sinclair, E. D. Morel, Dr. 
Kari Kaųtsky, < Rudiiph \ Brežt- 
scheid,' R. HljfęįlingA Dr. į Hans 
Nabholž; P. Scharpff, Edo Fim- 
men, George Lansbury, Otto 
Bauer, Emile Vandervelde, H. J. 
Branting, teisėjas Florence Al- 
len, Eugene V._Debs, Jack Brau- 
don, Jdlia Lathrop, W. E. Bo-

tos

daugiau me
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niškąją kultūrą girdi reikia 
gaivinti.

Kol kas tai duosis sunkiai. 
Nes perdau g \ gilios šaknys, ku
rias HohenA>llernai suleido į 
Prūsų biurgerių karkus, kad 
jas naujam vėjui pūstelėjus 
butų galima išrauti.

Įvairenybes
MiliardĮietfiai.

Bet prancūzai lyg sausys, ap
sėdo — nebenukratysi, ar čia 
juoduosi ar raudonuosi.

Reino kraštą pasekė Drez
denas. Nesuprantama stačiai,' 
kaip tai vieną gražią dieną' 
— komunistų sukilimas Drez
dene. Ir defnonstravo ir šau- 
dėsi. Buvo, kiek reikiant ir.išį 
vienos < ir*iš kitos pufe. Ko-' 
munistams pagelbon ■ atvažiu-, 

vę keli traukiniai organizuotų 
raudonųjų šimtinių t iš Berlyno. 
“Pasimušė ir sumušė”'* ir su
grįžo, palikdami 1 “visą: vald
žios ir tvarkos apsaugą” rau-

donosioms šimtinėms, 
šimtinės nesenai buvo vid. reik, 
ministerio įsakymu uždraus
tos. Dabar Drezdenas ne tai 
raudonas ne tai juodas.

Yra ir valstybės policija, 
yra ir miesto raudonoji ap
sauga. Mat miesto (Drezdeno 
valdyba ir raudona. Dabar rau
donumas plečias po kalnus. Si
lezijoj streikuoja laukų darbi
ninkai. Pamatysi ar miestuo
se (sportininkų, ar (bėgimuose 
arklių šokėjus, ar kalnuose 
storus biurgerius turistus, ar 
vaikų būrelį su raudonais skar- 
maliukas pasipuošus. Ir beži
nok, kam tas jų pasipuošimas? 
Berlyne kol kas ramu. Vakar 
sustreikavo požeminių trauki
nių komandos, 
kas.

Valdžia lyg skęstantis gau
do bet /kokį papuolusį šapą. 
Žymiai didinamos tarnauto
jams algos. Bet ar tas kų- 
ri^m laikui sustabdys tolimes
nį griuvimą? Viškas pareina 
nuo prancūzų. Kaj kas mano, 
kad jie išsigąs ir kad raudo
nuoju baubu geriausia seksis 
įrodyti, (kad Vokietija nieko 
nebegali. Bet Prancūzų Sena
tas vėd tvirtina kreditus Bu- 
liro reikalams ir parlamentas 
reiškia Poincare’ui visiško pa
sitikėjimo. Kai kiek matyt 
naujo ūpo Anglų naujam prem
jere Baldvine. Bet Anglija jau 
dėl savo pačios geografines pa
dėties tarp 
to turbut 
tiek metų 
nemainys, 
santarvininkų koncerto 
mainos vokiečiaji bent 
momentu tikėti negali, 
tik žiauriai atkakliai kovoti už 
savo valstybinės formacijos, 
kad ir tokios, kokia dabar yra 
ekzistencija ir patiems revi
duoti savo vidų. Jau tas su
pratimas vis ryškiau pradeda 
pasveikti. Jau sakysim spau
doj ir viešose paskaitose tan
kiau girdis - 'balsai, kad reikią 
grįžti jjrie tikrosios kultūros. 
Tik ’ ątbictus visą tą šiolaįki- 
nę “hoch” psichiką ir išaųk- 
lėjus naują galima bus rasti 
kelią, kaip' skersuojantį į, sa
ve pasaulį sujudinti* atjautimu.' 
Ne galybę,.karą ir kerštą, bet' 
taiką, sugyvenimą' ir huma- ar daugiau.

papuolusį šapų.

jūrių ir kontinen- 
eavo kurso, kurs 

buvo išganingas, 
Į pagerėjimų ,del 

per-

Ne daug pasaulyje išrinktų
jų žmonių, kurie didžiausius 
turtus turi. Miliardieriai yra 
ir buvo ant žemės reti.

Norint vieną miliardą litu 
šimtinėmis suskalityti, reika
linga tam skaitymui 120 dienų 
ir tiek nakčių sugaišti, atide
dant kas sekundą vieną šimti- 
nę. ,

Jonas Rockefcler’is, aukoda
mas vienam universitetui žy
mią sumą dolerių, sugaišo vi
sai neilgai. Jis padayė\ vienai 
vienintelį čekį dvidešimt mi- 
lion dolerių (20,000,000)). 
Jo turtas iki 1916 m. įvairiais 
parodymais bUvo skaitomas 
tarp 700—800 milijonų dole
rių. Nesenai prieš p. Jonp^ 77 
m. varduves pasaulis sužinojo, 
kad jis savo turtą įvertinąs ly
gi vienu miliardu dolerių.

Vanderbiitas turi savo ži
nioje apie 500 mil. dolerių. .Yra 
daug ir kitų Amerikoje tur
tuolių, kurie vadinasi “bied- 
uaisiais”. Jono Rockefelerio 
brolis Viliamas, vadinamas 
f'biednuoju” įRockefeleriu^’> 
kartą reikalingas buvo pėgdn 
bos ir jam Jonas paskyrė >25 
milijonus dolerių. ■' *■, > *

Iš Vokietijos turtuolių bu
vo žymus Valenšteinas. Jo 
metinės įplaukos siekdavo iki 
3 milionų dolerių.

Turtas Bertos Krupp prieš
karinėmis statistikos žiniomis 
siekė iki 283 milijonų markių.

Lietuvos turtuoliai, sulygi
nus su Amerikiečiais, tikrai ga
lima vadinti biednaisiais. Po
nų Vailokaičių turtas 700 kar
ių mažesnis už Jono Roįkefet
erio.

Įvairiuose pagarsinimuose 
enka matyti, kad Ūkio Ran
čas, kuriame Vailokaičiai yra 
žymiausiais dalininkais turi 15 
milijonų litų. Už tuos pinigus 
galima nupirkti 15,000 hekta
rų žemės, mokant už hektarų 
po 1000 litų arba galima nu
mirkti 50 dvarų kiekviename po 

300 hektarų.
A. Rimkos . apskaitliavimais 

sietuvos bendras žemės plotas 
;uri 7,468430 dešimtinių.

Ponas Jonas Rockefeleris 
galėtų mokėdamas už dešimti
nę po 1000 litų nupirkti visų 
Lietuvos žemę ir dar liktų 
mašnoj pinigų už kuriuos gale
rų įsteigti 168 Ūkio bankus po 
15,000,000 litų.

Pr. Kurmelis, (L. Uk.)

Kiek yra spausdinimo 
ištaigu Lietuvoj

Vienas Kauno laikraštis su
skaito, kiek yra spaustuvių 
sietuvoj. Pasirodo, kad iš 22 
sietuvos apskričių tik devynio
se jų yra spaustuvės, Jrntent: 
Biržų-iPasvalio apskrity 1, 
Kretingos 1, Kauno 15, Mari- 
.ampolės 3, Panevėžio 2, Ra
seinių 4, Šiaulių 2, Telšių 1 ir 
Vilkaviškio 1 — viso labo 30 
spaustuvių. Pusė visų tų spau
stuvių, taigi 15, yra Kaune, 
tarne yra dar 4 litografijos ir 
5 graviravimo įstaigos. Be iš
vardytųjų privatinių įstaigų 
. Jaune yra dar valstybinė spau
stuvė, litografija ir cinkogra- 
fija.

Klaipėdoj yra >6 'spausdini
mo įstaigos.

Palyginus, tai^merikos Lie
tuva yra tuo žvilgsniu turtin
gesnė už Pabališkę, čia yra 
apie dvidešimts penki lietuvių 
laikraščiai ir didele jų didžiu
ma turi nuosavas spaustuves, 
o kiek šiaip komercinių spau
stuvių . spaustuvėlijų. Vienoj 
Chicagoj jų yra apie tuzinas
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Povilas Ambrazas 

išteisintas
Kaip jau “Naujienų” skaity

tojams yra žinoma, pereitų pir
madienio rytų Polivus Ambra
sas, prie Halįted ir 19 gatvių 
garažo savininkas, nukovė už
puolikų Sonnorų savo garažu- 
je. Vakar kauntės ligoninėje 
įvyko tardymai. Jis likosi iš
teisintas. Bet ir užpuoliko nu
šautojo “frontas”, Sladak, ku
ris taipgi užpuolime dalyva
vęs, irgi liko išteisintas.

Užpuolikas .p^jes mir&nnt 
prisipažinęs, kad jis esųs kal
tas tame užpuolime.

tai išsiteisinti negalite,” pasa
kė teisėjas. “Penki metai ka
tėjimo, Sodulski.”

Gi Mrs. Agnie Larson, 30 
m., 2233 W. Austin avė., kuri 
jam tų “bėdų” padariusi, ne
apkaltinta už tai.

Šiandien,

Merginos turi teisę “pro
tinti” vaikinams, sako 

teisėjas

Atvažiuoja iš Lietuvos per 
Nūn j ienų 1-ui vukorčių skyriuiis 
patarnavimų tClzbietu Žcma'i- 
eiunaitė pas savo brolį Alek
sandrų, gyvenantį 1731 E. 92 
PI., Chicago, ant Union stoties 
9 vai. vak.

Nusigėręs žmogus pasi
miręs savo “frento” ran

kose
Pereitų antradienį vienas nu

sigėręs asmuo pasimiręs, o ki
tas girtas areštuotas. Juodu 
policija radusi prie 1110 Tilden 
avė. Salvatore Peter buvo jau 
negyvas; gi jo draugas, Daniel 
J. Murphy, 623 W. Madison 
gat., buvo pusėtinai nusigėręs. 
Jis tapo areštuotas.

Moteris už bandymą 
maudytis su vaiko dra
bužiais tapo nuteista už
simokėti $1 pabaudos
Pereitų antradienį teisėjas 

turėjo pusėtinai darbo, kol jis 
įrodė Mrs. Annie Levinson, 34 
m., 3334 W. Rooscvclt road, 
kuri sveria mažiausia 225 sva
rus, kad tai nėra “padoru” ei
ti maudytis su skolintu nuo sa
vo kuiniino vaiko “bcacli 

Sllit’u.” Mat ji nieku budu ne
galėjus tatai suprasti.

Ji tapo areštuota, kai ji atė
jusi su savo keturiais . vaikais 
maudytis Diversey maudynė
se. i

“Bet, teisėjau,” Sheffield, av. 
policijos nuovadoje ji teisino
si, “aš sakau jums, kad —”

“Vienas doleris ir teismo lė* 
šos,” pasakė teisėjas J. Burkc. 
“Nuosprendis bus panaikintas, 
jei jus nusipirksite proporci jo
nuliai. tinkamų maudytis ‘siu
tų’ ”.

tę darbų ir prisidėję prie strei
ko. Jie pasakoja, kad Dr. Grai
čunas drįsęs net pareikšti, kad 
Chicagos inteligentai romių 
streiklaužius. Streikininkai yra 
labai pasipiktinę ir rengiasi 
užprotestuoti prieš Dr. Grai
čunų.

Dr. Giraičunas vienok tur 
būt buvo priverstas kalbėti ar
ba aiškinti injunetion prasmę, 
kadangi jo jaunesnysis sūnūs 
dirba Sliaiie’o ofise, kur strei-, 
ko nėra, Kaipo mylintis savo 
vaikus, senas tėvas daktaras 
gal ėjo ten dėl sūnaus labo.

Lietuvių Rateliuose

(LSS. 4-tos KP. MITINGAS.

LSS. 4-tos kuopos nariai 
kviečiami šiandie, kaip 8 vai. 
vak. susirinkti į Raymond 
Chapel salę, 816 W. 31-st St. 
Yra svarbių reikalų bendrai vi
siems aptarti. —Sekretorius.

(Seka ant 6-to pusi.)

Severos Gyduoles užlaiko V šeimynos sveikatą..

PROTESTUOJA PRIEŠ
DR. GRAIČUNĄ.

Merginoms nebere/.Mes jaukti 
kol vaikinai joms “propo- 
zins,” bet jos pačios galės ta
tai padaryti vaikinams.

Ar gali būti tam bent kokių 
priežasčių, kurių delei mergi
nos neprivalėtų vaikinams 
“propozinti”?

“Tam jokių priežasčių nėra,” 
sake teisėjas Joseph B. David, 
kuris pereitų antardienį krimi
naliniame teisme turėjo pro
gos išreikšti savo nuomonę ta
me dalyke.

“Ta privolė turėtų priklau
syti moterims, ypatingai naš
lėms, gauti vyrų, nežiūrint nei 
to, jei joms prisieitų ir “pro
pozinti.” Gi toks supratimas, 
kad vaikinas turi pirm inergf- 
nos “propozinti,” yra jau at
gyvenęs ir mano supratimu 
neturėtų jokios reikšmės gyve
nimo turėti.”

Todėl jis ir priteisęs Joscpli 
Soduski, 31 m., kuris norėjęs 
išsiteisinti už daugpatystę, sa
kydamas, kad jo antroji žmo
na jam “propozinusi” ir jis 
nieku, budo negalėjęs atsisaky
ti jų vesti, nežiurii/t nei to 
fakto, kad jis jau ir taip turė
jęs vienų pačia.

“Jei jau jus negalite nieko 
geresnio pasakyti, kaip tik tų,

Vis dar kalbama apie 
gatvekariŲ ir elevatorių 

nusavinimą
Pereitų antradienį miesto 

Majoras, Dėnvet, pareiškęs, 
kad bus dedama pastangų nu
savinti gatvekarius ir elevato
rius. Bet tas senai jau žada
ma daryti. Ir kol tatai įvyks, 
dar gal daug laiko praeis.

Shane rubsiuviai žada išnešti 
protesto rezoliucijų prieš Dr. 
Graičunų.

Užvakar Dr. Graičunas kal
bėjo C. B. Shane kompanijos 
streiklaužiams. Tas daktaro iš
sišokimas labai sujudinęs strei
kininkus, kurių Ipriskaitoma 
apie porų šimtų. Dvylika iš tų, 
kuriems dr. kalbėjo, sako, me-

LSS. Sekretorius išva
žiavo atostogoms.

A. žymontas, LSS. sekre
torius, išvažiavo porai savai
čių atostogoms. Jis, rodos, be 
kitų vietų aplankysiąs ir 
Yellow Stone parkus. Sugrį- 
šiųs Chicagon šio mėnesio 23 
dienų. Todėl iki tam laikui 
kreipusiems į jį LSS. reika
lais jis" gal1 užtruks su atsa
kymais.

I a. ■jį® a.
ONA SINKIENĖ

(po tėvais Giliute) 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukus 27 metų amžiaus. Mirė 
iepos 11 d., 1923 m., 4 valandą 

iš ryto, po operacijos Bumside 
ligoninėje. Paėjo iš Lietuvos, 
Vilkaviškio apskričio, Virbalio 
miesto, Kybeikių gat. No. 41. 
Amerikoje išgyveno 10 metų; 8 
metus gyveno su savo vyru. — 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Petrą, 2 mergaites: Oną 7 
metų ir Adelę G metų ir brolį 
Vincentą, ir Lietuvoje motiną 
ir seserį su švogeriu.

Velionės kūnas randąsi pa
šarvotas 9957 So. Stpte St. 
Laidotuvės įvyks subatoje, lie
pos 14 d., į Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami, prašomi dalyvauti šer- 
menise ir laidotuvėse.

Liekasi didžiai nubudę vyras 
Petras ir mergaites Sinkai.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s^

Balzol
(pirmiaub Gyvasties Balzamask

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.
i

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptlokorlaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

•<
Specialis Pasiūlymas

$121 Nupirksi te $121
Visas Plieninis Galvanizuotas Ga- 

radžius. Micra 10 pėdų 2% colių 
per 12 pėdų 7% colių. Tinkamas 
dėl Fordo arba kito mažo karo.

Mes taipgi parduodame visą rei
kalingą matorijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Products Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aklų specialistas

JONON BUDRI KAS persiskyrė 
su šiuo pasauliu liepos 10 dieną, 
8 vai. vak. A. a. Jonas paėjo iš 
Raseinių apskr., Šilalės vaisė., 
Lūšiškės kaimo. Amerikoj pra
gyveno 18 melų. Paliko Lietu
voj motiną, seserį Magdejeną ir 
brolj Aleksandrą, o Amerikoj 
seserį Barborą Rimkienę. Lai
dotuvės atsibus Pėtnyčioj Lie
pos 13 d., 9 vai. ryto iš namų 
4352 S. Artisian Avė. į Nekalto 
Prasidėjimo Bažnyčią, o iš ten 
j šv. Kazimiero Kapines. Kvie- 
čiame dalyvauti laidotuvėse vi
sus draugus, gimines ir pažįsta
mus. ,

Nuliudusi sesuo
Barbora Rimkiene.

PRANĖ MIKIENĖ
Atminčiai metinių sukaktuvių, kai velione likosi užmušta savo 

vyro, kuris užtai dabar pakutavoje Julieto kalėjime. Velione per
siskyrė su šiuo pasauliu ta nelaiminga mirčia liepos 12 d., 1922 
metai, palikdama 4 kūdikius našlaičius, kuriuos dabar augina Ig
nacas Veneikis. Velionė paėjo iš Joniškio valsčiaus, Milvaidžių 
kaimo, Šiaulių apskričio, po tėvais Pranė Inarelaičiukė. Paliko 2 
brolius Lietuvoj, Reliksą ir Bladislovą. Pamaldos atsibus liepos 
15 dieną, Lietuvių Tautiškose kapinėse 11 vai. ryte. Visi parapi- 
jonys Joniškiečiai ir pažįstami maloniai, prašomi dalyvauti pamal
dose. Važiuojantys į kapines susirinkit 9 vai. ir ryto, 901 W. 85th 
St. čionais bus trokas, kuris nuveš į vietą. Pamaldos atsibus ant 
velionies kapo, kur yra pastatytas paminklas.

Kviečia visus atsilankyti Ignacas Vaineikis.
Liekamės nubudime brolis Ignacas ir giminės.

.vV
M V

• Šviesą ir pajiogą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

DR- H. A. BROAD S 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

DDVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Palengvins akių {tempimą, kurk 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotv 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atital 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromar 
su elektra parodančia mažiausia/ 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plcitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

r- J " " *

Dr. Lewis H. Lippman
Gydytojas ir Chirurgas

233 E. 115-th St.

išvažiuoja aplankyti Pabaltijos 
kraštą ir taipjau studijuoti specia- 
linius kursus Viennos (Austrijoj) 

medikabnėse klinikose.

Sugrįš ir vėl pradės priminėti li
gonius spalio 15, 1923.

H. LEIBQWITZ
Sugrįžo iš Ncw Yorko z

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien. zj

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite bifc kokią . ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite e.levaitorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
‘ ; • CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausius gyduoles 
SWEDOLA

Pasekmės bus tikros, tik už 50c. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

| IMPERFECT IN ORIGINAL
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Lietuviu Rateliuose.
v

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

“Sekretnos korespon 
dencijos”

Vieną dieną užėjau į vieną 
lietuvio įstaigą ir belaukda
mas savo eilės, pradėjau žiū
rėti lapus gulinčių ant suolo 
lietuviškų laikraščių. Peržiu
rėjus kitus ten buvusius laik
raščius, patėmijau ten ir vie
tinių mus 
ną. Nors 
tau, nes, 
tų veltui 
šį kartą, 
miau ir 
nustebau 
lapiai to bolševikų organo 
ti. Ir šiaip ir taip aš jį 
tau, manydamas įskaityti, bet 
veltui. Tada kreipiausi į įstai
gos savininką, kad jis man pa
aiškintų kame čia dalykas. Jis 
paėmė tą organą į rankas, pa
žiurėjo į baltus lapus ir visai 
rimtai tarė: “čia, matai, at
spausdinta bolševikų ‘sekret
uos korespondencijos* ” —Vr.

su bolševikėlių orga- 
aš to organo neskai- 
mano supratimu, bu- 
laiko aikvojimas, bet 
veluk visa ko, 

jį į rankas. Bet 
pamatęs, kad 4

pač- 
kaip 
pus- 
bal- 
var-

S. Valiūnas, 
J. Skrickus, 
J. Jousius, 
J. Norvainis,
S. Mockus,
T. Mockus, 
J. Polkus, 
S. Sidis,
J. Kerutis,
O. Celna,
P. Narbudas, 
V. Žukauskas, 
J. Miliūnas,
J. Orintas, 
B. Caplis, 
J. Mizaras, 
J. Divilis, 
A. Lozvinas, 
M. Lukošius, 
F. Sabaliauskas, 
F. Rimkus, 
M. Kavaliauskas, 
A. Šimėnas, 
J. Mikailiunas, 
A. Klonis,, 
A.

PRANEŠIMAI ĮIEŠKO KAMBARIO AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

V1

Aukos Pranės Misienės 
paminklui

Pastatymui paminklo Pra
nei Misienci, kuri .pereitų me
tų liepos 12 dieną buvo savo 
vyro nužudyta, per pasidarba
vimą M. Mačiukevičienės ir O. 
Bertulienčs geros valios žmo
nes suaukavo $135.45. 
vo šie asmenys:

T. Matukas $20.
Po dešimtį dolerių:

A. Siasietis, 
Ig. Vaineikis.

Po penkis dolerius:
O.

A.

Mitltiniene, 
ftaputis, 
(Kuosaitis, 
Jasaitis, 
Maulinkas, 
Celna.

Po tris dolerius:
K. Vasiliauskas.

Po du doleriu:

K.

K.

Antanicnas, 
Baiza, 
Kavčra, 
Šimėnas,

J. Maciauskas, 
O. Barisius, 
F. Malinauskas.

Po pusantro dolerio:
J. Kasnauskas,
M. šlupekis,
M. Atkus.

Po dolerį:
A.

A.

Sakonis, 
Kuosaitis,

Bandžius, 
Matulaitis, 
Križinauskas, 
Tarosas, 
Kuras, 
Pocius, 
Voranus,

Auka-

NUSIPIRK.
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago, III. .

ra-

Mirma,
J. Kačergis.

Po septyniasdešimta centų:
M. Dubinski.

Po pusę dolerio:
M. Pivariunas, 
iM. (Kundrotavičia, 
M. Kričius,
A. Belicnis,
B. Skreputienas,
V. Krasauckas,

Treipi,
Goreincas, 

Stakus, 
Klekneris.

P.

Po kvoterį:
A. Mikolaitis.
Visiems aukavusiems ir 

sidarbavusiems dėl
tariame širdingiausiai ačiū.

— Ig. Vainikis, ir • 
Giminės.

pa- 
volionės

Lietuvos Atstovybės 
pranešimas

Esant vidlirvasaryje 
prastai dideliam keleivių ju
dėjimui iš- Amerikos į Lietu
vą ir iš Lietuvos į Ameriką, 
Atstovybė yra priversta kreip
tis į visus užinteresuotus as
menis, prašydama, kad visais 
pasų, dokumentų [legalizavimo 
ir giminių parsitraukimo rei
kalais butų kreipiamasi išank- 
sto, nes Atstovybė tiek yra 
užversta darbais, kad atliki
mas tų reikalų jų gavimo ei
lėje gali paimti ligi dviejų sa
vaičių laiko.

LI ETŲ VIŲ ATSTO V YBĖ 
AMERIKOJE.

.1923 m. liepos 9 d., 
Washington, D. C.

nepa-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

ŠIUOMI PRANEŠAME visoms 
Melrose Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš 
Melrose Park rengia pikniką augusto 
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th 
avė. Maywood Todėl ! meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.

A. C. W. of A. lenkų lokalas 38 lie
pos 15 d., National Grovc darže ren
gia pikniką. Nuo Cicero Avė. ir 22 
-os gatvės eis omnibusai, kurie veš 
žmones į pikniką. Tikėtai galima gau
ti dirbtuvėse ir “Naujienose”, 1739 
S. Halsted St.

Mes manome, kad lietuviai darbi
ninkai atvyks į musų pikniką, nežiū
rint to fakto, kad tarp lenkiškųjų ir 
lietuviškųjų nacionalistų eina kova. Gi 
visų tautų darbininkų reikalai yra 
vienodi ir jiems reikia draugingi ry
šiai palaikyti.

—-• Stanislaw Kolczak, sekr.

N. S. Pittsburgh, Pa. - S. L D 
pusmetinis susirinkimas bus laikomas 
liepos 15 d., pradžia 12:30 v. po pie
tų, savame name, 818 Belmont St., N 
S. Pittsburgh, Pa. Visi S. L. D. na
riai gyvenantys Pittsburghe ir Pitts- 
burgho apielinkėj molonėkit susirinkti 
sekantį susirinkiman, ’ nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarti, o la
biausia kas link padidinimo name.

• — D. Kvietkus rašt.

Cicero Lietuvių Kooperacijos Valgo
mųjų Daiktų Bendrovės visuotinas šė- 
rininkų pusmetinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, liepos 13 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 14 St., ir 49 Ct. 
Visi šėrininkai malonėkite laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų 
svarstymui, — mat bendrovė rengia 
draugišką išvažiavimą į Jefferson 
miškus liepos 15 d.

— Nut. Raštininkas.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 
L miškus priešais Tautiškų Kapinių, 

epos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš šalies draugus meldžiame dalyvaut. 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t.,t.

— Kviečia širdingai Kliubas.

Lietuvių Tautiškos Kapinės. — Lotų 
savininkai ir dr-jų atstovai turite bū
tinai atsilankyti ) pusmetinį visuoti
ną susirinkimą, kuris bus penktadie
nį, liepos 13 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted gat., 7:30 vai. vak. Malonė- 

i bus pra- 
reikalų kaslink

kitę atsilankyti laiku, nes 
nešta daug svarbių reikai 
kapinių. —Kapnių Valdyba.

Liet. Soc. Jaun. Lygos Stygų Or
kestro praktika įvyks ketvirtadieny, 
Liepos 12 d., 7:30 vai. vak. Mark 
White Sųuare (Engine room) svetai
nėj, Halsted ir 29-ta gatvė.

Draugai ir draugės, malonėkite vi
si laiku susirinkti.—J. A.

D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. 
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan- 
tą, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimal- 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
skas, Rašt., 2351 Custer St.

Rytinės žvaigždes P. ir P. Kliubas 
rengia draugišką išvažiavima į Jeffer
son miškus ateinantį sekmadienį, lie
pos 15 d. Išvažiavimas įvyks ant vi
siems žinomo-kalnelio. — Komitetas.

North Side. — Pirmyn Mišrus Cho
ras rengia draugišką išvažiavimą į 
Jefferson girias nedelioj, liepos 15 d. 
Prašome visus dailės mylėtojus ir vi
sus chicagiečius atsilankyti ir sykiu 
tyrame ore pasilinksminti -ir pažaisti. 
Programas susidės iš dainų ir žais
mių.—Komitetas.

Valparaiso, Ind. — Lietuvių Moks
leivių Literatūros Dr-ja rengia drau
gišką išvažiavimą į Sager’s Lake 
miškus nedelioj, liepos 15 d. Progra
mas prasidės apie 2 vai. po pietų, bet 
svečiai teiksis atvažiuoti anksti, pa
sigerėti puikia vieta ir tyru oru. Iš
važiavimas atsibus paprastoj vietoj; 
bet kurie atsilankysite pirmą syk, už
eikite į lietuvių Knygyną. Ten mo
ksleiviai stengsis jus maloniai pri
imti. Visi apielinkės lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti. Įžanga nemo
kama.—Komitetas.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” pus
metinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, liepos 12 d., 8 vai. vak., Davis 
Sųuare Parko salėj. Visi nariai susi
rinkite. —Valdyba.

ASMENO MOJIMAI

PAJIEŠKAU Antano Petronio: pa
eina iš Utenos apskr., Lialiunų vals., 
Mačionių kaimo. Brolis Juozapas yra 
miręs. Jis paliko pinigų ir turto. 
Broli Antanai, atsišauk kaip galima 
greičiau ar kas jį žino, malonėkite 
pranešti:

E> BADURA, i
4229 N. Mobil Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio, sunaus 
Roberto Motuzo. Paeina iš žemaičių 
Kalvarijos miesto. Pirmiau gyveno 
Chicagoj, dabar nežinau, kur randasi. 
Meldžiu jį pati ar kitus, kurie žino 
apie jį pranešti man, nes turiu svar
bų reikalą. Taipgi pajieškau savo 
draugo Kazimiero Švežo. Paeina iš 
Akmenės; pirmiau gyveno ant Bridge- 
porto, o dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti ar žinanti pranešti už ką 
busiu dėkingas.

FRANCIŠKUS VORONOVIč, 
925 S. Winchester Avė.

PAJIEŠKAU Mary Merčeliuniukės, 
pusseserės Onos Petraičiukės, pusbro
lio Jono Gataveiko, tetos Onos Eru- 
ševičienės, dėdės Antano Petraičio. 
Gyveno Scranton. Pa. Jie patys ar 
kas žinote meldžiu pranešti:

MARY MERCELIUNIUKĖ 
4608 S. Wood St., Chicągo

APSĖDIMAI.
PAJIfišKAU apsivedimnii merginos, 

kuri mylėtų lendrinį gyvėnima. Dai
laus nuaugimo, ne senesnės kai 28 
m., ne jaunesnės kaip 20. Rašant laiš
kutį prisiuskite ir paveikslą. Jei su 
katra bus sutarta, aš apmokėsiu ke
lionės kaštus atvažiavimui, o jei ne

patikčiau — užmokėsiu kelionę at
gal.

VINCENTAS EINIKIS
984 Maple Str., Milwaukee, Wis.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
STOGDENGTYST®

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Hnkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden AveM 

Phone JLawndale 0114.

REIKALINGAS kambarys dėl vie
no vaikino be valgio. Turi būti elek
tra, m<andynė, prie mažos, švarios 
šeimynos, šiaurvakarinėj daly miesto, 
arba apie 18 gat. Atsišukite laišku: 
1739 S. Halsted St. Box No. 285. Tel. 
Dearbom 5974. 7 vai. vakare.

SIŪLYMAI KAMBARIO
KAMBARYS ant rendos dėl mer

ginų ar moterų su valgiu ar be val
gio. šviesus kambarys, maža šeimy
na.

Atsišaukite:
2142 W. 22nd PI.

3-čios lubos iš užpakalio; vakarais ar
ba nedelioj.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS Virėjas antraran- 
kis ir patarnautoja veiterka į restau- 
rantą. \

Geros darbo sąlygos ir geras už- 
mokesnis. Kreipkitės tuojaus.

3206 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA patyrusių skudurų 
skirstytojų, atsišaukit prisiren
gę dirbti.

Illinois Rag & Metai Co.
1820 W. 14-th St.

REIKIA MOTERŲ prie grin
dų plovimo.

CHICAGO WIND0W
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina pridaboti du vaiku 4 
ir 2 metų. Mano moteris yra 
mirus; gera mokestis. Atsišau
kit St. Gatelis, 330 N. Mcnard 
avė., Chicago. Tel. Columbus 
0027.

REIKIA MATERŲ prie rin
kimo popierų. Gera aga, pasto
vus darbas.

FRANCIS HUGHES 
1405 W. 21 St.

(Netoli Ropinis St.)

REIKIA DARBININKO
vyrų

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WINDOW 

CLEANING CO.
62 W. Washington St.

REIKALINGAS bučcris, ge
ram bučariui gera alga ir trum
pos valandos.

Chicago Mcat Market 
1845 W. 47th St.

Reikia -
Lėberių, Trokerių

South Side Warc Housc. At
sišauki!:

Albert Pick & Co.
1200 W. 35th St.

I

Reikia -
Molderių, core makerių, jau

nų vyrų mokintis moderystės:
Illinois Molleable Iron Co.

1760 Diversey Parkway

REIKIA BUŠELMANŲ.
Ateikit prisirengę dirbt.

CALUMET TAILORS
1 4827 Calumet Avė.'

t ■ -—......———
REIKA PAPRASTŲ darbininkų 

naktimis ir dienomis. Geros sąlygos.
JOS. T.: RYERSO^ .& SONS

16th*St & Rock^ell ,i$t.
Durys 8.
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REIKIA vyrų prie, pardavinėjimo 
ir pristatymo. Turi kalbėti gerai an
gliškai. Vedę vyrai atsišaukit:

1910 S. Ashland Avė.
Canal 2183

RAKANDAI
t

TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
Vėliausios mados rakandai dėl 5 

kambarių ir didelis dvigubų spring- 
sų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu arba dalimas už di
delį bargeną.

1922 S. Kedzie Avė.,
1 floras

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dą! sykiu arba po vieną.

Priežastis pardavimo: išvažiuoju iš 
Chicagos. Atsišaukit po 5:30 vakare 
ant 2-rų lubų:

3131 So. Emerald Avė.

$150.00 
ATSKAITOMS 

bile Vartotą karąUž
ATVEŽTĄ PRIE MUSŲ DURŲ
Nežiūrint amžiaus ir padėties, kada 
mainysit ant vieno musų perdirbto ir 
pertaisyto karo.
Mes turime pilną parinkimą # sedanų, 
coupes, touring karų ir sportiškų mo
delių.

Atmink/ jei jus turit seną karą, jis 
gali būt paimtas tiek pat, kaip ir 
cash už $150.00 kaipo pirmą įmokėji- 
mŲ, už bile karą jus pasirinksit. Ba
lansas lengvais išmokėjimais.

Be musų perdirbtųjų Oaklands, mes 
dar turime sekamus 1922 modelius:

Ir

turime sekamus 1922 modelius:
Buick Coupe 
Columbia Touring 
Jewctt Touring 
Elgin Sport' 
Chevorlet Tojiring.

daugelis kitokių\ išdirbimų.

OAKL
MOTOR CAR COMPANY 

FACTORY BRANCH 
2426 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 5310.
Atdarais vakarais ir nedėldieniais

PARDAVIMUI automobilius, King, 
1920. Naujai pertaisytas, viskas ge
riausiame stovy- 
rai. Norinti pi 
tykite šitą, nes yra 
duosiu tik už $200, nes 
žiuoti iš Chicagos. šitą 
garantuoju geriausiame

ry. Nauji Cord taje- 
irkti automobilių, ma- 

vertas $400, par- 
turiu išva- 
automobilių 

stovyje.

Kreipkitės:
2423 W. 46 th st.

PARDAVIMUI automobilius, Buick, 
1920 m., 5 pasažierių. Šis karas yra 
geras kai naujas, tairai visai nauji, 
ką-tik malivotas. Priverstas parduoti 
tesingu pasiulymu.

3020 W. 42 St.
Priešais Brighton Park teatrą. 

Lafayette 1355

PARDAVIMUI automobiijus, 
Hupmobile sedan. Viskas ge
ram stovy, išrodo kaip naujas. 
Didelis bargėnas. Atsišaukit:

2857 W. 39 PI.

Puikus Automobilius Pardavimui
Pardavimui 5 pasažierių automobi

lius; viskas yra geram stovyje, taip 
kaip naujas; nemokantį 'išmokysiu 
važinėti; kaina $450.00; vertas du 
syk tiek; gera priežastis pardavimo. 
Atsilankykite - dieną ar vakarais pas 
J. Yushkewitz, 4034 Archer Aąe., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, 5 pool 

room stalai, bowling-alley. Randasi 
vienoj geriausioj vietoj, prie transfer 
kampų. Pietinėj dalyj miesto. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis parda
vimo turiu kitą biznį.

Atsišaukite:
523 W. 120th St.

___________

PARSIDUODA GROSERNĖ ir BU
ČERNĖ su daugybe kostumerių, 200 
gerų sąskaitų — geriausia proga gy
venime, dėl tų, kas laimės. Pilnas 
stakas ir įtaisai įskaitant 3 tonų le
do mašiną ir Fordo troką išvežioji- 
mui. Parduosiu augštos rųšies staką, 
o ypatingai įtaisus. Visas savastis 
bus parduota už paaukavimą. Tikriau
sias pinigų taupytojas.
46 E 5th Avė. Lagrange, III.

Tel. Lagrange 480.

PARSIDUODA saliunas, ge
roj vietoj; parduosiu pigiai.

3357 W. 38th St.

PARSIDUODA minkštų gė
rimų užeiga — apleidžiu mies
tą. Atsišaukit po 5 P. M.:

2923 Armitage Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė; daroma labai puikus 
cash biznis; gera vieta —<. prie
žastį pardavimo, patirsi t ant vie
tos. Atsišaukit: Naujienos No. 
284.

PARSIDUODA Universale 
knygų krautuvė, geroj padėtyj:

J. Murphy
5434 So. Bishop St.

DIDŽIAUSIA PROGA
Kurie norite pirkti saliuną geroj 

vietoj; parduosiu arba mainysiu 
ant lotų, automobilio ar grasernės. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos.

2463 W. Roosevelt Rd. 12 St.

^AUKSINĖ PROGA KRIAUČIUI
Parduodu už teisingą pasiūlymą ge 

rai išdribtą biznį, nes turiu apleisti 
miestą. Ateikite persitikrinti.

1504 W. Division St.

PUSDYKIAI BUČERNĖ parsiduo
da arba išsimaino ant naino, loto arba 
automobilio. Bučernė turi būti par
duota šią savaitę. Kreipkitės.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Lafayette 5107

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda pirmos klesos bučernė 

ir grosernė. Daroma didelis biznis, į 
dieną apie $100. Parduosiu . pigiai 
arba mainysiu ant loto arba ant sa- 
huno. Kreipkitės greitai:

1901 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliunas vienas iš 
geriausių, kur galima daryti gerai 
bizni. Priežastis pardavimo svarbi. 
Nupirksit pigiai. Kreipkitės:

4240 So. AHisian Avė.

PARDAVIMUI saliunas; sena vie
ta ir išdirbtas biznis. Svetimtaučių 
apgyventa. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos.

Kreipkitės:
2721 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per daug metų 
ir geroj vietoj. Turi būt parduota 
trumpu laiku, nes perku kitą biznį.

Atsišaukite:
2722 W. 47th St., Chicago.

' Tel. Lafayette 7352

PARSIDUODA batbernė. Vieta ap
gyventa lietuviais. Vienas blokas 
nuo lietuvių bažnyčios, bet ten yra 
įsimaišę ir kitų tautų./ Turiu par
duoti greit iš priežasties ligos. Todėl 
parduosiu pigiai.

1714 W. North Avė.

PARSIDUODA saliunas; vie
ta apgyventa visokių"- tautų. 
Biznis senas ir išdirbtas. Prie
žastis pardavimo savininkas 
apleidžia Chicago.

2535 S. Halsted St.

BUČERNĖ ir grosernė parsi
duoda pigiai. Gera vieta, 5 
kambariai pagyvenimui ‘prie 

krautuves. Priežastis išvažiuo- 
ja j krajų. '

1846 W. 46 Street

PARDAVIMUI grosernė ir Repub- 
lic Trokas, Vieta išdirbta dėl norin
čio biznį daryti. Pirmutinis laimės 
už pigią kainą. Parduosiu ir troką 
kam reikalinga.

1918 W. 47th St. z

PARDAVIMUI saliunas su visu 
namu ar be namo. Namas ręndos 
neša $2,400 į metus. Kam patinka 
senas biznis ir gerai išdirbtas ant di
delio kelio Lincoln Highway. Par
duosiu pigiai, nes einu į kitą biznį.

2747 Chicago, Rd. So. Chicago, 
Heights, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su šalčio varoma mašina. Visi rakan
dai geri. Biznis senas, geroj vietoj. 
Nupirksit pigiai, nes aš nemoku vie
tinių žmonių kalbos.

Kreipkitės:
2922 W. 43rd St.

NAMAI-ZEME

NAMAI-ZEME

DIDELI BARGENAI

2 po 4 rum. muro basementas, elek- 
trikos šviesa, gasas, vanos, muro ga
ražas dėl 2 automobilių. Parduosiu * 
už $9,500. i

23 ir Califomia Avė.

Murinis garažas vertas $9,500, par
duosiu už $9,000, jei bus parduotas 
šią savaitę.

3 augštų 
kambariai, 
čias lotas.

Akmeninis frontas, tuš- 
$12.500.

savastis ant 22 gat. 2 poBizniava
6 rum. flatai, krautuvė ir 7 rūmai už
pakaly, garu apšildomas. $27,000.

D. GODLEWSKI 
2223 S. Whipple Str.

“NAUJAS BRIGHTON PARKO 
DISTRIKTAS.” 

Vieta didelių pelnų.
Bizniavi lotai ir rezidencijų 

lotai arti Archer Avė. gatavi 
budavonei. Kaina $250 ir augš- 
čiau; nedaug pinigų įmokėji- 
mui; įtaisymai visi ir išmokė
ti. Smulkesniems žinioms ma- 
tykit J. N. Zchvert & Co.

4400 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA naujas 6 kam
barių muro namas ir 4 lotai. 
Kaina $5,900, cash $2000, ba
lansas išmokėjimais.

9431 So. Pamell Avė.
4 blokai į rytus iluo Halsted

DIDELIS BARGENAS, namas ir 
didelė bamė ant 50 pūdė loto. Mar- 
ketas dabar daro virš $800. biznio 
per savaitę. Kaina $20,000; apie pusę 
cash reikalaujama.
Englewood Business & Realty Co. 

7701 S. Halsted St.
Tel. Vincennes 0821

PARSIDUODA 6 apartmentai, sau
lėtas parloris, 2 po 6 rum., 4 po 7 
rum.; geriausioj padėtyj arti Stony 
Island ir Jackson Park, kaina $32,- 
000. Cash $9,000., likusią dalį dali
mis. Nereikia brokerių. Savininkai 
apleidžia miestą. Matyk savininką:

612 E. 95 Str.
Tel. Chesterfield 3123

PARSIDUODA 6 kamb. namas ga
ru apšildomas, geras basementas, 1 
akras žemės, barnės dėl mašinų, 1 
karvė, kiaulės ir smulkių gyvulių. 
- Atsišaukite:
112 Spauulding Av. Mt. Greenwood, III

DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 
GYVENIME!

Pardavimui 1 akeris žemės 100x397 
pėdų su 8 kambarių namu; yra elek
tra ir cementuotas pamatas; 2 višti- 
ninkai; 15 vaisingų obelių; 1 vyšnia. 
1 slyva; U akerio blackberių; šuli
nys 197 pėdų gilumo, geras vanduo 
visuomet; 10 minučių reikia eiti iki 
111 gatvekarių; labai puiki vieta 
gyventi; vieta randasi Mt. Green- 
wood, III. Prie lietuviškų kapinių 
(Šv. Kazimiero); kaink $6,000, reikia 
įmokėti $2,000, kitus ant lengvių išmo
kėjimų; atsišapkite greitai, nes tokios 
progos reitai pasitaiko.

PARDAVIMUI puikus 2 augštų 
muro nomas po 6 ir 7 kambarius, su 
elektra, gazu, maudynėmis ir kitais 
parankamais; narnąs neša virš 12 nuo- 
čių; kaina $10,000 f pusę reikia įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI beveik naujas 1 pa
gyvenimo muro namas su 5 kamba
riais; yra gęsas, elektra, maudynė ir 
kiti parankumai; karštu vandeniu 
šildomas; yra geras skiepas ir antsto-

PARDAVIMUI 5 kambarių namas 
ant 5242 S. Major Avė. 3 lotai ir ap
tverta dratų tvoroms; bamė, gara- 
žius etc. Kaina $4,500.00; reikia 
$1500.00. Savininkas:

4860 S. Hamlin Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
6 flatų muro namas su visokiais šios 
mados įtaisymais gražiausioj apielin- 
kėj ant? South Side, arba mainysiu 
ant ko nors mažesnio. Su reikalu 
kreipkitės pas

AUGUST GRIGAS 
4516 So. Washtenaw avė. 2 fl front

gyvenimo muro namas su 

kiti parankumai; karštu 

gie; gera "vieta laikymui naminių 
paukščių ir auginimui daržovių; 1 blo
kas nuo Archer Avė. Gatvekarių: 
kaina $5,200, apie pusę reikia turėti 
pinigais.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimu medi,- 
nis namas po 4 kambarius; statytas 
6 metai; geroj Brighton Parko lietu
vių apielinkė j: kaina $4,000.

Turime ir daugiau visokių namų, 
atsilankykite dieną ar vakarais pas 
BRIGHtON REALTY COMPANY 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Av. (prie Califomia Av.)

PARDAVIMUI 2 aukštų 
flątas, 2 fraftie florai, kaina 
$4,000, randasi 3838 Normai 
Avė. Atsišaukite

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 flatų namas su saliunu. 
barai, pooReibdlis priklausė 
prie mana rendos $75 į mėne
sį. Kaina $7,500; mainysiu ant 
didelio namo arba bile kokie 
biznio. Kreipkitės pas C. P 
Suromskis, 3346 So. Halsted 
st., Chicago, III.

PARSIDUODA 12-kos apartmentų 
budinkas geroj vietoj ant S. S. priim
siu $20,000 mažesniais budinkais ar 
cash kaipo įmokėjimą.

Taipgi 5 aprtamentai saulės kamb. 
budingai arti parkų $22.000. $8,000 
cash. Labai stebinantis bargėnas.
G. F\ DEVINE 7021 S. Halsted St.

Te! Stew 7179

PARSIDUODA didelis latas, augš- 
tos klasės tvarki apielinkė. Aukauju 
dėl greito pardavimo.

Atsišaukite telėfonu:
Vincennes 3123

PARDAVIMUI namas su saliunu, 
garažium, 3 mašinoms; elektra, mau
dynės. Parduosiu ir grosemę, kur 
gerai biznis išdirbtas. Viską nupirk
sit už pigią kaina. Priežastis yra 
nesveikata. Kreipkitės:

4387—4348 So. Wood St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

MOKYKLOS

------- ----------- ----- — 1 - < ..... .
40 akerų puikios žemės pardavimui 

arba išmainymui ant namo arba gero 
loto. Farma gerai apgyventa, užsė
ta, su gyvuliais ir puikiu sodu. Prie
žastis pardavimo — vyras sužeistas; 
nioteris turi parduoti į savaitę —atsi
šaukite prie dukters.

3417 Auburn Avė. 5:30 vakare I

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

* COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

i


