
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY 3JU LITHUANIAN NBWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Kalstei Street* Chicago. III noia

Telephone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
> ... I < I ...........——<

VOL. XI.
.■m»i ■■■ ■■■ĮSWF"^gjujl_u.i-iL.-a-’g

Kaina 3c.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered aa second Clasa Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, 

under the Act of March 8, 1879.
■ ......... JI'’—4 1 ....... JĮJ!Į'1'J-UJ11!*'    -M

Chicago, UI., Antradienis, Birželio-June 17 d., 1924
----------------- —- .... -,,7.„-...^7 ;lU. trrTirre Tįni.T,*,!, , agaBgagaasa—

Lenkai skleidžia melus 
apieJJetuvą 

Žinios apie suktybes Lietuvos Fi
nansų Ministerijoj - melas

Genevoj susirinko Tarptautinė 
Darbo Konferencija 

----------------  I

Tarptautinė Darbo Kon
ferencija susirinko

Socialistas Branting išrinkta 
konferencijos prezidentu.

Lenką melai apie lietu
vius užsienio spaudoj
PARYŽIUS [E] geg. 26. — 

Paryžiaus spaudoj [ne tik Pary
žiaus, bet ir didžiuliuose Ameri
kos laikraščiuose] vėl pasirodė 
lenkų skleidžiamų melagingų ži
nių apie lietuvius, šį kari prane
šama, kad 200 apsiginklavusių 
vyrų perėję nctitralinę zoną, 
puolę geležinkelio stotį Ignaliną, 
Vilniaus — Dinaburko linijoj, 
sužeisdami keletą lenkų. Lenkų 
muitinės sargyba esą, atsiskubi
nusi į kovos vietą .ir atstumus) 
lietuvius. Kita Lietuvos irre- 
dentistų gauja puolusi , “Wojs- 
lawice” kaimą, apiplėšdama gy
ventojus. Lenkų raiteliai, patro- 
liuojantieji pasienį, neleidę pe
reiti sieną kitiems plėšikams, 
kurie esą buvę apsiginklavę vo
kiečių karo mauzerio tipo šautu
vais, rankinėmis granatomis, ir 
kulkasvaidžiais.

Visos šios rūšies žinios yra 
gryniausi lenkų prasimanymai, 
neturį jokio pagrindo, kurių ti
kslas pateisinti administracijos 
biaurius darbus okupuotose Vil
niaus srityse, ir jos nesugebėji
mą nuraminti kraštą.

Melai apie Lietuvos Fi
nansų Minsterio pabėgi

mą su pinigais
KAUNAS [Lž] — Užsienių 

spaudoj Lietuvos valstybės prie
šai paleido šlykščiausių melų ir 
prasimanymų. Taip Vokiečių 
spaudoj tilpo žinutė, kad Finan
sų Ministeris p. Petrulis su pi
nigais išbėgęs iš Lietuvos.

Tuomi, matyti, Lietuvos prie
šai nori diskredituoti Lietuvos 
valdžios autoritetą, o gal, svar
biausia, numušti lito kursą, kad 
iš to pasipelnauti.

žinoma, tie šmeižtai realių 
pasekmių turėti negalės, nes li
tas paremtas auksu ir doleriu. 
Bet gali atsirasti visokių vertel
gų, kurie panorės išnaudoti kai
mo žmones. Taigi įspėjama, 
kad tiems melams nereikia tikė
ti. Doleris, kaip anksčiau, taip 
ir dabar perkamas ir parduoda
mas normaliu kursu, 1 dol. ly
gus 10 litų.

OKLAHOMA CITY, birž. 16.
Užėję karščiai kai kuriose 

Oklabomos valstijos vietose, 
kaip Mangume, siekia 112 laip
snių F.

Lietuvį Socialistu Są
jungos Konferencija

Įvyks birželio 22, 1924, 3 
vai. po pietų, Terminai 
Hotely, E. Market Street 
& Pennsylvania Avenue, 
Wilkes-Barre, Pa.

GENiEVA, Šveicarija, birž. 
16. — Tarptautinė Darbo Kon
ferencija savo prezidentu iš
rinko Hjalmarą Brantingą, 
Švedijos socialistų vadą, buvu
sį Švedijos premjerą, kurs da
bar yra Švedijos atstovas Tau
tų Lygos taryboj. Jis buvo iš
rinktas per aklamaciją, su di
džiausiomis ovacijomis.

Konferencijos prezidentu 
Brantingą nominavo Anglijos 
atstovas Miss Margaret Bon- 
field, pasakydama gražią kal
bą, kurioj ji nurodė į Bran
tingą kaipo į didį apaštalą ir 
darbininkų reikalų gynėją.

Brantingo kalba j

Brantingas, priimdamas pre
zidentūrą, graudeno darbinin
kus kovoti neatlaidžiai iki pil
no kovos laimėjimo, visų pir
ma išsikovojimo astuonių dar-l 
bo valandų, organizavimos lai
svės išgavimui žmoniškos ai-j 
gos, darbo pragumų, apsaugo
jimo moterų ir vaikų darbo!
ir visuotino sąlygų pagerini
mo.

Brantingas pareiškė, kad pa
darytos, karui pasibaigus, tai
kos sutartys turėtų Ųut modi
fikuotos, pataisytos.

39 valstybės atstovaujamos
Konferencijoj yra atstovau

jamos trisdešimt devynios val
stybės. Dvidešimt devynios jų 
atsiuntė pilnas delegacijas, re
prezentuojančias valdžias, sam
dytojus ir darbininkus. Daug 
delegatų yra moterų.

Estradoj sėdėjo, kaip specia
liai svečiai, Tautų Lygos tary
bos nariai su pirmininku Be- 
nes priešaky. Galerijos publi
kai buvo kimštinai prisikimšu- 
sios.
Ovacijos tarptautinio darbo 

biuro pirmininkui
Triukšmingomis ovacijomis 

buvo sveikinamais tarptautinio 
darbo biuro tarybos pirminin
kas Arturas Fontaine, kurs sa
vo kalbą pradėjo žodžiais: “Po
nios ir ponai, tegyvuoja tautų 
sąjunga!”

P. Fontaine sakė, kad visa
me pasauly žmones pasitiki ir 
deda didžiausios vilties to
kioms įstaigoms kaip kad tau
tų sąjunga ir. tarptautinis dar
bo biuras. Ir jis patsai esąs 
įsitikinęs, kad visos valdžios 
galų gale išginsiančios tą žmo
nių balsą, ir kad visų tautų 
baimė ir abejojimai išnyksią 
kai valdžios suprasiančios, kad 
tautų sąjunga tam tik ir yra, 
kad pagalba diskusijų ir su
sitarimų atsiekus nuolatinės 
taikos, gerovės ir aukštesnės 
žmonijos formos.

.. ............. ----- ------------------,-----

Amerika neatstovaujama
Nė Jungtinių Valstijų vald

žia, ne Amerikos darbo orga
nizacijos konferencijoj nė ofi
cialiai, nū neoficialiai neatsto
vaujamos.

Italijos socialisty at
stovo išvogimas 

- (
Gandai, kad jis buvęs nužudy

tas; areštuota šeši įtariami 
asmens.

ROMA, birž. 14. — Italijos 
socialistų vado, parlamento at
stovo Matteotti prapuolimas su
kėlė didelio susidomėjimo Ro
moj. Parlamento posėdis šian
die buvo labai apsiblausęs. 
Opozicijos grupės nutarė, visai 
nedalyvauti posėdy, ir jame ra
dos vieni tik fašistai ir Gio 
litti kuopa. t

Kas atsitiko su atstovu Ma- 
tteotti, nežinia; visi mano kad 
jis yra kur nužudytas. Tiek 
paaiškėjo, kad jis buvo neti
kėtai kaž-kokių vyrų pagrieb
tas, įsitrauktas į automobilį ir 
išdangintas šiaurės pusėn. Bu
vo pranešta, kad jis esąs nu
žudytas arti Vico ežero, apie 
pusantro šimto kilometrų nuo 
Romos. Policija tuojau išva
žiavo ten žiūrėti ir netoli kal
bamojo ežero rado pamestą au
tomobilį, kuriuo turbūt Matt- 
eotti buvo išvogtas. Bet apie jį 
patį jokių pėdsakų nesuras
ta.

Spėjama, kad socialistų at
stovas Matteotti buvo išvogtas 
dėl to, kad jis turėjo doku
mentų, įrodančių, kriminalines 
labai augštą valdžios vietą už
imančio asmens finansines 
suktybes.

Premjeras Mussolini pareiš
kė, kad kaltininkas, išvogęs at
stovą Matteottį, jeigu tik bu
siąs sugautas, busiąs aštriau
sia bausme nubaustas.

Sąryšy su išvogimu socialis
tų atstovo policija Romoj, Mi
lane ir Florencijoj yra suėmus 
jau šešetą įtariamų asmenų.

Fašistų vice-minięilepis 
Finzi rezignavo

, Del atstovo Matteotti prapuo
limo šiandie rezignavo val
stybės vice-ministeris Finzi. 
Jis pareiškė, kad rezignuojąs 
norėdamas apsiginti “nuo pik
tų šmeižtų ir kaltinimų”, kurių 
daranti jam opozicija kalbėda
ma apie atstovo Matteotti nuo- 
tikio tardymą.

Areštuota laikraščio 
redaktorius

Teisėjas įGrossi, padaręs tyri
nėjimų dėl Matteotti prapuoli
mo ir iškvotęs policijos duo
tus jam pranešimus, pasišaukė 
laikraščio Corriere Italiano re
daktorių Filippellį kvosti. Fili- 
ppelli, sugrįžęs iš teismo tuo
jau rezignavo iš redaktoriaus 
vietos ir ant tų pėdų traukiniu 
išvažiavo iš Romos.

Tuo tarpu buvo duotas įsa
kymas jį areštuoti ir policija 
automobiliais dūme traukinį 
vytis. Pasivijo už 70 kilomet
rų nuo Romos, stoty, kur trau
kinys buvo sustojęs, redakto
rių suėmė ir pargabeno atgal 
j sostinę.

SUĖMĖ $2,000,000 VERTĖS 
NARKOTINIŲ VAISTŲ.

NEW YORKAS, birž. 16. — 
Pinigyno departamento agentai 
suėmė Hobokeno prieplaukoj di
delę! kontrabandą nąrkotikų, 
vertės už 2 milijonu dolerių. Tie 
vaistai buvo paslėpti 5000 šepe
čių kotuose. Du kontrabandinin
ku areštuota.
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ANGLIAKASYS — KARALIAUS VIETININKAS

Škotijos kasyklų darbininkas, Anglijos parlamento narys 
James Browrt ir jo žmona buvo paskirti atstovauti Anglijos 
karalių ir karalienę visuotina m Škotų Bažnyčios susirinki
me š. m. gegužės mėnesį. — čia juodu atsisveikina su sa
vo kaimynais Annbanke, išvažiuodami į Edinburgu gyventi ir 
šeimininkauti karaliaus palociujc, kaip karalius ir karalienė.

Fordo ofiso darbininkams 
nebfira vakacijų

Užtat Fordukas statosi vasar
namį už $2;000,000.
DETROIT, Mich., birž. 14. 

— Fordo automobilių kompa
nija paskelbė, kad šiemet nė 
ofiso darbininkai nū bosai jo
kių mokamų vakacijų negau
sią.

Pradedant nuo šios dienos, 
Fordo fabrikų ofisai dirbs tik 
penkias dienas savaitėj ir per 
dvyliką savaičių ofisų darbi
ninkams bus mokamos pilnos 
algos, Po to, jei ir toliau bus 
dirbama tik penkios dienos sa
vaitėj, jiems vienos pilnos die
nos alga bus numušta, nežiū
rint, kad šeštadieniais iki $iol 
buvo dirbama tik pusė die
nos.

Fabriko (ne ofiso) darbinin
kai jau pusantro mėnesio kaip 
dirba tik penkias dienas savai
tėj. Mokamų vakacijų jie nie
kados negaudavo.
Užtat Fordukas statosi paločių 

už 2 milijonu dolerhj
Fordo sūnūs, Edsel Ford’- 

ukas, statydinąs vasarinę rezi
denciją Maine valstijoj, aukš
tame Ox Hill kalne, puikiau
sioj apielinkėj. Tasai palocius 
pastatyti pareis nemažiau kaip 
du milijonu dolerių — tiek, 
kiek tūkstantis Fordo darbi
ninkų gauna per metus al
gos.

J. V. TURI 112,826,000 GY
VENTOJŲ.

NEW YORKAS^birž. 16. — 
Nacionalio ekonominio tyrinėji
mo biuro paskelbtomis statisti
kos žiniomis šių metų sausio 
1 dieną Jungtinėse Valstijose 
buvo 112,826,000 gyventojų. 
Praeitų 1923 m. sausio 1 d. gy
ventojų buvo 110,883,000, taigi 
per vienus metus gyventojų 
skaičius padaugėjo 1,943,000 
žmonių.

PINIGŲ KURSAS
» -______

Vakar, birž. 16 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole- 
ių banku buvo skaitoma Amerikos 
linigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų $4.32
Belgijos, 1QO frankų ............... $4,85
Danijos, 100 kronų ............... $16.91
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų ......... ... $5.57
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos* 100 kronų .......  $13.53

. Olandijos ,100 florinų ........  $37.40
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ..........  $26.5G
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.64

Bijo aidoblistu keršto
<

Jie buk norį išsprogdinti lavo
ninę su “Mississippi” eks- 
pliozijos aukomis.

SAN KEDRO? Cal., birž. 16. 
— Apie trobesį, kuriame su- 
'guldyti karo laivo “Mississippi” 
ekspliozijoj žuvusieji keturias
dešimt aštuoni laivyno karei
viai, pastatyta rAipĄ kareivių 

ir policijos sargyba. Mat kąžin 
kas pranešęs policijai, kad “ai- 
doblistai” norį tą trobesį supu
vusiųjų kareivių lavonais iš
sprogdinti, atsikeršydami dėl 
policijos padaryto puolimo ir 
kratos “aidoblistų” smiirinki
mo vietoj.

[Atrodo nesąmonė. Indus
trini Workers of the World nė
ra bepročiai, kad jie dėl ker
što policijai norėtų išsprogdin
ti lavoninę su žuvusiųjų lavo
nais].

J. V. atsakymas j Ja
ponu protesto notą

WASiHINGTON, D. C., birž. 
16. — Jungtinių Valstijų at
sakymas į Japonijos protesto 
notą dėl išskyrimo japonų imi
gracijos buvo šiandie sekreto
riaus Hughes’o įteiktas amba
sadoriui Haniharai.

Atsakymo tekstas bus .vienu 
kartu Japonijos ir Amerikos 
spaudoj paskelbtas ketvirtadie
nį, birželio 19.

Baisi mula So. Dakotoj
14 žmonių užmušta; vienas mie

stelis visai audros nuneštas.

ST. PAUL, Minn., birž. 16. — 
Del siautusios šeštadienio naktį 
šiaurvakarių daly baisios vėsu- 
los, ledų krušos ir lietaus nema
žiau kaip keturiolika žmonių 
yra žuvę ir daugybė sužeistų.

Miestelis Glad Valley, South 
Dakotoj, esąs beveik visiškai 
tornado sunaikintas.

i ______i , __

PROTESTUOJA DEL AMERI
KIEČIŲ FILMŲ BOIKOTO

TOKIO, Japonija, birž. 14. 
— Jungtinių Valstijų ambasa
da Tokioj pasiuntė Japonijos 
valdžiai notą, protestuodama 
dėl japoniečių bo'ikojtavimo 
Amerikos krutamu jų paveik
slų.
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Bomba “Moulin Rouge” 
kavinėj

Vakar vidurdienį kažinkas 
padėjo Moulin Rouge kavinėj, 
prie Van Buren ir Wabash Av., 
padegtą bombą, kuri sprogdama 
sužeidė du kavines tarnautoju, 
vieną jų labai pavojingai.

Ta kavinė buvo ištisus metus 
uždaryta ir restauruojama, ir 
kaip vakar vakarą turėjo įvykt 
jos atidarymas. Bombos sprogi
mas visą vidų išdraskė, padary
damas apie $30,000 nuostolių.

AMERIKOS LAKŪNAI AT
SKRIDO Į SAIGONĄ

HiONGKONGAS, birž. 16. — 
Skrendantieji aplink pasaulį 
trys Amerikos armijos aero
planai šiandie 2 vai. po pietų 
atskrido į franeuzų Kochin 
Chinos sostinę Saigoną. 

4 1
GAISRAS PADARĖ 300,000 

DOL. NUOSTOLIŲ

ROYAiL, III., birž. 16. - 
GaLras šįryt sunaikino staty
bos medžių sandėlį ir dvi san
krovas, padarydamas daugiau 
kaip 300 tūkstančių dolerių nuo
stolių.

NUŠOVĖ PAGARSĖJUSĮ 
BOKSININKĄ

NEW YORKAS, birž. 16. — 
Vakar čia liko nušautas pagar
sėjęs boksininkas Bill Brenan. 
kabareto Tiajuana savininkas, 
įtariami dėl jo nužudymo Frank 
Rassi ir James Hughes tapo po
licijos suimti. -

KARO TEISMAS

SAN DIEGO, Gal., birž. 16. 
— Šiandie čia karo teismas 
pradėjo tardyti bylą leitenanto 
Ervino ;R. Browno, kaltinamo 
dėl pasiglemžinio 120,000 dole
rių laivyno pinigų esant jam 
karo laivo Somers kasininku.

Lietuvos žmones 
džiaugias Naujienų 
telegrafine sistema 
pinigams išmokėti

Pagal naujos Naujienų sistemos duodančios 
galimybę pasiųtsi pinigus Lietuvon telegramų 
už 50 centų pirmieji telegramai iš Naujienų iš
ėjo gegužės 9 ir 20 dienų. Apie išmokėjimų visų 
telegramų mes gauname pranešimus iš Lietuvos 
telegramų, apie kų siuntėjai esti tuoj aus pain
formuoti laiškais. Dabar pradėjo ateiti pirmų
jų telegramų kvitai su pinigų gavėjų parašais.
Smagu yra pažymėti, kad Lietuvoje žmonės tik
rai įvertina šį nepaprastai greitų pinigų išmo
kėjimų. štai mažas pavizdėlis. Pinigų priėmė
ja E. Cibulskienė prie savo kvito dar teikėsi 
išreikšti šių trumpų padėkos pastabėlę:

“Su šiuomi gruzinu Tamstoms atvirukę su 
savo parašu apie gavimų pinigų dviejų šim
tų litų. Labai esu užganėdinta ir dėkinga 
už patarnavimų, kad nereikėjo vykti 
Kaunan.

Su pagarba E. Cįbulskene.
St. Baisiogala,
Geg. 30 d., 1924 m.”

* Siuntimas pinigų telegramais dabar yra priei
namas visiems, kada Naujienų telegrafinės per
laidos tekaštuoja 50 centų be adreso skirtumo.
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon tele
gramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visų mėnesį ar ilgiau, kada jus į trejetų savai
čių galite sulaukti kvitų su parašu iš Lietuvos 
pinigų gavime.

NAUJIENOS.

Lietuvos žinios.
LENKŲ TEISMAS.

KAUNAS. — Gegužės 9 d. 
Armijos Teismas nagrinėjo ba
rono Korfo (lenkas), p. Brazov- 
skaitės ir Gilievičiaus bylą, ku
rie kaltinami dėl priklausymo 
lunkų priešvalstybinei organi
zacijai.

Teismas juos pripažino kal
tais ir nubaudė: Brazovskaitę 
2 metams 8 mėn., Gilevičių 1 
netams kalėjimo, bet sulig am- 
icstijos bausmė dovanota. Kor
tą išteisino.

KALNAS UŽGRIOVĖ NAMĄ

Kaunas [jL. Ž.]. — Gegužės 
J d. 10 vai. vakaro, kuomet 
smarkiai lijo, Aleksote Nemu- 
10 kranto aukšto skardžio da- 

’is nutruko ir užpylė seną Ro- 
senbliumo namą. Laimei na
mie apart mažos mergaites ir 
katytės nieko nebuvo. Mergai
tė išgirdusi triukšmą išbėgo 
laukan ir tokiu budu tapo iš
gelbėta. Tik katyte pasiliko na
mie, kuri tapo užmušta. Visas 
namas beveik sugriautas. At
ėjusieji namiškiai vėlai nakty 
neturėjo kur dėtis. Visas tur
tas dar neišimtas.

'Chicago ir apielinkė.
šiandie dalinai apsiniaukę; gal 
bus lietaus; truputį šilčiau; vi
dutinis niainąsis vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 530 — 600 F.

Saulė teka 5:13, leidžias 
8:28.
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tiktai 50 cen*u
PER NAUJIENAS

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

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

Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums
, * ' ■ -■■•v. ■

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c.— 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegramų pigumą at
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini* 

’ * gu Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visu Amerioks 
lietuviu. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siusti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cetu, nežiūrint ar siusi 
100 litu ar 100,000 įitu. Naujienos yra pirmutinė ir vie- 
nulinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti 
Lietuvon tik už 50 centų. ■ s

. J I
i .<10/:

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

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

Siunčiant Paštu ir Telegramų
TELEGRAMŲ 

(Pinigai išmokami j
3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į

3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

50 litu $5.50 $ 6.00 500 litu $52.00 $52.50 1000 litų $103.25 $103.75
100 litu 10.50 11.00 600 lity 62.25 62.75 2000 litu 205.50 206.00
200 litu 20.75 21.25 700 litu 72.50 73.00 3000 litų 308.25 308.75
300 litu 3i:25 31.75 800 litu 82.75 83.25 4000 litų 411.00 411.50
400 litu 41.75 42.25 900 litu 93.00 93.50 5000 litų 513.75 514.25

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois



Antradienis, Birž. 17, 1924

S. L FABION AS 60.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

NAUJIENOS,. Chicago, ffl.

k«ww

I

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. I

T->l. Doarbor» 9057

A. 1 SLAK1S
ADVOKATAS 

. • t • .
Ofiias vidurmiMtylr

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVaskington St.
Cor. Wa«hington A Clark

Narni Tel.: Hydia Park 8891
■" !■ fa—»

KORESPONDENCIJOS

Dehoit, Mic'i.
Įvairus dainų vakaras.

mėn. įvyko 
draugijos 

kuriame 
Detroito

D.
pa

dalys 
lietuvių 

chorai ir 
Progra- 

biskį per

Pereitą 
Keistučio 
rengimas, 
vavo viso 
pirmeivių spėkos: du
visi vietiniai solistai, 
mas buvo įvairus, tik 
ilgas. Ir kaip visada, 
vėlai.

Pradedant “Aido” choras su
dainavo tris dainas; trečioji 
išėjo negeriausiai. “Aido” cho
ras užtektinai didelis ir dai
liai atrodo, nes dauguma narių 
yra jauni žmonės. Antras da
lykas buvo piano solo. D-gė A. 
Pocevičiutė skambino gerai, 
tiktai buvo nervuota. D-gas 
Karpus ir d-gas Stepanauskas 
duetą sudainavo prastai — ne- 
siklijavo. D-gė V. Petrušienė 
gražiai sudainavo dvi dainas. 
Publikai atšaukus atliko pui
kiai dar vieną. “Ateities” cho
ras dainavo tris dainas; nege- 
riausiai nusisekė. Smuiku so
lo d-gė Bbroniutė labai puikiai 
atliko. Plojimas ,delnų aiškiai 
parodė, kad publikai labai pa
tiko, lodei turėjo griežti ant
rą sykį tą patį dalyką. Tur būt 
nesitikėjo, kad taip gerai išeis 
ir neprisirengė kitokio.

Pasirodė d-gė Zigmontiene 
ir Dempskienė. Zigmontiene 
turi malonų soprano balsą ir 

. gana gerai atliko keletą daine* 
lių, o d-gė Dempskienė prijuo
kino publiką savo lošimu.

Draugės Baroniutės — “Pri- 
rodino Seni žmonės” — labai 
juokingai išėjo. A. Grigas su
dainavo geriau negu kitais kar
tais. Iššauktas publikos pakar
tojo keletą kitų. E. Kvetinskai- 
tė sudainavo puikiai. Ji dar 
jauna mergaitė, ir, reikia tikė
tis, bus gera solistė. Nors pub
lika prašė, bet kaž kodėl ji 
daugiau nepasirodė. Užbaigoj 

, A. Grigas ir Petrušonienė su
dainavo, o po jų keletą daly
kėlių atliko “Aido” choras.

Sumažėjo darbai.

scenoje, negalima jau ko ge
riau norėti.

Po lošimo buvo prakalba, 
kurią pasakė SLA 10 apskr. or
ganizatorius, kenoshietis An
tanas A. Pakšys. Jis gan vaiz
džiai nupiešė susivienijimo rei
kalus ir jo naudą, paliesdamas 
keturius skyrius: pašelpos, ap- 
draudos, labdarybės ir apšvie
tus. Kvietė dalyyavusius tapti 
šios didžiulės organizacijos na
riais. Paminėjo kuopos penkių 
metų darbų. Pasirodo, kad nors 
133 kuopa randasi ir mažam 
miestely, vienok ji yra nema
žai nuveikus. Iš to viso tik pa
sidžiaugti reikia, nes jeigu či; 
nebūtų susivienijimo kuopos, 

| tai nieks ir nežinotų, jog čia 
Įgyvena lietuvių. Musų veikian
ti organizatoriai pralenkia net 
ir didžiąsias kuopas, 
tenką garbė tvėrėjams, 
penki metai atgal 
tydami organizatyvio 
svąrbunię, sutvėrė kuopą. Da
bar jos darbuotė stebėtina ir 
džiuginanti.

Pabaigoj dar mihvaukiečiai, 
177 kuopos nariai, pasakė dia
logą “Pasikalbėjimas dzūko su 
žydu.” Programas užbaigtas 
apgarsinimu pikniko. S. Mil- 
waukės lietuviai visur svečiuo
jasi, netingi atsilankyti į kai
myninių kuopų parengimus. Už 
tat ir jų kiti nepamiršta. Va
karėlio publiką sudarė daugiau
sia svečiai, rasiniečių, keletas 
kenošicčių ir Mihvaukės lietu
vių. Programai pasibaigus bu
vo šokiai, į kuriuos prisirinko

Draugai 
T autiečiai!

809 W. 35tfi St., Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes.

Už tai 
kurie 

perma- 
darbo

“Aš moku keletą centų daugiau bet 
rukau HELMAR dėlto, kad myliu 
labiau gerumą negu daugumą.”

Jys irgi mokėtum et perviršį jei 
bent sykį paragautumėte 100% 
gryno Turkiško tabako esančio 
HELMAR. Nėra geresnio tabako 
auginama už Turkiško ir HEL
MAR yra 100% grynai Turkiški.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų.

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyptiš- 

kų cigaretę pasauly.

Į Lietuvą
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai 
tas

BOXES oflOohlO

Detroite darbai labai suma
žėjo. Daugely dirbtuvių dirbai 
tik po tris dienas j savaitę, o 
iš kitų darbininkus atleidžia 

visiškai. Iš kitur atvažiavu
siems darbo beveik negalima

Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei- 
susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hainburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimaš su 
baitijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

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

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

4 • v '

Pasažierių Departamentas
, 127 So. State SU Chicago. IU.South Wilwaukee, Wis.

SLA 133 kuopos sukaktuvių 
vakaras.

vakarėlį, “White Eagle 
svet. Programas prasi- 
4 vai. po pietų. Sulošta 
veiksmo, keturių atiden- 
komedija: ^Nenorėjai

Birželio 8 d. SLA 133 kuo
pa savo penkių metų sukaktu
vių paminėjimui buvo suruo
šus!
Hali” 
dėjo 
vieno 
girnų
duonos, griaužk plytą.” Roles 
išpildė šie lošėjai: Kazio — 
Markevičia; Prano — J. Seleną? 
kis; Dėdės — J. Urlakis. Iš 
lošėjų, pirmą sykį dalyvavusių

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai 1 

. LIETUVĄ
NEW YO&K-BREMEN 
su labai gražiais laivais

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

BALTIC AMERICAN LINE
Specialė Generalė Vidurvasario Ekskursija Tiesiai j

LIETUVĄ
per Klaipėdą laivu S. S. POLONIA

šis laivas yra žinomas tarpe lietuvių kaipo labai parankus, nes mes 
gauname daug laiškų su pagyrimais nuo musų pasažierių.

Pirkite laivakortes iš kalno
Baltic American linija kreipia labiausiai atydos į 
moteris ir vaikus ir abelnai visiems keliauninkams 
patarnauja gerai ir kompanija žiuri, kad kelionė 
butų maloni. *
ATYDOS: Daug lietuvių neatlankė savo šalies per 
daug metų bijodami, kad jie negalės sugryžti atgal 
į Ameriką.
DABAR YRA JŪSŲ PROGA. Pagal naujų tiesų 
kiekvienas gali atlankyti savo šalį metams ar dau
giau. Daleidimas bus išduotas Jungtinių Valstijų 
valdžios sugryžimui atgal.

Del pilnų informacijų ir laivakottes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIC AMERICAN LINE,
9 Broadway, N. Y.

* 7
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OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 

, l. . į •

vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi-
& ■ f • ‘

mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lfetuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, H!

1

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, liskyrus ketvsrgų.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta. x

Mrs. MICHNIEVIGZ- VIDIKIENEi
AKUŠERKA

3161 So. Halsted 31., kampas 31 gat. J

Tel. Yards 1119

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

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

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

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

Optomctrtot 
T«L Boulrvard S48T 
464* B. AzHani Ava 
Kampu 47-toa (at.

1-roa lubaba

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandoe: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokiai bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmai ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiasu 

lengvomis IHygomia.

S. AV. ĘANES, Advokatai
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M, .

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

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Teki Pullman 6877.
^MU4MraeeauMMeeiMMiuMHiMMaMBNMBu6«i

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJSe nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatoriūs. Vienu doleris at- 
neSr mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8262 VVallace St., 

Chicago, U. S. A.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKU8ERKA

Turiu patyrimui 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie pimdy- 
md kiekvienamd 
atsitikime. Teiki! 

typatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pr
itarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soith 
Halsted St.

X^0R, HERZMAN^A
Gerai lietuviams žinomai per 11 

metq kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal
Telefonai:

Boulevard 4186

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

’i
r*!

ĘAIP JŪSŲ AKYSI
Jei akių silpnumas ar galvos skaudį 
jimas apsireiškia, kreipkitės i paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted 'St., Chicago, III 

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

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

CENTRAL DRUG GO.
24 E. Centrę Street 

SHENANbOAH, PA.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai či i 

padėti; yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

s Ofisas:
911 Chicago* Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

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

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

8405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Telefonai Boulevard 1989 i
DR. S. A. BRENZA i

Ofiso valandos* Į
9 iki 12. 1 iki 8 dieną I
ir 6:30 iki 9:80 vakare ’

4608 S. Ashland
netoli 46th St., Chicago, BĮ. I

■ I I III I I ...................fallZ
....

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

< Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
.Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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

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

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Canal 0257 ; ’
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SL, 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

b ..... .......... ■ —

DR. M. J. SHĖRMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

&

Ofiso tek Boulevard 9693 
. •. Rezidencijos tel. Drėxel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisąs 8804 S. Kedzie Avė. Phond 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Pho^a 
Procpect 0614). Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del ipecialių 
sutarčių telfonuoldt Proipect 0611

S
Phone Boulevard 3088

Valandos nuo 6 iki 9 v.
3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rusiikas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

........i—-'............................ m

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
* •
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

Ofisag 18001 S. Ashland Ave^ nt 
viršaus Ashland State Banfcr.

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
NedSlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

' Telefonas Lafayette 8878

Dr. J, W. Beaudette
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KUttf f.
u A789 South HeUted Bt—ji
L, Chlcege, III.

Telephone Roosevelt 85M

Subscription Baltai 
18,001 per year in Caneda. 

, |7JM per year outside of Chicage.
>8.00 per year in Chicego,

8c per copy,
Entered as Second CIass Mattel 

March ITth, 1914, at th< Post Office 
pi Chicago, III., undei tha act of 
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drovi, 1789 So. Halitod St, Chicago 
UI. — Telefonai i ReoMvalt 8500.

UtBimoztjima Kalnai
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Nesenai įvyko municipa
lini (miestų) rinkimai Aus-j 
trijos provincijoje, Štyrijo- 
je. Jie parodė tokį pat so
cialistinio judėjimo augimą, 
koks reiškiasi dabar beveik 
visose Europos šalyse — 
Anglijoje, Franci j oje, Dani
joje ir kitur.

Mieste Graz krikščioniš
kųjų socialistų (klerikalų) 
partija, kuri iki šiol turėjo 
daugumą’ taryboje, dabar 
pravedė tiktai 16 atstovų (iš 
48 tarybos narių), o sočiai J 
demokratai pravedė 22 at 
stovu. Likusios 10 vietų te
ko mažesnėms grupėms.

4.00 
2.00 
1J0 
.71

MacDonaldu. Tai rodo, kad 
dviejų galingiausiųjų Euro
pos saliu valdžios dabar ims 
veikti sutartinai.

Iki šiol tarp jų ėjo tųsy. 
nės. Europa turėjo du kits 
kitam priešingu politikos 
centru: Londoną ir Paryžių. 
Pirmasis, po Darbo Partijos 
laimėjimo, pasidarė demo
kratijos ir taikos centru; 
antrasis buvo reakcijos ir 
militarizmo centras. Jeigu 
Poincarė butų pasilikęs val
džioje, tai susitaikymas Eu
ropoje nebūtų galėjęs įvykti, 
ir ankščiau^ ar vėliaus ji i 
butų susilaukusi karo. Bet 
dabar, kai demokratija lai< 
mėjo ir Paryžiuje, tai tas 
pavojus bus pašalintas. Tik
ras Europos vadas dabar 
darosi socialistas MacDonal- 
das. '

Naujas jėgų susigrupavi* 
mas. Europos tarptautinėje 
politikoje padarys, be abe
jonės, galingos įtakos ir į 
atskiras valstybes. Ta įta
ka jau ir dabar ima reikštis, 
štai, Vokietijoje jau mato
me demokratinių partijų su- 

I stiprėjimą po to, kai tapo 
nugalėti nacionalistai Fran- 
cijoje. Jeigu Poincarė ne
būtų puolęs, tai šiandie Vo
kietijos valdžia tikrai butų 
atžagareivių rankose. Bet 
demokratinės partijos neap- 
sileido atžagareiviais, kuo- i 
met pamatė, kad ne tik su 
anglais, bet ir su francuzais 
jau dabar bus galima susi
kalbėti. j

Už “KLERIKALĄ” IŠMĖTO 
Iš SEIMO

“Draugo” korespondentas, ap
rašydamas S. L. R. K. A. seimą, 
susirinkusį Shenandoah, Pa., pa
duoda tarp kitko tokį incidentą:

“V. Dundzila, buvęs 40 kuo
pos pirmininkas, labai įžeidė 
delegatus, Seimą ir patį Sus- 
mą, katalikus pavadindamas 
klerikalais. Nuo jo atimta de
legato ženklelis ir jis pašalin
tas iš Seimo.”
žodis “klerikalas” pareina nuo 

žodžio “kleros”, kuris reiškia 
dvasiškiją arba kunigiją. Kleri
kalai yra kunigų pasekėjai. Kas 
gi tame gali būt įžeidžiančio Ra- 
mos-Katalikų susivienijimui ar
ba seimui, kuriame vadovauja 
kunigai ?

■.......... ■

“VIENYBĖ” KARščIL'OJASL

štai, ALDLD, centras “prira
šė” tą organizaciją prie vadina
mos Federuotosios Farmeiv I.abov yra. i»o-
politine organizacija, kokiu gi 
tad budu ji galėjo būt paversta 
partijos dalim?

Literatūros draugijos sujun
gimas su “fędiruot^ja partija 
turėjo tą pasekmę, kad pirmo
sios nariams dabar tenka mokė
ti ekstra duokles (rodos, po 8

centus kiekvienam). Jau vien 
dėl šitos priežasties nariams tu
rėjo būt duota išdiskusuot klau- 

ar <l€tis prie tos j_>xxx'tijoa, 
ar ne.

Bet centras narių nuomones 
nesiklausė. Kaip ayys į gardą, I
jie buvo suvaryti į tą “farine- 
riųt leiberių” partiją — ir atlik
tas kriukis.

Ir avių paklusnumas, pasiro 
do, turi savo ribas.

noru ir mes ten pat butume ėję.
—Tamstos girtame p a v i d a- 

l e kėlėte viešoj vietoj triukšmą, 
—l<atefį-oring-a.i pareiškė xxxsxrx 
tani tikras asmuo.

Jonvaikis.
v I . , |

Rauto manifestacija,
arba kur teisybė?

[Feljetonėlis]

Daugelyje kitų Štyrijos 
miestų socialistai gavo ab
soliučias daugumas. Eggen- 
berge išrinkta 20 socialde
mokratų ir tik 10 visų kitų 
partijų. Goestinge 13 soči 
aldemokratų prieš 9 atžaga
reivius; Brucke 17 socialde
mokratų prieš 10 atžagarei
vių; Donawitze 24 socialde
mokratai ir 5 atžagareiviai; 
Eisenerze 19 socialdemokra
tų ir 9 atžagareiviai; Goes* 
se 9 socialdemokratai ir 7 
atžagareiviai; Loebene 14 
socialdemokratų ir 13 atža
gareivių ; Lnittelf elde 20 
prieš 7; Selztale 9 prieš 5; 
St. Michaele 9 prieš 4; Vor- 
denberge 12 prieš 4; Zelt- 
wege 14 prieš 6; Keoflache 
8 prieš 7; Lankowitze 9 
prieš 5; Voitsberge 12 prieš 
5; Kapfenberge 18 prieš 12; 
Muerzzuschlage 21 prieš 9.

Yra ženklų, kad demokra
tija ima atsigauti ir Italijo
je. Mussolini’o priešai šio
mis dienomis paskelbė viešą 
boikotą fašistų kontroliuo
jamam parlamentui, atsisa
kydami dalyvauti jo posė
džiuose tol, kol valdžia nenu
baus piktadarių, užpuolusių 
ir kažin kur nudanginusių 
socialistą,, parlamento narį, 
Matteoti. Visa Italijos spau
da su didžiausiu pasipiktini
mu kalba apie šitą naują fa
šistinio žvėriškumo pavyzdį, 
taip jogei net pats “juod- 
marškinių” vadas jaučiasi’ 
priverstas raminti visuome
nę ir areštuot savo partijos 
žmones, įtariamus toje pik
tadarybėje.

Kokio čia, rodos, daikto, 
kad fašistiniai galvažudžiai 
nudaigojo dar vieną sociali
stą? Kokia pusė metų at-1 
gal tai buvo taip paprastas! 
dalykas Italijoje, kad nie-l 
kas į tai nekreipė ypatingos 
domės. Bet šiandie žmonių 
ūpas tenai jau, matyt, yra 
kitoks. Visuomenės sąžinė 
pradeda pabusti.

i Atžagareiviškųjų tautininkų 
Į laikraštis Brooklyne taip supyko 
už “Naujienų” pasakymą, kad 
Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje butų kenksminga, jeigu 
tautininkai paverstų SLA. savo 
partijos įnagiu, jogei ėmė storai 
koliotis ir pareiškė:

“Susivienijimas Lietuvių 
Į Amerikoje įsteigtas dar 1886 

m., kuomet pas mus nebuvo 
nė padujų — nei socialistų, 

! nei komunistų. Jį sutvėrė ir 
iki šiai dienai išlaikė tik tau
tininkai.”

i Tas “Vienybės’’ argumentas 
yra nesąmonė, kadangi Susivie
nijimą įsteigė ne kokia nors vie
na partija arba six>ve. Iki 

įmetu jam priklausė net ir kleri
kalai. . j

Tiesa, kad 1886 metais Ameri
kos lietuviai dar neturėjo socia
listų partijos; bet tuomet nebu' 
vo dar nė tautininkų partijos. Ji 
atsirado vėliaus, negu socialis
tai. Dar tik šiemet ji šventė sa
vo 10 metų jubilėjų. Reiškia, 
ŠIA. gyvavo beveik per 30 me
tų, kuomet tautininkų partijos 
nebuvo. |

Taigi savo pasikarščiavime 
“Vienybė” užmiršo paprasčiau
sius faktus.

Piktumo apimta, ji dar, be to, 
pasakoja, kad tarp socialistų ii 
komunistų einančios derybos 
“pasidalinti Susiv. Liet. Ameri
koje”. Tai yra toks pat humbu- 
gas, kaip ir pirmiaus “Vienybės” 
paleistas paskalas, kad kai ku
riose Susivienijimo kuopose de
legatai, išrinktieji į seimą, esą 
“aprūpinti revolveriais”.

Be melo ir šmeižto tas tauti
ninkų organas, matyt, jau nė 
žingsnio nepažengia.

APSILEIDIMAS AR KAS 
KITA?

Kuone visos vietinės savi
valdybės toje Austrijos pro
vincijoje pateko į socialde
mokratų rankas. Komunis
tai gi neturėjo visai jokios 
reikšmės rinkimuose.

Įdomu, kad beveik ‘visi 
Štyrijos gyventojai yra ka* 
talikai. Nors Austriją val
do klerikalinė praloto Sei- 
pel’o valdžia, bet katalikų 
minios tolyn vis labiaus link
sta prie spcialistų, matyda-? 
mos, kad socialistai teisin
giausiai gina jų reikalus.

Tas incidentas su atstovu 
Matteoti, beje ,parodo, kaip 
“teisingai” informuoja pub
liką musų komunistų spau
da, kuri nuolatos rašo, kad 
socialistai Italijoje esą susi
draugavę su fašistais. Ge
ras “susidraugavimas”, jei
gu socialistų atstovai yra ši- 
taip žvėriškai žudomi!

ŽEMĖS ŪKIO KURSAI.

Naujasis Franci jos prem-. 
jeras Herriot pareiškė, kad 
šios savaitės gale jisai ke
liausiąs į Londoną tartis su

Kaunas. žemės Ūkio De
partamentas ir šiemet projek
tuoju suruošti kursus. Numa
tyta suruošti kursai Kaune ir 
Dotnavoje. Be to Mimsterių 
Kabinetui patiekta patvirtinti 
žemes ūkio klasėms prie liau
dies mokyklą steigti taisyklas.

“Laisvėje” nuolatos matome 
dejavimus, kad komunistinėje 
ALDLD-je tarpe narių reiškiasi 
didelė apatija. Vienas korespon
dentas iš Chicagos, pav. sako, 
kad kuopose dauguma ne tik ne
lanko mitingų, bet nė duoklių 
neužsimoka; laikas užsimokėti 
jau, girdi, baigiasi, “bet mes vis 
dar snaudžiame ir, veikiausiai, 
laukiame, kada mus iš Draugijos 
suspenduos bei išbrauks.”

Tas pats korespondentas to
jaus rašo:

“Kas čia kaltas, ar kuopos 
valdyba, ar patys jiairiai ? Vei
kiausiai patys nariai, kurie 
nesirūpina ateiti į susirinki
mus ir užsimokėti į Draugiją. 
Matomai ,visa bėda su nariais 
tame, kad jie neskaito organo 
ir nežino Centro pranešimų.”

Reiškia — nariai į mitingus 
nesilanko, duoklių nemoka ir 
savo, organo neskaito. Tai jau 
prasčiau negali būt.

Bet komunistų spauda nenori 
prisipažinti, kame yra tikroji 
priežastis to, kad jų oi’ganizaci- 
joje prasidėjo tokia apatija. Ar 
nariai toje organizacijoje turi 
kokį balsą?

Sekdami begimstančią tradici
ją ir kupini bendro ūpo, mes trys 
geros valios piliečiai — Raidas, 
Morta ir Blažiejus — nutarėme 
suruošti savą manifestaciją, 

j O fai dėl to, kad kitų rengia
mose manifestacijose ar šiaip 
triukšmingose abrakadabrose 
aktyviai dalyvauti mums neten
ka. Andai, gegužės 15 d. Bla- 
žieįui policistas kalnierių atplė
šė nuoširdžiai bedarydamas 
tvarką, nors kalnierius, kaip ir 
pats Blažiejus niekam ant kelio 
negulėjo. Nuplėšė ir tiek. Ma
tomai iš. smagumo, begerbda
mas iškilmes ir valydamas pa
tentuotų piliečių užpakaly sto
vinčius, taip sakant, plebsą. Ir 
štai mes nutarėme suruošti savą 
manifestaciją su masiniais pa
šaliečių stumdyiriais, kojų trypi
mais, už apikaklių tąsymais ir 
kitais mums gerai pažįstamais 
trinkiais.

I Pas mus ruošiant manifesta- I . U *
Iciją, jokių politinių ar ekonomi
nių tendencij ų -nebuvo, vien no
rėjome pasakyti visuomenei apie 
savo ekzistenciją. Be to, Morta 
buvo pasisiuvusi naują žiurstą, 
o aš, Raulas, buvau užsilopęs al
kūnes naujais, dar niekur nevar
totais lopais. Reikėjo gi išnešti 
tuos naujovi ilgumus į platų pa
saulį ir pabadyti jais kam reikia 

| akis.
Kadangi kiekvienas žygis da

romas pas mus tam tikrų komi
tetų ar organizacijų, tai musų 
garbingas trio nutariame išrink
ti tris komisijas: Organizacinę, 
į kuri patekau aš — Raulas — 
Morta ir Blažiejus, Programai 
nustatyti — Morta, Blažiejus ir 
aš, Manifestacijai vesti — Bla- 
žiejus, aš ir Morta.

Manifestacija musų turėjo 
būti netaip dideliame maštabe.

Musų programinė komisija 
nustatė maž daug tokią progra
mą :

1) 7 vai. ryto pusryčiai kiek
vienam savo šeimynoj ir pusbon
kis baltakės.

2) 8 vai. Bendrai kelionė pas 
Leibą į smuklę ii’ ten širdinga 
ruoša iškilmėms.

3) 1 vai. p. p. Visti sąstatu iš
kilmingu maršu žygiuojame 
laisvės alėja. Mus lydi patrig- 
tingiausiųjų miesto ‘.‘okazijų” 
didvyrių būrys. Ten pat pirmas 
susirėmimas su dežuruojančių 
policistų, kuriam reiškiame 
griežtą protestą prieš musų as
mens laisvės varžymą ir nesi
skaitymą su demokratybės prin
cipais. Blažiejus, protestui pa
brėžti, užvirina tvarkdariui po
rą syk į sprandą, su teise gauti 
atgal kiek lenda.

4) Toliau keliaujama iki di
desniam langui ir, laisvos profe
sijos veikėzų džiaugsmui, plie
kiama j jį. Iš čia seka tam tik
ras efektas ir atatinkamos .pa
sekmės.

5) Kadangi mes nuosavos ka
riuomenės neturime, o nusisam
dyti nėra kuo, tai, iškilmių ma- 
jestotingumui, nutarėme pagul
dyti Mortą su visa galva į vie
ną platesnių laisvės alėjos liūnų. 
Tuo pačiu jai griežtai įsakoma 
taškyti kuo plačiausiai ir lygiai 
taip keiktis.

6) Ateiname prie policijos 
nuovados ir Blažiejus pasako 
atatinkamą kalbą. Jei mes ėia 
nepasiliekame poilsiui — įsitiki-

name, kad pasaulyje yra ištik- 
rųjų stebuklai, o ypač musų ša
lyje ir einame iki pirmutinei 
muro sienai kol susiduriame su 
ja. Visą, laiką dainuojame dai
nas iš klasinio repertuaro, mo
tyvu ir idėja bei turiniu lygias 
“Manka Vanku poliubila”.

Toliau programos nebenusta- 
tinėjome. Palikome pačiam liki
mui, kuris ir išspredė labai pa
lankioj, gal kiek peršiurkščioj 
mums formoj. Rodoso milžinas 
—pri ruošia įnašai darbas atlik
tas, beliko įvykdinti gyventom, 
kas mums labai garbinkai pasi
sekė.

Manifestacijai pasitaikė labai 
puiki diena. Nespėjome įvykdin
ti pirmuosius programos punk
tus ir atsidūrėme pas Leibą. Ėjo 
visa, kaip reikiant. Pradžia j- 
vyko taip, ko mes programoj ne
buvom numatę: Aš Mortai išsu
kau koją ir.išpešiau pusę saujos 
plaukų iš pakaušio. Blažiejus, 
onorar pavidale už atliktą, darbą, 
suskaldė man į galvą 3 bonkas 
ir buvo/besiruošiąs skaldyti ket
virtą, bet apskaičiavo, kad už
sienyje gaminamos bonkos bran
giau atseina, negu čia pat gau
namos maximųm kiekyje įvai
raus kalibro galvos ir liovėsi, 
kas suteikė man nemaža sma
gumo.

Kiek vėliau, nei programoj 
numatyta, mes pasipylėme gat
vėn. čia organizuotai prie musų 
prisidėjo studentų bendrabučio 
dizertiras — elegantiškos išvaiz
dos, didelis, gražiomis idėjomis 
maitintas šuo, pavasaringai nu
siteikusių keletas ožkų, dar du 
pernykštėse “oblavose.” peršauti 
šuniukai, kurie stebėtinu budu 
išspruko iš policistų nagų ir 
kiaurą žiemą gydėsi užmiesčio 
sanatorijose. Abu juodu turėjo 
tris kojas ir buvo tuo labai pa
tenkinti: iš tokių 
šunimis grumtynių 
galvų neteko.

Eisena prasidėjo 
Mortos paroda,
kieno batais, Morta savo nume
rį atliko labai gerai.

Sekančius programos punktus 
pradėjome iš antro galo ir tas 
mums labai pakenkė.

Blažiejus, kuris sulig progra
mos turėjo susidurti su piliečių 
ramybės atstovu, susidūrė su 
skrybėliuota ponia ir ėmė 'reikšti 
savo nepasitenkinimą esamąja 
tvarka. K

Pasekmės iš lo žinomos — 
Blažiejus nedelsdamas dingo iš 
akių, lydimas atsakančių “orga
nizmų”.

Likome Morta, aš ir kita orga 
nizuotoji kompanija.

—Juk triukšmas ir yrą triukš
mu, jei jis keliamas viešoj vie
toj, — lokaningai atsakiau. — 
Kitaip jis anuliuojasi.

—Nemandravok! — suriko.— 
Kaip aš klausiu, tai atsakyk. 
Kiek jūsų ten buvo?

—Kur kas mažiau, nei jūsų. 
Ir triukšmą mažesnį kėlėme. Mes 
savo tarpan ir šunis priėmėm; 
jus gi žmonės veikėte užkišda- 
nii jų priekin teptų būrį.

—O kam jus ponią užpuolėte?
—Iškilmių ūpas, nieko nepeši. 

Jus antai ne vieną, bet daugelį 
ponių užpuolete, kumščiu grasi
note. Na ,tai ir mes...

—O kam jus triukšmą kėlė
te, ramių piliečių ramybę ardė
te.
—Atsiprašau, kitą kartą nebe

darysime: buvom be plakatų, 
kitą syk ir fUos pas rupinsim 
Su plakatu vis,geriau: eini, — 
žio kas ir kur eini. O dabar... 
—Jus išdaužėte du langu.

—Ot nelaimė! Ir kodėl už to 
lango nesėdėjai tamsta!

Musų pokalbis baigtas. Eina
me namo ne galva ar rėplomis

(mažas nukrypimas nuo progra
mos), o savo kojomis. Pada
rėm savą manifestaciją, nei kiek 
txemexxl<esnę Įeitų. Sleix’tviiixixs tik 

tas, kad ant jų protokolas nebu

vo surašytas, o ant musų — bu
vo.

čia lyg ir pikta pasidarė. Mu
są buvo trejetas žmonių, ne
skaitant paskiau prisidėjusių, o 
kitų — keletas tūkstančių. Mes 
pastūmėme vieną ponią, o jie — 
kiek tik buvo.

Aš išsukau Mortai vieną koją, 
o jie — kiek tik buvo; jei neiš
sisuko, tai numynė. Mes daina
vome 2, daugiausia — 3, o jie— 
visi ir tuo pačiu didesnį triukš
mą kėlė.

O ant jų protokolas nesurašy
tas, o ant musų — surašytas.

Na, pasakykit, ar pasaulyje 
yra teisybe? [“L. Ž.”]

Redakcijos Atsakymai
X. Y. Z. — Apie tai jau bu

vo rašyta. Kitą gi žinutę suvar
tosime.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

, ; * 4 Doc. p. e. J, Tumas

Kokių lietuvių darė drau
džiamasis laikas.

‘ ' '•< ■ ' • > . . .>/< ’1 
. (Skaityta Lietuvos Universitete V—7 d.)

(Pabaiga)

Daugelis jų buvo ypatingai 
kontrabandavimo amato suda
ryti tipai-herojai. Juos išauklė
jo keliones į tolimąjį pasienį — 
nuolatinė bailė, kad nepagautų, 
kad nenušautų, visokiausioš 
kytrios klastos, papirkinėjimai, 
apgaudinėjimai, tamsios naktys 
klajoti, dieną miegoti, upeliai 
bristi, pėdai slėpti, tam tikros 
Prūsų pusėje karčiamos kontrar 
bandininkams “čestavoti” ir 
nakvidinti, gardus, pigus, Rusi
joje nematyti; negirdėtais var
dais saldus gėrimai likerai, daž
nai drąsios moterys geriantiems 
į kompaniją, jaučiamieji rusų 
persirėdę šnipai provokatoriai.

klydusių arklių ieškotojai su 
birgilais. Na, šimtas prasimany
mų.

Panešti tebuvo galima daugių 
daugiausia vienas pūdas ir pil
nos kišenės, nes reikėdavo per 
abi liniji eiti bent penki kilo
metrai; retkarčiais ir dešimts, 
ne daugiau, kol susikrausi į ve
žimą. Gelžkeliais ėjo nuotakų 
“kraičiai” kuparuose, (konduk
torius Leleika suimtas Kalku- 
nuose), ligi pakiai su “šikšno
mis”, arbatos “cibikai” ir viso* 
kis maskaradas. Nuėjo į vietą, 
gerai; užkliuvo ir žuvo, dauge
lio žygių uždarbis nuėjo niekais. 
Pats pakliuvai, viso amžiaus

Och, įvairus, pilnas įspūdžių ir Taupmenas padėk. Dvaro iš kny- 
vylių gyvenimas! Prūsų Dievas ^gų kontrabandos niekas nenusi-

milicijos su
daugelis ir

iškilminga
Pritariant kai

* *
Programą mes atlikome sąži

ningai. Tai buvo matyt kai ku
riais labai neginčijamais faktais.

Mortai, kaipo silpnesnės “fi
zikos” padarui, ant pakaušio bu
vo likę pirštais suskaitomas kie
kis plaukų.

Man.— vyrui iš stuomens ir 
kita ko, —-jų buvo likę kur ka§ 
daugiau. Užtat veide buvo... kur 
griebi, ten nauja akis. Tuo tar
pu, aš tuo nesidžiaugiu.

Begalo ramiai visi trys sėdėjo
me nuovadoje. Kitų manifestan
tų nebuvo: matomai jie paskai
tyta neatsakomi ngais elemen
tais ir paleisti velniop. Su mielu

atlaidus —- tai jų priežodis. Tad 
mėgink visa ko! Pergabensi ne
šmenę, už viską užsimokėsi; žū
si — nieko nebereiks.

Daug daug gera, bęt daug ir 
bloga įgydavo šitie musų vogti
nės kultūros žygiuotojai. Pir
miausia, retas kuris, kaip rei
kiant, atsiskaitydavo iš gautų
jų avansų. Dievai jų nematai! 
Pats “Lietuvos Karalius” nebe- 
atidavė Vilniaus Zavadskiui 600 
rub. Reikėjo gi gyventi.

Blogiau, kad kai kurie įpras- 
davo į perplatų, pertrukšmingą 
ir neblaivų gyvenimą. Ant D. 
M., sąžinės guli Serafino Laury
no Kušeliausko amžinasis lite- 
ratinis bankas, iš Kušeliauskie- 
nės išviliotieji pinigai — į Rymą 
važiuoti ir ten už ją “melstis” 
(o, latras!), kun. Vytarto, Šilu- 
Vo klebono pinigai ir k. t. Išpra- 
4žių idealus tarpininkas, paskui, 
matai, kokiuo niekšu virtęs!

Pagaliau, reiktų nupiešti, 
kaip musų knygnešiai savo prie
šus apgaudinėdavo. Bet apie tai 
nors ištisą epopėją rašyk. Vie
nas važiuoja visiškai kiauru brii 
keliu, be jokių sienelių; visas 
vidurys matos kiaurai ir po sė- 
dine matos kiaurai. Tai demon
stratyvus kiaurumas: tarp dvie
jų dugnų vežama pati pavojin
goji socialistinė literatūra. Ki
tas vežas pelų maišą — savo 
kiaulėms ne šioje planetoje. 
Trečias vežas pusvežimį šieno; 
ką sutikdamas, žygiuoja pės
čias prieš arklį, grėblį ant pe
ties pasidėjęs. Suprask, grįžta 
šienavęs, ir taip per dešimtį my
lių. Ketvirta vos pasivelka die
ni boba,Jyg jai tuč tuojau reiks 
“sugriūti”, žemaitiškai—gim
dyti; žinoma, knygas. Pasienio 
miškuose jie paprastai būdavo 
samanų ravėjai į maišus, pa

pirko. Kurie išliko, senatvę kar
šta skurdžiai ir K. Griniaus su
manymas juos sušelpti yra iš- 
klausytinas.

Kaip musų kontrabandininkai 
revoliucionavo ramių ramiausią, 
anot pačių rusų, Lietuvą, butų 
ištisa kita paskaita. Reikėjo 
smarkios akcijos musų sodie
čiam paversti tokiais drąsiais 
prieštarautojais, kaip alsėdiš
kiai, švčdasiškiai, išdrįsę sava
vališkai didžiausiomis vinimis 
prikalti mokykloje šalia rusų 
ikonos katalikų Dievo Munką, 
1905 m. išvežlnti rusų mokyto
jus ir kitką panašu. Per drau
džiamąją labai menką literatūrą 
betgi buvo tai padaryta, nes ta 
literatūra buvo tiekiama ne už 
honorarą ir buvo rašyta — šir
dies krauju.

Kultūrinė musų nelaisvė per 
40 metų daug ko mus išmokė, 
daug musų būdą perdirbo. į ge
rą. Tad baigkime šį atminimą 
drauge su tuo pat poetu, su ku
riuo pradėjome:

..Lietuvi! Jei saulė ant tavo 
dangaus

Kada užtekės, tu nespjauk 
ant žmogaus

Nors tavo netroško jis labo.
Tiktai pasakyk: “Kas prieš 

tiesą kariauna
Pats rankomis savo užmany

mą griauna”.
Tą žodį iškalk ant jo stabo!

(Maironis).
P. S. Raškaitos salėje kanau

ninko Tumo vardu gauta iš Pa
nevėžio telegrama: f‘Si^kaktuA 
vių spaudos atgavimo dieną pri
imkite, Gerbiamasis, pasveikini
mą, Linkiu ir ateity nenuilstan- 
mai laisvos spaudos srity dar
buotis. Jonas Moygis.”

[Lietuva]

, 1 '
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pilnutėlė salė jaunimo. Iš pa
rengimo kuopa, matyt, turės 
pelno.

Tik vienas dalykėlis man ne 
tiko, kad vietinė kuopa nesu
gebėjo surasti savo tarpe prog
ramos perstatytoją ir vedėją. 
Keikia žinoti, kad nei vienas 
musų nėra gimęs visa žinąs. 
Tik savo pastangomis esame 
prasilavinę. Jei 133 kuopa su
gebėjo atlikti daug gerų dar
bų ir nariai moka kuopos rei
kalus vesti, tai jiems patiems 
lengviau paaiškinti sukvies
tiems svečiams. O kaip teko iš 
šalies nugirsti, tai vakarui va
dovavo “maskvietis/’ Tas, ži
noma, kuopai garbės nepadaro. 
Kitą sykį mes atvykę į SLA 
133 kuopos parengimą norėsi
me pamatyti tvarkvedžiu savo 
žmogų-narį.

—^Vienas iš svečių.

Grand Rapids, Mieli.
Nepasitikėjimas tautininkais 
renkant atstovus į SLA. seimą.

Kodėl tautininkai negalėjo iš
rinkti savp žmogų į SLA. seimą? 
Kaip kitose kolonijose, taip ir 
pas mus jau nuo senai eina 
varžytinės tarpe komunistų ir 
tautininkų už vadovavimo vie
tas, ypatingai vietinėj SLA. kuo

poj. Kaip vieni, taip ir antri 
norėjo pasiųsti savo pažiūros 
žmogų į tos organizacijos sei
mą. šitose varžytinėse laimėjo 
komunistai, nes jie išrinko sa
vo pasekėją, nors ir labai mažai 
nusivokiantį organizacijos rei
kaluose.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
tas atsitiko? Juk išrinktasai Sa
kalauskas per du metu šiam 
mieste be paliovos varė komu
nistinę propagandą. Ar gi kuo
poj didžiumą sudarytų komu
nistai? Visai ne. Iš šalies žiū
rint atrodo, kad komunistai sa
vo propaganda ne tik ne padau
gino savo narių skaičiaus, bet

dar sumažino. Kuopos didžiu
mą sudaro taip sau žmonės be- 
bartyviai. Be abejonės, seimo 
rinkimus butų laimėję tautinin
kai, jeigu jie būt turėję tikrą 
nusistatymą. Bet musų tauti
ninkai taip kaip ir komunistai, 
mėtosi tai į vieną tai į kitą pusę 
ir tikrai nežino už ką jiems bu
tų geriau kpvoti. Tas sukelia 
didelį nepasitikėjimą žmonėse. 
O čia bala papainiojo tuos du fa
šistinius ^korporantus. Tauti
ninkai jiems surengė prakalbas 
ir nesigailėjo ne tik dolerinių, 
bet ir dvidešimt penkinių. Kaip 
tik šitokiais darbais tautihinkai 
ir nuvijo balsuotojus nuo savęs, 
kurie nuėjo pas bolševikus. Štai 
kodėl tautininkai neišrinko savo 
žmogaus. Ir kuo jie daugiau 
rems atžagareivius, tuo daugiau 
jie rems ir komunistus.

Išvežė “krikštyti”

Tūlas vyrukas per visą žiemą 
nenuilstamai mokino proletariš- 
kų gudrybių keletą savo draugų. 
Dabar atšilus, nuvežė juos į Wis- 
consino valstijos vandenius “ap
krikštyti”. Gal tuomet jie busią 
ištikimesni po atliktų apeigų. 

Komunistai, mat, pradėjo įvesti 
ceremonijas.

Nedarbas plečiasi
šiame mieste prasidėjo didele 

bedarbė. Dirbtuvės, kurios pir
ma gana gerai dirbo, dabar at
leidžia daug darbininkų; užsili- 
kusieji gi dirba tik po 2 ar 3 
dienas savaitėje. Nežiūrint kad 
vasariniai darbai ir prasidėjo, 
bet bedarbių skaičius nesuma
žėja. Visokie kompanijų kontr- 
aktoriai, pasinaudodami tuom, 
moka darbininkam labai mažas 
algas, iš kurių labai sunku pra
gyventi su šeimynom. Patartina 
nevažiuoti į šį miestą darbo ieš
koti;—Gulbininškis.

Ar jus žinote, kad
Finlandija pradėjo bizniškus reika

lus su Ijietuva ir, kad Lietuva nusiun
tė Finlaadijai odų, javų ir dratų už 
1,638,531 Finlandijos markių . Iš Fin- 
landijos Lietuva g-avo popieros, gele
žies ,odų ir seperatorių už $1,124,949 
Finlandijos markių. Ar jus žinote 
kad Helmar Turkiški cigaretai yra 
supakuoti Į popierines krabutes kuo
met kiti paprastai cigaretai yra suvy
nioti Į pundukus. ,

(Apskelbimas)

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Į . Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio

formato, visuomenės laikraštis.

•*

Prenumerata metams..........................................  $2.00
Lietuvon metams......................  $3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“ 0 LR V A ”
33.iį2 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

f 1924 m. vasario mėnesy Panevėžy pradėjo 
eiti laikraštis

“Panevėžio Balsas”
Eina į savaitę karta.

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

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

Nesigailėsite. %
“Panevėžio Balso” prenumerata Amerikoj:

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

Pinigus siųsti per Lietuvos Kredito Banką Pa
nevėžy.

“Panevėžio Balso” Redakcijos ir Administra
cijos adresas:

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

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina 60 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

IŠ ASMENINIO 
PATYRIMO

Mrs. Bradfofd rekomenduo
ja Lydia E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

iŠviesą ir pajlegą suvedame j sentm ix nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michlgan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Hahted St.,

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

KNK»

f
Dr. Chiropractor ir 

Akušerka

'ANELE KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. . Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dova
nai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3250 So. Halsted St.

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

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

Garsinkities “Naujienose

Phoebus, Virginia. — “Turėdama 
šią progą, aš negaliu susilaikyti nuo 

pasakymo keletą 
žodžių ir pagirti 
Lydia E. Pink
ham’s gyduoles; 
Aš vartoju jas 
kuomet tik yra 
tam reikalas per 
dvidešimtį metų ir 
mano trys seserys 
taipgi vartoja jas 
ir visuomet su ge
romis pasekmėmis. 
Laike permainų 

mano gyvenime aš visuomet 'turiu 
skausmus — didelį karštį, nemigę, ir 
t. t. — ir aš labai esu užganėdinta iš 
puikių pasekmių kurias aš gavau nuo 
vartojimo Vegetable Compound. Nuo
širdžiai rekomenduoju jas bile mote
rim® ir aš maloniai suteikiu atsaky
mą apie tas gyduoles moterims ku
rios plačiau žingeįdauja apie tą daly
ką.” — Mrs. H. L. Brądford, 109 
Armstead St.,Phoebus, Virginia.

Gerai apgalvokite Mrs. Bradford’s 
laišką. Jos patyrimas turėtų pagel
bėti ir jums. Ji pažymi išbandy
mus vidutiniame savo amžiuje ir ko
kius puikius rezultatus ji gavo nuo 
vartojimo Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound.

Jei jus kenčiate nuo nervų nesma
gumų, (ritacijos arba kiti kokie ne
smagumai apsireiškia ir jus esate nu
siminusi, jus privalote pabandyti Ve
getable Compound. Pardavimui pas 
visųrs aptiekorius visur.

■MMIMIIHIiMlIlĮI'MliiU

Pilnas žmonių Dr, Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo 
Inkstų, pūslės ir šlapumo U- 
o.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th St., Chicago, III.

privatiikų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausj Ameriko
niuką i» ”\3ope- 
jišk* Užu gydy
mo. Did^Ui skai
čius žmori^ *W7- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kj mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas neroika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiika pa 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nut 
10 vai. ryto iki 1 vai **«»■ 
ną. Panedėlyj, seredefr ir 
Ajubatoje nuo 10 vxL ryt* 
iki 8 vai. vakare.PIKNIKAM!

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

singtoniečiams 
iausia įstaiga

niui

yra
233

artim-
pasi imti

Lietuvonpinigų
Tupikaičio aptieka,
East H5th St. Pi-

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando ir

gva-

Ken-

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

NAUJIENŲ
Nedėlioj, Birželio 22d,

Garsinkite Naujienose
IHMII I ..............................

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys * ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ii 
ką kiti dak 
tarai paša 
ko jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa- 

, ko t i e s ą.
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidus — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? ‘Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir. serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.
'“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 

Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiękia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray cgzaminacija.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy,

505 S. State St. kampas Congress, f 
augštas, Chicago ,111.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedely, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikai
čio aptiek oje, 233 Ę. 
115th St., Kensington.

■IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

pini-
Nau-

PINIGAI
ROCKFORDO
Lietuvon

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

(BLINSTRŲPIENeS DARŽAS)

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

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi . patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co, /

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co. /

809 So. Main St, 
Rockford, III.

llhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

selfredUCING
Nęmo Liesinimo* nu«».88|, t 
ral Diąua Turi tema virių ir vi
dutini sijonų. U tvirtos A vieš Lai 
rausvos e.r baltos materijos : dy24 iki 86; Auhinįtl £ , 

Jei krautuvėj n«H prUiųsJnt
• mums savo vardų, adresą /T 

„ 88. Mes pasiųsime.
N®*no Hygienlc.Fashlon Institute 
120 B. 16th St., New York (Dept. S.)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sncialistu piknikas
bu-Užvakar Riverview parke 

vo didysis socia'listų presos pik
nikas. Bet nuo pat ryto lijo lie-t 
Uis, o lietui apsistojus oras žy-; 
mini atšalo. Nežiūrint to, į pik 
niką, ypač į vakarą, atsilankė 
daug žmonių. Jei oras butų bu
vęs gražus, tai piknike butų bu
vę nepaprastai daug žmonių^ 
Ypač daug piknike buvo lietu-) 
vių. j

Piknike kalbėjo George R.- 
Kivkpatrirk, Milwaukee niajo-i 
ras Daniel W. Hoan ir k.; dai
navo chorai. Lietuviams kalbėjo 
d. P. Grigaitis, ir dainavo Pir-j 
myn Mišrus Choras.

Nežiūrint šalto ir nesmagau.į 
oro, visi atsilankiusieji laikąj 
praleido linksmai ir su nauda. I

Naujienų ekskursija su jos palydovu ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Sugavo pašto traukinio 
plėšikus

Tik trijų plėšikų dar truksta, 
bet pas juos ir yra didysis 
grobis iš pašto traukinio.
Policija jau suėmė septyniuš 

plėšikus, kurie keletas dienų at4 
gal dalyvavo apiplėšime pašto 
traukinio ties Roundout, III., ka
da iš traukinio tapo išplėšta gal 
iki $3,000,000 pinigais ir verty
bėmis. Pirmiausia suėmė sužei
stąjį ir jo draugą. Tai buvo 
VVayne, kuris buvo pasislėpęs 
pas McComb, 43 N. Washtenay 
Avė. VVayne ir Mrs. McComb 
greitai prisipažino ir išdavė sa
vo draugus, bent tuos, kuriuos 
žinojo. Su Wayne tapo suim
tas jo draugas Mahoney, kuris 
kaip paskui pasirodė, esąs Ja
mes Murray, žymus politikie? 
rius ir turtingas žmogus, kuris

T

JONAS GUDLIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 15 d., 6 vai. lyto, 47 
metų amžiaus; paeina iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskr., Ši
lalės parap.,, Struikių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko nubudime moterį Mari
joną ir tris dutekris: Kazimie
rą, Aleną ir Elzbietą.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 18, 8:30 v. ryto iš namų 
540 Maxwell St. į Dievo Apveiz- 
dos bažnyčią. Po pamaldų bus 
lydimas kūnas į šv. Kazimiero 
Kapines.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. J. Radžius.

Užkviečia dalyvauti laidotu
vėse visus gimines ir pažįsta
mus.

Pasilieka nubudime
Moteris ir dukterys.

■ >>■

Šiame paveikslėly yra nusitraukę dalis Naujienų ekskursantų ant laivo Leviathan prieš 
išplauksiant ekskursijai iš New Yorko. Naujienų ekskursijos palydovas Antanas Ripkevičia 
birželio 6 d. buvo telegrafavęs iš Klaipėdos, kad ekskursija laimingai atvyko Klaipėdon ir vis
kas pasisekė kuogeriausia, o Klaipėdos gubernatorius pasitiko ekskursiją su muzika. Iš 
Londono į Klaipėdą ekskursija plaukė laivu Baltara.

ypač praturtėjo po įvedimo pro- 
hibicijos. Jis dabar valdąs apie 
dešimtį bravarų.

Pas suimtuosius nedaug pa
vogtųjų iš traukinio pinigų te
surasta, rodos, tik kokia pora 
tūkstančių dolerių. Likusieji pi
nigai, kurie siekia kelis milio- 
nus dolerių, yra kur-nors paslė
pti. Bet paslėpimo vietos neži
no nė suimtieji. Jie yra globoj 
trijų žmonių, kurių policija dar 
nėra suėmusi, nors jų pavardes 
ji buk ir žinanti, bet 
bianti. Kada jie busią 
tada busiąs atgautas 
plėšikų didelis grobis.

neskel- 
suimti, 

ir visas

parinkta nauja, nes Černiausko 
daržas yra paimtas miesto, o 
šiaip tinkamų ir užtektinai dide
lių dcl Naujienų piknikų daržų 
veik nėra. Bet kad ir nauja vie
ta, ji visgi chicagiečiams yra ge
rai žinoma, nes tai lietuvių dar
žas, kuriame lietuviai tankiai 
savo piknikus reng-ia.

Apie Naujienų pikniką daug 
kalbama ir visi rengiasi į jį va
žiuoti. • i

Išrodo, kad šis piknikas bus 
tiek pat skaitlingas ir didelis, 
kaip ir visi buvusieji Naujienų 
piknikai.

Svarbus susirinkimas

PRANEŠIMAI.
Istorinis Susirihkimas Chicagos 

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

— Komitetas.

PARENDAVOJIMUI 4 kambariai 
geram stovyje, muro namas, paren- 
davosiu už $18.00 tinkantiems žmo- 
niems. Savininką galima matyti po 
6 vai. vak. ir< šventoms dienoms visą 
dieną.

Atsišaukite
4456 S. Hcnore St, 1 fl.

PARDAVIMUI gera bučernė1 
ir grosėrne, pigiai parduosiu,! 
neg turiu apleisti miestą.

Atsišaukite. !
3625 So. California Avė.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys dcl vie

no vaikino prie mažos šeimynos, 
Bridgeporto apielinkėje. Kurie turi
te malonėkite tuoj pranešti.

“Naujienos”
W. T.,

3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir 
kitokių smulkmenų’ krautuve. 
Biznis geras senas ir išdirbtas, 
netoli mokyklos.

.4619 So. Hermitage Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJIMUI puikus, dėl 

vieno ar dviejų vaikinų, kamabrys. 
Tyki apielinkė, rami šeimyna. Su 
valgiu ar be valgio, su visais paran
kamais.

Atsišaukite.
4403 So. Sacramento Avė.

3 lubos

RENDAI KAMBARYS
Prirengtas dėl dviejų asmenų, ge

riausioj Bridgeporto daly j. Gali būti 
vyrai, merginos arba vedusi pora. Visi 
parankamai. Geistina, kad butų
blaivus. Atsišaukite

“Naujienų” Bridgeporto Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

Box 125

ANT RENDOS 2 kambariai 1 
dėl merginos kitas dėl vaikino 
prie mažos šeimynos, matyti ga
lit vakarais nuo 5, subatoj visą 
dieną, 2907 S. Union Avė., 3 lu
bos iš fronto.

RENDON kambarys, vienam 
arba dviem vaikiam ar mergi
nom. Su arba be valgio, ant 
antrų lubų iš užpakalio.

2050 W. 21st St.

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

ANTANAS MARTINKUS 
4601 So. Hermitage Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ bargenas, 88 
notų, $700 grojiklis pianas, su kabi- 
net, benčius ir 90 muzikališkų rolių, 
paliktas krautuvėj pardavimui už 
$135, išmokėjimais.

1389 Milvvaukee Avė.
Klauskite

< Mrs. Lenoci’o piano

Už PUSE KAINOS
Šią savaitę turi būt parduota bučer
nė ir grosernė, svetimtaučių apielin- 
kėj. Biznis cash, pigi renda, 4 kam
bariai gyvenimui. Yra trokas ir ga
radžius, nemokantį išmokinsiu biznio. 
Kas pirmesnis tas laimes, atsišaukit 
tuoj. 65 W. 103 St. Roseland, III.

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

. 5135 So. Halsted St.
Phone Boulevard 1524

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

Parduosiu rakandus ir 
Prie-

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui arba mainymui 2 

flatai po 6 kambarius su visais įtai
symais, cementuotas beizmentas. 
Kaina $9,500. Randasi ant 66 St. ir 
Rhodes Avė.

Pardavimui 2 flatų po 6 kamba
rius, 2 automobiliams garadžius, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 me
tų senumo, vertes ' $18,000, parsi
duoda už $16,500. Randasi netoli 
lietuviško vienuolyno.

BRIGHTON PARK
Pardavimui naujas kampinis na

mas, 2—6 ir 1—4 kambariai, gara
džius dėl 2 automobilių. Įmokėti 
$5,000, kitus kaip rendą. Randasi 
ant 44 ir Rockwell St.

C. P. SUROMSKIS AND CO.
3Š5Ž So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
4 flatų biznis naujas muro namas, 

ant bridgeporto. 
ar didelio namo, 
biznio. ' 
kinkite.

Mainysiu ant mažo 
_ __ farmos arba kokio

Turintis kokį mainą pasisku-

3401
SLONKSNIS,

S. Halsted, Antras augštas 
Tel. Yards 2242

MAINYMUI
6 flatų muro namas ant Bridgepor

to, labai geram stovyj, savininkas no
ri mainyti ant namo su keliais lotais 
arba akerio žemės šalyj miesto.

SLONKSNIS,
3401 S. Halsted, Antras augštas 

Tel. Yards 2242

Biznio Prapertė
Didelė kratuuvė ir 6 kambarių fla- 

tas ant viršaus, 1 blokas į vakarus 
nuo Western Avė. Labai gera vie
ta bile dėl kokio biznio, viena žemė 
verta tiktai $10,009, labai pigiai grei
tam pardavimui. Pinigais reikia 
$12,000. Del informacijų telefonuoki
te Republic 1932.

ANTANAS BARAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 15, 1924 m. Paliko di
džiausiam nubudime moterį — 
Magdaleną Barauskienę ir 5 
mažus kūdikius, vyriausia 12 m. 
mažiausią 3 metų. Taip-pat pa
liko 2 seseris, Rozaliją Kodienę 
ir Marijoną Sakauskienę Ame
rikoje. Turėjo amžiaus apie 
49. metus. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Upyčių kaimo. Priklausė prie 
draugijos “Birutės* Kalno”. Lai
dotuvės įvyks birželio 18 dieųą 
iš namų 3229 Lime St. į šv. Jur
gio Bažnyčią apie 8 vai. iš ten į 
Šv. Kazimiero Kapines. Užkvie- 
čiam visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris ir visi vaikučiai. | 

Laidotuvėms patarnaus gra-l 
borius A. Masalskis, Phoncl 
Boulevard 4139.

Didesnė pusė mokinių - 
liguisti vaikai 
i' -L——t •

Pasak sveikatos komisionie- 
riaus Dr. Bundensen, mokyklų 
daktarai randa, kad trys ketvir
tadaliai lankančių mokyklas 
vaikų yra liguisti. Tos ligos ne
tik kliudo mokintis, bet tankiai 
ir suaugus jos neišnyksta ir pa
silieka veik neišgydomos. .

Dr. Bundensen sako, kad, apie 
60 ar 70 nuoš. vaikų turi ne
sveikus dantis, kuriuos būtinai 
reikalinga gydyti. Apie pusę 
vaikų turi nesveikus tonsilus ir 
adenoidus, 17 nuoš. vaikų turi 
nesveikas akis ir apie 150,000 
Chicagos mokyklų vaikų turi 
goitre, kurį lengva butų paša
linti, jei tėvai tuo rūpintųsi.

Kiti gi vaikai, kurie galėtų 
būti normalus, yra netinkamai 
maitinami. Vieton gavus daug 
žalumynų ir vaisių, jie matina- 
si daugiausia saldainiais ir ki
tais sunkiai suvirškinamais val
giais.

Jis ragina tėvus nuvesti vai
kus pas savo daktarus, ar į ne
mokamas klinikas vaikus išeg
zaminuoti. Neturtingiems mies
tas apmokės ir gatvekarius nu
važiavimui į kliniką. Tai prašo
ma daryti tuoj aus, pradžioje 
mokyklų vakacijų. j

Nemokamos klinikos yra veik 
visose miesto dalyse — prie Ii-1 
goninių ir medicinos mokyklų. į

LSS. VIII Rajono, L. S. Jaun. 
Lygos ir LDLD. Chicagos Rajo
no visuotinas ną|jų susirinki
mas yra šaukiamas ketvirtadie
nyje, birželio 19 d., Raymond 
Raymond Chapel 816 W. 31 St. 
Susirinkimo pradžia 7.3(1 vai. 
vakare.

Virš minėtų organizacijų na
riai turėtų skaitlingai atsilan
kyti, kad apsvarsčius musų or
ganizacijų reikalus, kurių labai 
daug yra. Taipjau įteikti gerų 
sumanymjų musų 
kurie yra išrinkti į LSS. konfe
renciją, kuri įvyks 
d., Wilkes Barre, Pa. Apart to 
P. Grigaitis laikys referatą Lie
tuvos klausimu.

Nepamirškite dienos ir laiko.
-—Antanėlis.

LSS VIII Rajono visų kuopų, L. S. 
Jaunuomenės Lygos ir LDLI) Chi
cagos Rajono visuotinas narhj su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny, bir
želio 19 d. 1924 m., Raymond Cha
pel svet., 816 W. 31 St. 
7:30 vai. vakare.

Susirinkimas labai svarbus. Kaip 
jau žinoma, yra ašukiama L. S. S. 
konferencija, kuri įvyks Wilkes 
Barre, Pa. Todėl’ turim daug svar
bių dalykų apsvarstyti ir suteikti 
musu delegatams gerų sumanymų 
dcl LSS ir visų socialistinių orga
nizacijų labo. Todelgi virsminėtų 
organizacijų visi nariai susirinkit 
paskirtu laiku.
LSS. VIII Raj. Centralinis Komitetas

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

1838 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois.

Pradžia

ANT RENDOS 2 kambariai, 
vyrams, merginoms arba vedu
siai porai, be vaikų.

749 W. 33 St.
3 lubos.

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI grosernė ir Jce 
Cream parlor; gera vieta, pigi renčia. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką, 
ži krautuvė, 4 kambariai 
rendos tik $15 už viską, 
pardavimo — važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite
613 W. 14 PI.

Gra- 
gyvenim-ui, 
Priežastis

Specialis Bargenas
2 flatų mūrinis namas, 5-6 kamba

rių, porčiai iš fronto ir iš užpakalio, 
aržuolo trimingai, akmeniniu pamatu, 
12 colių sienos storumo visur, plieno 
konstrukcija, pleisteriuotos skiepo lu
bos, steam heat. Tas yra geriausia 
pirkinys Marųuette Manor šiandien, 
kaina $15,500, pinigais $6,000, netoli 
nuo lietuvių mokyklos ir bažnyčios. 
Del informacijų telefonuokite Rupub- 
lic 1932.

delegatamsbirželio 22

VIENAS LIETUVIS UŽMUŠ
TAS, O KITAS SUNKIAI SU

ŽEISTAS.

Sekmadienį apie 12 valandą 
susidūrė du automobiliu prie 
15-tos ir Ashland Avė. Padari
nyje Vincas Krikščiūnas tapo 
ant vietos užmuštas, o Antanas 
Sadomas (8858 Cottage Grdve 
Avė.) labai sunkiai sužeistas. 
Jis tapo į Cook County ligoninę 
nugabentas.

Krikščiūnas turėjo kriaučių 
šapelę. Jis gyveno 1944 Canal 
port Avė.

Pranešimai

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, apielinkėj didelio automobilii 
biznio, tiktai viena tokia krautuvė

Lietuvių Rateliuose
Laukiama “Naujieny” 

pikniko

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Draugijos Apvėlzdos Dievo pusmeti
nis susirinkimas atsibus trečiadieny, 
birželio 25 d.,' Mildos svetainėj, 3146 
So. Halsted St., 7:30 vai. vak.

Visi nariai malonėkite atsilankyti ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti.

— S. Ganchauskas, Nut. Rast.

North Sidės Ąm. L. T. Sandaros 23 
kp. laikys mėnesinį > susirinkimą tre
čiadieny, birželio 18 dieną 7:30 vai. 
vakare, Liuosybės salėj, 1822 Waban- 
sia Avė.

Visi nariai širdingai meldžiami at- 
silankyti. — Komitetas.

Ar jus žinote, kad -
Lietuvių biznis auga. Vien

vasario mėnesy 1924 metų, 20 naujų 
aplikacijų tapo paduota dėl naujų 
kooperacijų. Ar jus žinote, kad jus 
išrisite klausimą cigaretę jei jus pra
dėsite . šiandien rūkyti Helmar Tur
kiškus Cigaretus.

i

tiktai

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JEŠKAU Vincento Jankauskio, 

Tirkšlių parakvijos, Mažeikių apskri
čio, Kauno rėdybos.

GENDRUTA JANKAUSKIENE, 
Miestelis ir paštas Užventis, 

Šiaulių ap., Kauno rėdybos

LIETUVOS Konsulatas Chicagoje 
pajieško Juozo Skiriaus iš Skaudvilės 
valsč., Tauragės apskr., atvykęs Ame
rikon 1913 metais. Kas žino apie čia 
jieškoma asnvenj malonėkite pranešti 
I.ietuvos Konsulatui, 608 So. Dearbovn 
St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano Naiko, 
Spurustiškes kaimo, Lukšių, ša
kių apskr. Pirma gyveno Spring- 
field, O. Jis pats ar kas jį žino, 
praneštu: Antanas Gerulis. No. 
503 Mairion St. Saginaw, Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

JIEŠKAU 'darbo už virėją ............ ..
(cook). Moku padaryti lietu-I čionai, 3 metams lysas ir gyvenimui 
viškus »ir angliškus valgius. Tu- kambariai, tiktai $35. Nupirksitc už 

° genausį pasiūlymą tiktai pinigais.
riu 12 metų- patyrimą. Atsišaukite

P. W., 8f21^'kubum Avė. < 4430 W. 60 St.

PARDAVIMUI grosernė, 
venimui kambariai, senai 
vieta, visas tavoras naujas; 
apgyventa apielinkė, vieta dėl 

VYRU ir MOTERŲ Įsįnyčios. Pigi renda, lysas dėl

REIKALINGA senyva pora gy- Kreipkitės 
venti su manim ir prižiūrėti mano 
keturis vaikus; šeši kambariai, ši-. 2862 W. 38th St.
huną, gazas ir elektra. Darbas ir f 
gyvenimas ant visados ir dar pri
mokėsiu. Atsišaukit greit 

Wm. Gūdis
1318 So. 49th PI., Cicero, 111.

REIKIA DARBININKU
yra gy- 
išdirbta 

tirštai 
mė- 
pen-

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit framą prastą arba pusty- 

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

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apienlinkės galiu suteikti geriausį pa- 
tarhdvitnU; jau 9 metai kaip pagelps- 
čiu lietuviams įsigyti ukes. Todėl ir 
šįmėt surinkau daugelį gerų farmu su 
puikiais budinkais, sodnais, gyvuliais 
ir apsėtais laukais. Parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimų, šįmet farmos 
yra labai nupigę, todėl žingeidaujanti 
ūkių gyvenimu atsišaukit

‘ ‘ JOHN A. ŽEMAITIS,
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

REIKIA OARBININKį)
.*—— — — —y— f.**> ***■■* ■

MOTERŲ

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

Kreipkitės
5039 So. Halsted St.

VASARINIAI RESORTAI
PARSIDUODA AR MAINYSIU. 

25 kambariai Vasarnamis, mebeliuo- 
tas, 10 laivukų, krautuvė ant ežero, 
trys mylios nuo stoties, 2 vai. važiuoti 
automobiliu nuo Chicagos, cemento 
keliai. Tel Republic 8157.

3020 W. 59 St.

REIKIA moteries indų mazgo
jimui. Nereikia dirbti nedėlioj

Atsišaukite:
4169 South Halsted Str.

DIDELIS bargenas, parsiduo
da bučernė ir grosernė lietuvių 
apgyvento] vietoj, labai puikus 
storas, atsišaukit 2256 W. 24 St. 
nuo 5 iki 7:30 vai. vakare.

GERA PROGA
Parsiduoda ūkis 40 akrų, 10 akrų 

dirbamos, kita gera ganykla, pora ar
klių ir viena karvė ir ūkiški įrankiai, 
tik 1% mylios į miestą. Priežastis 
pardavimo, aš esu pavienis, atsibodo 
gyventi, aš parduosiu už pigią kainą, 
tik $2,000, už pirmą pasiulimą. Ra
šyk, ar atvažiuok. W. Nasakotis, 
Goodman, Wis. Box 28.

REIKIA jaunos mergaites 
prie dabojimo 2 metų vaiko. 
Lauksime kol užsibaigs mokyk
la, 1510 So. Hamlin Avė. Tel. 
Lawndale 9579.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoj cash biznis 
maišytų tautų apgyventoje ko
lonijoje priežastis — patirsit ant 
vietos,

3651 So. Wallace St.

3 AUGŠTŲ medinis namas; 3 ir 4 
kambarių, labai didelis augštas, užpa
kaly 4 kambarių kottage, medinė, 
yra skiepas, kaina $10,500, įplaukų j 
metus, $1,100, 1 karo garadžius, prie 
21 St. netoli Hoyne Avė.

G. FINK,
1348 So. Kolin Ave» 

Lawndale 4397

REIKIA 5 patyrusių moterų 
sortavimui regsų.

NORTIIWESTERN PAPER 
STOCK CO.

1801 N. Leavitt St.

NAMAI-ZEME

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Išmainysim ant farmos
Naujas mūrinis namas, 3 flatai, 

po 6 kambarius, aržuolo ištaisymii, 
elektra, maudynes, didelis garadžius 
dėl automobilių, rendos $150 ant mė
nesio, išmainysim ant geros farmos 
su staku.

M. ABROMAVIČIA
2015 So. Robey St.

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

J. JURGAITIS,
4331 So. Artesian Avė. 

Chicago, III.

MORTGEOIAI-PASKOLOS

PADftKAVONfi
Reiškiu didelės padėkos visiems 

dalyvavusiems laidotuvėse mano 
moters Ievos Grudzevičienčs. Ypa
tingai esu dėkingas A. Milauckam, 
J. L. Ruckley, G. Gudzevičiam ir 
visiems VVestern Elektric kompa- 
nijos Moljeriu Dept. darbininkams , 
už taip gražiiB gėlių vainikus. Ačiū KU-nyKU, 
Dr. A. Montvidui už taip malonią įsiminta a 
prakalbą ant kapinių. Ačiū visiems 
kaimynams ir visiems tiems, kurie 
tik prisidėjo prie laidotuvių.

Wm. Gudzevičius
1318 So. 49th Ct., Cicero, III.

Jis bus ateinantį septintadienį, 
Justice parke.

KASDIEN tamstą gali prisiraiyti 
^rle Naujienų Spulkos, Ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Ošda
mas kas savaite po dolerį-kita, nai 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
17Š9 S. Halsted St.

Paskelbimas, kad Naujienų 
piknikas įvyks birželio 22 d., 
Justice parke, maloniai nustebi- 
Ino visus chicagiečius. Buvo ty- 

, nė žodeliu nebuvo už
siminta apie busiantį pikniką, o 
čia ūmai paskelbiama, kad pik
nikas bus, ir tai visai netolimoj 
ateity. Tik jau vieta piknikui

NORTHSIDIEČIV DOMEI.
Tie, kurie norite su troku važiuoti j 

“Naujienų” pikniką, turite užsiregis
truoti ne vėliau kaip antradienio, 
birželio 17, vakarą Liuosybės svet., 
viešame knygyne. — X. Shaikus.

LSS. Ketvirtos Kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus laikomas antradienį, 
birželio 17 dieną, 7:30 vai. vak. Ray
mond 
gatve, 
vauti.

Chapel 
Visi

salėj, 816 W. 31-ma 
nariai kviečiami daly- 

Organizatorius.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

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

Kreipkitės: ,
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKIA patyrusių agentų parda
vinėti Lady Rose Cold Cream ir 
Vanishing Cream; geras pelnas, kreip
kitės kaip 6ta valandą vakare, salės 
manageris

L. J. BAJORINS,
4841 W. 14 St., 

Cicero, III.

REIKIA —
Nevedusio vyro prie barnes.
Atsišaukite tuojau.

946 W. Randolph St.

BE MAž UŽ DYKA iš priežasties 
ligos parduosiu arba mainysiu bile 
ant ko visą ar pusę Brighton Parko 
gražią komerinę bučernę su groser- 
ne, yra 5 puikus pragyvenimui kam
bariai, garadžius ir lysas 2 metams.

Klauskit
JOHN STANKOWICZ, 

901 West 33 Street, 
Chicago, III.

Tel. Yards 4669

MES padarome ir perkame antrus 
morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komdšiną. Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

LOUIS STERN & ęO., 
Suite 1029 — Bumhona Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

STOGDENGYST®
stogų prakiurimas užstaisomas 

h- rt rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
'Jrklij. {staiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
Jsjtfga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. 
Roofing Co.. 8411-18 
Phone Lawndale 0114.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 2 vainikų, 4 fla'ų 
no 4 kambarius mūrinis namas, arti 
Šv. Jurgio bažnyčios. Parduosiu 
pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės pas savininką 
5252 So. Artesian Avė.

už

J. J. Dunne 
Ogden Avė.,

PARDUOSIU ar mainysiu 
f ordą 2 >2 tono troką ant bile 
kokios bašinos. Trokas geram | su gerais budinkais. 
stovyje, yra visi reikalingi prie
dai. 2666 W. 39 PL

PARDAVIMUI arba mainy
mui 40 akrų Michigano farma,

C. H. PIERITZ, 
4557 Princeton A/ve.

—'Į .......................................

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager




