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MacDonald’s susi 
tarė su Herriotu

Rusija kenčia vargą, sako 
sovietų viršila

J. W. Davis demokratų nomi
nuotas kandidatu į prezidentus
Anglijos ir Francijos pro 

mjerai susitarė dėl pro- 
gramo

MacDonaldas su Herriotu 
ruošė notą aliantams dėl 
kymo Dawes’o plano.

SU- 
tai-

Darbininkai kenčia vargą.
Rykovas sakė.
“Javų mums pakaks, Ameri

kos pašalpos mums prašyti ne
reikės. Musų pramonė šiandie 
nupuolus, — sumažėjus iki 45 
nuošimčių tos, kokia buvo pir
ma karo, o algos darbininkams 
mažesnės apie 60-70 nuošimčių. 
Savo darbininkams mes neda
vėm nė minimum to, kas jiems 
reikalinga. Dagi prieš karo lai
kų algos dabar butų nebepa
kankamos gyventi.”

25% darbininkų be darbo.
Dvidešimt penki nuošimčiai 

darbininkų Rusijoj yra be ctar- 
bo. Tik keturi nuošimčiai pro- 
duktingųjų pramonių yra priva
tinių žmonių rankose. Apie ke
turis nuošimčius kontroliuoja 
užsienio koncesininkai.

Rykov pažymėjo, kad daugiau 
koncesijų sovietų valdžia nebe- 
duosianti.

Nedrąsus kalbėtis su Mac- 
Donaldu

PARYŽIUS, liepos 9. — Ang- 
lijos premjeras MacDonaldas 
konferencijoj su Francijos pre
mjeru Herriot’u sutaisė bendrą 
notą kitiems alijantams. Notoj 
duodama sugestijų, kaip įvairus 
klausimai dėl Dawes’o ekspertų 
plano vykdymo galėtų būt išriš
ti interaliantų konferencijoj 
Londone, kuri įvyks liepos 16 
dieną.

MacDonaldas pareiškė, kad 
apie atidėjimą konferencijos nė 
nemanoma.

Po konferencijoj su Herriotu 
-Anodijos premjeras priimdamas 
spaudos atstovus pareiškė, kad 
jiemdviem pavykus padaryti ge
ra pradžia pilnam Francijos su 
Anglija sutarimui.

“Mes susitinkame su visa ei
le begalo painių nesusipratimų, I 
išbujojusių per kelerius pasta-1 
ruosius mietus,” pasakė p. Mac
Donaldas. “Reikės nemaža lai
ko, reikės abiem kraštam turėti 
nemaža kantrumo ir širdies dos
numo, kad visa tatai išlyginus ir 
kad musų kraštai pataptų vėl 
draugingiausi pasauly.

“M^s nesame priešai, bandą | 
atrodyti draugais. Mes esame! 
draugai, bandą pašalinti nesusi-i 
pratimus. Mums pasisekė pada-; jyginus su pirmesniais metais, 
ryti gera pradžia, bet mes tu-1 paVyZdžiui, 
rime imti kiekvieną dalyką at-' 
skirai. Išsprendus vieną klausi
mą, atsidaro kelias išspręsti ki- 
’em dviem klausimam. Mes ne 

burtininkai, — mes turime skai-. 
tytis su visuomenės opinija ir • 
su savo parlamentais”.

“Su MacDonaldu mes daug 
atsargiau kalbame apie koncesi
jas, negu kalbėjome su Urgua- 
rtu”, pasakė Rykov’as.

Javų auginimas yra 10-15 
nuošimčių mažesnis, nei pirm 
karo. Medvilnės kultūra suma
žėjo 50 nuoš. Beveik visą did- 
menog pramonę kontroliuoja 
valdžia, bet 85 nuoš. mažmenos 
prekybos tebėra privatinėse 
rankose.

Rykov sako betgi, kad tie 
l.eskaitmens, aplamai, rodą didelį 

sąlygų Rusijoj pagerėjimą, pa

dveji metai atgal 
darbininkų algos siekusios vos 
30 nuoš. to, kiek jie gaudavę 
pirm karo.

Rykov'as pripažįsta kad 
Rusija kenčia-vargą

John W. Davis - demo 
kratą kandidatas į 

prezidentus

Menkas derlius; pramonė su
smukus; darbininkai gauna 
menkesnes nei galima gyventi ■ 
algas; 25% darbininkų be 
darbo.

Partijos konvencija, pusę mėne- 
| šio besikankinus, pagaliau po 

103-čio balsavimo nominavo 
West Virginijos advokatą.

MASKVA, liepos 9. — Sovie
tų laikraščiai dalinai išspausdi
no įdomią A. Rykov’o kalbą, ku
rią jis laikė penktajame komu
nistų internacionalo kongrese 
Maskvoj.

Jis kalbėjo apie ekonominę 
Rusijos padėtį. Pasak jo, šių 
metų derlius, aplamai imant, 
busiąs menkesnis, palyginus su 
praeitųjų metų derlium, bet ka
dangi šiemet buvę užsėta dides
ni žemės plotai, tai javų surink
ta busią beveik tiek pat, kaip 
praeitais metais. Valdžia tikėju- 
sis galėsianti eksportuoti apie 
8,000,000 tonų javų, bet kaip 
dabar pasirodą, tai negalėsianti 
išvežti užsienin nė 4,000,000 to
nų. Tai reiškia didelį valstybės J. Pierpont Morgano advokatas, 
pajamų sumažėjimą. buvęs Wilsono laikais Amerikos

NEW YORKAS, liepos 9. — 
John W. Davis, iš West Virgini
jos, šiandie liko demokratų par
tijos konvencijos nominuotas 
kandidatu Jungtinių Valstijų 
prizidento vietai.

Demokratų konvencija pralei
do ištisas dvi savaiti besivaržy
dama dėl kandidatų, pasidalinus 
į du vyriausiu lageriu: remian
čių jų McAdoo kandidatūrą, ir 
Al. Smitho šalininkų, nė vie
nam, nė antram tečiau negau
nant reikiamojo skaičiaus — 
dviejų trečdalių balsų. Padėtis 
buvo desperatinga. Situacijai iš
gelbėti pagaliaus McAdoo pra
nešė konvencijos prezidiumui, 
kad jis pasitraukiąs iš kontesto, 
ir kaip paprastai dedasi, arenon 
buvo išstumtas “tamsusis žir
gas” — didžiulių korporacijų ir

!*■Mara

CALVIN COOLIDGE, Jaun.
Prezidento Calvino Coolidge’o sūnūs, 16 metų, miręs praei

tą pirfnadienį. Vakar jo kūnas iš Washingtono išlydėta į Ply- 
mouthą, Vermonte, ir šiandie ten bus palaidotas Prezluento 
šeimynos papuose.
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ambasadorius Anglijai — John 
W. Davis.

Pasiutas jį nominavimui, Da
vis 101-u balsavimu gavo 316 
balsų, 102-u — 415, ir 103-iu — 
823 balsus, daugiau nei reika
laujamu du trečdaliu baisų.

John W. Davis yra 51 metų 
amžiaus, gimęs 1873 m; balan
džio 13 d. Clarksburge, West 
Virginijoj,

Brazilijos maištininkai 
esą sumušti

Maištininkų centras, Luz’o ka
reivinės, esą federalių jėgų 
paimtos; mU§y žuvę 250 ka
reivių.

(BUENOS AIRĖS, Argentina, 
liepos 9. — Telegramos iš Rio 
de Janeiro skelbia, kad Brazi
lijos valdžios karinės jėgos pa- 
ėmusios didžiąsias Luz kareivi
nes ,Sao Paulo mieste, kareivių 
sukilimo centre, ir federalė ar
mija kontroliuojanti padėtį.

Mūšy, kurs įvykęs tarp maiš
tininkų ir valdžios bei valsti
jos jėgų netoli San Bernardo, 
tarp Santos ir Sao Paulo, 250 
kareivių buvę užmušta ir apie 
200 sužeista.

Paėmimas Luz’o kareivinių 
yra tur būt didžiausias smū
gis maištininkams. Iš tų “Cuar- 
tel dela Luz” kareivinių suki
limas ir prasidėjo, o jos yra 
vienas svarbiausią krašto ka
rinių postų.

Antras svarbus mušis įvykęs 
garsioj Iparangos stovykloj, 
netoli Sad Paiįlo, kur sukilė
liai buvę' lai p jlurTcdc rale s ka
riuomenės nugalėti.

Sukilimas Bolivijoj
BUENOS AIRES, liepos 9.— 

La Nacion korespondentas La 
Paže, Bolivijoj, praneša, kad 
Santa Cruz dela Sierroj, arti 
Brazilijos sienos, kilęs maiš
tas. Maištui vadovaują liberalų 
partijos lyderiai.

Ambasadorius Houghton 
skubinas Londonan

Gabenąs instrukcijų KePogui, 
Amerikos atstovui 
liantų konferencijoj.

intera-

WASHINGTONAS, liepos 9. 
— Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Vokietijai p. Houghton, 
kurs prieš savaitę grįžęs Wa- 
shingtonan tikėjosi praleisti 
čia keletą savaičių vakacijų, po 
kelių konferencijų su preziden
tu Coolidge ir valstybės sek
retorių Hughes, urnai grįžta 
vėl Europon. Jis išplauks ket
virtadienį, kad suspėjus atvyk
ti Londonan apie liepos 16, 
kuomet ten prasidės intera- 
liantų konferencija. Manoma, 
kad jis gabena svarbių prezi
dento instrukcijų ambasado
riui Kelloggui, kurs -kalbamo  j 
konferencijoj atstovaus Jung
tinėms Valstijoms.

Konvencija kone subankrutino 
visą demokratų partiją.

NEAV YORKAS, liepos 9. — 
Jei demokratų konvencija dar 
lutų kiek pasitęsus, ji butų 
subankrutinus visą demo
kratų partiją. Jos konvencijos 
išlaidos siekia 800,000 dolerių 
ir nacionalis partijos komite
tas susirūpinęs, iš kurių šalti
nių reikės deficitą padengti.

AILiBERT LEA, Minu., liepos 
9.— Gyvenanti farmoj netoli 
Northftvood, la., našlė 
Wallace nunuodijo sąvo 9 me
tų sūnų, o paskui pati nusi
nuodijo.

Mabel

X

Amerikos kapitalistu 
vargai Rumanijo j

Slavą kraštai ruošias pri 
pažinti Rusiją
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Durazzoj, Albanijoj, pa 
skelbta karo padėtis

Tuo budu valdžia norinti su
gauti banditus, nukovusiu? 
du amerikiečiu.

TIRANA, Albanija, liepos 9.
Albanijos prezidentas Noli 

paskelbė karo padėtį visoj Du- 
razzo provincijoj, tikėdamas, 
kad tuo budu lengviau pavyks 
sukrauti banditus, kurie praeito 
balandžio mėnesį Tirana-Skų- 
tari vieškely nužudė du Ame
rikos pirkliu, Colemaną iš New- 
Yorko ir de I.ongą iš San Fran- 
eiseo.

[Tai, be abejo, pąsaka. Karo 
stoviui paskelbti turėjo būt 
visai kitokių ir svarbesnių prie
žasčių, ne kad nukovusiems du 
amerikiečiu plėšikams, gaudy
ti].

Bus teisiamas kroaty 
vadas Radin

BEIL( i R ADAS, J u goslavj ja, 
liepos 9. — Kroatų autonominin 
kų lyderis Radič bus atiduo
tas teismui Zagrebe. Jugoslavų 
vyresnybė kaltina jį dėl anti- 
valstybinęs ir anti-militarinės 
propagandos.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
FARMERĮ

9.

fa

Du vokiečiu pasmerkta 
mirties bausmei

STETIINAS, Vokietija, liepos 
9. — Du vokiečių policininku, 
seržantas Kaws ir serž. Enge- 
let-, kuriuodu metai laiko at
gal Duisberge nužudė Belgijos 
dficierą Įeit. Graffą, tapo teis
mo pasmerkti mirties bausmei. 
Teismas vienok rekomendavo, 
kad bausmė jiedviem butų do
vanota, nes juodu tų žmogžu
dystę padariusiu “patrioto rijais
niotivais.”

190 FILIPINŲ SKAUTŲ PA
ŠALINAMA Iš SKAUTŲ 

REGIMENTŲ

MANILA, Filipinai, liepos 9. 
— 190 Filipinų skautų pašali
nama iš tarnybos už tai, kad 

I jie buvo pakėlę streiką, reika
laudami didesnio mokesnio, ir 
už atsisakymą eiti karinių pra
timų. Aštuoni jų, kaipo įtaria-, 
mi maišto lyderiai, atiduodami 
karo teismui.

UKRAINOJ SIAUČIA 
MALARIJA

MASKVA, liepos 9. — Žinio
mis iš Kijevo, Ukrainoj kilo 
malarijos epidemija. Kai ku
riose vietose visi kaimų gyven
tojai susirgę.

BUCHA'RESTAS, Rumanija, 
liepos 9. — Jungtinių Valstijų 
ministeris Rumanijlii, p. Jay, 
ateinančią savaitę iškeliaus 
Amerikon, gavęs iš Washing- 
tono instrukcijų grįžti, kad pa
sitarus dėl situacijos, kadangi 
Rumanija nebojauti Aimerikos 
protestų prieš konfiskavimą 
Amerikos naftos kompanijų 
turto. Standard Oil kompanija 
mat yra investavus daugiau 
kaip 20 milijonų* dolerių į Riv 
manijos naftos šaltinius, refi- 
nerijas ir tt. Einant gi nauju 
Rumunijos Įstatymu svetimi 
kapitalistai negali naujų alie
jaus laukų nuomoti, kol 60 
nuoš. jų akcijų nebus pačių ru
munų rankose.

Be Amerikos kapitalistų, di
delių kapitalo investavimų Ra
man ijo j turi Anglijos, Franci
jos, Belgijos ir Olandijos kapi
talistai.

Rumunijos valdžia yra be
veik atmetus savo skolas Bald- 
wino lokomotivų ir kitoms 
amerikiečių kompanijoms.

žiniomis iš Pragos ir Belgra
do, dvi slavų valstybės veikiai 
pripažinsią nčio s sovietų Rusi
ją. Tuo tikslu Jugoslavijos už
sienio reikalų ministeris Nin
šič ir Čekoslovakijos Beneš ne- 
užilgio turėsią su sovietų at
stovu Litvinovu konferenciją 
Marienbade, kame pastarasis 
dabar gydosi.

Čekoslovakijos užsienio Vei
kalų ministeris jau senai, kiek 
žinia, darbuojas, kad palenkus 
Franciją pripažinti sovietų Ru-

ST. CHARLES, III., liepos
— Elektrinis Chicago-Aurora- 
Elgin traukinys neto1)i Genevos 
sudąužė automobilį, kuriuo va
žiavo skersai gelžkelį . vietos 
farmerys Julius Miller, 63 me
tų amžiaus. Farmerys liko ant 
vietos užmuštas.

MASKVA, liepos 9. — Penk
tasis komunistų internacionalo 
kongresas pasibaigė vakar. Gri- 
ša Zinovjevas vėl išrinktas ko- 
minterno pirmininku.

BĖD A'RIEBIAM,— NĖ PA
SISKANDINTI NEGALI.

PEORIA, 111., liepos 9. — Be 
kitų nepatogumų, riebus žmo
gus turi dar vargo ir tada, kai 
jis nori pasiskandinti. Tatai 
patyrė vietos pilietis Nicholas 
Worthington. Jis nusitarė pa
siskandinti, ir nuo aukšto tilto 
šoko į Illinois upės duburį. Bet 
jis buvo riebus vyras, sveriąs 
250 svarų. Lašiniai bematant 
iškėlė jį į paviršių ir nebeleido 
nuskęsti, ligi atėję vyrai su ke- 
benąkais ištraukė jį krantam

0RH&
Chicago ir apielinkė.— Šian

die. oro oranžas 
giedra ir verta u;
vakarių vėjas, 
šiaurvakarių.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 75° F.

šiandie saule teka 5:23, lei
džiasi 8:27.

sako, bus 
stiprokas piet- 
pasisukąs iš 

i

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 9 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, J00 frankų ...
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų ...
Lietuvos. 100 litų ........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų .
Suomijos, 100 matkiij ...
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

. $4.33
$4.52 

$15.90
$4.26
$5.12

$10.30 
$13.38 
$37.75
$2.52 

$26.55 
$17.85

Užsienio reikalų ministeriai 
Ninšič ir Beneš rūpinas prieiti 
prie kurio nors susitarimo su 
Litvinovu pirmiau, negu įvyks 
mažosios antantoš konferenci
ja’.

Mussolini suvaržo spau 
dos laisve

ROMA, Italija, liepos 9. — 
Fašistų premjeras Mussolini 
paskelbė, kad dekretas, kuriuo 
suvaržoma spaudos laisvė, nuo 
šio laiko bus grieštai taiko
mas. Tą spaudos suvaržymo 
dekretą fašistų kabinetas pri
ėmė dar pernai metais, bet dėl 
aštraus spaudos protesto ir dėl 
vidaus dalykų padėties iki šiam 
laikui nebuvo vykdomas.

SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS TAŠKENTE

MASKVA, liepos 9. — Iš 
Taškento pranešama, kad ten 
įvykęs smarkus žemes drebėji
mas.

AMERIKOS LAKŪNAI AT
SKRIDO Į BAGDADU.

BAGDADAS, Mesopotamija, 
liejos 8. — Amierikos lakūnai, 
keliaujantieji aeroplanais aplink 
pasaulį, šiandie 5 vai. atskrido 
į Bagdadą. Rytoj 10 vai. Jie iš
skris į Aleppą, Sirijoj.

Telegrafinės Pinigų
Perlaidos Lietuvon
50 Centų

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

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

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

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

NAUIIENO
1739 So. Halsted St., Chicago, IU.



Kas Dedas Lietuvoj
Suomių choro išleistuvės.

Kėdainiai — 28-V pravažiavo, 
grįžusieji iš artistinio turnė 
suomių choro dalyviai. Stotyje 
juos sutiko vietos inteligenti
jos būrys ir gimnazijos moki
niai su direktorium priešaky. 
Pastarajam tarus pasveikinamo 
žodį ir vienam svečių atsakius, 
pasipylė gausus “elekoon” ir 
“valio!” Svečiams buvo dali
namos gėlės, saldainiai; žalu
mynais papuoštas vagonas, ku
riuo dainininkai važiavo. Be 
to, svečiai buvo vaišinami vie
tos Lietuvos Žemės Ūkio Koo- 
per. Sąjungos vaisvynio ga
myklos vynu. Svečiai atsidėko
dami dainavo, dalijo savo ženk
lelius. Pagalios, lydimi orkest
ro ir triukšmingo “valio,” sve
čiai išdundėjo Šiaulių link.

—R.

Irgi “savivaldybes”
Linkmenys, 3-V (Švenčionių 

apskr.) — Atsiradus čia 1920 
metais lenkams Linkmenų Val
sčius tapo padalintas į tris da
lis: vieną pati mažoji dalis te
ko lenkams arba, kaip tuomet 
sakyta, “Šrodkovai Litvai” ant
ra didžiausia Lietuvai ir maža 
dalelė liko ueitralinėje juosto
joj Pavasarį 1923 m., padali
nus tą juostą, pusė Antalksnos 
kaimo, Meironys ir kiti ma
žesni kubeliai, kaip tai: Pe
luotai, Pukiškė, Kiškiai, Cijo
nai, Lapekalnis; ir Miuuriškė 
liko Lenkijai. Tuo būdu iš 80() 
kv. kilometrų su 15 tūkstančių 
gyventojų Linkm. valsčiuje li
ko apie 20 kv. kilometrų su eže
rais ir miškais. Yra čia vals
čius nuo 1920 metų, bet nėra 
čia lenkų , tai ligšiol nesudary
ta valsčiaus tarybos, nerinkta 
iš čia į Švenčionių seimelį Link
menų atstovo. Viršaitį (vaitą) 
ligšiol valdžia skirdavo iš vie
tos gyventojų, bet dabar susi
laukėm kaž kokio kapitono iš 
Varšuvos ar Poznanės. Link- 
meniečių tarpe atsirastų švie
sesnių vyrų valsčiaus valdybai 
sudaryti ir vaitui išrinkti. Ne

žinia, kodėl čia lenkai nesilai
ko net savo konstitucijos. Nau
jas valsčiaus ponas lups mokes
čius, kad nemažiau gavus al
gos lųiip kapitonaujant ir ap- 
sisodina raštininkais.

Seniau čia vieno raštininko 
užtekdavo. Prie rusų, kai vals
čius buvo nepadalintas, būda
vo vienas arba du raštininku. 
Dabar turime jau tris. Mokes
čiams nėra galo. Priseina už 
savo smiltynus parduoti ark
liai, karvės, pirkios, armonikos. 
Kur čia visa išskaitysi ir kur 
čia bus galas. Kai buvo Šven
čionyse Storasta iš Lietuvos pa- 
hėgusis karininkas Nekrašas, 
tai kamavo kaip išmanė.

Visi laukė, kad greičiau jį 
iškeltų, bet geresnio nesulau
kėme. : ,* ' ♦

Buvo pas mus atvažiavusių 
lenkų didikų. Visi jie gražiai 
kalbėjo, gal net aukso kalnus 
žadėjo, bet mes visi gerai su
pratom, kad iš pelų nebus gru
dų. Dabar ir musų valsčius su
kruto siųsti delegaciją su skun
da Varšuvon, kad visa Lenki
ja žinotų,1 koks šeimininkavi- 
mąsV.jy^ą “Kresnose.” Ligšiol 
matydavome lenkų ponų : su
irusiais stogais griūvančias-tro
bas ir dvarų-’neartus laukus,; da
bar matome; kad jų šeiminin
kavimas visą musų kraštą no
ri suardyti ir nualinti.

VVennersten’s
Bohemian Blend

Henning Wennersten Inc.
2960 uavVRENCE AVĖ., CHICaGO

DVIDEŠIMTS MTBAS IŠKILMINGAS
PIKNIKAS

Rengiamas
Lietuviškos Evang. Liut. Pašelpinės Dr-stes

Nedėlioj, Liepos-July 13 d., 1924
Garden City Darže, Lyons, III.

Randasi rytų pusėje nuo černausko Daržo. Pirmas daržas 
išlipus iš gatvekario po kairei.

Tas Piknikas suteiks kai kam ir gerą laimikį, nes musų Draugystė 
visuomet stengiasi atsilankiusią publiką užganėdinti. Taigi ir šį kar
tą mes turėsime daugybes gražių ir brangių daiktų dovanoms. Tar
pe brangesnių daiktų randasi ir PUIKUS VARGONAI vertės 100 dol. 
Apart Vargonų, yra proga ir dauginus gražių daiktų laimėti. Prie 
to, dar ir prie puikios muzikos šokikai gražiai pasišoks iki vėlybos 
nakties.

Piknikas prasidės 10 valandą ryte.
Važiuokite iki 22-ros gatv.; 22-ra gatve imkite Kenton karą ir va
žiuokite iki galui linijos; potam imkite Berwyn-Lyons karus, kurie 
daveš iki daržui. Kviečia visus atsilankyti kuoskaitlingiausia,

L. E. L. P. DR-STES KOMITETAS

------------------------- J*__ ________ ___ ____________________

Detroit, Mich.
’ Naujienų Agentija

Nuo 1 liepos, 1924, Naujienų agentija De
troito mieste yra pavesta J. J. Strazdui, 
kurs atliks Detroite įvairius reikalus sąry
šyje su Naujienomis, o būtent: priims Nau
jienų prenumeratą, priims spaudos darbų 
užsakymus, priims skelbimus, priims pini
gus persiuntimui Naujienoms Chicagon, da
rys ingaliojimus, tvirtins parašus kaipo no
taras registruotas Lietuvos atstovybėje ir 
1.1.
Detroito lietuviai su visais viršpaminėtais 

« reikalais tesikreipia pas J. J. Strazdą, Nau
jienų agentą, adresu:

J. J. STRAZDAS, 
1711 — 24th St., 

Dętroit, Mich.

I

Iš Klaidos Krašto

S. L FftBION AS CO,

Iš okupuotos Lietuvos

Valgiu Karalius

KUPONAS

Vardas

Antrašas
Lithuanian

Borden 
Building 
New York

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Rašalai 
Mėsos 
Pyragai

Karve maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu surėdymu, karvė 
ištraukia iš jų naudingus elementus ir perduoda juos jums piene. 
Dėlto, pienas yra valgių karalius.

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Evaporated ^Pienu, pasiuskit mums kuponą, pa 
ženklinant kokias pamokas norit, ir mes prisiusime dovanai.

Duonos 
Saldainiai 
Žuvįs

Bordeno Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro karves pieno maistingumą 
geriau negu koks kitas produktas. Yra tyriausias, šviežiausias pienas su 
Smetona. Karvės yra geriausiai prižiūrimos ir veterinoriai nuolat peržiū
ri jas. z ,

'įtolltr^BAnY 
} Pow»iu<.

Bordeno Evaproted Pienas yra parankiausia, taupingiausia pieno forma. 
Del virimo ir kepinio jis susilygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam 
lygaus gėrime kavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina tyrumą pieno, kuris 
pilasi iš keno kaip Smetona.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

TeL: Pullman 6877.

NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS, TAS JUMS BU$«

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

#405 Deodor Street
Phone: Indiana Hąrbor 279, 

Indiąna Hąrbor, Ind.

E. Klaipėda, VI. Nuo penkta
dienio streikuoja Ziberto spau
stuvė “Lithuanios” ir “Ryto” 
spaustuvės paskelbė lokautą, 
todėl nebeišeina lietuvių laik
raščiai.

finis budus kaip j
—.— — ore, <

ADVOKATAS 
Ofisas: x

911 Chicago Temple Bldg. 
77 W. Washington St. 

Tel. Central 6209
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais 

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Ptumingo ir Apšildymo įrengimai; 
Olselio kainomis visiems.

Rląiaųsi dabar radjtatorjąi ir boile- 
nai. ' Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesia: 
,irkdarni nuo pnisų.

• PĘOPLĘS ■ PLUMBING AND 11
./FHJEĄTING SUPPLY CO. f 

j 490 MįJwaakee Avė. and 
'•^46vN Maiste^ St.

Haymarket 1018, Haymarket 42*1

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-1B 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-8 
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted St 
Tel. t Bosievard 1310 

Valandos:.nue 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, . išskyrų* ketvergą. 

Hadiliomls nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
Z» S.. U Sau. St. Boom Mt 

Tel, Central 6390 
Vak. 8223 S. Halsted St., CMeaio.

Tel. Yard* 4681

Nedaleiskite ju- x 
su kūdikiams 'Nt ' 

verkti
Paudejris su Johnsou’s kūdikių pauderiu. Tai yra viena
tinis budus' kaip jus galite užlaikyti savo kūdikius svei
kais šiltame ore. Johnson’o pauderis yta vartojamas dak
tarų ir nursių ir per, dugiau moterų negu kiti kokie pau
periai, Tai yra todėl, kad jis yra geriausią kūdikių pau
deris. Jis išgydo sužeistas vietas, niežėjimą, išdžiovina 
šlapias vietas ir užlaikys jūsų kūdikį vesiu.

Pirkite Johnson’s kūdikių pauderj pas jūsų aptiekorių ir 
vartokite dėl savo kūdikio kiekvieną dieną. Jis yra geras 
dėl jūsų kūdikio ir kainuoja labai mažai. Prašykite 
Johnson’s kūdikių pauderio ir žiūrėkite raudono kryžiaus 
ant kiano.

Geriausias dėl kūdikio — privalote jj vartoti

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- | 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir F 
• Parduodam Laivakortes. V |

H UNSWEETENED

M I LK

aiškėjo, kad drąygijos stovis 
yda geras,
gaudama jokios pašalpos išlai
ko ligoninę, kurioj darbuojasi 
14 gydytojų, 5 administracijos 
tarnautojai, 8 gailestingos se-

JOHN KUCHENSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Leavftt St.
Telephonaa Canal 2152 •» 1 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakarų. Ša
radoj ir Pitnyčioj nuo 9 f. iki 6 v. 
Veda visokias bylas Aliuose toli
muose. Egzaminuoja Abstraktu# 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmaa ir Biznius. Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgiėiaa* 

lengvomis išlygomis.

Tai. Dearborn M57

*. A. GLAUS
ADVOKATAS

I

Ofisas vidurmiaatyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa*hington St.

Cor. Waabington & Clark

Manse Tal.i Hyda Perk 8896

JOHN L BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuos® Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimus, 

7 South Dearborn Street 
BOOM 1538 TRIBŪNE BUILDINU 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefenaa Canal 1667.

Vilnius, 4. VI. (Elta).— Ge
gužės 27 d. š. m. įvyko visuo
tinas Liet. San. P. Lhr-jos na
rių susirinkimas. Iš 22 narių 
dalyvavo 16. Iš valdybos ir re-

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

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

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

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

b. W. BANES, Advokatai 
Vali 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Bailding 
7.9( (Weet Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2980 
Rez. 8208 So. Halsted St.

Yard* 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

THE BORDEN COMPANY
< Chicago Office 

510 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 3105

įsers ir 25 sanitarės ir šiaip dar- 
dkininkai; be to,, dar dr-ja turi 
^vaistinę ir žemės ūkį. Dr-ja 
gyvuoja jau šešeri metai, per 
visą laiką suveda galus su ga
lais, jei kada ir yra kiek pelno, 
tai jis eina įstaigai pagerinti 
— ir neturtingiesiems ligo
niams gydyti, nes dr-ja turi 
įtiktai labdaringos įstaigos po
būdžio. Per 1923 metus ligo- 
aiiuūjc gydytu 1594 gulinčių ir 
28014 ateinančiųjų ligonių, ne- 

’mažą dar Iig©»mųi skaičių lifco- 
iuiuė pagydė visai veltui.

Naujon valdybei! slaptu bal- 
isavįipu išrinkti tie patys as- 
!mens: • dz-ras J. Basanavičius, 
d-ras D. Alseika, d-rė V. Alsci- 
įkieuė, d-ras J. Šlapelis, Ąnt. 
'Krutulys ir bd to dar proviz. 

vizijos komisijos pranešimų pa- V. Norbutas, kandidate valdy
bei] išrinkta dantų gyd. J. Bi- 

niekur ne- jjliųnienū. Revizijos komisijon iš
rinkti: B. Stankevičius, St. Ma- 
tijošaitis, SL Kairiūkštis; re- 
vi%. komis, kandidate — Em. 
Vileišienė.

J • 'J ? :

ir .. ■
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eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
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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, Ilk
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. F. Miller, 8210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. K e niežą, 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, 111.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, 111.

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

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

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, 111.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

ganizuotų žrftonių nuversti. 
Reikia neužmiršti, kad bolševi
kai pradžioje buvo už visuoti
ną demokratinį parlamentą. 
Jie valdė šalį, kol susirinko vi
suotinas seimas. Jie tuomet ne
manė, kad demokratija, tai 
buržuazinis išmistas. Kuomet 
susirinko visuotinas Seimas, 
tuomet bolševikai pamatė, kad 
jie yra mažumoje ir kas dar 
svarbiausia, kad jie visai ne
gali gauti daugumos parlamen
te, nors jau jie bandė užganė
dinti kaimiečius leisdami pasi
grobti ir pasidalinti žemę. Jie 
Iuojau suprato, kad Rusijoj de
mokratiškai valdytis dar nega
lima. Jie tuojau išvaikė visuo
tiną steigiamąjį susirinkimą 
ir paskelbė proletariato dikta
tūrą (tikriau: diktatūrą 
proletariato).

Dar to jiems neužteko, 
darni mažumoje, jie garai
prato, kad su žodžio, spaudos 

[ir susirinkimų laisvėmis jie ne- 
' galės atsilaikyti prieš kitas 
partijas. Ir jie, nieko nelauk
dami, paskelbė, kad tokie da
lykai, tai yra buržuazijos iš- 
mislas, ir panaikino jas. Bet 
net ir to jiems neužteko. Jie 
žinojo, kad buržuazinės parti
jos negali vesti su jais konku
rencijos, bet socialistų partijos 
gali ir jie pradėjo kuosmar- 
kiausiai kovoti prieš radikali
uos partijas. Raudonas teroras 
buvo labiausiai atkreiptas prieš 
menševikus ir socialistus repub- 
likonus, negu prieš buržuaziją. 
Šimtai ir tuksiančiai socialistų 
buvo areštuojami,
kalėjimus, ištremiami į 
gas ir sušaudomi.

(Bus daugiau)

ant

Bu
si i-

Už duonos kąsnelį
Už duonos mažutį kąsnelį 
Jis dirbo kitiems ant naudos, 
Nuo ryto su tamsa jis kėlė 
Ir gulė sulaukęs tamsos. 
Už duonos mažutį kąsnelį 
Jis lenkdavo galvą žemai, 
Kentėjo skriaudas ir vargelį 
Ir mirė badu jo vaikai.
Už duonos mažutį kąsnelį 
Klampojo kasdien per purvus, 
Nematė šviesiosios dienelės, 
Vien skurdą, vargus ir skaus

mus].
Už duonos mažutį kąsnelį 
Kalėjime mirė jisai...
Paliko be duonos kąsnelio 
Našlaičiai maži jo vaikai...

Šilo Sapnas.
1918 m. (“S.-d“)

NELEIDO VAKARO.

Kilimas ir smukimas 
neo-komunizmo

Rašo H. Kantorovitch 
Vertė A. ž.

J.

dymo, patikėjo kiekvienam žo
džiui romantinių sapnuotojų 
apie bolševizmą ir rado tame 
laikiną užsiganėdinimą, taip 
kaip girtuoklis vyno stiklely. 
Jie visai nepamanė, kad tai 
yra iliuzijos, kad tie visi sap
nai išsiblaivys.

Kas Rusijoje tikrenybėje 
sitiko? Tai buvo tas, kad 
pirmos revoliucijos vis dar
sėsi suirutė. Kaimiečiai nelau
kė, kol laikinoji valdžia už
baigs agrarinį programą. Jie 
pasiėmė žemę iš turtingesnių
jų ir pasidalino ją. Jie buvo 
pasirengę remti bile kokią val-

Rusijoje? Idžią, kuri užgirių jų pasielgi- 
augščiau miitf- mą. Armija buvo paleista, ka
ip jų draugais, reiviai norėjo taikos (taipgi

Populiaria ir artimesnis 
Reed’o, Williams’o ir kitų ap
rašymas * Rusijos revoliucijos 
buvo man įspėjimas neimti 
viską rimtai, ką sako apie so
cializmą tie romantiniai repor
teriai ir sapnuotojai, kurie ra
šo apie socialius ir ekonominius 
klausimus.

Kas atsitiko 
Pasiremiant 

tais rašytojais 
Rusijos kareiviai norėjo taikos, | ūkininkai ir darbininkai); 
kaimiečiai žemės, 
kai socializmo. Kerenskio val
džia nedavė to, ko jie norėjo. 
Tuomet jie nusprendė padaryti 
kitą revoliuciją. Keliems mėne
siams praėjus po pirmos revo
liucijos, jie sumanė padaryti 
sočialę revoliuciją. Ir jie pada
rė. Kaip tai paprasta. Ir kaip 
puikiai jie tai atliko! Kuomet 
skaitai Reed’o ir Williams’o 
aprašymus, surandi, kad dir
bėjai Rusijos revoliucijos bu
vo daugiau panašus į pasakiš
kus angelus, negu į žmones. 
Kokį didvyriškumą ir pasišven
timą parodė kaimiečiai ir ka
reiviai; koks jų vikrumas! Tie 
jų aprašymai skamba kaip pa
saka, bet ne nurodymas faktų.

Reedas, \Villiams ir panašus 
yra socialistai 
Socializmas dėl 
nis sapnas, — 
Jie tikrenybėje 
niai intelektualai, kurie neap
kenčia dabartinės draugijos. 
Jiems visai nei į galvą neatėjo, 
ar Rusijos industrija yra pri
brendusi, kad galima butų da
ryti socialę revoliuciją; 
taipgi nei į galvą neatėjo. 
Rusijos ka|miečiai 
darbininkais gali kovoti už so
cializmą. Jie matė Rusijos re
voliuciją, jie matė perversmą, 
jie susitiko ir pasikalbėjo su 
keliais vadais; jie perskaitė ke
letą revoliucinių proklamacijų, 
kurios skambėjo labai revoliu
ciniai ir jiems tas viskas labai 
patiko. Jie pamėgo revoliuciją. 
Tai buvo didelis skirtumas nuo 
paprasto gyvenimo, — daugiau 
susijudinimų, negu kuomet jie 
apie tai sapnavo. .

Atsimenu debatus tarpe 
Reed’o ir vieno New Yorko so
cialistų. Reed’o oponentas bu
vo gerai apsipažinęs su Mark
sizmu ir klausė Reed’o ar jis 
žino, kad bolševizmas yra prie
šingas Marksizmui. Reed’as at
sakė maž-daug taip:

“Oh, jus, kaip matau, nesa
te gyvenanti žmonės; geriau
siai, jus esate knygų kirminai; 
visuomet manote apie Marksą: 
ką jis pasakė, ar norėjo pasa
kyti. Mes norime tiktai revo
liucijos ir mes padarysime ją 
— ne su knygomis, bet su ka
rabinais.“

Publikai tas labai patiko ir 
ji plojo, ir tuomet Reed’as li
ko pripažintas debatų laimėto
ju. Jeigu tenai buvo socialistų 
tame susirinkime, jie galėjo 
pamanyti: “Ne, niekas negali 
išeiti iš šitokios propagandos.“ 
Susirinkę darbininkai, kurie 
urapkenči i kapitalistinio sure-

at- 
po

o darbiniu- visai nepaisė kokią taiką jie 
• gaus. Jie norėjo taikos ne to- 
, dėl, kad jie butų buvę interna- 
i cionalistai arba pacifistai, bet 

todėl, kad jie norėjo įeiti namo 
prie savo šeimynų ir apdirbinė- 
ti tą naują žemę, kurią įsigijo. 
Jie visai nei nemanė,* kad ’jie 
įgiję taiką ir žemę tuo pagel
bės socializmui. Jie buvo pasi- 

Irengę remti bile kokią valdžią, 
kuri tik padarys galą karui.

Bet dar buvo prastesne pa
dėtis Rusijos industrijos. Tran- 

| sportaci ja buvo suirus, žalios 
medžiagos mažai, ir jos nega

ilima buvo gauti. Pragyvenimas 
taip pabrango, kad nei vienas 
fabrikantas neįstengė darbi
ninkams užmokėti pragyvena
mąją algą. Kaipo pasekmė, be
darbė didinosi, neužsiganėdini- 
mas prieš laikiną valdžią didė
jo, “Kodėl valdžia nedaro 
nors?“ — reikalavo masės, 
valdžia galėjo daryti?

Iš tokios padėties buvo 
išėjimai, atimti atgal nuo kai
miečių užgrobtą žemę ir ant
ras — iššaudyti darbininkus, 
nacionalizuoti dirbtuves ir pa
bėgti iš karo. Karenskio val
džia tų dalykų negalėjb pada
ryti. Ji neturėjo kariuomenės, 
kuri remtų ją, o kitas dalykas, 
tai buvo koalicinė valdžia. Ji 
negalėjo atvirai 
nei valstiečiams, nei darbinin
kams, nei namų savininkams, 
nei kapitalistams. Vidurinio iš
ėjimo nebuvo. Rusijos buržua
zija buvo maža, neorganizuo
ta ir bejėgė. Viską šluojančios 
socialės reformos buvo gali
mos, — reformos, kurios neva 
galėjo privesti Rusijos darbi
ninkus arčiau prie socializmo, 
negu bile kurioj kitoj šaly.

Nei socialistai revoliucionie
riai, nei menševikai 'nežinojo 
gerai ką reikia daryti. Nei vie
ni, nei kiti neturėjo, užtektinai 
drąsos daryti tą, ko griežtos 
sąlygos nuo jų reikalavo. Bol
ševikai vieni suprato momento 
svarbumą ir tuo momentu pa
sinaudojo. Leninas, supranta
ma, gerai žinojo, kad Rusijoj 
socializmo įsteigti dar jokiu 
budu negalima. Jis polemizuo
damas su Kamlen.evu, Stcklo- 
vu ir kitais, kurie vėliau tapo 
jo šalininkai, pareiškė: “Bet,“ 
sako Leninas, “jei męs galėsi
me paimti valdžią į savo ran
kas, mes vartosime ją, kad su
stiprinus padėtį Rusijos pro
letariato.“

Neorganizuotoj Rusijoj, ku
rios valdžia buvo tik mažos 
grupės remiama, buvo labai 
lengva mažai saujalei gerai or-

iš sentimento, 
jų, tai artisti- 
nieko daugiau, 
yra buržuazi-

j iems 
ar 

sykiu Įsu

Kų

du

pasipriešinti

sodinami į 
kator-

Ar leidžiama Lietuvoje dar
bininkams organizuotis?

i Lietuvos konstitucija užtik
rina Lietuvos piliečiams spau
dos, žodžio, susirinkimų ir or
ganizacijų laisvę. Bet gyveni
mo praktika ką kitą sako.

į čia privesiu keletą pavyz
džių. Pereitais metais paduota 
buvo Kauno in. ir apskr. vir- 

| šininkui registruoti gelžkelio 
darbininkų ir tarnautojų prof. 
sąjungos įstatai. Sąjungos ne
davė sutverti dėl to, kad gelž- 
keliai yra karo stovio padėty. 
Lapkričio mėnesį tais pačiais 
įlietais paduota registruoti Lie
tuvos miestų ir pramonės dar
bininkų profesinės sąjungos įs
tatai. Palaikius ilgoką laiką įs
tatai atmesti — neregistruoti. 
Tie patys įstatai ištaisyti sulig 
noro viršininkų ir antrą kart 
paduoti registruoti, bet pra

plinkąs kuriam laikui įstatai 
vėl atmesti. Draugijų registra
vimo komisijos nutarimas ap
skųstas Apygardos Teismui, bet 
ir čia nieko nelaimėta. Pra
džioje šių metų paduota buvo 
registruoti metalo pramonės 
darbininkų profesinės sąjungos 
įstatai, bet ir šie, kaip paprašy
tai, neregistruota.

Dėlei išgavimo leidimo susi
rinkimui reikalinga irgi išeiti 
kryžiaus kelias. Paduoti apskr. 
viršininkui prašymą, paskui tu
ri gauti sutikimą komendanto, 
gavęs leidimą, turi dar eiti re
gistruoti milicijoj. Arba būna 
atsitikimų, kad atėjus paskuti
nę dieną atsiimti leidimo pasa
ko, kad negerai buvo parašytas 
prašymas ar kas kita ir leidi
mo neduoda. Ukmergės apskri
ties viršininko raštinė visuo
met reikalaudavo prašymą su
sirinkimui apmokėti žyminiu 
mokesčiu, nors, tas senai buvo 
išaiškinta, kad tokie prašymai 
žyminiu mokesčiu neapmoka
mi.
butų 
rūšies 
ninku 
laisvė 
ganizacijoms.

Teisybė, ir Lietuvoje naudo
jasi laisve, bet 
gai, klerikalai,
Jiems Lietuvoje aukso gyveni
mas —■ rojus, gi darbininkams 
paliekama laisvai skursti.

—Keleivis.
[“Socialdemokratas“].

Ir daug, daug dar galima 
pripasakoti apie įvairios 
statomas kliūtis darbi- 

organizavimuisi. štai 
duodama darbininkų or-

kas? — kuni- 
buržuazija.

Socialistų Partijos 
atsakymas

Mariampolė. ■— Š. m. birže
lio m. 1 dienai Mariampolės 
aušrininkai ruošė vakarą. Tu
rėjo būti vaidinama P. Gori 
“Gegužio šventė.“ Jau beveik 
visa suruošta vakarui... Tik 
štai apskrities viršininkas p. 
M. Marma griežtai atsisako tą 
vakarą leisti, neduodamas jo
kių motyvų.

Keisti dalykai pasauly de
das!

Visose šalyse įsigalėjęs so
cialistinis judėjimas, socialis
tai didžiausių valstybių val
džios pryšaky, o Lietuvoj so
cialistiniam jaunimui negali
ma nei vakaro surengti.

Nejau viena Lietuva ar gal 
drauge su Lepkija turės būti 
pasaulinės reakcijos ir klerika
lizmo ramstis?! —Aušrininkas

Gargždai (Kretingos apskr.) 
11 d.'gegužės čion įsikūrė L. 
S.JD. P. organizacija. Nutarta 
artimiausiu laiku šaukti didelį 
apylinkės darbininkų susirinki
mą, kuriame plačiai išdėstyti 
socialdemokratų uždavinius ir 
tikslą.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
konferencija, kuri buvo Wil- 
kes Barre, Pa., pasiuntė Socia
listų Partijai pasveikinimą, ku
ris tilpo pereitame “LSS. Ži
nių” numeryje. Į tą pasveiki
nimą gautas sekamo turinio 
atsakymas:

Liepos 1, 1924. .
“Gerb. drauge Zymont:
Širdingai ačiū už malonų pa

sveikinimą iš jūsų konferenci
jos; aš jį su dideliu malonumu 
perskaitysiu Nacionalio Pildo
mojo Komiteto susirinkime.

Mes siunčiame Lietuvių Soc. 
Federacijai širdingiausį pasvei
kinimą ir linkime pasekmingą 
veikimą ir bu joj imą organiza
cijos.

Su draugiškais sveikinimais, 
Bertha'Hale White, 

Sekretorė.

L. S. Sąjungos atstovas Socia
listu Partijos Konvencijoj.
Drg. J. J. Strazdas, iš Det- 

roit, parašė laišką “Naujienų“ 
Redakcijai, klausdamas lietu
vių adresų Clevelande, nes jis 
ketinąs dalyvauti Socialistų 
Konvencijoj.

Pasikalbėjęs su keliais drau
gais Pildomojo Komiteto da
viau d. J. J. Strazdui įgalioji
mą dalyvauti S. P. Konvenci
joj, kaipo delegatui nuo 
Sąjungos.

(Laikas buvd trumpais, 
3 diena, tai pakvietimą
vauti kaipo musų Sąjungos 
atstovo Konvencijoj, liepos 6, 
pasiųstas telegramų, o oficia- 
lis įgaliojimas pasiųstas laiš
ku, tiesiai į iClevelandą.

A. žymontas,
LSS Sekretorius.

musų

liepos 
daly-

Iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Gyvenimo

NEDUODA RAMYBfiS.

Kiriai (Šiaulių aps.) — Š. 
m. gegužės 19 d. T. Tardytojo 
įsakymu iš Kauno areštuotas 
sergantis džiova laisvamanis 
teistoj įninkąs batsiuvis Pranas 
Aitmonas musų žinomojo poe
to Jovaro draugas. Aitmonas 
kaltinamas už politiką, nors 
Kairiuose gyveno ramiai ir ei
damas savo nusistatymu jokio
je politinėje partijoje nedaly
vavo. Spėjama, kad jo suėmi
me tam tikrą rolę sulošė vie
tos klebonas M. Augulis, kuris 
negalėjo pakęsti priešais kle
boniją gyvenančio laisvama
nio. O juk nuo “bedievio“ iki 
valstybės priešo netoli. Jau se
nai musų “gerieji
Ąitmoną boikotavo. Tą pačią 
dieną prieš areštą 
klebonijos atėjo pas Aitmoną 
jaunas vyrukas sandaliais apsi
avęs. Sakės esąs mokytojas ir 
norįs pirkti laikraščių ir kny
gų. Spėjama, kad tai žvalgybi
ninko butą. Dabar Aitmonas 
areštuotas šeštą kartą, nors iki 
šiol teismais joj a(p(ka|lt|nim.uii 
medžiagos nerado.

Aitmonas paliko dideliame 
varge savo besveikatę žmoną su 
sergančiu 7 metų vaiku.

Socialdemokratas

katalikai“

tiesiai iš

šviekšna (Tauragės apskr.). 
Čion įsikūrė L. S.-D. P. orga
nizacija. Tuo tarpu užsimezgė 
organizacijos branduolys, bet 
kadangi apylinkėje yra dides
nių darbininkų centrų (dvarai), 
tai be abejo laikui bėgant or
ganizacijos narių skaičius 
augs.

Židikai ((Mažeikių apskr.) — 
Židikų valsčiuje įsikūrė L. S- 
D. P. kuopa Renavos miestely. 
Įstojo 7 nariai — dvarų ir kai
mo darbininkai.

Zapyškis (Kauno apskr.) — 
šiame valsčiuje įsikūrė L. S.-D. 
P. organizacija. Įstojo rimti 
susipratę darbininkai.

Alytus. 1924. V. 25. Įvyko L. 
S.-D. Partijos Alytaus miesto 
organizacijos suruošta paskai
ta tema: Kova už Socializmą. 
Paskaitą laikė drg. Plečkaitis. 
Žmonių susirinko pusėtinai (įė
jimas paskaiton buvo apmoka
mas) ir paskaita praėjo labai 
gyvai.

Pirmiausia drg. Plečkaitis su
pažindino paskaitos dalyvius 
su veikiančiomis Lietuvoj par
tijomis, jų siekimais ir tt. Dar
bininkai liko patenkinti drg. 
Plečkaičio kalba, kuri buvo 
suprantama ir mažo išsilavini
mo žmonėms.

Į paskaitą atvyko, matomai, 
komandiruotas iš Kauno krikš
čionių bloko agentas (o gal 
Vailokaičio stipendininkas), ku
ris darė drg. Plečkaičiui už
klausimus ir visokiais budais 
stengėsi suklaidinti klausyto
jus, bet tas jam absoliučiai ne
pavyko ir jis ničnieko nepešė. 
Atbulai, drg. Plečkaitis liko 
jąm dėkingas už “pamačį,“ ku
rią jis nors ir nenoroms jam 
suteikė. Jo užklausimai tiek 
buvo naivus, tiek atsiprašant, 
kvaili, kad publika turėjo gali
mybės tik gardžiai pasijuok-

Vėliau drg. Plečkaitis priėjo 
prie pamatinio temos klausi
mo. Kalbėjo gana ilgai, plačiai 
aiškindamas socializmo esmę.

Paskaita padarė ne tik į par
tijos narius, bet ir kitų parti
jų narius bei šiaip klausytojus 
gerą įspūdį.

Daugiau tokių paskaitų!
—Ant. Sk—is.

St. Venta (Mažeikių apskr.) 
Gegužės 11 d. Pumpurų kaime 
L. S.-D. P. Ventos kuopa, ener
gingai pasidarbavus vietos 
draugams, surengė vakarą, ku
ris nusisekė, gana gerai. Neblo
gai suvaidinta “Ant bedugnės 
krašto.“ Vienas draugas iš Ma
žeikių phsakė monologą “Deg
inės karaliaus didybė“
dainavo trejetą dainelių. Pub
lika liko labai patenkinta. Ven- 
iškių tarpe matosi draugų, at
sidavusių organizacijos darbui. 
Yra žinių, kad Ventos org. 
draugai kviečiami vaidinti j 
i Pikelius. —-Rožių Dagys.

ir pa-

Palanga (Kretingos apskr.). 
Vietos socialdemokratai gegur 
žės 11 d. sulošė dramą “Žmo
nės“ ir komediją “Aš numi
riau.” “Klaipėdos žinios“ rašo,! 
kad tai buvo geriausias iš vi
sų buvusią šiąis metais Palan
goj spektaklių.

Alytus. — 11 d. gegužės įvy
ko L. S.-D. P. Alytaus m. org. 
narių susirinkimas. Nutarta: 
paaukotas knygas (Partijos lei
dinius), palikus po vieną egz., 
išparduoti ir už surinktus pi
nigus aptaisyti knygyno kny
gas. Knygas duoti skaityti tik 
Partijos nariams ir už skaity
mą imti 30 et. mėn. knygyno 
naudai; nustatyta ruošiamo 
vakaro ir paskaitos bilietų kai
nos; ruošti kiekvieną mėnesį 
bent po vieną vakarą, paskaitą, 
taip pat daryti ir organizaci
jos susirinkimus kiekvieną 
mėnesį.

Krakes (Kėdainių apskr.) — 
Įvykusiame 10 d. gegužės mėn. 
š. m. Krakių L. S.-D. P. org. 
susi ninkame nutarta platinti 
partinę literatūrą, ypač gi sa
vo laikraštį “Socialdemokra
tą.“ Išrinkta švietimo komisi
ja iš drg. B. Kacevičiaus, J. 
Kačinsko ir
kuriai pavesta atkreipti ypatin
gos domės į švietimą savo Par
tijos draugų. Visi organizacijos 
nariai privalo visuomet užsi
laikyti blaiviai; kiekvienas na
rys privalo skleisti partinę pro
pagandą ir traukti į Partiją iš
tikimus draugus.

A. Kacevičiaus,

Garieva (Kauno apskr.). — 
L. S.-D. P. organizacija Garle- 
voje įsikūrė š. m. kovo mėnesį. 
Įsirašė į organizaciją tarp kitų 
keli asmenys, kuriems Partijos 
uždaviniai ir tikslas buvo ma
žai suprantami. Savo vėjavai- 
kiškumu jie kompromitavo or
ganizacijos. vardą ir gal vien 
dėl tos priežasties sunku buvo 
išplėsti darbas. Vietos drau
gai tuo susirūpino ir sušaukė 
25 gegužės š. m. susirinkimą 
dalyvaujant Centro Komiteto 
nariui, kuriame nutarė visus 
negeistinus asmenis pašalinti. 
Dabar organizacijoje pasiliko 
rimti ir energingi draugai. Be 
abejonės, dabar Garlevos or
ganizacija augs ir tvirtės. Ta
me pat susirinkime nutarta 
visiems organizacijos nariams 
išsirašyti “Socialdemokratą.“

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12. 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephonė 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

■■ ■■■ ■■m.-i—.....................  m...,, —✓

S'

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkmriefl 

BANI8
AKUIERKA1 I 

Puriu patyrimų. 
Pasekmingai p»« 
tarnauju mota* 
rime prie gimdg- 
tno kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūra* 
j imą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth | 
Halsted St.

^rDR. HERZMAN'^B
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 18 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naa- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS j Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal
Telefonai I •< 8110. Naktį leieTonail -j UrexeI O9F>0

( Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

dieną.
į -.....- ■ ------------------- - -

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

ru 1 " ■■ 1 1 "

Tel. Boulevard 6587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17C3 W. 47tk 8U
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
. ........... ............................... -.......... .

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del spącialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEVVICZ
Reslškas Daktaras

Gydytojas ir Chirargu 
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare
Phone Boulevard 3033

u.... . »

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland Av% urt 
viršaus Ashland State Bantor

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
... . .................. ........ . ............... . ■■■«.»<
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Tie žmonės, kurie: remia 
La Follette’ą, nesitiki įsta
tyti jį į prezidento vietą. Jie 
žino taip pat, kad jeigu ji
sai net ir patektų į tą vietą, 
tai valdžia dar visviena ne
būtų išplėštą iš rankų kapi
talistams. Nes prezidentas 
nedaug ką tegali padaryti be 
kongreso. O gauti daugumą 
kongrese La Follette’o šali
ninkams šį rudenį nepasi
seks.

Jo kandidatūra todėl savo 
esmėje yra visų-pirųia pro
testas prieš kapitalistines 
partijas. Pirma tokias pro
testo kandidatūras • statyda
vo socialistai, nominuodami. 
Debsą arba kitą kurį savo 
vadą. Bet daugiausia, ko jie 
pasiekdavo, tai apie miliono 
balsų. Dabar gi protesto 
dvasia yra plačiai pasklidu
si jau ir skaitlinguose neso- 
cialistiniuose visuomenės 
sluoksniuose — tarpe kvali
fikuotųjų darbininkų (skil- 
led workers), tarpe farme- 
rių ir inteligentų. |

pritraukti nė vieno naujo 
žmogaus prie savo kompani
jos St. Paul suvažiavime. Pa
šalinti jį iš Farmer-Labor 
partijos reikštų ~ palaido
ti ją. Bet laikyti jį partijoje 
irgi negalima, kuomet jisai 
viešai stoja už La Follette’ą, 
kurį komunistai keikia die
na iš dienos.

Komunistų vadai sakė, 
kad jie sutiktų remti La Fo
llette’ą (nežiūrint to, kad ji
sai jiems yra “atžagareivis” 
ir “geltonasis”!), jeigu jisai 
priimtų ,St. Paul suvažiavi
mo programą ir pasiduotų 
jų partijos kontrolei. Bet 
Wisconsino senatorius atsi
sakė ir kalbėti su jais.

Jeigu komunistai dabar 
norės, kad jų naujoji parti
ja nesubyrėtų į trupinius, 
tai jie turės atidėti savo fa
naberiją į šalį ir kabintis į 
La Follette’o arklio uode-

........................................................................................................... 1

Apžvalga
V.

Demokratų partijos dele
gatai išsėdėjo daugiaus kaip 
dvi savaiti Madison Sųuare 
Garden’e, New Yorke, ir iki 
šiol dar neįstengė išrinkti 

kandidatą į prezidentus. Ko- 
dėl? Todėl, kad ta partija 
yra mišinys įvairių elemen
tų, kurie net pamatiniais 
klausimais negali susitarti 
tarp savęs. Jos tikrieji va
dai susideda ne iš žmonių, 
turinčių kokius nors princi
pus, bet iš “politikos bosų” 
— ex-bartenderių, kaip sako 
Arthur Brisbane, kuriems 
niekas daugiaus nerupi, kaip 
graftas.

Suprantamas dalykas, kad 
tuos visus protesto balsus 
negali sujungti' socialisto I JUODASIS K AtA, RAUDO 
kandidatūra. Todėl socialia-1 NASIS ZALATIJA.
tai ir nesikėsina įsipiršti į 
vadovus tiems elementams. 
Logiškas vadas jiems šiaip

rodos ,buvo kaltinamas dėl ko
kio tai neapsižiūrėjimo tarnybo
je,bet niekuomet nebuvo kalti
namas dėl šmugelio.

Be to, jisai visai nėra socialde
mokratas. Nėra socialdemokra
tas nė Vaitekūnas. Kai dėl me
namojo “socialdemokrato Avi
žonio”, apie kurį Koncevičius pa
sakoja, kad jisai kartu su ko
kiais tai dviem žydais atgabenęs 
“du vagonu šmugelio” į Maskvą 
tai šita pasaka aiškiai parodo, 
kad tas kunigas rankioja plet- 
kas, nepasirūpindamas patirti, 
ar jos yra paremtos faktais, ar 
ne. Maskvos atstovybės patarė
jas buvo ne Avižonis, bet Avižie
nis, kuris su • socialdemokratais 
neturėjo ir neturi jokių ryšių. 
Apie tą Avižienį buvo savo lai
ku rašyta, kad jisai įsivėlęs į 
skandalą dėl kokios tai moteriš
kės.

Tai ve kokių begėdiškų mela
gysčių prirašė tas jėzuitas, mė
gindamas nubaltinti savo kolegą 
Purickį. Vienok Brooklyno 
“Laisvė” perspausdina tas mela
gystes ir prideda prie jų saVo 
štempelį, tikrindamą, kad social
demokratai esą tokie pat “šmu- 
gelninkaį ir valstybės turto šin7- 
kuotojai”, kaip ir kun. Purickio 
šaika.

Iš tiesų, , graži kooperacija : 
juodas jėzuitas kala, o raudonas 
jėzuitas zalatija.

SLAPTOJI SPAUDA RUSIJOJE
* 1
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Kun. Koncevičius, kuris nese
nai važinėjo Amerikoje, rinkda
mas pinigus klerikalinėms mo

ti ie yra senatorius La T O-1 kykloms Lietuvoje, parašft 
llette,' kuris per keletu, de-;.|“Dųiugui”. straipsnį, teisindamas 

šimčių metų nenuilsdamas šmugelninką kun. Purickį. 
kovojo prieš kapitalistinių Jo teisinimo būdas yra toks, 
nartiiu koruneiia nrieš tru- koki PaPrastai vart°ja jėzuitai, partijų Korupciją, prieš tiuJAžuot rod <<nekalw. j;.
stų įtaką valdžioje, pnes|sai šokašmeižti tuos žmoneS) ku. 
darbininkų vaikų išnaudoji
mą, prieš karą ir prieš įvai
rias žmonių skriaudas.

Socialistai nutarė ir pa
tys balsuoti už La Follette’ą 
šio rudens rinkimuose, idant 
parodžius savo solidarumą 
su tais žmonėmis, kurie ky
la prieš kapitalistinių parti
jų bosavimą.

Dar prieš konvenciją de
mokratų “politikos bosai” 
buvo padarę sąmokslą ne
įleisti į kandidatus p. Mc- 
Adoo, ir jie savo tikslo pa
siekė. Po 99 bergždžių bal
savimų nabašninko Wilsono 
žentas buvo priverstas iš
traukti savo kandidatūrą. 
Stipriausias jo oponentas, 
Al Smith, New Yorko gu
bernatorius, neužilgio po to 
taip pat pasitraukė iš lenk
tynių, ir dabar grafterių šai- 
ka užpakaliniuose konven
cijos salės kambariuose pla
nuoja, kaip pravesti tinka
mą jiems asmenį.

Kai kas mano, kad socia
listai turėtų nepaisyti La Fo
llette’o ir statyti savo atski
rą kandidatą į prezidentus. 
Bet kokią prasmę turėtų ši
toks socialistų žingsnis? So
cialisto kandidatūra irgi bu
tų tiktai protesto kandida
tūra (kaip būdavo iki šiol); 
vadinasi, protestas butų 
prieš protestą. Vietoje to, 
kad visos žmonių jėgos bu
tų atkreiptos prieš kapita
listus ir jų klapčiukus, viena 
tų žmonių dalis kovotų prieš 
kitą dalį. Šitokią nesąmonin
gą taktiką galima drąsiai 
palikti komunistams.

K*andidatas, kuris bus pa
skirtas šitam “politinių bo
sų” turguje, vargiai turės 
net tiek pasisekimo, kiek be
spalvis Coolidge. Kaip vie
ną, taip ir antrą lengvai ga
lės sukirsti La Follette’as, 
jeigu tiktai jį sutartinai pa
rems tie pažangieji elemen
tai, kurie yra nutraukę ry
šius su kapitalistų partijo
mis.

Žinoma, nereikia apgaudi
nėti save iliuzijomis. Jeigu 
La Follette’as ir gautų dau- 
giaus balsų už republikonų 
ir demokratų kandidatus, 
tai tas dar nereikštų, kad 
jisai bus išrinktas preziden
tu. Matydami šitokį pavojų 
kapitalistinėms partijoms, 
republikonų ir demokratų 
elektoriai sujungtų savo bal
sus į daiktą ir išrinktų savo 
’žmncrn

Vienok ir komunistai ka
žin ar įstengs iki galo laiky
tis savo “revoliucinėje” po
zicijoje. Jų naujojoje Far
mer-Labor partijoje, kurią 
jie sutvėrė nesenai St. Paul 
suvažiavime, jau ėmė kitas 
vėjas pusti. Vienas tos par
tijos nacionalio komiteto na
rys, William Mahoney (tas 
pats, kurį išmetė iš savo tar
po Progresyviu Politinio 
Veikimo ‘ konferencija), už
vakar paskefbė pareiškimą, 
kad St. Paul suvažiavime pa
skirtieji kandidatai, Duncan 
McDonald ir AVilliam Bouck, 
turi pasitraukti ir^kad visi 
progręsistai tuj^'balsuoti už 
La. Follette’ą'. Ką dabar, da- 
tfys komunistai?

Yra gerai žinoma, kad be 
William Mahoney pagelbos 
komunistai nebūtų galėję j

rie iškėlė aikštėn kunigo Puric
kio darbelius. Koncevičius ra
šo, kad šmugeliu užsiėmę socia
listai :.

j “Socialistų seimo atstovas 
i Pakalka 1922 m., spalių m. 180 

pūdų vežė į Maskvą sakarino. 
šmugelį. Kitas žymus so
cialdemokratas Avižonis, 
Maskvos atstovybės pa
tarėjas 1922 m. iš Lietuvos 
išvien su žydais Šembergu ir 
Goldbergu atgabeno į Maskvą 
du vagonu šmugelio. Inžinie-

I rius Grinkevičius, socialdemo
kratas, Lietuvos įgaliotas Ma
skvoj grąžinti iš Rusijos vago
nus ir garvežius, varė savo 
šmugelį. Bolševikai stoty pa
gavo jo visą vagoną su šmu
geliu degtinės, sakarino ir’ki- 
tų dalykų; tas įvyko 1922 m., 
gruodžio mėn. Visą tą šmuge
lį praleisdavo socialdemokra
tas Vaitekūnas tuo laiku bu
vęs Užsien. Ministerijos Bend
rųjų Reikalų Departamento 
Direktorius...” *
Tai yra melas ant melo. Apie 

asmenis, kuriuos čionai mini 
kun. Koncevičius, savo laiku bu
vo plačiai rašyta Lietuvos laik
raščiuose ir yra žinoma, kad nie
ko panašaus į tai, ką pasakoja 
tas kunigas, apie juos nebuvo 
surasta.

Atstovas Pakalka • niekuomet 
nebuvo ne tiktai nuteistas, bet 
nebuvo nė teismo kaltinamas dėl 
kokio nors šmugelio. Jį šmeižė 
tiktai klerikalų laikraščiai, rašy
dami, kad jisai vežęs kokius tai 
daiktus iš Maskvos ar į Maskvą. 
Pakalka tečiaus pareiškė, kad tai 
buvo jų giminių daiktai, o ne 
koks nors šmugelis; iv nė teismo 
organai, nė kokios nors kitos val
diškos įstaigos nemėgino įrodi
nėt, kad jo pareiškimas esąs ne
teisingas.

Aišku, kad Koncevičiaus 
saka apie “180 pūdų .sakarino” 
yra gryniausias išmislas.

Išmislas yra ir jo pasaka apie 
“vagoną degtines, sakarino ir 
kitų dalykų”, kuriuos bu^( gabe
nęs inžinierius Grinkevičius. 
Jeigu jisai butų buvęs sugautas 
tokiam nusidėjime, tai jisai šian
die sėdėtų kalėjime arba turėtų 
slapstytis nuo teismo taip, kaip 
kun. Purickis. O tuo tarpu nie
ko nanašaus nėra. Grinkevičius.

Nežiūrint baisaus teroro, Rti- 
sijoje nuolatos eina ir platinasi 
miniose slapta Socialistinė lite
ratūra. Berlino “Socialističes- 
kij Vestuik” praneša, kad pasku- 

tiniu laiku išėjo iš spaudos šie 
leidiniai:

1. “Rabočij Listok” (Darbi
ninkų Lapelis) 3—4 numeris, 
Petrograde. Jį reguliariai lei
džia Rusijos Soc. Dem. Darb. 
Partijos Petrogrado organizacija 
16 puslapių.

2. “Social-Demokrat”, 4-as nu
meris. Jį leidžia (nepasakyta, 
kuriam mieste) Rus. Soc. Dem. 
Darb. Partijos centro komiteto 
biuras. Taip pat 16 pusi.

3. Atsišaukimas “Į visus dai
lininkus, demokratinę studenti
ją ir visus darbo žmones Petro
grade”. Jį išleido soc. dem. par- 
;ijos komitetas Petrograde ir 
soc. dem. studentų biuras. Atsi
šaukime skelbiama šie obalsiai: 
“Šalin niekingojo teroro tvarka! 
šalin persekiojimai ir represijos! 
Reikalaukite suareštuotųjų pa- 
iuosavimo! Tegyvuoja politinė 

laisvė!”
4. Išėjo antroji laida J. Marta

vo brošiūrėlės “Diktatūros Dia- 
ektika”, išspausdintos slaptoje 
soc. dem. spaustuvėje Petrogra
de.

Kaip matome, daugiausia ne- 
egalis literatūros eina tame 
mieste, kurio burmistras yra 
Trečiojo Internacionalo pirmi
ninkas, Grigorij Zinovjev. Pet
rograde Griša turi begales šnipų 
gaudymui socialistų, bet jisai 
nieko negali padaryti. Jam iki 
šiol nepasisekė net surasti slaptą 
socialdemokratų spaustuvę, kuri 
veikia jau kokie ketveri metai.

Rusijoje šiandie yra aršesnė 
padėtis, negu buvo prie caro ir jo 
ministerio Plėvės. Bet tie despo
tai galų gale buvo nuversti. Bus 
nuversti ir dabartiniai 
žmonių budeliai.

Rusijos

TALŲ MOKSLININKAS APIE
FAŠIZMĄ

. Garsus istorikas, Guglielmo 
Ferrere, parašė knygą apie “Ket
verius Metus Fašizmo”. Priera
šas prie tos knygos, atskiro 
straipsnio formoje, tapo per
spausdintas daugelyje Europos 
laikraščių.

Tame prieraše italų moksli
ninkas išreiškia nuomonę, kad 
fašistinė ^di^tatura yra^ silpna 
viduje, ką.daiigi' ji netari A para
mos žnionys# ir todėl ji turės 
susmukti, nepasiekus jokių tei
giamų rezultatų. Įdomu, kad 
šitą pranašavimą p. Ferrero pa
darė tuo laiku, kai dar niekas 
nesitikėjo, jogei fašizmas sukels 
prieš save ta visuomenės pasi-

piktinimo audr§, kurios priežas
tis buvo socialistų atstovo, Mat- 
teotti, nugalabinimas.

Ferrero šitaip rašo apie pasku
tinius rinkimus į Italijos parla
mentą, kuriuose Mussolini’o par
tija laimėjo “didelę pergalę”:

“Pirmiausia senasis parla
mentas buvo priverstas, atvi
rais grūmojimais smurtu, iš
leisti rinkimų įstatymą, ku
riuo padedama legalis pagrin
das absoliučiam stipriausios 
mažumos viešpatavimui, pa
darant ją suverene galybe to
kios rųšies, kokia yra žinoma 
Sovietų Respublikoje., Kai 
prasidėjo rinkimų kampanija 
šituo įstatymu, tai valdžios 
galva viešai nurodė busimos 
daugumos atstovus, o opozici
jos partijoms buvo užrišta 
burnos ir atimta teisės visoje 
Italijoje, nuo Alpų iki Passa- 
ro įlankos. Niekas, išskiriant 
valdžios partiją, negalėjo kal
bėti arba judėti, spausdinti 
atsišąukimus, laikyti viešus 
susirinkimus, naudotis paštu 
arba telegrafu arba rodytis 
žmonėms. Kai kuriose vieto
se, ir net dviejuose didžiųjų 
miestų (kaip Genujoje), buvo 
kesintasi neduot opozicijai at
likti reikalinguosius rinki
mams formalumus; buvo net 
atsitikimų, kad rinkimų vir
šininkių ofisai tapo užpulti. 
Opozicijos kandidatų ir jų 
draugų mušimai, išvijimai, 

’ bauginimai ir pasigrobimai į- 
vyko nėsuskaitomą daugybę 
kartų. Vienas kandidatas 
(maksimalistas) socialistas 
buvo užmuštas IleR'g’io Smilia 
mieste., ,

“Ne tiktai buvo visur už- 
drausta opozicijos agitacija, 
bet ir balsavimas buvo ne lais
vas nuo varžymo arba pavo
jaus, išimant keletą svarbiau
siųjų šiaurinės Italijos mies
tų. Sodžiaus apskrityse ir 
mažesniuose miestuose balsa
vimo slaptumas buvo peržen
giamas šimtais būdų; nugąs
dintas ir neapšviestas rinki
kas, paliktas be pagelbos ir ap 
saugos, buvo apgaudinėjamas, 
mulkinamas terorizuojamas 
visokiomis tiesioginio ir ne
tiesioginio spaudimo priemo
nėmis. Buvo nesuskaitoma 
daugybė atsitikimų, kur nu-

• miteliai stebuklingai prisikė
lė balsuoti arba stebuklingu 
budu atsidūrė balsavimo vie
toje žmonės, apie kuriuos tik
rai yra žinoma, kad jie gyvena 
Amerikoje. Daugybėje vietų 
Neapolyje ir apielinkėse ir to
linus pietuose (ir kai kur cen- 
tralinėje ir šiaurinėje Italijo
je) rinkikams tiesiog buvo 
atimta balsavimo teisė ir rin
kimų viršininkai, paėmę jų 
korteles, patys jas pripildė. 
Kasdien-auga įrodymą?, kad 
tose vietose, kur rinkikus te-

• rorizuoti nepasisekė, bal-. 
sąvimų rezultatai tapo vėliaus 
pertaisyti. Pietinėje^ Italijoje 
dėjosi stačiai pasibaisėtinų da
lykų...”
Tai ve kokiu budu fašistai 

“laimėjo” pergalę* ant savo prie
šų. Vienok rašytojas sako, kad, 
nežiūrint to viso, opozicijos par
tijos gavo pustrečio miliono bal
sų iš mažiaus kaip septynių mi- 
lionų, paduotų iš viso! Aišku, 
kad tie opozicijos balsai yra to
kia milžiniška jėga, prieš kurią 
fašizmas ankščiau ar vėliaus tu
rės kapituliuoti. Jeigu ne val
džios smurtas, opozicija butų, 
be jokios abejonės, gavusi rinki
muose didelę daugumą balsų.

Taigi Mussolini’o valdžia neį
stengė parodyti, kad ji remiasi 
žmonių pritarimu, ir dėlto ji ne
gali turėti jokio autoriteto nė 
riamie, nė užsieniuose.

Fašizmo diktatūra dabar jau 
tapo priveikta. Yra nuostabu te- 
Čiaus, kad ją taip karštai gar- 
3ino viso < pasaulio bur
žuazine 'spauda. Tai rodo, kaip 
Žemai yra šiandie nupuolę bur
žuazijos idealai.

Siųskit pinigus per 
NAU.HENAS

Ketvirtadienis, Lienos 10/ *24

(Tęsinys)

.“Ir visi sustojo, nenorėdami 
palengvinti likimą to, kuris 
darė jiems Įtiktą, nenorėdami 
užmušti jį. Sustojo ir juokėsi 
iš jo. O jis drebėjo, klausėsi to 
juoko ir vis j ieškojo ko tai sa
vo krutinėję, stverdamas už 
jos rankomis. Ir urnai, pakėlęs 
akmenį, puolė jis ant žmonių. 
Bet jie, šalindamies jo smūgių, 
nesuteikė jam nė vieno ir kad 
jis pavargęs, su širdgėlos šauks
mu sukrito ant žemės, tai jie 
nuėjo į šalį ir dabojo »jį. Ir štai 
jis, pakėlęs kieno tai pamestą 
kovoje su juo peilį, dūrė jub 
sau į krutinę. Bet nulužo pei
lis, tarsi į akmenį jį užgavo. 
Ir vėl jis puolė ant žemės, ir il
gai mušė galvą į ją. Bet žemė 
atsitraukdavo- nuo jo, gilinda- 
mosi nuo užgavimų jo galvos:

—“Jis negali numirti, — su 
džiaugsmu sušuko tie, kurie vi
są tai matė. 4,ų

“Ir jie nuėjo, palikę jį vieną. 
.Jis gulėjo, veidu į viršų ir ma
tė —r augštai danguje juodais 
taškais skriejo galingi arai; Jis 
gulėjo, ir jo akyse buvo tiek 
ilgesio, kad galima buvo nu
nuodyti juo visus žmones pa
saulyje. Ir taip, nuo to laiko 
pasiliko jis vienas laisvas ir 
ieškantis mirties. Ir štai jis 
vąigfš-to, 'vaikšto visur.. . Ma
tai, jis pasidarė jau kaip šešė

lis. Jis nesupranta ne žrponių 
kalbos, nė jų elgesio — nieko. 
Ir vis ieško, vaigšto, vaigšto... 
Jam nėra gyvenimo ir mirties 
nesišypso jam. Ir nėra jam vie
tos tarp žmonių... štai kaip 
buvo pasmerktas žmogus už iš
didumą !”

Senute atsiduso, nutylo ir 
jos galva, nusileidusi ant kru
tinės, keletą kartų keistai link^ 
tarėjo.

Aš pažiurėjau į ją. Senutę, 
man išrodė, traukė miegas. Man 
urnai pasidarė kodėl tai labai 
gaila jos. Pasakojimo pabaigą 
ji vedė tokiu pakeltu balsu, 
kam tai grūmojančiu tonu, o 
visgi tame balse skambėjo 
baugšti, vergiška gaida.

Ant kranto uždainavo — 
keistai uždainavo. Išpradžių 
pasigirdo kontralto — jis pa
dainavo dvi-tris gaidas ir pasi
girdo kitas bakas, pradėjęs dai
ną išpradžios, o pirmas vis lie
josi prieky jo...— trečias, ket
virtas, • penktas įsimaišė į tą 
dainą vis toje pačioje eilėje. Ir 
urnai tą pačią dainą, ir vėl iš 
pradžios, uždainavo choras vy
rų balsų.

Pasidarė kas tai nepaprastai 
originalio. Kiekvienas moterų 
balsas skambėjo visiškai atski
rai, visi jie rodėsi daugspalviais 
upeliais ir tarsi risdamies iš 
kur tai nuo viršaus nuolaido
mis, šokdami ir skanibčdami, 
įsiliedami į tirštą vilnį^ vyrų 
balsų, lygiai plaukusių į viršų, 
paskęsdavo juose, išsisukdavo 
iš jų, nugalėdavo juos ir vėl 
vienas paskui kitą iškildavo, 
tyrus ir stiprus, augštai augš- 
tyn. Ir melodija buvo origina- 
lč: vyrai dainavo be vibracijos 
ir galingi garsai jų balsų gau
dė kurčiai, tarsi pasakodami 
ką tai liūdną, o balsai moterų, 
vydamies vienas kitą, tarsi 
skubinosi tą patį papasakoti 
pirm vyrų ir skambėjo varpe
liais linksmai, gyvai, su daugy
be besijuokiančių trelių.

Už jų balsų nebuvo girdėtis 
juros ošimo.

II.
—Ar'girdėjai tu, kad kur- 

nors faip dar dainuotų ? — pa
klausė Izergil, keldama galvą 
ir šypsodamos savo bedantę bu
rna.

—Negirdėj au» Niekad negir
dėjau...— atsakiau aš jai.

—Aha!... ir neužgirsi. Mes

mylime dainuoti. Ir gražus mes 
visi. Tik gražuoliai gali gerai 
dainuoti, — gražuoliai, kurie 
myli gyventi/ Mes mylime gy
venti. žiūrėk gi, ar nepavargo 
per dieną tie, kurie ten dainuo
ja? Nuo saulės tekėjimo iki nu
sileidimo dirba, patekėjo mėnuo 
ir jau dainuoja. Tie, kurie ne
moka gyventi, butų jau atsigu
lę. Tiems, kuriems gyvenimas 
mielas ir kurie* brangina juo, 
štai—dainuoja.

—Bet sveikata...—buvau be
pradedąs. 

%
—Sveikatos visados užteks

gyvenimui. Sveikata! Ar tu, tu
rėdamas pinigų, neleistum juos? 
Sveikata taipjau auksas. Ar tu 
žinai ką aš dariau kada buvau 
jauna? Aš audžiau kaurus nuo 
saulės patekėjimo iki nusileidi
mo, beveik nepasikeldama. Ir, 
kaip saulės spindulis, buvau gy
va, bet štai turėjau sėdėti nesi
judindama, kaip akmuo. Ir sė
dėdavau tiek, kad,.< būdavo visi 
kaulai traška. O kaip ateidavo 
naktis, aš bėgdavau prie to, ku
rį mylėjau, bučiuotis su juo. 
'Devyni verstai buvo' nueiti pas 
jį. Ir atgal, reiškia — irgi de
vyni. žinai, kiek tai išeina?... 
Ir štai aš bėgiojau tris mėne
sius, kol buvo meile; visas
laiko naktis būdavau pas jį. Ir 

štai kokios senatvės, sulau
kiau-^- užteko kraujo! O kiek 
mylėjau. Kiek bučkių gavau ir 
daviau....

Aš pažiurėjau jai į veidą. Jos 
juodos akys buvo vistiek užge
susios, jų neatgaivino atsimini
mai. Mėnuo aiškiai nušvietė jos 
juodą, raukšlėtą veidą ir aš ma
čiau sausas, suskilusias lupas, 
įdubusį į vidų aštrų smakrą su 
žilais ant jo plaukais ir raukšlė 
t&ųiosį, užlenktą kaip pelėdos 
snapą. Vieton skruostų buvo 
juodos duobės ir vienoj jų gulė
jo pluoštas šviesiai žilų plaukų, 
išlindusių iš po raudonos skare
lės, kuria buvo aprišta jos gal
va. Oda ant veido, kaklo ir ran
kų buvo plona, visa išakėta rau
kšlėmis prie kiekvieno Izergil 
judėjimo galima buvo laukti, 
kad sausa oda pratruks, pavirs 
į skutus ir prieš mane atsistos 
griaučiai su užgesusiomis juo
domis akimis.

—Papasakok man kaip tu 
mylėjai! — paprašiau aš jos.

Tada ji vėl pradėjo pasakoti 
savo girgždančiu balsu:

“Aš gyvenau su motina ties 
Falma, ant pat kranto Byrlatoe; 
ir man buvo penkiolika metų, 
kada jis atsirado prie musų ba
kūžėm valty. Jis buvo toks aug- 
štas, lankstus, juodausis, links
mas. Sėdi jis valty ir taip skam
biai šaukia mums į langą: “Eį 
ar nėra pas jus vyno... ir paval
gyt man?“ Aš pažiurėjau per 
langą ir per uosių šakas matau: 
visa upė mėlina nuo mėnesio, o 
jis, baltuos marškiniuos, ir pla
čia juosta su nuleistais ant šono 
galais, stovi sau viena koja val
ty, o kita ant branto. Ir supasi 
ir ką tai dainuoja. Pamatė ma
ne, sako: “štai kokia gražuolė 
čia gyvena!... Aš ir nežinojau 
apie tai!” Tarsi jis jau žinojo 
visas gražuoles. Aš daviau jam 
vyno ir virtas kiaulienos... O už 
keturių dienų aš atidaviau ir 
visą save... Mes vis plaukiojom 
su juo valty naktimis. Jis at
plauks ir pašvilps tykiai, kaip 
suslikas, o aš iššoksiu, kaip žu
vis, per langą prie upės pas jį. 
Ip plaukiam... Jis buvo žvejas 
nuo Pruto, ir paskui, kada moti
na spžinojoj.ąpię’-vi^Ką. Įr>ap]ųpė 
ntape, jis vis kalbino mane eiti 
su juo l'Dobrudžią* ir toliau, į 
Donaujas įtaką. Bet jis man ta
da jau nebepati'kdavo — tik dai
nuoja ir bučiuojas, nieko dau
giau. Nuobodu 'tai buvo.

(Bus daugiau)



' | ' r

Į KORESPONDENCIJOS Į

Baitimore, Md.
.... Lietuvių vaikas prigėrė

BiTzelio 29 d. Sandaros kuopa 
buvo surengus išvažiavimą prie 
Mine Crear upės. Suvažiavę 
sandariečiai ir šiaip pašaliniai 
svečiai pasilinksmindami pamir
šo vaikus prižiūrėti. Jono Baub
lio 6 metų vaikas prigėrė upėj. 
Nebuvęs minėtame pikninke ne
galiu patirti visko, kaip ten at
sitiko, bet kaip kiti pasakojo, tai 
niekas nematė, kada ir kur vai
kas dingo, ir nežinojo ar vaikas 
prigėręs ar šiaip kur paklydęs.
Tėvai labai buvo nuliūdę, o tuo j le.ir aiškino tą savo patyrimą, 
labiau krimtosi, kad negalėjo 
per dvi dienas vaiko rasti. Paga
lios rado prigėrusį.

♦

Baltimorės karčiamniiikams« 
dabar blogi laikai. Mat, juos čia 
pradėjo labai areštuoti už parda
vinėjimą naminčlės.

* *

Darbų šiuo tarp Baltimorėj ne
daug. Namų budavotojai turi 
darbo ir gerai uždirba, bet gele
žinkeliečių dirbtuvėse dirbama 
po 5 dienas savaitėj. Rubsiuviai 
taipgi mažai siuva: po 3 dienas, 
o kiti ir visai nedirba. Korpora
cijos manė, kad visuomet turės 
darbo, bet netaip eina. Didelė 
dirbtuvė Gabrielevčiaus ir Ko. 
buvo užsidariusi per keletą sa
vaičių ir turėjo važiuot net Nevv 
Yorkan darbo ieškoti. Ten gavęi 
bet nežinia ar ilgai duos jiefhs. 
Gabrielevčiaus korporacija dir
bo Sheimano darbą ir manė, kad 
Sheimanas jiems visuomet duos 
darbo, bet dabar italai suorgani
zavo korporaciją ir paveržė iš 
Gabrielevčio visą darbą, Kad tie 
net buvo užsidarę. Jeigu unija 
galutinai pakriktų, tai tuoj pra- 

■ dėtų organizuotis daugiaus kor
poracijų ir taip nupigintų darbą, 
kad reikėtų dirbti 16 valandų 
dienoj, kad gyvenimą padaryti.

—Zigmas.

Grand Rapids, Mich.
Šis tas apie musų komunistus 

kunigą.
ir

Birželio 28 ir 29 d. komunistai 
surengė prakalbas. A. Bimbai, 
kad pastarasis iškaulytų iš vie
tos lietuvių keletą dolerių dėl ve
dimo Laisvėj bylos su kunigu 
Petkų. Bimba pašventė visą 
savo energiją aiškinimui kuni
gų blogus darbus (kad pinigų 
daugiau gauti__ S) ir 1.1. Po to
pradėjo aiškinti apie savo laik
raštį “Laisvę”—kad jis esąs vie
nintelis lietuvių darbininkų laik
raštis. Todėl esą kunigai norį jį

Bimba sakė, kad socialistų ir 
tautininkų laikraščiai neduodą 
darbininkams išreikšti savo min
tis. O musų laikraščio durys ati
darytos rašyti teisybę apie ku
nigus. Todėl, girdi, jie nori su- 
bąnkrutyti dienraštį.

Nupasakojęs labai blogą ateitį 
lietuvių darbininkams, jeigu 
“Laisvė” butų uždaryta su kuni
gų pagalba, pradėjo graudžiai

f VIENAS METAS LIETUVOJE
Dabar jus galite gau 
tie J. V. Valdžios 
certifikatą leidžiant 
jumis būt iš Jung
tinių Valstybių per 
šešis mėnesius, (su 
privilegija pailgini

mo dar šešiems mėnesiams) be pri
skaitymo prie kvotosz

Kuomet jus planuojat kelionę į 
tėvynę, keliaukit ant vieno iš ge
riausių J. V. Valdžios laivų per 
Jungtinių Valstybių Liniją.

Trečia kliasa ant šių laivų nėra 
tarpdėnyse. švarus, puikus,; išves 

‘dinii kambariai dėl 2, 4 arba 6 
jžpionių; geras valgis; priimnus pa-> 
Karnavimas; didelės dėays; beno 
^koncertai.

Ištirkite J. V. Valdžios laivus 
pirmiausia.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City
110 So. Dearbom St., Chicago, III.

Managing Operators for 
United States Shipping Board 

prašyti pinigų iš žmonių ir tuo 
pabaigė.

Antrą kartą kalbėjo apie Far- 
mer Labor partijos suvažiavi
mą ir gyrėsi, kad jiems (komu
nistams) viskas kuogeriausia 
pavyko tame suvažiavime.

Delegato raportas 1
Liepos 2 d. tūlas žmogelis, ku

ris buvo pasiųstas į St. Paul, 
Minų, nuo choro ir kitų tam pa
našių grupelių nič nieko bendra 
neturinčių su politika pąstaram- 
įame suvažiavime, išdavė rapor
tą. Tasai žmogutis džiaugės, 
kad jis daug ko patyręs St. Pau-

kad ateią 
geriamu#

Sakė, kad vienas • delegatas sa-* 
kęs, jog kapitalistų partijos ne
atsako Amerikos darbininkų rei 
kalams; kitas sakęs, 
kitas karas, bet jam 
patikęs kunigo pamokslas.

Taip ir užbaigė.
* ♦

♦

Birželio 29 d. pasimirė A. Tra- 
nienė. Velionė buvo atšalus ka
talikė, bet prieš mirtį kelis kar
tus šaukėsi kunigo. Jai numirus 
vyras palaidojo su bažnytinėmis 
ceremonijomis. Kunigas A. 
Deksnis sakė pamokslą ne apie 
nabašninkę, o apie bedievius so
cialistus, bolševikus. Jis sakė, 
kad kurie netiki į Dievą ir baž
nyčios prisukimus, o ima šliubą 
pas žydelį, tai toks šliubas esąs 
neviernas ir tokių žmonių gyve
nimas yra paleistuvingas (tai 
paprastas kunigų pamokslas.— 
S.) O kadangi progresyvės mo
terys nešė grabą iU daugiau buvo 
progresyviškų žmonių, tai jam 
tik ir rūpėjo išniekinti, išlieti 
savo kunigiškas seiles ant be
dieviu. c

Velionė paliko tris mažas duk
teris ir vyrą dideliame nuliūdi
me.—Šturmas.

Waterbury, Comi.
Lietuvių Progresyviškų Draugi

jų Sųryšio pareiškimas.

Waterburio Lietuvių Prog
resyviškų Draugijų Sąryšis mė
nesiniame susirinkime, laiky
tame 30 d. gegužės, po No. 103 
(ireen St., tarp kitų dalykų ap
svarstė ir Dr. Jono Šliupo at
sakymą (per “Šiaulių Naujie
nas”) Šiaulių gimnazijos direk
toriui p. Petravičiui ir Lietu
vos valdžiai už jos varžymą 
laisvos minties ir persekiojimą 
progresyvių žmonių. Už šitokį 
Dr. Jono Šliupo drąsą ir teisin
gą išėjimą prieš klerikalų val
džios despotišką šalies valdy
mą, Sąryšis nutarė išreikšti 
per spaudą jam, Dr. Jonui Šliu
pui, užuojautą ir pagarbą.

PURITAN 
MALT

Stovi pirmiausia minty 
tų kurie pažysta.

Stipriausias, 
Turtingiausias

Padarytas iš parinktų 
miežių. Virš 4,500,- 
000 kianų parduota pe
reitais metais.
“Augščiausios Rųsies” 

Geriausios Pasekmės 
Dviejų rųšių — Plain 
Puritan Malt Extract 
su 3 uncijų pakeliu 
apynių ir Puritan Hop- 
FlaYored Malt Sugąr 
Syrup.

PuriTan
I V IMT.ACT 

•uaAtt IrerjAhtB witn p.c.h ivAUP • ’ W PKE.St.HOra
'H/gheat OmaJity"

W. Lietuvių Progresyviškų 
Draugijų Sąryšis taipgi nėra 
užganėdintas veikimu ir Lie- 

i tavos liaudininkų, kurie nors 
save skaito liberalais ir laisvos 
šalininkais, betgi tankiai kle
rikalams talkininkauja. W. Są
ryšis yra rėmęs liaudininkus ir 
pinigiškai.

Waterburio Liet. Pr. Dr-jų 
Sąryšio Komisija:

Senkus, 
Dapšis, 
Motiečius.

S.

p.

Filbert, W. Va.
Ir čia yra Hetuvių.

Šioj apielinkej darbai prade
da mažėti. Niekuriose vietose i 
kasyklos jau užsidarė nežino
mam Jaikui, tad darbą naujam 
darbininkui sunku rasti. Ka
syklos daugiausia priklauso U. 
S. Coal and Coke Co., kuri tu
ri didžiausias plieno liejiklas.

♦ e *

Lietuvių čia randasi apie, trys 
šeiminos ir trys nevedę. Del 
mažo jų skaičiaus nieko nevei
kiama. Yra ir jau paaugusių 
lietuvaičių, bet kad jaunuome
nes čia yra mažai, tai ir tos, 
dukraites neturi su kuo pusi-1 
linksminti, tad tupi kaip už 
pečiaus ir liūdi. i- i

Čia yra dvi draugijos Loyal 
Order of Deer ir Reti Mien’s. 
Jų nariai išsimtinai svetimtau- 
čiai-europiečiai. Tad jiems 
bendrai vis linksmiau būna. 
Daugiausia veikia L. O. D. ir

—J. P. Kasper.

Severos Gyduoles užlaikoI
. seirviyuob sveikata.

DĖL NEVIRINRIO

austiprinimo nusilpnėjusių 
Ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mės.

Kaina SO ir 85 centai.»
Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, 10WA

ELEKTRA
tviosą ir pajiegą Būvėdama | eenue ir naujue namu, taipgi dirb

tuves. Caeh arba ant ilmoHjimo.
Pirmutini Lietuvi! Elektroe Korporacija Amerikoje

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

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

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

So. Boston, Mass

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

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp 
ZEELAND

N. Y. — Plymouth — Cherbourg 
Bclgenland & Lapland • 

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

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

s. 30
20

BALTIJOS- 
AMERIKOS 

LINIJA
Iš New Yorko 

TIESIAI LIETUVON 
per Klaipėdą

ESTONIA ........... Liepos
S. S’. L1TUANIA .... Rugpjūčio
Trečia klesa į Klaipėdą .... $107.00 
Kambariuose po 2, 4, 6 ir 8 lovos

Musų i tiesus patarnavimas iš 
New Yorlęo j Klaipėdą suteikia lie
tuviams pasažieriams gerą progą 
padaryti kelionę malonia.

Kodėl lietuviai turėtų vartot Bal-
. tijos-Amerikos Liniją:

1. Tiesioginė kelionė iš porto j 
portą.

2. Visą kelionę vandeniu tuo pa
čiu laivu.

3. Be geležinkelio važiavimo per 
svetim-as šalis.

4. Ant laivo vartojama lietuvių 
kalba.

, 5. Duodama daug ir geras mai-

Švarumas ir patogumas.
7. Malonus patarnavimas.
8. Krutami paveikslai.
9. Kasdien koncertai laivo orkes- 

tros.
10. Tik lietuvių vizos arba pas- 

porto reikia.
Dabar jūsų proga. Pagal naują 

įstatymų, kiekvienas gali vykti sa
vo senon tęvynėn apsilankyti vie
niems metams ar ilgiaus. Leidi
mas sugrįžimui į Suv. Valst. bus 
išduotas keleiviams Amerikos Val
džios.

1 Del visų tolimesnių informacijų 
ir laivakorčių kreipkitės į jūsų 
agentą arba j

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, Nvw York, N. Y.

stas.
6.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Micha] Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

MANO DUKTĖ 
BŪDAVO VERKIA

DEL BILE KO
Buvo nervuota ir užsigau- 
nanti. Vartodama Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound pasidarė visai nor

malė.

Clinton, Wisconsin. — “Mano duk
tė buvo labai blogame padėjime ir 

, buvo labai užsi- 
gaunanti ir būdavo 
verkia dėl menk
niekio, buvo silpna 
ir nervuota. Kaip 
Lydia E. Pink- 
hams Vegetable 
Compound pagel
bėjo man kuomet 
aš buvau mergai- 

; te, aš daviau jai, 
kad atbūdavo  jus 

________ jos sveikatą ir to
kios pasdemės buvo, kad nves nei ne
tikėjome. Aš linkėčiau, kad kiekvie
na motina, kuri augina dukteris, pa
bandytų tas gyduoles dėl savo mergi
nų nuo jų nesmagumų . Aš vartojau 
jas pati kol mano mergaitė gimė ir 
ji buvo gražiausia mergaitė kur kiek
viena norėtų tokią turėti . Aš reko
menduoju Vegetable Compound mo
terims ir merginoms ir negaliu iš
girti jų užtektinai”. Mrs. I. A. 
Holford, Box 48, Clinton, Wisconsin.

Motinos gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound pra- 
šalinime skausmų dėl jų dukterų ku
rios jos tankiai turi. Jos žino iš pa
tyrimo vertę Vegetable Compound 
gydyme tokių Ilgų kaip Mrs. .Holford 
davė savo dukterei.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. It BLUMENTHAL

Optvm«trlat
T«h Hou1«t«t4 *487 
4849 8. A.hlund Ar* 
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1LS0N 
Fashion

STORE
alstedSt

Vien tik Lietuvių krautuvė

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Pinigai
Bridgeporto

e

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Haisted St., 
Tel. Boulevard 9663.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę♦

Kaina $60
1 » • • ' ■: ■ \ •

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau- 
gama su kuriais susirašinčji Ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranką. Geriau
sią, parankiausia ir dalikatniaueia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai mn 
lyti.

Gaunamos x

NAUJIENOS
1739 S. Haisted Str, 

Chicago, 1U.

“Invairi Daktariška Knyga”
j ,• “

Vyrai, moterys ir merginos, ar no,- 
rite žinoti, kodėl jūsų plaukai slen
ka? Perskaityk šitą knygą, tad ži
nosi, be abejo vartoji visokias plau
kų gyduoles, bet plaukai slenka ir ga
na, o gal visai nuslinka, kad ne, tad 
nuslinks. Ar nori turėti storus ir dai
lius plaukus, išnaikinti pleiskanus, su
laikyti slinkimą ir užauginti storus ir 
dailius plaukus, net ant visai nupli
kusios galvos, o gal norite apie ki
tokias ligas. Būdamas aptiekorium 
man pasisekė išrasti tikrai auginimui 
plaukų gyduoles, ir su pagelba dak
tarų išleidau didelio formato dakta
rišką knygą su 86 receptais. Gyduo
les sutaisys kiekvienas geresnis ap- 
tiekorius, pagal receptą knygoje. 
Plaukų auginimui gyduolės randasi 
aptiekose ir yra vartojamos gydymui 
invairių ligų, bet nė vienam nesise
kė iki šios dienos išrasti, kad tai yra 
geriausios ir vieninteles gyduolės au
ginimui plaukam. Knygos kaina $1.00. 
Norėdamas knygą gauti, prisiųsk lai
ške vieną dolerį su savo adresu, ir 
paminėk kokiame laikraštyje matei 
šitą paskelbimą. Adresuok taip:

MR. F. DAVIDSON
P. O. Box 126, 

Oregon City, Ore.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

31*1 So. Haisted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

....................... ....................
Dr. Chiropractor ir 

Akušerka
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. Haisted St. 
k................ . ■ . , . , .................

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

privatiškų gydymui kambciri*
Oia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką h ^ope- \lį,

jišką bužą EVdy- '
mo. Didutis skai- jįjį ta<
čius žmou«4 ilgy- 
domų kasdien. per x
Dr. Ross, autei- 
kia progą duoti ,<
geriausį medikai į 
patarnavimą že- jP
miausia kaina, To ■■ 
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad, nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedalioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredfjt U 
gubotoje nuo 10 v ak ryu 

iki 8 vai. vakarų.

ištesiu 
nereiks

St.

Siųkit Sutaupykit

Geiidusia šešių cordu vati* 
niij siūlų špulaite 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutęs' dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO., Dept. C 

315 Fourth Avė., N«w Yo«l

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Haisted St., Chicago, III
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v.
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. • 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojamo visą savo darbą, ix 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantie, kad nekenktų jūsų sveikatai. ,

1545 Weet 47th Street, ,r"
Netoli Ashland Avė.

1 ! ’ ------- -----

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

operacijų
4647 So. Haisted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė. I

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147 |

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

X-RAY $1.00
•ai ir 

moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 

. tegul X - 
Ray ' pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras inlorm-acijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

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

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (j kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kampas Congress, S 
augalas, Chicago ,111.

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

ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
priva- 

_su m«- 
klimate 

arba uisiėmi- 
dusulio arba au- 
metodas

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems r
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišiino laiko.

Mes turime metodų kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy
tu rnėt jų musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, r- tz‘ J...
ma arba augšta temperatūra, jus 
loto reikalauti dykai išbandymui mus' 
todo. Nedaro skirtumo kokiame I. 
jus gyvenate, jusu amžius 
mas, jei jus kenči&me nuo < 
gštos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ■ ligas, 
formos {kvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, “patentuotų durnų’ 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščiais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzrnus. z , J '

Tas dykai' pasiūlymas/ yra lahai' svarbu, 
kad .nepraleidus u bent vienų diepft. Rašyki
te- tuojaua^ir pradėkite metodų tuojau. Ne
siųskite Z piųigų. • Tik atsiųskite , kuponų- 
Dorokite tai šiandien) — 1 jums nereikia 
mokėti,' nei už pašto Ženkleli.

pagel

pasiųsti 
kur

tiems 
visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
meto-

Dykai bandymo kuponas 
FRONTIER ARTUMA CO 72-B. ;

Niagara afid Hudson Sts.. Buffalo, PU
Atsiųskite dykai bandymui jūsų , n . j

todo paa:

■



NAUJIENOS, Chicago, ŪL Ketvirtadienis, Liepos 10, ’24

I A Skapui0 daržus, o vėjas jis gryžo atgal Lietuvon ir tena nfl I ■ M išlaužė medžius. Tose vietose1 kariavo su Rusija, būdamas vjJ-VilVnUUU gatvekarių komunikacija liko 1 riausiu Lenkijos armijų vadovu, 
j sutrukdyta, nes vanduo buvo Karui, dėl pačių lenkų nerar|< 
• užliejęs patiltes ir nė gatveka-[ gurno nepasisekus, jis liko suim- 
riai, 
ten

K ' ĮIEŠKO PARTNERIŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME

ŽINIOS nė automobiliai 
pravažiuoti.

tas, paskiau tapo ištremtas už
sienin, kur ir mirė.

REIKALINGAS partneris 
duonkepyklą. Atsišaukit į
| Naujienų ofisą

No. Box 515

Po 13 dieny kalėjimo pra 
šo paliuosavimo

I.ebeckis su žPvičiu išbuvo ka
lėjime 13 dienų ir prašo pa
liuosavimo. Nuskriaustųjų

Masiniai areštai 
automobilistu

Lietuviu Rateliuose

PARDAVIMUI Fordas touring ka
ras, 1923 metų, mažai vartotas, taip 
kaip naujas. Daug extras, geri 5 ta- 
jerai. Parduosiu pigiai iš priežasties 
važiuojant j Lietuvą. Atsigaukit grei
tai, gausit bargeną. Galit matyt bile 
kada. Pirma patelefonuokite, kad ga
lėtumėte rasti namie Phone Roosevelt 
3313, 2135 W. 22nd PI.

Užvakar policijos viršininkui 
Collins paskelbus įsakymą su 

žmonių advokatas tam prie- stabdyti greitumą lakstymo au- 
šinasi.

Dro V. Kudirkos Dr-jos 
' išvažiavimas

tomobiliais, vėl prasidėjo masi
niai areštai automobilistų. Tą

Du lietuviai, Antanas Lebec- (dieną šimtai jų liko areštuota ir 
kis ir Petras Žilvitis, dirbę dėl žinoma, bus nubausti. Policijos 
spcšelninko Leslie Harring-Į viršininko įsakymu, nė vienas 
ton, atsikreipė prie pardonų ir,automobilius negali greičiau v^- 
paroliaus tarybos, prašydami žiuoti kaip 20 mylių ir tai retai 
paliuosavimo, nors jie kalėj i- (apgyventose vietose. Tankiau 
me išbuvo tik 13 dienų, o yra 'apgyventose vietose tegali va- 

1 iki žiuoti tik 15 mylių, o darant už
sisukimus ir važiuojant skersai 

Juos gina advokatai Antanas gatvekarių bėgius tegali važiuo- 
Olis iš Chicagos ir C. B. Saw- 8—10 m- i val- greitumu.
yer iš Kankakee, gubernato-! Nors daugelis lakstė senuoju 
riaus Small miesto. Advokatas greitumu, betgi abelnas greitu- 
Edward H. White iš Chicagos/mas važinėjimo sumažėjo. Pir- 
kuris atstovauja nuskriaustuo- ('miau vidutinis greitumas buda- 
sius žmones, sudėjusius pas vo 30 m. į valandą, o užvakar 
tuos spešelninkus savo pinigus, bebuvo tik 23 m. į vai., bent di- 
užprotestavo prieš jų paliuosa-J dėsniuose bulvaruose, kur yra 
vimą. Pasak jo, išbuvimas 13'didesnis automobilių suslgruui- 
dienų Jolieto kalėjime dar nė- mas.
ra užtektinas nubaudimas Nežiūrint 
tiems, kurie išviliojo iš ateivių prieš spiderius neva 
milionus dolerių ir ne vieną mui skaičiaus nelaimių, 
žmogų p.:..:: .... or_ 'i—

jSchultz, 55 m., 115 So. Central 
Par Avė. Jį užmušė automobilis
tas iš Davenport, la., kuris ta
po areštuotas.

Be to pasimirė dar du žmo
nės, kuriuos sužeista nelaimėse 
keletą dienų atgal.

Viso pirmą dieną kampanijos 
areštuota 149 automobilistai, 
112 jų už greitą važiavimą, 25 

'už važiavimą pergreitai skersai 
gatvekarių bėgius ir 4 už grei
tą sukimąsi pro kampus. Dau
giausia areštuota ryte tų, kurie 
nepaisė policijos viršininko pa
skelbimo. Nors skaičius areš
tuotų yra didelis, jis, niekurių 
tvirtinimu,. esąs mažas palygi
nus su buvusiomis kampanijo
mis, kada būdavo areštuojama 
po kelis šimtus automobilistų j 
dieną, ir dar atsižvelgiant į tai, 
kad dabar automobilistus areš
tuoti įsakyta kiekvienam polici.- 
stui ir detektivui, ko pirmiaus 
nebuvo, nes ikišiol automobilis
tus gaudydavo tik tam tikri po- 
licistai.

. nuteisti kalėjiman nuo 
10 metų.

Birželio 29 d. Beverly miške
ly, D-ro V. Kudirkos Draugija 
surengė šaunų šeimynišką iš
važiavimą. Kadangi ši draugija 
niekuomet dar neužvylė publi
kos ir savo pažangiais darbais 
yra atsižymėjusi West Sidėj, 
tad ir į šį išvažiavimą atsilankė 
labai skaitlingas būrys — apie 
150 žmonių. Programėlls susidė
jo iš virvės traukimo, "dišių” 
rinkimo, merginų surištomis 
kojomis lenktynių, žaismių, Šo
kių ir kitko. Atsižymėjusieji 
gavo tam tikras dovanas. Be:o, 

~ !šio išvažiavin^o komitetas vaiši
no svečius skaniais užkandžiais. 
Atsilankiusioji! publika, hnhtyt!, 
labai buvo patenkinta išvažiavi
mu, nes skirstėsi tik vėlai vaka
re. — Vir A.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba i naiijus 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 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted StM

________ Tel, Yards 7282._________ 
STOGDENGYSTfi

Mįr stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
brokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
lir.ktj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
diki usia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoje Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PABĖGO, rudas, baltu kaklu, su 
rausvu guzikuotu diržu, stačioms nu
plautoms ausimis, didelis “bull” šu
nis. Laisnio No. 12559. Kas sugavo- 
te ir sugrąžinsite duosiu $5.00. 
kas matėte praneškite:

3631 So. Union Avė. 
Krautuvė.

ISRENDAVOJIMUI

Jei

paskelbto karo 
t sumažini- 

dolerių ir ne vieną mui skaičiaus nelaimių, vienas 
privedė prio žmogžu- žmogus liko užmuštas. Tai Max

Pranešimai
_______ !_______

Pardonų ir paroliaus 
jų bylą jau svarsto.

Leslie Harrington,

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

ar kviečia.

PARANDAVOJIMUI kampinis Sto
ras labai geroj biznio vietoje ant 105 
St. ir Michigan Avė., tinkantis dėl 
aptiekos, ice creaminės ar bile kokiam 
kitam bizniui.

Atsišaukite:
A. PETROŠIUS 

10562 So. Wabash Avė.

kuris 
kartu su jais buvo nuteistas, 
pabėgo ir kalėjiman neprisista
to, tad ir apie jo paliuosavimą 
nesvarstoma.

Valdininkai, visokie reformi- 
ninkai ir politikieriai nurodo į 
šią bylą kaipo į pavyzdį išsisu
kinėjimo ir vilkinimo su vyki- 
ninni teismo nuosprendžio.

Pasak jų, tų trijų spešelnin- 
kų bylos nagrinėjimas prasidė
jo spalio 30, 1922 ir užsibaigė 
lapkričio 3 d., 1922, jų nutei
simu. Galutinas nuosprendis 
tapo išneštas tik sausio 13 <1., 
1923, bet tapo paduota apelia
cija augštesniam teismui ir 
valstijos augščiausias teismas 
nuosprendį patvirtino tik va
sario 20 d., 1924. Tada pareika
lauta iš visų trijų prisistatyti 
kalėjiman. Bet nė vienas ten 
nepasirodė. Balandžio 16 d. 
augščiausias teismas panaikino 
jų kauciją ir įsakė juos areš
tuoti. Vėliau betgi gauta žinių, 
kad galima tikėtis jų pasidavi
mo apie liepos 1 d., nes tą mė
nesį susirenka pardonų taryba, 
taip kad galima butų paprašy
ti tos tarybos paliuosavimo, 
nors jie tik kelias dienas tebus 
išbuvę kalėjime.

Policijai ieškant nuteistųjų, 
buvo nugirsta gandų, kad Le- 
beckis su Žilvičiu tame laike 
porą kartų apsilankė Europoje. 
Ilarringtono visai nesurasta, 
bet jis paliko pėdsakus, būtent 
puikius namus, kuriuos jis pa- 
sibudavojo Colfax, Ind., ir di
delį apartmentinį namą Palm 
Beach, Fla. Pastarojoj vietoj 
yra ir daugiau jo nuosavybių. 
Advokatas. White bando gauti 
tuos namus naudai nuskriaus
tųjų žmonių. Tie namai buvę 
supirkti po to, kaip Harringto- 
nas pabėgo iš Chicago užsibai
gus jo spešelams. Taipjau eina 
gandų, kad pas vieną saliuni- 
ninką esą sudėti keli desėtkai 
tūkstančių dolerių) ginti šiuos 
spešelninkus, taigi, pasak kal
tintojų, jie pinigų nestokuoja 
vedimui bylų ir pasiliuosavi- 
inui iš kalėjimo.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kus savaite po dolerj-kita, nti 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

FLATAS dėl rendos, 7 rui
mų, garu šildomas. Renda $60 
mėnesiui. Name randasi visi 
patogumai, kaip tai: elektra, 
maudynes ir t. t.

3256 So; Union Avė
 /. ib ; i..

Nepriklausomybės Salės 
replika Chicagoje

Būdavo ja ją The Stock Yards 
Trust and Saving Bank.

Didelė audra pridarė 
daug nuostoliu

Užvakar siauru ruoštu 
pietinę miesto dalį perėjo smar
ki audra su lietum ir ledais, 
pridariusi didelių nuostolių. 
Smarkiausias lietus buvo Wa- 
shington parko apielinkėj, bet 
labai nukentėjo nuo ledų Town
of Lake ir Brighton Park, kur kai iškovojus nepriklausomybę

per

Gal garsiausias istorinis na
mas Amerikoje yra Nepriklau
somybės Salė Philadelphijoj. 
Čia buvo pasirašyta nepriklau
somybės deklaracija, čia gimė 
šalies nepriklausomybė.

Neužilgio Nepriklausomybės 
Salę turės ir Chicaga. Ne, ne 
tikrąją, bet jos repliką. Skerdy
klų distrikte, kertėj Halsted ir 
Exchange gatvių yra budavoja- 
mas didelis banko namas, kuris 
bus tikra replika senosios Ne
priklausomybės Salės Philadel- 
įhijoi.

Tame name tilps Stock Yards 
National Bank (buvęs Live 
Stock Exchange National Bank) 
ir Stock Yards Trust and Sa- 
vings Bank. Namas bus pabaig
tas pabaigoj šių ar pradžioj atei 
nančių metų ir bankai veikiai po 
to į ten persikraustys.

Tarp kitko tame name bus pa
vesta vieta ir istoriniams tiks
lams,, Ten bus pakabinti pavei
kslai garsiųjų patriotų, kurie 
kovojo už Amerikos nepriklau
somybę. Tarp jų bus ir visiems 
gerai žinomas lietuvis Tadas 
Kosciuška, kuris taipjau kovo
jo už Amerikos nepriklausomybę 
ir kovoje tiek pasižymėjo, kad 
tapo padarytas generolu. Tadas 
Kosčiuška yra lietuvis, gimęs 
Lietuvoje vasario 12, 1746. A- 
merikon atvyko 1777 m. Ameri-

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesirinkti 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tą 
veikalą statys scenoje Chicagoje, M.' 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. L. Pašei p. draugija.

—- Komitetas.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

Raymond Cha- 

prie orkestros

Ork. Kom.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo “Orleono merge
lė” įvyks trečiadieny, Liepos 10 d. 

(?) 7:30 vai. vak., M. Kasparaičio 
name, 3827 Archer gat., pirmas auk
štas iš pliekio. Visi Dramos Skyriaus 
nariai turi susirinkti, nes bus dalina
mos rolės veikalo “Piningėliai”. Ka
dangi veikalas yra didelis, reikalin
ga, kad visi vaidylos dalyvautų.

— Pirmininkas M. K.

ClubAmerican Lithuanian Citizen 
12 vvardo pusmetinis susirinkimas bus 
ketverge, liepos 10 d., P. Maženio 
svet., 3857 So. Kedzie Avė., 8 v. vak. 
Nepamirškite kliubo nariai pribūti, 
turime svarbių reikahj nutarti, taip
gi atsiveskite naujų narių.

— Rast. J. Eringis.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, liepos 10 d., 
8 vai. vak., Raymond Institute (816 
W. 31st St.)

Visi nariai kviečiami atvykti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Dr. Savitarpinės 
Pašei pos pusmetinis ir Lietuvių 
Kriaučių kliubo bendrąs susirinkimas 
įvyks sekmadienį, liepos 13 d., 2 vai. 
po pietų, Zwęzek Polski svetainėje.

Abiejų draugijų nariai malonėkite 
laiku susirinkti.

— X. Shaikus, rast.

L. S. J. Lygos sporto skvrius ren
gia tennis* žaidimą sekmadieny, Lie
pos 13 d., Jackson Parke, 3 vai. po 
pietų.

Sekmadieny, Liepos 20 d., bus iš
važiavimas j Sand Duries automobi
liais. Vietas galima užsiregistruoti 
mėnesiniam susirinkime \ orkestros 
praktikose ir ateinantį sekmadieny 
Jackson Parke.

— Sporto Komitetas.

Liet. Moksl. Susiv. Am. Antros 
Kuopos SPECIALIS susirinkimas 
įvyks subatoje, liepos 12 d., 8 valan
dą vakare, Raymond Chapely.

Nariai būtinai visi turi dalyvauti 
susirinkime ir nesivėlinti.

—r' Pirm. J. Keserauskas.

ASMENŲ MOJIMAI<

JIEŠKAU skubiai p. Varoniaus, gy
vena Chicagoje — Bridgeport. Apie 
metai laiko atgal dirbo Universal 
State Bank, pastaruoju laiku dirba 
kur tai bučernėje. Seniau gyveno Ra- 
cine ir Kenosha, Wis. — jo tėvai dar 
ir dabar ten gyvena. Malonėkite at
siliepti pats arba žinanti praneškite 
— busime dėkingi. Praneškite šiuo 
antrašu: “NAUJIENŲ” BRIDGE
PORT SKYRIUS, 3210 So. Halsted 
St; TeL Boulevard 9663.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS KAMBARYS 

dėl vieno ar dviejų vyrų, arba 
merginų. Jei norės pagaminsiu 
ir valgį. Naujas namas, elektra, 
maudynės sUj visais paranku- 
mais. 827 W. 34th PI., 1 lubos 
iš užpakalio. •

ANT RENDOS KAMBARYS dėl 
vaikino; švarus, šviesus, elektra, mau
dynės ir telefonas. . Su arba be 
gio, arti karų.

Atsišaukit:
4422 So. Artesian Avė.
Iš užpakalio namukas.

val-

RENDAI kambarys. Geras kamba
rys parankioj vietoj dėl 2 asmenų, 
vyrams, ar merginoms arba ir vedu
siai porai (be vaikų). Turi būti blai
vus* ir Švarus. Atsišaukite:

2857 So. Emerald Avė. 
Kampas 29 St. 

(Frontas 3 lubos)

blai-

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKALINGA mergina 
abelno namų darbo; $15 į 
vaitę ir pragyvenimas.

A. Milauckas • 
1247 S. 48th Avė.

Cicero, III.

dėl
sa-

REIKIA DARBININKO
VYRU

REIKALINGAS barberys 
karais. Darbas ant visados.

Atsišaukite:
4438 So. Fairfield Avė.

Chicago,Jll.

va-

REIKA1LINįGA$ nebrangus 
žmogus, šiek tiek mokantis iš
valyti kambarių. popieras ir 
biskį maliavoti, Valgis ir kam
barys; darbas mėnesinis.

1606 S. Halsted St.

REIKALINGAS virėjas, ku- 
korius, kad butų patyręs savo 
darbą.

Kreipkitės
2462 Bluc Island Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5-kių kambarių ra

kandai visai nauji — geram-e 
je. Priežastis pardavimo svarbi 
žiuojam j Lietuvą. Parduosime 
na prieinamą kainą.

2609 So. Lowe Avė.
(2-ros lubos frontąs) 

TeK Victory 10278

stovy-
— va- 
už ga-

PARSIDUODA Jackson touring ka
ras model 1920 už prieinamų kainą. 
Mašina yra geram stovyje, naujai nu- 
maliavotas. Kreipkitės vakarais nuo 
5—8. Nedėlioj 8 ryto iki 12 pietų.

B. DILLUN 
2944 W. 68rd St.

Phone Prospect 4569

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apielinkėj, 3 kambariai gyvenimui, 
gafu apšildoma; randa pigi; lysas ant 
3 metų. Parduosiu pigiai, arba priim
siu partnerį, kuris supranta biznį, ant 
pusės. Darbo invalės, vienas neapsi
dirbu. Mainysiu, kad ir ant namo.

6759 So. Elizabeth St.
Phone Englewood 6249

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė prie gero biznio kampo, 
labai prieinama kaina.

Atsišaukite:
3600 So. Union Avė.

PARDAVIMUI groserne ir delika- 
tessen prie pat Jackson Parko; nėra 
competicijos, pigi renda su kamba
riais dėl gyvenimo, iš priežasties li
gos parduosiu greit už pirmą teisin
gą pasiūlymą.

Atsišaukite:
1413 E. 58th St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; daromas labai geras biznis; ly
sas taip ilgai kaip norite; renda pi
gi; 4 kambariai pagyvenimui. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą arba mai
nysiu ant mažo namo ar loto. FRANK 
G. LUCAS, 4116 Archer Ąve. Tel. 
Lafayette 5170.

GROJIKLIS PIANAS

Turi būt parduotas ūmai iš prie
žasties bedarbės. $700 grojiklis pia
nas, 100 muzikos volelių, suolelis, vo
lelių kabinetas. Kaina $100, prie to 
dar pridedant $18 storage kaštus.

3323 Lincoln Avė. 
1-mos lubos

1 blokas į žiemius nuo Belmont Avė. 
Klausk MR. LEWANBAUSKA

PARSIDUODA automobilių taisyt 
mo ir maliavojimo dirbtuvė (šapa) ir 
du automobiliai sykiu. Bizhis išdirb
tas per daug <metųv Renda pigi, vie
ta didumo dėl "l‘0 "automobilių, darbo 
užtenka dėl 2 žmonių. Turi būti par
duota j trumpa laiką. AUŠROS KNY
GYNAS, Box No. 131.

3210 So. Halsted St.

DIDELIS BARGfcNAS. Mažas tfro- 
seris parduodamas, pilnas stako. Ap
gyventa visokių tautų. Renda pigi. 
$20 visas flatas, 4 kambariai gyven
ti. Lysą gausit ant kiek norėsit. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą, arba mai
nysiu ant mažo namo, arba loto.

3530 So. Pamell Avė.

PARSIDUODA smulkių daik
tų krautuvė, kendžių, ice cream, 
cigarų, tabako ir kitokių smulk
menų. Parduosiu labai pigiai, 
priežastį patirsite ant vietos.

4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
kompanična bučernė ir groserne 
geroj vietoj. Yra nauja mašina 
ledams daryti, taipgi ir kiti pir
mos klesos įtaisymai. Atsišaukit 
į NAUJIENAS, Box No. 514.

LABAI gražus vyriški kailiniai su 
karakulio kalnierium. Visai nauji. 
Kailiniai randasi Marshall Field štore- 
ruime. Parduosiu pigiai, nes pinigai 
reikalingi. Klauskit

IMMIGRANTS’ PROTECTIVE 
LEAGUE

824 So. Halsted St.

GROSERNĖ ir bučernė, 4 pagyve
nimui ruimai užpakaly, renda $35.00. 
Lysas 3 metams, ice boxas, naujas re- 
gisteris mokėtas $400, 2 skėlos ir nau
ji 2 meat blocks, 4 benčiai nauji, daug 
tavoro. Turi būti parduota šią savai
te. Kaina tiktai $800.00. 3806 South 
Wallace St., Boulevard 4932.

ATYDA BIZNIERIAM. Parsiduo
da “Bargain” pelningas biznis ant 
Bridgeporto geriausioj vietoj su pra
gyvenimo 4 kambariais. Randa pigi. 
Del platesniu informacijų kreipkitės 
pas: K. VILKAS.

3241 So. Halsted St., 2nd floor 
Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI bučernė • ir groser- 
nė, lysas ant dviejų arba trijų metų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, biz
nį su arba be namo. Biznis gerai iš
dirbtas. Vieta lietuvių Apgyventa. Tu
riu greit parduoti, todėl parduosiu la
bai pigiai tik $1,400.00. Priežastis 
pardavimoi turiu du bizniu. 2050 West 
22nd St., arti Hoyne Avė.

Savininkas randasi:
2210 W. 22nd St.

PARSIDUODA groserne ir delika- 
tessen krautuvė, randasi labai geroj 
vietoje, kuri apgyventa visokiu tautų. 
Lysas yra ant trijų metų; 4 kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
ant vietos.

10433 >Sp., Michigan Avė.
Roselarldj Illi

PARDAVIMUI APTIEKA 
Mažu įnešimu ir lengvais išmo
kėjimais, galite pirkti aptieką, 
— senas ir išdirbtas biznis, pi
gi renda, augančioj lietuvių ko
lonijoj. Jei registruotas aptieko- 
rius galite įstoti partneriu.

DR. K. DRANGELIS 
Tel. Lafayette 0621

PARDUODU bučernę ir gro- 
sernę, geroj [vietoj ir pigiai. 
Mainysiu ant namo ar ant kito 
gero daikto. J. Stankus

821 W. 34 St.
Phone Yards 3550

Pardavimui nauji namai South 
Sidėje po 6 ir 6 kamb., karštu 
vandeniu apšildomi, įtaisyti pa
gal vėliausios mados. Vieta ge
rai žinoma — 66th Rockwell ir 
Talman Avė.

Brighton Parke, nauji namai 
po 4 ir 4 kamb., stogas, beizmen- 
tas ir visi parankumai, parduo
sim pigiai at mainysim ant se
nesnių namų ar lotų.

Namai padėvėti 4 ir 4 kamb. 
tik 6 metų senumo; beizmentas 
per pusę namo, stogas, viskas 
įtaisyta vėliausios mados. 4014 
So. Rockvvell St.

TURIU parduoti tuojau savo 
$800 vertės grojiklį pianą 
$120; 75 roleliai ir benčius.

Atsišaukit
2918 Milwaukee Avė.

Tel. Spaulding 6695

NAMAI-ZEME

už

FARMOS. IR VĖL BARGENAI

Musų kolonijoj stebėtinai auga šį
met javai, 10 naujų lietuvių pirko čio
nai ukes. Aš dedu didžiausias pastan
gas surasti kuopigiausių ir geriau
sių ūkių dėl savo tautiečių. 40 ak
rų, 12 akrų miško ir ganyklos, upė 
bėga, 10 akrų sodno, 5 kambarių stu- 
ba, gera barnė, geras vištininkas, 2 
arkliai, 3 karvės, 300 vištų, 100 an
čių, ant kranto ežero, javai ir viskas 
už $4,000.

40 akrų, 12 akrų puikaus sodno, 
pilnas visokių vaisių, 4 kambarių stu- 
ba, gera barnė, klėtis, vištininkas, 2 
arkliai, 2 karvės, mašinos ir padar
gai, viskas už $4,500 ir javai.

60 akrų, gera žemė, geri budin
kai, javai, mašinos, padargai, 2 ar
kliai, 4 karvės, 100 vištų, sodnas, už 
$4,000.

80 akrų, geri budinkai, gera že
mė, 4 arkliai, 5 karvės, 200 vištų, 
mašinos, javai, rakandai, viskas už 
$3,800.

120 akrų, gera žemė, yra storo miš
ko, geri budinkai, 12 karvių, 2 ark
liai, 3 kiaulės, vištų, ančių, žąsų, ka
lakutų, javai, mašinos, už $6,500.

70 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miško, bėga upė, visokių javų, 
10 karvių, 6 kiaulės, vištų, ančių, ka
lakutų, 2 arkliai, mašinos kokių tik
tai reikia, viskas už $7,500. Visos mi
nėtos farmos arti miesto, po 3 ir 4 
mylias, visos ant lengvo išmokėjimo. 
Taipgi turime ir ant mainymo ant na
mų, klauskite:

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
augšČių po 4 kambarius. Užpakaly 
yra medinis cottage. Elektros šviesa. 
Kaina $7,500.

1841 Hasting St.
Savininkas gyvena:

1858 W. 14th St. 
Tel. Canal -5090
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PARDAVIMUI AR MAINOMS.
2 augštų muro rezidencija, labai 

moderniška, garu šildoma, 2 karų 
muro garadžius, parinktoj Brighton 
Park apielinkėje. Kaina $8,650. Kiek 
jus turit?

TUPONICH & SIMAN 
1344 West 18th Street

PARSIDUODA 6 kambarių 
namas, vanos, karštu vandeniu 
šildoma, elektros šviesa; lotas 
90 ar 30 pėdų. Bargenas, už 
cash ar ant išmokėjimų. 4649 S. 
Kildare Avė. šauk Stewart 6268

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Išsi
maino mūrinis namas 2 flatų po še- 
šius kambarius, viskas yra po šios 
mados. Elektra ir maudynės. Namas 
randasi South Side. Priimsiu mainon 
groserne arba kokj kitą biznį už pir
mą įmokėjimą. Kaina tiktai $9,500. 
BEN DIRMEIKIS, 816 W. 33rd PI., 
Chicago, III.

PRASIŠALINKIT Iš DIRBTUVĖS 
VERGIJOS

Jus galite uždirbti daug pinigų ant 
5 akrų daržovių ir vištų auginimo 
farmos, tik 10 mylių nuo didelių iš- 
dirbysčių centro, kur yra 100,000 gy
ventojų. Geri žemė ir geri keliai, tik 
$2,500, lengvais išmokėjimais.

LEWIS OTTO
5900 W. North Avė., 

Austin 0301

PARDUODU savo 20 akrų paukš
čių auginimo, ir vaisių farmą, neto
li Laporte, Ind. 55 mylios nuo Chi
cagos, 6 kambarių namas, yra skie
pas, didelė barnė svirnas, komams 
crib, vištininkas, auganti javai, daug 
vaisių: aviečių ir vynuogių. Labai 
turtinga žemė, visi geri budinkai, tik
ras bargenas už $4,500, lengvais iš
mokėjimais, mainysiu.

E. J. KLOSS, 
6844 4So. Ratine Avė.

Phone Wentworth 8947

PARDUODU mūrinį namą 3 pagy
venimų Bridgeporto apielinkėje. Par
duosiu už $8,000, cash $1,500 ir no
riu mainyti ant mažo namuko Šalę 

miesto ar biznio: bučemės, groser- 
nės ar kitokio biznio.

J. BALCHUNAS 
3200 Lowe Avė. 

Tel, Boulėvard 9265

4 ir 5 kamb. mūrinis namas, 
elektra ir visi parankamai. Na
mas gerame stovyje. Kaina $4,- 
100, cash $1,500. Likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 3646 South 
Lowe Avė;

Pardavimui 3 ir pusė pagyve
nimų mūrinis namas gerame 
stovyje. Kaina $6,100, cash $2,- 
000. 3230 So. Lowe Avė.

Taipgi turime ir daugiau na
mų. Atvažiuokite pamatyti.

JOKANTAS BROS.,
4138 Archer Avė., Chicago 

Lafayette 7674

JIEŠKANTIS PIRKT NAMO 
— Pamatyk No. 726 W. 21st 
St.! 3 augšto muro namas, — 
trys pagyvenimai, akmens fron
tas, maudynės, elektros šviesa, 
taipgi 2 augštų medžio namas 
ant to paties loto. Rendos neša 
per abu namu $90 į mėnesį. Pre
kė tik $9000. Su $3000 gali nu
pirkti tą namą. M. J. KIRAS R. 
E. IMPROVEMENT CO., 333.5 
So. Halsted Street. Yards 6894.

PARSIDUODA pigiai dviejų 
augštų muro namas su beizmen- 
tu, moderniškas, karštu vande
niu šildomas ir dviejų augštų 
darbo šapa užpakalyje. Atsišau- 
kit pas savininką:

2842 Sb. Union Avė.

Specialis Bargenas
6 pagyvenimų namas, po 4 ir 6 

kambarius, randasi puikiausioj vie
toj, lietuvių apgyventoj, netoli švento 
Jurgio bažnyčios; parsiduoda labai pi
giai arba savininkas mainys ant bi
le kokio biznio; priims lotus už pir
mą įmokėjimą; perkant reikia įmokė
ti $1,000. Platesnių žinių kreipkitės: 

C P. S.
3352 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA Ciceroj puikus nau
jas mūrinis namas, ant dviejų pagy
venimų po šešis (6) kambarius, nau
jausios mados įtaisymai, du boileriai 
dėl apšildymo, gražiausi dalis mies
to Cicero, luotas 30x125, kaina $14,- 
850. Pats duosiu pirmus ar antrus 
morgičius. A. MILAUCKAS, 1247 So. 
48th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 1 akras žemės, prie 
Crawford Avė. ir 105 St. Uetuvių 
kolonijoj. Galima padaryti gerą viš
tų farmą ir vaisių auginimą. Apsimo
kės jums pamatvti šia vietą.

JAMES KOUBA
10500 So. Hamlin Avė. 

Mt. Greenwood, III.

MORTGEOIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

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

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

160 N La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkite Barberystėa 
Gaukite dideles algas

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

tyOLER PARBER COLLEGI
So nft- f hvi-




