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Amerikos konsulas nužu 
dyla Persijoje

Po liūdnos

Muštynės Graikų Seime; 
kabinetas rezignavo

Šen. Wheeler priėmė vice-pre 
zidento kandidatūrą su 

La Follettu
Fanatiky minia užmušė 

Amerikos konsulą Persijoj
buvęs Jungtinių Valstijų kon- 
sulario teismo teisiamas už sa
vo žiaurumus su persų darbi
ninkais, dirbančiais naftos vers
mių laukuose,
j imu Seymour’as 
suotas.

Mirtinai sumuštas ir kitas ame
rikietis, kai juodu bandė nu
fotografuoti fanatikų religi
nę demonstraciją.

kurių išnaudo-
yra suintere-
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Prezidentas su žmona, ir lydėtojai, apleidžia 'Plymoutho^ Vermonte, kapines, palaidoję 
jaunesnįjį, 16 metų, Coolidge’ų sūnų Calviną liepos 10 dieną.

mi-
Val-

pos 19. — Vakar čia liko 
tusios persų maldininkų 
nios užmuštas Jungtinių 
stijų vice-konsulas Robertas
Imbrie, o kartu su juo važia
vęs kitas amerikietis, Melin 
Seymour, kurs per metus lai
ko buvo sulaikytas konsulate 
dėl žiauraus elgesio su darbi
ninkais naftos laukuose, buvo 
taip baisiai sumuštas, kad irgi 
vargiai begu pasveiks.

Vice-konsulas Imbrie su Sey- 
mouru važiavo automobiliu 
pro vieną “stebuklingą” vietą, 
kame buvo \<usii*thkus maldi
ninkų ir ligotų, laukiančių ste
buklingo išgydymo žmonių mi
nia. Nors vice-konsulas buvo 
įspėtas, kad nesiartintų prie 
tos minios, bet jis nepaklausė 
ir privažiavęs arti bandė nu
imti fotografijų. Tatai paste
bėjus minia visu Įtūžimu puo
lė ant jų, išvilko iš automobi
lio ir ėmė mušti. Atvyku
sioms policijos būriams ameri
kiečius pavyko iš įdukusios

i. 
be

100 persų
TEHERANAS,

Sąryšy su užmušimu vice-kon- 
sulo Roberto Imbrie vyriausy
bė areštavo daugiau kaip šim
tą žmonių. /

suimta
liepos 19. —

Graikijos kabinetas 
atsistatydino

Prieš tai seime įvyko aštrių gin
čų, pasibaigusių free-fon^aR 
muštynėmis.

ATĖNAI, Graikija, liepos 19. 
—Graikų kabinetas su premje
ru Papanastasiju priešaky puo
lė. ’i

Prieš tai atstovų rūmų posė
dy įvyko triukšmingų scenų, ir 
posėdis pasibaigė muštynėmis, 
kuriose keletas atstovų buvo 
skaudžiai sumušti.

[Valdžios krizio Graikijoj bu
vo laukiama jau nuo birželio 
pradžios, kai rezignavo karo mi
nisteris gen. Kondylis ir finansų 
ministeris Tsuderos. Gen. Kon-i 
dylis kaltino valdžią, kad ji pa-

bet i taikau janti komunizmui. Buvo 
ža- j tuomet manoma, kad tuojau re- 

zignuos ir kai kurie kiti minis- 
teriai, bet valdžios lyderiai dėjo 
visų pastangų, kad išvengus ka
bineto rezignavimo-]19.

vice-konsulas buvo

do ir tuojau mirt?.
Persų valdžia atsiprašo

WASHIN!GTONAS, liep.
—. Persų legacija gavo iš savo 
valdžios instrukcijų pareikšti 
Washingtono valdžiai didelio 
gailesio dėl nužudymo vice
konsulo Imbrie ir pranešti, 
kad Persų valdžia padarysian
ti visa, 
kus ir 
baudus.

kad suradus kaltinio- 
juos kaip reikiant nu-

Senatorius Wheeler priėmė 
vice-prezidento kandida

tūrą La Folletto tikietu

ir patsai būti jo draugu ateinan- 
Čioj prezidento rinkimų kam
panijoj.

Turkai-graikai susitarė 
pasikeisti gyventojais

' KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 19. — Po ilgų derybų turkų 
ir graikų ekspertai galų gale su
sitarė dėl pasikeitimo gyvento
jais Trakijoj ir Mažojoj Azijoj. 
Nors iš turkų teritorijų beveik 
visi graikai yra pasitraukę, bet 
vakarų Trakijoj yra pasilikę 
daug turkų. Einaht sutartimi 
jie dabar galės užimti buvusius 
graikų ukius Pontaus srity ir 
kitose Turkijos dalyse Azijoj, 
kurias pirma buvo užėmę grai
kai. '

Kalba apie užsienio įsi 
maišymą Brazilijoj

Del pilietinio karo svetimi kraš
tai susirūpinę savo piliečių ir 
jų interesų likimu-

Kviest, ar ne, Vokietiją 
Londono konferencijon

Vokiečių finansinių dalykų ži
novai, su reichsbanko prezi
dentu priešaky, lankosi Lon
done.

Smarkios audros Europoj112,078,611 gyventojy 
turi dabar Jungtinės

Valstijos
Chicaga, antras didžiausias A- 

merikos miestas, turi 2,939,- 
605. New Yorkas pirmas — 
6,015,504.

__ t

VVASHINGTONAS, liepos 19. 
— Cenzaus biuro skaitmenimis 
per praeitus metus vienuolika 
Amerikos miestų įėjo klasėn 
miestų turinčių ne mažiau kaip 
100,000 gyventojų, šių metų lie
pos 1 d. apskaičiojimai parodo, 
kad septyniasdešimt devyni 
miestai turi 100,000 arba dau
giau gyventojų, palyginus su 
šešiasdešimt astuoniais praei
tais metais. •

Didžiųjų Amerikos miestų 
pirma vieta priklauso New Yor- 
kui, turinčiam 6,015,504 
tojų; Chicagos miestas 
antrą vietą, su 2,939,605 
tojais; Philadelphia turi 
07 gyventojų.

Visos Jungtinės Valstijos tu
ri 112,078,611 gyventojų.

SUKTYBĖ SOVIETŲ VAL
DŽIOS LOTERIJOJ

Daug žmonių ir žvejų laivų žu
vo jūrėse.

PARYŽIUS, liepos 19. — Po 
didelių kaitrų, šiandie staiga 
praūžė Francija ir Belgija smar 
kios audros, padarydamos daug 
žalos- Ostende pasigendama dvi
dešimties žvejų laivų, jie kad 
tik nebūtų visi žuvę. Krantan iš
plautus rado dvidešimt šešis la
vonus. Iš Portsmoutho praneša, 
kad teų taipjau pasigendama 
dešimties laivų ir kad penkioli
ka žmonių esą prigėrę.

DVIKOVA DEL 70 M. PANOS.

75 metų kavalieris nukovė savo 
71 metų konkurentą.

gyven- 
užima

gyven-

SAN FRANC1SCO, Cal. lie
pos 18. — Senas, 71 m. Mac- 
Closkey nebegyvas, o dar senes 
nis, 75 metų Mueller uždarytas 
kalėjime, kaltinamas dėl žmog
žudystės. O istorija, trumpai, 
tokia:

Abudu seniokai — beturčiai, 
gyveno apskrities elgetyne. Ten 
jau turėjo prieglaudos ir viena 
senutė, 70 metų amžiaus mote
riškė. Del jos akelių abudu se
nioku ir ėmė .konkuruoti. Pra
eitą trečiadienį tarp jųdviejų 
įvyko visai, kaip reikiant, dvi
kova. MacCloskey pasimojo ant 
Mullerio kriukiu; Muelleris sa
vo kriukiu atkirto smūgį ir sa
vu žarų pasimojo ant priešinin
ko. MacCloskey nusirito laip
tais žemyn. Ant rytojaus jis 
mirė.

konferencijos nutarimų taikyti 
Daves’o raportą, jeigu nebu
sią priimtos šios sąlygos: .

Pirma, kad prie Vokietijos 
gcrež inkelių nepasiliktų nė vie
no francuzų nė belgų darbi
ninko; visa jų administracija 
turi būt sukoncentruota vokie
čių rankose.

Antra, mi Ii tarinis Ruhro eva- 
kuavimas turi Įvykti nustaty
tu laiku.

Trečia, Koelnas turi būt eva
kuotas ateinančio sausio" mė
nesį. , Į f

* i

J. V. valstybės sekretoriaus 
Hughes’© atvykimas 

Londonan
LONDONAS, liepos 19. — 

Laivu Berengaria šiandie at
plaukė Jungt. Valst. valstybes 
sekretorius Hughes, kartu su 
800 Amerikos teisininkų. Hu- 
ghes’o atvykimu stipriai susi- 
interesavo visi aliantų konfe
rencijos dalyviai.

P. Hughes pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis atvykęs kai
po visai neoficialis asmuo ir 
nemanąs atsilankyti nė į vie
ną aliantų konferencijos posė

dį, nors jis esąs ir labai silsi- 
interesavęs jos darbais.

BERLINAS, liepos 19. — Ka
dangi sovietų valdžia atsisakė 
išmokėti 100,000 aukso rublių 
(50,000 dolerių) — didžiausią 
sumą laimėtą paskutiniame val
džios loterijos traukime, pradė
ta aukštųjų valdininkų tardy
mas. Pasirodė, kad laimėjusio 
vardas ir adresas buvo pramany 
ti. Valdininkai aiškina, kad, 
girdi, bilieto savininkas norė
jęs pasilikti nežinomas ir savo 
bilietą buvęs užstatęs.

LONDONAS, liepos 19. — 
Pirmadienį (šiandie) aliantų 
konferencijoj bus pakeltas 
klausimas dėl pakvietimo kon
ferencijon Vokietijos. Anglai ii 
amerikiečiai nori, kad vokie
čiai butų tuojau pakviesti da
lyvauti konferencijoj kaipo ly
gus jos nariai, tuo tarpu fran- 
cuzai nori, kad pirma alian- 
tams čia susitarus, Vokietija 
butų, kaipo žemesnė, pakvies
ta tik kiton konferencijon Briu
sely.

Jei paims viršų francuzų pa- 
žvalga, Vokietija, kaip tenka 
patirti, Briuseliu pasiųsianti 
kurį nors žemesnio laipsnio 
valdininką, įgaliotą tik pasira
šyti pateiktus jam dokumen
tus; jei vienok įvykių taip, 
kaip anglai nori, Londono Kon- 

ferencijon atvyktų pats užsie- 
nio reikalų ministeris Strese- 
mannas.

Padėtis pasidarė kiek kebli 
įsimaišymui vokiečių finansi
nių ekspertų, pasirodžiusių da
bar Londone. Tarp jų yra 
reichsbanko prezidentas Dr. 
Schachtas ir finansų dalykų 
žinovais Bergma-nn’as ir Was- 
sermann’as. Visi trys jie ma
tėsi su Anglijos delegatais, ypa
tingai su Sir Robertu Kinders-

BOLŠEVIKĖ VEDĖ MILIJO
NIERIŲ.

NEW YORKAS, liepos 19. — 
Amerikos bolševikų rašytoja 
Louise Bryant, mirusio Rusijoj 
žurnalisto John Reedo našlė, iš- 

Big Four trauki-Įtekėjo už kasyklų magnato, mi- 
vv t — • . • • tTT’ll • T'Y 11 • i

DU ŽMONĖS TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

NOKOM1S, UI., liepos 18.
Pasažierinis j
nis nudaužė kryžkelėj automo- Jlijonieriaus Williamo C. Bullit- 
bilį, kuriuo 
nes. Abudu

važiavo du žmo-. to. Judviejų šliubas įvyko Ro- 
užmušti. (moj.

Telegrafinės Pinigų
Perlaidos LietuvonBUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 19. — Argentinos spauda 
ima kalbėti, kad delei pilietinio 
karo Brazilijoj kitos valstybės 
galicijos pamatyti reikalo įsi
maišyti, kad savo piliečių teises 
ten apgynus.

Italija ir kitos Europos vals
tybės veikiausia tuojau padary
sią protestą dėl Rio de Janeiros 
valdžios nesugabėjimo duoti už
tikrinimą, kad svetimų kraštų 
piliečių teisės bus apdraustos.

Buenos Aires laikraščiai nu
rodo, kad cenzūra, kuri nukirto 
visas žinias iš Brazilijos, pada
rius tai, kad užsienis stipriai su
sirūpinęs savo piliečių ir jų in
teresų likimu.

SUDEGS TRAMVAJŲ KOM
PANIJOS DEPO

Vienas gaisrininkas, gesinant, 
žuvo, antras sužeistas.

50 Centų
šitąs 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 j 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St. /
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 2? 
East 115th St.

GRAND RAPIRS, Mich., lie
pos 19. — Sudegė tramvajų 
kompanijos depo. Gaisrą gesi
nant vienas gaisrininkas liko 
užmuštas, antras pavojingai su
žeistas. Medžiaginiai nuostoliai 
skaitoma apie 500,000 dolerių.

WASHINGTONAS, liepos 19. 
i senatorius iš 

Montanos, Burton K. Wheeler, 
sutiko priimti K^ice-prezidento 

11. į kandidatūrą nepriklausomuoju 
,.S? .l?irjLa Folletto tikietu.

policininkai • Norg senatorius Wheeier pir- 
buvę mirti- m|au buvo atsisakęs kandidatū

rą priimti, bet galiaus paties 
La Folletto ir savo draugų pra
šomas apsiėmė.

Senatorius Wheeler buvo se
nato paskirtos komisijos naftos 
skandalui tirinėti prokuroras,— 

j buvo įsivėlę 
buvusis vidaus reikalų sekreto-

legacijos gautoj
kablegramoj i___

atvykusios amerikie-
ir ka-

l| , 1S»— Demokratų sako- ,, . .....

pranešimas

Persų
Teherano 
nia, kad 
čiams gelbėti policijos 
riuomenės muštynėse 
šusia minia trys 
ir vienas kareivis 
nai sužeisti.
J. V. ministerio

WASHIN!GTONAS, liep. 19.
— Amerikos ministeris Tehe
rane, Joseph S. Kornfeld, pra-* 
neša valstybės departamentui, j”k"rį
kad per keletą pastarųjų die-
nų visame mieste buvę daug rįus teįsingumo departa- 

domonstracijų, a^‘imento generalis prokuroras 
prieš vieną ypatingą Daugherty ir kiti aukštieji val- 

- Vice- ? dirdnkai. .Priklausydamas de
mokratų partijai jis tečiau pa
reiškė, kad demokratų partijos 
nominuoto kandidatu į krašto 
prezidentus Johno W. Davis’o 
negalįs remti ir neremsiąs: Da- 
vis esąs asmeninis Pierponto 
Morgano advokatas- Senatorius 
Wheeler darydamas tokį pareiš
kimą pasisakė, kad jis remsiąs

ATĖMĖ KASYKLŲ UNIJOS 
CARTERĮ.

Ko Vokietija nori
Vokiečiai pasakė anglams, 

kad Vokietija nepriimsianti GAISRAS PADARĖ $650,000 
NUOSTOLIŲ.

ĮLORRS,

religinių demonstracijų, at
kreiptų ]
religinę sektą bahajų.
konsulas Imbrie su Seimouru 
ties viena tokių demonstraci
jų sustabdę savo automobilį 
ir bandę nutraukti fotografi
jų. Tuojau fanatikų minia, 
šaukdama, kad tai esą “baha- 
jai,” puolė juos ir ėmė baisiai 
draskyti ir mušti.

Amerikietis Melin Seymour

SCRANTON, Pa., liepos 19— 
Angliakasių unijos , distrikto 
prezidentas Coppellini atėmė 
Wbodward kasyklų unijos, Ed- 
vvardsville, Pa., čartęę|,v kadangi 
ta lokalė unija dažnai ^paskelb
davo kasyklų darbininkų svei
ką be distrikto unijos pritari
mo.

Chicago ir apielinkė. — šian
die nepastovus oras; . būriais lie
tus su perkūnija; truputį šil
čiau. vidutinis pietų vėjas.

EVANSVILLE, Ind., liepos 
19. — čia sudegė Sterling Pro
dukto kompanijos dideli keturių 
aukštų sandėliai. Gaisro nuosto
liai skaitoma apie 650,000 dole
rių.

JUGOSLAVIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

AUDRA SU LEDAIS.

DALLAS, S. D„ liepos 19. — 
Šia apielinke praėjo smarki au
dra su ledais, padarydama di
delės žalos laukams. Kai kur lė- 
dų prikrito aštuonioliką coliį

buvęs konsulato kalinys. Jis La Follettą. Pagaliau jis sutiko gilumo.

PINIGŲ KURSAS
( 

šeštadienį, liepos 19 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.88
Belgijos, 100 frankų ............... $4.^5
Danijos, 180 kronų ............... $16.09
Italijos, 100 lirų ........   $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.10
Lietuvos, 100 litų ............... $10.80
Norvegijos, 100 kronų .......  $13.41
Olandijos, 100 florinų...........$88.00
Suomijos, 100 markių ........... $2.25(
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.21

BIELGRADAS, liepos 19. — 
Jugoslavijos premjeras Pašič 
įteikė karaliui savo ir kabineto 
rezignaciją, patardamas paskel
bti naujus rinkimus.

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS.

DUBOQUE, la., liepos 19. — 
Valydamas šautuvą jaunas far- 
merys Henry Taake netyčia nu
šovė savo žmoną.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicag*
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Amerikos konsulas nužu
dyta Persijoje

Po liūdnos apeigos

Muštynės Graikų Seime; 
kabinetas rezignavo

Šen. Wheeler priėmė vice-pre- 
zidento kąndidaturą su 

La rollettu
Fanatikų minia užmušė 

Amerikos konsulą Persijoj
Mirtinai sumuštas ir kitas ame

rikietis, kai juodu bandė nu
fotografuoti fanatikų religi
nę demonstraciją.

buvęs Jungtinių Valstijų kon- 
sulario teismo teisiamas už sa
vo žiaurumus su persų darbi
ninkais, dirbančiais naftos vers
mių laukuose, kurių išnaudo
jimu Seymour’as 
suotas.

100 persų
TEHERANAS,

Sąryšy su užmušimu vice-kon- 
sulo Roberto Imbrie vyriausy
bė areštavo daugiau kaip šim
tą žmonių. /

yra suintere-

suimta
liepos 19. —

Prezidentas su žmona, ir lydėtojai, apleidžia ‘Plymoutho,, Vermonte, kapines, palaidoję 
jaunesnįjį, 16 metų, Coolidge’ų sūnų Calviną liepos 10 dieną.

112,078,611 gyventojų 
turi dabar Jungtinės 

Valstijos
Chicaga, antras didžiausias A- 

merikos miestas, turi 2,939,- 
605. New Yorkas pirmas — 
6,015,504. .

Smarkios audros Europoj
Daug žmonių ir žvejų laivų žu

vo jūrėse.

TEHERANAS, Persija, lie
pos 19. — Vakar čia liko įnir- 
tusios persų maldininkų mi
nios užmuštas Jungtinių Val
stijų vice-konsulas Robertas 
Imbrie, o kartu su juo važia
vęs kitas amerikietis, Melin 
Seymour, kurs per metus lai
ko buvo sulaikytas konsulate 
dėl žiauraus elgesio su darbi
ninkais naftos laukuose, buvo 
taip baisiai sumuštas, kad irgi 
vargiai begu pasveiks.

Vice-konsulas Imbrie su Sey- 
mouru važiavo automobiliu 
pro vieną “stebuklingą” vietą, 
kame buvo Susirfhkus maldi
ninkų ir ligotų, laukiančių ste
buklingo išgydymo žmonių mi
nia. Nors vice-konsulas buvo 
įspėtas, kad nesiartintų prie 
tos minios, bet jis nepaklausu 
ir privažiavęs arti bandė nu
imti fotografijų. Tatai paste
bėjus minia visu įtūžimu puo
lė ant jų, išvilko iš automobi
lio ir ėmė mušti. Atvyku
sioms policijos būriams ameri
kiečius pavyko iš įdukusios 
fanatikų minios atimti, 
vice-konsulas buvo jau be 
do ir tuojau mirė.

Persų vaJdžia atsiprašo
WASHIN!GTONAS, liep.

—. Persų legacija gavo iš savo 
valdžios instrukcijų pareikšti 
Washingtono valdžiai didelio 
gailesio dėl nužudymo vice
konsulo Imbrie ir pranešti, 
kad Persų valdžia padarysian
ti visa, 
kus ir 
baudus.

ir patsai būti jo draugu ateinan- 
čioj prezidento rinkimų kam
panijoj.

Kviesi, ar ne, Vokietiją 
Londono konferencijon

Graikijos kabinetas 
atsistatydino

Turkai-graikai susitarė 
pasikeisti gyventojais

Vokiečių finansinių dalykų ži
novai, su reichsbanko prezi
dentu priešaky, lankosi Lon
done.

Prieš tai seime įvyko aštrių gin
čų, pasibaigusių free-foi'-aJ] 
muštynėmis.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 19. — Po ilgų derybų turkų 
ir graikų ekspertai galų gale su
sitarė dėl pasikeitimo gyvento
jais Trakijoj ir Mažojoj Azijoj. 
Nors iš turkų teritorijų beveik 
visi graikai yra pasitraukę, bet 

yra pasilikę
ATĖNAI, Graikija, liepos 19.

—Graikų kabinetas su premje-1 vakarų Trakijoj 
ru Papanastasiju priešaky puojdaug turkų. Ėinaftt Sutartimi 
lė. '

Prieš tai atstovų rūmų posė
dy įvyko triukšmingų scenų, ir 
posėdis pasibaigė muštynėmis, 
kuriose keletas atstovų buvo 
skaudžiai sumušti.

[Valdžios krizio Graikijoj bu
vo laukiama jau nuo birželio 
pradžios, kai rezignavo karo mi
nisteris gen. Kondylis ir finansų 1 
ministeris Tsuderos. Gen. Kon
dylis kaltino valdžią, kad ji pa- 

bet i taikaujanti komunizmui. Buvo 
ža-Į tuomet manoma, kad tuojau re

zignuos ir kai kurie kiti minis- 
teriai, bet valdžios lyderiai dėjo 
visų pastangų, kad išvengus ka
bineto rezignavimo-1

jie dabar galės užimti buvusius 
graikų ukius Pontaus srity ir 
kitose Turkijos dalyse Azijoj, 
kurias pirma buvo užėmę grai
kai. '

Kalba apie užsienio įsi 
maišymą Brazilijoj

Del pilietinio karo svetimi kraš
tai susirūpinę savo piliečių ir 
jų interesų likimu.

19.

kad suradus kaltiniu- 
juos kaip reikiant nu-

Senatorius Wheeler priėmė 
vice-prezidento kandida

tūrą La Folletto tikintu
WASHINGTONAS, liepos 19. 

“ , / - . - . j— Demokratų senatorius iš
kablegramoj sako- Montanos> Burton K. Wheeler, 

atvykusios amenkie-l sutiko priimti Mice_pl.ezidento 
ir. a" | kandidatūrą nepriklausomuoju

legacijos gautoj išPersų 
Teherano 
ma, kad 
čiams gelbėti policijos
riuomenės muštynėse su jnir- La FoIletto-tikietll. 
šusia minia trys policininkai oonatnrillo
ir vienas kareivis 
nai sužeisti.

Nors senatorius Wheeler pir
miau buvo atsisakęs kandidatū
rą priimti, bet galinus paties 
La Folletto ir savo draugų pra
šomas apsiėmė.

Senatorius Wheeler buvo se
nato paskirtos komisijos naftoi 
skandalui tirinėti prokuroras,— 

į buvo įsivėlę 
buvusis vidaus reikalų sekreto- 

nueste^ buvę daug r«us Į?ap; teisingumo departa- 
- a^“ t mento generalis prokuroras

pins vieną ypatingą Daugherty ir kiti aukštieji val- 
Tl. dinlinkaį. .Priklausydamas de

mokratų partijai jis tečiau pa
reiškė, kad demokratų partijos 
nominuoto kandidatu į krašto 
prezidentus Johno W. Davis’o 
negalįs remti ir neremsiąs: Da- 
vis esąs asmeninis Pierponto 
Morgano advokatas- Senatorius 
Wheeler darydamas tokį pareiš
kimą pasisakė, kad jis remsiąs 
La Follettą. Pagaliau jis sutiko gilumo. >

J. V. ministerio

buvę mirti*

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 19. — Argentinos spauda 
ima kalbėti, kad delei pilietinio 
karo Brazilijoj kitos valstybės 
galicijos pamatyti reikalo įsi
maišyti, kad savo piliečių teises 
ten apgynus.

Žtalija ir kitos Europos vais
ęs veikiausia tuojau padary

sią protestą dėl Rio de Janeiros 
valdžios nesugabėjimo duoti už
tikrinimą, kad svetimų kraštų 
piliečių teisės bus apdraustos.

Buenos Aires laikraščiai nu
rodo, kad cenzūra, kuri nukirto 
visas žinias iš Brazilijos, pada
rius tai, kad užsienis stipriai su
sirūpinęs savo piliečių ir jų in
teresų likimu.

LONDONAS, liepos 19. — 
Pirmadienį (šiandie) aliantų 
konferencijoj bus pakeltas 
klausimas dėl pakvietimo kon
ferencijon Vokietijos. Anglai ii 
amerikiečiai nori, kad vokie
čiai butų tuojau pakviesti da
lyvauti konferencijoj kaipo ly
gus jos nariai, tuo tarpu Pran
cūzai nori, kad pirma alian- 
tams čia susitarus, Vokietija 
butų, kaipo žemesnė, pakvies
ta tik kiton konferencijon Briu
sely.

Jei paims viršų franeuzų pa- 
žvalga, Vokietija, kaip tenka 
patirti, Briuseliu pasiųsianti 
kurį nors žemesnio laipsnio 
valdininką, įgaliotą tik pasira
šyti pateiktus jam dokumen
tus; jei vienok įvyktų taip, 
kaip anglai nori, Londono kon
ferencijon atvyktų pats užsie
nio reikalų ministeris Strese- 
mannas.

Padėtis pasidarė kiek kebli 
įsimaišymui vokiečių finansi
nių ekspertų, pasirodžiusių da
bar Londone. Tarp jų yra 
reichsbanko prezidentas Dr. 
Schachtas ir finansų dalykų 
žinovai. Bergmann’as ir Was- 
sermann’as. Visi trys jie ma
tėsi su Anglijos delegatais, ypa
tingai su Sir Robertu Kinder s- 
ley.

Ko Vokietija nori
Vokiečiai pasakė anglams, 

kad Vokietija nepriimsianti

konferencijos nutarimų taikyti 
Davvics’o raportą, jeigu nebu
sią priimtos šios sąlygos: .

Pirma, kad prie Vokietijos 
geležinkelių nepasiliktų nė vie
no franeuzų nė belgų darbi
ninko; visa jų administracija 
turi būt sukoncentruota vokie
čių rankose.

Antra, militarinis Ruhro eva- 
kuavimas turi įvykti nustaty
tu laiku.

Treči'a, Koelnas turi būt eva
kuotas ateinančio sausio' me
nesį. , !|i
J. V. valstybės sekretoriaus 

Hughes’o atvykimas 
Londonan

LONDONAS, liepos 19. — 
Laivu Berengaria šiandie at
plaukė Jungt. Valst. valstybės 
sekretorius Hughes, kartu su 
800 Amerikos teisininkų. Hu
ghes’© atvykimu stipriai susi- 
interesavo visi aliantų konfe
rencijos dalyviai.

P. Hughes pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis atvykęs kai
po visai neoficialis asmuo ir 
nemanąs atsilankyti nė į vie
ną aliantų konferencijos posė
dį, nors jis esąs ir labai susi- 
interesavęs jos darbais.

WASHINGTONAS, liepos 19. 
— Cenzaus biuro skaitmenimis 
per praeitus metus vienuolika 
Amerikos miestų įėjo klasėn 
miestų turinčių ne mažiau kaip 
100,000 gyventojų, šių metų lie
pos 1 d. apskaičiojimai parodo, 
kad septyniasdešimt devyni 
miestai turi 100,000 arba dau
giau gyventojų, palyginus su 
šešiasdešimt astuoniais praei
tais metais. *

Didžiųjų Amerikos miestų 
pirma vieta priklauso New Yor- 
kui, turinčiam 6,015,504 gyven
tojų; Chicagos miestas užima 
antrą vietą, su 2,939,605 gyven
tojais; Philadelphia turi 1,951,- 
07 gyyentojų.

Visos Jungtinės Valstijos tu
ri 112,078,611 gyventojų.

SUKTYBĖ SOVIETŲ VAL
DŽIOS LOTERIJOJ

BERLINAS, liepos 19. — Ka
dangi sovietų valdžia atsisakė 
išmokėti 100,000 aukso rublių 
(50,000 dolerių) — didžiausią 
sumą laimėtą paskutiniame val
džios loterijos traukime, pradė
ta aukštųjų valdininkų tardy
mas- Pasirodė, kad laimėjusio 
vardas ir adresas buvo pramany 
ti. Valdininkai aiškina, kad, 
girdi, bilieto savininkas norė
jęs pasilikti nežinomas ir savo 
bilietą buvęs užstatęs.

DU ŽMONĖS TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

SUDEGĖ TRAMVAJŲ KOM
PANIJOS DEPO

Vienas gaisrininkas, gesinant, 
žuvo, antras sužeistas.

GRAND RAPIRS, Mich., lie
pos 19. 
kompanijos depo. Gaisrą gesi
nant vienas gaisrininkas liko 
užmuštas, antras pavojingai su
žeistas. Medžiaginiai nuostoliai 
skaitoma apie 500,000 dolerių.

Sudegė tramvajų

GAISRAS PADARĖ $650,000 
NUOSTOLIŲ.

PARYŽIUS, liepos 19. — Po 
didelių kaitrų, šiandie staiga 
praūžė Francija ir Belgija smar 
kios audros, padarydamos daug 
žalos- Ostende pasigendama dvi
dešimties žvejų laivų, jie kad 
tik nebūtų visi žuvę. Krantan iš
plautus rado dvidešimt šešis la
vonus. Iš Portsmoutho praneša, 
kad ten taipjau pasigendama 
dešimties laivų ir kad penkioli
ka žmonių esą prigėrę.

DVIKOVA DEL 70 M. PANOS.

75 metų kavalieris nukovė savo
71 metų konkurentą.

SAN FRANCISCO, Cal. lie
pos 18. — Senas, 71 m. Mac- 
Closkey nebegyvas, o dar senes 
nis, 75 metų Mueller uždarytas 
kalėjime, kaltinamas dėl žmog
žudystės. O istorija, trumpai, 
tokia:

Abudu seniokai — beturčiai, 
gyveno apskrities elgetyne. Ten 
jau turėjo prieglaudos ir viena 
senutė, 70 metų amžiaus mote
riškė. Del jos akelių abudu se
nioku ir ėmė .konkuruoti. Pra
eitą trečiadienį tarp jųdviejų 
įvyko visai, kaip reikiant, dvi
kova. MacCloskey pasimojo ant 
Mullerio kriukiu; Muelleris sa
vo kriukiu atkirto smūgį ir. sa
vu žarų pasimojo ant priešinin
ko. MacCloskey nusirito laip
tais žemyn. Ant rytojaus jis 
mirė.

BOLSEVIKĖ VEDĖ MILIJO- 
NIBRIŲ.

NEW YORKAS, liepos 19. — 
Amerikos bolševikų rašytoja 
Louise Bryant, mirusio Rusijoj 

NOROMIS, III., liepos 18. — žurnalisto John Reedo našlė, iš- 
Pasažierinis Big Four trauki-įtekėjo už kasyklų magnato, mi
nis įsudaužė kryžkelėj automo-.lijonieriaus Williamo C- Bullit- 
bilį, kuriuo važiavo du žmo-. to. Judviejų šliubas įvyko Ro- 
nės. Abudu užmušti. moj.

t

pranešimas
VVASHINIGTONAS, liep. 19. 

— Amerikos ministeris Tehe
rane, Joseph S. Kornfeld, pra-1 
neša valstybės departamentui, j"ku’^
kad per keletą pastarųjų die
nų visame i 
religinių demonstracijų, at
kreiptų ] 
religinę sektą bahajų.
konsulas Imbrie su Seimouru 
ties viena tokių demonstraci
jų sustabdę savo automobilį 
ir bandę nutraukti fotografi
jų. Tuojau fanatikų minia, 
šaukdama, kad tai esą “balta
jai,” puolė juos ir ėmė baisiai 
draskyti ir mušti.

Amerikietis Melin Seymour 
buvęs konsulato kalinys. Jis

ATĖMĖ KASYKLŲ UNIJOS 
ČARTERĮ.

SCRANTON, Pa., liepos 19— 
Angliakasių unijos , distrikto 
prezidentas Coppellini atėmė 
Woodward kasyklų unijos, Ed- 
vvardsville, Pa., čartęęj/z.kadangi 
ta lokale unija dažnai4 .paskelb
davo kasyklų darbininkų svei
ką be distrikto unijos pritari
mo.

AUDRA SU LEDAIS.

DALLAS, S. D., liepos 49- — 
Šia apielinke praėjo smarki au
dra su ledais, padarydama di
delės žalos laukams. Kai kur lė- 
dų prikrito aštuonioliką coliŲ

ORRS.
Chicago ir apielinke. — šian

die nepastovus orasbūriais lie
tus su perkūnija; truputį šil
čiau. vidutinis pietų vėjas.

EVANSVILLE, Ind., liepos 
19- — čia sudegė Sterling Pro
dukto kompanijos dideli keturių 
aukštų sandėliai. Gaisro nuosto
liai skaitoma apie 650,000 dole
rių.

JUGOSLAVIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

PINIGŲ KURSAS
<

šeštadieni, liepos 19 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 180 kronų .......
Italijos, 100 lirų ........ .
Francijos, 100 frankų ...
Lietuvos, 100 litų ..... ...
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .

BIELGRADAS, liepos 19. — 
Jugoslavijos premjeras Pašič 
įteikė karaliui savo ir kabineto 
rezignaciją, patardamas paskel
bti naujus rinkimus.

. $4.88

. $4.55 
$16.09 

$4.83 
$5.10

$10.30 
$13.41 
$88.00

$2.25( 
$26.64 
$18.21

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS.

DUBOQUE, la., liepos 19. — 
Valydamas šautuvą jaunas far- 
merys Henry Taake netyčia nu
šovė savo žmoną.

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 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

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

1739 So. Halsted St., Chicago, HL
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vyriausias tikslas, kurio sie
kia Meksikos žmonės. Per 
100 metų ėjo Meksikoje ko
va dėl šito tikslo ,ir ji nesu
ktos tol, kol jisai nebus įgy
vendintas.

Ką gi reiškia tasai “soci- 
alis teisingumas”? Pirmiau
sia jisai reiškia, kad Meksi
kos gyventojų masėms turi 
būt sugrąžinta žemė, kurią 
jiems išplėšė šimtas metų at
gal ispanai. Antra, joms tu
ri būt suteikta laisvė ir pro
ga įgyti apšvietą. Preziden
tas Calles yra įsitikinęs, kad 
jokios jėgos nebegali dau
giau sulaikyti Meksikos 
liaudį nuo to, kad ji šitoje 
kovoje laimėtų pergalę.

——v-------■:--------------- ; ’

Visa eilė Amerikos laik-: 
raščiy pažymėjo tą faktą, 
kad tiktai Socialistų Partija 
savo konvencijoje ‘iiu^ąrė 
aiškiai ir griežtai pasmerktiį 
ku-klux’us. Tas partijos 
platformos punktas skamba 
sekančiai:

“Mes griežtai smerkia
me Ku Klux Klaną ir 
kiekvieną kitą pastangą | 
skirstyti darbininkus pa
gal rases arba religijas ir 
siekti politinių tikslų slap- j 
tais arba 
metodais.”

Trys dienos atgal Angli
jos Darbo Partijos valdžia 

I vėl pasiliko mažumoje, bal- 
[ suojant parlamente kokią 
ten pataisą prie įstatymo su
manymo apie bedarbių ap- 
draudą. Vienok telegrama, 
kuri pranešė tą žinią, paste
bi, kad tai esąs “nesvarbus” 
dalykas ir niekam neateiną į 

I galvą, kad valdžia turėtų re- 
I zignuoti. t J
I’ Jau yra septintas ar aš
tuntas kartas, kad Mac- 
Donaldo kabinetas esti su
mušamas parlamente. Ir tai 
yra ne nuostabu, kadangi 
Darbo Partija turi mažiaus 
kaip trečdalį atstovų. Bet 
reikia , stebėtis, kad nė kon- 
servato'riai, nė liberalai ne
nori jo nuversti. j'

teroristiniais

World”, pa- 
socialistų pa-

“New York 
kartojęs šitą 
reiškimą, sako, kad nė vie
na kita partija nebuvo nė iš 
tolo taip dora ir nuoširdi. 
Kaip pas republikonus, taip 
ir pas demokratus dauguma 
žmonių taip pat nepritaria 
ku-klux’ams, bet politikie- 
riški išrokavimai sulaikė tas 
partijas nuo viešo ku-klux’ų 
pasmerkimo. Net ir Pro- 
gresyvio Veikimo konferen
cija Clevelande nesusisipra- 
to tuo klausimu viešai 
reikšti savo nuomonę.

1S-

Nesenai po vieno tokio 
balsavimo, kuriam MacDo- 
naldo valdžia prakišo, An
glijos liberalų organas 
“Manchester Guardian” įdė
jo tokią pastabą: “Fronto 
suolų opozicija (t. y. konser
vatoriai. “N.” Red.) jautė
si daug labiau nuliudusi dėl 
šitokio rezultato, negu mi- 
nisteriai. MacDonaldas, 
kaip ir pritinka geram va
dui, sėdėjo sau kuoramiau- 
siai ir neatsistojo net pasi
aiškinti?’

Aišku, kad buržuazinė 
opozicija bijosi versti Darbo 
Partijos kabinetą. , Ji žino, 
kad naujuose rinkimuose 
Darbo Partija pravestų dar 
daugiaus atstovų, o gal net 
laimėtų absoliučią daugu
mą.

j Suderinimas labai lengvas, 
tiktai reikia truputį paklibint 
savo smegenis. Tautininkai ap
sigavo ne dėlto, kad ji rinko (ir 
dėjo) aukas Lietuvai, bet dėlto, 
kad jie davė jas ne į tas rankas, 
į kurias reikėjo duoti, arba da
vė, nestatydami jokių sąlygų. • 

j Savo laiku, kai Lietuvos val
džia pradėjo ieškoti pinigų pas 
amerikiečius, tai socialistai pa
reiškė ,kad jie patys duos ir ki
tus ragins duoti tiktai tuomet, 
kai valdžia savo darbais paro
dys, jogei ji yra1 verta darbo 
žmonių pasitikėjimo, t. y. kai 
pasiliaus spaudos varžymas, 
darbininkų organizacijų perse
kiojimas ir kitokios represijos. 
Kol to nebus, tai socialistai sa
kys, kad neverta duoti jai nė 
cento. Ažuot rėmę tokią val
džią, darbininkai tegul geriaus 
sušelpia savo draugus Lietuvoje 
ir paremia tas organizacijas, ku
rios kelia žmonių apšvietą ir ko
voja už jų reikalus.

; Šituo socialistų pareiškimu p. 
Sirvydas tuomet taip pasipikti- 

|no, jogei sugalvojo melagingą 
pasaką, buk socialistai nenorį 
duoti nė cento Lietuvai, ir pas
kui tą jo išmislą ėmė kartot ir 
kiti tautininkų partijos užsispy
rėliai; ir tebekartoja dar ir 
šiandie.

I

: Tautininkai norėjo pasirodyti 
geresniais “patriotais” už socia
listus ir ragino žmones nepaisy
ki, kas pasinaudos jų .aukomį^. 
O dabar ką jie gieda? Nu-igi 
(dabar jie dejupja; tiek JrLtiek/; 
girdi, amerikiečiai aukojo; tiek 
ir tiek mes prisidėjome prie 
Lietuvos valstybės statymo — o 
šiandie viską apžiojo klerikalai!

Šituos dalykus mes ir turėjo
me omenėje, kuomet pasakėme, 
kad tautininkai elgėsi, kaipo 
“svajotojai”, o ne kaipo realiai 
politikai. Ir kuriuo budu šitas 
pasakymas prieštarauja musų 
nurodymui į aukas Lietuvai ka
ro laiku ?

Lietuvos šelpimo Fondas nie
kuomet nesiuntė aukų Lietuvos 
valdžiai (kurios tuomet juk dar 
nė nebuvo!). Nejaugi “Sanda
ros” smarkuolis nė to nežino?

Kitas to paties redaktoriaus 
“perlas”. Jisai rašo, kad Ame
rikos socialistų partija nutarė 
remti La Follette’ą: tai, girdi, 
reiškia, kad socialistai nutarė 
“lysti į tautišką maišą.”

Išeina, kad La Follette’as yra 
“tautininkas”. Tas žmogus, 
kurį patentuotieji Amerikos 
“patriotai” stengėsi net išmesti 
iš senato už jo priešinimąsi ka
rui!

Ar gali tolinus eiti politinė ig- 
norancija?

PARTYVIS MITINGĖLIS.

ApžvalgaSmerkdami “slaptus arba 
teroristinius metodus”, soci
alistai parodė savo griežtą 
nusistatymą ne tiktai prieš 
ku-klux’us, bet ir prieš ki
tus panašius gaivalus — ar 
tai butų komunistai, ar fa
šistai, ar kas kitas.

Slaptos politinės organi
zacijos, iš tiesų, yra nonsen
sas tokioje šalyje, kaip Ame
rika, kur niekas nedrau
džia žmonėms viešai orga
nizuotis ir veikti. O žmonių 
terorizavimas grūmojimais 
arba užpuldinėjimais iš viso 
yra neleistinas dalykas civi-| to paties musų straipsnio žo- 
lizuotoje visuomenėje. Te
roras iššaukia terorą ir de
moralizuoja kaip tuos, kurie 
jį vartoja ,taip ir tuos, prieš 
kuriuos jisai yra kreipia
mas.

POLITINIO “NEGRAMOTNU- 
MO” REKORDAS.

Atsakydamos į vieno tautinin
kų laikraščio priekaištus socia
listams, “Naujienos” tarp kitko 
nurodė, kad socialistai karo 
laiku surinko Lietuvos šelpimui 
daugiaus aukų (per Lietuvos 
Šelpimo Fondą), negu tautinin
kai (per Lietuvos Gelbėjimo 
Fondą).

Naujasis “Sandaros” redak
torius, pastebėjęs šitą nurody
mą, mėgino surasti prieštaravi
mą tarpe to fakto ir sekančių

e j i rami, <1
...... ..

Ir “D.” ap- 1

Pirmadienis, Liep. 21, 1924

Meksikos prezidentas ta-i 
po išrinktas socialistas, Phi- 
tarco Elias Calles. Savo 
pranešime, paskelbtam lai
kraščiuose, jisai sako, kad 
“socialis teisingumas” yra]

džių:
“Ar nebuvo svajonė, kuo

met jie (tautininkai) įsivaiz
davo, kad Lietuvos valdžia 
‘pagerbs’ amerikiečius už jų 
aukas ir padarys tenai tokią 
tvaiką, kokios jie geidžia?” 
Kaip, -girdi, .dąbar tuos^žo

džius suderinti? Pradžioje 
“Naujienos” giriasi, kad sociali
stai surinko daug aukų Lietuvai, 
o paskui jos kalba, kad tautinin
kai “apsigavo rinkdami aukas 
Lietuvai.”

| “Draugas” šiek-tiek falšyvai 
skambančiu entuziazmu aprašo 
vakarienę, surengtą pereitą sa
vaitę pagerbimui kun. P. Bučio,

I kuris yra išrinktas ateinan
tiems metams Lietuvos Univer
siteto rektorium. Tą vakarienę 

Į jisai vadina “istorinėmis iškil
mėmis”, o jos garbės svečią ly
gina prie Aleksandro Didžiojo, 
prie Napoleono ir prie Vytauto 
Didžiojo — nes jisai, mat, esąs 
tokio pat žemo ūgio, kaip ir jie.

i Baigdamas aprašymą tečiaus, 
“D.” reiškia apgailestavimą, 
kad į vakarienę neatėjo beveik 
niekas kitas, išskiriant “žmonių 
katalikų”.

j “Tik dar sykį pastebėjo- 
[ me”, sako jisai, “kad kairiųjų 

tarpe yra labai mažas skai
čius žmonių tikrai plačių pa
žiūrų.”
Į šitą priekaištą kairiem- 

siems mes norime atsakyti ke
letu žodžių.

“D.” prikaišioja kairiem- 
siems pažvalgų siaurumą, o tuo 
tarpu niekas nėra parodęs dides
nio siaurumo, kaip jisai pats ir 
tie, kurie vaišini// kūp.feų^į? 
Kas gi be paliovos šaukia''iršau-f 
kia apie “bedievukus”, niekin
damas juos visokiais budais, 
jeigu ne “Draugas”?

Kairieji manė, kad ir šitoje 
vakarienėje nebus apsieita be

Sįauro partyvumo. 
■rašymas liudija, kad jie nekly- 
įdo. štai kas tenai tarp kitko 
buvo atlikta:

“Nuo Federacijos (Romos 
Katalikų) gerb. prof. Bučiui 
tapo įteikta dovana — $2,000. 
Iš tų — $400 skiriami kun. 
Bučio valdomos Kaune bažny
čios reikalams, būtent šv. 
Sakramento tabernakulum 
įsigyti, o $1,600 neturtin
giems Lietuvos moksleiviams 
šelpti, gerb. profesoriaus nuo
žiūra.”
Rektorius paskui, atsakyda

mas į sveikinimo kalbas ir dė
kodamas už dovanas, pareiškė, 
kad

“ir į tą bažnyčią, kurion bus 
įtaisytas šv. Sakramentui ta
bernakulum, lankosi Univer
siteto studentai.”.
Kas gi tai yrA, jeigu ne religi

nė propaganda? Nė liberalas 
laisvamanys, nė socialistas to
kiai propagandai negali pritar
ti. Jie nėra priešingi tam, kad 
tikintys lankytų bažnyčias ir 
kad kunigai taisytų tenai “ta- 
bemakulus” ar ką kitą; bet ką 
bendro turi su tuo Universite
tas? Nieko. Kaipo visos Lie
tuvos mokslo įstaiga, jisai turi 
tarnauti visokių pažvalgų žmo
nėms, o ne viena; kuriai nors 
sekta;. / <\ /

Pasirodo, kad. vakarienės ren
gėjai norėjo pagerbti; Bučį ne 
tiek, įaipiF mokslo įstaigos at
stovą, kiek kaiįm kunigąi lr pats 
svečias jautėsi labiaus esąs sa
vo parapijos klebonas, negu 
Universiteto rektorius.

Kas gi buvo veikti tame susi
rinkime neparapi jonams?

PAMĖGO FOSTERĮ.

Kapitalistinis Chicagos didla- 
pis “Tribūne” staiga pamėgo 
“draugą” Fosterį.

Pereito šeštadienio laidoje 
tas laikraštis ištisai perspausdi
no Fosterio straipsnį iš komuni
stų organo “Daily Worker” po 
antgalviu: “Debs deserts the 
class struggle”.

Straipsnis susideda iš papras
tos komunistinės mali-malienės 
apie tai, kad La Follette’as esąs 
“smulkiosios buržuazijos” at
stovas. kad socialistai Clevelan
de “išdavė” darbininkus ir t. t.

Kapitalistų organui “Tribū
ne” šitie Fosterio sapaliojimai 
patinka, nes atakos prieš La 
Follette’ą ir prieš socialistus pa
deda Coolidge’o kandidatūrai.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Del Socialistų 
Taktikos”, tilpusiam šeštadienio 
“Naujienose”, antroje špaltoje 
antram paragrafe išspausdinta 
tokie žodžiai “Kadangi sako, jo- 
gei visos žmonijos bėdos...” Vie
toje “kadangi” turėjo būti ku
nigai.

KŪDIKIŲ ŽUDYMAS 
LIETUVOJE.

Kauno apygardos teismo

AL. DROZDOV
i- I < Ą ** .

Vertė J. Lapas

Lazdelė Liuosuotoja
(Pabaiga)

Name, kame Povilas Fedo
raitis gyveno iš pat mažų die
nų, plaukė rukylos durnai, gru
puodami žiedo pavidalo debe
sis, kai nuo rūkstančio cigaro. 
Kur yra rubežiai Tavo pasau
lio, Viešpatie? Ir nuo kokio 
irubežiaus Tavo tikrasis gyvo-, 
nimas prasideda?

Dieną skambino varpai, susi
rinko pažįstamieji, kurie su 
žingeidumu ir išgąsčiu žiurėjo 
pro priekinių žmonių nugaras 
į mirusiojo . Povilo Fedoraičio 
veidą su paaugusia barzda, su 
baltais, sudžiuvusiais ir įdubu
siais skruostais. Kunigo balsas 
šaukėsi prie Dievo, kad atida
rytų prieš Povilą Fedoraitį 
dangaus vartus, kurs nelaiku 
apleido šį svietą. Kramtydama 
šlapią nuo ašarų nosinaitę dus
liai verkė Elena. Mikolas Fe
doraitis stovėjo užpakaly visų, 
prieangy. Matė jis, kaip apal
pusią Eleną nunešė į miegrui- 
mį, jos sagutės liūdnai suskani/ 
bėjo ant grindų, plaukai pasiį- 
leido ir nudribo ant, pečių. Kart 
įtu su visais jisai nuėjo į mieg- 
^uimį ir pagelbėjo paguldyti 
Eleną ant lovos, atsargiai už
traukė jos pasikepusią suknią 
ir vėdino jos veidą su pateku
siu į jo rankas’ laikraščiu.
i Elena atsiduso, jos plohos 
hosies skylutės sudrebėjo, akys 
atsidarė, jos veidas buvo kan- 
čiuose.

—Ar jums geriau? — pa
klausė jisai su visu 
rumu.

—Taip, — atsakė 
riai pažiurėjus su 
kenčiama šypsena.

Mikolas Fedoraitis pasistojo 
ir tykiai, pirštų galais, nuėjo į 
savo kambarį. Ant stalo degė 
žvakė, kampe spindėjo meta
linės blekutės jo čemodano; 
visas jo kambarys^ turėjo tuš
čią, negyvenamą sinties išvaiz
dą. Mikolas Fedoraitis atidarė 
čemodaną, išėmė seną, mažą 
papką, aptrintą į čemodano 
sienas, ir drebančiomis ranko
mis pradėjo peržiūrinėti laiš
kus. Jų buvo daug: Elenos, tos 
Elenos, kuri seniau buvo Ele
na sužiedotinė. Tarpe jų jis rar 
do atsargiai sulankstytą, apva
liu ir minkštu brolio rankos 
raštu rašytą laišką. Tas laiš
kas buvo rašytas penki metai 
atgal, kada Mikolas Fedoraitis 
buvo nuteistas. Mikolas Fedo
raitis patraukė žvakę arčiau 
savęs; žvakė susiubavo jo ran
kose, išliedama savo stearines 
ašaras ant staltiesės. Žinoda
mas jas iš atminties jis skaitė 
šias eilutes:

savo jaut-

jinai žvai- 
liguista ir

doraitis praėjo’ pro svetiyčią, 
nusimovė kepurę prieš negyvė
lį, atstume durų skląstį ir iš
ėjo į gatvę. Lauke buvo šalta, 
medžiai padengti stora balta 
šarma. “Nuolankume yra drą
sa, kryžiuje ant pečių — maiš
tas. Maištas?” juokavo jisai.

Einant jam link stoties po 
jo kojomis, tartum karvė šie
ną kramtytų, gruzdėjo sniegas. 
Sargas monumentališkai sto- 
įvejo prie liktarnos ir trypė ko
jomis.
: —Paskutinės 
nesunaikinsiu, 

’kė Mikolas Fedoraitis ir nuėjo. 
Šalta naktis greitai bėgo; bu
vo vėlu: arti dviejų.

tavo pasakos 
garsiai pasa-

Lietuvos konsulato Chi- 
cagoje pranešimas

J -
Kitro tarnyba ir amerikiečiai.

įėjai

Iš
darbų apyskaitos matytis, kad 
nuo 1924 m. sausio mčn. 1 die
nos ligi birželio 10 dienos (be
veik per pusę metų) išėjo aikš
tėn ir pasiekė teismo sienų 43. 
kūdikių nužudymai. Kauno 
apygardoj nužudyta 6 kud., Pa
nevėžio ap. — 5, Raseinių — 1, 
Ukmergės — 17, Rokiškio 
Alytaus — 2, Utenos — 3, Kė
dainių — 2, Zarasų — 3 kud. 
Nepaminėta šakių, Vilkaviškio 
ir Mariampolės apygardų. Be 
to tą pati apyskaita pažymi, 
kad esą, girdi, daug kūdikių nu
žudymų visai nesusekta. Ir kas 
juos ten visus besuseks. ? žu
domą, žinoma, daugiausiai, 
slaptosios meilės vaisiai — be 
kunigų duoto šliubo gimę vaike
liai. Ir kuogi tie mažiulėliai 
kalti, ;.kad;^ieAUŽvaisinąmi ir 
pagimdomiį bė?kašžiii ten. kokio 
kunigų pramanyto šliubo....

Kadagi ateis tas laikas, kai 
tie prakeikti šliubai nebeturės 
vertės! Tai tada gal pasiliaus 
tą§ negailestingas mažų kūdikių 
žudymas! Pr. br.

“Aš įvertinu tavo pasiauka- 
vimą, brolau, ir atsimink, jog 
aš pasirengęs prie visko, kad 
išpirkti mano kaltę prieš tave. 
Tu išgelbėjai mano vardą. Aš 
priimu tavo pasiaukavimą ir 
mano kaltė guli ant tavo pečių. 
Laiminu tave, brolau, ir tegul 
motina iš dangaus mato, ką 
tu dėl manęs padarei.”

, Laišką jis įsikišo į šalutinę 
kišenę, — laišką degantį jo 
rankose kai liepsną. Elenos 
kambary nebuvo nieko. Elena 
gulėjo su atviromis akimis, pil
nomis ašarų, jo, numylėtos, ar
timos jam ir nusikankinusios. 
Jis priėjo prie jos lovos — ir 
čionai, jos kambary, suuodė 
rukylą, susijungusią su kvapu 
moters miegruimio.

—Tai jus, Mikolai Fedorai- 
ti?
lėtu balsu.

—Taip, Elena. Nusiraminki
te, Elena, jis nebuvo vertas 
jūsų.

—Viešpatie, Viešpatie, aš ne
išlaikysiu, aš mirsiu, Mikolai 
Fedoraiti, aš mirsiu, koks gi 
mano- be Jo gyvenimas!

Atgal^jibai,zpdkėlė pečius ir 
atgal sudribo ant paduškos kąf 
pašautas paukštis. Mikolas ! Fe
doraitis padėjo delną jai 'dntj 
šlapios kaktos; jo siela buvo: 
nerami. Prieš jį kaž-kaip atsL 
vėrė neišvengiamybė: gyveni-

paklausė Elena plonu ir

mas negrįžta atgal.
—Elena, — kalbėjo jis dre

bančiu balsu, — ar galite jus 
manęs išklausyti? Elena, aš 
prieš jus niekuo nenusikaltęs

—Viešpatie, Viešpatie!...
i Karčiui verkdama jinai tran

kėsi; joje vaitojo meilė.
—Jus mylite jį, Elena? ■--- 

tyliai paklausė jisai.
—Viešpatie, Viešpatie!...
Mikolas Fedoraitis pasikėlė 

ir ilgai į ją žiurėjo. Žiurėjo į 
jos susidarkiusius plaukus, į 
ašaromis degančias akis, į su- 
čiupinėtą krutinę. Jame viskas 
apmirė; šlapias ir lėtas šaltis 
užliejo jo visą kūną. Negirdė
damas savo žingsnių, jis išėjo 
į karidorių ir tenai sustojo. 
Pirštų galais, stengdamosi ne
barškėti kUrkomis, praėjo mer
gaitė.

—Eikite, poniai vėl bloga,
— tyliai pasakė jisai ir neži
nojo: ar tatai pasako jis, ar 
kitas žmogus, kitas /Mikolas 
Fedoraitis.,’ \ ’

Mikolą Fedoraičio kambary 
žvakė tebedegė, knatas pavir
to į anglį, pailgėjo ir degė su 
raudonu viršuj tašku; plati ir 
pakraščiais mėlyna liepsna Be
tvarkiai švietė į lubas; apie 
žvakę kabojo sušalusi^svari
na. Su 1 apmirusia siela Miko
las Fedoraitis išėmė pluoštą 
šilkine juostele surištų Elenos 
laiškelių. Aitria meile buvo ap
laistyti tie laiškeliai, jau be
veik pražudę Elenos kvepalų 
kvapą; jie buvo padengti pus- 
kudikystės rankos raštu, jam 
mylimu labiau už Dievą. Ak, 
jis žinojo kiekvieną jų, ak, jis 
atsiminė kiekvieną širdies pla
kimą, diktavusį juos. Jis var
tė laišką po laiškui, dėstinejo 
juos plačia delną.

‘“Aš myliu tave labiau gy
venimo, labiau motinos, labiau 
saulės,” rašė Elena, “be tavęs 
aš elgeta prie bažnyčios vartų, 
neturįs namų šunelis svetimam 
kieme. Atsimeni — tu
andai į teatro salę, biskį išdi
dus, biskį sausas, ir aš už syk 
pažinojau, kad tai eina mana
sis. Kuomi užmokėtu tau už lai
mę, mylimasis?”

Jis prikišo laišką prie žva
kės liepsnos; liepsna pasitęsė, 
pasigavo ir per popierą perbė
go rūkstantis, riekiantis pajuo
dusią anglį degimas. Jis laikė 
rankoje laišką iki ugnis pasie
kė jo pirštus.

“Tu šiandien pasakei man, 
mylimasis: Dievas padare gy
venime daug kelių; velnias jų 
irgi daug padarė. Gyvenimo 
keliai labai netiesus; vienam 
lengva iš kelio išklysti. Girtą 
saugoja Dievas — aš apsvai
gau tavo meile ir todėl mane 
Dievas irgi saugoja. Mylima
sis, aš tavo meile apsvaigau...”

Naktis žiuręjo į užšalusius 
langus, griebdama rankomis už 
apledėjusių karnizų; tyla vieš
patavo visame name. Svetly- 
čioj girdėjosi minyškos skaity
mas. \

“Aš pasitikiu tavim kaipo 
Dievo apveizda,” rašė Elena, 
“kad tu išdidžiai neši savo gal
vą tarp vyrų kai pasakiškas 
karalius. Jeigu aš netiesą sa
kau, jeigu aš išsižadėsiu tavęs
— užmušk tada mane, Miko
lai.”

Jis degino laišką po laiškui 
iki ant grindų prie stalo subi
rėjo krūvelė baltų pelenų. Jis 
degino savo gyvenimą, ir jis 
tatai žinojo. “‘Taip, taip,” kal
bėjo jis pats sau, “gyvenimas 
neina atgal iš kalno, bet žemyn 
į pakalnę.” Ūmai jis suprato, 
kad garsiai kalba pats vienas, 
nusijuokė, pasistojo ir išsigan
do tos duobės, kuri atsivėrė jo 
sieloj. Nesiskubindamas, ne> 
skubintis nebuvo galiriia, Mi
kolas Fedoraitis - apsiriko kai
liniais, apsimovė kepure ir su
krovė daiktus į čemodaną.-Bu
te nešnabždėjo nė pelės; Ele
nos kambaris buvo raktu už
rakintas iš vidaus. Mikolas Fe-

šiuomi pranešama suinterc- 
suptų asmenų žiniai, kad gauto
mis oficialėmis žinioms iš Lietu
vos, šį metą nei vienas iš Ameri
kos atvykęs Lietuvon šaukiamo
jo amžiaus svečias, Lietuvos Pi
lietis, nebus šaukiamas stoti 
kariuomenėn ir galės visiškai 
nekliudomai grįžti Amerikon.

Todėl pirmesniojo konsulato 
pranešimo užvardyto: “Sugrį
žimas, Lietuvoje atsilankius?, 
atatinkamos' vietos, kur Kaba
ma, jog vyrai iki 27 Artėtų am
žiaus atVykędš Amerikos Lietu
von gali būti šaukiami karo 
prievolę atlikti: — dabar jau vi
siškai atpuola.

Ateinančiais 1925 metais*.- 
palengvinti Lietuvos piliečiams 
gyvenantiems užjūryje atlikimą 
jų pilietinės pareigos link gim
tojo ^arešto gynimo, manoma 
taip dalykus sutvarkyti, kad tie 
šaukiamojo amžiaus jauni žmo
nes galėtų tą savo karinę prie
volę atlikti savo gyvenamose 
vietose per Lietuvos Konsula
tus ar Atstovybę, užsimokėdami 
tam tikrą sumą pinigų. Ištik- 
ro, toksai parėdymas atrodo tik
slus, nes toks piniginis karinės 
prievolės atlikimas sulaikys 
daugelį nuo svetimos pilietybės 
ješkojimo ir duos galimybę vi
siškai nekliudomai lankyti savo 
tėvynę Lietuvą kada tik pano
rės.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSULATAS, /

608 So. Dearborn St., r 
Chicago, III.

Malt
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Visa eilė Amerikos laik
raščių pažymėjo tą faktą, 
kad tiktai Socialistų Partija 
savo konvencijoje ‘luifarė I 
aiškiai ir griežtai pasmerkti;! 
ku-klux’us. Tas partijos 
platformos punktas skamba 
sekančiai:

“Mes griežtai smerkia
me Ku Klux Klaną ir 
kiekvieną kitą pastangą 
skirstyti darbininkus pa
gal rases arba religijas ir 
siekti politinių tikslų slap-1 
tais arba 
metodais.”
“New York 

kartojęs šitą 
reiškimą, sako, kad nė vie
na kita partija nebuvo nė iš 
tolo taip dora ir nuoširdi. 
Kaip pas republikonus, taip 
ir pas demokratus dauguma 
žmonių taip pat nepritaria 
ku-klux’ams, bet politikie- 
riški išrokavimai sulaikė tas 
partijas nuo viešo ku-klux’ų 
pasmerkimo. Net ir Pro- 
gresyvio Veikimo konferen
cija Clevelande nesusisipra- 
to tuo klausimu viešai iš
reikšti savo nuomonę.

teroristiniais

World”, pa- 
socialistų pa-

Smerkdami “slaptus arba 
teroristinius metodus”, soci
alistai parode savo griežtą 
nusistatymą ne tiktai prieš 
ku-klux’us, bet ir prieš ki
tus panašius gaivalus — ar 
tai butų komunistai, ar fa
šistai, ar kas kitas.

Slaptos politines organi
zacijos, iš tiesų, yra nonsen
sas tokioje šalyje, kaip Ame
rika, kur niekas nedrau
džia žmonėms viešai orga
nizuotis ir veikti. O žmonių 
terorizavimas grūmojimais 
arba užpuldinėjimais iš viso 
yra neleistinas dalykas civi
lizuotoje visuomenėje. Te-j 
roras iššaukia terorą ir de
moralizuoja kaip tuos, kurie 
jį vartoja ,taip ir tuos, prieš 
kuriuos jisai yra kreipia
mas.

Meksikos prezidentas ta
po išrinktas socialistas, Plu-j 
tarco Elias Calles.* 
pranešime, paskelbtam 
kraščiuose, jisai sako, 
“socialis teisingumas”

Savo 
' lai- 
kad 
yra

vyriausias tikslas, kurio sie
kia Meksikos žmonės. Per 
100 metų ėjo Meksikoje ko
va dėl šito tikslo ,ir ji nesu- 

j stos tol, kol jisai nebus įgy
vendintas.

Ką gi reiškia tasai “soci- 
alis teisingumas”? Pirmiau
sia jisai reiškia, kad Meksi
kos gyventojų masėms turi 
būt sugrąžinta žemė, kurią 
jiems išplėšė šimtas metų at
gal ispanai. Antra, joms tu
ri būt suteikta laisvė ir pro
ga įgyti apšvietę. Preziden
tas Calles yra įsitikinęs, kad 
jokios jėgos nebegali dau
giau sulaikyti Meksikos 
liaudį nuo to, kad ji šitoje 
kovoje laimėtų pergalę.

Trys dienos atgal Angli
jos Darbo Partijos valdžia 

I vėl pasiliko mažumoje, bal
suojant parlamente kokią 
ten pataisą prie įstatymo su
manymo apie bedarbių ap- 
draudą. Vienok telegrama, 
kuri pranešė tą žinią, paste- 

| bi, kad tai esąs “nesvarbus” 
[ dalykas ir niekam neateiną į 
galvą, kad valdžia turėtų re
zignuoti. -
* Jau yra septintas ar aš
tuntas kartas, kad Mac- 
Donaldo kabinetas esti su
mušamas parlamente. Ir tai 
yra ne nuostabu, kadangi 
Darbo Partija turi mažiaus 
kaip trečdalį atstovų. Bet 
reikia , stebėtis, kad nė kon
servatoriai, nė liberalai ne
nori jo nuversti. i

Nesenai po vieno tokio 
balsavimo, kuriam MacDo- 
naldo valdžia prakišo, An
glijos liberalų organas 
“Manchester Guardian” įdė
jo tokią pastabą: “Fronto 
suolų opozicija (t. y. konser
vatoriai. “N.” Red.) jautė
si daug labiau nuliudusi dėl 
šitokio rezultato, negu mi- 
nisteriai. MacDonaldas, 
kaip ir pritinka geram va
dui, sėdėjo sau kuoramiau- 
siai ir neatsistojo net pasi
aiškinti.’’

Aišku, kad buržuazinė 
opozicija bijosi versti Darbo 
Partijos kabinetą. , Ji žino, 
kad naujuose rinkimuose 
Darbo Partija pravestų dar 
daugiaus atstovų, o gal net 
laimėtų absoliučią daugu
mą.

[
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Apžvalga
POLITINIO “NEGRAMOTNU- 

MO” REKORDAS.

Atsakydamos į vieno tautinin
kų laikraščio priekaištus socia
listams, “Naujienos” tarp kitko 
nurodė, kad socialistai karo 
laiku surinko Lietuvos šelpimui 
daugiaus aukų (per Lietuvos 
Šelpimo Fondą), negu tautinin
kai (per Lietuvos Gelbėjimo 
Fondą).

Naujasis “Sandaros” redak
torius, pastebėjęs šitą nurody
mą, mėgino surasti prieštaravi
mą tarpe to fakto ir sekančių 
to paties musų straipsnio žo
džių :

“Ar nebuvo svajonė, kuo
met jie (tautininkai) įsivaiz
davo, kad Lietuvos valdžia 
‘pagerbs’ amerikiečius už jų 
aukas ir padarys tenai tokią, 
tvaiką, kokios jie geidžia?” 
Kaip, > girdi, \dąbar tups^žoJ 

džius suderinti? -j Pradžioje 
“Naujienos” giriasi, kad sociali-, 
štai surinko daug aukų Lietuvai, 
o paskui jos kalba, kad tautinin
kai “apsigavo rinkdami aukas 
Lietuvai.” I

“Nuo Federacijos (Romos 
Katalikų) gerb. prof. Bučiui 
tapo įteikta dovana — $2,000. 
Iš tų — $400 skiriami kun. 
Bučio valdomos Kaune bažny
čios reikalams, būtent Šv. 
Sakramento tabernakulum 
įsigyti, o $1,600 ’ neturtin
giems Lietuvos moksleiviams 
šelpti, gerb. profesoriaus nuo
žiūra.”
Rektorius paskui, atsakyda-

I Suderinimas labai lengvas, Į^įauro partyvumo. Ir “D.” ap
tiktai reikia truputį paklibint [rašymas liudija, kad jie nekly- 
savo smegenis. Tautininkai ap- jdo. štai kas tenai tarp kitko 
sigavo ne dėlto, kad ji rinko (ir buvo atlikta: 
dėjo) aukas Lietuvai, bet dėlto, r 
kad jie davė jas ne į tas rankas, 
į kurias reikėjo duoti, arba da
vė, nestatydami jokių sąlygų. • 

j Savo laiku, kai Lietuvos val
džia pradėjo ieškoti pinigų pas 
amerikiečius, tai socialistai pa-Į 
reiškė ,kad jie patys duos ir ki-Į 
tus ragins duoti tiktai tuomet, 
kai valdžia savo darbais paro
dys, jogei ji yra*verta darbo 
žmonių pasitikėjimo, t. y. kai 
pasiliaus spaudos varžymas, I
darbininkų organizacijų pefse- mas į sveikinimo kalbas ir de- 
kiojimas ir kitokios represijos, kodamas už dovanas, pareiškė,

I Kol to nebus, tai socialistai sa- I kad

kyS kad neverta duoti jai nė -ir j tiį bažnyčią, kurion bus 
cento Azuot remę tokią vai- įtaisytas šv. Sakramentui ta- 
džią darbmmka. tegul genaus bel.nakul lankosi Univer- 
suselpia savo draugus Lietuvoje sjteto studenJį ,, 
ir paremia tas organizacijas, ku-1
rios kelia žmonių apšvietą ir ko- Kas gi tai yri, jeigu ne religi- 
voja už jų reikalus. propaganda? Nė liberalas

! šituo socialistų pareiškimu p. Į laisvamanys, nė socialistas to- 
širvydas tuomet taip pasipikti- Į kiai propagandai negali pritar- 
no, jogei sugalvojo melagingą | ti. Jie nėra priešingi tam, kad 
pasaką, buk socialistai nenorį tikintys lankytų bažnyčias ir 
duoti nė cento Lietuvai, ir pas-Į kad kunigai taisytų tenai “ta
kui tą jo išmislą ėmė kartot ir I bernakulus” ar ką kitą; bet ką 
kiti tautininkų partijos užsispy- bendro turi su tuo Universite- 

[rėliai; ir tebekartoja dar ir tas? Nieko. Kaipo visos Lie- 
[ šiandie. Į tu vos mokslo įstaiga, jisai turi

Tautininkai norėjo pasirodyti Į tarnauti visokių pažvalgų žmo- 
geresniais “patriotais” už sočia-1 nėms, o ne vienai kuriai nors 
listus ir ragino žmones nepaisy-1 sektai. , ;-
ti, kas pasinaudos jų .aul^omį^. 
O dabar ką jie gieda? Nu-gi 
jdabar jie dejuoja; tie.k JrLtiek; 
girdi, amerikiečiai aukojo; tiek 
ir tiek mes prisidėjome prie 
Lietuvos valstybes statymo — o 
šiandie viską apžiojo klerikalai!

Šituos dalykus mes ir turėjo
me omenėje, kuomet pasakėme, 
kad tautininkai elgėsi, kaipo 
“svajotojai”, o ne kaipo realiai 
politikai. Ir kuriuo budu šitas 
pasakymas prieštarauja musų 
nurodymui į aukas Lietuvai ka
ro laiku?

Lietuvos Šelpimo Fondas nie
kuomet nesiuntė aukų Lietuvos 
valdžiai (kurios tuomet juk dar 
nč nebuvo!). Nejaugi “Sanda
ros” smarkuolis nė to nežino?

Pasirodo, kad. vakarienės ren
gėjai norėjo,^pagerbti,’ Bučį ne 
tiek, kaįpiy mokslo Įstaigos at
stovą, kiek kaipokunigą^lr pats 
svečias jautėsi labiaus esąs sa
vo parapijos klebonas, negu 
Universiteto rektorius.

Kas gi buvo veikti tame susi
rinkime neparapijonams?

PAMĖGO FOSTERĮ.

AL. DROZDOV , Vertė J. ,Laitas
1 ' * * ( ' ’ ‘ ■ į * > - ’ 5 L .

Lazdelė Liuosuotoja

Kitas to paties redaktoriaus 
“perlas”. Jisai rašo, kad Ame
rikos socialistų partija nutarė 
remti La Follette’ą: tai, girdi, 
reiškia, kad socialistai nutarė 
“lysti į tautišką maišą.”

Išeina, kad La Follette’as yra 
“tautininkas”. Tas žmogus, 
kurį patentuotieji Amerikos 
“patriotai” stengėsi net išmesti 
iš senato už jo priešinimąsi ka
rui!

Ar gali toliaus eiti politinė ig- 
norancija?

Kapitalistinis Chicagos didla- 
pis “Tribūne” staiga pamėgo 
“draugą” Fosterį.

Pereito šeštadienio laidoje 
tas laikraštis ištisai perspausdi
no Fosterio straipsnį iš komuni
stų organo “Daily Worker” po 
antgalviu: “Debs deserts the 
cla«s struggle”.

Straipsnis susideda iš papras
tos komunistinės mali-malienės 
apie tai, kad La Follette’as esąs 
“smulkiosios buržuazijos” at
stovas. kad socialistai Clevelan- 
de “išdavė” darbininkus ir t. t.

Kapitalistų organui “Tribū
ne” šitie Fosterio sapaliojimai 
patinka, nes atakos prieš La 
Follette’ą ir prieš socialistus pa
deda Coolidge’o kandidatūrai.

KLAIDOS PATAISYMAS.

PARTYVIS MITINGĖLIS.

Straipsnyje “Del Socialistų 
Taktikos”, tilpusiam šeštadienio 
“Naujienose”, antroje špaltoje 
antram paragrafe išspausdinta 
tokie žodžiai “Kadangi sako, jo- 
gei visos žmonijos bėdos...” Vie
toje “kadangi” turėjo būti ku
nigai.

“Draugas” šiek-tiek falšyvai 
skambančiu entuziazmu aprašo 
vakarienę, surengtą pereitą sa
vaitę pagerbimui kun. P. Bučio, 
kuris yra išrinktas ateinan
tiems metams Lietuvos Univer
siteto rektorium. Tą vakarienę 
jisai vadina “istorinėmis iškil
mėmis”, o jos garbės svečią ly
gina prie Aleksandro Didžiojo, 
prie Napoleono ir prie Vytauto 
Didžiojo — nes jisai, mat, esąs 
tokio pat žemo ūgio, kaip ir jie.

Baigdamas aprašymą tečiaus, 
“D.” reiškia apgailestavimą, 
kad į vakarienę neatėjo beveik 
niekas kitas, išskiriant “žmonių 
katalikų”.

“Tik dar sykį pastebėjo
me”, sako jisai, “kad kairiųjų 
tarpe yra labai mažas skai
čius žmonių tikrai plačių pa
žiūrų.”
Į šitą priekaištą kairiem- 

siems mes norime atsakyti ke
letu žodžių.

“D.” prikaišioja kairiem- 
siems pažvalgų siaurumą, o tuo 
tarpu niekas nėra parodęs dides
nio siaurumo, kaip jisai pats ir 
tie, kurie > vaišią^ n kun.
Kas gi be paliovos šaukia" ir šau-4 kunigų pramanyto šliubo....

Kadagi ateis tas laikas, kai 
tie prakeikti šliubai nebeturės 
vertės! Tai tada gal pasiliaus 
tas negailestingas mažų kūdikių 
žudymas!

KŪDIKIŲ ŽUDYMAS 
LIETUVOJE.

3, Ke-

Iš Kauno apygardos teismo 
darbų apyskaitos matytis, kad 
nuo 1924 m. sausio mėn. 1 die
nos ligi birželio 10 dienos (be
veik per pusę metų) išėjo aikš
tėn ir pasiekė teismo sienų 43. 

Į kūdikių nužudymai. Kauno 
apygardoj nužudyta 6 kud., Pa
nevėžio ap. — 5, Raseinių — 1, 
Ukmergės — 17, Rokiškio —- 4, 
Alytaus — 2, Utenos
dainių — 2, Zarasų — 3 kud. 
Nepaminėta Šakių, Vilkaviškio 
ir Mariampolės apygardų. Be 
to tą pati apyskaita pažymi, 
kad esą, girdi, daug kūdikių nu
žudymų visai nesusekta. Ir kas 
juos ten visus besuseks.? žu
domą, žinoma, daugiausiai, 
slaptosios meilės vaisiai — be 
kunigų duoto šliubo gimę vaike
liai. Ir kuogi tie mažiulėliai 
kalti,>; kad .J ie Mižvaisinfcmi ir 
pagimdomU; bė?kasžiri ten, kokio

kia apie “bedievukiis”, niekin
damas juos visokiais budais, 
jeigu ne “Draugas”?

Kairieji manė, kad ir šitoje 
vakarienėje nebus apsieita be Pr. br.

Name, kame Povilas Fedo
raitis gyveno iš pat mažų die
nų, plaukė rukylos dilinai, gru
puodami žiedo pavidalo debe
sis, kai nuo rūkstančio cigaro. 
Kur yra rubežiai Tavo pasau
lio, Viešpatie? Ir nuo kokio 
irubeziaus Tavo tikrasis gyve
nimas prasideda?

Dieną skambino varpai, susi
rinko pažįstamieji, kurie su 
žingeidumu ir išgąsčiu žiurėjo 
pro priekinių žmonių nugaras 
į mirusiojo Povilo Fcdoraičio 
veidą su paaugusia barzda, su 
baltais, sudžiuvusiais ir įdubu
siais skruostais. Kunigo balsas 
šaukėsi prie Dievo, kad atida- 
ryfŲ prieš Povilą Fedoraitį 
dangaus vartus, kurs netaiku 
apleido šį svietą. Kramtydama 
šlapią nuo ašarų nosinaitę dus
liai verkė Elena. Mikolas Fe
doraitis stovėjo užpakaly visų, 
prieangy. Matė jis, kaip apal
pusią Eleną nunešė į miegrui- 
mį, jos sagutes liūdnai suskam
bėjo ant grindų, plaukai pasi-r 
leido ir nudribo ant, pečių. Kar
lu su visais jisai nuėjo į mieg- 
Įruimį ir pagelbėjo paguldyti 
Eleną ant lovos, atsargiai už
traukė jos pasikepsią suknią 
ir vėdino jos veidą su pateku
siu į jo rankas' laikraščiu.
i Elena atsiduso, jos ploiios 
hosies skylutės sudrebėjo, akys 
atsidarė, jos veidas buvo kan- 
čiuose.

—Ar jums 
klausė jisai su visu 
rumu.

—Taip, — atsakė 
riai pažiurėjus su 
kenčiama šypsena.

Mikolas Fedoraitis pasistojo 
ir tykiai, pirštų galais, nuėjo į 
savo kambarį. Ant stalo degė 
žvakė, kampe spindėjo meta
linės Bičkutės jo čemodano; 
visas jo kambarys turėjo tuš
čią, negyvenamą stoties išvaiz
dą. Mikolas Fedoraitis atidarė 
čemodaną, išėmė seną, mažą 
papką, aptrintą j čemodano 
sienas, ir drebančiomis ranko
mis pradėjo peržiūrinėti laiš
kus. Jų buvo daug: Elenos, tos 
Elenos, kuri seniau buvo Ele
na sužiedotinė. Tarpe jų jis rar 
db atsargiai sulankstytą, apva
liu ir minkštu brolio rankos 
raštu rašytą laišką. Tas laiš
kas buvo rašytas penki metai 
atgal, kada Mikolas Fedoraitis 
buvo nuteistas. Mikolas Fedo
raitis patraukė žvakę arčiau 
savęs; žvake susi ūbavo jo ran
kose, išliedama savo stearines 
ašaras ant staltiesės. Žinoda
mas jas iš atminties jis skaitė 
šias eilutes:

“Aš įvertinu tavo pasiauka- 
vimą, brolau, ir atsimink, jog 
aš pasirengęs prie visko, kad 
išpirkti mano kaltę prieš tave. 
Tu išgelbėjai mano vardą. Aš 
priimu tavo pasiaukavimą ir 
mano kaltė guli ant tavo pečių. 
Laiminu tave, brolau, ir tegul 
motina iš dangaus mato, ką 
tu dėl manęs padarei.”

Laišką jis įsikišo į šalutinę 
kišenę — laišką degantį jo 
rankose kai liepsną. Elenos 
kambary nebuvo nieko. Elena 
gulėjo su atviromis akimis, pil
nomis ašarų, jo. numylėtos, ar
timos jam ir nusikankinusios. 
Jis priėjo prie jos lovos — ir 
čionai, jos kambary, suuodė 
rūkytą, susijungusią su kvapu 
moters miegruimio.

—Tai jus, Mikolai Fedorai- 
ti? —- paklausė Elena plonu ir 
lėtu balsu.

—Taip, Elena. Nusiraminki
te, Elena, jis nebuvo vertas 
jūsų. ‘
• —Viešpatie, Viešpatie, aš ne
išlaikysiu, aš mirsiu, Mikolai 
Fedoraiti, aš mirsiu, koks gi 
mano1 be Jo gyvenimas!

Atgają jihAi,zpikėlė pečius ir 
atgal sudribo ant paduškos kąf 
pašautas paukštis. Mikolas Fe
doraitis padėjo delną jai ant 
šlapios kaktos; jo siela buvo 
nerami. Prieš jį kaž-kaip atsi
vėrė neišvengiamybė: gyveni-

geriau ? — pa
savo jaut-

jinai žvai- 
’liguista ir

(Pabaiga) '
------ r-

mas negrįžta atgal.
—Elena, —■ kalbėjo jis dre

bančiu balsu, — ar galite jus 
manęs išklausyti? Elena, aš 
prieš jus niekuo nenusikaltęs

—Viešpatie, Viešpatie!...
i Karčiai verkdama jinai tran

kėsi; joje vaitojo meilė.
—Jus mylite jį, Elena? •■-r- 

tyliai paklausė jisai.
—Viešpatie, Viešpatie!...
Mikolas Fedoraitis pasikėlė 

ir ilgai j jų žiurėjo. Žiurėjo į 
jos susidarkiusius plaukus, į 
ašaromis degančias akis, į su- 
Čiupinėtą krutinę. Jame viskas 
apmirė; šlapias ir lėtas šaltis 
užliejo jo visą kūną. Negirdė
damas savo žingsnių, jis išėjo 
į karidorių ir tenai sustojo. 
Pirštų galais, stengdamosi ne
barškėti kurkomis, praėjo mer
gaite.

—Eikite, poniai vėl bloga,
— tyliai pasakė jisai ir neži
nojo: ar tatai pasakė jis, ar 
kitas žmogus, kitas Mikolas 
Fedoraitis. ’ i, ’

Mikold Fcdoraičio kambary 
žvakė tebedegė, knatas pavir
to į anglį, pailgėjo ir degė su 
raudonu viršuj tašku; plati ir 
pakraščiais mėlyna liepsna ne- 
tvarkiai švietė į lubas; apiu 
žvakę kabojo sušalus?’’isl^ri- 
na. Su apmirusia siela Miko
las Fedoraitis išėmė pluoštą 
šilkine juostele surištų Elenos 
laiškelių. Aitria meile buvo ap
laistyti tie laiškeliai, jau be
veik pražudę Elenos kvepalų 
kvapą; jie buvo padengti pus- 
kudikystės rankos raštu, jam 
mylimu labiau už Dievą. Ak, 
jis žinojo kiekvieną jų, ak, jis 
atsiminė kiekvieną širdies pla
kimą, diktavusį juos. Jis var
tė laišką po laiškui, dėstinėjo 
juos plačia delną.

‘“Aš myliu tave labiau gy
venimo, labiau motinos, labiau 
saulės,” rašė Elena, “be tavęs 
aš elgeta prie bažnyčios vartų, 
neturįs namų šunelis svetimam 
kieme. Atsimeni — tu įėjai 
andai į teatro salę, hiskį išdi
dus, biskį sausas, ir aš už syk 
pažinojau, kad tai eina mana
sis. Kuomi užmokėtu tau už lai
mę, mylimasis?”

Jis prikišo laišką prie žva
kes liepsnos; liepsna pasitęsė, 
pasigavo ir per popierą perbė
go rūkstantis, riečiantis pajuo
dusią anglį degimas. Jis laikė 
rankoje laišką iki ugnis pasie
kė jo pirštus.

“Tu šiandien pasakei man, 
mylimasis: Dievas padarė gy
venime daug kelių; velnias jų 
irgi daug padare. Gyvenimo 
keliai labai netiesus; vienam 
lengva iš kelio išklysti. Girtą 
saugoja Dievas — aš apsvai
gau tavo meile ir todėl mane 
Dievas irgi saugoja. Mylima
sis, aš tavo meile apsvaigau...”

Naktis žiuręjo į užšalusius 
langus, griebdama rankomis už 
apledėjusių karnizų; tyla vieš
patavo visame name. Svetly- 
čioj girdėjosi minyškos skaity
mas. \

“Aš pasitikiu tavim kaipo 
Dievo apveizda,” rašė Elena, 
“kad tu išdidžiai neši savo gal
vą tarp vyrų kai pasakiškas 
karalius. Jeigu aš netiesą sar 
kau, jeigu aš išsižadėsiu tavęs
— užmušk tada mane, Miko
lai.”

Jis degino laišką po laiškui 
iki ant grindų prie stalo subi
rėjo krūvelė baltų pelenų. Jis 
degino savo gyvenimą, ir jis 
4atai žinojo. “‘Taip, taip,” kal
bėjo jis pats sau, “gyvenimas 
neina atgal iš kalno, bet žemyn 
į pakalnę.” Urnai jis suprato, 
kad garsiai kalba pats vienas, 
nusijuokė, pasistojo ir išsigan
do tos duobės, kuri atsivėrė jo 
sieloj. Nesiskubindamas, ne* 
skubintis nebuvo galiniu, Mi
kolas Fedoraitis - apsivilko kai
liniais, apsimovė kepure ir su
krovė daiktus į čemodaną.-Bu
te nešnabždėjo nė pelės; Ele
nos kambaris buvo raktu už
rakintas iš vidaus. Mikolas Fe-

doraitis praėjo pro svctlyčią, 
nusimovė kepurę prieš negyvė
lį, atstume durų skląstį ir iš
ėjo į gatvę. Lauke buvo šalta, 
medžiai padengti stora balta 
šarma. “Nuolankume yra drą
sa, kryžiuje ant pečių — maiš
ias. Maištas?” juokavo jisai.

Einant jam link stoties po 
jo kojomis, tartum karvė šie
ną kramtytų, gruzdėjo sniegas. 
Sargas monumentališkai sto
vėjo prie liktarnos ir trypė ko
jomis.

tavo pasakos 
garsiai pasa-nesunaikinsiu, 

ke Mikolas Fedoraitis ir nuėjo. 
Šalta naktis greitai bėgo; bu
vo vėlu: arti dviejų.

Lietuvos konsulato Ghi- 
cagoje pranešimas 
f -

K&ro tarnyba ir amerikiečiai.

šiuomi pranešama suinterc- 
suptų asmenų žiniai, kad gauto
mis oficialėmis žinioms iš Lietu
vos, šį metą nei vienas iš Ameri
kos atvykęs Lietuvon šaukiamo
jo amžiaus svečias, Lietuvos Pi
lietis, nebus šaukiamas stoti 
kariuomenėn ir galės visiškai 
nekliudomai grįžti Amerikon.

Todėl pirmesniojo konsulato 
pranešimo užvardyto: “Sugrį
žimas, Lietuvoje atsilankius?, 
atatinkamos ' vietos, kur Įkalba
ma, j og vyrai iki .27: •metų am
žiaus atVykęviš Amerikos Lietu
von gali būti šaukiami karo 
prievolę atlikti: — dabar jau vi
siškai atpuola.

Ateinančiais 1925 metais,.-W4 
palengvinti Lietuvos piliečiams 
gyvenantiems užjūryje atlikimą 
jų pilietinės pareigos link gim
tojo ^fcafašto gynimo, manoma 
taip dalykus sutvarkyti, kad tie 
šaukiamojo amžiaus jauni žmo
nes galėtų tą savo karinę prie
volę atlikti savo gyvenamose 
vietose per Lietuvos Konsula
tus ar Atstovybę, užsimokėdami 
tam tikrą sumą pinigų. Ištik- 
ro, toksai parėdymas atrodo tik
slus, nes toks piniginis karinės 
prievolės atlikimas sulaikys 
daugelį nuo svetimos pilietybės 
ješkojimo ir duos galimybę vi
siškai nekliudomai lankyti savo 
tėvynę Lietuvą kada tik pano
rės.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSULATAS, / 

608 So. Dearborn St., r 
Chicago, III.

PuriTan 
Malt

Suteikia jums tikras pasek
mes.

Ir jus surasite, kad jis yra
TURTINGIAUSIAS Iii 8TIP- I 

į RIAUKIĄS
—Geriausia kok| jus kada 
vartojote.

Nereikia daryti bandymų 
kuomet jus galite gaut 
Puritan.

Dvi rųšies — Plain Puritan 
Malt Extract 3 uncijų iške
lia apynių ir Puritan Hop- 

« Flavored Malt Sugar Syrup.

PuriIan
’&Malt-s

.y

Fashion

HalstedSt
<X

Vien tik Lietuviu krautuve Ą

4
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Kodėl
Chicagos žmones perka

61 J vL serus
’ '. '* , J •> ■ ... . ' i f < • < t’ k

“L” važinėtojai labai gerai pasinaudojo 
proga, kad patapus “L” partneriais — kad 
pasidalinus “L” pelnu—perkant 7.8% Prior 
Preferred Šerus Chicagos Rapid Transit 
Company. štai yra kai kurios to prie
žastys:

IJie ŽINO “L° patarnavimą, šimtai tūkstančių var
toja jį kasdien; tūkstančiai vartoja jį nuolat nuo

1892. “L” investoriai gali matyti kasdien kur ir kaip ' 
jų pinigai neša pelną; • „»

2; NUOLATINIS UŽDARBIS. “L” patarnavimas yra 
reikalingas kiekvieną valandą, kasdien. Nuolatinis 

reikalavimas reiškia nuolatinį uždarbį Komponijos dide
lių savasčių įskaitant 1807 karų, 207 mylios pavienių tre- 
kių, 208 pasažierių stotys. ,

3PROGRESYVIS MANAGEMENTAS. “L” geležin
keliai yra priežiūroje Mr. Samuel Insutl ir jo asisten

tų. “Pasažierių Partnership” nusistatymas yra tas pats 
ir “Košt u merių Savastis” nusistatymas tų pačių manage- 
rių kitose pasekmingose patarnavimo bizniuose, įskaitant 
C'ommonwealth Edison (,'ompany. •

4 VIRŠ $18,000,000 REVENUE 1923. Atskaitant ope- > 
ravimo išlaidas, taksus palūkanas ir kitas išlaidas,

pasilieka nuo 1923 metų uždarbio suma lygi apie tris sy- _.*>»'■ 
kilis metinių dividendų reikalaujamų dėl šios laidos.

5 METINIAI DIVIDENDAI. Tie preferred Šerai, 
$100 kiekvienas, moka mėnesinius dividendus nuo

i t kompanijos uždarbių, sumoje $7.80 į metus už Šerą, šė
trai yra paliuosuojami nuo asmenines savasties taksų Illi- 
ntda'vąi^Ujpj ir nuo normalio Federalio pajamų taksų.

6LENCVV krašte
ja musų lengvų išmokėjimų planą, $10 įmokėti ir $10 

mėnesines mokesties už šėrą; 7% palūkanų suteikiama ant 
įmokėjimų. Šerai taipgi parduodami už pinigus.

Atsiųskite žemiau talpinamų kuponų dėl 
pilnų informacijų apie šių stiprių apsaugų. 
Mes taipgi maloniai prisiusime jums comp- 
limentary kopijų Chicago Rapids Transit 
Kompanijos pilnų gatvių nurodymų Chica- 
gos miestu

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, Chicago

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nupirko žemę ūkio pro 
dūktų centrui

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

• > A • - /■'i

DĖL NEVIR1NINO

sustiprinimo nusilpnojusių 
<r stokos apetito vartok

SEVERAS 
BALZOL.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

Siti So. Halsted StM kampas SI gat.

GAUKIT JUSU KOPIJA
John J. Moran, Roomi 843 — 72 W.. Adams St., Chicago,
Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apie Chicago Rapid Transit Company’s 7.8% Prior Preferred 
Staką ii- complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.

South Water gatvės pirkliai, 
kurie neužilgo turės išsikelti iš 
ten su savo vaisių, daržovių ir 
niekurių kitų ūkio produktų 
sankrovomis, jau nusipirko že
mę naujam milžiniškam ūkio 
produktų sankrovomis, jau nu
sipirko žemę naujam milžiniš
kam ūkio produktų centrui.

Tarp Ashland ir Throop ir 22 
gatvės ir upės nupirkta 80 akrų 
žemės, kur bus didysis centras. 
Prie Archer, Ashland ir 31 gat
vių nupirko 55 akrus žemės ir 
čia bus vežimų ir priėmimo sto
tis. Abi vietos prieina prie upės 
ir prie didelio geležinkelių cent
ro.

A. H. Welch, prezidentas 
South Water Street Removal 
Co., kuri rūpinasi įsteigimu 
naujo centro, sako, kad nauja
sis centras bus pabudavotas iki 
sekamo pavasario. Jis kainuos 
$20,000,000. 80 akrų žemės plo
te bus pabudavota 15 triobėsių, 
400 pėdu platumo ir 100 pėdų 
ilgio, trijų augštų kiekvienas, 
neskaitant imsies. Kiekviena- 
me tokiame triobėsyje bus 20 
sankrovų, taipjau šaldyklos ir 
sandėliai. Tame centre viso tilps 
virš 300 firmų. Jis yra patogioj 
vietoj, nes Ashland Avė. per
dėm bus praplatinta ir jau tas 
darbas yra pradėtas pietinėj da
ly, taipjau čia pat eina paįstrižo 
Archer Avė- ir Blue Island Avė. 
Manoma, kad tokio centro Chi- 
cagai užteks per 50 metų.

South Water gatvė bus pra
dėta taisyti dar šį rudenį — spa
lio mėnesy. Vasario gi mėnesy 
jus pradėtas griovimas ten se
nųjų namų, kad gatvę praplati
nus, padarius jų dviejų augštų 
ir labai gražių ir' paskui pabuda- 
vojus prie jos didelius ir gra
žius “skyseraperius”..

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

!•

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja Atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik- 
m8s. i. ’• '
, . . > ' • y f' . ■ ♦

Kaina 80 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. E. SEVERĄ CO.
CEDAH RAF’IDS, IOWA

DR. VA1TUSH, O. D.
Lietuvis Aldą Speeialista*

1

Palengvins akių įtempimą, taute 
esti, priežastimi galvos skaude jiino, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo gkaudamą aklų karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima'kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama

Phone Bcnlevtird 7589

J

P.

Adresas .................................................................................................

Chicago turi 3,000,000 
gyventojų

Registruojanti Pianai Pagamina Muzikantus
myn, kaip grojant paprastą 
grojiklj pianą, registruojantis 
principas padaro lengva dėl jū
sų pagaminti muzikalį efektą 
taip gražiu, kaip jus norite.

2 metai išmokėjimui
Bet

Skambėjimas beveik netikėti
nas — ar ne taip — be jokio 
techniško išsilavinimo. Kiek
vienas mylėtojas geros muzikos 
gali groti Gulbransen Regis
truojantį pianą su tokiu pat 
išreiškimu ir jausmu kaip ir 
profesionalis pianistas.

Netikėtina? Galbūt,
tikra tiesa! Jus galite greit 
užganėdinti save apie tai — 
persitikrinkite. Patirkite — iŠ 
pirmų rankų. Tegul jūsų pačių 
akys ir ausys pertikrina jus! 
Išmokite kaip — su pagelba 
raktų nuspaustų žemyn grojant 
Gulbransen, bet ne numuštų že-

Musų Modeliai —
$420 — $495 — $575 — $650

Pasiųskite šitą dėl Gulbran- 
sen informacijų.

Vardas

Adresas

Nacianaliai Apkainuoti

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III

GULBRANSEN

ELEKTRA
, b triasą ir pajlegi suvedame11 lenu* te naujus narna*, fafogi dteb< 

tavęs. Cash arba ant Išmokijimč.
Pirmutini Lietuvių Elektros Kėrpoeacija Amerikoje * ' 

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Presu

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

Garsinkitės “Naujienose”

Tel. Tardą 1119
Baigusi akuše- 
rijos koteli 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

1 se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
krpipkitės o ra-* 
gite pagelbą.

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

Tai. Blvd. S18E
M. WoitkewM 

BANIS 
AKUMBRKA

Puriu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mota 

prie
tvo kiekvienam 
atsitikime. Teiki) 
ypafišką prižiurt 
jlmą. Duodu pa 
tarimus moterim? 
Ir merginoms dy 
kai.

8113 Sostfe 
Halsted St.

. .................  l ■■■■■!■ —....................... .  
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NORĖDAMI]
1 PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 

NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUSą

ANT, NAUDOS. >

S. L. FABIONAS C0.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

H—— m i ■■■ —V

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

Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
Nediliomifl nuo 10 Ud L

Te. Boulevard 7679

HERZMAU^B
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chronlikas ligai 
vyrų, moterų ir vaiką pagal naa- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

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

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

f Dienomis: Canal
Telefonai* < 'į Drexel 095U 

( Boulevard <1M
• . -• v i-

8419 So. Haistėd St.
Val.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Vėliausiais valdžios cenzo ap
skaitymais, Chicago dabar turi 
2,939,605 gyventojus- Visoj gi 
šaly yra 112,078,611 gyventojų- 

Vienuolika miestų paaugo iki 
100,000 gyventojų, taip kad 
dabar Amerikoje yra 79 mies
tai, turintys virš 100,000 gy
ventojų. Niekučių betgi greitai 
augančių miestų skaičius gy
ventojų dar tebėra neapskaity
tas.

New Yorkas turi gyventojų 
jau virš o,000,000, o Philadel- 
)hia virš 2,000,000, bet Cleve- 
andas dar nepasiekė 1,000,000 

'gyventojų. Betgi Detroitas, ma
noma, jau tai padare.

Dabar didžiausi 
miestai, paeiliui savo 
yra: New Yorkas,
?hiladelphia, Detroit, Cleveland, 

St- Louis, Baltimore, Boston, 
Los Angeles, Pittsburgh, San 
Francisco, Buffalo, Milwaukee, 
Washington, Newark, Minnea- 
polis, New Orleans, Cincinnati. 
Visi jie turi virš 400,000 gyven
tojų.

Lietuvių Dentfetas patar
naus geriau

Traukimas dantų ha skausmu 
Bridge geriausio aukso. Su nunsą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą saro darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.
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Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubij, 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

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

DR. CHARLES SEGAL ’ 
. Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4720 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. rytie, 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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
137 N. Dearborn SU Room 111-1B 

Tai. Central 4411. Vai. nua 9-8 
Gyvenimo vietai 

8828 So. Halsted SI.
Tel.: Boulevard 131D

Valandos: nua 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, Išskyrus ketvergi. 

HedUiomis nuo 9 Ud 18 ryta.

" ■*—-' ' —  .......... .  ■*

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Leavitt Si.
Telnphonas Canal 2552

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redpj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Varmas ir BUnite. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgišiaes 

lengvomis išlygomis.

■I

• LITTLE = 
SPINOGRAPHS

Amerikos 
didumu 

Chicago,

KULKA UŽBAIGĖ NETEISĖ
TĄ MEILĘ.

Frank Mirtie, 449 Hein PI., 
pati ir vaikai išvažiavo viešėti 
Vokietijon. Pasinaudodamas ta 
proga jis sumanė užvesti dar 
vienų romansų ir pasikvietė pas 
save gyventi Elsie Mikkie, kurių 
is visiems pristatė kaipo savo 

“gaspadinę”.
Penktadieny juos abu rasta 

vos gyvus kambariuose, suvars
tytus kilikui “Ji pašovė mane”, 
dejavo Frankis/ “Frank peršovė 
mane” sudejavo Elsie. Elsie ne
užilgo pasimirė, o Frankis, ku
ris veikiausia pasveiks, pasipa
sakojo, kad jis atsikvietė Elsie 

*'■*' Vff -1 ' ' »»' ■—... .
(Tąsa ant 4-to pusi,)

JOHN I. 8AGŪZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDlNG, , 

Telefonas Randolph 3251 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1657.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jušų akys ašaroja?
Ąr yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaistą galva? z
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse J
Ar yra balta dėmi ant rokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

S. W. BANKS, Advokatai 
Val.i 9 A M. Ud B P. M.

Room 909 Chicago Trasi Bnilding
79 West Mouroe Street, Chicago 

Telephone Randolph 2990 
Res. 8208 So. Halsted 84.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL 
Avir'J1 m IUI I .................... II

John J. Smetona

/**■■■■........................................... .

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4681 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos i nuo 1Q iM 12 die
ną, 2 iki 8 po pietą, 7 iki 9 va
kare. Nerišliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

. ...................... Į ima

Tel. Boulevard 1587

LAWYER Lietuvys Advokatai 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St, 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10717 Indiana Ava. 
Tei.i Pullman 6877.

K - I ■ II, /

Apsisaugokit nuo: —
“Kad aš bučiau žino- /jfl
jęs geriau”.
Geras nusprendimas iKZ 

reiškia suradimas fak- 
tų pirmiausiai, pas- 
kiau veikimas su ap- p:
mąstymu. H®

Pasirinkdami metodą Aro
su pagelba kurios jus 
galite atgauti savo 
sveikatą, vartokite ge- įmI 
rą nusprendimą — pa- vSk 
sirinkite Chiropractic.

Tel. Boulevard 7006 
DR. J. M. FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III. 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

A re you self-conscious 
about the impression 
you make on people?

PERSONAL appearancc has a lot 
to do with the way you feel.

Clothes count, of course. Būt štili 
there is one thinę so many people 
overlook—something that at once 
brands thera as either fastidious or 
careless—the teeth.

f .,»»Nptice today how you, yourself, 
tf/ vatch’.another^person’s teeth. when 
J he or she is talking. If the tedaro 

not well keptfthey at once becoBie a 
liability.

Lhttritu Tocth Patte clMin Jttth a nmi 
ar. At latt o«r chtnitft

iHitt tnįrfdiMt.that rtalb cUntit uĄtii- 
icratchi»t thttnamet—a dificitlt proiltut 

finalh solvtd.
A large tube of Listerine Tooth 

Pašte įs/only 25 cęnts; at your drug- 
gist’s.-r-LambeftPhannacalCo.tSaint 

, \ S. A.
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AKINIŲ SPECIALISTAS

i 1801 S. Ashland AveM 
Kampas 18 gatvis

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

... ... 1
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogerlausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th St„ Chicago, HL

LIETUViy DAKTARAI ~
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams,

t. L ŪMUS, M. D, 

4643 So. Mkhtgaa Avė.
Tel. Kenvood 5107

Valandos: ųue I Ud 11 ryto; 
auą 5<8fl iki 7iM vakąro.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Avė.
Tel. Lafayette 4144 

V................................................... H ..............................................J

DR. MARTA 
DOWIAT—SASS

17527 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 4 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

Ud 2 vai. po pietą.

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.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kadžio Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 15 ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

V..... -.............. matf

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų Ilgų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Avė., M 
viršaus Ashland State Banke

Telefonas Canal 0464 
yaląririp»<2:80 A 5 Ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iiri 4:80 po pietų

/ Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80, iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette b——H. , ............ -J

...... 111

A. A. OLIS 
ADVOKATAS’

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

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 67 j 5 

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

— '........ -
V, W. RUTKAUSKA J' 

Advokatas
» 8*. L» $'alle SI. Room Ui 

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted SU Chieaga.

Tel. Yards 4681
.. .................. . ■■■

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

• Pltintingo?ir Apšildymo Įrenginiai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi,,dabarraditatoriai ir. boile
riai.->Jie bua brangesnis po mėnęsife 
gegužio. Sutaupyki! ■ pinigų tibaiai 
pirkdami nuo musu.

t PEOPLES PŲUMBING AND < S 
HEATING SUPPLY CO.
490 Milvraukee’Ave. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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Chicagos žinios

(Tąsa nuo 3-čiol pusi.)

ERNESTAS KIGOWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, lie
pos 17 d., pirmą valandą po pie
tų Gary’s Hospitaly, Gary, Ind. 
sulaukęs 21 metų po trumpos 
ligos. Paliko nubudime moti
ną Antoniną Kigovičienę ir se
serį Leonorą, Ernestas buvo gi
męs šioj šaly, So. Chicago, bu
vo labai gabus mekanikas, tu
rėjo savo garadžiu, mirė po 4 
dienų sirgimo — gerkles liga.

Kūnas randasi 3604 Deodor 
st., Indiana Harbor, Ind. Laido
tuvės įvyks panedėly, liepos 21 
d. 9tą vai. iš ryto, iš namų, 
augščiaus paduotu adresu į šv. 
Franciškaus bažnyčią, o po 
pamaldų į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Liekame didžiam nubudime 
Motina A. Kigovičienė, 
Sesuo Leonora.

pas save porą savaičių atgal. Vi
skas buvo gerai iki penktadie
nio, kada ji pasigėrusti ir iškilęs 
barnis. Urnai ji pribėgo prie 
stalčiaus, išsitraukė jo revolve
rį ir pradėjo į jį šaudyti. Dvi 
kulkos pataikė. Tada jis puolė 
prie jos, atėmė iš jos revolverį 
ir pats nepajutęs, kaip jis pra
dėjo į ją šaudyti. Paskui abu 
nualpo.

Bet kai dėl Skyriaus sutvarky
mo, tai geriau pats Strygas 
savo vargingą galvelę sutvar- 

Skyriaus 
pas mus 
visai Čia 
kad ne
paskyrė 

kodėl M.

DU MIRS NUO MUNŠAINO.

Pavieto ligoninėj pasimirė du 
žmonės nuo munšaino. Jais yra 
Mrs. Rose Chick, 1108 Cornell 
Avė. ir Stanley Bara, 1934 We- 
bster Avenue.

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

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

operacijų
4647 So. Halsted St„

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
T ei. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS l 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Del Keistučio Kliubo veikimo 
ir Strygo korespondencijos.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

kytų. Mes, Dramos 
nariai, žinome, kad 
viskas tvarkoje, o jis 
nedalyvaudamas žino, 
ra tvarkos. Kliubas 
komisiją tik ištirti
Dundulienė neduoda nė “dur- 

i niaus rolės,” kaip jis pats sa- 
I kėši ir ar butų gerai, kad Kliu
bas paimtų Skyrių pilnon sa
vo kontrolėn (reiškia, visai 
pertvarkytų jį) ir padaryti 
taip, kad Dramos Skyrius ne
turėtų valios pats vienas pasi
rinkti veikalus kad ir vien sa
vo vardu statyti, visą pelną, ir
gi pasiimtų Kliubas savo ka- 
son (Ikišiol Dramos Skyrius 
rengė ką norėjo ir pelną savo 
kasoj pasilaikydavo, o ir neda- 
teklių pats padengdavo); taip
jau kad režicierių skirtų ne 
patys lošėjai, o Kliubas, kuris 
(o ne režierius) savo susirin
kimuose ir roles išdalins. Tą vi
są “gudrybę” suplanavo Stry
gas, o įnešė barberis (“žurnalis
tas”— taip pasidavė įstodamas 
Kliuban) Gasiunas. Jukelis pa
rėmė, jų tavorščiai paplojo ka
tutėmis ir Kliubas priėmė.

Delko visą tai padaryta? štai 
jau ilgą laiką Strygas kelia 
triukšmą Kliubo susirinkimuo
se, kad Dramos Skyriujė esan
ti betvarkė. Kokia gi betvarkė? 
Mat apie metai atgal į tą Sky
rių buvo įstojęs ir pats Stry
gas ir dalyvavo dviejuose loši
muose, bet toliau nebenorėjo 
būti paprastu nariu, o užsima
nė likti ponu “režierium.” Dra- 
miečiai tik pasijuokė iš to ir 
ponas “home made” režisierius 
pabūgo, pamesdamas prieš pat 
lošimą ir 
“Samsonas 
Strygo gali 
rius, kaip

prašo Skyrių “sutvarkyti,” 
nors jame yra pilniausia tvar
ka ir nariai veikia su dideliu 
atsidavimu.

Dar vienas keistas dalykas. 
Kuomet Dramos Skyrius garsi
na Kliubo vardą spaudoje ir 
žodžiu, visus kur tik yra ga
lima, tai Kliubas siūlo uždėti 
Skyriui mokestį už vartojimą 
Kliubo vardo.

Varde viso Dramos Skyriaus 
turiu pasakyti Kliubui, kad 
mes, Skyrius, nepakęsime to
kių dalykų, kad pats Kliubas 
ir jo nariai stengtųsi mums 
kenkti visais galimais budais. 
Mes veikiame Kliubo labui ir 
Kliubas negali toleruoti asme
nų, kurie trukdo tą darbą. 
Kliubas gali likviduoti Skyrių, 
bet negali jo šmeižti, kada jis 
veikia paties Kliubo naudai, 
net ir savo pridėdamas.

D. S. Pirmininkas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA PARTNEBIO PRIE 

BIZNIO
Proga jaunam vyrui prisidėti 

prie Chicagoje įsteigtos korpora
cijos, kurios tikslas butų padary
ti Čia sau ateitį. Aplikantas turi 
būti geras darbininkas, teisingas ir 
galįs įnešti $2,000 iki $3,000, kurie 
bus pilnai apsaugoti. Algos $50 į 
savaitę ir pasidalinimas pelno. At
sakykite angliškai. Pasimatykite 
su Mr. Kaspar, Room 1110

110 S. Dearborn St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Hud- 

son coach, 1923 m. Taipgi Mor- 
man automobilius, 1922 m. Vieną 
iš tų parduosiu pigiai, nes du nėra 
man reikalingi. Mainysiu ant Fordo 
t roko.

3300 So„ Union Avė.

NiMil-ZEME
NAMŲ IR 1NVESTMENTŲ 

PROGA

2 flaųt medinis namas prie 
47 St., netoli Princeton. Visur 
kieto medžio trimingai, e^ekt* 
ros šviesa, pečiumi šildomas, 
bargenas už $5,000, reikia pi
nigais $2,000.

2 AUGŠTŲ mūrinis, prie W. 
43 Place, netoli Halsted, 5 ir 6 
kambarių, pečiumi šildomas, 
$6,000, reikia pinigais $2,000. 
Mr. Scherer.

H. J. Coleman & Co.
4729 S. State St.

Drexel 1800

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė visokių tautų apgyven- 
toj apielinkėj, lysas 4 metams, 4 
ruimai pagyvenimui, pirksite 
gana pigiai. 821 W. 34 St., Chi
cago, Illinois.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavotf, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

________Tel. Yards 7282.________
STOGDENGYSTĖ ~~

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių’ 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apJe- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI Įibučeįnė ir 
grosernė Roselande, senas iš
dirbtas biznis; lysas 3Į/į metų, 
renda pigi; nupirksit pigiai.

B. PETKUS, 
10742 So. Michigan Avė.

RESTAURACIJA, moderniškas 
kampas, ilgas lysas; žema renda, 
garu Šildoma; labai tinkama vieta 
dėl lietuvių savininkų. Didelis bar- 
genas, savininkas apleidžia biznį.

Kreipkitės T ,
3103 So. Halsted St.

PARSIDUODA mūrinis 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius na
mas. Visi vėliausios mados įtai
symai.

3445 Fulton St.
Netoli Garfield Parko

PARDAVIMUI arba mainymui di
delis muro namas 8 pagyvenimų po 5 
kambarius ir du štorai, pastatytas 
ant dviejų lotų mainysiu ant mažo 
medinio namo. Namas rendos ne
ša $200 į mėnesį, yra geram padėji
me, morgičius $10,000. Namas ran
dasi 5317 S. Wentworth Avė. Netoli 
bulvaro. Atsišaukite, 4716 S. Marsh- 
field Avė. Tel. Boulevard 2422.

GREITAI turiu parduoti ąžuolo 
grojiklį pianą ir Bnmsvvick mo- 
nagany viktrolą, visais rekordais ir 
voleliais, visai pigiai.

Kreipkitės
4445 S. Arfesian Avė 

Phone Lafayette 1133

KASDIEN temeta gali prisirašyti 
Xie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dina
mas kas savaitš po dolerj-kitą, nei 
nepatlmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujieną Spulka
1789 S. Halsted St.

Naujienų 165 nr. W. Stry
gas, kaipo Keistučio Kliubo 
korespondentas, naudodamąsis 

I ta proga, varinėja savo asme- 
I nines ambicijas prieš jam ne
patinkamas organizacijas.

Štai jis pirmiausia mini apie 
Keistučio Kliubo rengiamą pik
niką ir kad busiąs programas. 
Bet kad svarbiausią dalį to 
programo išpildys Keistučio 

Į Kliubo Dramos Skyrius, ku
ris jau prie to stropiai rengia
si, jis nė neužsimena, tarsi tas 
Skyrius visai nedalyvautų.

Toliau jis sako, kad Kliu
bas buk nutaręs, kad ant Nau
jų Metų konstitucija turi būti Kliuban Gasiuno “žurnalistas.” 
paruošta. (Tai yra ta pati kon- I)ar prieš tai jis atka]binėjo 
stitucija, apie kurią savo laiku Lpjs jaunas mergaites, kurios 
rašė koresp. Strygas tvirtinda- karfu priklausė ir prie “Atei- 
mas, kad konstitucija yra pri- ties žiedo,” apleisti Skyrių, 
imta ir viskas yra užbaigta, Tuo pačiu laiku Skyriaus na_ 
tik Perkūnas meluojąs, kad rjus jįs kalbino atstatyti Dun- 
konstitucija nedakepta —- 0 dulienę, o Dundulienei gi ge

rinosi, esą tik jam pamerk, o 
visi darys kaip ji norėsianti. 
Taipjau jis kalbino ir Skyrių 

| atsimesti nuo Kliubo.
Reikia tarti porą žodžių ir 

pačiam Kliubui. Ar tai yra 
Dramos Skyriui atinokėjimas 
už jojo darbą, jei apmokate 
Bilas už drabužius ir kitokius 
pirktus scenai dalykus, kurie 
pasilieka Kliubo nuosavybe? 
Ar turi Kliubas skaitytis su 
įnešimais tokio Gasiuno, kuris 
sakosi žinąs, kad Skyrius neiš- 
duodąs raportų ir kad ten esan
ti betvarkė, nors jis dar tik 
pusę valandos laiko atgal prie 
Kliubo teprisirašė? Išklausęs 
kokių pliauškalų, Kliubas svars
to ar nevertėtų pačiam Kliu
bui rinkti artistus. Nors tai 
yra juokinga, bet tai faktas.

Reikia pasakyti, kad visos 
tos “gudrybės” paeina iš mu
sų naujųjų narių, kurie dar 

I tik vakar šmeižė panašius kliu- 
bus ir vadino juos buržuazijos 
išmislais. Jie rekomenduoja 
Kliubui ir kalbėtojus. Kokius? 
Ugi tokius, kurie dar visai ne
senai griovė ir ardė visokias 
pašelpines draugijas. Jule ir 
pats Gasiunas porą metų at
gal Jeffersono miške mane vi
saip iškoliojo pamatęs pas ma
ne Keistučio Kliubo ženklelį, 
esą kaip aš galiu juodųjų drau
gijų ženklelius Tiesinti. Dtibar 
tas pats Gasiupas prisirašė 
(visai neatsiprašęs) prie to 
“juodojo” Kliubo ir bando ja
me savotišką tvarką įvesti. 
Tas pats yra ir su Strygu. Jis 
lenda prie socialistų ir ypač 
į sociadistų spaudą, o pakam
pėmis socialistus pravardžiuo
ja “biaurybėmis.” Kliube gi jis 
visomis keturiomis remia ko
munistus ir jų paikus suma
nymus. Jis pats pabėgo iš Dra
mos Skyriaus, o dabar Kliubo 
susirinkimuose verkšlena, kad 
jam neduoda nė “durniaus ro
lės” ir su visais savo tavorš- 
čiais kiek galėdamas stengiasi 
apkenkti tam Skyriui. Jis tvė
rė visokias “Meno grupes,” o 
joms nepasisekus jis dabar

dabar išnaujo dirba naują kon
stituciją). Ištikrųjų gi Kliubas 
yra nutaręs, kad konstitucija 
butų tuoj' pagaminta ir pa
duota spaudai. Mat, Strygas 
yra komisijoje.

Toliaus gi jis jau savo pa
ties darbą primeta Dramos 
Skyriui. Esą Dramos Skyriaus 
raportas neaiškus ir tapo iš
rinkta komisija tą Skyrių su
tvarkyti. Aš nesuprantu kas jo 
galvelei galėjo būti neaišku, 
nes Skyrius nieko svarbesnio 
Kliubui raportuoti ir neturėjo.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas uš pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų krelpkitis šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
— ■ . ■ ... .. ......................................... X ... .......... ..

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kulturine vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof, pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos. .

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną. 1

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

savo rolę veikalo 
ir Delila.” O 4š 
būti tokis režisie- 
ir iš jo atvestojo

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto i savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

VIII Rajono Komiteto išvažiavimo 
susirinkimas įvyks antradienyj, 22 
liepos 8 vai. vakare, visas Komitetas 
malonėsite neatbūtinai atsilankyti, 
nes turime pasitarti kaslink sekančio 
išvažiavimo M. G. Maurey.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienyj, liepos 22, 8 
vai. vakare, Raymond Chapel svetai
nėje.

Malonėkit visi draugai susirinkti ir 
atsivesti savo draugus, kurie galės 
prisirašyti prie musų kuopos.

— Valdyba.

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

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

prie orkestros
Ork. Kom. 

J

Susivienijimas Lietuvių Amerikoj 
2 apskritys rengia didelį išvažiavimą 
nedėlioj, rugpiučio 3 d. j Beverly 
Hills miškus. Bus kalbėtojai ir ki
tokios žaismės. Kviečiami visi.

— Komitetas.

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės j 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, Ill.r'. Lukoševičius.

—Naujieną A d m.

ASMENĮI JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI! savo vyro Jono Ba- 

kuno, kuris prasišalino nuo 
nęs liepos mėnesį, 1923 metais. Jis 
pats, jeigu patčmys šį paieškoji
mą, tegul sugrįžta. Jeigu kas patč- 

pra-

ma-

įnys su tokia pavarde meldžiu 
nešti šiuo antrašu:

Kostancija Bukanienė 
64 Valey Street, 

Wallingford, Conn.

JIEŠKAU savo sesers Elzbietos 
Demikiutės po vyru Stankuvienės. 
Paskutiniu laiku gyveno Nanticoce, 
Pa. Ji pati ar kas ją pažįsta, malo
nės pranešti, busiu dėkinga.

IZABELĖ WAUJOKAITIENĖ, 
1901 N. Albany Avė., 

Chicago, III.

JĖŠKAU Jono Dovididas, jis 
pirmiau gyveno Chicagoje. Iš 
Lietuvos paeina Pauriškių kai
mo, Tytavėnų vals. Kas jį žino
te, malonėkite pranešti. J. Kato- 
vich 29 E. 9 st., Georgetown, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU susipažinimui mergi

nos arba našlės nuo 25 iki 30 metų 
senumo. Aš esu vaikinas 38 metų, 
;ai merginos arba moterys kurios lai- 
dnate dorą ir linksmą gyvenimą, tai 

meldžiu atsišaukti. Jeigu patiksim 
vienas kitam, tai galėsime apsivesti. 
Platesnių žinių kreipkitės per laišką, 
žemiau paduotu adresu:

J. P.,
708 — 17 PI. ir Union Avė., 

Chicago, IlL

REIKALAUJAME apsaugų arba 
automobilio, turime $640 equity pui
kioje prapertSje. Galite daryti mė
nesiniais išmokėjimais. Priimsime 
staką arba bonus arba automobilių ir 
$50 pinigais už mano eąuity. Ką jus 
turite pasiūlyti? Adresuokite Box 
C. P. S., c/o Naujienos.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kamabrys dėl dvie

jų vyrų arba merginų ar dėl vedu
sios poros, be valgio, prie mažos šei
mynos, galite matyt po 6 valandai 
vakarais.

S. ARMALIS,
2130 So. Halsted St., 

3-čios lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, Ice Cream fountain ir no- 
ttyn krautuvė; prie mokyklos 
(school) ir 2 bažnyčių. 18 gat
vės apielinkėj. Vieta apgyven
ta lietuviais; biznis eina gerai; 
noriu greit parduoti, nes turiu 
du bizniu. Atsišaukite tuoj.

2012 S. Peoria St.

PARSIDUODA 2jq augštų medinis 
namas 3639 So. Parnell Avė. 4 ren
dos 2-4 ir 2-3 kambariai, tikras bar- 
genas.

Kreipkitės:
4858 So. Lincoln St.
Tel. Lafayette 1814

PARENDAVOJIMUI didelis 
šviesus kambarys 2 fl., vienam 
ar dviem vaikinams ar vedusiai 
porai. Patronėlė ? Pužauskienė, 
1734 String St.

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJAME keletos vy
rų ir moterų Chicagos mieste 
ir apielinkėse lietuvių koloni
jose, kurie norėtų gauti gerą 
pelningą darbą ant visados, bet 
turi būti sąžiningi ir dori žmo
nės, turi turėti gerą pažintį 
tarpe lietuvių. Tokiems, kurie 
gaiės užimti šį darbą yra la
bai gera ateitis ir pelnas. Kad 
gauti šį užsiėmimą, būtinai 
reikia atsilankyti ypatiškai. At
sišaukite po No. 3241 S. Hals
ted St., Chicago, III., antros 
lubos.

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA gaspadinė pri
žiūrėjimui namų ir vaikų. Turi 
turėt paliudijimą. Atsišaukit po 
6 vai. vakare: 1421 So. Halsted 
St.,3-čių lubų frontas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA barberio, pirmos kle
sos darbininko; darbas vakarais 
ir subatoniis.

Atsišaukite
5857 So. Kedzie Avė.i

RAKANDAI
PARSIDUODA furničiai ir 2 pa

gyvenimų namas, pirmas floras 7 
kambarių, su sun parlor, z rendos 
atneša $70 į mėnesi, antras floras 
5 kambarių, yra porčiai iš prie
kio ir užpakalio, rendos j mCnesį 
$60.83, furnace šildomas. Ant tre
čių lubų yra kambarys, rendojasi 
už $25, yra vanduo ir elektra, ga
lima padaryti 4 kambarių flatą su 
mažu kaštu ir rendos gauti $45, 
3 karų garadžius, neša rendos $21. 
Beizmente šapa neša rendos $25, 
yra geras vištininkas su elektra. 
Lotas yra 37% pėdų, iš abiejų pu
sių po 15 pėdų tuštuma. Labai pui
kioj apielinkėj, pačioj širdy mies
telio, yra visi parankumai, kam
bariai puikiai išdekoruoti. Viso 
rendos neša į mėnesi $201.83. Par
duosiu už $13,000, greitam parda
vimui, nes savininkas važiuoja j 
kitą valstiją ant farmos, $3700 yra 
morgičių, $6000 cash, kitus išmo
kėjimais.

į Shusho, 10929 Si Statę St; _

PARDAVIMUI pirmos kle- 
sos grosernė, senai įsteigta, 5 
metų lysas, rendos <$45 ir gy
venimui kambariai.

2862 W. 38 St.

RĖJAS BARGENAS
Pardavimui Road House, Wheat- 

field, Ind. 14 kambarių ir nesvaigina
mų gėrimų Annex, su rakandais ir 
visais prirengimais, kaina $5,000, pi
nigais $2,000, kitus išmokėjimais.

VICTOR L. SCHLAEGER 
8821 Commercial Avė., 

. Phone South Chicago 0764

PARSIDUODA Barber Shop. 
Daromas geras biznis. Savinin
kas eina į kitą biznį.

Atsišaukit
Naujienos, Box 522

PARDAVIMUI 12 flatų mūrinis 
namas, prie 13 St,, netoli Ashland 
Avė., pečiumi šildomas, elektra, 
įplaukų $3,000 į metus, pigi renda. 
Kaina $17,500, pinigais reikia $6,000. 
Del tolimesnių informacijų pasimaty
kite su M r. Hecker, 155 N. Clark St., 
Room 513, arba telefonuokite State 
8030.

TURIU tuojau parduoti grojiklį pi
aną, nes apleidžiu miestą liepos 26. 
Parduosiu $700 vertės grojiklį pianą, 
su benčium, kabinetu ir 98 muzikos 
rolelių už $135, ir $11 už storage. 
Klauskit Mrs. Pluezoks grojiklio pia
no, 1398 Mihvaukee Avė., 1-mas 
augštas.

BARGENAS!
Parsiduoda 1-mos klesos bučernė ir 

grosernė, lysas 5 metams, 4 dailus 
ruimai pagyvenimui, visokių tautų 
apgyventa nėra kredito. Jeigu jus 
norite gero biznio, tai jums užsimoka 
šita pamatyt greitai.

2602 W. 23rd St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė, la
bai geroje vietoje. Biznis iš
dirbtas per ilgą laiką . Turiu 
parduoti, neg išvažiuoju į Lietu
vą, 424 W. 103 St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI murinė cottage, 

galima tuojau gyvent, viršuj 4 kam
bariai, yra augštas; toiletai ir va
nos. Apačioj yra’ vasarinė virtuvė 
ir ekstra toiletas, landrė, pleiste- 
riotas skiepas, gasas, elektra, stik
liniai porčiai, kieto medžio užbai
gimo. 5016 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI 2 mediniai 
namai, cementiniais pamatais, 
2—4 ir 2—6 kambarių. Par
duosiu labai pigiai, nes išva
žiuoju iš Chicagos.
4719 S. Maplewood Avė., 2 apt.

PARSIDUODA dviejų augŠtų me
dinis namas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dvieju karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

2441 W. 45th Place

PARDUOSIU arba mainysiu biz
niavę namą ant privačio namo; 
namas randasi South Side prie 
strytkarių linijos; gera vieta, sto
ras ir 4 ruimai pagyvenimui; 2 fl. 
po 7 kamb. Rendos $170 j mėnesj.

J. Zaksas
3325 S. Lowe Avė.

Tel. Boulevard 8032

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 5 ir 6 ruimai. Pirmas aukš
tas garu šildomas. Cementuotas ir 
aukštas besmentas. Vieta 6328 So. 
Justin St, Nupirksit pigiai, nes 
reikia išvažiuoti ant ūkių gyventi. 
Kreipkitės prie savininko.

M. Kunevičia 
845 W. 33rd PI.

Garsinkitės Naujienose

MOKYKLOS
~~- Ti *■ - —■,* —***»*

— ............... . —*
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, IĮL 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
...... L . , j

i m.——

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str., Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboi 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

V............................ N

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmeniŠKą prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS J i




