
... ■ I ■- ........ . ....................... I

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
Ths Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY <D* LITHUANIAN NEWS PUBLISHI1CG CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

Telephone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
Ii .................................................................

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879.

' i— ■■■............ ................................ ... ~ <
j The First and Greatest Llthuaniun Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLI8HING CO.. INC.
1739 South HaLted Street, Chicago. Illinois 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj j

VOL. XI. Kaina 3c.
. , — ■ - - - --i -

Chicago, III., Ketvirtadienis, Liepos-July 31 d., 1924 No. 184

Meksika pripažino 
Sovietų Rusiją

Dviejų Valstybių Vadai

Lenkų Silezijoj paskelbta 
visuotinas streikas

Didelės muštynės su Ku-Klux 
KJaniečiais; apie dvidešimt 

žmonių sužeista
Meksika pripažinsianti 

Sovietų Rusiją
Kautynės su Ku-Klux- 

Klanu
Akredituoti atstovai tuojau 

busią paskirti

Sužeista apie porjj dešimčių 
asmenų.

WORCESTER, Mftss., liep. 30 
—Lancastery, apie dvidešimt 
mailių nuo Worcesterio, praei
tą naktį įvyko muštynės tarp 
apie dviejų šimtų Ku-Klux-kla- 
niečių ir apie penkis šimtus 
jiems priešingų žmonių. Iš abie
jų pusių dirbo pagaliai, akrftens 
ir kas po ranka pakliuvo; kele
tas šūvių buvo taipjau paleista- 
Kautynėse apie pora dešimčių 
asmenų sužeista, keletas ganą 
sunkiai ir tieji teko gabenti li
goninėn. Vienas žmogus pašau
tas. Riaušės pasibaigė tik at
vykus valstijos policijos buriui.

Kautynės Spencery
Tuo pačiu laiku ir tolygios 

muštynės su Ku-Klux-klanie- 
čiais įvyko ir netolimame Spen- 
ro miestely, kame žmonių minia 
puolė klaniečius, automobiliais 
grįžtančius iš savo naktinio mi
tingo. Atvykus valstijos polici-

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos* 30. — Užsienio reikalų 
ministeris Saenz, atsakydamas 
į Rusijos sovietų atstovo pa
klausimą dėl pripažinimo Ru
sijos, pareiškė, kad “Meksikos 
valdžia neturi, jokios priežas
ties susilaikyti nuo pripažinimo 
Rusijos valdžios, ir ji pasiry
žus atsteigti diplomatinius san
tykius, kada tik Rusija nori.”

Užsienio reikalų ministeris, 
kuris tą pareiškimą padarė ei
damas prezidento Obregono 
iristrukcijomis, paaiškino, Kad 
Meksika neturinti teisės dary
ti savo nuosprendžio apie ki
tas valdžias; ji pripažįstanti 
kitoms tautoms pilną teisę pri
imti tokią valdžios formą, ko
kia joms patinka. Todėl gi ji 
neturinti nieko priešinga pripa
žinimui sovietų Rusijos, ir 
akredituoti atstovai busią tuo j ja atgynė klaniečius nuo nepa- 
jau paskirti. kenčiančių jų žmonių. Keletas

----------------  | žmonių areštuota.

Visuotinas streikas LeiH 
kijos Silezijoj ' Plieno fabrikai imsią 

geriau dirbti
VARŠUVA, liepos 30. — Vi- i 

sos Silezijos darbininkų unijos i 
visuotiną 
prasidėjo Harbor distrikte žada pegerėti.

Pranešama, kad nuo rugpiučio 
pirmos keletas tos apielinkės ge- 
ležjies-plieno fabrikų padidinsią 
savo operacijas. Harboro fabri
kai, priklausą 
Sheet and Tube
kurie nuo pavasario labai men
kai tėdirbo, nuo ateinančios sa
vaitės pradėsią dirbti vėl pilną 
laiką.

nubalsavo paskelbti 
streiką ir streikas 
šiandie.

(Telegrama iš Varšuvos pra
eitą penktadienį skelbė, kad Si
lezijoj sustreikavę 30,000 fabri
kų darbininkų, nesutikdami su 
samdytojų įvesta 10 valandų 
darbo diena. Buvo taipjau minė
ta, kad valdžia daranti žygių su
taikyti streiką, versdama fabri- 
kininkus nusileisti.)

HAMMOND, Ind.$ liepos 30. 
—Darbai East Chicago-lndiana

Youngstown 
kompanijai,

KOVA SU DEGTINE

MĖLYNOJI KUNIGAIK
ŠTIENĖ.

Didelės prohibicijos agentų kra
tos ir suėmimai La Sallej

šeštadienio “Naujieno
se” tilps paskilbusio fran- 
euzų rašytojo Remy de 
Gourmont apysaka vardu 
“Mėlynoji 
nė”.

kunigaikštie

Tarp kitko
“...Vadinasi, 
liauti moterį mylėjus ir ji 
nieko apie tai nežinos?”

“Tai sunku. Man truko 
prašmatiuimo. Kur kas 
lengviau yra mylėti moterį, 
kuri apie tai nieko neži- 

99

ten rašoma: 
galima pa-

LA SALLE, III., liepos 30. 
Visa prohibicijos feueraiių 
gentų armija, atvykus iš Chica- 
gos, vakar padarė čia daugybę 
kratų, konfiskavo vežimus viso
kių svaiginamųjų gėrimų Ir are
štavo nemaža žmonių, užsiiman
čių uždraustųjų gėrimų šinkavi- 
mu ir pirkliavimu.

NEMUNO AUKOS

a-

ne...

Kas iš to pasikalbėjimo 
išėjo, — rasite šeštadienio 
“Naujienose”.

Kaunas [LŽ] — Besimaudy
damos Nemune (ties Panemu
ne) nuskendo dvi mergaitės: 
StankeviČaitė ir Milerichaite.

Birželio 21 Nemune pasken
do mokinys Viršinskis. Lavo
nas nesurastas.

šeštadienį paskendo trys aš
mens. Sekmadienį vienąs sken
duolis gelžkelių darbinin
kas atrastas prie Marviankos.

Anglijos ministeris pirmininkas Ramsay MacDonald 
(kairėj) ir Franci jos premjeras Edouard Herriot, atvykęs į 
Londoną aliantų konferencijon.

Apie alitutu konferenciją 
Londone

Konferencija vis nepažengia 
priekin. Pakviesta reparaci
jų komisija.

Lietuvos žinios. SUIMTA PLĖŠIKAS

Persija žada pensiją nu
žudytojo konsulo našlei

Kovoj su dektminkas du 
valdininkai žuvo

TEHERANAS, Persija, lie
pos 30- — Persijos užsienio rei
kalų ministeris paskelbė, kad 
valdžia paskirsianti gražią pen
siją našlei Roberto Imbrie, A- 
merikos vice-konsulo, kurs an- 
dais liko fanatikų minios nužu
dytas Teherane.

Užsienio reikalų ministeris 
sako, kad ta piktadarybė įvy
kus dėl sąmokslo tam tikrų poli
tikierių, kurie savo tikslams at
siekti kurstę žmonėse religinį 
fanatizmą, ir Amerikos vice
konsulas buvęs tik pripuolama 
to fanatizmo auka.

WILLMINGTON, N- C., lie
pos 30. — Netoli Phoenix mies
telio įvyko kova tarp federalių 
prohibicijos agentų ir degtinės 
'kontrabandininkų. Kontraban
dininkai ištruko, nušovę du val
dininku, deputy maršalą Lilly, ir 
agentą Leoną George, šerifo su
darytas iš penkių šimtų gink
luotų žmoniy būrys tuojau išvy
ko į 
dyti.

LONDONAS, liepos 30. — 
Dvi savaitės praėjo kaip susi
rinko aliantų konferencija tar
tis dėl reparacijų ekspertų plano 
vykdymo: per dvi savaites pa- 
Htiulis laukiu galuti n i ų konfe

rencijos vaisių, bet veltui: da
lykai taip sukliuvo, kad rodos 
nebėra budo atkliudyti. Kas 
kaltas?

Dalykas toks, kad Anglijos 
atstovai atsisako priimti kurią 
ners formulą, šiaip ar taip 
duodančią Francijai galimybės 
atkartoti okupavimą Ruhro 
arba kištis ir trukdyti ekono
minį Vokietijos tvirtėjimą.'

Philip Sno.wden, pirminin
kas komisijos. iNr. 1, kuri la
ja klausimo puse rūpinasi, lai
kosi nusistatymo, kad vienos 
kurios aliantų valstybes, ar 
daugiau, atskira akcija be pri
tarimo visų kitų, yra Versa
lis sutarties laužymas.

Didžiosios Britanijos politi
ka yra atstatyti Vokietijos 
ekonominę galią ir atidaryti 
centralinės Europos prekybos 
kelius, be kurių Anglija nega
li tikėtis, atsteigti savo ko
mercinį prestižą, prarastą pa
saulinio karo metais.

šitą Didžiosios Britanijos 
nusistatymą Francijos premje
ras Herriolas pripažįsta, ir gal 
būt kad jis dar šiandie duos 
naują propoziciją, kuri butų 
Anglijai priimtina. Jeigu jis 
sutiks kiek apriboti reparaci
jų komisijos teisę spręsti dėl 
Vokietijos 
mo, Angli
rys nusileidimų 
tais, dėl kurią ji 
sutikti.

Gal būt šiokių
duos šios dienos komisijos su
sirinkimas. Jei komisijos Nr. 
1 bus prieita prie kurio nors 
susitarimo, jos pirmininkas 
raportuos tatai 'konferencijai, 
kuri tuomet pakvies Vokietiją 
atsiųsti savo delegatus. Visa 
priklausys nuo to, ‘ ar Philip 
SnoAvden’as priims ar atmes 
Francijos naują formulą apie 
reparacijų komisijos teises ir 
galią.
Reparacijų komisija keliauja 

Londono konferencijon
PARYŽIUS, liepos 30. — 

Reparacijų komisija šiandie 
išvyko Londonan dalyvauti 
Rli^ntų konfereij Jįjoj. Suges
tiją, kad komisininkai butų 
pakviesti, davė Jungtinių Val
stijų atstovas konferencijoj, 
pulk. Logan.

KAUNO DAVATKOS
I

Kauno “Liet. Žinioms” rašo: 
Andais 2 v. po p. gale Laisvės 
Alėjos, ties Lukšio g-ve .sėdė
jau ant suolelio. Ant to pat 
suolelio sėdėjo kitas žmogelis. 
Mums besėdint, ėjo būrelis bd- 
belių ir vienuolių, kurios su 
savim nešė kelias bažnytines 
vėliavas. Jų tarpe l>uvo įsimai

šę keletas vyriškių — baltai 
apsitaisiusių.

Jiems priėjus arti nuldvie- 
jų sėdinčių, žiūriu, išbėgo vie
nas iš einančių ir pokšt tam 
žmogeliui ausin, kad net jo ke
pure nukrito. Mušeika “krikš
čioniškai” sukeikė:

‘Ką tu, po velnių! Nematai 
kas eina? Ar nori, kad polici
ninką atvesčiau!”

Vargšas, nieko nesakydamas, 
pasiėmė savo kepurę ir nu
žingsniavo tolyn. Keista.

Sėdėjo žmogus, visai kiton 
pusėn nusigrįžęs ir nieko ne
matė, kas užpakalyje eina, o 
čia jam jau ausis skaldo.

Papilė, Šiaulių apskr. [LŽ]. 
- - Birželio 1 važiavęs dviračiu 
nuo Papilės tapo areštuotas 
antrame kilometre Barvydas iš 
Pusbaubių kaimo. Jam važiuo
jant iššoko iš miško nepažįs
tamas žmogus ir pastojo ke
lią, reikalaudamas, kad ati
duotų dviratį; ėmus prašyti, 
kad nežudytų, buvo liepta bėg
ti. Užpuolikas į bebėgantį šovė 
iš revolverio tris kartus. Už- 11 Misiss Lėgo, liję oo 

plėšikas dviratį nusivežė miš
kan. Sužeistąjį nugabeno į li-\ 
goninę, vėliau į Šiaulius; yra ' 
vilties, kad pasveiks.

Birželio 9 d., 7 kilom, nuo 
Papilės irgi užstotas vienas 
žmogus ėjęs su kastuvu plytų 
dirbti, bet jokio turto pas ji 
neradus, paleista gyvas. Girdė
ti, kad policija vieną tokį ban
ditą suėmus ir pristačius į akis 
Barvydui, kuris pripažinęs. 
Banditas pats prisipažinęs, kad 
jis ir Navickį nušovęs 27 d. 
birželio prie Kuršėnų stoties. 
Jam mat dviračiai buvę reika
lingi.

PAŠTO TVARKA LIETUVOJ

BENDROVĖS IR KREDITO 
ĮSTAIGOS LIETUVOJ

žmonių būrys tuojau 
apielinkes piktadairių gau-

prievolių nepildy- 
veikiausia pada- 

k i tai s 
dabar nenori

tokių vaisių

CIKLONAS
GALESBURG, III., liepos 30

Du sūnūs areštuota dėl 
nužudymo tėvą 1910 m.

GAP, Pa-, liepos 30. — Tapo 
suimti ir be kaucijos kalėj iman 
uždaryti iki teismo du broliai- 
Benjaminas ir Česteras 1__
sheimeriai, kaltinami dėl nužu-

ru ruožu praeitą naktį praėjo 
ciklonas, savo keliu, apie mai- 

jlę pločio ir penkias mailes il
gio, viską šluodamas. Medžius 
su šaknimis išvartė, išlaužė, 
triobų stogus n u vartė, kornus 
laukuose* išguldė.

HIGHLAND, IIL, liepos 30.— 
Dor- Trys banditai padarė vakar puo

limą vietos First National Ban
dymo savo tėvo ir motinos dar^.0. Revolveriais privertę kasie-
1910 metais. Apskundė juos jų 
trečiasis brolis, Frankas Dor- 
sheimeris, kuriam apie papildy
tą piktadarybę pats Benjaminas 
esąs nesenai prisipažinęs. Abu
du broliu užtroškinę tėvus gazu, 
jiems bemiegant, o nužudymo 
priežastis buvus — noras gauti 
į savo rankas tėvų turtą, kurs 
buvęs vertas daugiau nei 75,- 
000 dolerių.

LENINO KARSTAS s BUSIĄS 
VĖL ATIDARYTAS 

PUBLIKAI.

MASKVA, liepos 30. — Nuo 
rugpiučio 1 dienos mirusio bol
ševikų vado Lenino karstas bus 
vėl atidarytas publikai, norin
čiai jį pamatyti. Lankytojai te- 
čiau bus leidžiami tam tikromis 
grupėmis, ir visados vienam so
vietų atstovui prižiūrint. Pavie
niais niekas nebus įleidžiamas. 
Mauzolejaus ' atidarymo dieną 
jame bus su didelėmis iškilmė
mis padėta istorinė Francuzų 
komunos vėliava, kurią Franci- 
jos komunistai padovanojo so
vietų valdžiai.

riaus asistentą atidaryti voltą, 
plėšikai išsigabeno apie 20,000 
dolerių.

Kaunas. — Kredito įstaigų ir 
koperatyvų inspekcijoj birželio 
1 d. buvo įregistruota: varto
tojų ir gamintojų bendrovių 

478, žemės ūkio draugijų 
—■ 61, pieno perdirbimo ben
drovių .— 39, lietuvių smul
kaus kredito bankų - 191, 
vokiečių — 13, žydų — 81, 
taupmenų kasų — 2, akcinių 
ir pajinių bendrovių — 95, sa
vitarpio kredito draugijų — 
17, akcinių bankų — 9, ban
kinių namų —• 3, bankinių 
kontorų — 12, pinigų keitimo 
kontorų - — 10, pilnųjų bend
rovių — 71 ir svetimšalių ben
drovių — 79.

Kauno “Liet. Žinios” deda 
šitokią pastabėlę:

Kiek laiko eina pinigai iš 
Kauno pašto į “L. U.” Redak
ciją?

Iš Vabalninku išsiųsta gegu
žės 27, Kauno pašte gauta ge
gužės 30,“ Liet. Ukin.” Redak
cijoj liepos 1.

Taigi iš Kauno pašto į Kau
ne esančią “L. Uk.’ redakciją 
pinigai eina 31 dieną.

NUBAUDĖ ŽYDŲ LAIKRAŠ
ČIO REDAKTORIŲ

Kaunas. — “Žydų Balse” 
redaktorių Kauno Miesto ir 
Apskrities karo komendantas 
už patalpinimą neteisingos ži
nios, apie lenkų šnipo sušaudy
mą nubaudė 1000 litų arba 1 
mėn. arešto.

Chicago ir apielinkė. — Šiai 
dienai oro pranašas pranašauja 
giedrą ir kiek vėsesnį orą 
vidutiniu šiaurės vėju- 

Vakar temperatūra 
siekė 760 F.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:12. Mėnuo 
ryto.

5 žmonės žuvo automo
biliui nukritus j rezervuarą

vidutinai

5:40, lei- 
teka 4:48

PINIGŲ KURSAS

BILLINGS, Mont., liepos 30. 
Penki asmens prigėrė Shoshoni 
rezervuare, netoli Cody, Wyo-, 
kai suhižus pryšakinei ašiai au
tomobilis, kuriuo jie važiavo, 
nusirito keturiasdešimt pėdų že
myn į vandenį.

žuvusieji yra: Junius Tanner 
su žmona ir 9 metų sunum, ir 
du jų giminės, Welshų, vaikai, 
berniukas 12 ir mergaitė 10 
metų. Tannerių duktė, 11 me
tų Leonora, dar laiku suspėjo 
iššokti iš automobilio prieš nusi
risiant žemyn ir tuo budu išsi
gelbėjo.

Vakar, liepos 30 d., užsienio pi
nigą ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Belgijos, 100 frankų .............. $4.57
Danijos, 100 kronų .............  $16.10
Italijos, 100 lirų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.08
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ..... . $13.58
Olandijos, 100 florinų ........  $38.26
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64 . , , . .
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.491)O vieną centą kvortai.

WICHITA, Kansas, liepos 30. 
— Del kilusio “pieno karo”, dvi 
vyriausios miesto groserljų san
krovos ėmė pardavinėti pieną

Telegrafines 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 j 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas tajp-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: ĘENOŠI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL



'2 ckicigs, iii. Ketvirtadienis, liep. 31, 1924

Ką reiškia pirmos 
popieros

Nors pareiškimas tapti Jung
tinių Valstybių piliečiu yra pa
prastai žinomas kaipo pirmos 
popieros, ir dauguma turinčių 
jas mano, kad jų turėjimas su
mažina legalį jų stovį kaipo sve
timtaučiai. Žinoma, pirmos po
pieros jų turinčiam nepatvirtina 
Amerikos pilietybės, nes daugu
ma padaro pareiškimą, bet pas
kui jiems nėra duodama piliety
bė nekuriu priežasčių delei. Pir
miau buvo daug valstybių, ku
rios leisdavo tokiems balsuoti, 
bet nuo karo, jų skaitlius susi
mažino iki keturių, būtent, Ari
zona, Indiana, Missouri ir Tex- 
as. Prieš karą Valstybės Depar
tamentas, Washingtone, taippat 
išduodavo kokį nors dokumentą 
vieton pasporto deklarantams, 
bet ir tas daugiau nebedaroma.

Senesni imigrantai tą visą at-i 
simena, ir tvirtina naujai atvy
kusioms, kad jie turi nekurtas 
teises ir privilegijas kaipo dek- 
larantai, bet jos jau nebeegzis
tuoja, ir iš tos priežasties kįla 
daug nesusipratimų. Faktorius,, 
kuris labai daug prisideda priej 
tų nesusipratimų, — tai seno
sios .kvotos parupinimas, kad, 
jei tiktai dalis atvykstančių imi
grantų įleidžiama, nekurtoms jų! 
klesoms turi būti duodama pir
menybė. Tarpe jų buvo žmonos, 
tėvai, broliai, seserys, vaikai ne
turintys aštuoniolikos metų, ir 
busiančios žmonos tų svetimže.- 
mių,vkurie legaliai padavę apli- 
kaciją thptj Jungtinių Valsty
bių piliečiais?W#ujas imigraci
jos įstatymas nieko nesako apie 
deklarantus. Duoda pirmenybę 
tiktai toms Amerikos piliečių 
giminėms, kurios įleidžiamos 
kaipo kvotiniai imigrantai ir ne 
ženotiems vaikams, neturintiems 
dvidešimt pirmų metų amžiaus, 
tėvą, motiną, vyrą ar žmoną to
kių Jungtinių Valstybių piliečių, 
kurie patys turi būti dvidešimt 
pirmi/ metų ar daugiau.

Jungtinėse Valstybėse yra 
daug svetimžemių, kurie čia at
vyko, nelegaliai, išsiėmė pirmas 
popieras, ir dabar mano, kad 
juos turint, sulaikys nuo jų de
portavimo. Nėra jokio įstatymo, 
kuris galėtų jiems tą patvirtin
ti. Kitaip butų labai lengva ap
silenkti su šios šalies įstatymais. 
Vienok, turint pirmas popieras 
yra skaitoma kaipo ženklu imi
granto pareiškimo, kad jis ma
no čia ant visados apsigyventi, 
ir tapti Amerikos piliečiu. Rei
kia atminti, kad pirmos popie
ros geros tiktai septyniems me
tams, kitaip kalbant, kada jis 
nueina gauti antras popieras, jo 
pirmas pareiškimas neturi būti 
senesnis, kaip septyni metai. Jei 
senesnis, tuomet neturi jokios 
vertės. Svetimžemis gali išsiim
ti pirmas popieras tuojaus jam 
atvykus šion šalin, bet turi pri
duoti savo noro pareiškimą to
je vietoje, kur gyvena. Yra at
sitikimų, kad pirmos popieros 
netenka vertės, kuomet natūra
lizacijos prašantis jas gavo to
je vietoje, kur buvo laikinai ap
sigyvenęs, o paskui su, savo šei
myna išsikėlė gyventi į kitą vie
tą Jungtinėse Valstybėse, kur 
paskui apsigyveno ant visados. 
Pirmos popieros taip-pat neten
ka vertės, jei išimtos netikru 
vardu.

Nors imigrantas gali tapti de- 
klarantu jam tuojaus atvykus, 
vienok jis turi būti išgyvenęs 
Jungtinėse Valstybėse mažiau
siai penkerius metus prieš tap- 
siant piliečiu, ir nuo pareiškimo 
iki natūralizacijos prašymo turi 
būti dviejų metų tarpas. Daug 
žmonių netenka pirmų popierų 
bekeliaudami iš vienos vietos ki
ton. 'kokiuose atsitikimuose ga
lima gauti pareiškimą vieton to, 
kuri pametė ar sunaikino. Apli
kacija turi būti priduota afida- 
vito formoje toje vietoje, kur 
dokumentas buvo originaliai iš
duotas. Joje turi būti visos in
formacijos apie pamestą ar su
naikintą popierą, - laiką, vie-i

vą skauda vakare, galima kaltin
ti protinį suvargimą ar akių per- 
sidirbimą ypač kuomet jos ne
sveikos. Nesveikos akys gali
ma pagydyti nešiojant akinius 
tuomi prašalinant galvos skau
dėjimas.

Abelnai imant, galima sakyti, 
kad yra daug priežasčių vedan
čių prie galvos skaudėjimo.

Yra smagenų ligos, akių, au
sų, ir nosies ir visos jos esti 
priežastimi galvos skaudėjimų. 
Yra kiti galvos skaudėjimai pa
einantys nuo blogo oro, prasi
žengimų valgyme, vartojimo ai-j 
koholio ir kartais nuo perdidelio 
rūkymo. Visokios inkstų ligos 
veda prie tų pačių pasekmių, 
nors jos yrą jau gerapįsigalėju- 
sios, kuomet galvos skaudėjimai 
prasidedaf

Butų galima daug dar pasa
kyti apie galvos skaudėjimus, 
bet svarbiausia žinoti tas, kad 
galvos skaudėjimas yra pavo
jaus ženklu ir neturi būti igno
ruojamas. Yra tai simptomas 
ir neturi būti skaitomas kaipo 
liga.

Žinoma, galima nueiti į bile 
žmonių supranta, kad daugumos Į kurią vaistinę ir paprašyti yais- 
ligų persergėjimo 
galvos skaudėjimas.

Galvos skaudėjimas, kuris pa
eina nuo sumušimo lengvai ąu-i 
prantamą. Bet.guli būti tikras, Pusvalandį, kitos tuojaus. Yra 
kad kitoks skaudėjimas reiškia, daug vaistų, kurie prašalina gal- 
jog kas nors negerai su kūno vos skaudėjimus laikinai, bet 
mechanizmu. Reikia tuoj ieško- ni’itis dažnai būna pasekme, o 
ti priežasties. Jei pats negali |ne išgydymas. Galvos skaudėji- 
surasti, tai turi kreiptis į gydy
toją. Didžiuma galvos skaudė
jimų galima išgydyti, jei prie
žastis randama, priežastis su
rasti reikalinga, nes galvos 
skaudėjimas yra pavojingų pa
sekmių persergėjimu, jei nepa
darysi permainų savo gyvenimo 
papročiuose;

Kad suradus kodėl turime 
galvos skaudėjimus, reikia pir
miausia domę kreipti į jaučiamą 
skausmą, —kur jis yra, kokia
me dienos laike jis buvo jaučia
mas ir visus kitus simptomus, 
kurie su juo pasirodo. Kaslink 
paties skausmo budo, jis gali bū
ti drebantis, lengvas, arba gali 
būti paroksizminis — tai yra, 
atsikartojantis periodiškais tan
kumais ir gali būti iš priežas-i 
ties judėjimo ar padėties. Dre
bantis galvos skaudėjimas, pa
prastai reiškia persižengimą val
dyme, kartais valgant perdaug 
mėsinių valgių, 
cukrinių — arba, 
daug visų trijų, 
gali būti todėl, kad 
senas arba pagedęs, 
galvos skaudėjimas 
iš priežasties didelio 
nežiūrint į tai, koks valgis nebū
tų.

Kaslink galvos skaudėjimo 
vietos — jis gali būti tik vienoje 
pusėje, — labiausiai smilkiny 
arba tiktai kaktoj, dažniausiai 
virš akių; Tokie skausmai ar
šiausi esti rytmečiais. Vėl, 
skausmas ^ali būti pakaušy ar- 
viršuj galvos. Turint inkstų li
gą skausmas dažnai esti kaktoj 
arba pakaušy. Turint sutinimą 
ant smegenų, votį ant smegenų 
ar vidurinėj ausy, — skausmas 
3sti tik vienoj pusėj. Skausmą 
kaklo gyslose nereikia sumaišy
ti su galvos skaudėjimu. Gal
vos skaudėjimas turintis ryšius 
su smegenų liga dažniausiai blo
gėja nakties laiku ir neduoda 
miegoti. Galvos skaudėjimas, 
kurį kartaįs jaučiame atsikėlus 
rytmetį dažnai yra iš priežas
ties neužtektinos ventiliacijos ar 
peršilto kambario. Kuomet gal- 
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tą ir aplinkybes apie pametimą 
ar sunaikinimą. Aplikacija turi 
būti padaryta ant tam tikros 
formos (form 2225) kurią ga- 
ima gauti iš bile natūralizaci

jos ofiso.
Tie, kurie dar neišsiėmė pir

mų popierų gali tai padaryti na
tūralizacijos teismo ofise. Bu
siantys deklarantai, kurie neži
no kur yra natūralizacijos teis
mo ofisas ir negali sužinoti nuo 
draugų, turi pasiteirauti pas lai
škanešį ar viešų mokyklų moky
tojus, kurie jam tai nurodys.

[FLIS]

Sveikatos Dalykai
GALVOS SKAUDĖJIMAS

Mandagioj draugijoj niekuo
met nekalbama apie skaudėji
mą. Bet namie sunku turint 

galvos skaudėjimą nebūti suru- 
gusiam. Niekas galvos skaudė
jimo nemėgsta ir turintis galvos 
skaudėjimą tikrai • užsipelno už
uojautos.

Dabar, kas yra galvos skau
dėjimas? Tuojaus kas nors 
gali pasakyti, kad “kiekvienas 
žino, kas yra galvos skaudėji
mas’’. Tai nėra atsakymas. 
Kartais sunku net pačiam gydy
tojui surast, kas tai galvos skau
dėjimas. Kitas gal sakys, kad 
“galvos skaudėjimas — tai tik 
galvos skaudėjimas, daugiau 
nieko”. Ne, galvos skaudėjimas 
nėra tiktai galvos skaudėjimas.

Bet kodėl reikia turėti galvos 
skaudėjimus?

Yra daug galvos skaudėjimų 
ir daug priežasčių, vedančių prie 
jų. Svarbu, kad pirmiausiai su
radus priežastį. Labai mažai |

ženklai yraj^V galvos skaudėjimui. Gali tau 
ištiesti visą eilę visokių gyduo
lių nuo galvos skaudėjimų, višos 
garantuoja išgydyti, vienos per

mas tampa sustabdytas, bet liga 
ir priežastis vedanti prie jos ne- 
sustamdoma, ir taip plėtojasi, 
kol padėtis pasidaro pavojinga.

Todėl niekuomet nereikia ig
noruoti galvos skaudėjimų. Jei 
negali jų išvengti reguliariniais 
papročiais, valgant tinkamus 
valgius, ventiliuojant miegamus 
kambarius, ofisus ir darbo vie
tas, tuomet gali žinoti, kad jau 
blogai yra.

Kreipkis prie gero gydytojo, 
kad jis surastų galvos skaudė
jimo priežastį. —[FLIS].

I Lietuvą •
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subaton;ds._ Didžiausi lai
vai 
tas

Mujestic, Olympic, llomeric. Gręi- 
susisiekitnas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. —- Plymouth — Southamptoa — 
Cherbourg -r- Hamburg

Paprasti išpl&uldmai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
balti jos portais.

Red Star Linr
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelionė. 

Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Cbfcago. UI.

ei. Blvd. 8138
M. Woitkewicz

BANIS 
AKUŠERKA 

Tutiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatiška pri-ypatišką pri- 

rčjimą. Duodu 
arimus mote- 
vs ir mergi
ns dykai.
3113 South 
Halsted St.

mote-

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-

Pennsyl- 
Hgon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Scyeros Gyduoles uzla.’ko 
«e.imvnos sveikata.

' ' • * t

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnSjusių 
Ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Kaina 50 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

w. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. K)WA

krakmolinių ir 
kartais, per- 

Kitais sykiais, 
valgis per- 
Drebantis 

gali būti ir 
spaudimo,

«DR. HERZM*N«
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labafatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

t Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vak: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEG AL 
Praktikuoja Išmėtai , 

Ofisus ’ ■' j 
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, fllinois
Specialistas džiovos 

Moteriški}, Vyriški} ir 
Vaikų ligų.

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

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

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. * 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 8 po pietų, 

6:30 iki 8:30 valandai vakare. 
Nedalioj nuo 11 iki 12 vai.

“Dirva” Persikėlė Naujom Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

"DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ.- CLEVELAND.

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

. L ’■ • ; Į
•. r ’ i • ;

SANDARA
327 E. St,. So. Boston, Mass.

MM MM*

DR. M. J. SHERMAN. • . •••*:*•■ ••• " • » ■
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

—" .■■■■■»■ i  .........
Tel. Boulevard 0537

DK.MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 
iki 8 vai. .vak. Nedėliomis nuo 

iki 2 vai. po pietų

6
8

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
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—8 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną

1 -11—.............." 1 '' 1 1 '
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. Žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

kin i ...... ■ J

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

ki} ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko # 

Telefonas Canal 0464
v i .b

balandos 2t30<i|ci 5 ir 8 iki 10. 
^d&foj nuo 2:30 iki 4:80 po piet; 

‘ f Biuras 4348 Archer Avė.
.Val. nuo ,12:30^4 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878
A •

Dr. J. W. Beaudette

vusl 
vanijoH 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

S. L FABIONAS CD

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- j 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

809 W. 351h St., Chicago į 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 1 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigui ir r 
Parduodam Laivakortes. * 3

K. GUGIS
ADVOKATAS

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
? ’ KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės j paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus

Dr. Serner O. D.

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie TŠt., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietį}, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

3333 So. Halsted St., Chicago, III.
Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9.

Nedėliomis 'nuo 10 iki 1.
Tel. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Pasekmingai gydau /įtaigias ir 
chorinines ligas JMAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

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

—.................. ■■■ o

,JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., ^pĮi Leavitt St.
Telephopp/Canal 2552 

n ,/l' *
Valandoš,: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis-, 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namais, Farmasjr Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

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 Avc., Chicago, 111.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo G iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 piety.

Telephone Lafayette 4543

JOHN I, BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismures, Egrjinil. 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir* įgaliojimu;

• i 7 South Dearborn Street
j » Telelonas Randolph 32S1

Vakafąis: 2151 West 22 Street 
Telefonu Canal 16«7.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

I—■ i . , J

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939 •
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago. I
Telephone

Boulevard 2160
Valandos ,

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 ikL9)jvul. vakare 

---------

Dr, A. K. Rutkauskas 1
GYDYTOJAS ir ęHIRURGAS 

4442 So. Western Avb
Tel . Lafayette 4146

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377 1v
S. W. B ANĖS, Advokatas! 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
Room 909 Chicago Trust Building f 
79 West Monroe Street, Chicago. į 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. • Vai.: 6 iki 9 vai. I>■ .
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLĖG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washiington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI I 

ADVOKATAS
Ofisas:

911 Chicago Temple Bldg.
77 W. VVashington St.

Tel. Central 6200
Cicero Panedėlio vakare I

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais
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(Tęsinys)
Paskutiniais metais prieš pa

saulinį karą, buvo aiškiai mato
ma, kad Europos Socialdemo
kratija, kuri tvirtai laikėsi 
marksistinių nusistatymų kas- 
link socialių reformų, skirstosi. 
Tarpe socialistų atsirado taip va
dinami kairiasparniai, kurie 
griežtai pradėjo smerkti socia- 
les reformas. Prisiartino karas. 
Suskilo Europoje Socialdemo
kratija.

Kuomet kilo Rusų revoliucija, 
dar tuomet socialistų judėjimas 
nei Europoje nei Amerikoje ne
buvo suskaldytas, bet tik demo- 

- ralizuotas ir organizacijoj su
silpnintos. Darbininkai pametė 
pasitikėjimą savo vadovais. Jie 
pasijuto, kad jie yra apgauti. 
Net ir tie, kurie tikėjo, kad ka
ras yra dėl demokratijos, karas 
panaikinimui karų, ir pritarė sa
vo vadovams, kurie apgaudinė
jo juos, ir tie pamatė, kad jie 
daro klaidą. Pergalėtose Euro
pos šalyse pasidaugino ligos ir 
badas. Darbininkai neteko kan
trybės; jie norėjo ką nors pa
daryti. Bet ką? Jų vadovai nie
ko negalėjo sugalvoti, tik pata
rė turėti kantrybės ir laukti. To
kioje minčių suirutėje atėjo Ru
sijos revoliucija. Rusų darbinin
kai, labai maža jų dalis, paėmė 
ginklus ir padarė tai, ką viso pa
saulio darbininkai vis svajoda
vo — paimti valdžią į savo ran
kas? Ir jie tai padarė.

Didelės masės Rusijos darbi
ninkų negalėjo suprasti kas čia 
atsitiko; jie nežinojo, ar yra 
pribrendęs laikas prie tokio vei
kimo. Vadovai, kurie neapgau

dinėju daugumos darbininkų, ži
nojo, kad tas atsitikimas Rusi
joj buvo nepaprastas tuo laiku, 
ir kad niekur kitur taip nega
lėtų atsitikti. Jie bandė aiškin
ti darbininkams ir kitų šalių, 
kad ir jie taip pat pasielgtų, 
kaip Rusijos darbininkai, bet 
kitų šalių darbininkai nenorėjo 
pasekti Rusų pavyzdžio. Kitų 
šalių darbininkai neužsitikėjo 
jiems.

Jei Rusijoj tas galėjo atsitik
ti, tai kitose šalyse dar geriau 
gali. Taip jiems aiškindavo tie 
vadovai, bolševikai. Ru^įja, ne
tikėtai, jų manymu, pasidarė so
cialistų teorijos įkūnytoja. Ru
sai ir kurie draugavo su jais, 
įgavo daug įtekmės. Jie laukė 
jų ką jie turi jiems pasakyti, — 
ką jie turi jiems padiktuoti. Is
torija uždėjo didelę atsakomybę 
ant Rusijos revoliucijos vadovų. 
Kaip jie išnaudojo tą progą?

Kaipo pasekmė Rusų revoliu
cijos, trečias komunistų interna
cionalas tapo suorganizuotas. 
Tas naujas internacionalas tapo 
sutiktas visur su dideliu džiaug
smu. Rusijos bolševikai permai
nė savo vardą, — pasivadino ko
munistais. Jie užtikrino mus, 
kad permainymas vardo, dar ne
permaino jų teorijos ir takti
kos; kad jie ir toliau pasilieka 
marksininkai. Steklovas parašė

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

Finansų Sekr. — O. Banienė, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

knygutę, kurią atspaudino So
vietinė valdžia, kad naujas var
das tapo priimtas tiktai kaipo 
apsisaugojimui, kad mases dar
bininkų, kurios mažai žino apie 
vidurines partijos frakcijas, ne
sumaišytų revoliucinių marksi- 
ninkų su oportunistais. Suorga
nizavimas naujo internacionalo 
reiškė, jų manymu, sujungimą 
visų revoliucinių proletariato jė
gų. Tuomet vienybė buvo labai 
reikalinga ir niekas kitas nega
lėjo to padaryti, kaip tik Rusi
jos komunistai. Bet jau pirma
me komunistų suvažiavime pasi
rodė, kad komunistų internacio
nalas nėra vėnijanti darbininkų 
jėga, bet tik yra skaldymas jė
gų partijoj. Komunistų obalsis 
persikeitė. Vietoje “visų šalių 
darbininkai, vienykitės”; į “vi
sų šalių socialistai riekitės”. Pir
mutiniu uždaviniu komunistų 
buvo žiūrėti, kad visose šalyse 
socialistai suskiltų, jeigu tik ko
munistai negali užimti kontro
liavimą jų, bet jei kur komuni
stai gaus kontrolę, kad tuojau 
prašalintų iš partijos visus tuos, 
kurie tik turi kad ir mažiausių 
abejonių apie komunistų veiki
mą.

Komunistų internacionalas ga
lėjo gauti visas Europos didžią
sias socialistų organizacijas. Ne
priklausoma Socialdemokratų 
Partija Vokietijoj, tuo laiku bu
vo didelė ir galinga ir tikrai re
voliucinė partija. Francijos Su
vienyta Socialistų Partija, Ita
lijos Socialistų Partija, net ir 
Amerikos Socialistų Partija ir 
daug kitų partijų norėjo prisi
dėti, bet komunistų internacio
nalas atmetė jas. Komunistai no
rėjo suskaldyti tas partijas, jie 
norėjo suorganizuoti mažas, 
stiprias komunistų sekcijas, kad 
visai suskaldžius socialistų jė
gas.

Komunistai išleido savo 21 
punktą ir kurios partijos nesu
tiko bent su vienu tų punktų, 
negalėjo tapti komunistų inter
nacionalo nariu. Kokios buvo to 
pasekmės ? Svarbiausios Socia
listinės Partijos Europoje su
skilo. Tikri oportunistai gavo 
progos sustiprėti ir jie darodi- 
nėjo, kad revoliucionieriai nie
kas daugiau nėra, kaip tik sek
tantai, kurie nieko daugiau ne
veikia, kaip tik kovoja tarp sa
vęs dėl nuomonių skirtumų.

Konvencijoj Nepriklausomų 
Socialdemokratų Partijos, Vo
kietijoj, 1921 metais, delegatai 
paklausė Zinovjevo, kuris atva
žiavo suskaldyti partiją, “Kodėl 
nesusijungti, vietoj skaldytis?” 
Į tai Zinovjevas atsakė:

“Draugai, čia buvo pasakyta, 
ar nebūtų geriau susijungti į 
vieną didelį frontą prieš buržua
ziją? Taip, suprantama, butų la
bai gerai ir labai pageidaujama, 
bet musų nelaimei, dar iki šiol 
yra negalima. Darbininkai yra 
užtektinai stiprus, kad nuver
tus buržuaziją, net rytoj, jei 
mes tiktai stovėsime stipriai už 
komunizmą. Jei darbininkai pa
siliks savo dabartiniame stovy
je, tai bus todėl, kad mes dar ne
galime nusikratyti savo supuvu
sios ideologijos musų pačių ei
lėse”.

Kitais žodžiais sakant, mes 
dar turime kovoti su savo prie
šais viduje. Jis savo kalboje ari-

Ko liūdi, berželi?... ARTOJO DAINA

Ko liūdi, berželi, ko liūdi?
Ko verki nuleidęs šakas?...
Kam svyra žalieji lapeliai?
Kam varvina šaltas rasas?...

Ar auštantis rytas nelinksmin?
‘Ar gaila nakties tamsos?...
Ko verki, berželi, baltasis?
Ar ilgis lapeliai šviesos?...

Neverk, svyruonėli jaunutis, 
Jau greitai saulutė tekės!
Bus linksma, gražu ir malonu, 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės.

Klausykis, gegutė kukuoja 
Atskridus ir tau užkukuos! 
Pakils toks mažytis vėjelis 
Ir tavo šakytes linguos!

—Aš beržas vis verksiu, budėsiu, 
Užtai kad aš verkti turiu...
Aš prastas, svyruoklis verkėjas 
Gamta pasidžiaugt negaliu...

Nors aušta aušra laukiamoji, 
Bet liūdno manęs neramins...
Diena nors ir butų gražiausia, 
Verkėjo šakų negaivins...

Likimas nuo miško atskyrė, 
Per tai turiu kęsti sunkiau...
Čia vėjas džiovina dirvonus, —
Man šaknys vis džiūsta labiau...

Gegutė nenor man kukuoti, 
Nemėgsta svyruoklių šakų, 
Kad ir pasitaikins atskristi, 
Jaukuos ant medelių kitų.. .

'čia vėjas po laukų tik laksto, 
Man drasko žalius lapelius...
Man liūdna..... kad miškas vilioja 
Gražiuosius visus paukštelius...

Ten gieda ir čiulba linksmiausiai, 
O man tiktai krankia varnai,
Ir šakos man lūžta nuo vėjų, 
Ir graužia lapus kirminai...
• Gal verksiu, lindėsiu vis vienas, 

Kol tik plieno kirvis pakirs!...
Kol gyvasties jausmą turėsiu, 
Kol kūnas nubalęs numirs!...

Ilgu man pasauly gyventi:
O gal kad pakirstų greičiau,
Nereiktų ilgėjimo kęsti,
Numirus gal butų geriau...

(Parinktos eilės) —Jovaras.

trame komunistų kongreso su
važiavime pasakė, kad pirmuti
niu komunistų uždaviniu turi 
būti: ne kova prieš kapitalistus, 
bet kova prieš socialdemokra
tus. Zinovjevas pasakė: “Musų 
kova prieš antrą internacionalą, 
tai nėra kova tarpe dviejų frak
cijų to paties revoliucinio prole
tarų judėjimo; tai nėra kova 
tame pačiame judėjime tarpe 
dviejų srovių; tai yra praktiš
kai klasių kova”. Ta kova prieš 
kitus socialistus taip toli jau bu
vo nuėjusi, kad Leninas pats jau 
turėjo ją sustabdyti.

Ta kova paskiau persimetė ir 
į pačių komunistų eiles. Jie pra
dėjo tarp savęs kovoti ir skaldy
tis ir jie palaiko dar tą “revo
liucinį veikimą” ir šiandien.

(Bus daugiau)

LSS. 4 kuopos darbuotė
Chicago — Liepos 22 dieną 

įvyko LSS. 4 kuopos susirinki
mas. Oras buvo labai šiltas, ke
letas kuopos narių susilaikė nuo 
ėjimo savo pareigų. Kuopa sa
vo susirinkimuose visuomet pa
sižymi gerais nutarimais ir dar
bais.

Skaitytas laiškas iŠ Socialis
tų Partijos; ten prašoma, kad 
draugai pagelbėtų, hės partija 
pinigiškai silpnai- laikosi. : LSS.k , » •
4 kuopos nariai nutarė aukauti 
kiek kas gali. Ant vietos sumetė 
$3.50. Nariai apsiėmė ir dar pa
rinkti aukų iš savo draugų, ku
rie nebuvo susirinkime;

Tarp kitko buvo mažos disku
sijos kaslink naujai atsiradusio 
Progresyvio veikimo. Iš pradžių 
kai kurie draugai nesutiko su 
Progresyvių veikimu, kitaip sa
kant, nepartiniais kandidatais, 
bet kuomet įsigilino į visus keb
lumus, kad kito išėjimo nėra, 
kaip tik stoti sujungtomis dar
bininkų jėgomis į bendrą kovą; 
parodyti republikonų ir demo
kratų partijoms, jogei darbinin
kai jau pamažu pradeda perma

NAUJIENOS; Chicago, III.

tyti savo praeities klaidas; kad 
jie buvo su vilti per daugelį me
tų. , .

Paskiau drg. Grigaitis aiškino 
La Follette’o platformą; kokių 
tikslų jis nori atsiekti. Jo tik
slas socializuoti geležinkelius ir; 
kad šalies prezidentas butų ren
kamas visų žmonių, bet ne elek- 
torių; perorganizuoti šalies aug- 
štuosius teismus; prašalinti iš 
valdžios visus neteisingus valdi
ninkus kurie daro šaliai keblu
mą.

Pavesta kuopos valdybai, kad 
ji paragintų LSS. VIII Rajono 
komitetą, sušaukti visuotiną na
rių susirinkimą, išreiškimui 
nuomonių kas link rėmimo La 
Follette’o kandidatūros į Prezi
dentus.

Drg. Grigaitis, buvęs delega
tas LSS. Konferencijoj, Wilkes- 
Barre, Pa., paaiškino apie kon
ferencijos darbuotę. Pažymėjo, 
kad pas visus draugus pasižy
mėjo daug energijos ir visi yra 
pasiryžę dirbti musų organizaci
jos labui. ~ .

Kuopa nutarė surengti išva
žiavimą, kuris jvyks rugpiučio 
10, išvažiavimas bus Beverly 
Kilis.

— M. G. M.
, __________ I

* * * Į

Socialisty Partijoj
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MINNESOTA

Drg. Herman, iš Minneapolis 
rašo: “Ką tik dabar sugrįžau iš 
antro pasekmingo susirinkimo 
šiame mieste. Pirmame draugų 
susirinkime dalyvavo 20 narių; 
nupirko literatūros už $8 ir su
aukojo kampanijos fondui $6. 
Jie visi yra labai užganėdinti iš 
Progresyvio Politinio veikimo ir 
Partijos Konvencija ir jos nusi
statymu. Antras draugų susi
rinkimas taipgi labai pasekmin
gas ir entuziastingas. Jie nuta
rė čia sudaryti vieną didelę dis- 
trikto organizaciją ir mano, kad 
partija čionai turės didelio pasi- 

Tu dirvelė mano brangi, 
Prakaitu aplieta.
Ko juodoji nežaluoji, 
Tartum neužsėta?
Pono dirvos jau apdirbtos, 
Jų javai lig vilnys.
Ant manosios vien keruoja 
Usnys ir dilginės.
Ponas savo plačius laukus, 
Platina kas diena,
O manoji — širdžiai skaudu, 
Vis siauresnė lieka....
Pono minkštos baltos rankos, 
Jis tik vien puotauja, 
O aš, dirbdamas dieną-naktį, 
Su vaikais badauju....
Ir dar maža tam skriaudėjui, 
Jam vis neužtenka;
Galvą lenk dar piktadėjui 
Ir bučiuok jam ranką.

Šilo Sapnas.
1922 m. (“S. D.”) 

sekimo ateinančiais prezidento 
rinkimais. Nupirko literatūros 
už $8 ir kampanijos fbndui su
aukojo $26. Stipri Socialistų 
Partijos organizacija čia yra už
tikrinta ateity.

Musų geras senas draugas 
Maurer raportuoja iš St. Paul, 
kad ten draugai yra labai užga
nėdinti iš Clevelando konvenci
jų nuveiktų darbų, jie atsiuntė 
$8 kampanijos fondui. Ten smar
kiai veikia Jaunų Socialistų Ly
ga.

Milwaukee socialistai turi la
bai didelio pasisekimo savo vei
kime. Pereitą nedėldienį į su
rengtą socialistų pikniką atsi
lankė 65,000 žmonių. Buvo an- 
tratiek žmonių, kaip metai lai
ko atgal surengtame socialistų 
partijos piknike, čia socialistų 
veikimas pasidarė toks stiprus, 
kad jie jau nieko nebijo; taip 
visur reikėtų padaryti.

Iš Omahos Drg. Edwards ra
šo, kad jie yra visai užganėdin
ti Partijos nusistatymu, kas 
link veikimo su La Follette. Jis 
pažymi,- kad tas kooperatyvis 
veikimas visai nepakenks musų 
organizacijai.

Drg. R. Newkirk praneša, kad 
ten prie Socialistų Partijos kuo- 
,pos prisidėjo 29 nauji nariai. Jie 
tikisi, kad netolimoj ateity su
organizuos 100 narių. Pasiseki
mo.

Chicagoj liepos 23 buvo su
rengtas socialistų susirinkimas 
lauke. Kalbėjo dd. Kirkpatrick 
ir Mills. Nors buvo labai karšta, 
bet žmonių susirinko apie 400, 
kampanijos fondui suaukojo 
$100 ir daugumas pasižadėjo 
remti Socialistų Partiją ateinan
čiais prezidento rinkimais. “Pri- 
skaitykite mumis prie rėmimo 
La Follette”, šaukė iškėlę ran
kas vyrai ir moterys.

Iš Salt Lake City, Utah, gele
žinkeliečiai pareikalavo 500 gu- 
zikučių su La Follette paveiks
lu. Jie sako, kad čia darbinin
kai visi yra pasiryžę remti La 
Follette kampaniją ir dabar jau 
nori visi nešioti jo guzikučius. 
Atėjus rinkimams, visi balsuos 
už La Follette.

CALIFORNIA. — San Fran- 
cisco miestas jau nominavo pil
ną' sąrašą kandidatų j šalies 'rin
kimas rudeniui, tą padarė So- 
cialįstųi Partija Savo . County 
kori v.enfci joj. Vadiriasi, 'Califort 
nijos draugai nesnaudžia.

WASHINGTON. — Socialistų 
Partijos • generalis organizato
rius dabar lankosi Washingtono 
valstijoj su prakalbomis. Jam 
yra surengta 10 prakalbų įvai
riose vietose. Yra prašomi drau
gai padėti prie surengimą šių 
prakalbų, kad butų pasekmin
gos visais atžvilgiais.

OHIO. — Komunistai Ohio 
valstijoj norėjo pritraukti ir so
cialistus prie savo veikimo. Jie 
sumanė čionai sutverti taip va
dinamą “Farmerių Darbininkų 
Partiją”. O socialistai žino, kad 
toje Farmerių Darbininkų Par
tijoje dalyvauja tiktai vieni ko

munistai, kurie Įiieko daugiau 
neveikia, kaip tik niekina socia
listus, todėl socialistai atsisakė 
dalyvauti toje jų konvencijoje. 
Ir gerai padarė, kad nedalyvavo 
su tais komunistų elementais, 
kurie nieko daugiau neveikia, 
kaip tik ardo darbininkų vieny
bę ir niekina socialistus.

PENNSYLVANIA. — Harris- 
burgo mieste buvo sujungta 
konferencija visų progresyvių 
darbininkų organizacijų. Toje 
konferencijoje buvo iškeltas 
klausimas: ar gerai padare Cle
velando Konferencijos link Pre
zidentinių rinkimų. Visi vienbal
siai pripažino, kad Clevelando 
nustatytas veikimas ir perstaty
mas La Follette į šalies Prezi
dentus pagirtinas dalykas. Ir 
visos organizacijos dalyvavu
sios toje konferencijoje nutarė 
remti tuos Progresyvio Veikimo 
kandidatus.

• RIIODE ISLAND. — Provi- 
dence miesto Socialistų Partijos 
kuopa apmoka savo organizato
riui d. Alfred Baker Lewis ir 
jie nuolat organizuoja kuopas 
Rhode Island valstijoj. Dhrbas 
sekasi labai gerai. Pasisekimo!

MASSACHUSETTS. šioje 
valstijoje lankosi su prakalbo
mis Socialistų Partijos organi
zatorius d. Albert Weisbord. Jis 
jau kalbėjo šį mėnesį 10 mieste
lių ir visur rado labai didelį, pri
tarimą Socialistų Partijai. Par
duota daug socialistines literatu- 
ros. Visur darbininkai pritaria 
Progresyviam Politiniam Veiki
mui. Šalies rinkimų kampanija 
šioje valstijoje tarpe darbininkų 
jau pilnoje veikmėje. Visi orga
nizuoti darbininkai remia La 
Follette kandidatūra. c

Lietuvos kataliku 
kongresas

Liepos 1—4 dieną vyko Kau
ne metinis Lietuvos katalikų 
kongresas. Vyko su iškilmingo
mis pamaldomis katedroj, su 
gen... Nagevičiaus muzika ties 
Karo Muzėjum, su palaimini
mais, pasveikinimais, aukštais 
svečiais ir didele viernųjų mi
nia pačiam suvažiavime, žod
žiu, dievobaimingo triukšmo pa
daryta kiek tik galima.

“Tiesą pasakius, katalikai ga
lėtų apsieiti ir be kongresų — 
rašė išvakariai “Ryte” kun. 
Vaitkevičius, — turėdami gyvą 
ir neklaidingą tikybos autoritetą 
Bažnyčios Valdyboje su neklai
dingu pirmininku — popiežiu
mi....”

žinoma, galėtų apsieiti. Ti
kinčiam katalikui tikybos daly
kuose viskas yra iš aukšto nu
statyta, išaiškinta ir įsakyta, — 
tik pildyk ir busi išganytas. Ta
me ir dalykas, kad po katalikų 
kongreso vėliava Kaune susirin
ko ne katalikai. Apie tikybinius 
reikalus, apie kataliko uždavi
nius jo vidujiniam gyvenime, 
apie taisytinas ydas šiuo kartu 
buvo beveik nekalbėta, tartum 
ant katalikiškos visuomenės vei- «
do nėra nei vieno įtariamo spau
go.

Faktinai buvo susirinkęs tas 
pats “krikščionių” blokas su ka- 
demaiš, federacija ir ūkininkų 
sąjunga priešaky, tik apsikaišęs 
dėl dekoracijos įvairiomis šven
tomis draugijomis, tik prisiden
gęs kryžium. Tiek suvažiavimo 
dienotvarkė, tiek ėjusios jame 
kalbos turėjo grinąi visupiųeni- 
niai-politrnio pobūdžio. Tilmanso 
salėje vyko politinė mugė tik 
Kristaus vardu.

Nes apie ką gi tarėsi Lietu
vos katalikai ? Pasidžiaugę atlik
tais darbais, jie svarstė tolimes
nį krikščionių veikimą Lietuvo-. 
j e. O tas busimasai jų veikimas, 
— tai kurti ir stiprinti Lietuvo
je vienuolynus, išnaudoti vienuo
lių burius krikščioniškiems raš
tams gaminti ir platinti, paimti 
per vienuolynus į savo rankas į 
jaunimo švietimą, auklėjimą ir 
organizavimą. Buvo siūloma 
ypatingai globoti ir šelpti tuos 
jaunuolius, kurie eina aukštes
nius mokslus. Buvo kalbama
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apie Lietuvos savivaldybes, kad 
jos reikia padalyti “krikščioniš
kos”. Visi pranešimai ir visos 
dėl ji/ kalbos, kaip tik paliesda
vo gyvąjį musų gyvenimą, reiš
kė vieną, — karštą “katalikų’’ 
norą įsitvirtinti Lietuvoje be 
konkurentų.

Pats suvažiavimas kuoma- 
žiausia buvo įdomus. Viernųjų 
minios sugriuvo Kaiman ne tam^ 
kad svarstytų, bet kad klausy
tų. Apsvarstė ir riutarė kas ki
tas. Tai tie neklaidingieji vadai, 
dusių ganytojai, kurie sudaro 
“krikščionių” vyriausiąjį štabą. 
Prieš tuos nutarimus nei vienas 
viernųjų, jei tik nenori, kad 
jam kaktoj išaugtų ožio ragai, 
neprivalo kelti priešingo žodžio. 
Ir nekėlė. Jei kongrese vis tik 
ėjo diskusijos, tai tik muzikos 
pataisymui, — tėvai giedojo, 
vaikai turavojo.

Neklaidingieji vadai pasirūpi
no, kad dvasiškas koncertas Til
manso salėj butų nenuobodus. 
Gretimai kunigų-pranešėjų bu
vo išleistas scenon ir p. šilingas 
pakalbėti apie reikalą sunaikin
ti Lietuvos savivaldybes. Tas 
žmogutis, kuliu nurietėjęs iš so
cialistų per visas Lietuvos par
tijas ir atsidūręs dabar katali
kuose, atliko šitam krikščionių 
suvažiavime dvejopą rolę. Ne
klaidingiems vadams buvo nepa
prastai smagu žiūrėti, kaip ma
žas mauras viešai spiaudė tai, 
ką jis dar taip nesenai pats bu
čiavo. O viernųjų minia, maty
dama tą naujai atvirtusį kad ir 
apipešiotą kataliką, galėjo gai
vinti vilties, kad tas liūdnas li
kimas laukia ir visų nedavier- 
kų‘ 1 > . •

Nežiūrint paįvairinimų, pats 
kongresas neiškėlė nei vieno 
klausimo ir beveik nei vienos 
minties, kurios mes nebūtume 
anksčiau iš “krikščionių” girdė
ję arba jų spaudoje, arba Sei
me. Tas pats reakcijos stiprini
mas, tas pats nepaliaunamas 
knisimasi po demokratinės Lie
tuvos pamatais ir pastangos 
kuodaugiausia apžioti. -Tai koks 
tuomet buvo kongreso tikslas?

“Visuomenė panaši yra į ga
ro katilą, — sako savo straip
sny tas pats kun. Vaitkevičius: 
jeigu tik garo spaudimas dides

nis pasidaro, negu katilas gali 
išlaikyti, įvyksta sprogimas... 
Taip esti ir su visuomene. Kati
le garo spaudimą parodo mano
metras; visuomenėj manometrą 
turi atstoti valdančiųjų gabu
mai ir pritirimas. Dažnai pasi
rodo, kad yra nepakankamas 
vieno žmogaus pritirimas; rei
kia tuomet kviesti daugiau į pa
galbą ir naudotis jų pritirimu”.

Kun. Vaitkevičius atvirai pa
sakė tai, ką nevisuomet drįsta 
sakyti kiti “krikščionių”. Krikš
čionių viršūnės, neklaidingieji 
dusių ganytojai jaučiasi šian
dien Lietuvos valdovais-mano- 
metrais. Reakcijai stiprėjant, 
jie bando vis labiau smaugti 
liuosą musų liaudies augimą. 
&et vis tik jie neramus. Jie žiį- 
rio, kad liaudy-katile garo spau
dimas kyla nuo dievobaimingų 
jų darbų. Jie taip pat žino, kad 
Ratilui sprogus į šipulius eina ir 
valdovai-manometrai. Ir todėl 
ilabar, ruošdamies nerti Lietu
vos liaudžiai naują kilpą — nai
kinti jos savivaldybes — jie 
bando gauti savo žygiams taria

mo žmonių pritarimo ir kartu 
čiupinėja per yiemųjų minias 
musų liaudies pulsą — ar jau 
aukšta jog temperatūra?

Tegul Lietuvos klerikalai džiū
gaudami bando stabdyti visuo
menės eiga pirmyn — mes, Lie
tuvos darbininkai, Lietuvos dar
bo žmonės taupykime savyje 
musų garą. •

(“S. D.”)

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 
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nepriklausančioji nuo val
džios spauda Rusijoje visai 
panaikinta. Vieši žmonių 
susirinkimai yra uždrausti. 
Uždrausta žmonėms ir savo 
nepriklausančias nuo val
džios organizacijas tverti.

Akyveizdoje šitokių fak
tų, negali būt mažiausios 
abejonės, kad bolševikų val
džia nėra žmonių valios 
reiškėją. Ji laikosi prieš 
žmonių norą, pasiremdama 
ginkluota jėga. Ar tat ne 
juokinga, kad iš tos valdžios 
eina raginimas “kovoti prieš 
militarizmą” ? ’ »•
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Maskva , užkainandavojo 
savo klapčiukus visose šaly
se per, šią savaitę vesti 
smarkią agitaciją prieš ka
rą ir militarizmą. Tai butų 
geras sumanymas, jeigu ji
sai butų nuoširdus. Bet 
koks gali būt nuoširdumas 
pas tuos “karo priešus”, ku
rie patys viską remia ginklo 
jėga? . ... ,

Ginklu bolševikai įėjo į 
valdžią, ginklu jie laikosi 
valdžioje, ginklu jie pavergė 
keletą silpnesniųjų tautų, 
ginklu jie mėgino įvesti ko
munizmą ir ginklu jie nori 
padaryti pervartą visame 
pasaulyje.

Ne svarbu, kad sovietų 
Rusija turi tiktai šešis ar 
septynis šimtuą tūkstančių 
kareivių (kiti mano, kad ji 
turi daugiaus kaip milio- 
ną); svarbu kokią rolę vai
dina joje armija. Dabarti
nėje Rusijoje armijos rolė 
yra nepalyginamai didesnė, 
negu kitose šalyse.

Ar bolševikai su žmonių 
pritarimu valdo Rusiją? Ne. 
žmonės savo pritarimą ar
ba nepritarimą . valdžiai iš
reiškia balsavimu, per laisvą 
spaudą ir per viešus susirin
kimus. Bet vienintelis atsi
tikimas, kuomet Rusijos 
žmonės turėjo progą balsuot 
prie bolševikų valdžios, bu
vo šešetas su viršum metų 
atgal, renkant Steigiamąjį 
Seimą; ir tas balsavimas pa-, 
rodė, kad didelė dauguma 
Rusijos žmonių yra bolševi
kams priešinga.

Po to Rusijos žmones 
daugiaus balsuoti nebeture- 
jo teisės. Jeigu bolševikai 
manytų, kad žmonės jiems 
pritaria, tai jie ne tiktai ne
sipriešintų visuotinam bal
savimui, bet tyčia padarytų 
demonstraciją prieš visą pa
saulį, paskelbdami visuoti
nus rinkimus ir tuo budu 
uždarydami burną visiems 
savo kritikams.

Jeigu bolševikai manytų, 
kad Rusijos žmonės jiems 
pritaria, tai jie nedraustų 
jiemsSr laikraščius leisti ir 
susirinkimuose laisvai iš-' 
reikšti savo nuomones. Bet

Kitas dalykas. Bolševi
kų kova neva “prieš karą ir 
militarizmą” eina kartu su 
šlykščiausią agitacija prieš 
socialistus. Jeigu paklau
syti, kaip jie šiandie aiškina 
didžiojo karo pradžią, tai 
pasirodys, kad socialistai 
buvo kuone didžiausi kalti
ninkai, kad tas karas iškilo 
ir atnešė tiek nelaimių žmo
nijai.

Tuo gi tarpu yra neužgin
čijamas faktas, kad socialis
tų partijos kiek galėdamos 
stengėsi sulaikyti Europą 
nuo karo. Garsus Francijos 
socialistų vadas, Jean Jau- 
res, buvo už tai karo šali
ninkų net nužudytas.

Prieš karą socialistai ne
turėjo beveik jokios įtakos į 
valdžias, todėl jie ir negalė
jo jas sulaikyti. Karas ki
lo, nežiūrint to, kad socialis
tai jam priešinosi.

Bolševikai tečiaus sako: 
jeigu socialistai nepajėgė 
apsaugoti Europą nuo karo, 
tai jiems reikėjo bent jį 
stabdyti, kuomet jisai iškilo. 
Gerai, bet kaip stabdyti? 
Neiti į kariuomenę? šaukti 
darbininkus į generalį strei
ką? Trukdyti kareivių mo
bilizaciją?...

Apie visas šitas priemo
nes buvo daug kalbėta ir ne 
vienoje vietoje jos buvo mė
gintos. Bet praktika paro
dė, kad iš to nieko neišeina. 
Valdžios šioje gadynėje turi 
pakankamai galios, kad su 
tais, kurie priešinasi ėjimui 
į kariuomenę, apsidirbus. 
Generaliu streiku sustabdyti 
karą irgi negalima.

Generalis streikas yra iš 
viso toks dalykas, kuris pa
vyksta tiktai išimtinose są
lygose. Svarbiausioji tų 
sąlygų yra plačiosios visuo
menės pritarimas. Istorijo
je nėra nė vieno atsitikimo, 
kur generalis streikas butų 
pavykęs, kuomet jam nepri
tarė plačioji visuomenė.

Bet ar karo pradžia suda
ro tokias aplinkybes, ku
riose galima tikėtis, kad vi
suomenė pritars generaliam 
streikui? Dažniausia ne. 

Karui prasidėjus, yra ma- 
žiaus vilties, kad žmonės 
simpatizuos streikui, negu 
kuomet nors.

mų ir gal nulemtų visą karo 
eigą.

Bet ar karas dėl to susto
tų? Anaiptol. Karas ne
sustoja dėlto, kad vienai pu
sei nesiseka kariauti,. No
rint sustabdyti karą, reikia 
padaryti taip, kad tokie pat 
keblumai trukdytų ir prie
šingąją pusę. Bet jeigu 
priešingoje pusėje taikos ša
lininkų yra nedaug arba jie 
yra menkai susiorganizavę, 
— kas tuomet daryti?

Vartojant tą generalio 
streiko taktiką, išeis taip, 
kad karą laimės ta šalis, ku
rioje taikos šalininkų yra 
nedaug, kurioje darbininkų 
organizacijos silpnos, ku
rioje socialistinis judėjimas 
yra menkas. Laimės atža- 
gareiviška šalis, o pralaimės 
pažangi šalis.

Kuris gi tat sveiko proto 
žmogus gali siūlyti tokią 
taktiką kovai su karu?

Apžvalga
—‘• p

SLAPTOS UNIJOS?

“Naujienos” pasakė, kad 
slaptos politinės organizacijos 
Amerikoje yra nereikalingos, 
kadangi čia galima atvirai orga
nizuotis ir veikti. Vienas komi
saras dėl to rašo “Laisvėje”:

“O kas dedas West Virgi
nijoj? Kas sulaužė plieno dar
bininkų streiką...?”
Mes kalbame apie politinį vei

kimą, o jisai — apie West Vir
ginijos kasyklas ir apie plieno 
dirbtuves.

Streikus kasyklose ir dirbtu
vėse veda juk ne politines par
tijos, bet profesinės sąjungos 
(unijos) I Nejaugi iš to fakto, 
<ad kapitalistai stengiasi sulau
žyt darbininkų streikus, išeina, 
<ad darbininkai turi vartot slap
tas organizacijas ekonominėje 
kovoje ? r

Komunistai ilgą laiką skelbė, 
kad “tikrai revoliucine” darbi
ninkų partija gali būt tiktai ta, 
kuri yra valdžios uždrausta. Da
bar jie to savo principo jau at
sižadėjo ir turi legalę “darbi
ninkų partiją”. Bet net ir di
džiausio sudurnavojimo laiku 
komunistai visgi nesakė, kad 
Amerikoje reikia steigti slap
tas unijas.

Šitą “idėją” pirmu kartu su
galvojo “Laisvės” komisaras. 
Jisai turėtų ją tuojaus užpaten
tuoti Maskvoje.

pažinęs su valstybės mokšlais, 
tai jisai žinotų, kad pirmutinė ir 
tikriausioji priemonė biurokra
tizmo naikinimui yra vietinių 
savivaldybių plėtojimas. Kuo
met kaimai, valsčiai,^ miestai ir 
apskritys patys’ savo reikalus 
tvarko, tai centralinėms valdžios 
įstaigoms palieka ne per dau
giausia darbo; joms nereikia 
laikyti skaitlingus valdininkų 
štabus. Antra vertus, tose vie
tinėse savivaldybėse žmonės tu
ri progos patys plačiai dalyvau
ti savo bendrųjų reikalų vedi
me, todėl ir čia galima apsieiti 
be didelių valdininkų kanceliari
jų-

Jeigu, sakysime, miestai turi 
teisę patys save valdyti, tai visi 
gyventojai sprendžia apie svar
besnes miesto išlaidas; visi jie 
renka atstovus į tarybą, ir per 
tuos atstovus tvarko mokyklas, 
prižiūri policiją, skiria ir kon
troliuoja miesto administraciją. 
Tokiu pat budu kiekvienos apsk
rities gyventojai, tiesiog arba 
per Savo išrinktu* įgaliotinius, 
tvarko reikalus apskrityse.

Ačiū tokiai tvarkai, biurokra
tizmui augti nėra dirvos. Ir iš 
tiesų, visose šalyse, kurios turi 
gerai išplėtota savivaldybių sis
temą — kaip Anglijoje, Ameri
koje, Šveicarijoje — biurokra- F * f ■ I 
tizmo yra nedaug. > , : .< •

Ką gi daro krikščiones Lietu< 
voje? Jie savivaldybes griauja. 
Jie nubalsavo Seime, kad vals
čių ir apskričių tarybos butų 
panaikintos, ir kad jų yietoj 
valsčių ir apskričių reikalų vedi
mas butų atiduotas dalinai į. 
viršaičių ir apskričių viršininkų 
rankas, dalinai į centralinės val
džios rankas. Tai juk reiškia 
grįžimą prie tokios pat biurokra
tiškos tvarkos, kokia buvo ca
rizmo gadynėje!

Vienok tas nemokšas, kuris 
redaguoja “Draugą” pasakoja, 
kad Lietuvos krikščionys norį 
“atsikratyti” biurokratizmu.

Jeigu Tumėnas ketina siųsti 
Lietuvos valdininkus į užsienius 
mokintis, tai tas liudija, kad 
Lietuvos valdininkai yra neišsi
lavinę. Išlavinti valdininkai, ži
noma, yfa gerinus turėti, negu 
neišlavinti; bet kol jie išsilavins, 
praeis daug laiko. O tuo tarpu 
klerikalai jau dabar nori pada
ryti juos Lietuvos šeimininkais. 
Tuo budu jie tveria biurokratiz
mą, neturėdami net tinkamos 
jam medžiagos.

BIUROKRATIZMAS IR JO 
NAIKINIMAS

Ir tai dar ne viskas. Sa
kysime, kad tam tikroje ša
lyje darbininkų organizaci
jos yra taip galingos, jogei 
jos sugebės išvesti iš dirbtu
vių didelį skaičių darbinin
kų ir kurį laiką, nieko ne
paisant, laikyti pramonę su- 
paraližiuotam stovyje. Kad 
ir tas streikas pagalios su
smuktų, bet jisai vis tik pa
darytų valdžiai baisių keblu

“...Ministerių pirmininkas 
Tumėnas savo deklaracijoje 
pareiškė, kad nusikratymui 
biurokratizmo bus siunčiami 
užsienin keletas dešimtų vy
rų specializuotis valdininka
vime.’ ’
Taip rašo “Draugas”, girda
mas krikščionių valdžią. Bet 

jisai, matyt, visai nesižino ką 
šnekąs.

Kad panaikinti biurokratizmą, 
tai, reikia pagaminti išla

vintų valdininkų. Kas gi tuomet 
yra biurokratizmas?

Žodis “biurokratizmas” yra 
padarytas iš žodžio “biuro” (ar
ba biuras), kas reiškia koncelia- 
riją (ofisą), kur valdininkai dir
ba. “Biurokratizmu” yra vadi
nama tokia tvarka, kur valsty
bės reikalus veda ne patys žmo
nės ir ne žmonių išrinktieji at
stovai, bet tam tikra valdininkų 
profesija.
, Kokiu gi budu, gaminant vąl- 
dininkavinįo ^specialistus, galima 
pasiekti, ka’d biurokratizmas iš
nyktų ?

Lietuvos krikščionys ne tiktai 
ne naikina biurokratizmą, bet 
jį augina. Jeigu “Draugo” re
daktorius butų bent kiek susi

LA FOLLETTE’O RĖMĖJAI 
ORGANIZUOJA KAMPANIJĄ

Senatoriaus La Follett’o kam
panijos manadžęriu^, John M. 
Nelson, išsiuntinėjo laiškus vi
siems žinomiems Amerikoje pro
gresyviems darbuotojams, 
kviesdamas juos apsiimti laiky
ti prakalbas arba kitokiu kokiu 
budu prisidėti prie agitacijos už 
La Follette’o kandidatūrą.

Atsikreipė jisai ir į kai ku
riuos lietuvius. Gal butų pravar
tu lietuviams, kurie pritaria 
progresyviam politiniam judėji
mui, sudaryti tam tikrą komi
tetą.

Socialistai šiais metais nesta
to atskiro kandidato į preziden
tus. Daugelis lietuvių pirmiaus 
balsuodavo už socialistus, dabar 
jie noriai parems La Follette’ą, 
aplink kurio kandidatūrą spie
čiasi didelės darbininkų organi
zacijos, pažangus farmejiai ir į- 
vairios Kitos grupes.

Darbininkų Socialistų In
ternacionalas Italu So- 

cilisty Partijai 
y ; —

Gcrbiamiej i Draiigai!
Iki paskutinės valandos mps 

vis dar tebesivylėme; deja, tai 
yra liūdna tikrenybe: Matteotti 
žuvęs. Musų apmaudu yra tuo 
skaudesnė, kad mes da taip 
nesenai buvome čia kartu su 
juo Londone ištisas dienas.

Mes svarstėm su juo prole
tarų kovos uždavinius Italuose 
ir mes nuolat jutome: tai kal
ba ne tik drąsus,, darbui atsi
davęs žmogus, bet tai šneka 
vyras, pasiryžęs pakelti kiek
vieną auką už tą reikalą, ku
riam jis pašventė savo gyveni
mą.

Matteotti buvo vienas *tų, 
kurie mumyse žadino didžiulių 
vilčių vėl atstatyti Italuose so
cialistinį judėjimą ir išlaikyti 
drąsią, nepailstamą kovą ,su 
Žiauriu fašistų teroru, kurį jus 
gaunate/pakelti.

’ Mes džiaugiamės jį pamaty
sią Vienoj < D. S. Int; Pildoįrio- 
jo Komiteto posėdy. Mussolini 
nedavė jam paso.. Jis buvo pri
verstas pasilikti fašistų ran
kose ir tie pasiskubino apvai
nikuoti savo begėdiškų darbų 
begalę šiuo pastaruoju pasiej- 
girnų. 1

Su visišku bešališkumu ir 
mokslingojo tirinčtojo kritin- 
gu sąžiningumu surinko Ma
tteotti žinias apie fašistų žiau
rius darbus, suskirstė jas mies
tais ir menesiais ir be jokių iš 
savo pusės paaiškinimų paskel
bė. Bet tas blaivus faktų rin
kinys, pavadintas “Vieneri fa
šizmo metai,” buvo pikčiausis 
Mussolinio-smurtininko kalti
nimas. Jis kaip tik buvo bė
ruosius antrą los knygos laidą, 
papildytą antrųjų smurto me
tų Italuose daviniais. Dabar 
jis pats virto antrųjų fašizmo 
metų kruvinas faktas. Chro- 
nikos rašytojas pats liko chro- 
nikai pavestas.

Bet jo gyvenimas ir jo sie- 
'kimai nežus* veltui. Visų kraš
tų proletaruose Matteotti liki
mas vėl sužadins supratimą, 
kad fašizmas, ta gyvuliška for
ma, kurioje reiškiasi kapitalis
tinė “tvarka,” jiems visur gre
sia ir kad jie privalo sujungti 
savo jėgas atkakliai kovai su 
tuo klastingu darbininkų kla
sės priešu.

Mes jungiamės su Italų so
cialistais mylį ir dėkingi bran
giam Draugui ir mes žinome, 
kad jie ant draugo kapo pri
sieks: mes nesiduosime užbau- I 
ginti nežiūrint visko.

Darbininkų "Socialistų Inter
nacionalo Sekretoriatas.

Londonas, 1924 m. birž. mėn. 
______________ .------------ >,, 
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Įvairenybes
ŽMONIŲ AMŽIUS

Iš statistikos davinių matosi, 
kad ilgiausiai gyvena dvasiškiai, 
chemikai, langų valytojai, kailių 
apdirbinėtojai gyvena palyginti 
daug trumpiau.

Gelžkelio mašinistų gyveni
mas, palyginus su normaliu gy
venimu, penkiais metais trum
pesnis, o rudies kasėjų — 6, ne
gu tųj kurie naudojasi tyru oru. 
Vidutinis žmonių amžius dabar 
yra 66’/s metų.

Vyrų amžius, imant viduti
niai, trumpesnis, negu moterų; 
vedusieji ir nevedę vidutiniai 
imant, veik vienodo ilgumo am
žių turi.

[“T.”] K.

KAS NEPAKLYS MIŠKE.

Ministerių Kabinetas liepos 
mėn. 4 d. svarstė pasižymėju
siems visuomenės veikėjams 
stipendijų ir pensijų įstatymo 
projektą, priėmė naujų geležin
kelių linijų magistralių tyrinė
jimo sąmatą, laikinojo akcizo 
mokesnio įstatymo pakeitimo 
projektą ir Finansų Ministeri
jos etatų , papildymo projektą, 
kuriuo! ptptai papildomi.35! ak
cizų }con|A)leriais ir ' 5 ' mono
polio sandėlių akcizo i kontro
leriais.

Be to, nutarta leisti Susisie
kimo Ministerijai vykdyti ne
senai priimtą klausomųjų ra
di© stočių ir jų tarifų įstaty
mo projektą.

Detroit, Mieli.
Skaitau už pareigą pranešti 

Detroito lietuviams, kad aš, iš 
priežasties mirimo savo uoš
vės, apleidžiu Detroitą liepos 
28 ir išvažiuoju į Omabą, Neb. 
ant laidotuvių.

Už dviejų savaičių sugryšiu 
i Detroit.! ’t^siu snvo 
šiudm meldžiu visų savo kli
entų kantriai palaukti su vi
sokiais reikalais iki sugryšiu.

Advokatas Uvikas.

Kiekvienam yra žinoma, kaip 
lengva pamesti girioje kryptis, 
pasukus iš kelio į tankumyną, 
ir kaip lengva tokiu budu jose 
paklysti. Tas ypač bloga, kuo
met sakysim, apsiniaukęs dan
gus neleidžia nei saules matyti, 
o kaip kitaip atspėsi, kurion pu
sėn eiti ?

Yra dar vienas įtaisas, kuris 
šiuo atveju gali padėti, tai taip 
vadinamas kompasas. Bet kas 
jį turi sodžiuje? Kažin dar ar 
pas kiekvieną mokytoją tas 
įrankis rasis, o tuo tarpu pakly
dus miške reikia mokėti iš jo 
išsikrapštyti. Savaime kyla klau
simas, kaip gi? O štai kaip.

Pirmu pirmiausia reikia žino
ti, į kurią pusę nori eiti: į va
karus, rytus, pietus ar žiemius, 
žinant tą, galima ir tinkamą 
kryptį surasti.

Tam reikia rasti, geriausiai 
atsiskyrusį nuo kitų vieną bet 
kokį medį ir atydžiai jį apžiū
rėti. Panašaus medžio žievė iš 
pietų pusės visuomet sausesnė, 
kietesnė ir šviesesnė, negu iš 
žiemių. Iš žiemių medžio pusės 
visuomet galima rasti tirštą sa
manų sluogsnį, kurios paprastai 
neauga pietų šone. Sakai, ištriš- 
kę iš eglių ir pušų plyšių iš pie
tų pusės greitai sukietėja, pasi
likdami šviesaus gintaro spalvas, 
o tuo tarpu, iš žiemių pusės jie 
daugiau tamsiai — pilkos var
sos ir apaugę paprastai dulkė
mis (dulkėti).

Be to, žiemių medžio pusės 
lapai ilgesni, tamsesni, su ma
žiau pastebimom gyslelėm, negu 
pietų šone,’ kur jie mažesni, sta- 
mantesni ir gyslų tinklas ryš
kiau matosi. Akmenys pietą pu
sėje esti paprastai pliki, gi iš 
žiemių apaugę kerpėm.

Pagaliau, voras niekad nemez
ga savo tinklo žiemių pusėje, bet 
visuomet priešingoje, kiek ir 
skruzdės nekuria savo skruzdė
lynų. Visi mėgdami pietų saulu
tę stengiasi arčiau prie jos pri
sitaikyti, dėlto kiek iš voratin
klių, »tiek ir iš skruzdėlynų ga
lima spręsti apie žiemius bei pie
tus. Nustačius šias kryptis, ne
sunku susekti ir vakarus bei ry
tus. Pakanka atsistoti veidu į 
pietus, ištiesti abi rankas-ir de
šinioji jų parodys vakarus, gi 
kairio j i-rytus. Visur reikia bū
ti pakankamai akylam, pasta-, 
biam, niekad ne žiopsoti. Tas 
nepaklys ir miške, kas bus pa
stabus, mokės tinkamai apsidai- 
ryti.

[“T.”] J. V—naa.

dieną, staiga pasigirdo nepa
prastas trenksmas, sujudinęs vi
sus miesto gyventojus. Manė, 
kad priešo aeroplanas metė bom
bą. Ėmė tyrinėti triukšmo prie
žastį, bet už penkiolikos minu
sių pasigirdo kitas sprogimas, o 
dar praėjus tiek pat laiko — 
trečias ir taip tolrau. Vėliau pa
tyrinėjus, pasirodė, kad tai vo
kiečių kanuolių darbas.

Bet paskutiniu laiku a^ie tas 
milžiniškas kanuolės vėl nieko 
nebegirdėti. Kas su jomis at
sitiko? Kaip žinoma, pasibaigus 
karui, vokiečiai turėjo atiduoti 
nugalėtojams visus savo gink
lus. Bet tų kanuolių jie neįtei
kė. Vienas Francijos generolas 
tą dalyką aiškina šitaip: tos ka
nuolės buvę daromos Kruppo 
arba Skodo dirbtuvėse. Jos turė
jo apšaudyti Anglijos pakraš
čius, bet pasikeitus karo vedimo 
planams, to įvykinti buvo nega
lima. Tų kanuolių butą 7 ar 8. 
Vieną jų prancūzai sunaikinę, 
kitos gi nuo šaudymo pačios su- 
gedusios. Taip aiškina galą di
džiausių pasauly arnotų.

—L. K.

KUR DINGO VOKIEČIŲ 
MILŽINIŠKOS KANUOLĖS?

Redakcijos Atsakymas
J. Jukdiui. — Bent tiek tu

rėtumėt žinoti, kad siunčiant 
pranešimą reikia parašyti ir 
draugijos vardą. Jus ir to ne- 
padarčt, todėl ir jūsų bevardis 
pranešimas netilps. j i 

Laisvamanių Etinė Kultūras
Draugija

■v • 1 r r .
«

Nauji teisininkai
šiemet 

to teisių 
žmonių.

Lietuvos Universite- 
fakultetą baigė 11 

,1 

>" J

Kiekvienas tur būt atsimena, 
jog karo laikais, vokiečiai buvo 
nustebinę visą pasaulį savo ne
paprastai didelėmis kanuolėmis, 
kuriomis jie apšaudė iš tolo Pa
ryžiaus miestą. Jos nešė toliau 
negu 75 kilometrus. Pirmas to
sios kanuolės šūvis Paryžiuje 
padarė‘didžiausią paniką ir -su
mišimą. Tai buvo 1916 metais, 
laike didžiųjų musių.

Paryžius tuo laiku- buvo rū
pestingai saugojamas nuo vo
kiečių aeroplanų ir iš oro nebuvo 
jam pavojaus. Bet Štai vieną

Valstybės išnaudojimas
Kiek Lietuvos seimo didžiu

mai rupi krašto reikalai, maty
ti iš jų pasielgimo su Klaipėda. 
Ji, galima sakyti, jau mums pri
klauso, kadangi jos statutas ga
lutinai priimtas Tautų Sąjungoj 
ir Ambasadorių Taryboj. Lietu
vai belieka padaryti paskutinis 
formalumas-ratifikuoti tą sutar
tį. Vienok ratifikavimas užtęsią- 
mas. Nepaskelbti ir rinkimai į 
Lietuvos seimą. Tas viskas ati
dėta iki rudens, o nuo rudens gal 
iki žiemos. Sunku suprasti, ko
dėl šiam taip svarbiam dalyke 
gaišinama laikas ir trukdomas 
Klaipėdos galutinas susijungi
mas su Lietuva.

Atidėliojimas rinkimų žymiai 
pablogina lietuvių padėtį Klaipė
doj, nes duoda progos visokiems 
gaivalams leisti paskalas ir va
ryti priešvalstybinę agitaciją. 
Pagaliau ir gyventojų tarpe jau
čiasi neramumas. Jie vis dar nė
ra tikri apie savo likimą ir bu
simuosius jų santikius su Lie
tuva. Tą aiškiai nurodo ir klai
pėdiškiai lietuviai, kurie apie 
dalykų stovį nusimano geriau 
negu kr.-dem. lyderiai.

Kas gi pagaliau sulaiko seimo 
didžiumą nuo paskelbimo rinki
mų Klaipėdos krašte? Svarbių 
priežasčių visai nėra. Kr.-dem. 
matyt tik veda spekuliaciją kra
što reikalais savo partijos nau
dai. Jie bijosi, kad, kaip tik klai
pėdiečiai išrinks savo atstovus, 
klerikalai nebeturės Lietuvos 
seime didžiumos. Ar tai ne juo
kinga? Nesenai jie prisipažino, 
jog savivaldybes panaikino to
dėl, kad jose turėjo viršų pažan
gieji žmonės. Sekdami tuo ke
liu kr.-dem. gal panaikins visai 
Klaipėdos teisę turėti savo at* 
stovus Lietuvos seime. Tuomet 
ji bus valdoma kaip paprasta ko
lonija.

Demokratija, vadinasi, yra 
gera tol, kol iš jos turi naudos 
kokia nors partija; jeigu gi tos 
naudos nenumatoma, tai nėra 
reikalo skaitytis su žmonių tei
sėmis ir laisve. Kr.-dem. supra
timu, valstybė turi tarnauti 
jiems, o ne jie valstybei. Šitą 
apsfiftsiškirritį, vienas Lietuvos 

seimo naryg nukarekterizavo ši
taip: “klerikalai išnaudoja kra
štą saviesiems tikslams, kaip 
kokią melžiamą karVę.” Ir tai, 
man rodos, yra teisybė.

— M. V.

Bitininkų kursai Šilutėje

Šilutės bitininkų draugija 
is.teį^ia ypas, bitininką p. Mikų- 
laitį bitininkų kursus. Kursai 
bus nemokami ir juose galės 
dalivauti 'nariai ir ne nariai. 
Kursai prasidės liepos 21 d. 
Kandidatai turi paduoti pra
šymą dr-jos pirmininkui p. 
Lakišui, Verdarnčje. •
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Atsiimkit laiškus iš Pašto

516

536

NUPJGINO GASOLINĄ

Vien tik Lietuviu krautuvė

Užmušė gatvėje

VAIKAS UŽMUŠTAS

1739 So. Halsted St

*ENNERStą!

THE GEEVUM GIRLS

5-£3>S5E

529
532

583
588

Prasideda gynimas Jauny 
milionieriy žmogžudžiy

COMEON.StS, 
LET-S GO HOME

568
574
575
578

NEGALĖJO VAIKŠČIOTI IŠ 
PRIEŽASTIES SKAUSMŲ

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

ŠUTAU PY KIT 
SAVO DARBĄ 
WENNERSTEN’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir- BEi'jjllS 
btuvėje.

nai, 
lieti

suzeis-
Auto-

nespe-

Burinskis A.
Čepulis Edvartas 
Danelius Jonas 
Galinauskis F. 
Garienaitieni Ursujia 
Judrijauskienei Onai 
Jablonskui Viliamny 
Juzulenas Paul 
Jurgaitis S. 
Kazdailis S. E. 
Kibildis Kazimieras 
Kranczanos Antanas 
Martuzas Tadausas 
Mei kalenai Jonenai 
Norbut John

ILSOh 
’ashion

OOP /S/vr HE 
HANPSOME-!

pradėjimų liūdi j i- 
paskolbė, kad jis 
neprileis liudijimų 
milionierių bepro-

ali kiekvienas ištesėti 
cad nei vienas nereiks .

Labai sunki moteries liga bu 
. vo išgydyta su pagelba 

Lydia E:. Pinkham’s 
Vegetable Compound

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

esti, priežastimi 
Svaigimo akių 
tno skaudamą akių karit 
kreivas akis, nuima katarai 
so trumparegystę ir tolireęystę. 
renka teisingai aki 
iitikiuvuose 
su elektra 
klaidas 
į mokyklos vaikus. , ,< •

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 fld 1 p. p. 
1545 Wut 47tk St.

Phone Bccdevard 7589

DR. VAITTJSH, O.
Urtv vi v \kb« SofriaJUiM

A LETTER
"I have tįsoti 
Pe-ru-na in myi 

fatnily for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ucd nll this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as recom mended. ” 

<fGeo. Cassidy, 
StanJish, Mich.

Pe-ru-na h a s 
been in constant 
ūse in thc Amer
ican fatnily for 
more than Fifty 
years, 
Scjd Everytvhens 

Tablete or 
Liųuid

Užvakar valstijos prokuro
ras Croftve užbaigė davimų įro* 
dymų prieš jaunus milionie- 
rius žmogžudžius Nathan Leo- 
pold ir Richard Loeb. Vakar 
turėjo prasidėti liudijimai kal
tinamosios pusės.

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumų sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; čebatė 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka 
Vyčių maršas*; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

privatilkų gydymui kambariu
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko- *
nišką i* ™^tcpe L į
jišką gydy
mo. Dičkiu akai- tg3|
čius žmotis J<y- ^7* 
domų kasdien per įlyrV.
Dr. Ross, šutei- 1EW;
kia progą duoti .
geriausi medikalį 
patarnavimą še- 4
miausia kaina. To M ,ih
kį mokesti 
mokėti, taip 
lauja užmesti savo ligą. j

Patarimas dyką!. , 
žinokite api« «av«» Visiška pa

slaptis yra užtikrinti. ' a j

Dr. BrM. Ross,
, „ 85. So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Mbnroe IJL 
Crilly Building. Imkite elevatorių / 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metu toje pačioje vištoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl'vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 deLtaoterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki I 

▼ai. vakare. Nerišlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai <**p- 
aą. . PanedŠlyj, ser*fc> b 
šubatoje nuo 10 vai. rytų 
iki 8 vai. vakare

Pirmiausia nupigino gazoli
nų Standard Oil Co. of India
na, o jų pasekė paskui ir kitos 
kompanijos.

Ši maža rašomoji mašinėlė yra neapkainuojamai naudinga, pirmaiu- 
sia dėl berniukų ir mergaičių, kurie lanko mokyklą; o antrą dėl vyrų 
ar moterų, kurie turi bileką rašyt. Tai yra maža mašinėlė, su dide
lės mašinos “Keyboardu”. Ant jos gali rašyt mokinys ir mokanti 
stenografistę. Tai yra stipri ir atsakanti mašinėlė. Padaro gražų 
darbų. Galima neštis bile kur*ir nauidoti bile kur. Smagu su ja 
rašyti ir smagu skaityt. Vienintelė mašina su lietuviškais akcen
tais ir su didelės mašinos “Keyboardu”.

KAINA SYKIU SU DĖŽUTĖ $60.

Nuo vakar dienos gasolino 
kaina tapo nupiginta po 1c. 
ant galiono, taip kad dabar ga- 
solinas Chicagoje parsidavinės 
po 18c. už galionų. Ant tiek 
pat tapo nupigintas ir kerosi- 
nas.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be, skauaipo, 
Bridge geriausio aukso. Su mtaą 
pieitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gaian tuo jame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 471 h btreec. 
Netoli Asblcnd Ava

Valstija buvo išstačius dau
gybę liudytojų, kurie buvo vi
sai bereikalingi, delei kaltina
mųjų prisipa'žinįpio prie kaltes. 
Kaltinamoji pusė vttls.įijys liu
dininkų visai nė neklausinėja, 
išėmus tik vienų atsitikimą, 
kada vienas liudytojas liudijo, 
kad jam Leopold prisipažinęs, 
kad jis išsisuks nuo kartuvių 
tuo, kad jis prisipažins prie 
kaltės ir pasiduos nuospren
džiui “draugingo teisėjo.” Kal
tinamųjų advokatas l>arrowas 
tų liudininkų stropiai išklausi
nėjo, stengdamasis išgauti iš 
jo, kad “draugingas teisėjas” 
yra paties liudininko prasima
nymas, tikslu paveikti | teisė
jų ir duoti jam suprasti, kad 
tai jis bus tas “draugingas 
teisėjas,” jei jis kaltinamųjų 
nepasiųs ant kartuvių.

Ikišiol bylos nagrinėjimas 
slinko labai nuobodžiai, tik 
vienai pusei dalyvaujant nagri
nėjime, kaltinamąja! pusei vi
siškai tylint. Bet dabar prasi
dėjus gynimui prasidės ir tik
roji kova, kuri gali būti labai 
aštri.

1308 Waveland Avė., 
visai arti savo namų, rasta nu
šautų Harry Peters. Kas jį nu
šovė, niekas nematė, nors žmo
nės tuojaus išbėgo gatvėn uz- 
girdę šūvį. Spėjama, kad tai 
padare plėšikai, kurie pabėgo 
automobiliu. '

prie 
prisipažino 
legaliai sveiko proto.-Galės bū
ti liudijimų tik apie milionie
rių žmogžudžių nenormalumų 
ir silpnaprotybę, kas sumažin
tų jų kaltę, visiškai jų betgi 
neišteisinant.

542
543
553
554
558
559 Orvidas Aleksandras
560 Orvidene E. 3
562 Pavestas Franciskas 

Raszsusis Jonas 
Sadauskis Joe. 
Sangailiener Juozapai 
Shimkus S.
Stefanis Julijus 
Stropas Petrohelė 
Walanciunas P.

Palengvina aidų {tempimą, kuria 
1 galvos skaudėjimo, 

temimo nervuutu- 
atitaiso 

:tą, atital- 
" > Pri-

ius. Visuose at
gavimas daromas 

parodančia mažiausiai 
Speciali atyda atkreipiama

ftvlesą ir pajiegą suvedame | mua ix naujus namus, taipgi dirt* 
tavM. Cash arba ant iimoHJfano.

Pirmltinl Lietarią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC COn Ine.

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

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

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubes 

Hoapital nue, $3.00

Šie laiškai yra atėję iš Eura 
pos. Kam jie priklauso, tegu 
aueįna į vyriausjjj pašt$ 
(Clark ir Adams grat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
Window” lobėj nuo Ariama 
jatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
(110.

Liepos 4 d. trys Cicero poli- 
cistai, policijos viršininkui 
Syoboda pritariant, sumušė 
aktorę Rosetta Dunean ir jos 
brolį už tai, kad pastarasis 
nesustojo prie bulvaro. Aktorę 
tiek sumušta, kad ji per ke
lias dienas negalėjo pasirody
ti teatre ir teatras delei to sto
vėjo per tų laikų uždarytas.

Už tų aktorė Dunean su
mušusius jų policistus patrau
kė teisman, bet nesitikėdama 
bylų laimėti Ciceroj, ji patrau
kė juos teisman Evanstone.

Užvakar prasidėjo jos bylos 
nagrinėjimas. Kadangi daug 
žmonių norėjo užgirsti tos by
los nagrinėjimų ir gal dar la
ibiau pamatyti pačių aktorę, 
tai policijos teisėjas Williaihs 
;savo teismų perkėlė iš polici
jos; stoties .į teatrų. Publika 
buvo susodinta, pačiam teisėjui 
•padedant, J į teatro sėdynes, o 
pats teisėjas, kaltintojai, kal
tinamieji, jų advokatai ir re
porteriai sulipo ant estrados. 
Visa teisminė procedūra grei
čiau išrodė į linksmą komedi
ją, o ne tikrą bylos nagriiiėji- 
mą. Aktoriams garsiai plota ir 
todėl abi aktorės, seseris Dun
ean apdovanota gėlėmis. Ko
kis tai šposininkas ir vienam 
Cicero policistų įteikė bukie
tų — cibulių.

Bylos nagrinėjimai dar ne
užsibaigė, jį atidėta kitai die- 

kadangi nespėta išklausi- 
visų liudytojų.

Užvakar automobilius užmu
šė 5 metų Frank Skender, 3751 
N. Nottingham Avė. Jį užmuš
ta einant skersai Irving Park 
bulvarų 
kytas

Kitas 
szeviez.

Daktarai sako, kad nuo 
didelio {tempimo biz
nyje, darbe ir rūpės- į.

tyje apsireiškia , 
'<■ daug ligų

Medicinos mokslas dabar turi gyduo
lę, kuri pagelbsti labai puikiai 

tokiuose atsitikimuose.
Jei jūsų miegas nėra geras ir at

šviežinantis ir jus jaučiatės nervingu 
ir nuilsusiu rytmečiais, tik nueikite Į 
aptiekų ir gaukit naują gyduolę, 
Nuga-Tone. Ji padarys daugiau negu 
nustebins jus, kaip greitai ji padaro 
savo darbą. Nuga-Tone suteikia at
šviežinantį miegą, stiprius nuolati
nius nervus, gerą apetitą, puikų virš
kinimą, reguliarį ėjimą lauk ir daug 
entuziazmo, pep vikrumo. Ta nauja 
gyduolė, Nuga-Tone veikia puikiai 
nuo nevirškinimo, vidurių užkietėjimo 
ir tt. Jei jus kenčiate nuo bet vienos, 
iš tų bėdų, tas priguli nuo jūsų pačių, 
kad ėmus Nuga-Tone bandymui, kaip 
kad daro tūkstančiai kitų kas mėnuo.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja-* 
m*a ir parduodama visų gerų aptieko-

vaikas, Stanley Toma- 
13 m., 925 N. Ashland 

Avė., liko gal mirtinai 
tas Milwaukee gatvėj, 
mobilistas, kurio niekas 
jo patėmyti, pabėgo.

Joseph Glowinski, 30 m., 
1112 Eik Grove Avė., pasimirė 
nuo žaizdų. Jis susižeidė, ka
da nukrito • nuo automobilio 
laiptų, ant kurių atsisėdęs jis 
važiavo.

Naujienų Knygy Krautuvė
1739 So. Halsted St., Chicago, III

= Every Home Needs a=
RemingtonPortable

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare, 
Tel. Yards 4951 f 

3252 So. Halsted St.

ELZBIETA SIREIKIENĖ
Persiskyrė su šiuo gražiu pa

sauliu liepos 30 d., 1924 m. 5:30 
min. ryto, palikdama nubudime 
vyrą durgj, dukterį — Petro
nėlę Radomskienę ir Oną Gan- 
za, taipgi sūnus —- Benediktą, 
Juozapą ir Vladislovą. Velio
nis Amerikoje išgyveno 31 me
tus— paėjo iš Lietuvos: Tama- 
golio kaimo, Upytės parapijos, 
Panevėžio apskričio. Velionė 
Elzbieta gyvendama čia Ame
rikoje buvo narė draugijos Šv. 
Onos iv Regai Neighbor. Pasi
mirė ligoninėje Šv. Bernardo ir 
sirgo tiktai 2 mėnesiu išviso. 
Laidotuvės įvyks subatoje rug- 
piučio-August 2 d. iš namų, 
3230 So. Union Avė. tel. Boule- 
vard 0042 8:30 vai. ryto bus kū
nas lydžiamas į Šv. Jurgio baž
nyčią, o iš bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines.

Liekamės nubudę
Vyras Jurgis Sireikis, taip
gi sunai ir dukterys.

P. S. Laidojimo reikalu rū
pinasi graborius Mažeika.

VIENYBE .
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių 
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.

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

________ ___

Nerno Lieehtitnoa num.888, tik
rai i'iafua. Turi temą virSų ir vi
dutini sijoną- U tvirtos iviesiai 
rausvos ar baltos materijos; dy 
dr.iai 24 iki 36 ; atsieinu tik 48. 

Jei krautuvėj nėra prūiąskit 
mums savo vardą, adreuą ir 
$3. Mes pasiųsime.

Meino Hyglenic-Fashion Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dept. S.)

NAUJIENOS
Chicago, III

Dar prieš 
mų, Crovve 
jokiu bildu 
apie jaunų 
tybę. Jei esu tokie liudijimai 
bus duodami, tai jis pareika
laus jury bylos nagrinėjimo. 
Bet veikiausia to nebus, ka
dangi pats prisipažinimas prie 
kaltės pašalinimų beprotybės 
klausimų, nes beprotis, sulig 
įstatymų, negali būti kaltais, 

kaltinamieji prisipažino 
kaltės, tai jie tuo pačiu 

kad jje yra bent

Teisia Cicero policistus 
Evanstone 1

BALTIJOS- 
AMERIKOS 

LINIJA
Iš New Yorko 

TIESIAI LIETUVON
B per Klaipėda

S. S. ESTONIA ........... Liepos 30
S. S'. LITUANIA .... Rugpjūčio 20 
Trečia kiesa į Klaipėdą .... $107.00 
Kambariuose po 2, 4, 6 ir 8 lovos

Musų tiesus patarnavimas iš 
New Yorko į Klaipėdą suteikia lie
tuviams pasftžieriams gerą progą 
padaryti kelionę malonia.

Kodėl lietuviai turėtų vartot Bal
tijos-Amerikos Liniją:

1. Tiesioginė kelionė iš porto į 
portą.

2. Visą kelionę vandenių tuo pa
čiu laivu.

3. Be geležinkelio važiavimo per 
svetim-as šalis.

4. Ant laivo vartojama lietuvių 
kalba.

5. Duodama daug ir geras mai
stas.

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

tros.
10. Tik lietuvių vizos arba pas- 

porto reikia.
Dabar jūsų proga. Pagal naują 

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

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

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York, N. Y. 
120 La Šalie St., Chicago, III.

St. Louis, Missouri. — “Aš tlirėjau 
toki% dĮdelę mo|c;išką ligą, kad aš ne-

I galėjau, vaikščioti, 
nuo tų didelių sfcau 
smų nuo uždegimo. 
Mano nugara labai 
skaudėjo. Aš nega- 

I įėjau pasilenkti, ne 
galėjau lipti laip
tais ugštyn, nes bu 
vau silpna, ir be
veik nei viena nega 
Įėjo būti prastesnėj 
padėty ,kaip aš bu
vau. Aš jau suvar- 

Lydia E. Pinkham’s 
Vėgetable Conypound, ir dabar esu 
tvirta moteris ir savo darbu ghliu 
pralenkti savo kaiminkas. Jie stebi
si, kaip aš galiu padaryti tiek daug 
darbo. Aš galiu pasakyti, kad aš re
komendavau jūsų gyduoles tūkstan
čiams moterų. Aš dasižinojau apie 
jas iš mažos knygutės pamestos pas 
mano duris”. — Mrs. D. M. Beuc- 
hamp, 1104 Morrison Avenuė, \ St;. 
Louis, Mo. . . ; , l ( ■

Laiškai kaip £i|;as labai pakelia 
vertę gyduolių Lydią E.. Pinkham’s 
Vegetable Compouiid. Jie pasako apie 
palengvinimą tpkių didelių skausmų 
po vartojimo Lydia Ė. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Paskutinėj didelėj kampanijoj pil
kime Lydia E. Pinkhafri’s. Vėgėtablę 
Compound, 98 iš 100 raportuoja, kad 
gavo palengvinimą nuo jų Vartojimo. 
Pardavimui pas aptiekorius 'visur. •<

Wennersterfs
Bohemian Blend

Hennimg Wennersten Inc
2960 l.AVVRENCE AVĖ., CHICAGO
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa duo 5-to pusi.)

Iš Viso Krašto
Vandens vabalai. — Naujienos 

ant Floridos. — Po šešių die
nų. — Trupiniai.

Karščiams užėjus musų žmo
nės nežino nė kur dėtis, vieni 
važiuoja į miškus, kiti į maudy
nes, kur jie per kiauras dienas 
sėdi vandenyje. Pereitą sekma
dienį lietuvių ypatingai daug 
buvo Jackson Park maudynėje. 
Vanduo buvo 69 laipsnių, o oras 
90 šilumos. Lietuvių yra daug 
gerų plaukikų. Kuomet dar yra 
karšta ar nesurengtų kas, drau
gija, kliubas ar kas kitas “Van
dens Karnivalą”? Aš manau, 
kad pačios Naujienos galė
tų tai padaryti. Reikėtų suregi
struoti visus gerus plaukikus 
lietuvius. Tai yra labai geras, 
sveikas sportas, p tokiame plau
kikų konteste butų gana gera 
proga lietuviams pasirodyti ir 
atsižymėti- Kas pradės ir su
rengs “Vandens Karnivalą”?

Aprokuojama, kad pereitą 
sekmadienį žmonių buvo virš 
200,000 visose maudynse. 

* ♦
♦

Aš sakysiu, kur tų musų 
žmonių ir nesiranda? Štai irgi 
pereitą sekmadienį man tpko 
būti ant laivo “Florida” ir ma
čiau lietuvių apie desėtką plau
kiant iš Jackson Park į Munici- 
pal Pier. Net čielos šeimynos. 
Viena šeimyna turėjo šeštadie
nio Naujienas su savim; ir taip 
saugojo tą laikraštį, kad nepa- 
metus, atidavė mergaitei laiky
ti: “žiūrėk, kad nepamestum” ir 
mergaitė lipant iš laivo taip at
sargiai jas nešė, tarytum kokį 
didžiausį daiktą. Pasirodo, kad 
motina skaito antrą dalį o mer
gaitė “džiokus.”

Taipgi musų tūlas atletas bu
vo ant laivo su mergina, tik 
nežinau kodėl jis taip sarmati- 
josi. Juk su mergina išvažiuoti 
nėra jokios sarmatos. O gal 
greitai bus sutuoktuvės, nes visi 
vaikinai prieš tokį laiką sarma- 
tijasi-

* * *
“Po šešių dienų” tai yra dide

lis istoriškas paveikslas, dabar 
rodomas Mildos teatre. Jį nese
nai rodė vidurmiesty ir turėjo 
gerą pasisekimą. Paveikslas at
vaizduoja pasaulio tvėrimą, 
Adomą ir Jievą rojuje. Kaina su 
Abelių, budavojimą Nojaus ar
kos, Babelio bokšto sugriuvimą, 
net ir patį Saliamoną su tūks
tančiu pačių.

Pasibaigus šiam paveikslui 
eis garsaus komedijanto Ilarold 
Loyd komedija “Giri Shy” — 
“Merginų bijantis“, šį paveikslą 
irgi man teko matyti mieste. 
Jeigu kas nori juoktis,> netik 
juoktis, bet rėkti, lai pamato tą 
juokingiausį paveikslą. Tai yra 
vienas iš vėlesniųjų Loyd’o pa
veikslų ir vienas iš juokingiau
sių. šis paveikslas yra daug 
juokingesnis už “Safety Lašt”. 

* ♦
♦

Tautiška parapija dabar kaip 
ir nieko neveiks. Po to čia kilu
sio nesusipratimo, po licitarijos, 
visi lig ir išsigandę, nusiminę, 
dabar vieno kito pakurstyti vėl 
pradeda spiestis į krūvą. Jau 
manoma ateinantį sekmadienį 
padaryti išvažiavimą. Išvažiavi
mas žada buti tikru išvažiavi
mu. Jeigu bus galima gauti ko
kia ūkę arti Chicagos, kad būt 
prieinama gatvekariais, tai bus 
ant ūkės, o jeigu ne tai, visi 
važiuos į Beverly Hills.

♦
M. M. Juodis mokina dabar 

“Jaunąją Birutę”. Martynai, pa
laikyk vaikučius vienoje draugi
joje.

« •
♦

Nežinojo, kad Lietuva nepri
klausoma.

Užėjus man į International 
Cable Remittance Co. ofisą tė

nykščias skyriaus vedėjas man 
papasakojo, kad girdi, yra dar 
lietuvių, kurie nežino, kad Lie
tuva yra nepriklausoma. Yra 
keletas kostumerių, kurie siun
tė pinigus į Lietuvą, antrašą ra
šydami “do Polski”. Skyriaus 
vedėjas paklausė apie Lietuvą. 
Pasirodė, kad žmogus nieko ne
žino; senai tarpe lenkų gyvenąs, 
lenkė pati, lenkai vaikai, o jis 
pats sulenkėjęs. Skyrius ran
dasi prie 1720 W. Chicago Av.

* ♦ »
*

g
 sensacijų. Leopoldo ir 
da sukėlė sensaciją, 
ti laiškai įėjo į madą, 
jų gauna. Jie neaplen
kė ir lietuvių ; kaip girdėt, jų 

gauna p- J. J. Elias ir Dr. Mont- 
vidas. Nejaugi tas tiesa?

* ♦
*

Dr. Ala Graičunas vis svajoja 
buti Lietuvos karalium. Sanda- 
riečiai ir visi tautiečiai atsipra
šau, tautininkai, visai nežinojo, 
kad jie turi čia pat po nosia, ant 
Bridgeporto, lietuvį tikrą tėvy
nainį, kandidatą į Lietuvos ka
ralius. Jie kaip ir tyčia, ar gal 
bijodami, kad Graičunas jiems 
neiškirstų “dirty Irish trick” iš
braukė iš savo tarpo. Graičunas 
nebus lietuvių karalium, bet jis 
yra geresnis politikierius už 
jų visus “liderius” sudėjus juos 
visus krūvon.

* *
*

St. Valančius pasitraukė iš 
Universal State Banko

Stasys Valančius pasitraukė 
iš savo priederystės — pagelbi- 
ninko iždininko, Universal Sta
te Banke. Priežasties kol kas ne
paduoda.

ši žinia stebins daugelį. Va
lančius yra žinomas veikėjas ir 
inteligentas žmogus. Jo vardas 
žinomas visuomenei, jis sugebė
jo savo vardą iškelti ir dar kito, 
kurį žmonės jau įprato vadinti 
“pašenavotas”.

Ką mano p. Valančius veikti, 
dar nėr žinios. — Rymutis-

Brighfon Park
Dar apie Keistučio Kliubą ir 

bolševikiškas taradaikas

Kur atsidūrė Keistučio Kliu
bas? Ikišiol apie Keistučio Kliu
bą vis buvo atsiliepiama labai 
gerai. Nekartą skaitant apie jo 
nuveiktus darbus kildavo pas 
visus mintis, kad ir mes tai pa- 
darytumėm, jei imtumės už 
darbo su energija ir pasišventi
mu. žiūrėk, Keistutis tik pašel- 
pos kliubas, o kokius didelius 
veikalus stato scenoje, o ir pelno 
po $200 ar $300 nuo kiekvieno 
parengimo. Perskaitęs tokią ži
nutę lieki patenkintas* ir lig pa
skatintas neatsilikti, bet irgi 
kartu dirbti.

Bet nuo liepos 1 d. pradėjo ro
dytis kitokios žinios. Pirmam 
liepos siekmad’ieny prie K Ji ūboj 
prisirašė bolševikų taradaika 
Gasiunas- Strygas ir Jukelis ten 
jau nuo pereitų metų • tupėjo, 
bet jiedu tik vienas kitam į 
ausį pasikuždėdavo, bet viešai, 
neprasižiodavo. Tik jų tavorška 
kartais gana smarkiai užrikda
vo ant Dramos Skyriaus vedė
jo, bet ir tai tik tada, kada Dun
dulienės susirinkime nebuvo. 
Bet dabar kada į Kliubą atsi
bastė smarkusis barberiukas 
Gasiunas, tai tavorščiai pasi
merkė akimis ir sukruto; Tiioj 
ir bolševikiškos plepalienės špalr 
tose pasipylė visokie pravardžia
vimai Kliubo narių šmokais, 
šmugelninkais, menševikais, 
apie kuriuos ikišiol nebuvo gir
dėt, nes ikišiol visi Kliubo na
riai buvo lygus ir nebuvo jokių 
pravardžiavimų. Teisingai pa
tarlė sako, kad jei nevalus jau
tis pasisuks į švarią kaimenę, 
tai visus išteps. Taip ir Čia. Vos 
spėjo tie organizacijų griovikai 
įkelti koją į Keistučio Kliubą, 
kaip jie ir čia pradėjo griovimo 
darbą. Gerai dar, kad jie greitai 
pasisakė kas jie yra ir ko jie ie
ško, nes dabar visi žinos kokių 
nevalių svečių susilaukė gražus 
Keistučio Kliubas. Jie grūdasi į 
šį Kliubą ne tikslu gerinti jį ar 

didinti skaičių jo narių, nė tiks
lu gauti pašelpą ligoje. Į page
rinimus jie netiki, pašelpa jie 
nesitenkina. Jų tikslas yra griau 
ti veiklias organizacijas, apjuo
dinti gerą va«rdą, pasigrobti iž
dą ir paniekinti rimtai veikian
čius žmones. Ten kur karia ir 
smaugia sau nepatinkamus as
menis, kur jų tavorščiai badu 
marina nekaltus žmones, ten yra 
jų siela, tuos <įie giria ir remia.

Tokių žmonių turi saugotis 
kiekviena draugija ir nepriimti 
jų į savo tarpą, o Keistučio Kliu
bas priima juos kaipo kokius 
geradarius. Pirmininkas Alek
sandravičius irgi turėtų prisilai
kyti draugijos įstatų. Juk neiš
buvęs Kliube šešių mėnesių na
rys negali turėti ir pilno balso, 
nekalbant jau apie jų įėjimą į 
kokias komisijas. Tuo tarpu pir
mininkas leido įeiti W. Strygui į 
tokią svarbią komisiją, kaip 
konstitucijos taisymo, o Gasiu- 
nui jau įstojimo dieną leido įei
ti į Dramos Skyriaus tvarkymo 
komisiją. Jei kas ir patemija 
pirmininkui, tai jis atkerta: “jis 
gražus vyras, lai būna”. Taigi ne 
nariai laikosi įstatų, bet pirmi- 

■ninkas įstatus taiko sulig naujų 
narių. Nestebėtina tad, kad 
šiemet konstitucija jau trečiu 
kartu yra taisoma. Senuosius įs
tatus į krosnį sukišo, o trečius 
sudės į senuosius viršelius ir gal 
paliks, jei jie patiks IbolševL 
kiškiems taradaikoms.

Draugai kliubiečiai nesnaus
kite, matote kokią košę pradėjo 
virti Keistučio Kliube, o ir ta- 
vorščių organas pranešė kokius 
jie iš savo štabo atsiuntė, o jis 
turbūt žino ką kalba. Ikišiol nie
kas Kliubo narių' nepravąrdžia- 
vo, o dabar jau tai daro, o su 
laiku jie galės ir jus visus nu- 
šmugeliuoti. Jie jau ne kartą yra 
prakeikę jūsų Kliubą ir visaip 
bjauriausiais žodžiais jį išva
dinę, o jus juos priimate* . kaip 
gerus prietelius, kurie prie pir
mos progos bandys pasinaudoti 

'jūsų gerumu ir jus pačius nu
skriausti- Tokius žmones reikė
tų šalinti, nes jie kaip sarončiai, 
kurie būriais užpuolę sunaikina 
vieną gerą dirvą eina naikinti 
kitą. Neužmirškite kliubiečiai 
šio mano patarimo, o vėliau ne
reikės kaltinti savęs.

—Bolševikų Tavorščius.

Kensington
Lietuviai ir munšainas

Šis miestelis apščiai apgy
ventas lietuviais. Daugiausiai 
jie nesusipratę, tamsus, retas 
kuris jų priklauso prie drau
gijų, ant parengimų mažai te
silanko, nes didžiuma jų dar 
pasiganėdina bažnyčia ir mun- 
šainu. Per ištisas dienas tik 
traukia munšainą, o sulaukę 
sekmadienio eina į bažnyčią 
melstis, prašyti dievo, kad iš
gelbėtų jų dūšias, kurias bai
gia naikinti tas munšainas.

Munšainieriai jau patys pri
sipažįsta, kad munšainas suga
dino jų sveikatą, todėl jie da
bar nieko ir nebepaiso: žino, 
kad daugiau nebesugadins jos. 
Tik jiems galvasukis kaip iš
gelbėti tą dūšią, kad nereikė
tų jai degti po mirties katile 
kaip munšainui. Tai dabar visi 
munšainieriai susirūpino su 
savo dūšiomis. Jau kai kurie iš 
jų kreipėsi prie biblijos stu
dentų, kad jie jiems išaiškin
tų apie pragaro kančias. Bet 
pastarieji jiems išaiškino, kad 
degli nereikės dūšiai po mir
ties ’katile, nes tokio pragaro 
nėra, kurį kunigai jiems per
statų; ir jus nė vienas nenu
mirsi te, gyvensite amžinai, ku
rie tik įtikėsite į Kristų, o ku
rie yra mirę, tai tie atsikels iš 
numirusių 1925 m. Dabar vi
si munšainieriai subruzdo ti
kėti, o kad tas tikėjimas nuo
bodus, tai jie prisiverda mun- 
šaino ir traukia per dienas. 
Kuomet pusėtinai prisitraukia, 
tai nuvirsta nuo sėdynių. Pasi
likusieji iš jų irgi pradeda pa
mokslus sakyti, kad tur būt 
žmonės daugiau nebemirs, o 
mirusieji atsikels iš numiru
sių. Tik tie munšainieriai ne
pasako, kas turės atsikelti, ar 
tie, kurie ką tik nuo sėdynių 

nuvirto, ar ir į požemę nuo 
munšaino nuėję.

Užėjus bedarbei ir munšai
nieriai susirūpino, kad darbai 
visur sumažėjo, o sykiu ir 
kostumeriaji. Darbo negailia 
niekur gauti, o pragyventi rei
kia, skandintis gi baugu, nes 
kartais kartu galima ir dūšią 
paskandinti. Daliai’ bus pri
versti galvoti ir munšainieriai 
ką veikti ateityje, nes jie iki 
šiol nieko negalvojo, tik gėrė 
munšainą ir kitus girdė juo.

—Alginis Vergas.

Pranešimai
Kas, k*, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų, turės savo mėne
sini susirinkimą, rugpiučio 3 d. 1924 
m., 1 vai. po pietų, Tautiškos Bažny
čios svetainėje 35 ir So. Union Avė. 
Chicago, III. Taipgi visi nariai turi 
neatbūtinai pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir pasiimti seri
jas; taipgi .užsimokėti mokesčius.

— Vaidyba.

Tautiškos Parapijos išvažiavimas į 
Beverly Hills. Kalbės adv. K. Gugis 
ir kiti kalbėtojai, bus žaismės su do
vanomis. žaismes ves J. Uktveris. 
Pietus už dyką. Visus kviečia Komi
tetas.

Privažiuoti galima bile karais iki 
Ashland Avė. Ashland 87 į pietus iki 
galui, išlipus paeiti porą blokų į va
karus.

North S'idės Draugijų Sąryšio De
legatų susirinkimas įvyks liepos 31 
d., 7:30 vai. vak. 1822 Wabansia Avė,

— Rast. V. Rudis.

Amerikos Lietuvių Politiško Kliubo 
Humbult Park apielinkės (Distrikto) 
narių susirinkimas įvyke. Penkta
dienį rugpiučio 1 d., 7 vai. vakare, 
3310 Evergreen Avė. Visus tos apie
linkės brolius lietuvius ir lietuvaites 
skaitlingai kviečia prisirašyti.

— Kliubo Valdyba.

Brighton Park D. L. K. Keistučio 
Pašelpinis Kliubas turės savo mėnesi
nį susirinkimą, Rugpiučio 3 d. 1 vai. 
po pietų, McKinley Auditorium. Visi 
nariai meldžiami atsilankyti į tą su
sirinkimą, nes bus daug svarbių rei
kalų ir bus renkama darbininkai pik
nikui, kuris atsibus Rugpiučio (Au
gusto) 17 deiną. P. Čėsna.

Melrose Park. — Draug. Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos susirinkimai per 
tris mėnesius r— liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečią 
nedėldienį, 10 vąl. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rašt, V. Kasparunas.

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 prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

S'. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieny, rugpiučio 1 d., Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. 
vakare. — Valdyba.*

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
POIEŠKAU John Gutauto, kuris 3 

metai atgal gyveno ant 14 Place pas 
Julia širvinskiene. Malonėkit atsi
šaukti, greitu laiku, turiu labai svar
bų reikalą.

L. J. POSZKUS, 
6110 So. State St., 

Tel. Wentworth 3806
*  ■    — ■ L I ■. ■....................................... , I .1 «.....................

JIEŠKAU savo drauges, Marijonos 
Kavuliukės. Paėina Džiugų kaimo, 
Elžvilko vals., Raseinių apskr. Gir
dėjau kad gyvena Chicagoj. Meldžiu 
atsfišaukti, arba žinanti praneškit.

PETRONĖLĖ URBUČIUKĖ 
4424 So. Washtenaw Avė.

Tdl. Lafayette 5250.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas savo nu
irtą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popleruoti arba j naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darba galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: J
BRIDGfcPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Haflsted SU 

_________ Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
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.

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA PARTNERIO
Proga jaunam vyrui prisidėti prie 
Mail Orderio biznio ir turėsit gerą 
darbą; pinigų reikia įnešti $500; ki
tus atmokėsi iš padaryto pelno bizny; 
biznis išdirbtas per 2 metu! atsišaukit 
laiškais; kuris turit, pažymėtkit tele
foną, Antanas Simaska, Gen. Del., 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusios stenografės į 
advokato ofisą.

Atsišaukite tuojau.
A. A. SLAKIS, 

Advokatas, 
77 W. Washington St., 

Tel. Dearbom 9057.

REIKIA —
Moteries virėjos, naktimis, 

šešios naktys savaitei.
Atsišaukite

4169 So. Halsted St.

REIKIA —
Patyrusių moterų sortavimui 

skudurų.
L. DRAY,

1342 So. Racine Avė. h

SIŪLYMAI KAMBARĮ^
RUIMAS RENDAI vienam ar 

dviem vyram, su valgiu ar be 
valgio. Ruimas patogus gyve
nimui. Kreipkitės.

3308 Wallace St.
• 2 lubos užpakalis

RAKANDAI
PARDAVIMUI geri rakan

dai da visai kaip nauji. Par
duosiu už priienamą kainą — 
norinti pirkti pasiskubinkite.

3352 So. Morgan St.

" TARSIDUODA už pusę kainos 6 
kambarių rakandai gali nupirkti įmo
kėdamas $200. Player pianai ,setas, 
pečiui, karpetai ir kitokie visi daly
kai, kas reikalinga prie gyvenimo; 
taipgi galima gyventi ant vietos, nes 
priežastis pardavimo savininkas iš
važiuoja ant ūkės.

Platesnių žinių kreipkitės
3352 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Oldsmobile 8 ci- 

linderių touring sport model, geram 
stovyje. Parduosiu pigiai tik už 
$475. i

5544 Indiana Avė.
Klauskite janitoriaus

PARDAVIMUI automobilius 
Paige sport 1921, perbudavotas 
ir naujai permalevotas. Kaina 
$300.

3021 Parnell Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA! EXTRA!

Pardavimui Restaurantas gra
žioj vietoj. Ilgas lysas, pigi ren- 
da, priežastis pardavimo aplei
džiu miestą. Kreipkitės

148 W. 69th St.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS 
Turiu parduoti tuojau iš priežasties 
apleidimo Chicagos, $700 vertės gro
jikų pianą, su benčiumi, 1251 rolių, ca- 
binet ir t. t. Kaina $125.

3324 N. Marshfield Avė.
Klauskite parodymui Mrs. Masonic- 

nės pianą.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė Roselande, parduodam apie $6000 
tavoro kas mėnesį, 4 dirbam, lysas 
3 metams, renda pigi, priežastis par
davimo einu j kitą biznį.

B. PETKUS, 
10742 So. Michigan Avė.

GREITAS BARGENAS valymo ir 
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba
riais pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, darbar parduosiu už 
$250, nes turi parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

209 W. 51st St.
arti Wentworth Avė.

PARSIDUODA Restoranas, vieta 
graži, biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas partnerių. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite .
2065 Coulter St.

PARDAVIMUI duonkepykla, 
kepama juoda duona, sena iš- 
dirpta vieta. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St., No. 135.

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
krautuvė. Vieta apgyventa lie
tuviais.

2947 W. 63rd St.,
^el. Republic 1622

PARSIDUODA grosernė ir 
“Delikatesen” krautuve, senas, 
išdirbtas biznis. Parduodu su 
visais įrengimais.

919 W. 63rd St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, minkštų 

gėrimų (Ice Cream) ir visoldų 
smulkmenų krautuvė. Parduodu 2 
aukštų medinį namą ant Bridgeporto. 
Nupirksit viską pigiai. Kreipkitės 
prie savininko.

4958 Wčntworth Avė., 
Tel. Yards 0903.

DELIKATESEN krautuvė, pui
kiausia, naujos mados, gerai apsimo
kantis biznis, tirštai apgyventame re
zidencijų distrikte, West ‘Side. Nėra 
jokios kompeticijos, visa apielinkė 
priklauso prie šios vietos. Augštos 
rųšies rakandai ir stakas, rendos $50, 
su gyvenimui kambariais. Piniginiai 
reikalai priverčia greit parduoti, ati
duosiu viską už $1750. Dalinais iš
mokėjimais, jei reikės. Yra verta 
dvigubai.

5622 W. Division St., 
kampas Parkside Avė.

Imkit Grand Avė. karus ir persės- 
kit ant Division važiuokit j vakarus.

KENOSHA, WIS.
Parsiduoda bučernė ir grosernė vi

sokių tautų apgyventoj apielinkėj, 
biznis senai išdirbtas, puikiai įrengta 
žodžiu sakant tikrai pelninga vieta ir 
pigiai, pardavimo priežastis savinin
kas turi kitą biznį. Klauskit pas

J. H. PHILIP, ’
310 Main St., ..... Racine, Wis.

PARSIDUODA grosernė ir pieno 
stotis. Gera vieta, lietuvių apgyven
ta. Biznis eina gerai. Jeigu kas no
ri, gali ir su namu pirkti. x

Prašau atsišaukti pas savininką.
1417 So.. 49th Ct., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatėsen , ir • bučernė, kampine 
krautuvė, geroje vietoje. Savi
ninkas nori apleisti miestą.

4300 So. Mozart St.

PARSIDUODA grosernė ir 
pieninė, biznis geras, lietuvių 
kolonijoj, priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos, 1413 So. 
49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA krautuve, Ice 
Creamo, kendžių, tabako, ciga
rų ir šiaip visokių dalykų ir 
minkštų gėrimų, parduosiu pi
giai, priežastį patirsit ant vie
tos, 1737 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė senai biz
nis išdirbtas;-arti lietuviškos bažny
čios ir mokyklos. Biznis cash. Tu
ri buti parduota greitu laiku.

Atsišaukite
4541 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Sue, taipgi geroj apielinkėj tarp dvie
jų strytkarių laines gera biznio vie
ta per ilgus metus išdirbta parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą ar
ba mainysiu ant namo ar automobilio, 
pardavimo priežastis du bizniu, vieną 
turiu parduoti. Atsišaukite tuojau, 
Naujienos, Box No. 521.

ANT PARDAVIMO Restoranas ir 
Lunchroom-, parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, automobiliaus, bučer- 
nės ar kito biznio.

Kreipkitės
722 W. 35th St., 

Phone Boulevard 3249

PARŲAVIMUI t bučernė ir 
grosernė lietuvių apgyventoje 
kolonijoje — biznis išdirbtas.

Atsišaukite
3336 Lowe Avė.

NAMAI-ZEME
STOP—STOP

Sustok mokėti augštą kainą už ne
vertą ūkį, ten kur pustynes ir balos, 
kur nėra marketų, tai tenai žmones 
skurdą kenčia, bet atvažiuok čionai, 
matysi kaip lietuviai gyvena ir ką 
turi užauginę ir už kiėk parduoda sa
vo produktus, tada pirk ūkę. Tada 
patarsi savo draugams ir pažysta
miems važiuoti pas P. D. Andrekus, 
kad ir jiems pririnktų gerą ir pigią 
ūkį, su puikiais sodnais ir javais, upė- 
liais ir arti miesto.

40 akrų, 20 akrų sodno, 20 akrų 
dirbamos, gera stuba, ir«barnė, kaina 
$1800.

40 akrų, 8 akrai girios, 6 akrai 
sodno, bėga upė, gera stuba, 6 kam
barių, barnė ir kiti budinkai geri, gy
vuliai, javai, viskas $2700.

20 akrų, maži budinkai, gera žemė, 
arti miesto $250.

40 akrų, gera žemė ir miško, arti 
miesto, $800.

119 akrų, geri budinkai, pusėtina 
žem-ė, didelis sodnas, $3300.

160 akrų, gera žemė ir miško, 
$5,000, geri budinkai,

80 akrų, geri budinkai $1900.
40 akrų, molis ir juodžemė, geri bu

dinkai ir prie cementinio kelio, daug 
pievų, kaina $2400.

80 akrų, gera žemė ir budinkai, 3 
arkliai, 8 karves, javai ir padargai, 
200 vištų, miško, upė, sodnas, už 
$3800. Visos ant labai lengvo išmo
kėjimo.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

EXTRA BARGENAS!
Savininkas išvažiuoja ant farmu, 

Parsiduoda mūrinis namas, 3 aukštų, 
6 flatų po 4 kamabrius. Elektra, pa
sas, aukštas beismantas. Priim-u lo
tą ir automobilių kaipo rankpinigius. 
Agentai nesikreipkit.

T. SMILGA, 
3360 S. Wallace St., 1 lubos frontas

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI mūrinis na

mas, yra elektra, gasas, kaina 
$4500. Atsišaukite tuojau, nes 
tai yra labai didelis bargenas.

J. Zaruba
3251 Normai Avė.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 6—5 kam-abrių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,700.

2441 W. 45th Place

PARDAVIMUI biznio kampas, 
4572 Gross Avė., krautuvė 8 kamba
riai gyvenimui, garadžius dėl 2 ma- 
šinų, 3 lotai pardavimui.

Pardavimui didelis namas. Storas, 
salė, kambariai pagyvenimui ir 6 
flatai. Mėnesinių įplaukų $215.

Atsišaukite
J. SCHULTZ, 

4628 So. Wood St.

PARSIDUODA trys bizniavi muro 
namai; ant kampo; po 3 pagyvenimus 
kožnas — 7 ir 5 kam-b. ir 4 bizniai: 
saliunas, bučernė, barbemė ir eliub 
ruimis. Didis bargenas. Renda $300. 
Kampas Wallace St. Tel. Lafayette 
Parduosiu už $18,000, 556-558 W. 37th 
St. kampas VVallace St., Tel. La
fayette 0919.

PARSIDUODA medinis namas 2 
aukštų, 4 pagyvenimų, gesas, elektra, 
vanos ir kiti naujos mados paranku- 
mai, didelis beizm-antas ir garadžius 
2 karams. Rendos atneša $90.00 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į Lietuvą, 2037 Canalport Av., 
Povylas Jankus.

CICERO BARGENAS
Dviejų flatų naujas mūrinis 

namas, 5—5 kambariai, garu 
apšildomi, visi naujausi įtaisy
mai, parsiduoda labai pigiai; 
reikia įmokėti du tūkstančius 
dolerių.

C. P. Surumskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641
Chicago, III. x

PARDAVIMUI į Mt. Greenwood, 
III. ir Sawyer Avė., 5 kambarių 
cottage su dideliu augštu, lotas 31 pė
da, kaina $5600, įmokėti $1000, kitus 
pol $25 į mėnesį ir padukanas. Atda
ra dėl apžiūrėjimo. George Brikman, 
8000 S. Halsted St. Tel. Stevvart 1177.

STEBUKLINGAS BARGENAS
Kampinis muro namas, akmeinis 

frontas, aukštas skiepas. 3 fletai po 
6 kambarius. Maudynės, elektra, 
kambariai šviesus, rendos į mėnesį, 
$122.00. Kaina be agento $12,000. 
Kreipkitės pas savininką į Storą 

834 W. 33rd St.

PIRKIT NUO SAVININKO
Pardavimui 3 biznio lotai, 25x125 

ant 69 St., 1-as lotas nuo Western 
Avė. N. E. kampas 50x125 ant West- 
ern Avė., prie 82 st., parduosiu pigiai.

GEORGE BOGOVICH, 
2033 W. 21 PI. 

Phone Canal 4982

GERIAUSIAS puikių namų barge
nas Clearinge, 5 kambarių mūrinė 
bungalow; 2 lotai, pieva, krūmai ir 
medžiai, turiu atiduoti už $7700, pini
gais $4500. i

E. BOSTRUM, 
6146 So. Major Avė., 
Phone Republic 5806

Chicago Lawn
% bloko nuo Kedrie, 6 kambarių 

puikus namas, pečiumi šildomas, na
mas labai gerame padėjime, kaina 
greitam pardavimui $4500, pinigais 
$2000, kitus po $35 j mėnesį. Del 
informacijų atsišaukite.

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

Marquette Manor
Naujas, 2 flatų mūrinis namas, 5-5 

dideli kambariai, sun parlor, su už
daromomis lovomis, porčiai dėl mie
gojimo, gasiniai pečiai ir ledui baksai, 
steam heat, rėikia pinigų $5,000. Pa
imsime tuštį namų arba cottage kai
po dalį jmokėjimo. Del platesnių ži
nių kreipkitės

, 2514 W. 63 St.
Phone Republic 1932

EXTRA! Parsiduoda geras 
biznis su namu ir visais įtaisy
mais, tai yra saliunas, ant gero 
kelio. Kas mėgstat tokį biznį at
sišaukit. Parduosiu pigiai, 453 
Vermont Avė., Blue Island, III.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILŽ, Managttr
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