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Italijos fašistų kabinetas
rezignavęs

Maskvoj sušaudyta 12 
advokatų

Farmer-Labor konvencijoj St 
Paule komunistai pilni 

šeimininkai
Mussolinio kabinetas 

rezignavęs
ROMA, birž. 18. — Sąryšy 

su išvogimu ir, gal būt, nužu
dymu parlamento atstovo Gia- 
como Matteotti iki šiol areš
tuota penki žmonės.

Generolas De Bono, buvęs 
“juodmarškinių” fašistų vadas 
1922 m. žygy ant Romos, tapo 
atstatytas nuo valstybės polici
jos viršininko vietos.

Tas faktas, kad vienas stam
biausiųjų fašizmą vadų paša
linta iš tokios svarbios vietos, 
parodo, kad Mussolini numa- 
n<), jog padėtis labai rimta.

Dalykai, matyt, taip blogi, 
kad kabineto nariai, norėda
mi kaip nors išlįsti, įteikė 
premjerui savo rezignaciją. Fe- 
derzoni, kurs nėra fašistas, pa
skirta vidaus reikalų ministe
riu. Laukiama, kad iki savai
tės pabaigos visas kabinetas 
bus reorganizuotas.

Filippelli’o valizoj rasta krūvi-r 
ni drabužiai

didelės anti-fašistinės demon
stracijos, kai kur ir kruvini su
sirėmimai su fašistais. -Neapo
ly, taipjau Balerinoj advoka
tai, pa reikšdami savo užuojau
tą Matteotti’ui, padarė vienos 
dienos streiką — nėjo į teis
mą.c

Anglijos Darbo partija 
protestuoja

LONDONAS, birž. 18. — An
glijos Darbo partijos susirinki
me vakar, buvo priimta rezo
liucija, kurioj smerkiama Mu
ssolini’o va'ld^ia, pareiškiama 
pasipiktinimas dėl išvogimo 
socialistų atstovo Matteotti ir 
siunčiama “užuojautos ir mo
ralės paramos Italijos socialis
tų partijai jos kovoj prieš tas 
jėgas, kurios trempia pamati- 
nia ilsius laisvės ir demokrati
jos principus”.

Susirinkime dalyvavo taip
jau premjeras MaoDonaldas ir 
kiti ministeriai, — už ką kon
servatorių spauda juos labai 
smerkia.

rikos komunistas dalyvauja 
konvencijoj kaipo balsuojąs de
legatas. Daugelis kitų atsto
vauja šiaip menkoms darbinin
kų kuopelėms, dagi susišelpimo 
ligoj draugijoms, lavinimus ra> 
teliams, dainos draugijoms ir 
šiaip nežinomiems kliubams. 
Daugr-lis yra svetinikalbių 
draugijų ir kuopų atstovai ir 
visi jie pripažinti komunistų 
delegatais.

Kapitalistinių laikraščių re
porterių “šposas;”

Kadangi kiekviena grupė iš 
dvidešimt penkių žmonių ga
li, susitarę, siųšti konvencijon 
balsuojantį delegatą — ir dau
gelis čia tokių delegatų yra — 
tai esantieji konvencijoj laik
raščių reporteriai nutarė irgi 
reikalauti sau vietos ir balso. 
Dvidešimt šeši parašai tuojau 
buvo surinkti ir paduoti prezi
diumui, kurs pristatė konven
cijai. Aplikacija buvo priimta 
ir “Brass Check Local No. 1” 
— taip laikraščių reporteriai 

‘organizaciją” pakriksi i- 
gavo konvencijoj vieną 
ir .balsą. “Brass Check 
No. 1” susideda didžiu-1

Padėtis Jugoslavijoj
Radičo kelionė Maskvon gali 

pagimdyt skylimą opozicijos 
partijoj.

VIENA, Austrija, birž. 18.
Del Stefa no Radičo kelio

nės Maskvon kad tik neskiltų 
visa opozicijos partija Jugo
slavijoj. Bičiuliavimasis su ko
munistais, lyderių nuomone, 
esąs negalimas daiktas.

Įvykus opozicijos skylimui, 
valdžia laimėtų 

didžiumą ir tada 
reikalo pakisti 

ir skelbti naujus

mente
parla

parld- 
r i nki-menta

mus.
Radičo partijos

Zagrebe sako, kad kelionė Mas-
kven nesąs visai žygis prieš Ju-

laikraštis

savo
jo
vietą

Local
moj iš didžiulių kapitalistinių 
Chicagos, New Yorko, Phila- 
delphijos ir k. dienraščių ir 
presus asociacijos reporterių.

Prezidiumas

Del riaušių kasyklų mieste
ly Tri faile ir įvykusių po to 
demonstracijų Zagrebe pirma
dienį universitetas buvo užda
rytas.

Sekant Italijos Mussolini’o 
pavyzdžiu, Jugoslavijoj prasi
deda fašistų judėjimas, kurio 
tikslas yra įsteigti militarę dik
tatūrą ir panaikinti tas politi
nes organizacijas, kurios, jų 
nuomone, siekiąsi ardyt krašto 
vienybę.

Policijai padarius kratą 
bučio kambary, kuriame 
sustojęs, prieš sugausiant,

17 advokatą pasmerkta 
sušaudyti Maskvojvieš- 

buvo 
laik

raščio Corriere Italiano redak
torius Filippelli, rasta valiza su 
kruvinais drabužiais, revolve
riu ir kai kuriais daiktais iš 
automobilio.

Filippelli nualpo
Kai pargabentas Romon Fi

lippelli akis į akį susitiko ka
lėjime su kitu savo sėbru, Dū
mini, ir kai jam buvo pareik
šta, kad Matteotti rastas nu
žudytas, Filippelli nualpo.

Konstyiratoriai kaltinami 
dėl žmogžudybės

Kaltinimas konspiratorių dėl 
“netiesoto trempimo laisvės” 
pakeista kaltinimu dėl žmogžu- 
<lybės. Tatai atrodo, lyg socia
listų vado kūnas butų jau' su
rastas, bet policija užsigina, 
kad dar nesąs surastas.

Fašistų milicija traukia 
į Romą

iROMA, birž. 18. — Keli tūk
stančiai fašistų milicijos iš Ro
mos ir Tuskanijos provincijų 
atžygiavo Romon, dainuodami 
karo dainas.

MASKVA, biež. 18. — Bol
ševikų teismas pasmerkė mir
čiai septynioliką advokatų už 
tai, kad jie gynė “nepmanus”. 
Tarp pasmerktųjų šeši buvo žy
dai, tečiau penkiems jų mir
ties bausmė liko pakeista ka
lėjimu. Visi kiti sušaudyta.

Farmer-Labor-komuni 
sty konvencija

St. Paulo mitingą pilnai 
troliuoja komunistai.

kon-

Konvencijos prezidiuman iš
rinkta: pirmininku Charles E. 
Taylor, Montanos valstijos se
natorius; Duncan McDonald iš 
Springfieldo, 111., išrinkta jo 
padėjėju, o mokytoja Alice 
Dailey, iš So. Dakotos, sekre
torių. Visi jie priklauso Foste
rio grupei.

Statys savo kandidatus
Komunistai nusitarę per šią 

konvenciją inauguruoti nacio- 
nalę farmer-labor partiją ir no
minuoti savo kandidatus prezi
dento ir vice-prezidento vie
toms, jeigu La Follette’as ne
priimtų jų programų ir atsisa
kytų nuo nominacijos. j

Farmer-labor grupės gru- I 
moja išeiti I

Minnesotos delegacijos lydė-1 
ris Win. Mahoney tečiau pa-| 
reiškė, kad jei komunistai ban-| 
dysią prasprausti savo progra-l 
mą ir nominuoti kandidatais I 
saviškius McDonaldą ir Bou-| 
cką, Minnesotos farmer-labor I 
grupės atsisveikinsiančios su I 
jais franeuziškai. j

Minnesotos farmer-labor par-l 
tijos laikraštis “Leader” tą | 
konvenciją vadina /‘public I 
nuisance”.

Premjerų konferencijos

Anti-fašistinės demon
stracijos

Įvairiose vietose ruošiamos

f 1 1

Lietuvių Sųcialistų Są
jungos Konferencija

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

ST. PAUL, Minu., birž. 18. 
—- Vakar prasidėjusią čia far- 

Imer-labor grupių ir komunis- 
I tinių organizacijų konvenciją 
I komunistai, Fosterio, Ruthen- 
Ibergo ir Manley vadovaujami, 
Į paėmė pllnon savo kontrolėm

Minnesotos farmer-labor par- 
I tijos vadai, kaip William Ma- 
Ihoney, taipjau kiti ne komih 
I nistų delegatai darė pastangų 
[atsilaikyti prieš komunistų blo- 
| ką, bet jie pasirodė esą dide- 
Į lėj mažumoj. Komunistai savo 
[pusėj turi 300 balsų ir jiems 
[nebedaug reikia, kad kiekvie- 
| ną savo sumanymą pravedąs.

šiandie bus skiriamos įvai- 
| rios komisijos ir visos jos, ma
tyt, bus komunistų kontroliuo- 

[ jamos.

Konvencijos sudėtis
Pačios konvencijos sudėtis 

I labai ypatinga. Komunistai tn- 
| ri tik po penkis balsus kiek- 
| vienai savo dviem oficialėm par
tijoms: Amerikos danbininkų 
[partijai ir federuotai farmer- 
llabor partijai. Bet užtai kiek
vienas šiek tiek žymesnis Ame-

Paštininkų streikas
Kanadoj

OTTAWA, Ont., birž. 18. 
— Darbo ministerui Murdock’- 
ui buvo pranešta, kad visi pa
što tarnautojai sustreikuosią 
šiandie, 5 vai. po pietų, jeigu 
iki tam. laikui valdžia nesusi
tarsianti su paštininkų . atsto
vais dėl algos.

Pašto tarnautojai prašė, kad 
valdžia 
ės 

na i 
gu 
kė

tuojau atitaisyti] civi- 
tarnybos komisijos nese- 
nustatytą paštininkams al- 

normą, bet valdžia atsisa- 
tatai padaryti.

SUDEGĖ DIDELIS JAVŲ 
SANDĖffiYS; $1,000,000 

NUOSTOLIŲ

MIŲWAlUKEE, Wis., birž. 
18. — Vakar čia sudegė dide
lis Cargill Grain kompanijos 
javų sandelys; nuostoliai skai
toma apie vieną milijoną do-

Maskvoj prasidėjo Komu 
nisty Internacionalo 

suvažiavimas
Delegatu suvažiavę iš daugiau 

kaip šešiasdešimt kraštų.

MASKVA, birž. 17. — Va
kar čia prasidėjo penktasis 
Trečiojo (komunistų) Interna
cionalo suvažiavimas. Kongre
se atstovaujami šešiasdešimt 
keturi kraštai, tarp jų Jungti
nės Valstijos, Kanada ir Mek
sika.

Iš Jungtinių Valstijų yra at
vykę 10 komunistų delegatų, 
iš Vokietijos 40, iš Francuos 
20, iš Meksikos, Brazilijos, Či
lės, Argentinos, Uraguajos ir 
Paraguajos po 2. Rusijos ko
munistų partija atstovaujama 
136-iais delegatais.

Posėdžiai bus laikomi per 
tris savaites. Tarp kitų daly
kų, liečiančių komunistų judė
jimą visame pasauly, bus svar
stomi šie klausimai: tarptauti
nė ekonominė padėtis, kova su 
fašizmu ir lygybė pilietinių 
tautinių mažumų teisių kolo
nijų kraštuose.

Rusija nenori karo dėl 
Besarabijos

PARYŽIUS, birž. 18. — MASKVA, birž. 18. — Kal- 
Prcmjcras Herriot šiandie tu-[bedamas Mokytojų Sąjungai 
rėjo konferenciją su Belgijos | Maskvoj, Trockis pareiškė, kad 
užsienio reikalų ministeriu Hy-1 Rusija nenorinti kariauti dėl 
mausti. e [Besarabijos nei dėl Konstanti-

Ateinantį šeštadienį Herriotj nopolio. Del pastarojo Rusija 
vyksta Londonan, kame jis!dagi neturinti nė jokios tei- 
per porą dienų turės konferen-įsės.
ciją su Anglijos premjeru Mac] “Mes pasakysime spaudžia- 
Donaldu. Grįždamas iš ten su-[miems Besarabijos darbinin- 
stos Briusely konferencijai suĮkams: pakentėkite, ateis ir ju- 
Belgijos premjeru Theunjs’u.

15 užmuštųi ir 30 sužei
stų tramvajui susikūlus
BERiLINAS, birž. 18.

Tormozui sugedus, pilnas žmo
nių tramvajus nusirito žemyn 
nuo kalvos ir trenkė į muri
nę fabriko sieną, Iserlohne. 15 
žmonių rados užmuštų ir 30 
sužeistų, kurių daugelis labai 
pavojingai.

bankininkas pasmerk
tas NUO 9 IKI 45 ME

TŲ KALĖJIMO

VVtCHITA, Kan., birž 18. — 
Už papildytas suktybes su 
American State banko pini
gais, to banko buvęs vice-prc- 
zidentas O. A. Powell tapo 
teismo pasmerktas nuo devy
nių iki keturiasdešimt penkių 
metų kalėjimo ir pasimokėti 
45,000 dolerių piniginės baus
mės.

BERiLI'NAS, birž. 18.
Nors reichstagas (parlamen
tas) susirinks birželio 24, val
džia nebusianti prisiruošus. 
įnešti reikalingus projektus dėl 
Dawes’o plano vykdymo anks
čiau kaip apie liepos mėnesio

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 18 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.32
Belgijos, 100 frankų ............... $4.05
Danijos, 100 kronų ............... $16.80
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų ..........  $5.38
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30

i Norvegijos, 100 kronų ....... $13.53
Olandijos ,100 florinų.......... $37.40
Suomijos, 100 markių .......... $2.52
Švedijos, 100 kronų ...............  $26.5G
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.68

Del švento ramumo su 
Meksika

Patys britai Meksikoj reikalau
ja, kad agentas Cummins bu
tų atšauktas.

MEKSIKOS MIESTAS, Ibirž. 
18. — Vietos Britų kliubo de
legacija kreipėsi į Anglijos 
vice-konsulą Normaną Kingą 
prašydama, kad jis patartų An
glijos valdžiai būtinai atšauk
ti iš Meksikos konsularį agen
tą Cumminsą, kurio Meksikos 
valdžia visai nenori. Britų 
kliubas nurodo, kad Cummins 
nebuvo pripažintas diplomatas 
ir kaipo toks jokios diploma
tinės tarnybos neatliko.

Kaip dabar paaiškėjo, gyve
nantieji čia Britanijos piliečiai 
jau per dvejetą metų ragino sa
vo valdžią atšaukti Cummin- 
sa. C

Didžiulės kompanijos pri
verstos atpiginti gazoliną

OMAHA, Nebr., birž. 18. - 
Kadangi municipalė, miesto 
komisioiiiieriaus operuojamoji 
gazolino stotis pardavinėjo ga
zoliną po 15’centų galoną, tai 
ir didžiulės privatinės kompa
nijos, kaip Sinclair Oll & Re- 
fining Co., United States Oil 
Co., Nicbolas Oil Corporation 

norėda-
konkurenciją atlaikyti, 

priverstos taipjau atpi
ginti gazoliną nuo 17 ant 
centų galoną.

ir Manhattan Oil Co 
mos 
buvo

TEISĖJAS NUSIŽUDĖ

15

Iš Vilniaus
Baisus užpuolimai

Šiomis dienomis netoli Vil
niaus plėšikai užpuolė keletą 
keleiviu ir atėmė visus pinigus 
ir net drabužius nurengė.

Praeitą savaitę Manevetčio 
miestelin atvyko 50 ginkluotų 
raitelių ir reikalavo nuo gy
ventojų 5 miliardų lenkų mar
kių, grasindami padaryti di- 
džiausį pogromą. Gyventojai bi
jodami pogromo pririnko tuos 
pinigus ir jiems atidavė. Plė
šikai paaiškino, kad jie esą pa
siųsti tą tania no M nebos. Ret 
spėjama, kad tai buvo lenkų 
kareiviai.

Reikia kinu sienos.

Sų ryše
liais rytų 
<ų vidaus

su plėšikų užpuoli- 
pakraščiuose Len- 
reikalų ministerija

riau apsaugojus pasienį, nu- 
natyta iškirsti prie sienos miš- 
cu£< ir draudžiama sėti pasie- 
ly javus. 2) Sustiprinti polici
jos kazarmių statymą ir nu
siusti telefonus. 3) Sustiprinti 
Tiltelių ir pėstininkų policiją ir 
am tikslui duota įsakymas 
pervesti traitellių policijos dalį 

i Rytus. 1) Įtaisyti radio te- 
'egrafus pasienio sargyboj ir 
5) sustiprinti policijos veikimo 
priežiūrą.

sų laisvės valanda. Besarabija 
bus laisva, kai revoliucija 
šluos esamąsias valdžias ne 
ten, bet visur”.

Šita Trockio kalba tai
atšaukimas anos karingos kal
bos, kurią jis nesenai pasakė 
Kamenec-Podolske.

nu
tik

lyg

Plėšimai Lenkijoj
Niesviežo apskr. netoli pasie

nio naktį užpuolė plėšikai į mo
kytojo Kovalskio butą, apiplė
šė jį ir sužeidė mokytoją ir se
niūną. Išnešdami plėšikai pasi
gyrė, kad dabar dažniau užpul- 
dinės, nes nieko nebiją. Sužeis
tasis po keleto valandų mi
rė. Dubiciškių dvare iš gegužės 
5 į 6 d. naktį plėšikai padegė 
trobesius ir metė keletą bombų 
į gyvenamąjį dvaro valdytojo 
namą. Sužeistasis valdytojas 
nugabentas ligoninėn. Policija 
r teismo valdžia pradėjo tardy
mą ir spėjama, kad tai yra Mu- 
chos bandos plėšikai. Tečiau tik
slių žinių dar neturima.

LENKŲ ORGANIZACIJA 
LATGALIJOJE.

RYGA. — Spaudos žiniomis, 
Latgalijoj atidengta monarchi- 
stų organizacija, kurią organi
zavo Lenkų karininkas Krasno- 
vskis. Organizacija turinti ry
šių su Vrangelio ir Nikolajaus 
Nikolajevičio artimais drau
gais; turėjusi net “puolimo gru
pes.”

GELŽKELIO KATASTROFA

Panevėžys [P. B.] — Gegu
žės 18 d. tarp Skapiškio ir Ku
piškio, traukiniui einant j 
Kauną, nušoko nuo bėgių 3 
vagonai. Aukų nebuvo. Vago
nai sudaužyti.

COLUMBUiS, Ohio, birž.
— Valstijos aukščiausiojo

18. 
tei

smo teisėjas R. M. Wanamaker 
nusižudė, iššokdamas pro lan
gą nuo ketvirtojo ligoninės 
aukšto. Sirgo nervų suirimu.

Chicago ir apielinkė. Šian
die nepastovus oras, veikiausia 
bus lietaus su perkūnija; šil
čiau; stiprokas vėjas, didžiu
moj rytų.

Vakar
ra buvo

žemiausia temepratu- 
570. aukščiausia 680

Saulė 
8:28.

teka leidžiasi

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.



KORESPONDENCIJOS
------------------------------------------——

Baltimora, Md.
Padėtis Lietuvių Tautiško 

Knygyno

Lietuvių Tautiškas Knygynas 
organizuotas ir užlaikomas pa
žangesnių vietos organizacijų, 
šiuom laiku Knygynas talpinasi 
Lietuvių Svetainės B-vės name. 
Vieta gana patogi ir visiems lie
tuviam prieinama, nes randasi 
pačiam lietuvių apgyventais 
centre. Knygyno kambarys šva
rus, Šviesus ir atatinkamo didu
mo; rakandai visi gražus ir su 
tinkamu skoniu parinkti, taip 
kad knygyne jautiesi gana sma? 
giai ir turi ūpo šį tą skaityti. At
silankiusiems skaitytojams, yra 
leistina veltui skaityti esančius 
laikraščius ir knygas, bet jei 
nori kurią knygą neštis namo 
skaityti, tai turi išsiimti metinę 
kartą, kuri kešuoja tik 25c į mė- 
tus. Knygynas nuomos moka 
Bendrovei už kambarį $15.00 į 

• mėnesį. Knygiui algos per me- 
ttfs $56.00. Knygius išduoda 

skaitymams knygas, prižiūri 
tvarką knygyne ir pairdavinėja 
Pa i k naščius.

Knygyno metinė sąskaita už 
1923 m. rodo'sekantį knygyno 
stovį: •
Buvo nuo 1922 .......... $690.49
įplaukė per 1923 m  451.55

Knygyne talpinasi įvairaus 
turinio knygos, k. t. grynai mo
ksliškos, istoriškos, ekonomiš- 
Rai iiolitiškos ir religiškos. Taip, 
kad norint studijuot ne kuriuos 
gyvenimo klausimus, galima pa
sirinkti atatinkamos tam klau
simui literatūros.

Šie laikraščiai pareina į kny
gyną viešam publikos pasiskai
tymui: Naujienos, TėvyiTO, 
Draugas, Vilnis, Dirva ir Sanda
ra. Visi įvardinti laikraščiai

VVenneršten’s
Bohėmian Blend

APYNIAI’IR SALYKLAS SYKIU
Wennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbe padarome musų išdir- 
bystėje.Henning Wennersten Inu.

2060 LAWR£NCE AVĖ., CHICAGO

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

G'Benošius
1616 W. 47th Street 

yra siuntinėjami veltui. Lietu
vos Socialdemokratas, ir Brook- 
lyno Laisvė gaunami prenumęra 
tos keliu.

Laikraščių per metus išpar
duota knygyne:

Keleivio 944 egz., Amerikos 
Lietuvio 428 egz., Dirvos 215 
egz., Vienybės 36B egz., Artojo 
59 egz. ir Kardo 15 egz.

Turint prieš akis knygyno vi
są padėtį, reikia ir nevisai malo
nią tiesą pasakyt apie musų 
lietuvių apsileidimą, skaityme 
knygų ir laikraščių. Knygyną 
lanko visai maža saujalę skaity
tojų, ir tie patys daugelį sykių 
pavarto laikraščius, pažiūri vie
nos kitos žinutės ir tuom baigia 
savo “apšvietos” darbą. Knygas 
visai mažai kas skaito, taip ve, 
praeitais metais tik 18-ką kortų 
liko išimta, dėl gavimo skaityti 
knygas. Šitas parodo kaip maža 
dalis musų miesto lietuvių, ku
rių čia randasi apie 10,000, skai
to ir lavinasi.—L-kų Kazys.

Atsišaukimas.
Draugai Amerikos lietuviai!

1921 metais Sedos miestelio 
(Mažeikių apskrities) gyvento
jai norėdami duot galimumo sa
vo jaunuomenei įsigyti mokslo

Viso .......................... 1142.04
Išmokėta per 1923 m......340.04

Lieka knygyno ižde .... 802.00 
Knygų 782 egz. vertės .... 787.27 
Knygyno rakandai ....... 412.25
Liet Sv. B-vės 4 Šerai 100.00

Visas knygyno turtas 2101.52

TIESI 
KELIONE

RALTIJOS-AMERIKOC
U Ll NIJ A 9 Bros dvay, Ne v \or k, NM

eILIETUVX
PER HAMDUUGĄ.PltlAVV 

<■ ARBA LIEPOJĄ
* J* i Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliąvą 
Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

] CT7 VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM- 
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-6ių ir 8-n.ų LOVŲ 

ii® S. S. POLONI A  .............................July 5
ggĮ. s. s. L1TUAN1A ................. July 16
: J TREČIOS KLESOS KAINOS |:

ftS HAMBURGĄ $103.50 — PIMAVĄ $106.50 
_ LIEPOJ V IR MEMELI $107.00

■ Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
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 j 
moteris ir vaikus ir abelnai visiems keliauninkams 
patarnauja gerai ir kompanija žiuri, kad kelione 
butų maloni.
AT Y DOS: Daug lietuvių ncatlankė savo šalies per 
daug metų bijodami, kad jie negalės sugryžti atgal 
į Ameriką.
DABAR YRA JUSV 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 laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
9 Broadway, N. Y. <

Specialė Exkursija Lietuvon
LIEPOS 5 D. MILŽINU LAIVU “LEVIATHAN”, 

KURS IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO KLAL
PĖDON PER SOUTHAMPTON’Ą.

Ši ekskursija vadovaujama asmeniui p. John Luth’o, U. S. lini
jų Lietuvių Skyriaus vedėjo, užtikrina jums malonią kelionę aplan
kyti savo seną tėvynę, gimimo ir vaikystės laikų vietą, kartu su 
savaisiais kelionė, bus mealoni, galėsite savo kalboj dalintis savo 
įspūdžiais.

Keliausite geriausiu ir greičiausiu laivu ir su patogumais. 
Leviathan’e yra dideli kambariai, specialiai moterims salionai, gra
žus vyrų rūkomasis kambarys, didelis, švarus valgomasis kamba
rys, šauni orkestrą ir viskas, kas padarys jūsų kelionę malone.

P-nas Luth’as apsirūpins jūsų bagažais, reikiamais raštais, 
pašportais ir t. t. Ar esi Amerikos pilietis, ar ne, gausite certifį- 
katą, kuriuomi be kliūčių po šešių menesių laiko galėsite sugrįžti. 
Rašyk p. Lųth’ui klausiant informacijų šiandien ar užeik ofisan:

UNITED STATES LINES
New York City.

Chicago, III.

PIKNIKAN!
- JAU BUS GRAŽU IR ŠILTA, KADA VISI 

VAŽIUOSIME Į PAVASARINĮ, PUIKŲ, 
LINKSMA

NAUJIENŲ PIKNIKĄ 
i • • ■ '

Medelio j, Birželio Z Z d.

ustice ParK
(BLINSTRUPIENĖS DARŽAS)

Pasilinksminimai, štukos ir malonumai yrą 
iškalno rengiami, belaukiant pavasarinio 
Naujienų Pikniko.

45 Broadwąy,
110 So. Deąrbom St.,

Managing Operątors for
United States Shipping Board

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 Tautinių Kapinių, o būtent —

—MIM^II III-

šviesos, nežiūrėdami didelių iš
laidų, įsisteigė 4 klasių vidurinę 
mokyklų (progimnazijų). Ne
sant miestelyje tinkamų moky
klų namų, buvo gauta iš vals
čiaus valdybos mūrinis grudų 
sandėlis, kuris buvo pertaisytas 
ir pritaikytas mokyklos reika
lams. Dabar mokykla jau tvir
tai atsistojo ant kojų; turi 6 
mokytojus ir 114 mokinių ber
niukų ir mergaičių, iš Sedos ir 
gretimųjų parapijų: Kalvarijos, 
Židikų, Renavo, Vaičaičių, Bar
styčių, Gadunavo, Tirkšlių. Ta
čiau, norint mokyklą visai tin
kamai pastatyti, daug ko dar 
trūksta: gimnastikai salės, dar
beliams salės, sargui buto, kny
gynui ir mokslo priemonėms 
kambarių. Tam tikslui rengia
masi pristatyti mokyklos na
mams antrąjį augštą, kuris kai
nuoja apie 30,000 litų (3,000 
dol.) Be to mokyklai labai trūk
sta baldų, ypač suolų moki
niams, ir mokslo priemonių. 
Kasmet mokyklai laikyti (susi
daro išlaidų apie 30,000 litų, iš 
kurių valdžia duoda apie 25,000 
litų,' o likusius vietos savivaldy
bės. Bet tiek valdžia, tiek savi
valdybės, išleisdamos daug pi
nigų krašto po karo atstaty
mams, negali duoti mokyklai 
tiek lėšų, kad visiems reikalams 
užtektų, ypač kai esti didžiausių 
išlaidų: remontas, namų staty
mams ir tt. Todėl šiuo ir krei
piamės į jus, broliai amerikie
čiai, remti mus kiek galint, au
komis, kad galėtumėm įstatyti 
mokyklą į tikras vėžes.

NAUJIENOS, Chicago, III.

žinodami iš ląikrąščių jūsų 
duosnumą įvairiems Lietuvos 
reikalams, tikimės, kad ir mus 
sušelpsite, už ką budime j ūma 
labai dėkingi.

Visas aukas prašome siųsti 
laikraščiui; lųikrųštis malonės 
persiųsti Sedos Valsčiaus Vai
dybai, pranešdamas apie pini
gų išsiuntimą, Sedos V. M. Di
rektoriui.

Drauge kreipiamės į Ameri
kos lietuvių organizacijas, pra
šydami mums pagelbėti, organi
zuojant aukų rinkimą ir jų per
siuntimą Lietuvon.

(Parašai)
Mokyklos direktoriaus (para

šas), P. Micevičius, Mokyklos 
Ūkio komiteto nariai (parašai). 
M. Augustinavičius, E. Gylys, 
Padagogas sekretorius— (p-as)*, 
A. Klamas.
Seda,
Mažeikių apskr., 
Balandžio 3 d., 1924.
Lietuva.

P. S. Man, kaipo buvusiai ši
tos mokyklos mokiffei, teko pa
tirt tas skurdas ir visi truku
mai, kurie varžo mokslo vysty
mosi. Ypač pirmųjų metų įsi
kūrime buvo neapsakomias skur

das; mokytojų trukumas, kny
gų mokiniams suolų ir kitų 
mokslo priemonių. Dabar mo
kykla yra kiek sutvąykyta; dar
bštiems mokytojams ir moki
niams rengiant vakarus ir orga
nizuojant rinkliavas visose apy
linkėse. Bet toli gražu iki tik
ros tvarkos. Užtai gi tikimės, 
kad brangus amerikiečiai, kad

........

ISTORINIS SUSIRINKIMAS GHICAGOS LIETUVIŲ
Rengia

Susivienijimas Lietuvių D-jų ant Bridgeport

Subatoj, Birželio-June 21-ma, 1924 m.
Chieag'oa Lietuviu Auditorium ant 1 grindų

Pradžia kaip 4 vai. po pietų.
Visi Chicagos lietuviai yra kviečiami dalyvauti šiame susirinkime, 

nes bus geri kalbėtojai, kurie išaiškins svarbą Auditorium. Įkurtu
vėse naujos svetaines pamato dalyvaukime visi! Visas programas 
atsibus ant grindų statomos Auditorium, kuris tęsis iki 7 vai. vakaro.

Programui pasibaigus bus šokiai ir balius Mildos svetainėj, nes 
yra paimtos abidvi svetaines.

Jeigu oras butų blogas, tai susirinkimas bus Mildos svetainėje.
KOMITETAS.

......................................

neatsisakysite pagelbėti tai 
skurstančiai mokyklai.

Kadangi šitas atsišaukimas 
buvo prisiųstas man ypati&kai 
kaipo gyvenančiai dabar Ameri
koje, užtai turiu garbūs paliudy
ti šįtos mokyklos skurdą, nes 
teko man pačiai joje dvejus me
tus mokytis,

—Vladė Vainauskaitė

Ketvirtadienis, birž. 19,1924

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- į 
NYTI VISADOS KREIPKITftS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUSs 

ANT NAUDOS. |

S. L FABIONAS 00

809 W. 35lh SI., Chicago
Tel. Boievard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, u

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boalovard 131Ū

Valandos: *ae 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus katvarrą. 

HedUiomb nuę 9 iki 12 ryte.

■ "" ................ . ............. .....--i

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakar*.- Ša
radoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na pinigus ant pirmo morgičiaaa 

lengvomis išlygomis.
............................... r

JOHN I. BAGDZIUNAS
.ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja, ^Abstraktus, Padaro pirkimo ir 

-pardavimo Dokumentus ir įgaliojimui.
7 South Dearborn Street 

BOOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

h— I, H| . ■ J

S. W. B ANĖS, Advokatas 
Vąl.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Bailding
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2990
Rez. 8203 So. Halsted 84.

Yard* 1015. Va!,: 6 iki 9 vai.
'' -.....fiy irklui-, į, , , į , —...............«,

(
 J. P. WAITCHES '

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514-516

127 N. Dearborn St, 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10717 Indiana Avė.
Tel. t Pullman 6877.

Tai. Dearborn 9657

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofliaa yidurmįutyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

€>»«•. Wa»binKtan 4b Clark

Maniai lei.i Hydf Fark 8891

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bidg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6201 

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 Panedelio ir 
Pėtnyčios.

. 11 ■Į i .i /

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatus

29 Se. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted StM Chicaga
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodpr Street 
Phbne: Indiana Hąrbor 279, 

Indiana ’Harbor, Ind.
. I UI F ---

Plumingo ir Apiiidymo* įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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

PEOPLES PLUMBING AND 1 
HEATING S'UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
H ay marke t 10X8, Haymarket 4221
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Ketvirtadienis, birž. 19,1924 NAUJIENOS, Chlcagd, UI.

L S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Birželio 19, 1924 Eilinis No. 63.

Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L» S. S. Sekretoriui 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, UI.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, UI.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 853 N. 
Hoyne Avė., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Draugai, daugiau veikimo
Kasdien matosi laikraščiuose 

iš viso pasaulio žinių, kad soci
alistų judėjimas visose šalyse 
netiktai auga, bet ir ž\miai sti
prėja. Kaip tiktai Anglijos So
cialistinė Darbo Tirtija su pa- 
geiba liberalų paėmė valdžią į 
savo rankas, tai staiga visos re
akcinės spėkos susmuko. Tas 
Anglijos kapita.istų pelnagaudii 
sa-v; «imas a* Ar^-jOs d:a»«i- 
''•ni!".'ų laimėj’, t r darniai mo
raliai ir dvasiniai sustiprinimą 
davė ir Francijog socialistiniam 
darbininkų ir visos Francijos 
progresyviam judėjimui. Fran
cijos buržuaziniai atžagareiviai 
visu kuom pagelbėjo lenkams 
spausti lietuvius ir smaugti Vo
kietijos šalį ir naikinti jos tur
tą. Nuo tos Francijos mjlitari- 
nės priespaudos daugiausiai nu
kentėjo Vokietijos biednuome- 
ne — darbininkai. Komunistai 
sako — jeigu Vokietijos darbi
ninkai nepakelia savo skurdaus 
gyvenimo, tai kodėl jie nekelia 
revoliucijos ir nenuverčia savos 
buržuazijos. O vietoj buržuazi
nės valdžios neįsisteigia darbi- [ 
ninku valdžią? Bet visi žino, 

« kad prieš didįjį karą Vokietija} 
savo šalies gyventojų turėjo 
apie šešiasdešimtis tris (63,-1 
000,000) milijonus. O socialistų | 
visoj šaly buvo tiktai kokie trys | 
milijonai tai, kad ir su geriau- Į 
siais norais, prieš tokią didelę 
Vokiet. gyventojų didžiumą so-| 
cialistai savo įdėalų negali gy-| 
veniman įvykdinti. O dar karo| 
laiku iš socialdemokratų par- Į 
tijos atskilo ir pavirto komunis-| 
tais, kurie didžiausiu įniršimu | 
ardė ir derrtoralizavo darbinin-p 
kus, šmeižė socialistines idėjas 
ir kaip tik tame laike, kada jau 
pasaulinis karas baigėsi. Viso
se šalyse tarpe darbininkų, poli
tinėse ir ekonominėse organi
zacijose užvirė partinės frakci
jų peštynės. Tarpe demokrati
nei revoliucinių darbininkų, ir 
tarpe bolševikų: Lenino, Troc
kio, Bucharino ir kitų komunis
tų lyderių pagimdytos taktikos.

Del tokios diktatūros komuni
stai buvo atmetę reikalą darbi
ninkų apsišvietimo ir visuotiną 
balsavimą.

Vieninteliai darbininkų Švie
tėjai pasiliko tiktai socialistai 
arba socialdemokratai, kurie i 
darbininkus šviečia, organizuo
ja į politines revoliucines or
ganizacijas. Lietuviai darbi
ninkai, už tikra kelrodį musų 
gyvenime, Amerikoj gali pasi
imti Lietuvių Socialistų Są
jungą, kuri per daugelį metų 
daug prisidėjo prie lietuvių dar
bininkų apšvietos, lavinimo po
litikoj ir aplame darbininkų kul-1 
turinime. Lietuvių 
Sąjunga išleido 
skaičių darbininkų 
mui gerų knygelių.

Kaip mes matom, iš visų per
gyventų laikų, kad sociaJistai 
neklydo ir neklaidino darbinin
kų, o komunistai pirmiaus at
metė darbininkų apšvietą; sakė, 
kad apsišvietęs darbininkas ne
gali būt revoliucionierius, o da
bar jau ir komunistai sako, 
kad reikia darbininkams švies
tis.

Visi lietuviai darbininkai ži
no, kad LSS. tarnavo darbinin
kams, o komunistai skaldydami

Socialistų 
jau diktoką 

apsišvieti-

darbininkų organizacijas, tarna
vo reakcijai.

Todėl draugai, visi veikime 
sustiprinimui Lietuvių Socialis
tų Sąjungos, ba ši lietuvių dar
bininkų organizacija daug pa
deda ir Lietuvos bežemiams ir 
mažažemiams darbininkams po 
Lietuvos Socialdemokratų vė
liava, kovot prieš klerikalų pa- 
simojimus. Draugai, subruski- 
me visi lietuviai darbininkai vei
kti LSSąjungos labui.

Suktybės
Suktybės kapitalistinėje siste

moje, tai paprastas dalykas; jos 
yra natmralis dalykas, — neiš
vengiamas dalykas. Ir sukty
bės jau ne tik šiandien viešpa
tauja; jos buvo ir seniau, taip 
vadinamais gerais laikais . Suk
tybės buvo ir tuomet, kada Ame
rikos “tėvai” rašė šiai šaliai 
konstituciją, žmonės ir tuomet 
buvo tokie pat, kaip ir dabar; 
suktybės irgi buvo tokios pat. 
Tokie mat yra pagrindai kapita- 

llistinės sistemos — suktybė.
Buvęs Prezidentas W. Wilson, I 

vienoje savo knygoje sako:
“Federalė valdžia jokiu budu 

nėra demokratinė valdžia. Jos 
planuose ir sudėty ji turi tikslo 
kontroliuoti ir turėti galę ant 
daugumos. Buvo manoma, kad 

I šalis bus konservatyviška, jei ne 
aristokratija ir turtai. Buvo 

Įmanoma, kad Prezidentas bus 
išrinktas atstovų kolegijos, bet 
ne žmonių. Valdžia faktinai 
buvo suorganizuota sumanymu 
ir reikalams biznierių ir turtin
gųjų klasės. Originaliai ji su
daryta rišimui komercinių ne
susipratimų tarpe valstijų. 

Į Buvo užgirta, kad turtinges
nieji žmonės butų valdytojais 
šios šalies. Nors Federacijoms - 
tai turėjo stiprius argumentus 
ir paramą inteligentų, bet jie 
nieko negalėjo padaryti prieš 
susijungimą materialinių reika
lų. Gali būti piniginė aristo
kratija, bet negali būti piniginė 
demokratija”.

Šiandien visiems piliečiams 
yra didelė sarmata, kokie skan
dalai darosi šaly, bet augščiau- 
sias kortas yra labai žmoniškas 
ir žiuri į tuos šmugelninkus la
bai prielankiai.

Teisėjai yra paskirti, o ne 
žmonių rinkti. Jiems svar
biausia išteisinti savo draugus, 
negu pasmerkti. Jeigu jie pra
dės eiti prieš savo klasės žmo
nes, tuomet neteks savo šiltų

Socialdemokratų projektas 
Įkaro stoviui panaikinti gulėjo 
Seimo komisijoje nuo pat pra- 

Įdžios jo darbų ir tik dabar pa
teko į Seimo plenumą drauge su 
valdžios projektu. Ministerių 
Kabineto projektas kalba trum
pai — “visose vietose, kuriose 
yra karo stovis, jis panaikina
mas”. Socialdemokratai siūlo 
plačiau — panaikinti ne tik ka- 

Įro stovį, bet ir surištus su juo 
[baudžiamuosius įstatymus bei 
[ypatinguosius teismus. Dabar 
Įpas mus yra tokia padėtis, kad 
visi svarbieji nusikaltimai išim
ti iš Apygardos Teismo kompe
tencijos ir perduoti karo teismo 
žinion. Padėtis visiškai nenor- 
malė, juo labiau, kad ji priešin
ga konstitucijos 69. Ten pa
sakyta, kad “ypatingieji teis
mai gali būti steigiami tik karo 
metu arba- karo padėčiai esant”. 
Tačiau karo teismas buvo palik
tas veikti net tose vietose, kur 
karo stovis buvo nuimtas.

Musų Seimo dauguma — ūki
ninkų sąjunga, krikščionys 
demokratai, darbo federacija ir 
net valstiečiai liaudininkai — 
taip susigyveno su karo stoviu 
ir visokiomis nepaprastomis 
padėtimis, kad vis mato pavo
jų pereiti į normalę padėtį. Ir 
dabar Seime karo stovio panai
kinimas svarstomas lygiagre
čiai su įvedimu sustiprintos ap
saugos. Savo esmėje sustiprin-i 
ta apsauga niekuo nesiskiria 
nuo karo stovio ir tik visas da- 

llykas tame, kad nepaprastos 
teisės, kurias iki šiol priklausė 
karo komendantams, bus per
duotos civilinei administraci
jai. Sustiprinta apsauga lygiai 
taip pat reiškia sustabdymą 
konstitucinių piliečių teisių ga
rantijų, t. y. panaikinimą pi
liečio asmens ir buto neliečia
mybes, korespondencijos pa
slapties, žodžio ir spaudos, su
sirinkimų, draugijų ir sąjungų 
laisvės. I

Sustiprinta apsauga gali bū
ti įvesta Respublikos Preziden
to, pasiūlius tai Ministerių Ka
binetui ir flatifrtiriits Seitnui, 
tik pavojingais valstybei atsiti-1 
kimais. Bet nėra abejonės, kad 
musų krikščionys bus labai 
greiti įžiūrėti pavojų, jei ne 
valstybei, tai bent patys sau, 
nes jie nepakenčia kylančio 
liaudies susipratimo.

Sakoma, kad nepaprasta pa
dėtimi gyvena ir kitos valsty
bės, kaip Rusija, Vokietija ir 
k t. Bet čia mums ne pavyzdys. 
Komunistai yra iš esmės prie
šai demokratizmo, gi Vokieti
joj respublikos apsaugos' įsta
tymas buvo iššauktas monar- 
chistų ginkluoto pasikėsinimo 
prieš demokratinę tvarką. Pas 
mus nieko panašaus nėra. Pa
tys valdžios atstovai pripažį
sta, kad komunistai Lietuvoj 
nesudaro jokio pavojaus, o su 
mukų dešiniaisiais Ikrikščionys 
derasi kuoramiausiu budu, kad 
su jais pasidalinus valdžią. Kur 
gi tas pavojus?

Ne, ponai, jus nepasitikit 
liaudim — iš čia jums visas pa
vojus. (“S. D.”)

Draugy laiškas iš Lietuvos
(Pakvitavimas)

Nors Politinės žinios

Užtat nėra nieko stebėtino, 
kad visoje šalyje viešpatauja 
tokios didelės suktybės. Ir tos 
suktybės tol nepranyks, kol 
viešpataus kapitalistinė sistema.

— Azy.

Karo stovis ir sustiprin 
fa apsauga

Nors ir baisios audros tau kelius pastotų,
Nors pikti liežuviai malti nenustotų,—

Tu didžių sunkybių niekad neatbok
Ir žmonių pavydo tu nesibijok. , .

Nors tamsybių kalnai prieš tave stovėtų,
Nors tėvai sesulės tau atkalbinėtų,-—

Tiktai savo žodį vis tvirtai laikyk 
Ir j tikrą meilę drąsiai atsakyk.

Nors juodi šešėliai tau takus užstotų,
Nors ledinis lietus skruostelius kapotų, — 

Tavo šventa meilė tą viską nuveiks 
Ir laimingą, šviesią ateitį suteiks.

Kąd šios žemės vėjai dulkes ir sukeltų
Ir senųjų tamsius prietarus prikeltų, — 

Pilkas debesėlis tą viską ftuplaus, 
Padarytas klaidas meilingai nupraus.

Nors pasaulio puirvą ir tektų išminti—
Saulė—motinėlė vis ateis raminti:

Savo spindulėliais ji kelius apšvies, 
Gėlių margumynus tau po kojų ties.

(Parinktosios Eilės) Jovaras.

Partijos uždaviniai vis plečia
si. Jau esame nepatenkinti par
tijos, profesinių sąjungų, jauni
mo organizacijų kūrimu. Mums 
norėtųsi išvystyti musų draugų 
sąmonė, gaivinti darbininkų kul
tūros, sporto organizacijas, su
kurti teoretinį partijos laikraštį, 
leisti daugiau agitacinės litera
tūros, eiti į darbininkų k operaci
jos sritį ir t.t. šiomis dienomis 
susidaro visai atskira s.-d. stu
dentų organizacija Lietuvos 
Universitete, kurį duos mums 
kvalifikuotų partijos inteligen
tų, žodžiu sakant, turime per
spektyvų labai gražių ir reika
lingų įvykinti, jei norime Lietu
vos darbininkų klasę padaryti 
kuriamąja jėga, kurių rankose 
musų kraštas pasiektų socializ
mo ir socialistinės kultūros.

Draugų auka padeda mums 
siekti šitų tikslų, 
priklauso musų 
ačiū.

Sekame L. S. D. P. Fondo rėk 
kalus, tikimės, kad ir šitasai dar
bas klestės, pritrauks daugiau 
draugų prie tokio darbo Lietuvo
je rėmimo, kurs artimiausioje 
ateity duos gerų vaisių.

Prašome priimti 
kos žodį.

Su socialistiniais 
Centro Komiteto

Socialistu Partijoj
COLORADO

Dabqr Colorados valstijoj 
lankosi su prakalbomis žino
mas socialistų kalbėtojas ir or
ganizatorius, W. H. Henry. Jis 
jau suorganizavo net ir valsti- 
jinį,Socialistų Partijos komite
tą. Jo prakalbos visur būna la
bai pasekmingos: žmonių ren
kasi daug ii* socialistų literatū
ra platinasi pasekmingai. Jau 
jis atlaikė! prakalbas DĮenver ir 
Colorado Springs, Loveland, 
Holyoke, Gtreelcy, Fort Collins, 
Longmont, Boulder ir t. t.

PENNSYLVANIA

lan-
už ką Jums 

širdingasai

rnusų pade

sveikinimais 
Pirmininkas 

K. Bielinis,
Sekretorius, Paplauskas

1924 m., gegužės mėn. 9 d.
Kaunas.
P. S. Kartu su šiuomi siunčia

me kvitą ant gautųjų pinigų.
“ —Paplauskas.

Šioje valstijoje dar vis 
kosi žinoma socialistų kalbėto
ja Mrs. Lewis. Pittsburghe jai 
yra surengtos dvejos prakalbos 
ant gatvių. Ji kalba visur, kur 
tik jai yra surengtos prakal
bos. Ji kalbėjo Titusville, o iš 
ten draugai rašė, kad jokių pa
sekmių negali būti, nes ten. 
žmonėsi labai; susnudę) apie 
viešą gyve'nittlą visai nesirūpi
na. Vienok į jos prakalbas su
sirinko 300 ,žmonių ir parduo
ta daug socialistų literatūros. 
Yra miestelis vadinamas Oil 
City, ten yra uždrausta rinkti 
kolektą ir pardavinėti literatū
rą ir viešų prakalbų negalima 
rengti. Bet buvę seni socialis
tai davė vietą savo privačiose 
namuose ir ten prisirašė 
narių į Socialistų Partiją.

dant

Binghamton, N. Y. NEW JERSEY

LSS. 33-čia kuopa siunčia du de
legatu į LSS. konferenciją.

Draugui A. Kemėžai
25 E. 23 str., Chicago, III.

U. S. of America. 
Gerbiamas Drauge !

Prisiųstus draugo pinigus, su
lig drafto 5636 Nr. sumoje Lt. 
500 (penki šimtai litų) šiandie
ną gavome.

Prašome draugo perduoti L. 
S. D. P. Centro Komiteto širdin
giausi ačių Aštuntam L. S.S. 
Rajonui už skirtąją auką. Veli
jame VIII Rajono draugams sėk
mingos darbuotės Chicagos ir 
apylinkės lietuvių . darbininkų 
tarpe.

Musų Partijos vardas vis pla
čiau ir plačiau skamba Lietuvos I Į| 
proletarų tarpe. Komunistines 11| 
iliuzijos darbininkų minių išgy
venamos, bet organizacijose ten- 
,ca mums išlaikyti visus tų ne-

Pirmajame po Velykų atosto
gų Seimo posėdy kilo gana įdo
mus ginčai tarp socialdemokratų 
iš vienos pusės ir dešiniųjų frak
cijų iš kitos. Tai klausimu dė
lei karo stovio panaikinimo ir 
sustiprintos apsaugos įvedimo. ’lemtųjų elementų puolimus.

Internacionalas apie gyvenamą
jį momentą.

35-tomsi gegužės 1 dieną šven
tės sukaktuvėms (gegužes 1 
d. šventė nustatyta Internacio
nalo kongreso ‘Paryžiuj 1889 
m.) Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas išleido tradicinį 
atsišaukimą, kuriame tarp kit
ko sakoma:

rių, dabar — 116,000. Moterims 
sccialdemckiatėms skiriamo lai
kraščio išeina 75,000 ekz. Gra
žios skaitlines!

Satyra ir Juokai
KOMUNISTŲ PAKUŽDOS

SEILIUS.—Klausyk, drauguti. 
Tu turi geras akis, jos durnų ne
bijo, nueik į socialistų susirinki
mą ir pranešk man žinių. Man 
jų begalo reikia. Juk pats ge
rai supranti, kad musų, komu
nistų, didžiausias darbas —nie
kinti socialistus. Ar nueisi?

SEN-RAITO.—Taip, taip kodėl 
ne. Aš pažįstu socialistus ir ži
nau kokie jie yra. O nueiti pas 
juos aš nebijau, mat, aš drąsos 
užtektinai turiu ir belangėj jau 
apie 8 mėnesius teko patupėti 
už šmugeliavimą; tai gali numa
nyti, kad aš esu ištikimas komu
nistas.

SEILIUS.—Labai gerai, kad 
nueisi. Dabar klausyk. Numa
nai, kad musų, komunistų, vei
kimas nebeturi tarpe lietuvių 
darbininkų įtekmės, tai mes no
rime parodyti visuomenei, jogei 
esame labai geri veikėjai. O kad 
būti geru komunistiniu veikėju, 
pirmiausiai, reikia būti kuodi- 
džiausiu keikūnu. Juo kuris 
komunistas moka bjauriausiai 
keikti socialistus, tuo jisai mu
sų eilėse skaitosi didžiausiu vei
kėju. žiūrėk Vabalas, juk jis 
pasidarė musų lyderis todėl, kad 
jis surinko iš visų žodynų visus 
keiksmo žodžius ir tais žodžiais 
vaišina socialistus.

SEN-RAITO. — Suprantama, 
kad tuos bjaurybes reikia keikti. 
Jeigu mes jų argumentų negali
me sukritikuoti,- tai vienatinis 
mums dalykas ir lieka —keikti. 
Aš manau, kad greitai mums rei-

į I kės naują krikštą imti; mes tu-

“Sueina 10 metų nuo to lai
ko, kai iškilo pasaulinio karo ne
laimė. 10 metų, bet taikos vis 
dar nėra. Dar neužgydytos žai
zdos, kurias padarė karas, su
griautieji miestai dar neatsta
tydinti, gamyba dar ne pilnoj 
eigoj, pasauliui dar neišdilo įs
pūdis, kad kare krito 12 milionų 
aukų užmuštais, liko milionai 
badaujančių ir vargstančių, mi
lionai bedarbių — gyvi mums 
įrodymai prieš karo beprotybę. 
Ir vis tik, nežiūrint į visa tai, 
jau vėl gaivinama mj’ntis apie 
naują karą. Puankarės Rūro 
krašto užėmimas ir Liudendorfo 
revanšo fantazijos parodo, kaip 
mažai pasimokino imperialistai 
iš abiejų fronto pusių. Bet dar 
aiškiau iškyla galimybė karo 
Balkanuose, kurie jau vieną kar 
tą pasidarė įžanga pasaulinės 
katastrofos. Imperialistų per
galėtojų taikos diktatas proble
mos neišrišo. Demokratijos ir 
tautų apsisprendimo teisės 
principus imperialistai pasisko
lino kaipo propagandos priemo
nes karui, bet dabar jas numetė 
į šalį. Prieš nelemtą imperialis
tų apžlibimą šiais paminėjimo 
metais darbininkų klasė privalo 
pakartotinai ir įsakmiai primin
ti: Niekados daugiau karo!”

Danijoj socialdemokratai su
darė valdžią.

paskutinius rinkimus
paMamentą socir4demd-1 rėsime pasivadinti keikimų par- 
pasirodė stipresnė, nei tija. Tas vardas mums labai

Birželio 16 d. LSS. 33-čios 
kuopos laikytame susirinkime 
apkalbėta daug LSS. reikalų ir 
padaryta tam tikrų prisirengi
mų prie busiančios LSS. konfe
rencijos, kuri įvyks 22 dieną 
birželio Wilkes Barre, Pa.

šiame susirinkime tapo išrin
kti du delegatu į aūkščiaus mi
nėtą konferenciją. Jais yra dd. 
J. M. Mučinskas ir P. B. Bal
čikonis.

Taipgi nutarta laikyti pikni
ką birž. 29 d. p. Plekšto farmoj. 
Tame piknike tikimasi turėti 
koks žymus vakarinių valstijų 
kalbėtojas. Pikniko pelnas yra 
skiriamas Lietuvos Socialdemo
kratams.

Į Tad tikimasi, kad Bingham- 
tono lietuvių visuomenė parems 
rimtą sumanymą ir ras laiko 
atsilankymui į minėtą pikniką. 
Kuopiečiai gi dės savo pastan
gas svečius užganėdinti.

LSS. 33-čia kuopa nariais nė
ra skaitlinga, bet esantieji na
riai yra nenuilstanti darbuoto
jai, tvirti Sąjungos nariai. Taip
gi visi yra šios šalies piliečiai; 
išskiriant vieną, kuris irgi grei
tu laiku bus pilnas pilietis.

Finansiškai kuopa stovi vidu
tiniškai. —P. B. Balčikonis.

E R B. Naujienų skai
tytojo* ii skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Per 
Danų 
kratai 
kokia nors kita partija. Jie gavo I pritinka, 
parlamente 55 vietas iš 149. Ko- SEILIUS.—Tie bjaurybės, so-
munistai nepravedė nė vieno atjcialistai, dabar pradeda rengtis 

prie didesnio veikimo. Ir reikia 
pripažinti, kad socialistų veiki
mas visuomet buvo ir yra nau
dingas darbininkų klasei. Bet 
nežiūrint to, mes, komunistai, 
turime sakyti, ar mes norime 
ar nenorime, kad socialistų vei
kimas yra pragaištingas darbi
ninkų klasei. Nors mes gerai 
žinome kad mes meluojame, bet, 
kad mums tas reikalinga dėl 
musų privatinių išrokavimų, už
tat mes ir turime meluoti.

SEN-RAITO. — Suprantama, 
kad taip. Juk mes nepripažįs- 
tame jokių buržuazinių išmislų: 
teisybės, laikraštinės doros ir 
panašių mažmožių; mes pripa
žįstame visą tęisybę vien tiktai 
sau ,o ką kiti sako ar veikia, mes 
privalome niekinti, o ypač ką so
cialistai veikia, mes turime kuo- 
smarkiausiai niekinti. Mes taipo
gi turime būti labai geri meis
teriai iškraipyme faktų; mes 
privalome faktus taip aiškinti, 
kad jie butų naudingi tik mums 
vieniems.

SEILIUS.—Tu protauji kaip 
tikras komunistų redaktorius; 
tu galėtumei būti musų redak
cijoj pagelbininku. Supranti, 
kad mums reikalinga tokių ži- 

’lnių, kurios kalbėtų už mumis. 
I Supranti gerai, kad bolševistinė 

, Jei ne 
absoliutinės I lietus aną metą, tai komunisti-

stovo. Pažymėtina, kad rinki
muose palaikė socialdemokratus 
ne tik darbininkai, bet ir smul
kieji ūkininkai. Socialdemokra
tams, kaipo stipriausiai frakci
jai, buvo pavesta sudaryti vald
žią. Valdžios prišaky. ^teisto
jo žinomas socialistas drg. Sta- 
uning, darbininko sūnūs ir pats 
buvęs tabako darbininkas. Kai
rieji liberalai socialdemokratų 
kabinetą palaikys, bet patys vai 
džion nėjo. Drauge su kairiai
siais liberalais socialdemokratų 
valdžia remsis parlamente 75 
balsais, taigi turės tik vieno bal
so daugumą prieš konservato
rius ir ūkininkų sąjungą.

Stauningas — ministeris pir
mininkas ir prekybos ministe-| 
ris. Visi kiti 
rus užsienių 
seni partijos 
bo ministeris 
organo “Socialdemokrato 
daktorius drg. Borgbjer, žino
mas socializmo darbuotojas. 
Daugelis ministerių yra iš dar
bininkų tarpo: vienas buv. me
džio darbininkas, vienas maža
žemis, du buvę spaustuvninkai, 
vienas gelžkelio tarnautojas. 
Kabinete yra viena1 moteris 
(švietimo ministeris) ir vienas 
pastorius (protestonų kunigas 
taip pat socialdemokratas.

Kadangi socialdemokratai ne-1 revoliucija jau artinasi, 
turi parlamente . ; ’
daugumas, jie negalės griežtai Į nė revoliucija jau butų įvykusi, 
pravesti savo programos. Pirj Musų Juozas jau buvo prirengęs 
mon eilėn jie imsis sutvarkyti komunistinę revoliuciją. Dabar 
pakrikusius krašto finansus, at- mes laukiame, kaip gervės, gic- 
skirti bažnyčią nuo valstybės ir dros dienos> kuo^e( galgsime 
konfiskuoti atliekamą kapitalą. gukelti kom„nistine revoliuciją. 
Bendrai Stauningas apibudino
savo programą taip: sustiprini- SEN-RAITO. —Malonu klau- 
mas demokratybės principų kra- sytis tavo išvadžiojimų, aš dabar 
što valdyme; pęr demokratizmą dar daugiau žinosiu, kaip reikia 
prie socializmk). keikti ir faktus iškraipyti kai-

Austrijos socialdemokratai bant al’ie socialistus, žmogus 
tiesiog is apmaudo negali tver-

Tik Austrijos sostinėj, Vienos tis, kaip matai, kad socialistai tu 
mieste, socialdemokratų organi-lri didelės įtekmės miniose, o mu- 
zacija turėjo birželio mėn. 1923 sų komunistinis judėjimas, juo 
m. 199,115 narių, o dabar narių toliau, tuo nežymesnis darosi, 
skaičius išaugo virš 250,000. Todėl keiksime socialistus kiek 
Centralinio socialdemokratų or- tiktai galėsime, tai gal musų 
gano “Darbininkų Laikraštis” judėjimas pasitaisys.
1923 išeidavo 102,000 ekzemplio- j —Komisaras.

SoŠioje valstijoje yra ger; 
eialistų Partijos darbuotojas d. 
G. II. Goebel. Šįmet sukako 25 
metai kai d. Goebel darbuoja
si Socialistų Partijoj ir jo dar
bo vaisiai visuomet yra pasek
mingi. Vietos draugai surengė 
jam puikų bankietą, įteikė jam 
auksinį laikrodėlį ir pasakė 
apie jo veikimą puikių kalbų. 
Jį sveikino d. Debs, Nacionalė 
Socialistų Partijos Sekretorė ir 
kiti draugai.

NEW ENGLAND

ns

ministeriai, išsky
rei kalų ministerį, 
darbuotojai. Dar- 
— bu v. partijos 

re-

New Haven, Conn. susiorga
nizavo nauja Socialistų Partijos 
kuopa, iš svkio prisirašė 30 nau
jų narių. Jie buvo surengę labai 
didelį Pirmo Gegužio apvaikš- 
čiojimą. Kalbėtojai buvo M. F. 
Plunkett ir d. Hambein, iš Bos
tono.

New England Apskričio Ko
mitetas surengė d. Olaessens ei
lę prakalbų ten kur nėra dar 
Socialistų Partijos kuopų, bū
tent, Tounton, New Bedford, 
Amesbury, Newburyport ir 
Springfield. Distrikto organiza
toriumi yra A. B. Lewis ir A. 
Weisbord. Jie prižiūrės, kad ten 
kur dar nėra Socialistų Partijos 
kuopų, kad jos butų suorgani
zuotos.

MAINE.

Maine valstijos Distrikto Ko
mitetas nutarė, kad tuojau butų 
pradėta kampanija dėl guber
natoriaus ir Prezidento visose 
dalyse valstijos. Drg. Lewis te
nai važiuoja su prakalbomis bir
želio mėnesy.
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Jeigu komunistai gali eiti 
šitaip toli savo kompromi
suose, tai nebus nieko nuo
stabaus, kad jie sutiks dar ir 
La Follette’ą nominuoti kan
didatu į prezidentus, — ne- 

| žiūrint to, kad jisai viešai 
spiovė jiems į akis ir pasakė, 
kad joks pažangus žmogus 
negali su jais turėt nieko 
bendra. Vienu nusižemini
mu daugiau ar mažiaus juk 
ką tai reiškia didvyriams, 
kurie kas sezonas maino sa
vo principus!

Komunistai turi kad ir 
čia dar taip prisiplakti prie 
ko nors — prie Farmer-l 
Labor partijos, prie La Fol- 
lette’o, ar prie ko nors kita, 
kad išgelbėjus savo kromelį 
nuo visiško subankrutijimo.

THOMAS MORE, KOMUNIZ 
MAS IR SOCIALIZMAS

Vokiečių socialistų spau
da praneša, kad Klaipėdos 
darbininkų sąjungos pada
vė aplikaciją įstojimui į 
Profesinių Sąjungų Inter
nacionalą. Pildomoji Inter
nacionalo taryba pritarė ap-

Užvakar St. Paul mieste, 
Minnesotoje, prasidėjo vadi
namoji nacionalė Farmer- 
Labor konvencija. Kadan
gi ją yra pasmerkę La Fol-I Viršininkų raportai rodo, 
lette’as ir stambiųjų darbi-Į kad Internacionalui priklau- 
ninkų unijų vadai, tai iš dar
bininkų ir farmerių judėji
mo mažai kas joje dalyvau
ja. Didelę daugumą jos su
daro komunistinės Darbi
ninkų Partijos atstovai, ko
munistinės Federuotosios 
Farmer-Labor Partijos at
stovai ir komunistai, gavę 
mandatus iš visokių pašelpi
mų draugijų, literatūros 
draugijų, chorų ir panašių 
organizacijų. Politikoje tos 
organizacijos, žinoma, netu
ri jokios reikšmės.

Unijų Internacionalas lai- 
Ke savo kongresą, pradžioje 
birželio mėnesio Viennoje.

so 19 kraštų unijų susivie- 
nymai Europoje ir po vieną 
Azijoje ir Afrikoje. • Ben
dras narių skaičius — 16,- 
528,000.

Komunistai, vadinasi, “pa
sigavo” St. Paul konvenciją 
lygiai tokiu pat budu, kaip 
jie “pasigavo” pernai metais 
Chicagos konvenciją, kuri 
delei to nuėjo niekais, ka
dangi darbininkų unijos, ku
rios buvo prie jos prisidėju
sios ,atsimetė.

Išrodo, kad ir dabar išeis 
tokia pat bergždžia komedi
ja. Turbut ir komunistai 
žiuri į St. Paul konvenciją, 
kaip į spektaklį, nes įdomu, 
kad jos rengėjai, kaip pra
neša “Daily Worker’*, nuta
rė imti iš publikos įžangą už 
atsilankymą konvencijos sa
lėje : 50 centų už vieną dieną 
arba $1.00 už visą konvenci
jos laiką.

Švedijoje įvyko valdžios 
krizis, kuomet atstovų butas 
dauguma balsų priėmė prie
šingą valdžiai socialdemo
kratų pasiūlymą dėl kariuo
menės išlaidų sumažinimo. 
Senatas tečiaus keleto balsų 
dauguma parėmė valdžią. 
Tokiuose atsitikimuose, kai 
atsiranda skirtumai tarpe 
Švedijos senato ir atstovų 
buto, tai abu parlamento bu
tu laiko bendrą posėdį. Šį 
kartą tečiaus bendras parla
mento butų posėdis nepadė
tų valdžiai, kadangi priešin
goji valdžiai atstovų buto 
dauguma, susidedanti iš 50 
balsų, persvertų senato dau
gumą. Galimas todėl daik
tas, kad valdžiai teks paleis
ti parlamentą ir paskirti 
naujus rinkimus. Tuomet 
gal laimėtų socialdemokra
tai.

Tas pats komunistų laik
raštis praneša, kad 6t. Paul 
konvenciją buvo pradėta po
teriais. Rengimo komite
tas, girdi, turėjo karštų gin
čų šituo klausimu, bet paga
liau tapo nutarta, kad reikia 
pakviesti kunigą, kuris per
skaitys maldą, — taip, kaip 
yra daroma 
demokratų 
Komunistų * 
maldą skaitė
YVilliams iš St. Paul Peoples 
Church.

Kaip matomę, poteriai 
pas komunistus jau visai 
įėjo į madą. Pirma jie pa
tys poteriaudavo “Tėve mu
sų, kurs esi Rusijoje”, pa-

Londone gauta žinia, kad 
Pietinės Afrikos rinkimuo
se j parlamentą, užvakar, 
Darbo Partijos kandidatas 
paėmė viršų ant garsiojo 
būrų vado, gen. Smuts’o, ku
ris dabar yra premjeras. So
cialistų laimėjimąs Anglijo
je, matyt, visose šalyse su
stiprino darbininkų judėji
mą.

“Draugas” džiaugiasi, kad ko
munistų “Laisvė” parašė, jogei 
komunizmo tėvas buvo Anglijos 
mokslo vyras Tomas More. Jisai 
sako, kad “Laisvės” redaktoriai 
tur-but labai nusistebės, išgirdę, 
jogei tas komunizmo tėvas yra 
katalikų bažnyčios šventasis ir 
kentėtojas už tikėjimą.

Paskui “Draugas” sako pa
mokslą “Naujienoms”:

“ ‘Naujienos’ tai išgirdusios 
apsidžiaugs ir pasakys, kad 
tarp ‘juodųjų klerikalų’ ir 
‘raudonųjų bolševikų’ nėra 
skirtump; Yra. Kas tik yra 
gero socializmo moksle, kas 
tik yra gero komunizmo mo
ksle, tą patį rasi Kristaus Ka
talikų Bažnyčios moksle. O vi
sas skirtumas yra tame, kad 
Katalikų Bažnyčios moksle nė
ra tų klaidų, kurios" visą gerą 
suėda kaip vėžys. Nei krikš
čionybės Įsteigėjas, nei jo mo
kinys Tomas More, nei krikš
čioniškojo komunizmo vykin
tojai, katalikų vienuoliaį, nie
kuomet nesivadovavo socialis
tine neapykanta, komunisti
niai žvėrišku žiaurumu.”
šitas “Draugo” pamokslėlis, 

rodo, kad jisai labai nedaug te
nusimano apie socializmą.

Socialistų literatūroje yra 
daugybė knygų parašyta apie 
Thomasą More’ą ir jo garsųjį 
veikalą “Utopiją”. Todėl kiek
vienas daugiaųs-mažiaus apsi
švietęs socialistas žino gerai, kas 

i buvo tasai naujosios gadynės 
komunizmo tėvas.

Mes negalime pasakyti, ar 
yra girdėjęs apie Thomaso Mo
re’o “šventumą”' Brooklyno ko
munistų- organo vedėjai, bet 
“Naujienų” redaktorius apie 
“Utopijos” autoriaus mokslą ir 
gyvenimą yra net referatą skai
tęs Chicagoje (Mildos svetainė
je) keletui šimtų žmonių. Refe
rato tema buvo: “TJiomas More 
—katalikų bažnyčios šventasis 
ir darbininkų kovotojas.”

• Tai buvo keletas metų atgal 
dar prieš komunistų atsiradimą 
pas lietuvius. Taigi “Draugas” 
be reikalo save vargina, aiškin
damas mums apie Thomas’ą 
More’ą.

Bet jisai yra ir nelogiškas. Jei
gu jisai mano, kad “Utopijos” 
autoriaus mokslas yra geras ii- 
kad jisai remiasi Kristaus moks
lu, tai kodėl jisai pats atmeta 
komunizmą?

Jam nepatinka bedieviškas 
bolševikiškas komunizmas; ne
patinka taip pat ir socializmas, 
kuris remiasi “žydelio Markso” 
mokslu (prie “žydelių”, beje, ji
sai skiria ir Engelsą, kas yra 
netiesa, kadangi Engelsas nebu
vo žydas). Gerai — tai tegul 
jisai bent priima Thomaso Mo
re’o komunizmą! Kadangi Tho- 
mas More buvo katalikas ir net 
katalikų bažnyčios pripažintas 
“šventuoju”, tai “Draugas” ne
turi pamato jo komunizmui prie
šintis.

turtais su beturčiais, tai juk yra 
pamatinė krikščioniškojo komu
nizmo mintis.

Reiškia, nė Kristaus komu
nizmo, nė Thomaso More’o ko
munizmo jisai nepriima. Kam gi 
tuomet juos giria? Kam jisai 
vadina save krikščioniu? Kam 
jisai vartoja krikščioniškąjį ko
munizmą niekinimui socializmo?

Tai yra veidmainybė.
Ir prie tos savo veidmainybės 

“Draugas” dar deda, storą me
lą. Jisai sako, kad socialistai 
vadovaujasi neapykanta, o kri
kščioniškas komunizmas — ne. 
Tai yra netiesa. Kaip tik Kris
taus mokslas ir skelbė neapy
kantą turtuoliams.. “Naujieno
se” jau buvo plačiai aiškinta, 
kaip Evangelijose sakoma, kad 
žmogus, turintis didelius lo
bius, negali patekti į dangų, bet 
turi eit į pragarą, — net jeigu 
jisai pildys visus Dievo prisa
kymus. Tos pačios Evangelijos 
pasakoja, kaip vienas žmogus 
vardu Ananias buvo užmuštas 
už tai, kad mėgino paslėpti dalį 
savo turto, stodamas į krikščio
nių komuną. Be to, Biblijoje yra 
pilna tokių vietų, kur Kristus 
prakeikia ištisus miestus už tai, 
jog jie nepriėmė jo mokslo.

Pagalios, pati Kristaus idėja 
(paimta iš žydų religijos) apie 
tai, kad visi žmonės, kurie at
meta jo mokslą, po “suduos die
nos” bus įmesti į pragaro ugnį, 
kurioje jie turės degti per am
žius,. — ar lai nėra didžiausias 
žiaurumas, kokį tiktai galima 
sau įsivaizduoti?

Nieko panašaus neskelbia so
cialistai. Jie iš višo kovoja ne 
prieš asmenis, bet tiktai prieš 
tam tikrą visuomenės sistemą. 
Net ir kapitalistams, kurie be 
mielaširdystės išnaudoja darbi
ninkus, socialistai neketina ker
šyti, paėmę valdžią į savo ran
tas. Vietoje keršto, socialistai 
siūlo tiktai taip pakeisti sąly
gas, kad kapitalistai toliaus ne
begalėtų skriausti darbininkus.

Pats “Draugas”, girdamasis 
tuo, kad krikščionybė nesivado
vaujanti neapykanta, šituo savo 
straipsniu sumuša save. Ir ne 
tik dabar, bet nuolatos ir nuola
tos jisai stengiasi tiktai kerštą 
ir neapykantą sukelti prieš so
cialistus.

Dviejų diplo
matų mirtis,
Sir Edward Goshen

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ.

republikonų ir 
konvencijose, 
konvencijoje

Rev. H»ward

PANEVĖŽYS [PB] — Š. m. 
balandžio mėn. Panevėžio ap
skrityje, Miežiškių vals., Gyte- 
nų kaime prasiplatino dėmėtoji 
šiltinė. Susirgo: Vasiliausko, 
Stakės ir Birbilo šeimynos, išvi
so 6 žmonės. Birbilas iš tos li
gos mirė. Gegužės mėn. 7 d., 
Panevėžio Apskrities Gydyto
jas su apskrities felšeru nuvy
ko į Gytėnų kaimą sustabdyti 
epidemiją: padaryta dezinfekci
ja, paskelbta karantinas 2 sa
vaitėms ir išdalintos brošiūros, 
kaip apsisaugoti nuo tos ligos.

Mes More’o komunizmui ne- 
pritarįame, nes skaitome jį klai
dingu ; ir tai ne dėlto,, kad More 
buvo tikintis žmogus, bet* dėlto, 
kad jo sugalvotasai visuomenės 
tvarkos planas yra neįvyldna- 
mas, svajonėmis paremtas, net 
“Draugas” More’o komunizmą 
giria, tai jisai turėtų jį ir skelb
ti. *

Jisai dar, be to, sako, kad ir 
Kristus skelbė tokios pat rųšies 
komunizmą. Tad juo labiaus ji
sai turėtų ji priimti. O vienęk 
jisai jį atmeta. Neperserrai, kuo
met mes nurodėme, kad Kristus 
smerkė lobinipkųs ir reikalavo 
•turtų atsižadėjimo, tai “Drau
gas” šoko ginčytis su mumis ir, 
visaip tampydamas šv. Rašto žo
džius, stengėsi įrodyti, kad tai 
esą netiesa. Na, o pasmerkimas 
lobi ninku ir reikalavimas, kad 
turtingas žmogus dalintųsi savo

Pabaigoje pereitojo mėnesio 
Londone pasimirė žymus anglų 
diplomatas Sir Edward Goshen, 
buvęs 1914 metais atstovu Ber
lyne. Jis gimė 1847 metais. 
Mokslus užbaigė Oxforde ir 22 
metų pastojo į užsienių minis
teriją. Jam teko veikti kaip tik 
tuo laiku, kada visa Europa kei
tė savo išvaizdą įtakoje geležinio 
vokiečių kanclerio Bismarko. To 
kiti budu E. Gosheno kariera 
tęsėsi per visą plėtimąsi naujo
sios vokiečių politikos, kurios 
tragingą galą jam teko matyti.

1905 metais jis buvo paskirtas 
j Vienną, Austrijon. Už trijų 
metų austrų užsienių ministeris 
grafas Aerenthal padarė garsųjį 
perversmą, paskelbdamas anek
siją Bosnijos ir Hercogovinos. 
Nors anglai tam buvo prięšingi, 
bet esant Rusijai silpnai, nebu
vo galimybės sulaikyti tos anek
sijos. Delei šio įvykio E. Gos
hen tapo perkeltas į Berlyną. 
Čia jis turėjo nemažai sunkeny
bių. Santykiai tarp Vokietijos 
ir Anglijos buvo visą laiką į- 
tempti. Keletą kartų vieni ii 
kiti norėjo susiartinti, bet tas 
nepasisekė. Karo pradžia nema
žai jį nustebino. Savo atsimini
muose jis plačiai aprašo pasku
tinį pasimatymą su vokiečių 
kancleriu. Anglų atstovas įtei
kę protestą prieš sulaužymą Bęlr 
gijos neitralįteto ir pareiškė, 
kad jeigu vokiečiai neatitrauk
sią savo kariuomenės iš belgų že 
m^ės, Anglija eis prieš vokiečius. 
Kancleris išmėtinėjęs anglų val
džiai, kad ji dėl vieno žodžio 
“neitralitetas,” dėl šmotelio po- 
piero pradedanti karą.

Baronas De Constant
Baronas De Constant, francu- 

zų pasiuntinys Londone, buvo 
didelis taikos mylėtojas. Jis ne
mažai yra pasidarbavęs sutvėri
mui anglų-francuzų entantės. 
Jo planai buvo betgi platesni; jis 
norėjo rasti ramų susiartinimo 
būdą ir su Vokietija. Alsace 
ir Lorraino klausimas vienok 
nepaprastai kenkė prašalinimui 
nesusipratimų tarp Vokietijos 
if Prancūzijos. Nežiūrint į tai, 
baronas De Constant laikėsi į- 
silikinimo, kad visi nesusiprati
mai geriau rišti taikos keliu, 
negu karo.

Tokiu budu mirtis prašalino 
dar du karo prologo dalyvius. 
Lengva buvo sukelti ’ gaisras, 
bet nelengva jis beužgesyt.

—M. V.

Ateivis ir tegalės pa 
geltos draugija

Ateivį atvažiavusį į šią $alį 
sutinka daug problemų, ir daž
nai jam prisieina ieškoti lega- 
lio patarimo. Jo ‘draugai jam 
liepia eiti pas vieną advokatą ar 
pas kitą, bet jis jau yra susipa
žinęs su kainomis kulių jie rei
kalauja ir jam jos neprieina
mos. Kad aprūpinus panašius 
atsitikimus, kaip čion gyvenan
čių ir ateivių, buvo; suorgani
zuotos legales pagelbos draugi
jos. šiais metais šioj šaly yra 
100 legalės pagelbos draugijų 
arba organizacijų.

Legalės pagelbos organizaci
jos turi teisę duoti legalius pa
tarimus šios šalies gyventojams 
ir ateiviams, kurie negali užsi
mokėti advokatams už tokį pat 
patarnavimą. Tiems kurie išsi
gali yra prirodomi atsakanti 
advokatai. Atsitikime jei gali
ma prieiti prie taikos be teismo, 
legalės pagelbos draugija pagel
bės užbaigti dalyką kuogreičiau. 
šiai. Jei butų reikalas imties 
teismo priemonių legalės pagel
bos draugija prižiūrės kad apli- 
kantas butų tinkamai aprūpina
mas. Daugume atsitikimų, ka
da sužinoma kad legalės pagal
bos draugija prigelbsti ateiviui 
taika greit padaroma.

Labai paprastas legalės pa
gelbos draugijos atsitikimas, 
iliustruoja kaip dažnai elgiama
si. Sakysim, žmogus yra pa- 
samdomas valgykloje ir sutin
ka jam mokėti penkiolika dole
rių savaitėje. Išdirbus jam są- 
vaitę jis tegauna penkis dolerius 
ir jam paliepiama daugiau nebe
sugrįžti darban. Nors jis ir vi
sokiais budais stengiasi gauti 
jam priklausančią algą bet dar
bdavys matydamas, kad jis turi 
reikalą tiktai su ateiviu, jam 
nemoka. Tada darbininkas eina 
pas legalūs pagelbos draugiją, 
kuri jamj ir suteikia reikalingą 
patarnavimą atgavimui visos 
algos. {

Panašiuose atsitikimuose rei
kalaujama primokėti mažą mo
kestį nuo dešimties iki penkias
dešimties centų. Ta mokestis1 
yra apmokėjimui visų išlaidų, 
kuri draugija turi pakelti.

Nekurtos aplinkybės kartais 
priverčia legales pagelbos drau
gijas atsakyti klientus, kurie 
išsigali užsimokėti advokatui, 
nes legalės pagelbos. draugijos 
neturi teisės kompetuoti su ki
tais 'advokatais. Krimįnalės by
los irgi nepriimamos, nes jų pri- 

. rengimui reikia pašvęsti daug 
darbo ir laiko, o legalės pagel
bos draugijos neturi užtektinai 
darbininkų, kad tą atlikus.

Legalės pagelbės draugijos 
randasi daugely miestų.

[F. L. J. S.]

UŽMUŠTAS AUKŠTAS LEN
KŲ VALDININKAS

Lenkijoj, 12 varstų nuo Luc
ko miesto, rastas lavonas, kuris 
paaiškėjo, esąs aukšto, lenkų po
litinės policijos vaJldiiiinko lavo
nas. Prie lavono buvo prikhbįm 
ta. kortelė kurioj sakoma, kad :jį 
užmušė teroristinės, organizaci
jos nariai, kurie kovoja už su
jungimą Volynio su Sovietų Uk
raina.

PAUL BOURGET Vertė K. Baronas.

Moters Kerštas.
0‘

(Tęsinys)

“Ar tu kalbėjais su savo pa
čia?” paklausė jis veik nusi
gandęs. “Ir ką ji sakė? Ir ką ji 
darė? Kas atsitiko?”

“Tik štai kas,” atsakė Che
verny. “Aš padaviau krepšelį 
Mariannai nieko jai nesakęs, 
nieko neklausdamas. Jei tu bu^ 
tum. matęs kaip ji paėmė, jį ati
darė, jei tu butum girdėjęs ką 
ji tada man pasakė, tu žinotum 
kaip ir aš, kad nieko nėra tame 
bjauriame įtarime, nieko, abso
liučiai nieko! Aš negaliu net tai 
išreikšti žodžiais. Tai butų įžei
dimas. Mano drauge, ji yra 
nekalta dėl to nedoro darbo. Aš 
prisiekiu tau, kad ji yra nekal
ta”.
, Jis pastvėrė savo draugo ran

kas su nusiminimu to žmogaus, 
prieš kurį materialiniai įrody
mai prieštaraują moraliniems 
įrodymams. Tokiose giliausio 
sujudimo valandose, kada mu
myse yra pasiekiamos pačios 
gelmes, musų atavizmas tarsi 
atgimsta ir paliuosuoja musų 
ypatybėse tas paVeldėj amasias 
kokybes, kurių nykstančiąją iš
raiška mes esame. Cheverny pa
eina iš Cevennęs, to šiurkštaus 
krašto, kur • kalnai nusileidžia 
linkui Provence ir kuris davė, 
tiek daUg kareivių dėl religinių 
karų, kietų kaip jų akmenys ir 
uolių, kaip jų artimieji Midi. 
Rožerio tamsios akys su juodo
mis ir degančiomis lėlėmis jo 
lesiame veide, jo augšta kakta, 
jo aro nosis, jo duobėti skruos
tai, padarė jį geru ambasados 
sekretorių
tiems 1702 nt 
kurie buvo pasirengę papildyti 
kiekvieną piktadarybę parėmi
mui savo tikėjimo. Tas žmogus, 
kurio jaunystės pageidimai vi
suomet buvo surišti su atgaila, 
dabar kovojo už garbę nesenai 
įgytosios mylimosios, kuriai jis 
atidavė visą savo esybę. Jis vi
sai skyrėsi nuo savo draugo, 
kuris iššaukė tą krizį, kada jis 
prisiėmė pranešti tą nesmagų, 
bet reikalingą žinią. Julien 
Daubarede buvo augštas jau
nuolis, kaip ir Rožeris trijų de
šimtų metų, bet skaistus ir rau
donas, su pilkomis už pusiau 
primerktų blakstienų akimis. 
Jis paėjo iš Tourainne, ramus ir 
mandagus, bet jis taipjau pažy
mėjo kare, — kaip rodė mažas 
kaspinėlis jo švarko knypkio 
skylutėj. Kada jis tapo demobi
lizuotas jis vėl sugryžo prie sa-* 
ve tingių įpročių turtingo ka
valieriaus. Kada jo draugas atė
jo jis ant sulankstomojo staliu
ko lošė soliterą.

“Ne, pe, mano drauge,” jis 
atsakė į karštus protestus vyro, 
Kuris jautėsi esąs pats užpultas, 
kada buvo abejojama apie jo 
pačios teisingumą. “Ne, Marri- 
ar.na nėra kalta. Kas turi klep- 
tomanijos priepuolius, tąs ištik- 
rųjv nėra vagis. 
Yra pilnai aišku,
j>aėmė mažą auksinę dėžutę iš 
tarpo daugybes smulkių grožnų 
ant ponios Prunayre stalo, jai 
buvo tik užėjęs nesmagus im- 
įpulsas. Ką ji galėjo daryti su 
ta dėžute? Ji negalėjo parduo
ti jos, ar net pasidėti pas save, 
nes ponia Prunayre apsilanko 
pas jus ir butų pažinusi ją. Bet 
tavo nelaiminga pati yra nėščia 
ir tokiame stovyje, kaip dakta
rai pripažysta, tankiai būna 
nervinių suįrimų, kurie pranyk
sta gymus kūdikiui. Kada aš pa
pasakojau tau apie tą nesmagų 
įvykį, tu pats tą tuopat budu 
aiškinai.”

“Aš daugiau to nebepripažįs- 
tu, kadangi aš mačiau Mariap- 
ną atidarant krepšelį. Aš vėl 
pakartoju, kad jeigu ji sulošė są 
mlanim tokjij koipediją, tai ji ne
būtų kleptomaniakė ar pakriku
si. Ji butų baisi moteris.”

“Dabar tu pradedi perdėti, 
prižadėjai to nedaryti,” atsakė 
Daubarede. “Atsimink ką aš sa
kiau tau: ‘Mano drauge, 
pavesta nesmagiausią

1919 m., tolygų 
kamisardams,

Taip ir čia. 
kad kada ji

man 
misiją,

bet mes esame draugais dvide
šimt metų. Mes buvome draugai 
nuo pradžios mokyklos laikų. Aš 
buvau vienas liudytojų tau apsi-» 
vedant. Jeigu kas gali įspėti ta
ve apie situaciją, kuri turi būti 
tuojaus sustabdyta, tai tik aš. 
Bet tu turi man prižadėti nesi
karščiuoti ir veikti išmintingai 
ir, svarbiausia, šaltai.’ ”

“Aš tau tai;prižadėjau,” Che- 
verny atsakė, “ir prižado lai
kinus kol ėjo klausimas apie 
žinojimą ir tada nedarymą ne
smagumo mano pačiai. Aš ži
nau dabar, kad ji nieko bendra 
neturėjo su tuo, kame ji yra 
kaltinama ir todėl...”

'“Tai kaip išaiškini tu tuos 
faktus, kurių negalima užginčy
ti. Ponia Cheverny apsilanko 
pas ponią Prunayre. Kada ji 
rengiasi eiti, ji negali rasti sa
vo krepšelio. Ant rytojaus jį 
randama už paduškaitės. Tuo 
pačiu laiku ponia Prunayre pa
sigenda vienos iš brangiausių 
savo kolekcijoj dėžučių, kurią ji 
neišmintingai palieka aikštėje. 
Jos tarnaitė atneša krepšelį, ku
rį ji pažino iš monogramos kai
po tavo pačios. Nieko negalvo
dami paimdama krepšelį ji už
čiupo metalo daiktą, kuris jąi 
priminė apie dėžutę. Pastaruoju 
laiku ji tris ar keturis kartus 
girdėjo apie ponią Cheverny 
kalbas, kurios ją stebino, ypač 
apie vienos jos draugės, kurios 
ji nenori įrodyti, praradimą 
brangios sagutės, kada ji vežė 
tavo pačią savo automobily. Ji 
todėl nusitarė atidaryti krepše
lį. Ir ten ji rado savo dėžutę... 
Jus negalite manyti, kad ji pra
simanė tą pasaką. Ji pasišaukė 
mane, žinodama, kad mudu esa
me artimi draugai, taip kad tu 
galėtum padaryti žingsnių paša
linimui to protinio paįrimo, ku
ris, kaip mano ir ji, paeina iš
imtinai nuo tavo pačios stovio. 
Ir ar tu nori žinoti mano nuo
monę? Aš manau, kad ponia 
Cheverny visai neatsimena paė
musi dėžutę, kas yra dar vienu 
įrodymu, kad ji yra nekalta. Ji 
paėmė ją taip, kaip sofnnambu- 
listas papjauna žmones ar pade
ga namus pats to nežinodamas.”

“Ji to nepadarė,” atsakė Che
verny dar griežčiau. “Aš leidau 
tau perpasakoti man viską iš- 
nau jo. Tu išaiškini tą vagystę 
kaipo protinį pakrikimą, kurio 
aš nepripažįstu. Tokis nervinis 
suirimas iššauktų kitus. Aš gy
venu taip arti prie Mariannos, 
kad aš galiu pasakyti, jog at- 
penč, ji niekad nesijautė taip 
gerai, kaip nuo pradžios nėštu
mo, kuriuo ji taip džiaugiasi. 
Niekad nebuvo linksmesnė, tei
singesnė, protingesnė... Aš atė
jau čia pasakyti tau ir paprašyti 
tavęs, kaipo brolio, pagelbėti 
man iškelti aikštėn tą krimina
linį suokalbį, kurio ji yra auka. 
Ne iš pusės ponios Prunayre, 
bet kitos moters musų draugi
jos. Tai ta moteris, aš esu tik
ras, kad ji paleido tžj. pasaką 
apie prapuolusią automobily sa
gutę kada ji buvo su Marianna. 
šmeižtas yra biauriausias ir ne
doriausias dalykas pasaulyje, 
sunkiausias sustabdyti. Ta mo
teris įstengtų taip keršyti. Aš 
taipjau paprašysiu tavo garbės 
žodžio, kad tu užmirši vardą, 
kurį tau pasakysįu. Ar sutinki?

“Rožer,” paklausė Daubarede, 
kuris buvo pakįlęs ir vaikščiojo 
po kambarį. “Ar ta kalbama 
moteris buvo tavo meilužė?” 

: “Taip.’1
“Aš nenoriu duoti tau savo 

žodį. Aš nenoriu girdėti jos 
vardą, kadangi aš nenoriu, kad 
tu liktum neištikimas vyro gar
bei, įvardydamas ją man”.

f “Bet tik Marįannos gaubė yra 
pavojuje,” atsakė Cheverny. 
“Kai dėl majięs, aš manau, kad 
nėra pareigos linkui moters, ku
ri taip nedorai nusidėjo, paleis
dama tokį šmeižtą. Aš turiu ži
noti, ar ji visą tai prasimanė. 
Aš turiu tai žinoti.”

(Bus daugiau) .



Bručienės Pasiseki
mat etcar įjoję

VALERIJA BRUČIENĖ, Soprano

Francuziskas Daktaras

Vyras nušautas, pati kalėjime

o piet,’ 
dieną.

3113 South 
Halsted St.

Dover, Del. — 
kiekviena moteris

Siųskit pinigus per 
' NAUJIENAS

Fra neės Scarano, 645

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, IOWA

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

1545 West 47th St.
Phone ikolevaro 7580

kvienaio. 
e. Taikli 

t prižiurti 
jimą. Duodu 
tarimus, moterim* 
ir merginoms djr,

Mrs. Samuel
Dover, Dela-

Su pagelba Lydia T. Pink 
ham’s Vegetable Compound 

Labai gera pasaka.

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jar» and tube* 

HospitaI size, $3.00

Tel Blvd. 318b
M. Woitkewic* 

BANIS
AKUAERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pą 
tarnauju mot* 
rims prie gimdj 
m<o 
ątsiti

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai 1

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Are. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phcue 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

A. L DAVIDONIS, K. D. n
4643 So. Michigan Avė.

Tel? Kenwood 5107 
Valandos: nuo 0 Iki 11 vai. ryto; 

auo 5:80 Iki 7i8H vakaro.

ali kiekvienas ištesėti 
:ad nei vienas nerąįka-

Specialistas moterų ligų 
1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos ntfo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Rado dalį pašto traukinio 
grobio.

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuptu* 
mo skaudamą akių karšt; atitaiso 
kreivas akie, nuima kataraktą, atitai
są trumpąregystę ir toliregystš- Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas darorpas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciąlė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 jki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

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

$1 MOTERIS < 
PASILIUOSAVO

NUO KENTEJIMĮJ

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligiį 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street 

Valandos 10—11 ryto; 2- 
7—8 vak. N.edėliomis U

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel, Lafayette 4146

TRYS ŽMONĖS PRIGĖRĖ 
AUTOMOBILY AKMENŲ 

LAUŽYKLOJE

Tel. Boulevard 4774 '

ROSELANDO OFISAS: 
11132 Šb. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted SU

w r « —- — -

Telephone Yards iI994

DR. MAUR1CE 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 iki 
12 dieną.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas4729 So. Ashland" Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS: t

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

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
" < V ' ■ ' ■ Jo. ”, V

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų stalgaus pergalimo.
Šokančių, traukančių, i padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
nepamialini apie

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Avė., eit 
viršaus Ashland State Banic

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 ikį 2 ir nuo 6 iki 3

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

DR. VAITUSH, O. D
Lietuviu Akiu

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 6:80 po pietų, nedaliom nuo 10 iki 1 valandai dieną.

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

Policijai pasisekė rasti dar 
vieną dalį grobio, paimto iš 
pašto traukinio, kada tasis ta
po apiplėštas keletu dienų at
gal ties Roundout, III. Grobį 
rasta automobily, kurį pames
ta ant farmos ties Joliet, III. 
Jame rasta kelis desėtkus tuš
čių pašto maišų ir paliktų už 
$100,000 įvairių bonų, kuriuos

Telefonas Boulevard 1939
DR. S, A. BRENZA

Ofiso v;
9 iki 12
ir 6:80 iki 9:8

4608 S. j
netoli 46th St., Chjcągo, UI

per
NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN /
LLOYD A

100 No. La Šalie St., /j 
Chicago, 111.

^-DR. HERZMAH
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviam* žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
▼yni, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 V. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
8110. Nalętj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3363 S. Morgan SU Chicago. 
Telophone

Boulevard 2160 
Valandos

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

Tel. Boulevard #587

DR. MARYĄ 
DOWIAT—SASS

I Lietuvą 
White Star Line '

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

American Line
White Star Line

— Plymouth — Šou t ha m p ton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

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

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

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

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Mrs
N. Curtis St., sėdi policijos sto 
ty ir maldauja, kad ją paliųo 
suotų ir leistų būti pas jos su

Manoma, kad trys žmonės 
prigėrė Fordo sedane, kuris 
įvažiavo į pilnų vandens akme
nų laužyklų netoli Elmhurst.

Vienas lavonas, William A. 
Barr, 5463 Ingleside Avė., jau 
tapo išimtas. Bet manoma, kad 
automobily yra dar dviejų mo
terų lavonai. Tai Barr pačios 
ir Mrs. Emma Mack, našles, ku
ri pas Bari* gyveno. Jie- visi 
trys išvažiavo pirmadieny į- 
Maywood ir ketino aplankyti 
dar kalis miestelius. Manoma, 
kad nelaimė atsitiko jiems grįž
tant namo. Manoma, kad gal 
kartais grįžo tik viena mote
ris. Jei taip, tai butų žuvę tik 
du žmonės.

Besimaudantys vaikai pradė
jo narstytis ir devynių pėdų gi
lumoje pasikorusi ant akmens 
užtiko automobilių. Jie išmušė

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3250 So. Halsted St.

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valąndos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

ftviesą ir pajiegą suvedama | senus ir nauju* namu*, taipgi dirb
tuves. Ca*h arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO- Ine,

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

Jei abejoji akimi*, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptoMvtrUt 
To). BouJ«vcr4H <64?> 8. Anhland Av»

47 to» 
g.f cm

(•’rar.klin’o BOTANICAL HERRS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KR A P JO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
snulv reguliatorius. Vienas doleris at- 
r»e5i» mėnesius gydymo. Atsiųskite 1 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

17H W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai dąpfo be akąuąmo. 
9ridge geriausio aukso. Su rrjusą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą buvo dsrbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sąvu 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai. ,

1545 Weet 47<k Street, 
Moteli A*hl?.n-» A’e.

privatiškų gydymui kambarių
Oią atėję gauna 

geriausi Ameriko- 
nlšką i” T7l*2cpe- |
jišką bvią ępdy* j|
mo. Dicktl* akai- Cg| tes
čius žmoLbą tl<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti 
geriausi medikai) ’ 
pątąrnavin^ą že- A
miausia karną. To Hi 
kį mokest 
mokėti, ta., _____ _____ ——
lauja užmesti save ligą.

. patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visišką pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, z 
35 So. Deąrbom 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 motprų. 
Valandos; Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. ***- 
ną. Panedėlyj, seredc> b* 
«ubatoje nuo 10 vai. rytu 
Iki 8 vai. vakare.

paliktų maišuose siuntinių ma
tyt, kad plėšikai siuntinius per
žiūrinėjo labai greitai ir atplė- 
šinėjp tik pakiukus, visai ne
liesdami konvertų, kuriuose di
delių vertenybių nesitikėjo. Au
tomobilį ir maišus rado savo 
lauke farmeris Albert Murphy, 
kuris ir pranešė policijai. Nie
kas nematė kas pametė lau
kuose tų automobilių.

Automobily be to rasta ke
purę, kuri buvusi pirkta žmo
gaus, labai panašaus į J. H. 
Watson, kuris yra areštuotas 
už dalyvavimų to traukinio api
plėšime.

Jolicto apielinkėse tapo areš-. 
tuoti trys žmonės, kurie pir
miau buvo kaltinami už daly
vavimų pašto plėšimuose. Bet 
juos iškurna utinėj us nieko nau
jo nesužinota, nes jie užsigy
nė, kad jie nieko nežiną apie 
to traukinio apiplėšimą.

Chicagos policija taipjau 
areštavo Carlos Fontanu, ku
rio ji jau senai jieškojo. Jis 
yra apkaltintas Harvey pašto 
apiplėšimą ir manoma, kad jis 
dalyvavo ir šiame plėšime. Jo 
brolis Ernest ir Anthony Kiss- 
ane tebėra nesuimti. Pastara
sis buk ir vadovavęs apiplėši
mų, patiekdamas plėšikams ga- 
sinių bombų ir išmokindamas 
juos veiktu Pas tuos du esan
ti paslėpta ir likusi dalis gro

bo išplaukė moters skrybėlė ir 
kautas, banko knygutė ir ke
letas kitų smulkių dalykėlių. 
Atvykusiai policijai neužilgo pa
sisekė išimti ir vieną lavoną. 
Dabar stengiamąsi prieiti prie 
kitų lavonų ir juos išimti.

Ta laužykla yra 50 pėdų gi
lumo, bet ji yra apleista ir pri
leista vandens. Joje mėgsta 
maudytis vaikai, o ir automo
bilistai tankiai įmeta savo au
tomobilius ir paskui reikalau
ja apdraudos neva už pavogtų 
automobilių. Laužykla yra ato
kiai nuo kelio ir kaip tas auto
mobilius į ją įvažiavo, dar ne
žinia, nes liudytojų nelaimės 
neturima.

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 V.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Ireg. S. V. Pat. OHhc. 
tuojau s ir nepaišinda- 
niaH laiko juonii pasl- 
naudoji. Jisai sutelkia 
malonų ir greitų pa- 
lengvirimu-

Nei viena atsargi 
■ fieiinyna negali būti be 
bonkos Šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Street 

Broojdyn, N. Y.

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3161 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

***

Kaina 60 centai « /
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE. .

Puritan1 
Malt

Pabandykit visus kitus 
malt extracts- — pas
kiau pabandykit Puritan 
Mes paliksime jums nu
spręsti kur Puritan sto_ 
vi ir nuspręsti jums' 
kurj jus vartosite.

Turtingiausias-Stip- 
riausias. Visuomet 

tikros pasekmės.
“Augstos Rųšies”. 

Dvi rųiis — Plain 
Puritan Malt Ex- 
tract. 3 uncijų pa
kelis apynių ir Pu
ritan Hop-Flavored 
Malt Sugar Syrup. i

10*1
8 diąną 

I vąkąra 
Lshland Avė

Poni Valerija Bručienė, musų dainininkė chicagietė, fran- 
euzų laikraščių pranešimais turėjo didelio pasisekimo Šveicari
joj, kur dabar ji debiutavo operoj ir davė kęletų koncertų Lau- 
zane, Vevey, Montreux etc.

P. Bručienė, studijavusi keletą metų muziką ir dainavimą 
Chicagoj, praeitų metų pradžioj iškeliavo į tą meno šalį.— Italiją, 
kurion traukia visi pasaulio artistai, dainininkai, savo balsui pa
tobulinti, savo jėgoms pilniausiai išvystyti. Uoliai studijavus 
Milane ir tinkamai prisiruošus p. Bručienė praeitą gegužės mė
nesį atvykus su italų trupa Šveicarijon, debiutavo operpj “La 
Boheme” heroinės Mimi rolėj.

Apie jos dainavimą vietos franeuzų laikraščiai labai gražiai 
atsiliepia. Taip, pav., laikraštis “Messager de Montreux” gegu
žes 16 sako:

“Pirmoj vietoj reikia žymėti poni Valerija Bručienė. Ji gal 
būt nėra tradicinė Mimi, bet turi malonų, skambų balsą ir dai
nuoja gerai. P. Valerija Bručienė yra geriausia soprano, kurių 
čia teko girdėti nuo pradžios šio trumpo lirinio sezono.”

Antras operos statymas turėjęs dar geresnio pasisekimo, ir 
tas pats laikraštis sako:

“Kaip ir praeitą kartą, vakaro triumfuotojų buvo pirmiau
sią p. Valerija Bručienė, kuri savo gražiu, šiltu ir vibruojančiu 
soprano balsu buvo stebuklingą Mimi.”

Laikraštis “Feuille d’Avis de Montreux” šiaip išsireiškia:
“Ponios Valerijos Bručienės balse yra šiek tiek to, kas pri

mena jo anglo-saksinį kilimų. Balsas didelis, gal ne tiek prieky, 
kaip to reikalauja italų konvencijos, bet vis tik tikras ir skam
bus. Brambillos mokinė, ji išpildė Mimi rolę su dideliu tikrumu 
ir žavėjimu, poezija ir muzikalumu.”

šitokį franeuzų laikraščių atsiliepimai — geriausis liudiji
mas, kad p. Bručienė ne veltui vyko Italijon. Ji padarė gražaus 
progreso, ir stoja savo triumfų ir garbes angoj.

Linkime jai gražiausio pasisekimo.

PuriTan
nlvoeio «xt«act

“Highcst O&ility’

Aš norėčiau, kad 
vartotų jūsų gy

duoles, nes jos pa+ 
darė man labai 
daug gero. Aš tu
rėjau sutraukimus 
ir apmirimus ir 
labai didelius skau 
smus. Vieną dieną 
aš atlankiau savo 
kaiminkos namą ir 
ji pasakė man kad 
aš vartočiau Ly
dia E. Pinkham’s 

___________________ _ Vejęetabl© Com- 
pound. Aš tuojau nuėjau j krautuvę 
ir nusipirkau butelį tų gyduolių ir 
paėmiau pirmą dožą prieš vakarienę. 
Ir aš vartojau jas iki šiol ir jus be
veik negalite tikėti kaip skirtingai aš 
jaučiuosi. Aš kaip kada norėjau at
sigulti į lovą ir gulėti ir kuomet aš 
pradėdavau šukuoties, tai nuvargda- 
vau Į keletą minutų. Jus suprantate 
kaip blogai aš jaučiuosi. Aš būdavo 
einu gulti apie 8 vai. vakare ir atsi
keldavau apie 7 vai. ryto ir jausdavau 
nuvargusi. * Dabar aš galiu dirbti vi
są dieną ir neinu gulti iki vienuolik
tai valandai ir visuomet jaučiuosi, la
bai gerai. Vasarą dirbu visa savo 
namų darbą, o žiemą einu į dirbtuvę. 
AŠ pasakiau apie tai daugeliui mano 
draugų ir trys atėjo pasakė man, kad 
jos jokiu budu negalėtų būti be Vege
table Compound”. — 
Murphy, 219 Cecil St 
ware.
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KRIŠČIŪNAS

Nedėlios naktį per nelaimingą 
atsitikimą liko užmuštas auto
mobilio susidūrime ant Ashland 
ir 14 gatvės. Iš Lietuvos pa
eina šventažerio par., Marcika- 
vizno kaimo. Amžiaus 43 me
tų. Nubudę paliko Lietuvoj 
sūnūs ,duktė ir sesuo, Amerikoj 
seserys ir brolis. Laidotuvės 
atsibus birželio 19 d., 2 vai. po 
pietų iš namų 1458 W. 15 St. j. 
Tautiškas Kapines.

Meldžiam visus draugus, gi
mines ir pažįstamus atiduoti pa
skutinį patarnavimą A. A. Vin
cui.

Kviečia artimi gimines.

pinčiau norinti žinoti atsigau
kit tel. Canal 8514.

DOMICĖLĖ ŽILVITIENĖ

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

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

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

Jonas Žilvitis.

GERTRŪDA (GRISH) 
GRIŠAITĖ

Persiskyrė su šiuom pasauliu, 
seredoj, birželio 18tą dieną, 
1924, 5:15 vai. iš ryto . A. A. 
Gertrūda gimė Chicago, Illinois, 
lapkričio 26tą dieną 1914 m. 
Turėjo amžiaus 954 metų. Pa
liko dideliame nuliudime tėvą 
Juozapą, motiną Moniką ir bro
lį Teadorą 4 metų.

laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 21 d., 8tą vai. i, ryto iš na
mų 6515 So. Rockvvell St. j Ne
kalto Prasidėjimo P. M. Bažny
čią. Po pamaldų į Šv. Kazimie
ro kapines.

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

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741 
arba p. Grish Republic 9723.

Paliko nuliūdę «
Tėvas .motina ir brolis.

ANTANAS BŪRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
želio 18 d. 1924 m. antroj 
landoj po piet. Nevedęs.
A. Antanas paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėdybos, Mažeikių ąp., 
Akmenės parapijos, Alšių kai
mo, pragyvenęs 48 metus, o 
Amerikoj 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime seserį Roza
liją Survilienę, brolį Alekxan- 
drą; Lietuvoj brolį Pranciškų.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
birželio 20 d., 9 valandoj iš ryto 
iš namų 243 W. 46th St., į Tau
tiškas kapines.

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

Palieka nuliūdę
Seserys ir broliai.

bir-
va-

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

/—■ ... . ■ > 1
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

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

Garsinkitės Naujienose

I

NAUJIENOS, Chicago, DL Ketvirtadienis, birž. 19,1924

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kaltinama toj

liko peršautas 
kurių kiekvie-

priežasčių, tai esate kviečiami 
atsilankyti į sekantį išvažiavi
mą, kuris įvyks liepos 20 d. 
Programas busi gerais; manau, 
kad visi busite užganėdinti juo. 
Washington Heights miškelis 
yra visiems žinomas . Kadangi 
šiemet dar nebuvo išvažiavimų, 
todėl ir žolelė paaugo pusėtinai 

didele, dabar gera fenais pažai
sti po tuos žolynus ir žaliuojan
čius medžius.

—LDNB-vės Korespondentas

žeistą vyrą Roy, kuris, jos pa
sakojimu, pats persišovė, liet 
jos vyras jau yra miręs, te- 
čiaus policija neturi drąsos jai 
lai pasakyti ir dar pranešti jai, 
kad ji pati yra 
žmogžudystėj.

Roy Scarano 
trimis šūviais,
nas vra mirtinas. Ji sako, kad 
tai padarė jis pats ir dar jam 
bešaudant ji išbėgusi šaukti pa- 
gelbos. Ret policija nenori ti
kėti, kad jis pats butų galėjęs 
tuos šuvius paleisti. Re to yra 
žinių, kad tarp jų tankiai kil
davo barnių.

Keturi vaikai liko našlai
čiais.

Vienas užmuštas trims automo
biliams susidūrus.

Trys automobiliai susidūrė 
prie Grand ir Tripp Avė. gat
vių. Pasekmėje Mitchell Jan- 
kofwiski, 29 m., 5220 Lawrence 

'Avė., liko užmuštas. Trokas 
įvažiavo į kitą automobilių ir 
atmušė jį į Jankovvskio auto
mobilių. Abiejų automobilių 
vežėjai tapo areštuoti.

Del kokių menkniekių kar
tais žudamąsi

Kadangi jo pati Rosa nelei
do jam daboti per langą ar kar
tais jų kaimynas nemota šiukš
lių į jų kiemą, Andrew Siecka, 
28 m., 4516 So. Hermitage 
Avė., užvakar nusišovė, 
ei j a buvo areštavusi jo 
bet veikiai paliuosavo.

Poli- 
pačią,

Lietuvių Rateliuose
Nuo “Birutės”

Birute šiuomi praneša, kad 
i tik ypatos, kurios turi įgalioji
mus ant rašto nuo “Birutės” 
valdybos, gali priimti arba kole- 
ktuoti pinigus vardu “Birutės” 
draugijos, ir kad joki kiti as
mens, kurių tarpe randasi ir 
Izidorius Gapshis, neturi jokios 
galės arba teisės priimti arba 
koleki.urti pinigus “Birutės” 

Ivardu ir kad “Birutė” už jų to
kius darbus neatsakys..

—“Birutės” Valdyba.

Roseland
šaltas oras kliudo išvažiavi

mams.

Šiemet turime šaltą ir lietin
gą pavasarį. Del tos priežas- 

t ties draugijos negali surengti 
nė išvažiavimų į miškus, ne pik
nikų. Jeigu nešalta, tai lietus 
pasitaiko. Jau Sąryšio turėjo 

■ įvykti trys išvažiavimai į Wash- 
ington Heights miškelį, bet ne
įvyko dėl minėtų priežasčių. Dar 
laimė, kad Sąryšis yra nutaręs 
rengti šešius išvažiavimus. Trys 
jo rengti išvažiavimai neįvyko, 
bet manau, kad sekantys trys 
įvyks ir bus sėkmingi.

Birželio 15 d. buvo surengtas 
(išvažiavimas į Washington 
Heights miškelį Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės. Galima 
sakyti, kad tas išvažiavimas, 
kaip ir neįvyko irgi iš priežas

ties lietaus. Tą dieną lyjo iki 
pietų, o nuo pietų kiek prasi

blaivė. Apie trečią valandą po 
pietų rengėjai ir dar keletas 

j pašalinių žmonių susirinko, pa
sikalbėjo tarp savęs. Bet apie 
ketvirtą valandą apsiniaukė ir 
pradėjo linoti, tuomet visi išsi
skirstė namo. Parėjus namo 
vėl saulutė pasirodė, debesis 
prasiblaivė ir atrodė ant gra
žaus pavasario. Bet jau buvo 
pervėlu eiti į tą miškelį ir su
kviesti publiką į bendrovės išva
žiavimą. Todėl bendrovės išva
žiavimas neįvyko. Bendrove 
dar turi nutarusi surengti vieną 
išvažiavimą, tame pačiame miš
kelyje, kuris įvyks liepos 20 d. 
Kurie buvote pasižadėję atsilan
kyti į bendrovės pirmą išvažia
vimą, o negalėj ote dėl minėtų

Kensington
Munšaineriai ir misionieriai.

apgyventas lie- 
italais, ir žy- 

jis pagarsėjęs 
Vargu l ur su
kurk j t nebūtų

la į tą bažnytėlę, kad išgelbėjus 
savo dūšią, kurią pardavė už 
munšainę. Bet kuomet jos iš
girsta koliones nuo tų misionie
rių, tai jos sugryžusios iš baž
nyčios namo pravardžiuoja tuos 
misionierius visokiais žodžiais 
už tai, kum jie niekina jų k>iznį, 
o giria savąjį. Jos sako, kad buk 
galima būti lygiais biznieriais 
nepaliečiant vienas kitą.

Gal tie misionieriai ir neat
akuotų tuos munšainierius, kad 
jie lankytų bažnytėlę kas sek
madienį, bet kuomet jie to ne
gali padaryti iš priežasties mun- 
šainės, tai jie ir niekina juos.

Kada jus paliausite nuodiję 
savo protą ir kitų, o imsite už 
rimto darbo, nuo kurio bus nau
da ir jums ir sekančiai gent- 
kartei ? —Alginis vergas.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

šis miestelis 
tuviais, lenkais, 
dais. Taipgi 
munšaineriais. 
rastumei stubą,
munšainerių. Jie tais savo nuo
dais nuodina patys save ir dar 
kitus nuodina. Dažnai jie šaky-1 kur pranešama, 
davo, kad mes vartojame mun-1 Christone (1944 
šainę per keletą metų, 
mums nieko 
dar užaugome svarume. Bet vis-1 nai buvo pirkęs.

Vakar “Nauj. tilpo žinutė, 
jog William 

Canalport 
bet ji I Avė.) žuvo besimokindamas va- 

nekenkianti, bet pinoti automobiliu, kurį nese- 
Tai netiesa.

gi ją vartojus per keletą metų, IChristone (Vincas Krikščiūnas) ... , ... ... j|gatsiliepė ir į drutuolius. Jau ma- j°>4o automobilio nepirko, 
tos ir pasekmės jos. štai keletas važiavo su Antanu Sadunu, au- 
munšainierių jau pasimirė, vie- tomobilių pardavėju, kuris de- 
nas prisigėręs įkrito sklepan ir monstrąvo naujai parduotą au- 
užsimušė, keletas dar jų serga, tomobilių. Tas automobilius 
veikiausiai ir jiemc apsilankyti puv0 parduotas ne Krikščiūnui, 
pas Abraomą reikės. 0 visai kitam asmeniui.

Laidotuvėms iš St. Louis, Mo.\
Davatkėlės dažnai sako, kad aįVyko nabašninko sesuo, Ma- 

ką dievas myli, tam ir kryželį rijona Bartninkienė. 
duoda. Tai turbut jis —George Cižinauskas.
myli ir munšainierius, kad ir Į  ,
jiems siunčia kryželius ir turi 
kankintis per keletą mėnesių, 
kol jį pamato.

Munšainė kenkia netik žmo-, 
gaus sveikatai, bet ji kenkia ir Ka8, klį, kllT, kaip ir 
kunigo bizniui. Vietinis kuni- kada rengia, veikia 
gas matydamas, kad jam neina kviečia,
biznis, pasikviečia visokius mi- -------- i-------
sionierius, kurie aiškina savo 
parapijonams bledingumą mun- puojau tjej dar nesĮ prisirašęs. Dšda- 
šaines, o naudingumą bažny- maa kas savaitė po dolerį-kitą, nei v. • rr> i • nepat#mysį kaip susidėsi užtektinaiČ1OS ir drevo. los davatkėlės ir ninlgO, kad n n si pirkus sau naraelj. 
kartu munšainiąrkos sužinoju- . Naujieną Spuika

* ■ 1739 8. Halated Stsios, kad atsibaladojo naujas  
misionierius kuoghėičlhUsia puo L8S VIII Rajono visų kąopų. K S.| Jaunuomenės Lygos ir LDLD Cni- 

eagos Rajono visuotinas narių su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny, bir
želio 19 d. 1924 iri., Raymond Cha- 
pel svet., 816 W. 31 St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Susirinkimas labai svarbus. Kaip 
įau žinoma, yra ašukiama L. S. S. 
konferencija, kuri įvyks Wilkes 
Barre, Pa. Todėl turim daug svar
bių dalykų apsvarstyti ir suteikti 
musų delegatams gerų sumanymų 
dėl LSS ir visų socialistinių orga
nizacijų labo. Todelgi viršminčtų 
organizacijų visi 1 nariai susirinkit 
paskirtu laiku.
LSS. VIII Raj. Ceiiitralinis Komitetas

Pranešimai•>

Nauji Immigracijos 
Įstatymai.

Nauji immigracijos įstatymai pada
rė didelę permainą ateičiai žmonėms 
kurie nori čionai atvažiuoti . Patvar
kymai dėl vizų labai aiškus ir kuris 
nori gauti vizą ,yra labai lengva ku
rie Rali atvažiuoti j šią šalį. Immi- 
jęra.oija, Ritvj klcsvj žmonėms yra. lal>ai 
apsunkinta.

Baltijos-Amerikos Unija turi savo 
daug agentų ir tenai yra suteikta 
nauji immigracijos įstatymai, kuriuos 
musų agentai jums išaiškins. Galite 
atsišaukti arba pas vietos agentus 
arba į ofisą Baltijos-Amerikos Linijos.

Atsakymai bus suteikti teisingai 
tik tuomet, kada bus patvirtinti atsa
komų valdžios įstaigų. Kiekvienas 
galės būti tikras, kad informacijos 
bus teisingos . Daugumas žmonių ne
galės atsikviesti savo giminių iš Eu
ropos, tai jie turės progą patys 'iš Čia 
važiuoti atlankyti savo gimines te
nai. Nauji įstatymai daleidžia išbūti 
Europoj 6 mėnesius ar metus ir tie 
žmonės neįeina į kvotą. Tokie paša- 
žieriai gaus permitą iš Jungtinių Val
stijų valdžios už $3, kurie galės at
gal sugrįžti be vizų. »

Musų tiesus patarnavimas iš New 
Yorko į Liepojų sutelkia lietuviams 
pasažieriams gerą progą padaryti ke
lionę malonia.

Kodėl lietuviai turėtų vartoti Bal
tijos-Amerikos Liniją.

1. Tiesioginė kelionė iš porto j 
portą.

2. Visą kelionę vandeniu tuo pačiu 
laivu.

3. Be geležinkelio važiavimo per 
svetimas šalis.

4. Ant laivo vartojama lietuvių 
kalba.

5. Duodama daug ir geras maistas.
6. švarumas ir patogumas.
7. Malonus patarnavimas.
8. Krutami paveikslai.
9. Kasdien koncertai laivo 

tros.
10. Tik lietuvių vizos arba pasporto 

reikia.
(Apskelbimas)

orkos-

APSIVED1MAI.
IŠ CALIFORNIJOS atvažiavęs no- 

rėčia susipažinti su merginom. At
sišaukite nuo 18 iki 23 metų. Aš 
esu 28 metų. Jei patiksime vienas 
kitam — apsivesime.

W. M. B.
4925 Lake Park Avė.

(VAIRUS skelbimai

REIKIA DARBININKŲ į
VYRŲ_________J

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

i>. J. BAJORINS,
4841 W. 14 St.,

Cicero, III.

RAKANDAI
RAKANDAI 4 kambarių 

siduoda pigiai.
Atsišaukite

3426 Emerald Avė.
Pirmas fl. užpakaly.

AUTOMOBILIAI
X

par-

PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų,^ kainavo 2 tūkstančiu, parduo
siu už $325, norinti pirkti matykite, 
yra pertaisytas, nupentuotas, geras 
kaip naujas. Matykit vakare po 5 
vai. Kreipkitės

4357 S. Wąshtenaw Avė. „ 
Tel. Lafayette 1329

pietų

kuris

PUBLIŠKAS IŠPARDAVIMAS 
AUTOMOBILIŲ.

GENERAL AUTO SALES
4752 S. Ashland Avė.

Boulevard 5997 
Subatoj ,birželio 21, 2 vai. po 

PERDAUG STAKO 
Nesezoninis oras 

Paliko mumis su dideliu staku
turi būt parduotas nežiūrint kainos ar 
vertes. Sedanai, Koupe, Touringai, 
Roadsteriai, Buick, Cadillac, Chevro
let, Dodge, Haynes, Hudson, Hupmo- 
bile, Marmon, Maxwell, Mercer, Moon, 
Paige, Pierce Arrovvs, Reo, Stutz, 
Stearns Knights ir Velie. Taipgi 
P/4 tono trokas. Pinigais vieną treč
dalį įmokėti, kitus kaip tinkama. Tris
dešimtis dienų dykai patarnavimas .

SOL WINTERNITZ & CO. 
AUKCIONIERIAI

19 S. La Šalie St. State 6053

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME
Biznio Prapertė

Didelė kratuuvė ir 6 kambariu fin
tas ant viršaus, 1 blokas į vakarus 
nuo Westem Avė. Labai gera vie
ta bile dėl kokio biznio, viena žemė 
verta tiktai JJ>10,000, pigiai
tam pardavimui. Pinigais reikia 
$12,000. Del informacijų telefonuoki
te Republic 1932.

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 geriausis 
pirkinys Marųuette Manor šiandien, 
kaina $15,500, pinigais $6,000, netoli 
nuo lietuvių mokyklos ir bažnyčios. 
Del informacijų telefonuokite Rupub- 
lic 1932.

PARDAVIMUI 2 vainikų, 4 flatų 
po 4 kambarius mūrinis namas, arti 
šv. Jurgio bažnyčios. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės pas savininką
5252 So. Artesian Avė.

GERA PROGA
Parsiduoda ūkis 40 akrų, 10 akrų 

dirbamos, kita gera gamykla, 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.

KLAUSYK ŪKININKE
Bizniavą medinį namą, 5 flatai 

ir štoras. I 
arba laukuose 
$10,000, be biznio. Su bizniu pento ir 
geležies, $14,000. 
$112, morgičio $4500. 
greitai, Leon R. Jarusz, 
Halsted St.

Mainysiu ant ūkės
• namelio. Kaina

Rendos j mėensj 
Atsigaukit 

3250 So.

Už $4,300 nupirksite 2 augš- 
tų medžio-muro namą, 2-4 ir 2-3 
kambarių, ilgas namas, namas 
randasi prie 20 ir Pcoria St. G. 
Fink, 1348 So. Kolin Avė., Tel. 
Lawndale 4397.

1869. Ilga, bet graži suknia.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai .yra reikalas savo na- 

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

5135 So. Halsted St.
Phone Boulevard 1524

Biznis geras ant cash, 4 kam-

Parduosiu rakandus ir 
Prie-

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, 111.

1869

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

— Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto i savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard, 9683.

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

Atsišaukite
613 W. 14 PI.

Gra- 
gyvenim-ui,

STOGDENGYSTB
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir g! rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Lir.ktj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dili.usia ir geriausia stogų dengimo 
Jsjii^a Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, apielinkėj didelio automobilių 
biznio, tiktai viena tokia krautuvė 
čionai, 3 metams lysas ir gyvenimui 
kambariai, tiktai $35. Nupirksite už 
geriausį pasiūlymą tiktai pinigais.

Atsišaukite
4430 W. 60 St.

PASISKUBINKIT 
PAMATYT

ŠIUOS DIDELIUS BARGENUS
Mur. 10 flatų namas už $38000, na

mo visi įrengimai yra pirmos klesos. 
įnešt $10000. Randasi prie gražaus 
parko , South Side.

Mur. naujas namas 5 ir 6 kamba
rių . Randasi geriausioj South Side 
vietoj.

Du mur. namai 4 ir 6 "flatų ir dvie
jų Storų, mainyį, ant farmų netoli 
Chicagos.

T. J. KUČINSKAS, 
3210 So. Halsted St. 

Boulevard 9663.

SIŪLYMAI KAMBARIĮI
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

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

Atsigaukit:
4541 So. Hermitage Avė.

prie 
ap- 

p tir

I

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

Kreipkitės
5039 So. Halsted St.

' PAMATYKITE
Pardavimui, 2 namai, 5417 ir 5423 
Racine Avė., prie Sherman parko, ar
ti Garfield Bulvaro. Dviejų flatų, 
ant orderio budavotas namas, įmokėti 
reikia $5000. Dideli kambariai, sau
lės parloras, miegamieji porčiai, fire 
place, book case bufetas, inmuryta 
maudynė, prausinyčia, murmuro grin
dys, ledininkai, geso pečiai, lorain re
guliatoriai, garo šiluma. Pamatykite 
Sirmiku negu pirksite kur kitur. 

:och and Co., 2603 So. Halsted St. 
Phone Victory 6590.

No.
Joje kiekviena, nors mažiausia mote
ris atrodo didelė ir plona.

Sukirptos mierbs 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardo 54 colių materijos.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
išduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavarde ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

trasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept, 1789 So. 
lalsted St. Chicago, III.

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

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

— Kasierius ir Sekretorius.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdį No............
čia (dedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALINGA moteris arba vyras, 

kurie gali dirbti prie namų darbą. 
Geras užmokesnis, ruimas ir valgis 
už dyką. * .

Atsišaukite
LEAFY GROVE, 

Blue House, Willow Springs 
Vienas blokas į pietus.

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

1389 Milwaukee Avė.
Klauskite

Mrs. Lenoci’o piano

IŠVAŽIUODAMAS Lietuvon par
duosiu labai pigiai du namu, 4 flatų 
po 4 ruimus, medinis, ant Bridgepor
to 3 flatų moderniška muro namas 
South Side.

Kreipkitės
JOHN STANKOWICZ 

901 W. 33 St.
Yards 4669

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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 
j kitą biznį.

1838 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois.

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

— Pirmininkas M. K.

BRIGHTON PARK — SLA. 176 kp. 
išvažiavimas prie Tautiškų kapinių 
bus sekmadienj, birželio 22, 10 vai. 
ryto. Trokai stovės prie Albany ir 
39tos gatvės.* Išvažiavimas rengia
mas dėl susipažinimo Brighton Parko 
lietuvių. Bus prakalbos ir visokių 
gražių pramogų. Kviečia visus

Komitetas*

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti virtuvėj Restorano nusimanan
ti ta darbą. Mokestis gera. Reika- 

tuoj. Valgis ir guolis dovanai. 
MARY MAKUTENAS, 
Willow Springs Hotcl 
Willow Springs, III. 

Tel. Willow Springs 5 
Tel. Boulevard 6541

SKAITYK ŠITĄ
Pento ir geležų štoras parsiduoda 

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

1971 Canalport Avė., 
Phone Yards 4951

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

927 N. Winchester Avė.

linga

REIKIA DARBININKO
VYRŲ .

REIKALINGI SELEMANAI
Jeigu jums nusibodo dirbtuvėj dirp- 

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

Iš kitų miestų, atsišaukite laiškais 
reikalaudami katologo.

LITHUANIAN NOVELTY CO. 
115 So. Dearbom St. R. 10Ž1, 

Chicago, Ilk

ko’q
Ateik MORTGEOIAI-PASKOLOS

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

Atsišaukite
4602 So. Wood St.

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

10737 So. Michigan Avė.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučemė ir grosernė 
Royal Blue Chain Store su visais in- 
taisais, nauja Slicing Mačhine, Elec
tric Meat and Coffee Grinder. Turi 
būt parduota į trumpą laiką už tikrą 
pasiulimą. , Atsišaukite į Naujienų 
ofisą po numeriu 5081

1 *

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

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEęE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
—..... . —........ ..... .-<«




