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Italų ambasadorius turįs 
būt išvarytas

Socialistų partija ragina valdžią 
nutraukt santykius su Mussolini

40,000 rūbų siuvėjų streikuoja 
New Yorke

Mussolini atsisako i
trauktis

r i pažįsta vienok, kad 
valdžia reikalinga sijoti.

fašistu

ROMA, birž. 25. — Kalbėda
mas apie išvogimą ir nužudymą 
parlamento atstovo Giacomo 
Matteotti’o, Mussolini vakar pa
reisi ’ senate, kad valdžia nesi- 
duodianti, kad ją kas priverstų 
pasitraukti.

Jis aštriai užsipuolė opozici
jos spaudą, kuri, pasak jo, iš 
nužudymo Matteotti’o stengian
tis pasidaryti sau politinio ka
pitalo. Bet visos, pasak jo, ko
munistų pastangos sukurstyti 
žmonių minias ir visuotino strei
ko pagalba įsteigti proletariato 
diktatūrą nuėjusios niekais.

“Mano atsakymas opozicijai“, 
pareiškė Mussolini, “yra toks, 
kad valdžia pasiliks ten, kur ji 
yra. Tas vienok nereiškia, kad 
ji nereikalinga sijoti ir pertvar
kyti, idant ji galėtų geriau at
siekti tikslo — krašto nurami
nimo“.

Mussolini žadąs urnai per
tvarkyti fašistų valdžią, atsta
tydamas visus, išskiriant tris, 
ministerius ir suteikti Italijai 
konstitucinę valdžią. Liepos mė
nesio pabaigoj busiąs vėl su
šauktas parlamentas posėdžių- 
ir naujoji valdžia prašysianti jo 
pasitikėjimo. Tuo pasibaigsiąs 
diktatūros laikotarpis.

Naujasis valdžios spaudos biu
ro šefas Masseo Massi pranešė 
užsienio laikraštininkams, kad 
cenzūra užsienio spaudos tele
gramoms esanti panaikinta. Tuo 
buvo oficialiai pripažinta, kad 
telegramos užsienio laikraš
čiams buvo aštriai cenzūruoja
mos, mėsinėjamos ir darkomos.

Matteotti buvęs sudegintas

LONDONAS, birž. 25. — 
Slaptos keliu gauta čia žinia, 
kad policijos aštriai kvočiamas, 
Ignas Frebich Lincoln papasa-

I kojęs, kad Matteotti kūnas bu- 
I vęs sudegintas. Pasak Trebich- 
Lincolno, garažo savininkas Dū
mini ir laikraščio Corriere Ita- 
liano štabo darbininkas Galasai 
pargabenę kūną Romon, į vieną 
ligoninę, iš kur paskui nugabe
nę jį, po kitu vardu, į Verano, 
netoli Romos, krematoriją ir 
ten sudeginę.

Po nužudymo Matteotti’o, do
kumentai, kompromituojantieji 
Cesarą Rossį naftos skandale 
(išnuomojimo naftos monopolio 
Sinclair’ui), atsidūrę Rossi’o 
rankose.

Socialistai reikalauja nu 
traukt santykius su 

Mussolini
Laišku Prezidentui Coolidge’ui 

ragina išvyti iš Jungt. Valsti
jų Italijos ambasadorių.

CHICAGO, birž. 25. — Ame
rikos socialistų partija per sa
vo nacionalį sekretorių pasiun
tė Prezidentui Coolidge’ui ir 
Valstybės Sekrtoriui Hughes’ui 
laišką, kuriame reikalauja, kad 
Italijos ambasadorius Gelasio 
Caetani butų tuojau paprašy
tas apleisti Jungtines Valstijas 
ir visi diplomatiniai santykiai 
su Mussolini’o valdžia nutrauk
ti tol, kol Italijoj įsikurs tikra 
žmonių atstovaujamoji valdžia.

Laiškas skamba:
Jo lEkscelenciiijai, Calvinui 

Coolidge’ui, Jungtinių Valstijų 
Prezidentui. \Vashingtone, D.

Tie neteisėtumai, žiaurybės 
ir žmogžudybės pastaruoju lai
ku pasiekė aukščiausio laipsnio 
išvogimu ir paskerdimu Jung
tinės Italų Socialistų partijos 
sekretoriaus ir Italijos parla
mento atstovo Dr. Giacomo 
Matteotti. Ta žmogžudybė — 
kaip visi pranešimai skelbia— 
papildyta, dėl to, kad Musso
lini ir fašistai bijojo, idant at- 
stovas Matteotti neišvilkių 
aikštėn jų begėdiškiausių ko
rupcijos darbų, nes Matteotti 
turėjo pakankamai faktų, kad 
juos pre gėdos stulpo prikalus. 
Italijos valdžia, kaip visiems 
yra žinoma, yra rankose žmo
gaus, kuris atvirai eina prieš 
visų žmonių valią, ir savo gele
žine kumščiu jis kontroliuoja 
rinkimus.

Tai žmonių plėšikų valdžiai 
dabar atstovauja Washingtone 
ambasadores kunigaikštis Cae
tani, iietiesotos ir žiaurios Mu
ssolini’o fašistų organizacijos 
narys. Tasai žmonių plėšikų 
valdžios atstovas tai spaudoje 
tai iš viešos tribūnos begėdiš
kai garbina ir giria Jungtinių 
Valstijų žmonėms Mussolini ir 
fašistus, jų darbus ir metodus.

iPer metų mietus ’Jnin galinių 
Valstijų valdžia atsisakė turė
ti diplomatinių ryšių su Meksi
ka, dėl to kad ji sakėsi turinti 
tokių faktų, kurie pateisiną, to
kį jos elgesį. Per metų metus 
Jungtinių Valstijų valdžia atsi
sakė turėti kekių nors diplo
matinių santykių su Rusijos 
sovietų valdžia dėl panašių fak
tų, kokių ten įvykę.

Jungtinių Valstijų Socialistų 
Partija protestuoja prieš buvi
mą šioje šaly amhasaroriaus 
Caetani’o ir protestuoja prieš 
palaikymą ilgiau diplomatinių 
santykių su Italija tol, kol šven-? 
čiausios žmogaus teisės ten 
bus po kojų trempiamos fa
šistų ir tokiems darbams pri
tariančio jų viršytos Mussoli
ni’o, kuris dabar yra Italų val
džios galva.

Su augšta pagarba,
Bertha Hale White,

Jungtinių Valstijų Socialistų 
Partijos Ekze'kutiVo Sekreto
rius.
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Žmonės bombarduoja ka
raliaus Irako rumus

Nepatenkinti dėl padarytos su
tarties su Anglija.

M

S.L.A. Seimas
Wilkes Barte majoras tei
kė miesto raktus S. L. A. 

seimo delegatams
Susivienijimas turi 16,115 na

riu. — Vietiniai amerikiečių 
laikraščiai rašo apie seimų. 
— Bolševikams seime nėr kas 
veikti.

(Telegrama Naujienoms)

WILKES BARRE, Pa., birže
lio 24, 1924. — S. L. A. seime 
dabar išduodami Pildomosios

JERUZOLIMĄS, birž. 25. — 
Pranešimu iš Bagdado, ten 
įvykusios labai rimto pobūdžio 
dcmcnstracijos prieš Irako 
(iMcscpolamijou) karalių Fei- 

salą. įnirtę žmonės ėmę akme
nimis bombarduoti karaliaus 
rūmus dėl to, kad ponybės sei
mas, neesant keturiasdešimt 
penkiems parlamento nariams, 
priėmė karaliaus Feisalo pada
rytą su Anglija sutartį.

Padėtis esanti labai rusti. 
Jau esą kalbama apie paskel- *
Limą karo padėties. Karaliaus Tarybos ir pastovių komisijų 
Fcisalo milici ja laikoma neiš-’ raportai.
tikima, o arabų judėjimas, tur-Į Sulig finansų komisijos 
kų paku rs tomą s, daro žymaus, 
progreso.

Anglų-Turkų derybos dėl 
Mosulo.

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
25. — Anglų-Turkų <’ 
Mosulo klausimu vėl prasidė
jo. Vestos pirmiau pertraktaci- 
jos buvo nutrauktos dėl to, 
kad Anglijai rūpėjo pirma gau
ti Bagdado parlamento patvir
tinimas Irako sutarties, nes ta 
sutartis ankštai rišasi su Mo
sulo klausimu. Andais Irako 
sutartis buvo priimta.

ra
porto Susivienijimo turtas sie
kia $580,977.95.

Susivienijimo pilnai užsimo
kėjusių narių yra 16,115.

Bolševikai seime yra mažu- 
jinoje: apie 50 bolševikų prieš 

derybos j nu kitų. Bolševikai yra aprimę 
nrasidė- jr pralaimi kiekvienu punktu. 

Labai nusiminę. .
Seimo komisijos tapo prezi

dento paskirtos.
Vietiniai amerikiečių laikraš

čiai daug rašo apie seimą.
Wilkes Barre miesto majo

ras, sveikindamas S. L. A. sei
mo delegatus, pasiūlė jiems mie
sto raktus.

F. živatas, kaipo buvęs S. L. 
A. prezidentas, trumpai kalbė
damas pasakė, kad S. L. A. yra 
daugiausiai auklėjimas darbi
ninkų ir graudeno, kad delega
tai nesiskirstytų į partijas, o rū
pintųs vien S. L. A. ir lietuvių 
tautos reikalais.

Trečias kalbėjo A. B. Stri
maitis, buvęs S. L. A. sekreto
rius. Jis perbėgo S. L. A. gyve
nimo istoriją ir priminė, kad S. 
L. A. pamatas esąs lietuvystė — 
lietuvystės cementas, kuris pa
laiko S. L. A. namą.

P. Strimaičiui baigus kalbė
ti pristatomas J. žemantauskas, 
bet pastarasis savo vietoje re
komenduoja J. Kazakevičių. 
Pirm. S. Gegužis betgi pastebė
jo, kad jis neužmiršęs nė p. Ka
zakevičiaus, ir pakviečia kalbė
ti chicagietį M. Damijonaitį.

P. Damijonaitis prisiminė apie 
savo darbuotės laikus S. L. A. 
ir patarė daugiau kreipti domės 
į moteris, kad jos daugiau ra
šytų į S. L. A.

P. Kazakevičius išėjęs kalbė
ti pasisakė, kad jis nesąs kal
bėtojas ir tik turįs priminti 
dar apie tuos laikus, kada S. L.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

MOTERIŠKĖ NUSIŽUDĖ.

Bakanas.

No. 155

Lietuvos žinios
IŠAIKVOJO VALSČIAUS

PINIGUS

Kartenai. — Kretingos ap- 
skr., Kartenos valsč. buv. vir
šaitis Š. Simaitis ir iždininkas 
Shįžnys už išaikvojimą vals
čiaus ir valdiškų pinigų areš
tuoti. Sėdi abu kalėjime. Galė
tų iki teismo pasiliuosuoti iš 
kalėjimo, jei įneštų 10,000 li
tų, bet litų pas juos nėra.

KAUNAS

Nordikai
Dabar apie nordikus daug 
kalbama, daug rašoma.
Pasiremiant sukurtąja teori
ja apie nordikus, leidžiama 
svarbus įstatymai.
Delei tų nordikų atidaroma 
Amerikos durys vienoms tau
toms, o uždaroma kitoms.
Kas gi tat yra tie nordikai?
Tai kiekvienam įdomu ir 
svarbu žinoti ir tai bus pla
čiai išaiškinta K. Augusto 
straipsny “Nordikai ir kiti’’

sekamame
SUBATOS NAUJIENŲ 

numeryje.

Pone: — Socialistų Partija 
šiuoini pateikia Jums svarbių 
aktų, į kuriuos meldžia Jus* 

urnai atkreipti domesio. 7” 
manome, kad tie faktai yra 
pakankama priežastis ir patei
sinimas, kad Jus tuojau išsiųs- 
tumete iš Jungtinių Valstijų 
esantį čia dabartines Italų val
džios ambasadorių ir atsisakyt 

tumele 
matinjų 
karalyste 
pasiliks 
ten dabar viešpatauja.

Faktai toki:
Italijos valdžia yra dabar — 

ir buvo per daugelį mėnesių — 
išimtinai rankose brutalingiau- 
sio žmonių engėjo, tūlo Benito 
Mussolini’o. Tasai žmogus ci
ningai juokiasi iš konstituci
jos, iš Italijos įstatymų ir lega
lių teisminių procedūrų. Ta
sai žmogus, kurs yra visa Ita
lų valdžios galva, viešai sumy
nė po kojų švenčiausias žodžio 
laisvės teises, 
yra viršiausias 
ei jos, žinomos 
kurios tikslas 
visa, kas tik prieštarauja ne- 
tiesotai jos valiai; kuri trem
pia 
ką: 
bes 
bar
tame pasauly.

40,000 siuvėją streikas 
New Yorke

NEW YORKAS, birž. 25. — 
Amalgameitų Rūbų Siuvėjų uni
ja paskelbė streiką, kadangi vi- 

i sokiog derybos su samdytojais 
^es( pasiliko bergždžios. Siuvėjai rei-

turėti daugiau diplo- 
santytyių su Italijos 
tol, kol tame krašte 

tokia padėtis, kokia

Tasai žmogus 
vadas organiza- 

vardu fašistai, 
yra pasmaugti

kojomis įstatymus ir tvar- 
kurios terorizmas, žiaury- 
ir tikros žmogžudybės da- 
paskilbo visame civilizuo-

Oro paštas nuo Liepos 
įdienos S. L. A. Seimo posėdžiai

GAiRY, Ind., birž. 25. — Mė
sininko peiliu pasipiove Barbo
ra šumkiene, 2661 Monroe st., 
palikdama našlaičiais penketų 
vaikų. Nusižudė iš didelio su
sikrimtimo dėl savo vyro mir
ties.

Papirosų fabrikai, Prieplau
kos g-vė 13 N r. pristatomas 
naujas gana didelis 3 aukštų 
muro namas. Dabartiniame na
me labai ankšta ir trūksta dar
bininkams žmoniškos valgyklos. 
Iki šiolei dirbo 67 darbininkai, 
kurių 2 pasiliuosavę, ir kasdien 
pagamindavę apie 20 tūkstančių 
papirosų. Naujame name numa
toma įrengti dar apie 4 naujas 
paskiausios konstrukcijos maši
nas busią padidinta rankų jėgos 
iki 20 asmenų, tuo budu šiek 
tiek padidės ir papirosų gamyba. 
Naujame name be kitų patogu
mų busianti įrengta žmoniška 
valgykla fabriko darbininkams.

Vilnius

kalauja pilnai unijinės dirbtu
vės, įvedimo minimum algos 
normos, geresnių darbo sąlygų 
ir pagaliau, įvedimo apdraudos 
nuo nedarbo.

Streikas paliečia apie ketu, 
riasdešimt tūkstančių vyrų ir 
vaikų rūbų siuvėjų New Yorke 
ir jo apielinkėj.

Amerika kviečiama aliantu 
koiiferencijon

birž.WASiHINGTON, D. C 
25. — Amerikos ambasadorius 
Londone p. Kellogg pranešė 
valstybės departamentui, ;kad 
pakvietimas Jungtinių Valsti
jų dalyvauti busimoj premjerų 
konferencijoj Dawes’o eksper
tų plano vykdymo reikalais su
sitarti, tapęs šiandie Amerikos 
ambasadai įteiktas.

KRISTA'NUA, Norvegija, bir
želio 25. — Atvyko Brooklyno 
(N. Y.) Dailės Muzejaus di
rektorius W. H. Fox tikslu pa
sitarti, ar nebūtų galima su
ruošti Amerikoj keliaujamųjų 
norvegų, danų ir švedų meno 
parodų šių metų gale.

WASHINGTON, birž. 25. — 
Pašto departamento pranešimu, 
su liepos 1 diena prasidės veik
ti transkontinentinis oro paš
tas, tarp New Yorko ir San 
Francisco, savo- kelionės ruožu 
tam tikrose stotyse priimdamas 
ir atiduodamas siuntinius.

Oro paštas eis reguliariai 
kasdien. 6 valandą ryto vienas 
aeroplanas išskris iš San Fran
cisco j rytus, o 10 vai. ryto ki
tas aeroplanas išlėks iš New 
Yorko į vakarus. Pašto aeropla
nas, einąs iš San Francisco į 
New Yorką, savo 2,680 mailių 
kelionę, sulyg apskaičiavimu, 
padarys per 32 valandas, o ei
nąs iš New Yorko į San 
Cisco — per 34 valandas 
minutes.

[“Naujienų” koresp.]

I SESIJA

TEGUCIGALPA, 
birž. 20. — Kolono 
mente,”netoli Mosųuitia teritori
jos atrasta griuvėsiai sodybos, 
kuri, manoma, turėjo čia būti 
dar prieš Kr:r? ’is laikus.

Hondūras, 
departa- senai ieškoma, 

jog spaustuvė 
kilnojama iš 

per tai pagauti 
Bet paskutiniu 

keliu ii

Fran- 
ir 45

kelias
tam 
ace-

Chi-
Chi-

Naktimis oro pašto 
bus nušviestas įtaisytais 
tikrose vietose elektros ir 
tileno žiburiais.

Oro pašto kelias eis per 
caprij. iv čia bus jo stotis,
cagiečiai galės turėti greitą su- 
sižinojimą paštu 1 lygiai su ry
tais ir su vakarais. Oro paštas 
turės skirtingus nuo paprastojo 
pašto ženklelius. Jų kaina bus 
brangesnė, nustatyta sulyg zo
nos, kurion siuntinys siunčia
mas.

BEjUFASTAS, Airija, birž. 
25. — Praeitų naktį Belfastą 
ištiko baisi vėsula, padariusi 
didelių nuostolių. Daug namų 
sugriauta ir kelioliką žmonių 
sužeista.

Wilkes Barre, Pa., birželio 23 
— Redingtono Hotelyj S. L. A. 
centro pirmininkas St. Gegužis 
atidarė S. L. A. 33-čią ir 6-tą 
dvimetinį Seimą 10:30 ryto. Pir
miausia buvo delegatų sugiedo
ta Amerikos ir Lietuvos him
nai, ir po to pirmi S. Gegužis 
paskyrė komisiją madatams pri
imti: A. Kubilį, M. L. Vasiliau
ską ir A. Raškevičių. S. L. A. 
Centro Sekretorė p-lė P. Jurge- 
liutė iššaukė delegatus iš eilės, 
o mandatų komisija patikrino jų 
įgaliojimus.

Kol komisija tikrino manda
tus, S. Gegužis, kaipo organiza
cijos pirmininkas laikė prakal
bą. Jis priminė susirinkusiems 
delegatams, kad 23 metai atgal 
šiame pačiame Wilkes Barre 
mieste S. L. A. savo 16-ame sei
me skilo (atsiskyrė nuo kuni- 
srų > -

Po savo kalbos pirmininkas 
pristato kalbėti seną S. L. A. 
darbuotoją J. Tareilą, kuris 
trumpais žodžiais priminė, kaip 
S. L. A. 16-tame seime skilo ir 
kad su šio S. L. A. steigėjais 
tuomet nuėjo tik 40 delegatų. 
Jis pareiškė mintį, kad ši orga
nizacija ir ateity augsianti. Tik 
aš negalėjau . suprasti, ką kal
bėtojas turėjo minty minėda
mas 16-tą seimą, kad tuomet 
buvęs S. L. A. “krikštas“, o šis 
seimas busiąs “dirmavonė”, ir 
nuo šio seimo S. L. A. augsiąs 
dar sėkmingiau.

LOS ANGELES, Cal. — Iš 
Mexicali, Meksikos, praneša, 
kad vietos kinų šalininkybių 
tarpusavio kautynėse penki ki
nai esą užmušti.

SURASTA SPAUSTUVĖ
šiomis dienomis Vilniaus po

licija suradusi slaptų komu
nistų spaustuvę. Tos spaustu
vės buvę jau 
Buvę susekta, 
buvusi dažnai 
vietos į vietų, 
jų sunku buvę,
laiku provokacijos 
buvusi užtikta. Kai policija jų 
užklupusi buvę spausdinamas 
slaptas laikraštis: “Nowiny 
Žolnkrskie.” Spaustuvėj radę 
bent kelius pūdus ir kitos slap
tosios literatūros. [L. B.]

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon
50 Centų

PINIGŲ KURSAS

Vakar, birž. 25 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ............... $4.57
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų ............  $5.25
Lietuvos, 100 litų ......   $10.30
Norvegijos, 100 kronų...........$18.50
Olandijos, 100 florinų...........  $37.50
Suomijos, 100 markių ............ $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ..... .. $17.75

Chicago ir apielinkė.— Šian
die* niaukstosi, gal bus ir lie
taus; truputį šilčiau; vidutinis 
mainąsis vejas.

Vakar vidutinai temperatū
ra sieke 65 F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29.

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 I sietuvoj e j 3 ar 4 
dienas.

Už telegramų 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 kursų siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visų 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 vyriausių ofisų, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
TOWN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St Chicago, Iii.
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SLA. Seimas
(Seka nuo I pusi.)

— ....................................  .... . ..  II t

A. buvo kartu su kunigais. 16- 
taine seime kunigai buvę atsi
nešę pipirų saują; papylė ant 
stalo ir sako: “Matote, čia yra 
pipirai, bet mes sakysim, kad 
cukrus ir turės būti cukrus”.

P. Kazakevičiui pabaigus, pir
mininkas pakviečia chicagietę 
p. P. Balickienę, 134 kp. dele
gatę. Ji trumpoje, bet jausmin
goje kalboje žadino dirbti S. L. 
A. labui.

Pakviečiama kalbėti 1 kp. 
narys J. Gibavičius* kuris sako 
esąs seniausias narys, nes jis tu
rįs No. 1 pomirtines liudijimą, 
— nors jis dar neatrodo taip 
didelei senas. Jis pasveikino de
legatus ir palinkėjo šeiniui sėk
mingo darbo. Ant pat galo ta
rė keletą žodžių p. J. Skritul- 
skas, buvęs S. L. A. iždinin
kas.

Pirm. S. Gegužis pranešė, 
kad mandatų komisija pabaigus 
savo darbą ir pakvietė p-lę M. 
Draugeliutę ir p. Pašukiemę pri- 
sagioti delegatams ženklelius. 
Mandatų komisija pranešė, kad 
su mandatais į šią sesiją atvy
ko 149 atstovai, o 30 neatvykę, 
nors yra įsiregistravę centre. 
Keletas mandatų imama apsvar
stymui ir iš eilės pripažinta tie
sėtais delegatais. Atsiranda apie 
8 delegatai, kurie yra namie pa
likę mandatų nuorašus. Po ap
kalbėjimo ir jie pripažinti tie- 
sotais delegatais.

Skundai prieš Overaitj 
ir Daukšą

Imama svarstyti Overaičio 
skundas. Jačionis aiškina, dėl 
ko tas skundas buvęs paduotas: 
jis buk agitavęs už save į cen
tro valdybą laike rinkimų. Skuo
das atidedamas į šalį. Daukšo 
skundas dar nebuvo paimtas 
svarstyti šioje sesijoj.
Paklausimas Centro Sekretorei

P-lė E. Jaškevičiutė paklausė 
Centro Sekretorės p-lės Jurgė- 
Jiutės, dėl ko 126 kp. mokanti 
mokesčius į 5-tą apskritį tik už 
60 narių, o minėtoji kp. turin-

jautos laišką. S. Bakanas pra
nešė, kad ir Dėdė Karolis Vara- 
šius jau senas laikas kaip ser
ga ir yra blogam padėjime. Nu
tarta abiem sergantiem S. L. A. < 
darbuotojam pasiųsti užuojau
tos laiškus.

Cehtro Sekretorė p-lė Jurge- 
liutė skaito protokolą iš praėju
sio seimo, kas sutrunka ilgoką 
laiką. Protokolas priimtas vien
balsiai.

Pirm. S. Gegužis paskelbia 
paskirtųjų seimo komisijų var
dus sekančiai:

Įnešimų komisija: J. Tareila, , 
A. B. Strimaitis ir P. Balčiuko- 
Ais.

Prašymų ir skundų komisija: 
A. M. Augunas, J. M. Damijo
naitis ir J. Overaitis.

Rezoliucijų komisija: J. Nie- 
nius, Ą. F. Bredickis ir Dr. 
Montvidas.

Balsų skaitymo komisija: A. 
Praškevičius ir A. Metelionis.

Finansų ir Laiškų skaitymo 
komisija: M. Ęaldausikas, p-lė 
M. Draugeliutė ir E. Ješkevičiu- I 
tė. * I

Išskaičius seimo komisijų I 
vardus ir antroji sesija uždaro-1 
ma 4:30 po pietų, nutarus susi- i I 
rinkti rytoj 9 vai. ryto į Y. M. 11 
C. A. svetainę, nes pasirodė, -I 
kad šioji permaža ir ne taip pa
togi.

Šį vakarą ruošiama šeiminiu- I 
kams iškilminga vakarienė.

S. Bakanas.

PIKNIKAS!
Rengiamas

W. Puliman L. Pašeipos Kliubo
WEST PULLMAN, ILL.

Nedėlioj, Birželio-June 29, 1924 
Calumet Grove Darže

BLUE ISLAND, ILL.
Pradžia 1 vai. dienos.

Muzika K. POCIAUS.
Kviečia KOMITETAS.

Kaip Važiuoti: — Iš Chicagos pa
imkite Blue Island karus ant Halsted 
ir 63rd St., arba Vincennes Avė. ir 
103rd, lllth, arba 119th Sts. ir va-’ 
žiuokite iki Western ir Canal Street,1 
Blue Island, III. ■

Illinois Central — traukiniu iki 
Blue Island stoties, iš ten automobi
liai nuveš iki daržui. i

Automobiliais — ant Western 
Avenue iki Canal Street, ir apie 4 
blokus j rytus.

ti net 6 atstovus seime.
Centro Sekretorė paaiškino, 

kad pavieniai nariai priklausą 
prie centro kp. 126, ir tuo bū
du centro kuopa turinti virš 
400 narių ir turinti teisės rink
ti dar ir daugiau negu 6 atsto-
vus. Po šio paklausimo pirma 
sesija buvo uždaryta kaip 12:30 
vai. pietų, nutarus susirinkti 2 
vai. po pietų. ,

‘ II SESIJA
Antrą sesiją atidarius 2:15 

po pietų pirmiausia kalbėjo
Wilkes Barrė’s miesto mayoras 
p. Daniel L. Kart. Kalbą pra
dėdamas jis prisiminė gerą alų, 
— girdi, butų gera turėti gero 
alaus tokiomis šiltomis dieno-
mis kaip šiandie, ir, žinoma, vi
si delegatą’ pilnai su juo suti
ko... P. Hart kalbėjo apie Ame
riką ir apie pasaulinį karą, ku
ris atėmęs gerą alų, ir tas nesą 
gerai. Lietuviai buvę ištikimi 
Amerikai laike karo ir po ka
ro, ir abelnai pagyrė lietuvius.

Delegatų vardošaukis. Kele
tas jų pasivėlavo, ir iškilus klau-. 
simui, ką daryti su tais delega
tais, kurie pasivėluos nors 15 
minučių, nutarta skaityti juos 
pasivėlavusiais.

Pirmas susikirtimas
Vienas delegatas duoda įneši

mą, kad delei laiko sutaupymo 
butų geriau, kad pirmininkas 
paskirtų komisijas. Bolševikai 
pasijunta, kad tokiu budu jiems 
gal neteks papulti į komisijas. 
Ima keletas delegatų brflsus. 
Už skyrimą komisijų kalba Mi
kalauskas ir Dr. Klimas; už rin
kimą — Dundulis ir Mizara ir 
tuoj Įnešama diskusijas užda
ryti. Einama prie balsavimo. 
Pasekmės: už skyrimą komisijų 
75 balsai, už rinkimą — 52. To
kiu budu nutarta, kad seimo ko
misijas paskirtų seimo pirmi
ninkas.

Dr. Klimas praneša, kad Dr. 
Matulaitis sunkiai sergąs ir pa
tarė seimui nusiųsti jam užuo-

BALTIJOS-AHERIKOS UNIJA
Specialu Generale Vidurvasario Ekskursija Tiesiai iš New York j

LIETUVĄ
per Klaipėdą su S. S. POLONIA Liepos btą .

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

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

Del pilnų informacijų ir laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Saite Str., Chicago.

9 Broadway, New York.

RALTIJO8-AMERIKOC
Uf LINIJA 9Broadvay, Nev^ork.NY LJ

J'SeiLIETUVA
J PER I-LA.MBURGĄ.PTL1ZCĄy ARBA. L1EPO JŲ

.y* J y Važiuokite visi parankiu ir tiesiu kelia
Lietuviai VRŽiuo'ia 1 PUiavą

Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)
» n ’ ■ i L' < * i’., A.'l

7 Visa trečia klesa padalinta i kam
barius ANT 2-jų, 4-rių, C-žių ir 8-iuų LOVŲ

S. S. POLONIA ...........    July 5
S. S. LITUANIA ............................ July 16,

TREČIOS KLESOS KAINOS I:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00

Delei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

i c t

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIŲ IŠBĖRIMŲ?

Kaina 60 centai '
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAP1DS, I0WA

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKOE
Wennersten’s
Bohemian Blend

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
Wennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesų.. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystejė.Henning Wennersten Inc

2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

D R. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skauimo 
Bridge geriausio aukso. Su muši 
pleitom galima valgyti kiečiausią mal 
stą. Garantuojame visą »avo darbą, ii 
žemas musų kai n p.s. Sergėkite aav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

IŠSIKIRPKIT Šlį APLIKACIJį, IŠPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ 0FISį SU PINIGAIS
Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILLINOIS

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė .................._................................................................. „.......................

Numeris namo ar bakso’................... x..........................gatvė ................... ......................................  _............/
Miestas ..................... L....,..................r----------------  Valstija ...................................-.............................

Indedu money orderį (ar pinigais)’...................................... dolerių ..1............ centų ($.............. )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVAĘO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė ......_..... ~............................ _.........................................................

Kaimas ........................................................ _........  Valsčius................. -.................................... ....

Paštas ....................................................................... Apskritis........................................................ . ......

* Siuntėjo parašas.................................................................... ..........* >\ 
PASARGA: ^foney orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

1 11 - ' ... '■ F1" .......................... .
50 litų ..................................................................   $6.00

100 litų ............................................................................... 11.00
200 litų ..............   2125
300 litų .................................................................................31.75
400 litų ............................................................................... 42.25
500 litų ...................................   52.50

(Stambesnėms sumoi

600 litų ..........     ».......   $62.75
700 litų.......................... i...............................     73.00
800 litų ..............;...............................     83.25
900 litų ........................................................................... 93,50

1000 litų ........................................................................... 103.75
5000 litų ........... ...'.........................................................   514.25
specialia kursas)

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias diena® be jokių atrokavimų.

 ----------------------------- 2------------------------------------------ i-------------------------------------------------------------------------------- 1---- i______ '___________ U_____________________________________ i____ 1___________ tol________________________ ' , • •___________ •___________________ , ' ■ \ i L. ___________ ______ <____ ■_____________ '

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampan 31 tat.;
Tel. Yarda 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.

i 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.

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

Optomrtrht 
T«L Boulevard M8Y 
4«I4« 8. AahlanS Avė 
Kaudm 47-toe tat 

l-roe lubebe

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

ANT NAUDOS. |

S. L FABIONAS CO.

809 W. 3Sm SI., Chlcap 
Tel. Ba^evard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
< Parduodam Laivakortes. V

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-11 

Tel. Central 441T. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8328 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: aus 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvargą. 

hledlliomin nuo 9 Ud 12 ryte.

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
(iuoJfa nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reRuliatorius. Vienas doleris at- 
n<»Sn mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

ERANKUN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos] 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj 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, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiass 

lengvomis išlygomis.

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki l-
Nedėliomis nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

Įreg. S. V. > 
Pat. Ofise.

SUNKUS DARBAS ' 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje J 
padčtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumų masažuodamas < 
savo muskulus kiekvienų 
vakarų einant gulti. Išsi- f 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikčtinu

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

V«da bylas visuose Teismuose, Egsami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimu-.

7 South Dęarbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

ir IŠVENG
IA ITE nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jokie darbas 
jums neišro- 
dyH niekuomet

, persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne- 
\ gali būti de bonkos Šito lininiento. Nfira 

tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženkho.
F. AD. RICHTER & CO..

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

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

Room 909 Chicago Trust Beilding 
7* Weat Monroe Street, Cbinago, 

Telephone Randolph 2900 
Ree. 3208 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Puliman 6377.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

ulevard 1989 |
A. BRENZA

Telefonai Boulevard
DR. S______________

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 Iki 8 dieną
Ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
' netoli 46th St., Chicago, III.

te*

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2166
Valandos K 

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

>......................... ..... ............................................... ..........................................ik

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Roosa 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

, Cor. VVashington & Clark
Kamą Tel.i Hyde Park 8895 I

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central 6206

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

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

A. A. OL1S
ADVOKATAS

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

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

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

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3105 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
ę. / Olselio kainomis visiems. 

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

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING STJPPLY CO. U 
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket



A

a

ii

1

1

•i?B

4
Ml

i

1

ii

.4

f ii?

/ ■ •

>

Ketvirtadienis, Birž. 26, '24 NAUJIENOS, Chicago, m.

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

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Birželio 26, 1924 Eilinis No. 64

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

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

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. Šmotelis, 10604 Ed- 

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

sted St., Chicago, UI.
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.

Politika ir ekonomika.
Yra žinoma, kad ekonomi

niai veiksniai politikoje daug 
nusveria.
stengiasi panaudoti valdžios 
aparatą tam, 
ekonominiai
sluoksnius. Kad taip yra, gau
name gerai įsitikinti iš veda
mos politikos Lietuvoj.

Kodėl musų kuniginės parti
jos žuti-buti stengiasi išlaikyti 
savo rankose valdžią? Žinoma, 
ne todėl, kad buk socialistai ir 
laisvamaniai, užgriebę valdžią, 
sugriausią bažnyčias ir t. t. Tai 
pasakai apie nuožmų baubą 
patys kunigai netiki ir kalba 
apie jį tik todėl, kad išgąsdi
nus musų tamsiąją liaudį. Ne
gi nežino musų kunigai, bent 
tie, kurie pažįsta civilizuotą 
Europos ir Amerikos gyveni
mą, kad atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės ir mokyklos nuo 
bažnyčios, įvedimas pilietinių 
aktų (vedimo, gimimo, miri
mo) registravimo pas valsty
bės valdininkus ir t. t. nereiš
kia bažnyčios pionaikinimo? 

Pagaliau ir musų politikuo
jantiems kunigams bažnyčia, | 
kaipo tokia, ne taip jau rupi, 
kiek rupi partijos, laikraščiai! 
ir bankai. Ne, kuniginės parti-1 
jos veda aršią kovą politikoje | 
už labiau reales vertybes.

Toje politinėje kovoje ku
nigams priklauso dideli nuopel
nai prieš musų klerikalinę ir 
tautinę buržuaziją. Ir štai da
bar kunigai gauna kompensa
ciją (atlyginimą) pavidale val
dininkų algų su visais* 
tinių rinkliavų priedais, 
čia musų klerikalams 
tikybos reikalai? Jeigu 
tai kodėl jie neįstatė į 
ninku kategorijas žydų, pro- 
testonų ir pravoslavų dvasinin
kus, o pasitenkino • vien tuo, 
kad “suvalstybino” 
kunigus? Tuo pačiu 
kunigai pastatyti į 
j uotą padėtį už jų
nuopelnus” politikoje.

Eikim toliau. Kaip žinoma, 
ūkininkų sąjungai, katalikių 
moterų draugijai ir katalikų 
blaivybei buvo išduota iš val
stybės iždo šimtaii tukstančfių 
litų pinigų. Kun. Krupavičius, 
pasidaręs valstybės turtų mi- 
nisteriu, išdidžiai pareiškė Sei
me, kad tos sumos eis krašto 
ūkio pegerinimui. Dabar yra 
žinių, kad tos sumos suvarto
tos neatitinkamai- savo pasky
rimui ir jeigu iš jų yra kam 
nors naudos, tai daugiausia po-Į 
litinėms kademų organizaci-l 
joms ir atskiriems jų nariams.

Tas, kas pas mus darosi val
džios viršūnėse, negali neatsi
liepki demioTalizuajamai| į visą 
valdžios aparatą ir štai kodėl 
po kun. Purickio bylos se'ka 
viena po kitos bylos vyresnių
jų valdininkų, pastatytų prie 
valdžios aparato tų pačių vir
šūnių malone ir kaltinamų ar 
tai kyšių ėmimu ar tai pasisa
vinimu valstybės ir visuome
nės turto. O kiek dar viršūnė
se yra tokių valdininkų, apie 
kuriuos teismo organai neturi 
apčiuopiamos medžiagoj, bot 
apie kuriuos visuomenėj susi
darė labai nepalanki nuomonė.

Žinoma, tai ekonomika blo-

Politinės partijos

kad sustiprinti 
jų atstovaujamus

bažny- 
Argi 

rūpėjo 
taip, 

valdi-

katalikų 
katalikų 

privilegi- 
“didelius

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calum-et Avė., Chicago, III.

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.

Nariaį — V. Mišeika, F. Tveri jonas.

giausios rųšies... Bet ir išviso 
musų šių dienų “politinė eko
nomika” laibai charakteringa. 
Pirmiausia ji sako apie tai, 
kad musų ’kunigjinės partijos 
labai tolimos nuo tų “dangiš
kų dalykų,” apie kuriuos jos 
kalba nesąmoningos liaudies 
akyva iždo j, o pirmiausia rū
pinasi grynai žemiškais daly
kais. Idealizmo jose vra tiek 
pat, kiek pas bankininką kun. 
Vailokaitį. Ar jos laikosi kie
tai įsikabinusios valdžios, ai 
šturmuoja koperatyvus, ar 
gamina Lietuvoj ir užsieny sa
vo inteligentus, ar gniaužia į 
savo saują musų mokslo ir 
švietimo reikalus, — visur pa
sirodo nepridengtas klerika
lizmas, kurio tikslas yra spe
kuliuojant tikybos reikalais pa-| 
vergti politiniai ir ekonominiai I 
visą kraštą. Į

Klerikalų politika ir ekono-| 
mika čiulpia iš musų liaudies 
pa. kutintas sultis vardan jų! 
kastos reikalų. Ir kaip anot pa
davimo Kristus padarė su pre
kiaujančiais bažnyčioj pari'zė-l 
jais, išvydamas juos iš bažny-| 
čios, taip musų liaudis turi suk
ti storą botagą, kad padarius! 
galą klerikalų spekuliacijai Lie
tuvoj. j

Į “Socialdemokratas”]. I

do kančias, tikrai ji butų susi- 
I mąsčiusi...
I ••

! Teroras sustiprėjo.
i Paskiausio laiko žinios iš 
Rusijos skelbia, kad teroras

Į pakilo nauja banga. Jeigu pir
ma teroras buvo 'nukreiptas 
prieš baltgvardiečius ir vėliau 
prieš valstiečius, tai dabar te
roro aukomis daugiausia krin
ta darbininkai, kurių tarpe au- 

Iga nepasitenkinimas komunis- 
I tų valdžia. Po Lenino mirties 
Į kairiųjų kryptis paėmė viršų, 
Į bet ir dabar komunistų eilėse 
lyra žymus nuomonių skirtu
mas dėl naujos ekonominės

I politikos — ar pripažinti ir ko
kias pripažinti teises privati
niam kapitalui. Tas klausimas 
vėl bus pastatytas busimame 
komunistų partijos kongrese.

, Netikėtos išvados. ) 
) Žinomoji vokiečių komunis
tė Klara Zetkin spausdina sa
vo partijos laikrašty “Die Rote 

įFahne” savo atsiminimus apie 
Leniną. Viename pasikalbėji- 

)me su ja Leninas skundęsis, 
kad Rusijoj taip daug analfa
betų (nemokančių nei skaityti, 
nei rašyti). Į tai Zetkin taip 
atsakiusi: “Nesiskųskit taip, 
drauge Lenin. Tatai jums žy
miai palengvino revoliuciją. 
Delei to darbininkų ir valstie
čių galva liko apsaugota nuo 
buržuazinių supratimų ir pa
žiūrų. Jūsų propaganda ir agi
tacija krito į nepaliestą dirvą. 
Lengviau sėti ir piauti ten, kur 
niekuomet neaugo pirmykštis 
miškas.” f

Socialistai visuomet tvirtina, 
tamsumas — didžiausias

Ret anot 
išeina, kad

kad 
darbininkų priešas, 
komunistes Zetkin 
tamsumas kaip tik padėjo ko
munistams laimėti. Taip gali 
būti, nes asmens partijos dik
tatūra galima tiktai ten, kur 
žmonės yra tamsus ir paklus
nus. Visgi mes nelinkėtume 
darbininkams būti tamsiems...

Į “Socialdemokratas”].

Iš plataus pasaulio

LSS. VIII Rajono Bent. 
Kom. susirinkimas

Skriskit, skausmo 
eilės.

Skriskit, skausmo eilės 
Iš liūdnos minties

•Ir išreiškit jausmų 
Sužeistos širdies...

Apsireiškit liaudžiai 
Sielos gilumu

Erškėčių takely — 
Meilės troškimu...

šaukit, kad pasaulyj 
Ne viskas gerai...

Talentingas sielas
Numarin vargai...

Kvėpkite troškimų
Mokslo ir žinių,

Meilės ugnį kurkit 
Tarp visų žmonių!

(Parinktosios Eilės) Jovaras.

Kas jie tokie?

Valdžia rūpinasi.
Anglijos žemieji Bumai pri

ėmė trečiuoju skaitymu įstaty
mo sumanymą bedarbiams ap
rūpinti. Ligi šiol toks įstaty
mas jau veikė. Einant įstaty
mo pakeitimu bedarbis gaus 
savaitei pašalpos trimis šilin- 

Igais daugiau. Įstatymas apims 
ir vaikus iki 14 metų amžiaus.

Ir Latviai rūpinasi bedarbiais
I^atvijoj yra specialinis fon

das bedarbiams aprūpinti. Mi- 
nisterių Kabinetas nutarė iš 
to fondo paskirti Rygos mies
to savivaldybei 40,000 latų be
darbiams sušelpti. O pas mus 
kas daroma? Ministerijos duo
da pašalpų veisliniams gyvu
liams užpirkti, o apie žmones 
užmiršta... !

Neatmezgamas mazgas ir 
asmens tragedija.

| Pirmadieny, birželio 9 dieną, 
Naujienų name įvyko LSS VIII 
Rajono Centro Komiteto susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
Rajono organizatorius d. Ska
marakas. Komiteto^ susirinki

me dalyvavo šie draugai: Ska
marakas, J. Vilis, A. Vilis, O. 
Banienė, Mauricas, A. Kemėža. 
Raštininkui perskaičius perei- 

| to susirinkimo tarimus buvo 
skaitytas laiškas nuo L. S. D. 
P. Nutarta laišką patalpinti į 
LSS žiųias. Nutarta taip pat 
sušaukti dar vieną LSS visuo
tiną narių susirihkimą. Apkal
bėta pramogų rengimo komisi
jos planai: kaip, ką ir kur su
rengti. Taipgi buvo nekuriu 
draugų užsikarščiavimafi dėl 
LSS narių apsileidimo neveiki
me dėl LSS gerovės.

Buvo pasikalbėjimas apie 
tilpusį komunistų laikraštyje 
“LSS nario” neteisingą apra-j 
šymą buvusiojo visuotino LSS 
narių susirinkimo. Pasikalbėji-

) Maskvoj nusižudė Lenino I me paaiškėjo, kad laike LSS 
[draugas ir žymus komunistas Į narių susirinkimo atėjo kaž- 
|Lutovinovas. Paliktame rašte!koks vyrukas su akiniais ant 
[nusižudėlis aiškina, kad jis|galo nosies ir pasisakė, kad jis 
[nusivylė gyvenimu ir nebeina-] iš rytų nesenai Chicagon at- 
| to išeities iš Rusijos revoliuci-Įvykęs ir esąs LStS- narys. Pa
nos sunkenybių. Komunistų Į aiškėjo, kad tas vyrukas, buvo
partijos organas “Pravda”, at-[bolševikų šnipelis, kotų? par- 
siliepdamas į Lutovinovo mir-[davinėtojas V. R. Bet kas ir 
t j, rašo: | ką) bolševikų 'laikraščiuose ra-

“’Daugelis giliai užsimąstyslšoma, tai LSS VIII Rajono 
apie proletarų revoliucijos sun-[ Centro Komiteto nariai nekrei- 
kenybes. Ji ne taip lengva, kaiplpia rimtos į tai domės, nes vi- 
mums visiems rodėsi revoliu-pi lietuvių progresyviški dar- 
cijos pradžioje. Galbūt Jurgio I bininkai gerai žino lietuviškų 
(Lutovinovo mirtis prispirs I komunistėlių darbelius. Jie dar- Į 
mus atviriau kalbėti, aiškiau I bininkiškas organizacijas griau- 
suprasti visas sunkenybes re-|na, socialistus šmeižia, darbi- 
voliucijos eigos.” I ninku vienybę ardo, Rusijos

Pati “Pravda” ne visuomet [bolševikų melagystes, suktybes 
yra atvira, bet prie savo drau-|ir kruviną jų despotizmą gar- 
go kapo ji nenorėjo meluoti. |bina. Reikia iš darbininkų pi- 
Taip, jeigu Leninas ir visa ko-|nigus ir daro sau gerą “gešef- 
munistų partija butų perma-|tą”. Bet ar dar ilgai bolševi- 
čiusi, kad Rusijos revoliucija, | kams lietuviai darbininkai duo- 
pradedant nuo spalių mėn. 1917|sis taip save apgaudinėti? 
m., eis per kraujo tvaną ir ba- —A. K. j

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija nuo pat pradžios savo 
įsikūrimo Lietuvoje turi vieną 
tikslą — suvienyti visus rankų 
ir proto darbininkus į stiprias 
klasines organizacijas, kelti jų
jų tarpe klasinį susipratimą ir 
kultūrą, bendrai, kovoti už dar
bininkų klasės teises ir reikalus 
kovojant pasiekti geresnės atei
ties ir galutino tikslo — socia
listinės tvarkos.

Visai kas kita rupi musų idė
jiniams priešams. Visų pirmiau
sia jiems rupi ardyti tą, ką mes 
tveriame, ardyti darbininkų vie
nybę, skleisti tautinius kivirčus 
ir nesusipratimus plačiuose vi
suomenės sluoksniuose ir laikyti 
darbininkų klasę tamsumos 
ūkanose. Štai jųjų tikslas.

Bet neužtenka vien tiktai ži
noti jųjų tikslą. Kad apsisau
gojus nuo tinklo, į kurį jie nuo
lat stengiasi mus įvesti, reikia 
juos arčiau pažinti, reikia pa
žinti jų darbus ir “kailį”, po 
kurio slėpdami savo vilko dantis 

1 jie peršasi mums kaipo draugai 
ir darbininkų reikalų “gynėjai”. 

) Mes čia nekalbėsim apie tuos 
musų priešus, kuriuos mes nuo 
senų senovės pažįstame kaipo 
musų prakaito ir kraujo sunkė
jus, mes kalbėsime apie tuos, 
kurie stato sau tikslą pasinau
doti musų tamsumu ir nesolida
rumu, užvaldyti musų sielą ir 
protą švelniu budu įkinkyti dar
bininkus į kapitalizmo jungą, o 
paskui tvirčiau atsisėsti ant jų 
sprando. Tokių musų “prieteliu” 
pastaraisiais laikais atsirado 
gana daug musų tarpe. Atsira
do jie' ne tam, kad padaryti ką 
nors naujo, jie atsirado todėl, 
kad mato darbininkų tarpe su
sidomėjimą politika, norą daly
vauti viešame gyvenime, norą 

(organizuotis. Kad nukreipti dar 
bininkų judėjimą tarnauti savo 
tikslams, jie stengiasi įsibriauti 
į darbininkų organizacijas ir 
viliojant darbininkus tuščiais 
pažadais įsigyti jų pasitikėjimą, 
įsitrinti organizacijų viršunėn 
|ir panaudoti šitas organizacijas 
savo tikslams. Įsitvirtinę to
kiu budu organizacijose jie par
duoda iš varžytinių darbininkų 
klasės reikalus.

Bet kas jie tokie ir kaip juos 
pažinti? Kad atsakyti į tą 
klausimą, mes turime priminti 
Seimo rinkimus. Visokie Am- 
brozaičiai, visokie Rankininko 
Vailokaičio buterbrodininkai 
mušdamiesi į krutinę žadėjo 
mums visokių gerybių ant.že
mės ir danguje, kad tiktai bal
suotume už jų sąrašus. Bet ką 

Igi jie dabai’ daro? Ar rūpinasi 
darbininkų reikalais ? Užtenka 
tiktai prisiminti nepersenai Sei
me priimtą “Dvarų darbininkų 
samdymo įstatymą” ir mes ma- 
tome, kokie federantai darbinin
kų reikalų gynėjai. Vienintelis 
jų rūpestingai atliekamas dar
bas — tai iš vienos pusės šmei
žti socialistus ir profesines dar
bininkų organizacijas, iš kitos 
pusės pataikauti buožių val- 

jdžiai, kunigams, žvalgybai, faši
stams, visokio plauko darbinin
kų judėjimo persekiotojams.

Be federacininkų yra darbi
ninkų organizacijų ir vienybės 
ardytojų ir kitos rūšies, šie ir
gi akiplėšiškai darbininkams 
peršasi į draugystę, net žada vi
same pasauly sudaryti proleta
riato diktatūrą, ištikrųjų gi dik-

taturą ant proletariato. Jie irgi 
šmeižia socialistus, visa burna 
giria save, o kas nuo jų atsime
ta, kemša į “judošių maišelį”.

Kiek sveiki tie jų pažadėji
mai ir jų partinė diktatūra dar
bininkų klasei, gali pasakyt 
kiekvienas grįžęs iš Maskvos 
“rojaus” darbininkas, kur prole
tariato diktatūros vardu tas 
pats proletariatas riečiamas į 
ožio ragą.

žodžiu, vieni ir kiti turi vieną 
tikslą: pasinaudojus darbinin
kų pasitikėjimu įvesti juos į 
savo partinę kovą ir kova laimė
jus patiems ant darbininkų vie
špatauti.

Taigi mes darbininkai turime 
pažinti savo priešus ir nepasi
duoti suviliojami gražiais žo
džiais, tuščiais pažadais. Turi
me visi kaip vienas susispiesti į 
savąją seną už darbininkų rei
kalus kovojančią Socialdemo
kratų Partiją, sustiprinti jos ei
les ir po jos vėliava žengti pir
myn prie galutino tikslo — soci- 
alizrho...

Tai nėra nei tuščia svajonė, 
kaip sako buržuazijos tarnai, 
nei lengvas vienos dienos šūks
nis, kaip mokina komunistai. 
Mes turėsime tiek, kiek iškovo
sime patys per savo vienybę ir 
organizuotumą. Tą kelią mums 
rodo tarptautinė socialdemokra
tija. Tuo keliu eina ir kitų ša
lių susipratę darbininkai. Tik 
nesnauskime ir nelaukime ran
kas susidėję, kad kepti karve
liai- pradėtų lėkti į burną. Su- 
vienykim savo pajėgas po sočiai 
demokratų vėliava ir mes ne-1 
apsivilsime!
(“S. D.”)

Socialistu Partijoj
RHODE ISLAND

Nuo birželio 16 dienos čia pra; 
sidės organizacijos darbas. Kal
bėtojas yra atvažiavęs iš Provi- 
dence, R. I., d. W. Thompson. 
Draugai tikisi, kad čia bus suor
ganizuota stipri Socialistų Par
tijos kuopa.

CALIFORNIA.
Non-Partisan Lyga ir Far- 

mer-Labor Party čia turėjo jun
gtinę konvenciją, čia yra vei
kiama, kad tos dvi organizacijos 
susijungtų į daiktą dėl pasek- 
mingesnio veikimo.

W. T. Mills, organizatorius 
Socialistų Partijos dėl San 
Francisco Distrikto kalbės te
moje: “Farmeriai ir Trečioji 
Partija.” čia jisai kalbės kelio
se vietose.

Žmogus 1 į
Du broliu 1
Naujoji gadynė 2 £
Iš širdies 1

Lietuvos Socialdemokratų dar
bininkų knygynams aukavo 
šias knygas Jonas Grigsas, 
pridavė J. Grisas, 842 W. 33 
St., Chicago, III.
Vadovėlis Esperantų kalb. 1 
Kur musų bočiai gyveno 1 
Kokius dievus garbino žmo

nės senovėje? 1
Parankiausia būdas vokiečių 

kalbai pramokti 1
Iš ko kyla melai ir visokios 

skriaudos žmonijoje? 1
Chemija 1
Biologija arba mokslas apie 

gyvus daiktus 1
Gyvenimas švento tėvo Be

nedikto 2
Dainos vasaros grožybių 1

Lietuvos Socialdemokratų stei
giamiems dorbininkų knygy- 
namas šias knygas aukavo 
drg. Rudinskas.
Moteris ir socializmas 1 
Nauja Chrestomatija 2 
Ant rytojaus po socialės re-

■i

k

—Acernus.

Politines žinios
INTERNACIONALAS

Pasklido .žinios, kad Italijos 
Maksimalistai, kurie nebuvo 
priimti prie Maskvos Interna
cionalo ir kurie nesutinka su 
Socjialistų^Darbininkų Interna
cionalu Londone, ketina orga
nizuoti naują Internacionalą. 
Jie ketina kviesti visas socia
listines organizacijas, kurios 
dar iki šiol nepriguli prie jo
kio Internacionalo. Jie tikisi 
gauti į tą savo naują Interna*- 
cionalą Norvegų Darbininkų 
Partiją, likusią dalį Vokiečių 
•Neprigu įmingu Socialistų, Le- 
debour Socialistų Uniją, Socia- 
listus-Komunistus Francijos, 
Neprigulmingus 'Lenkų Socia
listus ir Husų Socialistų Orga
nizacijas.

HOILANDIJA

komitetui 
Gerber ir 
liuosnorių 
literatūrų 

‘Bet svar- 
d. M. Ber-

5 
sa-

nuo

NEW YORK
Ne\v Yorko mieste draugai 

subruzdo varyti smarkią pro
pagandą. Liuosnoriai susirin
ko 40 draugų ir nutarė surink
ti propagandai pinigų, tuojau 
ant vietos 15 draugų pasižadė
jo mokėti po $5 į mėnesį kol 
užsibaigs kampanija, o kele
tas pasižadėjo mokėti po $1. , 

» Tam liuosnorių 
vadovauja dd. Lee, 
Volk. Gavo keletą 
platinti socialistų 
laike kampanijos, 
biausia tai tas, kad
man atsisakė kolektuoti užsili
kusią rendą už Peoples House 
$1,500,

Čia draugai mano, kad New 
Yorko kuopa suloš labai svar
bią rolę Socialistų Partijoj. At
sirado pas visus naujo ūpo ir 
naujos energijos veikimui.

Į Finai socialistai turėjo gra
žų namą 2056 — 5th Avė. Da
bar jie nutarė tą namą par
duoti ir gauna už jį $225,000. 
Paskui jie mano statyti sau ki
tą namą finų sekcijoj Ilarlem.

WASHINGTON. !
Nesenai susitvėrė dar viena 

nauja Socialistų Partijos kuo
pa, Kelso, Wash. čia kalbėjo 
Socialistų Partijos organizato
rius, užtai ir nauja kuopa su
siorganizavo. Naujos kuopos 
sekretorius Ferguson sako, 
kad jie čia kuopą netik palai
kys, bet ir išaugins ją didelę 
ir įtekmingą tarpe darbininkų) 
klasės.

Seattle, Wash. susirgo labai 
geras ir energingas draugas 
II. O. Furberg. Jis prie Socia
listų Partijos jau labai senai 
priklauso ir yra itin veiklus, j

CALIFORNIA
Nesenai tapo išrinktas So

cialistų Partijos valstijos ko-Nesenai buvo nacionalė kon
vencija Socialdemokratų Dar-1 raritetas. Į tą komitetą įeina se- 
bininkų Partijos. Visi delega
tai buvo labai užganėdinti par
tijos veikimu laike 1923 metų. 
Partija turi pilnai užsimokėju
sių narių 41,230. Visoje šaly
je randasi 591 kuopa.

Sekretoriaus raportas paro
do, kad partija sulošė labai di
delę rolę taip vadinamoj laivy
no padidinimo propozicijoj, 
kuri tapo atmesta. Tuo bildu li
ko sutaupyta $120,000,000, o 
jeigu tas bilius butų praėjęs, 
tai jau buvo pasikėsinimas nu
mažinti algas civilio patarna
vimo darbininkams ir pradžios 
mokyklų mokytojams.

Kad užprotestavus prieš tą į 
laivyno Liliu partija surinko) 
1,132,000 parašų. Per 3 savai-) 
tęs buvo rengiami 
žmonių lankėsi tuose mitinguo
se 70,000.

Pereitą rugsėjo mėnesį susi
organizavo stipri Socialistų 
Studentų Draugija ir ji veikia 
laibai pasekmingai.

žemutiniame bute iš 100 na
rių socialistai turi 20, augštes- 
niame bute iš 50 narių socia- 
istai turi 11. Kuomet buvo lai

vyno bilius valdžios pralaimė
tas, tai d. Troelstra buvo pa-|mas ir mokslo charekter. 1 
kviestas sudaryti kabinetą, bet 
Dutch Socialistai nenorėjo im
ti tokios didelės atsakomybės, 
paimti valdžią į savo rankas, 
kuomet jie yra tokioje mažu
moje* i i

kami draugai: A. Levin, H.
M. McKee, Mrs. A. Benedict, 

Feeley, Mrs. R. Walker 
King.ir H.

; Kryžiokai^ istoriškas aprašy- 
Įmas 1

Išganymo apsireiškimai 
| Adynos apie girtuoklius

Minykų darbai Filipinų 
|lose 6

Nuosavybės išsivystymas
Į nuožmybės iki civilizocijos 4

Draugijos ir organizmų evo
liucija 2

| Kataržninkas 2
| Apie Rusijos politines parti- 
Į jas 2
I Aritmetika 1
) Pūščios 'Dvasia 1 į
i Socializmo teorija 2
I Kelios istoriškos dainos 
) Našlaičiai
Į Namelis ant Volgos
| Burtininkas
| Trumpa geografija
| Tikri ir netikri šventieji, 2
| Caras Sibire

Maldos “galybė”, 2
Vaišės Jėzaus Kristaus pas po

piežių, 2
Pasakojimai apie Jėzų
Kaip Atsirado Jungtinės Am. 

Valstijos g
Kunigai ir revoliucija, 2 
Apie rūkymą 
Makaro sapnas, 3
Minyška Marijano Alcaforado 
Apysakos iš Prūsų lietuvių g. 
Pramoninis socializmas, 2 
Kas išganys liaudį 
Anarchizmas ir socializmas, 2 
Militarizmas
K. Marksas jo gyvenimas ir 

darbai
Komunistų Manifestas
Pasikalbėjimas amerikono su 

grinorium, 10
Antras Krikštas 
Kas tie socialistai, 3 
Organizuokimės, 4 
Dėdės Šamo gyvenimas ir 

darbai, 4
šešiolika Kristų, 2 
Nuosavybė ir darbas 
Geras ir blogas 
Auklėjimas pavyzdžiuose

PENNSYLVAKIA | Kunigas Macokas 
vis dar važinėjasi su pra-| Lokis lietuvių legenda 

Miliukijada 
Karalienės iš sabros 
Paprastas Mihaldas 
Kražių Skerdynės, 2 
Jubilėjus 
Valkata
Graudus “verksmai” 
Gyvenimo vaizdeliai
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mitingai,

čia ' 
kalbomis d. 'Lena Marrow Le- 
wis. Ir jai prakalbos laibai ge
rai sekasi. Oil City prisirašė 
prie kuopos 7 nauji nariai. Ki
toje vietoje ji išbūna net 
10 dienų. Žmonėms ji taip 
tinka su savo prakalbomis, 
kaip atvažiuoja, nebenori 
išleisti. Ji dar kalbės New Ken-|. Įstatai lietuvių 
sington, Monongahela, Daisy- 
tdwn, Hermine, Export, Iowa, 
Jeannette, South Grcensburg 
ir Johnstoiwn. I , . ,

po 
pa
tai 
jos

Koperacijos Cicero 
Debatai
Eilės
Prano Vaičaičio Eilės
Gramatika
Kunigai ir revoliucija 
Pasikailbėjimas apieKnygos Lietuvos Sočiai 

demokraty Knygynams |EIS„„.,1, „„ 
tautas 

Stabmeldis 
Tabakas nuodai 
Gaila ūsų, komedija 
Apsirikimų komedija 
Kelias į Socializmą 
Dvi kelioni į tolimą šiaurę 
Kas padarė Dievus 
Socializmas ir krikščionybės 

idealai
Degtinė nuodai
Chicagos lietuvių draugijų są

junga 1911 metais.

Lietuvos Socialdemokratų dar
bininkų knygynams 
nežinomas draugas 
čias knygas.

Karolis Marksas, jo

kantrią

Įvairias

aukavo 
sekan-

gyveni-

Socializmas ir anarchizmas 1
Vinco Kudirkos raštai 1
Gamtos istorija 1
Chemija 1
Kryžius, drama 1
Gadynes žaizdos 1
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Amerikoje eina smarki 
agitacija dėl padidinimo lai
vyno. Visokie ekspertai 
stengiasi įtikinti publiką, 
jog Amerikos laivynas ne
galėtų atsilaikyti prieš An
glijos arba Japonijos laivy
nus. Bet tuo pačiu laiku karo 
dalykų žinovai sako, jog vis
kas priklauso nuo to, kur ka
ras vedama. Anglija ir Ja
ponija nieko negalėtų pada
ryti Amerikai net ir tame 
atvejyje, jeigu jiedvi ir susi
jungtų puolimo žygiui. Ame
rika visuomet įstengtų atsi
ginti. Kas kita butų jeigu 
Amerika pultų Japoniją. 
Tąsyk ji turėtų okeaną per
plaukti ir butų nuo bazės at
skirta. O japonai viską ant 
vietos turėtų. 

9

Iš to išeina, kad Amerika 
turi pakankamai didelį lai
vyną, kad atsiginti nuo prie
šo, bet nepakankamai tvirtą 
užkariavimo tikslams.

m.

Kiek Amerikos žmonėms 
atseina užlaikymas laivyno 
bus aišku iš žemiau paduo
damos lentelės, kur pažymi
ma metinės išlaidos laivyno 
reikalams:

$136,858,301.07 
. 142,959,692.11 
.. 152,821,540.67 
.. 261,403,176.52 
1,214,995,767.01 
1,915,155,835.39 
1,078,099,485.70 
. 697,687,633.94 
. 443,980,577.88 
. 309,242,765.87

1914
1915
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923

Viso .... $6,353,204,176.16

Joki kita šalis tuo laiko
tarpiu neišleido tokios milži
niškos sumos laivyno reika
lams. Ir jeigu po to Ameri
kos- laivynas negali prilygti 
Anglijos laivynui, tai įdomu 
butų patirti, kiek tiksliai 
buvo tie pinigai suvartoti.

Anglijos valdžia pritaria 
sušaukimui kitos nusigink
lavimo konferencijos. Jeigu 
nuoširdžiai paremtų tą kon
ferencijos šaukimą Jungti
nės Valstijos, tai tokiame 
atvėjuje gal butų galima ir 
teigiamų rezultatų susilauk
ti. '

Apie Franks’o žudeikas 
Leopoldą ir Loebą vis dar 
nepaliaujama visokių nesą
monių rašyti. Tųdviejų mi- 
lionierių prasižengimas aiš
kinama visokiausiais budais. 
Visokios rųšies dvasiškiai 
stengiasi įrodyti, jog ta bai
si žmogžudystė tapo papil
dyta todėl, kad žmogžudos 
buvo bedieviai. Žinoma, tai 
nesąmonė. Jokis rimtas kri- 
minologas neaiškina prasi
žengimą tikėjimu ar netikė
jimu. Faktas yra tas, jog 
tarp kriminalistų didesnis 
nuošimtis yra tikinčiųjų. Ta
čiau iš to jokis rimtas žmo
gus nepadarys išvadą, kad 
tikėjimas yra prasižengimų 
priežastis. Prasižengimai 
pareina ne nuo tikėjimo ar 
netikėjimo, o visai nuo kito-I 
kių priežasčių, — tankiau-1 
šia nuo skurdo. Be to, dau
gelis kriminalistų yra ligo-1 
nys, kuriuos gydyti reikėtų, 
6 ne bausti. 4 * h’ 4 A

Štai vienas žymiausių 
Amerikos psichiatrų, Dr. 
William A. White, sako, jog 
iš visko matyti, kad LeopoL 
d’as ir Loeb’as yra nenorma
lus žmonės.

Pradėta buvo taipgi aiš
kinti, kad prasižengimas pa
pildyta „ “vardan mokslo”. 
Net patys žudeikos davė su
prasti, jog tai buvęs savo 
rųšies “eksperimentas”. Vie
nok “Science Service”- tyri
nėjimai parodė, jog žudeikų 
žinios iš gamtos mokslų yra 
labai menkos. Leopold’as 
daugiausia laiko pašventė 
kalbų studijavimui, o Loe
b’as studijavo istoriją. Na
grinėjimas parodė, jog jiedu 
nežino paprasčiausių daly
kų iš mokslo srities.

Trys Chicagos universite
to profesoriai, kurie pažįsta 
žudeikas, pareiškė “Science 
Service” tyrinėtojams, jog 
yra nesąmonė tvirtinti, kad 
žmogžudystė buvo “vardan 
mokslo” papildyta.

** *
Kad prasikaltimas ne vi

sur vienaip suprantama, — 
tatai visi žino. Didžiumoje 
valstijų mokyklose- yra 
draudžiama skaityti moki
niams klasėse ištraukos iš 
Biblijos. Bet Kentucky val
stijos legislatura priėmė 
įstatymą, kuriuo einant 
kiekvienoje mokykloje kas 
dieną prieš pamokas turi 
būti Biblija skaitoma. Mo
kytojai, kurie nepildys to 
patvarkymo, bus šalina'mi ir 
neteks mokytojo paliudiji 
mo.

Tečiau iš to perdaug ste
bėtis netenka: gerai juk yra 
žinomas faktas, kad Ken-> » I
tucky priklauso labiausia at-1 
silikusioms valstijoms.

* *
Šiomis dienomis tapo pa

skelbta raportas tyrinėjimo 
Georgia valstijos kalėjimų. 
Viso buvo ištirta 95 kalėji
mai. Pačioje raporto pra
džioje reiškiama labai įdo
mi mintis, 
jog asmuo 
uždaromas 
dėl, kad x 
prieš įstatymus arba bent 
yra įtariamas įstatymų su
laužymu. Antra, asmuo tu
ri kalėjime sėdėti, jeigu jis 
negali reikiamos kaucijos 
užstatyti. O jeigu įtaria
mas prasižengimu žmogus 

Ten pasakyta, 
į kalėjimą yra 
visų pirma to- 
jis prasižengia

siunčiama j kalėjimą tik to
dėl, kad jis negali kauciją 
užsistatyti, tad aišku, jog jis 
kalėjime turi sėdėti tik dėl 
to, kad yra neturtingas.

Tai, sakoma raporte, nė 
kiek nesiskiria nuo tų laikų 
kai Georgia valstijoje bied- 
nieji buvo kalinami už nega
lėjimą skolų atmokėti.

Sanitariniu žvilgsniu ka
lėjimai esą pasibaisėtini: 
tamsi, purvini, be reikiamų 
įtaisymų. Kai kuriuose ka
lėjimuose neduodama nei 
rankšluosčių nei muilo. Pen
kiuose kalėjimuose kaliniai 
karceriu baudžiama: jie už
daroma į belangius kamba
rius, kur jie turi paskirtą 
laiką badauti.

Ir tokiose tai įstaigose 
I “taisoma” prasikaltėliai!

*♦ ♦
New Yorke prasidėjo de

mokratų partijos konvenci
ja. Pirmiausia griežčiausiu 
budu tapo pasmerkta repu- 
blikony administracija, ku- 
ri baisiai “susialiejavo”.

Visa tai tvarkoje. Tik ne
laimė tame, kad aliejus yra 
sugadinęs “nekaltybę” kai 
kurių labai stambių šulų de
mokratų partijoje. Ir kas 
blogiausia, — įtariami žmo
nės nori kandiduoti į prezi
dentus.

** *I $ ’ *
Naujojo Franci jos prem

jero Herriot’o buvo užklau
sta, ką jis mano apie bolše
vikų programą. Herriot at
sakė, jog komunistų reži
mas sugražino nuosavybės 
ir paveldėjimo teises, leidžia 
bankams kurtis,, .etc. Bet 
tuo pačiu laiku panaikino 
žodžio ir minties laisvę.

Iš to Herriot išveda, jog 
bolševikų programa yra 
kvaila. Esą jis rūpinsis ne 
bolševizmo gyvendinimu 
Francijoje, bet kiek galima 
padės Rusijos žmonėms at
gauti demokratiją.

* *
Ne kartą jau buvo rašyta 

apie pasižymėjusį “koriką ir 
budelį” generolą Slaščevą, 
kuris tarnavo Alekseevui, 
Denikinui, Vrangeliui ir, 
ant galo, “ištikimai” pradė
jo bolševikams tarnauti. 

; Ir štai tas renegatas, ku
ris įgijo budelio vardą, da
bar išleido “Atsiminimus”.

Renegatų yra visokerio
pų : vieni jų maino savo kai
lį dėl išrokavimo, kiti garbės 
trokšdami, etc. Vieni jų ne
nori savo praeities atsimin
ti, gėdisi jos. Bet yra ir to
kių, kurie ranką ant širdies 
padėję tvirtina, jog jie pir
ma sąžiningai klydo, o da
bar šviesą išvydo ir atsiver
tė. Tai šlykščiausi tipai, ku
rie nebeturi jokios gėdos. 
Pastarajai rųšiai priklauso 

I ir gen. Slaščevas. Savo “At- 
I siminimuose” jis šlykščiau- 
I siu budu visą kaltę meta ant 
savo buvusių draugų. Jie 
buvę ir šiokie ir tokie.

Apie save jis sako: “Aš 
tuo laiku apie nieką negal
vojau, aš gelbėjau gyvybę, 
žinoma, ne savo, o tų, kurie 
manimi pasitikėjo”.

O tai parėjo nuo to, sako 
generolas, jog politiniai jis 
buvęs nemokša.

Bet kuomet Vrangelis ta
po galutinai supliektas, tai 
gen. Slaščevas stebėtinai

I greit “politiniai susiprato” 

ir pasižadėjo galvą paguldy
ti (žinoma, ne savo) už bol
ševizmą.

Maskvos dėdės, suprantą- 
ma, paklydusį sūnų priglau-

Butais ir namais rūpinimąsi
Lietuvoje — Kalinė — na

mų ir butų klausimas — opiau- Tarnautojų prof. Sąjungos: 1) 
sias klausimas. Prieš karą Kau- L.
ne namų statymas bei butų ga
minimas, kaip tvirtovėje, bu
vo nepaprastai varžomas ir 
norint statyti didelių formaly
bių reikalaudavo. Tai namų ir 
butų tebebuvo tik tam sykiui. 
Laike karo daug butų tapo su
griauta, sudeginta, ir išbėgus 
daugeliui gyventojų, sugriuvo 
arba tapo kurui suvartota. Da
bar, po karui, išbėgusiems į 
savo vietas sugrįžus ir šiaip iš 
visur naujų žmonių privažia
vus į Kauną, butų stoka tapo 
labai jaučiama. Savininkai že
mės sklypų beveik butų nebe- 
stato.
esama, 
laikai, 
zuota, 
asmenų 
ba pusdykiai 
budu žemių savininkams nėra 
noro nė tikslo naujų butų sta
tyti, nes pastačius nėra garan
tijos, kad butas nebus rekvi
zuotas. Gal kas paklaus, kas 
tas yra “rekvizuotas”? Rekvi-, 
žavimas — svefimtautinis žo
dis. Lietuviškai bus — “užgro
bimas.” Vadinasi, kokiam nors 
guzikuotam ar šniuruotam ci-i 
vilės valdžios ar karo valdžios 
deržimordai patiko kur nors 
butas, jis eina į butų skyrių ir 
praneša, kad ten ir ten jam 
patinka, jam Reikalingas bu
tas. Butų skyriaus deržimor- 
das atvažiuoja į nurodytą vie
tą, prie durų prilipina su ant
spaudu pppieriuką, parašyta 

kad tas ir tas butas yra Butų 
Skyriaus žinioje, ir kad į tą 
butą niekas neturi teises įeiti, 
o jei kas yra įėjęs arba gyve
na, tai kad per tiek ir tiek die
nų išsinešdintų. Jei ncišsineš- 
diina, 'tampa išmetamas arba 
jis ir jo visa manta į kokį nors 
sandėliuką ar lūšnelę sukem- 
šamas.

Butų klausimu Kaune yra 
susidomėję visi gyventojai, vi
sos sąjungos, net ir Kauno 
Miesto Valdyba. Minėta Valdy
ba tam reikalui asignavo gero
ką krūvą pinigų. Štai ištrau
ka:

“Kauno Miesto Tarybos po
sėdžio 1924 m. kovo mėn 17 
dieną nutarimai. Svarstyta B. 
17, dėl papildomosios sąmatos. 
Nutarta: asignuoti iki 50,000 
litų fondan statymui darbinin
kų profesinių sąjungų reika
lams namų ir iki 500,000 litų 
pastatymui mieste pigių butų. 
Surasti tam tikslui lėšas pave
dama IMiesto Valdybai. Apie 
padarytus šiuo reikalu žygius 
Miesto Valdyba turi pranešti 
Tarybai (Sęka parašai). Ištrau
ka tikra. Kauno Miesto Valdy
bos sekretoris Augustinas Ysa- 
kas.”

Delei šio Lietuvos, Spaudos 
Darbininkų Profesines Sąjun
gos Valdyba kreipėsi į Miesto 
Valdybą asmeniškai ir gavo 
patarimą sudaryti visų Kauno 
miesto Profesinių Sąjungų ar
ba Centro Biurą, kuris visas 
sąjungas atstovautų ir galėtų 
rūpintis pigių butų ir namų 
statymu. Tam reikalui tapo 
sušauktas] susirinkimas, kuris 
surašė štai šitokį protokolą: 

“Protokolas susirinkimo at-' 
stovų Profesinių Sąjungų, įvy
kusio 21 gegužės 1924 m.

Susirinkimas prasideda 20 
vai.j ,įU -r

MVvauja. I’ sekančių Ąpr.ęp 
Sąjungų atstovai:

Tam daug priežasčių 
Daug kenkia karo pa- 
I>aug butų yra rekvi- 
kUriuose daug kariškų 
ir valdininkų dykai ar- 

gyvena. Tokiu

1) Spaudos darbininkų prof. 
Sąjungos: 1) Stiklius, 2) Mar
kovus, 3) Adomavičius, 4) Vi
sockis, 5) Juškevičius.

2) Statybos darbininkų prof. 
Sąjungos: 1) Šaluga.

dė ir suteikė jam šiltą vie-

Gi atsidėkavddamas už 
tai, buvusis korikas ir bude
lis išvirto bolševizmo apaš
talu.

3) Valst. ir Savivald. Įstaigų

Epšteinas, 2) Smclstorius 
(Centro Vald.), 3) Paulauskas,
4) Petrauskas (Kauno skyr.).,

4) Odininkų prof. Sąjungos: 
1) J. Jotautas.

5) Liet. Žemės Ūkio Darbi
ninkų prof. Sąjungos: 1) V. 
Galinis (Centro Vald.), 2) V. 
Sakalauskas (Kauno skyr.).

6) Prekybos ir Pramonės 
prof. Sąjungos: 1) L. Špunde- 
ris, 2) G. Šero.

7) Tabako darbininkų prof. 
.Sąjungos: 1) J .Jurevičius*

8) Vandens Transporto dar- 
binink. ir tarnaut, prof. Są
jungos: J. (Paplauskas.

9) Prof. Sąjungos “Adata”: 
1) Bernšteinasi 2) Žabas.

10) Juodabarbių ir nešikų 
prof. Sąjungos: 1) Dimenštdi- 
nas, 2) Ch. Varneris.

11) Mokytojų prof. Sąjun
gos : 1) Savinskaitė.

Susirinkimo nutarta, kad 
šiame susirinkime turi spren
džiamąjį balsą tik atstovai nuo 
tikrų profesinių sąjungų sto
vinčių ant klasių kovos pama
tų. Tokiu budu atstovams ne 
nuo prof. sąjungų leista susi
rinkime pasilikti tik . pataria
muoju balsu.

Prezidiumas išrenkamas iš 
3 asmenų, į kurį įeina špunde- 
ris, Paplauskas, Jurevičius.

Pateikiama sekanti dienot
varkė:

1. Profesinių Sąjungų Cent
ro Biuro sudarymas.

2. Profesinių Sąjungų namo 
statymo klausimas.

3. Pigių butų statymas Kau
no mieste ir < A

4. Sumanymai ir pasiūlymai.
I punktas. (Prof. Sąjungų 

Ccn tralinio Biuro sudarymas). 
Vienbalsiai nutarta profesinių 
Sąjungų Centralinį Biurą su
daryti. Tam tikslui išrenkama 
komisija iš 5 asmenų, Centro 
Biuro įstatų projekto pagami
nimui. Pusiau slaptai balsuo
jant į Komisiją išrenkami: 1) 
Epšteinas (13 balsų), 2) Špun- 
jderis (13 balsų), 3) Markovas
(11 b.), 4) Jurevičius (9 b.),
5) Paplauskas (8 bals.). Kan
didatais pasiliko Smclstorius 
(7 b.), Galinis (6 b.), Paulaus
kas (5 b.), Jotautas (3 b.).

Priimta pageidavimas, kad 
išrinktoji Komisija artimiausiu 
laiku išdirbtų Centralinio Biu
ro statutą • ir patiektų prof. 
Sąjungų atstovams svarstyti.

II punktas. (Prof. Sąjungų 
namo statymo' klausimas).

Pranešama, kad yra gautas 
pranešimas iš Kauno miesto 
Valdybos, jog yra asignuoja
ma 50,000 litų profesinių są
jungų namo pastatymui ir kad 
Kauno miesto Valdyba sutin
ka perduoti paminėtą sumą tik 
sudarius visų profesinių sąjun
gų tam tikrą įstaigą — Centra
linį Biurą. Nutarta, kad išrink
toji komisija delei išdirbinio 
statuto sužinotų konkrečiai są
lygas perdavimo paminėtos su
mos, taip pat ir apie piečių 
bailiajam namui.

III punktas. (Pigių butų 
tymas Kauno mieste).

Iniciatoriai susirinkimo pra
neša, kad taipogi miesto Val
dyba raštu pranešė, kad Mies
to Taryba priėmė sąmatoje 
500,000 litų pigiems namams 
statyti Kauno mieste. Kadangi 
šis klausimas nevisai išaiškin
tas, taipogi pavesta išrinktajai 
komisijai (T punktus) surinkti 
ir šiuo klausimu visas' reikalin
gas žinias.

IV punktas. (Sumanymai ir 
pasiūlymai).

Nutarta dairyti pasitaritną 
prof. sąjungų atstovų nevėliau 
kaip už dviejų savaičių. Inicia
tyva sušaukti susirinkimą pa

kai

sta-

vedama spaudos darbininkų 
profesinei sąjungai.

Į paminėtą susirinkimą kvies
ti atstovus nuo prof. sąjungų 
Centro Valdybų po vieną ir 
nuo esančių Kaune atskirų 
prol. sąjungų ir s-gų skyrių, 
taipogi esančių Kaune, po du 
atstovu.

22 vai. susirinkimas užbaig
tas.
Susir. pirmininkas L. špunderis 

Sekretorius J. Paplauskas.
Ta “Organizacine Komisija” 

išdirba Centro Biuro įstatus, ku
rie bus paduoti Kauno Miesto ir 
Apskrities viršininkui įregis
truoti, o tada jau prasidės Kau
no gyventojams darbas.

Kun. Vailokaitis laimėjo
Į“L.Ž.”] Seimas penktadienį 

yra savo žodį dėl gelžkelių sta
tybos taręs; trumpai suglaudus 
jį galima šiaip apibudinti: at
mesti, paskolos iš Anglų Vyriau
sybės neimti. “Ukin. sąj”. kun. 
Vailokaitis triumfuoja, krikš. 
dem. kun. Šmulkštys patenkin
tas, kad ant savo pastatė, — o 
darbo fed. Raulinaitis turi ga’i- 
mybės galvoti apie “ėmimą pa
skolos iš francuzų ar italų”.

Visuomenė, kuri su baime žiu
rėjo į šios istorijos vystymąsi ir 
kuri nenorėjo ligi šiol tikėti, kad 
galima butų valstybės interesus 
paaukoti vienam biznieriui kad 
ir kunigui ,turi su skausmu šir
dyje konstatuoti, kad naujai 
atgimusiai .valstybei suduotas 
begalinis smūgis, toks smūgis, 
kurį ligi šiol negalėjo suduoti 
mums nei lenkai, nei kiti prieši
ninkai.

Visuomenė nujaučia, kad šiuo 
žygiu Vilniaus klausimo išriši
mas atidedamas neapribotam 
laikui. — Krikščionys patys jau
čia, kiek didelis šis smūgis Lie
tuvai. Užtat jų pasiūlytoje Jr 
Seimo priimtoje rezoliucijoje no
rima pridengti tikrą teisybę.

Bet įsigilinus į rezoliuciją, da
rosi visai aišku, kad viskas joje 
—figų lapelis, kurs turi Vailo
kaičio plianus pridengti .

1. Gelžkelio statymas linijų 
Amaliai—Telšiai—Kretinga ir 
Kazlų Ruda—šakiai—Tauragė 
atmestas, nes rezoliucijoje apie 
šiuos gelžkelius nieko nekalba
ma, o pačiame pap. biudžete vi
sa statybos pozicija 1924 m. iš
braukta, išbraukta net ir tie 16,- 
000,000 lt., kurie jau pagrindiniu 
biudžetu buvo paskirti.

2. Kam tai įrašoma, kad rei
kia statyti vietinės reikšmės 
gelžkelius Telšiai—Klaipėda ir. 
Šakiai—Kazlų Ruda. Apie ši
tuos absurdus daug kalbėli ne
tenka — visuomenei ir šiaip aiš
ku, kadi tuo norima tik žemaičius 
apgauti (kad jų akyse nenusto
jus reikalingo rinkiniams pasiti
kėjimo), ir kad kun. Vailokaičiui 
duoti privažiuojamą kelią į jo 
ūkį netoli šakių. Kitos prasmės 
šie gelžkeliai neturi.' Juk Ama
liai —Telšiai—Klaipėda gelžkelis 
turėjo priduoti musų uostui vi
sos šiaurės ir šiaurės rytų Lie
tuvos prekes: apskaitant 1923 
m. statistikos daviniais, prekių 
judėjimas tuo gelžkelių turėjo 
sudaryti stambią sumą 2,000,000 
suvirs litų (per Mažeikius išvež
ta grudų, miško ir k t. Liepoj un 
64.000 to, per Skuodą Klaipėdon 
45.000 to, iš Klaipėdos pervežta 
per.... Mažeikius — 19.000 to); 
prie to reikia pridėti vietos pre
kes, kurios dabar eina vieške
liais Klaipėdon. Be to, Amaliai 
—Telšiai — Klaipėda turėjo 
mums duoti dalį tranzito iš Ru
sijos.

Gi gelžkelis Telšiai—Klaipėda 
bus tik vietinės reikšmės; todėl 
jis negali apsimokėti. • -

Tęsti kitais metais iš Telšių 
gelžkelį iki Amalių nebus gali
ma, nes, statant vietinės reikš
mės gelžkelius, vengiama didelių 
pylimų, (kad sutaupius lėšas), 
paliekami didesni nuokalniai, 
svoris garvežių dėl tiltų statymo 
apskaičiuojamas mažesnis; no
rint iš vietinio gelžkelio padary-

Dar pora žodžių dėl Centro 
Biuro norėčiau pasakyti. Pra
džioje Lietuvos valstybės įsikū
rimo buvo įsisteigęs Centro Biu
ras—C. B.—vadinamas, bet kai 
siautė nepaprastai žiauri reakci
ja, tai viskas, kas ne juodašim
čių bei krikščionių demokratų 
daroma —buvo smaugiama ir
naikinama',tai ir Centro Biuras 
buvo uždarytas, jo nariai suimti 
ir turtas konfiskuotas. Paskui 
< A
nors daug visokių profesinių 
sąjungų įsikūrė, bet Centro Biu
ro Lietuvos valdžia neleido įkur
ti, aiškindamosi, kad tai esą pa
vojinga ir nereikalinga. Pažiū
rėsime, ką dabar pasakys. Gal 
dabar pripažįs reikalinga ir nau
dinga!—Pranės brolis.

ti tranzitinį — reiktų jį visiškai 
iš naujo pei*statyti.

Reiškia užkertamas kelias 
kuomet nors perstatyt Telšių 
gelžkelį į tranzitinį, jei kas pa
norėtų ateity krikščionių “dar
bus” pataisyti.

Tas pats ir su šakiais, kuriems 
dabar bus duotas kelias į Kara
liaučiaus uostą, nes neis gi pre
kės iš Kazlų Rudos per Kauną 
ir Šiaulius į Klaipėdą. Kam iš 
to naudos — visiškai aišku.

3. Šiais metais nebus^ galima 
statybos darbų pradėti, ues Sei
mas greit skirstosi atostogoms.

Jei butų norėjęs iš tikrųjų 
statyti pirmoje eilėje nors “vie
tinės reišmės” gelžkelių “galus”, 
Seimas butų išbraukęs ne visą 
gelžkelių statybos poziciją, bet 
tik dalį, palikdamas kitą atatin
kamą dalį tiems “vietinės reikš
mės” gelžkeliams perstatyti. Bet 
ir aklam matyti, jog tai buvo pa
daryta tyčia, kad šiemet negali
ma butų gelžkelių statybos pra
dėti, o per šiuos metus, matyt, 
Vailokaitis tikisi, likvidavus An
glų Valdžios garantuotą pasko
lą, įvykdyti savo kombinacijas 
su Holllandu ir Armstrongu.

4. Rezoliucija aiškiai kalba 
prieš Anglų paskolą, nors joje 
pasakyta, kad leidžiama už
traukti paskolą.

Anglai neduos paskolos jau 
vien dėlto, kad mes, išbraukda
mi visą gelžk. statybos poziciją 
biudžete, neišrodome, kad staty
bą atlikti pajėgsime (taip reika
lauja sutartis). Be to, musų 
buvo jiems išrodyta, kad gelžke
liai pilnai apsimokės. Dabar gi 
aišku, 'kad gelžkeliai apsimokėti 
negali —anglų atstovai tą pui
kiai supranta ir yra jau apie tai 
prasitarę. Todėl nėra reikalo 
“daryti atatinkamas pataisas 
sutarty”,

5. nes anglams nebus jau įdo
mu apie tokias pataisas kalbė
ti ; šiais metais mums nebus rei
kalo ir prašyti paskolos — o ki
tais netik apie paskolos, bet ir 
apie Anglų palankumą svajoti 
netenka.

Taigi, rezoliucija aiškiai kalba 
prieš Anglų valdžios garantuoja
mą paskolą, prieš vienintelį mu
gą draugą didžiųjų tautų tarpe 
—ir už Vailokaičio-Holando kom
binacijas. Vailokaičio reikalai 
laimėjo — tautos garbė, valsty
bės ekonominiai reikalai, Vil
niaus klausimo palankus mums 
sprendimas, plačios galimybės 
ekonominio ir finansinio su ang
lais bendradarbiavimo, — viskas 
tas, kas buvo mums brangu, pa
aukota.

Už visą šitą pražūtingą vals
tybei žygį teneša atsakomybę 
vienas krikščionių blokas, su ku
riuo'mums nepakeliui. Stovėda
mi musų valstybės reikalų sar
gyboje, mes turime vesti griežtą 
kovą su tais žmonėmis, žiūrin
čiais ne valstybės labo, bet savo 
asmeniškų ir partinių biznių.

• < <aAAz p .« —yĄtųs.

Nušovė gatvėje

Peter Thiarelli, 2930 Went- 
worth Avė., tapo nušautas gat
vėje trijų žmonių, kurie pabė
go automobiliu. Manoma, kad jį 
nušovė juodrankiai.
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Sugavo tris grąsintojus
Bandė išgauti iš milioniei^aus 

Franks $8,000, bet pakliuvo 
kalėjiman.

Trys jauni vaikėzai, Ignatius 
Crombor, Watter Dorus, 721 N. 
Racine Avė. ir VValter Borgca, 
1061 Fry St., pakliuvo kalėji- 
man, kada jie atėjo pasiimti pa
kinką neva su pinigais, kuri P»- 
skirtoj vietoj paliko milioiiie- 

rius Franks, kurio sūnūs Ro- 
bert nesenai tapo nužudytas mi- 
lionierių vaikų Nathan Leopold 
ir Richard Loeb.

Tie trys vaikėzai pasitikėda
mi, kad Franks yra užtektinai 
įgąsdintas jo sunaus nužudymu 
ir todėl sutiks išpildyti bile ko
kius reikalavimus, parašė Frank- 
sui laišką, reikalaudami padėti 
tuščiame lote prie Chicago ir 
Elston Avė. gatvių pakiuką su 
$8,000, nes kitaip bus išvogta 
jo duktė Josephine, 17 m. Taip
jau kartu buvo įspėta, kad jis 
tylėtų ir,nepraneštų apie tai po
licijai. Laiškas buvo nevykęs 
pamėgdžiojimas Leopold ir Loeb 
laiško.

Franks tuojaus pranešė apie 
tai policijai, kuri ištyrė visą 
Hpielinkę ir tinkamose vietose 
pasislėpėt Paskirtu laiku atvyko 
pats Franks ir nužymėtoj vie
toj padėjo tuščią pakiuką, ir 
pildydamas laiško įsakymą, tuo
jaus pasišalino. Už kelių minu
čių atėjo trys vaikėzai pasiimti 
padėtą pakiuką ir pasislėpusi 
policija tuojaus juos sučiupo. 
Suimti, prie kaltės jie tuojaus 
prisipažino.

Namo siena sugriuvo
Du žmonės liko užmušti; 18 su

žeista vidurmiesty.

Du žmonės, jų tarpe viena 
moteris, liko užmušti ir 18 žmo
nių sužeista sugriuvus sienai 
Borello hotelio namo, 209 West 
Van Buren St. Namas senas, 
bet priežasties sugriuvimo sie
nos nežinoma. Policija įsakė vi
siems gyventojams apleisti na
mą, nes prisibijoma, kad ir pats 
namas gali sugriūti.

Pašovė vyrą

Prie 67 ir State gatvių poli
cija rado pašautą Lee Heck, ku
ris pasisakė, kad jį pašovė jo 
pati ir jos meilužis Herbert 
Eckels, kuriuos jis užtiko gy
venant 6211 Wentworth Avė. 
Jis užėjęs į pačios kambarį ir 
ten radęs Eckels, kuris tuojaus 
ir pašovęs jį. Bet jo pati kitaip 
atpasakojo tą atsitikimą, o 
Eckels dar kitaip. Betgi abu ta
po areštuoti.

ZOFIJOS PAMIDAITĖS
kūnas bus perkeltas iš koplyčios 
į nuosavą lotą ant Šv. Kazimie
ro Kapinių birželio 28tą dieną, 
š. m.

Gedulingos pamaldos už jos 
sielą prasidės šv. Kazimiero 
bažnyčioj 5:30 vai. subatos rytą, 
o laidutuvės *atsibus 9 vai. iš 
ryto.

Širdingai ačiuojame tiems, 
kurie dalyvavo laidotuvėse bir
želio 16tą dieną ir nuoširdžiai 
prašome visus gimines, draugus 
ir pAžistamus dalyvauti birželio 
28tą dieną, 1924 m.

Lieka nubudę: x
Motina Uršulė, tėvas: Levą-' 
nas, sesuo Ona ir brolis 
Kokas.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, m.

> ■■ " ■'■■■ . .............

Keturi žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmušė 

du žmones — seną moterį ir vie
ną vaiką. Du žmonės, vyras ir 
jo pati liko užmušti Elmhurst, 
kada Illinois Central traukinis 
užbėgo ant jų automobilio Vilią 
Avė. kryžkelėj. Kįlęs gaisras 
taip juos apdegino, kad jų la
vonų nė pažinti negalima.

Frank Raispis, 1813 Allport 
Avė. ir jo pati, kurią jis tik ką 
buvo vedęs, liko sužeisti, kada 
į jų automobilį, kuriuo jie va
žiavo iš bažnyčios nuo šl'iubo, 
įvažiavo kitas automobilius. Ki
to automobiliaus savininkas ta, 
po areštuotas.

Frank Ilepner, 3620 N. Ro- 
bey ,St.» Kuris keletą menesių 

atgal įvažiavo į kitą automobi
lių ir užmušė žmogų, liko ras
tas kaltas užmušėjistėj. Jam 
gręsia kalėjimas nuo 1 metų iki 
gyvos galvos.

Vyriausias miesto teismo tei
sėjas Olson pertardęs bylą Lind
gren, manažerio kontraktorių 
Hoeft & Co., kuris buvo kalti
namas važiavime girtu būnant 
ir buvo teisėjo Adams nubaus
tas $200, išnešė nuosprendį, kad 
nuosprendis buvo nepamatuotas 
ir bausmę panaikino, o policis- 
tą, kuris liudijo prieš Lindgren 
atidavė teisman už neteisingą 
liudijimą.

kad ji mirė mažiausia mėnuo 
atgal nuo širdies ligos. Jos se
suo gyvena mažiau bloko atstu
me, bet ir ji veik niekad pas 
seserį nesilankydavo ir apie jos 
mirtį nieko nežinojo.

Bomba suardė uždarytą 
karčiamą

Smarki dinamito bomba su4 
ardė Sawyer Garden, kavinę, 
2500 So. Sawyer Avė. Keli žmo
nės liko išmesti iš lovų ir visoj 
apielinkėj išbirėjo langai. Nuo
stoliai siekia $3,000.

Priežasties padėjimo bombos 
nežinoma, kadangi ta karčiama 
stovi uždaryta, mayorui atėmus 
jos laisnį septynios savaitės at- 
sral.
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Prisiuntė negyvą kūdikį

Paštas gavo pakiuką, adre
suotą Mrs. E. Leitsch, 29 E. 
Garfield Blvd. Pakiukas buvo 
siųstas iš Lakeland, Ky. Laiš
kanešys vieną dieną nunešė, ki
tą dieną, bet vis nerado adre
sato namie. Tada paštas pakiu
ką atidarė ir jame rado kokių 
trijų savaičių kūdikio lavoną. 
Mrs. E. Leitsch tadai tapo su
imta, bet ji apie siuntinį nieko 
nežinojo. Tik tiek pasakė, kad 
Lakeland gyvena jos duktė. Ji 
laiškuose skundėsi ant savo vy
ro, kad jis nenorys vaikų ir pra
šė prisiųsti pinigų jai sugryšti 
į Chicago, nes kitaip gali įvyk
ti baisių dalykų. Policija tuo
jaus pasiuntė telegramą į Lake
land, kad ten areštuotų jos duk
terį ir pastarosios vyrą.

Užklupo teisėjo gembleravi- 
mo urvą

Vadovaujant kun. Williams, 
konstabeliai padare kratą — 
Bridge Inn už Evanstono ir su
ėmė $10,000 vertės įvairių gem- 
bleravimo įtaisų. Be dviejų sa
vininkų, dar trys žmonės tapo 
areštuoti. Ta karčiama buvo pa
sižymėjusi kaipo turčių gemble- 
riavimo vieta ir tankiai ten bu
vo perleidžiama per rankas po 
$50,000 į vakarą gemblcriau- 
jant. Karčiamos savininkais yra 
Kirkwood ir Charles Kremp. Pa
starasis turi dailės daigtų san
krovą Chicagoje ir taipjau yra 
Niles taikos teisėjas.

Pašovė mergaitę ir du 
vaikus

Kada policistas prie Aber- 
deen ir Congress gatvių bandė 
perskirti du besipešančius vai
kus ii’ nuėjo įspėti tėvą vieno 
vaikų, tai kilo smarkios riaušės 
su persišaudimu, kurio pasek
mėje viena mergaitė ir du vai
kai tapo peršauti. Vieno vaiko 
tėvas, Michael Betente, kuris ir 
pradėjo šaudimą, tapo suim
tas.

Paskui kilo didelis sumiši
mas prie ligoninės, kur sužeis
tuosius nuvežta, kad neleista jų 
tėvų įeiti į ligoninę kada sužeis
tiesiems vaikams buvo daromos 
operacijos. Riaušes kėlė italai.

Mirė mėnuo atgal — vakar 
rado lavoną

Apielinkės gyventojai jau per 
kelias savaites nematė nieko 
įeinant ir išeinant iš namų 951 
N. Crawfprd Avė.,’ kuriuose gy
veno vienui viena Mite. Gaida 
Halversen, 55 m. “pustelninkė”. 
Jie pašaukė policiją, kuri į na
mą įsilaužė ir rado jame tos 
moters lavoną. Daktarai spėja,

No. 1963. šventadieniui suknelė. 
Koki graži ir elegantiška. Pasisiū
dink ją sau iš šilko, batysto krepo 
materijos.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42 co
lių per krutinę. 36 m-ierai reikia 3 
yardų viršutinei sukniai ir 2% suk
niai.

No. 1892. Jeigu nori išrodyti plo
na ir jauna pasisiūdink sau šią suk
nią. Tinka jaunai, senai ar vidur
amžio moterei.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę, 38 mierai 
reikia 4% yardo 40 colių materijos ir 
1% yardo 36 colių skirtingos materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigiis arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų;.Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, J11.
Čia įdedu 15 centų jr prašau at

siųsti man pavyzdį 
Mieros ...............

(Vardas ir pavardė)

(Mįestąs ir. vąlst.)

GERB. Naujienų skai
tytojos iv skaitytojai 

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

NAUJIENOS, Chicago, m

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs

NAUJIENOS
Chicago, III

Telephons Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Ars.

w kiekvienai)* 
itsitikime. Toikh 
ypatiškų prižiurs 
jimą. Duodu j* 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy 
kai.

3113 Sokth 
Halsted St.

341« So. Halsted St.
Va!.: 9—.10 A. M. ir po 8 vai. vak. •
.......... i. ..... , , ..........  —>

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
DOWIAT- SASS

17£>7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 0 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Šviesų ir pajlegų suvedame | senus ir naujus namss, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iimokijimo.

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

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

GalimaGauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai

Varno Piešti
Vienas iš geriausių 

lininky Adomas Varnas 
.ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

, . Ą >4 . į ' t • ■. , Z

Visi..ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Šimanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaite
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

1739 S. Halsted St.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimų iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvjtus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
J/tel. iš 14/IV T. Milašienė 
J/tel. iš 18/IV T. Navickaitė 
J/tel. iš 18/IV A. Petrila 
J/tel. iš 22/IV R. Gosas 
J/tel. iš 24/IV K. Savickienė 
J/tel. iš 24/1V A. Savickas 

730 — A. Krumach 
739 — Kulikauskas . 
750 — K. Skerstonaitė 
764 — B. Buknienė 
771 — V. Jesinskaitė 

19858 — P. P. Kazlauskas 
20307 — M. Puišienė 
20478 — P. Mikutis 
20482 — B. Parazinskienė 
20499 — K. Kubilskis 
20518 — L. Šaknaitis 
20566 — J. Triškevičius 
20575 — J. Seiliukienė 
20614 — J. Čepulis 
20715 — M. Dambrauskaitė 
20723 — K. Bertašius 
20739 — N. Skrebienė 
20767 — M. Kuišienė 
20812 — Z. Vambut 
20848 — J. A. Vodžiunas 
20881 — J.i Kazlauskaitė ■
nadorz ■ .Ą.>ItąisintaS 

• J. Mocaitis
A. A. Matazinskas

J. A. Vodžiunas

2(į885
20888
20913
20928 — M. Spalgininė
20952 — K. Urbonienė

Tel. Blvd. 818i-
AL Woitkewia» 

BANIS
AKUIERKA

Puriu patyrimų 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote

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

Ofisas ir Labaratorijai 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
Ir nuo 6 iki 7:k0 va), vakarais.

į Dienomis: Canal 
Telefonai! DiixelN(il!f>0

( Boulevard 4186

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusiąs ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas^ 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias Ir 
chronines ligas N APR APATI
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted SU

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

ROSBl.ANUO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 1)147

^^DR. HERZMAfi
-Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas r»«r * S 
meti| lcH.iy>o pa tyręs ciil-
rurgas ir akušeris.

*

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, 111.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

Dr. Chiropractor ir

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Ofiso Valandos! nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

Svarus dantys, tai 
teras dalykas — su 

dantų molčia kuri 
nesubraiio dantų. 
Plaukit savo dan
tis su

COLGftTES

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

' J

privatiškų gydymui kambarį*
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko-

V .................... . .................................... !■ /

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

20958 — T. Ivanavičienė 
20961 — D. Siuraitė 
95709 — I. Bučius 
95702 — K. Lekauskis 
95650 — B. Antonaitis 
95643 — E. Rutavičaitė 
20972 — M. Gervienė 
20977 — B. Hamošauskienč 
20996 — D. Kondrotas 
21001 — M. Monkienė 
21008 — O. Dauptienė 
21013 — P. Valavičiūtė 
21022 — J. Bukantas 
21027 — N. Kasparicnė 
21033 — A. Zave 
21040 — A. Bieliunaitė 
21049 — R. Poviliunienė 
21052 — K. Slavickienė
21061 — M. Keščauskienė
21062 — M. Marmokevičienė 
21066 — M. Sarakaitė 
21079 — L. Peleckis 
21084 — K. Zeronas 
21089 — P. Visnauskienė 
21093 — 
21095 — 
21102 —,
21107 —j Z.:'Rutįiąuąk-as
21108 —'J. Petraitis 
21110 — J. Drungels 
21114 — R. Markunienė 
21120 — A. Janonienė

• t

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
j ‘Naujieną” ofice, '

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8033
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

FrancuziJte Daktaras

O. Zeigis 
E.- Lauraitiėnė 
A. Baltriunas

I

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 Banfcr 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų 
•V.';’

Biuras 4348 Archer Avė.

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

Telefoną^ Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

jifiką btią gyhy- 
m<o. Didklit skai
čius žmoatų U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progų duoti 
geriausi medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligų.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesų. Visiika pa

slaptis yra užtikrinta. j

* Dr. B. M. Ross, "
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. ’ 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj*. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų, 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedalioj nuo

nų. Panedėlyj, seredejs ifi 
■ubatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros /( 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodb kurį gali 

vartoti kiekvienas be įokio nesma
gumo arba sugaiši ino laiko.

Mes turime metbdą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumčt iu musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai'.sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ina arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. ’ Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti 
kurie turi be vilties ligas, kur 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, “patentuotų durnų* 
nepagelbėjo. ,Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščiais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus r - 
inus kvėpavimus, visus tuos y nemaloniua 
pajroxyzmus. /

Tas dykai pasiūlymas yra/labai svarby, 
kad ncpraleiduH bent vieną diena. Ra&yki- 
'te tuojaus ir pradėkite metodų tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik/ atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandienz— jums nereikia
mokėti nei už pašto ženkleli.

arba
metodas

užsiėmi-
pagel-
tiems 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
meto- 

negali-

Dykhi bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO 72-B.

Niagara and Hudson Stą., Buffalo. N. X 
Atsiųskite dykai bandymui ju»ų me

todo pas:
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nerviškos, nusilp- Lietuvių Rateliuose
NĖJUSIOS MOTINOS

Nuvargo augindama vaikus 
ir prižiūrėdama namus. — 
žiūrėkite, kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 

pound pagelbėjo.

Baigė vidurines mokyklas
Šiemet daug lietuviu baigė vi

durines mokyklas.

Amelia R. Kubis
Joseph J. Kutą
Anna A. Lukas
Ethel Lūkės
Julia Lukusunas
Angelą K. Markoutsas
Rudolph J. Pavlig
Albert Sroga

Schurz High School

PRANEŠIMAI. ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2ĖME

Indianapolis, Indiana. — “Aš bu
vau labai nervuota ir labai blogame 

padėjime kuomet 
žindžiau savo kū
dikį ii- girdėdama 
kalbas apie Lydia 
E. Pinkham’s Ve
getable Compound, 
aš pradėjou jas 
vartoti. Nuo ant
ro butelio aš pas
tebėjau didelį pa
gerėjimą ir aš dar 
vis vartoju. Ai 
dabar visai nener- 

vuota ir jaučiu kaip kitas žmogus. 
Tai yra puikios gyduolės dėl kiekvie
no nervuoto ir nusilpusio ir aš malo
niai suteiksiu informacijų kas link 
vartojimo jų. Aš manau, kad nėra 
geresnių gyduolių ir aš suteikiu da- 
leidimą spausdinti šį mano laišką”. 
— Mrs. Anna Smith, 541 W. Nor- 
wood St., Indianapolis, Indiana.

Svarba Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound yra tame, kad jos 
pagelbsti visoms moterims nuo jų ži
nomų ligų.

Jei jus esate nervuota ir nuvargusi 
ir turite skaudėjimus jūsų žemutinėj 
daly kūno arba nugaros, 
kad Vegetable Compound pagelbėjo 
kitoms moterims, kurios turėjo tuos 
pačius simptomus. Pardavimui pas 
aptiekorius visur.

atminkite,

Pereitą savaitę užsidarė vi
sos viešosios pradinės ir vidu
rinės mokyklos. Daug- jaunų lie
tuvių baigė pradines mokyklas. 
Bet taipjau pažymėtinai dide

lis skaičius lietuvių baigė ir vi
durines (high) mokyklas. Pir
miau lietuviai tenkindavosi tik 
tuo, kad vaikas šiaip-taip baig
davo pradinę mokyklą ir tuo- 

Aš jau stumdavo jį prie darbo. Tie 
laikai jau praėjo. Dabar kiek
vienas stengiasi suteikti savo 
vaikams kiek galima augštesnį 
mokslą. Todėl kuomet pirmiau 
baigę pradinę mokyklą vaikai 
eidavo kartu su tėvais į dirb
tuvę ar kasyklas, dabar jaunie
ji eina augštesnį mokslą ir d i-1 
dina skaičių lietuvių profesio
nalų, taipjau užima kitas augŠ- 
tesnes vietas industrijoj ir ko
mercijoj.

metų kursų: 
G. Baranowski 
Geshkewich 
Rechtoris

Keturių 
William 
John F. 
Stephen
Albert C. Margolis 
M. Lorraine Vilas 
Dviejų metų kursų: 
Irene J. Baranowski 
Mildred Michaelis

Crane Technical High School
Keturių metų techninį kursų 

baigė:
Anthony F. Žemaitis
Michaelį Kaziųnas
F. Henry Kortas
Harold S. Lappen
Harold Meitus
Harold Pales
Dviejų metų kolegijos:
James J. Yaculle

Bowen High School

PraneSimaa Brldgeporto Lietuviams.
Visi, norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
narnos, 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 9663.

Susivienijimas Lietuviškų Organi
zacijų ant Town of Lake rengia svar
bų vakarą kolonijos visuomenei bir
želio 27 d., 7:30 vai. vak. Davis Sq. 
Park (didžiojoje) svet. 44 ir' So. Pau
lina Sts.

Programas susidės iš prakalbų, dai
nų ir deklamacijų, šiame vakare bus 
paaiškinta susivienijimo veikimas ir 
kas bus veikiama ateity šios apielin- 
kės lietuvių naudai. Jžanga dykai.

Kviečia visus atsilankyti
Susivienijimas.

G. D. L. K. Vytauto priešpusm-eti- 
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioje 27 
d. birželio paprastoj svet., 8 vai. vak. 
Malonėkite visi draugai susirinkti, 
nes bus svarstomas apie pataisymą 
konstitucijos ir khs ling 20 metų su
kaktuvių apvaikščiojimo, kuris bus 
30 d. rugpjūčio.

— Nut. Rašt. N. Klimas.

4ri GRAŽUS ruimai dėl rendos — 
elektros šviesa, maudynė ir kiti visi 
reikalingi įrengimai. Naujame na
me, šviesus ruimai.

Kreipkitės šituo antrašu: 
827 West 34 Place, 

(Įmos užpakaly)

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario vie

nam vaikinui. Turi būti South 
Side, apie Englewood. Praneš
kite laišku. M. B. Mikol, 5902 S. 
Wentworth Av., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos su 

arba be valgio . Kambarys švie
sus ir jame daug oro.

4355 S. California Avė.
Ant Imu lubų

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj — apgy- 

, . m - iii” 11 ” ,vcwu‘-’ai lų muilino 1«*1Ventoj visokių tautų. Turi būt stikliniais porčiais miegojimui,
parduota greitai. Kreipkitės į 
Naujienų Ofisų, Box No. 504.

GROJIKUS pianas ir fonografas 
su suoleliu ir 150 volelių geriausios 
muzikos, turi būt tuojaus parduota, 
nes savininkas apleidžia miestą. Kai
na $100 ir $11 sandėlio kaštų. Pri
imsiu išmokėjimais.

1389 Milvvaukee Avė.
Klausk Mrs. Plucinski štore

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

APŽIŪRĖK ŠITĄ DVIEJŲ 
FLATŲ NAMĄ

5 ir 5 kambarių mūrinis namas su 
. ......... . ‘ garu 

šildomas, plieninė konstrukcija, kie
tas medis peniem ,didelis Arco boile
ris, randasi ant Marshfield Avė. j 
pietus nuo 76tos gatvės, savininko pa- 
budavotas.

HORTON HOME BUILDING CO.
7838 So. Racine Avė.

Phone Vincennes 9535

$3,500 nupirksi puikią 6 kambarių 
su “Sun Parlor” bungalow, 5841 So. 
Richmond st., karštu vandeniu šildo
ma, aržuolu baigta, sietelių ir stiklų 
užpakalinis prieangis, grįstas etik, 
užlaidos, knygoms šėpa, puikus bufe
tas ir visi patogumai. Kaina $9,800.

WM. WITWICKI,
6034 So. California Avė. 

Tel. Republic 9020

Keturių metų abelna kursą: 
John A. Agur
Mary B. Tupės
Dviejų metų kursą:
Marcella A. Pocius

Ncrth Sides Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks birželio 26 
d., 7:30 vai. vak. Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. — Valdyba.

RENDAI KAMBARYS
Tinkamai prirengtas dėl dviejų as

menų. Vyrams .merginoms arba ve
dusiai porai. Turi būti blaivus.

Atsišaukite
2857 So. Emerald Avė. 

(kampas 29 St.) 
(3 flatas iš fronto)

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Grosernė ir delikatessen; daromas ge
ras biznis, 4 kamb. pagyvenimui, pigi 
renda, ilgas lysas, gera transportaci- 
ja; parsiduoda su rakandais ir Fordu 
arba vienas biznis, už labai pigia kai
ną, nes apleidžiu šį kraštą — pasisku- 
binkit. Tel: Boul. 1524. 5135 So.
Halsted St.

PARSIDUODA namas, 6-6 kamba
rių ir garadžius dėl 2 mašinų. Na
mas naujai išdekoruotas. Taipgi ir 
mašina s^kiu parsiduoda. Del grei
to pardavimo patirsit ant vietos. At
sišaukit greit, nes turi būt parduota 
j trumpą laiką. Antanas Petkus, 6234 
So. Maplevvood Avė. Telefonas 
Prospect 5690. Agentai neatsišaukit.

AUKSINĖ PROGA

Puritan 
Malt

Prašykite kiano puritan ir 
turtingiausį stipriausi, malt 
dėl geriausių pasekmių.

gaukite
extract

Jus nežinosite kaip geras 
kol nepabandysite.

jis yra

Padarykite bandymą — šiandien.

Dvi rųšis — Plain Puritan Malt 
Extract 3 uncijų pakelis apynių ir 
Puritan Hop-Flavored Malt Sugar 
Syrup.

PuriTan
NOV M.AINrtAvoMO A ■ exT«*cr

‘Highest OcusJity’

Į Lietuvą
White Star Line

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

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southarnpton — 
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 pasL 

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

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

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai I 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

šiemet Chicagos vidurines 
mokyklas baite 6,000 mokinių. 
Kiek jų tarpe yra lietuvių ne
galima tikrai pasakyti, kadan
gi daugelis taip pakeičia savo
pavardes, kad jose nebepasilie-1 Flovver Technical High School 
ka jokio lietuviškumo. Tečiauų 
daugelis išlaiko savo pavardes 
grynomis ir sųrašuose baigusių 
vidurines mokyklas galima nu
spėti šiuos esant lietuviais:

Englevvood High School

Dviejų metų kursų: 
Anna Guzausky 
Mildred C. Zemait 
Sadie Floodas 
Isabelle E. Karalius 
Lena M. Satikis

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo “Orleano Mergelė” 
vyks birželio 27 d., 7:30 vai. vak. 
VIcKinley 'Park svetainėje. Visi D. 
Skyriaus nariai esate kviečiami, nes 
>us apkalbėjimas link rengiamo pro- 
gramo Keistučio Kliubo piknike ir iš
važiavime Dramos Skyriaus j Bever- 
ey Hills birželio 29 dieną.

— Pirmininkas.

REIKIA DARBININKŲ

J’ARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Turi būt parduota j trumpą lai
ką, — kas pirmas, tas laimės. Pini
gų daug nereikia; biznis geras; ke
turi kambariai dėl pagyvenim-o; lysas 
ant 3 metų.

Atsišaukite
3806 So. Wallace St.

Keturių metų abelna kursų 
baigė:

Wilhelmina Benzies
Anna Pruzausky
Isadore
Fausta
Dviejų
Adolph
Anna Udovsky

Pruzausky 
C. Skutas 
metų kursų:
E. Pavelkis

Austin High School
Keturių metų abelna kursų: 
Julian Janusz
Dviejų metų kursą:
Bernice E. Lillis 
Albert Zakarauskas

Hibbard High School
Keturių metų kursą: 
Francis J. Buskens

Pullman amatų mokyklų
Joseph F. Stanwich
William V. Zoleskie

Tilden Technical High School
Keturių metų techninį kur

sų:’
Christ Kardas
John Kelia
Frank Petrowski
Anth. M. Žukauskas
Dviejų metų kursų:
Charles S. Matecki
Frank E. Peperas
Matt. Ryąkiewicz
William P. Metas 
Frank A. Norvvell

Lake View High School
Dviejų
Lucille
Anne S. Zalusky

metų kursą: 
Vargęs

Hyde Park High School
Keturių metų abelna 
Jacob Gursky 
Pauline Vilės 
Beatriče Witkowsky 
Dviejų metų kursų: 
Ida Blinsky 
Lillian Mincovsky

kursų:

Harrison Tech. High
Keturių metų abelna 
Margaret M. Beiliui, 
Felix A. Guzik 
Roselyn C. Juraška 
Bruno Rybicki 
F. H. Sadowskas 
Charles L. Sarsoun 
Alfred H. Bartusch 
Charles S. Burdick 
Henry Madeksho 
Bemard I. Vitkovsky 
William Mackiewicz 
Martha C. Palonis 
Hattie Pilka 
Dviejų metų kursų: 
Frank Bemat 
Jerry Burda 
Mildred F. Danda 

Charles A. Guzaitis

School
kursų:

Cahimet High School
Dviejų metų kursą: 
Emma M. Markei 
Margaret Yourell

Lindblom High School 
Keturių metų kursų: 
Samuel L. Bullas 
Josie E. Janush 
Harriet E. Norbut 
Frank J. Vita 
Dviejų metų kursą: 
Pauline K. Burkis 
Josephine A. Kareiva 
Stella C. Krasnausky 
Bernice Kasper 
John H. Kieviet , 
Pauline T. Markūnas 
Elsie L. Pajauskas 
Joseph G. Rogals 
Mary Roupas 
Stella Saltmeris 
Jos. C. Stanislavski 
Agnės Strubin 
Amelia E. Urbatis

PASARGA
rfESIG ARSIANTIEMS

Klaidos padarytos ha8kelbimo, turi 
‘m t atitaisytos | 24 ved.

Jokie apskelbimai iš streiko apka
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•lant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

Apskelbimais.
Pardavimai Savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsi vedimai, asmenų 
mai ir tt. turi būt iš kalno 
mi

Jeigu kurte apskelbimai

_________ VYRŲ
REIKALINGAS rimtas 

vyras mokąs gerai lenkų ir 
rusų kalbą, mokąs gražiai 
rašyti ir skaitliuoti, norįs 
avansuoti ir sutikti pradėti 
iš mažo, nesibaidąs ilgų va
landų. Tinkamam vyrui dar
bas ant visados. Ateikite 
tarp 6 ir 7 vai. vakare šiuo 
adresu: 1720 W. Chicago Av.

PARDAVIMUI Ice Cream parloras 
ir krautuvė. Randasi: Notions, Sta- 
tionary, vaikų zabovos ir kiti daik
tai. Geri 
pigiai.

Atsišaukite

Parsiduoda du dideli biznio namai, 
2 augštų medinis ir 3 augštų mūri
nis, su dideliais Storais, garadžius dėl 
10 karų, lotai 51x210 pėdų, geroj ir 
gyvoj Roselando biznio gatvėj, tirš
tai lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
apielinkėj. Tinka visokiam bizniui. 
Verti yra didelių pinigų, bet bus par
duoti labai pigiai abu kartu ar sky
rium. Nelaukite, bet tuojaus atsi
kreipkite:

M. G. VALASKAS, 
11444 Michigan Avė., 
Phone Pullman 0670

3528

rakandai, parduosiu

M. P.,
So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserio, Ice 
Cream ir saldainių krautuvė, 5 
kambariai gyvenimui. Randa pi
gi, ilgas lysas. Atsišaukit

2858 W. Pershing Road

SPECIAL BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

Parsiduoda 2jų augštų muro namas, 
po 6 ir 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, augštas cimentuotns^ skie
pas, antaukštis drabužių džiovini
mui, namas randasi, Brighton Parke, 
parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
mažesnio namo, namas turi būt 
Brighton Parke, arba South Sidėj.

Kreipkitės
FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

(Bus daugiau)

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelj.

Naujiena Spulka 
1739 S. Halsted St.

“Birutės” Choras rengia šeimyniš
ką išvažiavimą nedėlioj 29 d. birželio 
į Willow Springs miškus.

Visi, kurie manote dalyvauti išva- 
žiame, kviečiami atsilankyti ketverge 
j Choro pamokas Mark White Parko 
svetainėj ir užsiregistruoti, nes bus 
pagaminti valgiai tik nnt tiek žmo
nių, kiek bus užsiregistravusių, nes 
kitaip nebus galima. Nepamirškite 
ketverge užsiregistruoti.

— Komisija.

Liet,Scenos Mylėtojų Ratelis Roselan- 
de rengia draugišką išvažiavimą j Be- 
verly Hills, su daugybe žaismių ir do
vanų ,nedėlioj, birželio 29 d. < Prasi
dės 9 vai. ryte ir tęsis iki vėlyvo va
karo.

Visi rateliečiai ir jo rėmėjai mel
džiami atvažiuoti ir laimėti dovanas 
už pasižymėjimą žaismėse.

Kviečia Rengėjai.

Pirmyn Mišrus choras iš North 
Sides rengia draugišką išvažiavimą, 
nedėlioj, birželio 29 d. į Beverly Hills, 
su daugybe žaismių ir dovanų. Cho
ras rengiasi padainuoti keletą sma
gių dainelių.

Programe bus daugybė naujų žais
mių už kuriuos bus duodama gražios 
dovanos.

Visa Chicagos visuomenė kviečia
ma atsilankyti. Kviečia Choras.

Visi “Birutės” Choro nariai-ės yra 
cviečiami atsilankyti ant choro pamo
tų ketverte, 8 vai. vakare.

Narių atsilankymas Ketverge yra 
abai reikalingas, nes bus pranešta 

svarbių reikalų. Todėl nepamirškite 
atsilankyti ir prašome nesiveluoti.

— Z. K;

jiežkojl- 
jieėlroji- 
apmolca-

pasirodo 
.oejotini, Naujienų administracija pa- 
•Hpka tehę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikajVivIfnaiMri,

Norintieji pasigarsini l sekamos die 
oos Naujienas, turi p> Įduot savo pa
skelbimą ne vėliąu, kaip 9 vai. va
karo.

REIKALINGI pirmos Liesos 
karpenderiai unistai.

J. G. MEŽLAIŠKIS 
2319 W. 24 St. 
Tel. Ganai 5395

NAMAI-ZEME

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU \-męrginos apsivedi

mui, nepersenos ir ne perjaunos. Tu
riu savo puikų gyvenimą, pasilaikan
tis pusėtinai aš esu vidutinio am
žiaus, dailei atrodantis. Suteiksiu 
kiekvienai atsakymą. Meldžiu atsi
šaukti.

P. BALKANCE
P. O. Box 1164, .... Zeigler, III.

PAJIEŠKAU merginos nuo 25 iki 
39 metų apsivedimui, butų gerai kad 
iš Kupiškio apielinkės, esu vaikinas 
39 metų amžiaus, 5 pėdų ūgio, mergi
na kuri turi nors biskį pinigų. Su 
pirmu laišku prisiųskite paveikslą, 
kurie bus sugrąžinta ant pareikala
vimo. Povilas Varnauskis, 131 W. 
104th Place, Roseland, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
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 Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTE

„rlL* stogų prakiurimas užstaisomas 
tr si.rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Linktj. {staiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
įsjiiga Chicagoj. Tik pątyrę unijos 
dtrbiriinkąi samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavpndlale 0114.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO prie įsteigto 

Mail Order biznio. Nėra kompetici- 
jos, dideles įplaukos pilnai garantuo- 
jancos. Bus priduota banko paliudi
jimas kaipo patikrinimas saugumo. 
Renkia vyro su $500 kapitalo.

Telefonuokit tik vakarais
' Crawford 0791

GERA PROGA MOTEREI 
Reikalingas partneris — mote
ris su keliais tūkstančiais dol. 
kapitalo prie hotelio pietinėj mie 
sto daly. Turiu daugiau biznių ir 
man sunku juos visus vienam 
vesti. Sugabiai moterei gera pro
ga įeiti į pelningų biznį. Atsišau
kite: Naujienoj Box 506.

KARŲ BUDAVOTOJAI 
Patyrę dirbti ppję paujų refrige- 
rator karų. Darbas nuo štukių. 
Nėra darbininkų streiko.
American Car & Foundry Co. 

2310 S. Paulina St.

PARDAVIMUI namas ant 18 neto
li Union, elektra, gesas, visur.naujai 
ištaisyta, žemai Storas ir 3 ruimai 
viršui iš fronto 6 ruimai, užpakalyj 
4 ruimai. Visi ruimai šviesus, par
duosiu pigiai tik $3,300 įnešti, morgi
čius $4,000.

JOHN P. RASHINSKI, 
3200 So. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
Kas jieškote kero namo patogiam 

gyvenimui ir už nedidelę kainą —- pa
sinaudokite šia proga. Du nauji tik 
pabaigti namai po pusantro pagyve
nimo turi būt parduoti trumpam lai
ke. Imokėkai $3000, kraustykis ir 
gyvenk. 5923-25 So. Robey St., Savi
ninką galima matyt nedėlioj.

REIKALINAS l>arberys. Dar- 
bas nuolatinis, mokestis gera. 
Atsišaukit tuojaus

FRANK DRUKTAINIS 
4642 So. Western Avė.,

Telephone Lafayette 4231

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 muro namai ant 

vieno loto. Vienas fialas 5 kamba
rių; elektra, maudynės ir gasas. 
Antras — 4 kambariai: elektra ir 
gasas. Kaina $5,300. Vieta — 29 
ir Emerald Avė. Savininkas gy
vena 919 W. 34th St., 3 lubos.

PARDAVIMUI 6 kambarių frėmo 
karage, su maudyne, elektra, augštu 
beismantu ir uždarytu porčium. Di
delis lotas, gražus daržas. Kaina 
$2600. Morgičius $1800.

Atsišaukite
A. J. CARLIN, 

3640 So. Parnell Avė.

REIKALINGAS geras barbe- 
rys parandavot barber shop su 
visais fikčeriais, 2 kambariai gy
venimui .Biznis išdirbtas per 17 
metu. 1012 W. 31 St., 2 lubos, v '

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai labai 

pigiai, kas norėtų galėtų ir pasi
likti gyventi kambariuose, atsi
šaukite pas namo savininkų ant 
pirmų lubų į krautuvę.

2040 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA naujas Star touring 

karas visai pigiai lengvais išmokėji
mais, priežastis — išvažiuoju j kitą 
miestą. 
$150.

Cash reikia, nemažiau kaip

FRANK NARBUT, 
1531 N. Wood Str.

Armitage 3048

PARSIDUODA namas su visa bu- 
černe arba bučernė viena. Puikiai iš
dirbtas biznis, bet mirus savininkui 
biznis turi būti tuoj parduota. Biznio 
adresas 2050 W. 22 St. Delei pilnes
nių informacijų kreipkitės prie

J. J. NOREIK, 
2210 W. 22 St.

NAMAS IR LOTAS PARDAVIMUI
2 augštų medinis namas su štoru. 

Elektros šviesa. Pečiais šildomas ant 
1618 So. Union Avė.

Atsišauk:
6854 Bennett Avė.
Hyde Park 2112.

ŪKININKAI, PUIKI PROGA

Pats savininkas parduoda labai 
gerą farmą, aptverta drato tvoro
mis, 40 akerių juodžemio, 32 ake
lių dirbamos, o kita miškas. Na-

REIKALINGOS FARMOS
Turime daugybę gerų namų mai

nymui ant farmų. Farmeriai kurie 
norite parduoti ar išmainyti atsišau
kite tuojaus.

ELTA COMMERCE CO., 
3251 So. Halsted St.

Yards 1234

PARDUODU mūrinį namą, dviejų 
pagyvenimų: 2 po 4 kambarius; gara
džius dėl 2 mašinų. Namas randasi 
Bridgeporto apielinkėje. Kaina 
$6000. Cash $1500. Mainysiu ant 
bučernes, grosernės ar kitokio biznio.

J. BALČIŪNAS, 
3200 Lowe Avė. 

Phone Boulevard 9265

PARDAVIMUI 6 kamb. mo
demiškas mūrinis bungalo^, pu-

dcHu%kv^Tv‘a“sPngtslaXleš;is6 bloko nuo bulvaro ir “bus’o” 
gera barnė ir vištininkas ir škic-. linijos., Trys blokai nuo lietuvis- 
!££, V1S'i<knlni"i«.W",KSi1U kos bažnyčios ir mokyklos. 6627tinio kelio, kaina $2,500. Kreipki
tės 6 vai. vakare arba laišku.

W1LLIAM KAZLAUSKY
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

2 fl. front

REIKALINGA FARMA
6 pagyvenimų medinis namas išsi

maino ant farmos. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted Street, 
Boulevard 9641.

S. Mozart St. Republic 7190

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antras 

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

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

160 N. La Šalie St.
------------------------------------------ WEST PULLMANO PROGA

PABDAVIMUI Fordas su lan- Mainysiu arba parduosiu už- 
gais, 1923 m. Parduosiu, arba pinigus gerą mūrinį namą su 
mainysiu ant bile kokio seno au- bizniu. Du lotai šaly. Mainy-' 
t()mobiliatis. |siu. bile ant kokios propertės. Jgpecjaljaj Kursai Dress

J. M., 900 W. 31 St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

Reikalas yra svarbus. Norintis 
gauti pelningų vietų meldžiu 

" I kreiptis pas
S. MARKŪNAS 

547 W. 120th Str., 
Tel. Pullman 4674PARDAVIMUI pieno išvežiojimo 

\vhole sale ir retail biznis; Ice 
box’iai, arklys, vežimas ir visi ko- 
stumeriai. Pieną ir kitus reikme-. r Anuno
nius suteiksime musų dirbtuvėje. NOKIU PARMOS i
Atiduosime už pirmą teisingą pa- Turiu du didelius biznio namus, 
smlymą. I .

3251 So. Emerald Avė. vieną dviejų augštų mediny, o ki- 
Phone Boulevard 0727 _ trijų augštų mūrinį, abu su'

dideliais storais, geroj ir didelėj 
biznio gatvėj. Mainysiu ant ge- 

abu ros farmos Wisconsino ar Michi- 
’ gano valstijose. Atsišaukite: 

| M. G. VALASKAS 
J11444 Michigan Av., Chicago, III,

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

GERA PROGA 
PARSIDUODA DU BIZNIAI

Bučeręė ir kendžių krautuvė, i ‘ 
lizniai geri. Parduosiu bile vieną 
pigiai. Nepraleisk šią gerą progą.

Kreipkitės pas
A. BADAUKIS,. 

1979 Canalport Airė*

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER* BARBER COLLEGE 
105 Boi Wells Str»< Chicago-

__ _ . _• .... ______ -____  . _ . ..___ ___________________ '... ___ )




