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Vai frondai anio oiilrtvhacrranc|i°s prezidentas MII- Naujas Japonijos kabi V ui gdlludkaplu oUI\ljUUu| lerand’as pasitraukė tas sudarytas

Lietuvoj Nauju respublikom prezidentu 
bus ateinanti penktadienį iš
rinktas Painleve arba Dou- 
mergue.

Kebli Latvijos vyriausy 
bes padėtis

Angly-Rusy derybos da 
rančios pažangos

Lenky prasimanymai

Lenkai stiprina karinome 
nę Lietuvos pasieniu

Albanijos revoliucininkai, paė
mę viršų, įsteigė naują valdžią
Vėl klaikys gandai apie 
dideles suktybes Lietuvoj
Finansų ministeris kun. Petru

lis esąs pabėgęs užsienin su 
milijonais dolerių 
Pinigų.

valstybės

CHICAGOS lenkų 
Związkowy paduoda 
nutę iš Berlino, gegužės 27 da
ta:

“Dienraščių pranešimais, Lie
tuvos finansų ministeris Petm- 
hs, paėmęs 1V2 milijono dolerių 
asignatais ir 200 milijonų aukso 
markių pabėgo į užsienį. Ta ži
nia padarė negirdėto įspūdžio 
visame krašte. Del šitos sukty
bės kabineto padėtis pasidarė 
labai netvirta.”

Lietuvos litas smarkiai krintąs 
žemyn.

Antra to paties Dz. Związko- 
wo žinia iš Kauno skelbia:

“KAUNAS, birž. 9. — Sąry
šy su girdais, kad finansų mi
nisteris Petrulis papildęs sukty
bių, lito kursas ėmė smarkiai 
kristi. Šiandie vienam doleriui 
mokėta 15 litų, tuo tarpu iki 
šiol kursas buvo 10 litų. Vyriau
sybė žada vartoti visų priemo
nių, kad pataisius lito kursą.”

[Absoliučiai nesinori tikėti, 
kad šitie pranešimai butų tei
singi. Ar nebus čia pačių len
kų prasimanymas tikslu diskre
dituoti Lietuvos reikalus užsie
ny? Andais tas pats Dz. Związ- 
kowy skelbė, kad didelių sukty
bių, siekančių 500,000 litų, buvę 
susekta žemes ūkio ir valsty
bės turto ministerijoj, tokių jau 
suktybių padaryta esą ir finan
sų ministerijoj, ir kad į tas suk
tybes esąs įveltas finansų mini
sterio Petrulio svainis Liutkus.]

Dziennik 
šitokią ži-

Lenkai stiprina karinome- 
nę Lietuvos pasieniu

Giriasi padarę “stipraus 
džio” Kaunui.

įspu*

VARŠUVA, virž. 10. — Pas
taromis dienomis karinis kordo
nas ties Lietuvos, o iš dalies ir 
ties Rusijos sienom liko drūčiai 
sustiprintas.

Lietuviai apsimetę keliaujan
čiais į Vilnių maldininkais, bu
vo sukėlę sumišimų. Tardymai 
iškėlė į aikštę daugelį dalykų 
Vilnijoj — kaip lietuvių taip ir 
bolševikų. Lenkų valdžia tardy
mų davinius kol kas laiko slap
tybėj.

Griežtas lenkų vyriausybės ir 
kariuomenės žingsnis padarė 
stipraus įspūdžio Kaunui, o 
prezidento Wojciechowskio ke
lionė ir jo kalba Vilniuj davė 
žmonėms ir valdžiai suprasti, 
kad lenkų politikos kursas kro
suose [lenkų pasiglemžtuose 
kraštuose] nebus pakeistas.

Lenkų delegatas Tautų Ly
goj, A. Skrynski gavo ministe- 
rio Zamoyskio įsakymą nė Žin
gsnio nenusileisti nuo lenkų rei-

kalavimų, pagrumciant dagi pa
sitraukimą iš 1 ygos.

Albanijoj įsikūrus demo 
kratinė valdžia

Revoliucininkams paėmus sos
tinę, senoji federalinė valdžia 
pabėgus į Jugoslaviją.

ROMA, birž. 11. — Oficialis 
vyskupo Fan Noli pranešimas 
patvirtina žinią, kad Albanijos 
sukilusiųjų nacionalistų jėgos 
paėmusios krašto sostinę Tira
ną. Pirmutinės revoliucininkų 
kariuomenės dalys įėjusios Ti- 
ranon antradienį ii’ buvusios 
žmonių pasitiktos su dideliau- 
sioms ovacijoms. Sostinė paim
ta be kraujo liejimo.

Ahmed Zogu su tuzinu savo 
šalininkų pabėgęs į Jugoslaviją.

Vyskupas Noli, kurs laikino
joj valdžioj pasiėmęs eiti užsie
nio reikalų ministerio ’parelgas, 
telegrafavo visiems užsienio at-j 
stovams Albanijoj, kad nuo šio 
laiko jie turėtų reikalo su nau-j 
jaja valdžia.
Italija ir Jugoslavija žada nesi- 

maišyti į Albanijos dalykus.
VIENA, Austrija, birž. 11.— 

Iš Bielgrado gauta čia šitoks 
pranešimas:

“Jugoslavijos ir Italijos val
džios, pasikeitusios nuomonė
mis, pareiškia, kad jos sutiko 
nedaryti jokių žingsnių, kurie 
galėtų trukdyti nepriklausomos 
Albanijos dalykams rutulotis. 
Abidvi valstybės žiuri į einan
čią. ten. kovą kaipo į Albanijos 
vidaus dalykus.”

Komentuodami šitą pareiški
mą vietos laikraščiai sako, kad 
ta bendra nota skelbia! labai įta
riamą neitralumą, kadangi yra 
visiems žinoma, kad Italija su
kilėlius remia.

Čekoslovakijos socialistai 
įsteigė “Darbo namus”

Pastatyti parodai, jie paskui 
bus socialistų kultūrinio gy
venimo centras.

PRAGA, Čekoslovakija, birž. 
11. — Čekoslovakijos socialistai 
pasistatydino Aussige gražius 
“Darbo Namus” pramonės paro
dai, kuri tęsis nuo šio birželio 
iki rugpiučio mėn.

Apsiausti iš visų pusių trio- 
bėsiais, kuriuose bus išstatyti 
parodai kapitalizmo produktai, 
Darbo Namai su savo raudonąja 
vėliava stovės kaipo Čekoslova
kijos socialistų organizacijos 
tvirtumo įrodymas.

Fondas tiems Darbo Namams 
pastatyti buvo sudėtas Čekoslo
vakijos vokiečių darbininkų, su
siorganizavusių į profesines są
jungas, kooperativus, ligos ir 
mirties susišelpimo draugijas ir 
socialistų partiją.

Darbo Namai bus Čekoslova
kijos vokiejčių socialistų parti
jos narių kultūrinio gyvenimo 
centras. ,

esa-
Fran-

išrinks

. PARYŽIUS, birž. 11. — Fran- 
cijos prezidentas Mjilleijand’as 
šiandie rezignavo.

Penktadienį (rytoj) bendra
me senato ir atstovų rūmų su
sirinkime Versalėj bus išrink
tas naujas respublikos prezi
dentas.

I Tuo budu naujo parlamento 
kairiųjų didžiuma savo tikslo 
pasiekė: privertė p. MiŲerand’ą 
apleisti Elysee rumus, privertė 
atsistatydinti. Jo rezignacija 
buvo šiandie abiejuose parla
mento rūmuose perskaityta.

į Ligi bus išrinktas naujas pre
zidentas, vyriausiojo krašto, val
dytojo galia bus rankose 
mosios ministerijos, su 
cois-Marsal prieky.

I Kai Versalės seimas
Millerand’o įpėdinį, Marsal’o ka
binetas tuojau atsistatydins.

Į Naujai išrinktasis respubli
kos prezidentas veikiausia ant 
rytojaus, šeštadienį, pasikvies į 
Elysee rumiis p. Herriot’ą, par- 

Į lamento didžiumos lyderį, ir 
prašys jį sudaryti ministeriją, 
nuo ko jis, tikriausiai, nebear 
sisakys.

Kandidatais respublikos prezi- 
|dento vietai yra du: senato pir
mininkas Doumergue ir atstovų 
rūmų pirmininkas Painleve. 
Katras jųdviejų bus išrinktas, 
parodys penktadienis.
Naujas Frandjos kabinetas bu

siąs sudarytas penktadienį
PARYŽIUS, birž. 11. —, Ra

dikalų vadas p. Eduardas Her- 
riot, norėdamas atidirbti už su
gaišintą laiką, žada dar penkta
dienį sudaryti naują valdžią, 
kad galėtų šeštadienį pr'isistžA- 
tyti parlamentui, o jau pirma
dienį ir antradienį turėti konfe
renciją su Anglijos premjeru 
MacDonaldu. Jis nori kuovei- 
kiausiai pasitarti ekspertų repa
racijų plano ir francuzų-anglų 
didesnio susiartinimo reikalais.

TOKIO, Japonija, birž. 11. — 
Naujas koalicijos kabinetas, su 
ministerių pirmininku Kato 
priešaky, šiandie prisistatė 
princui regentui ir gavo jo įga
liojimą užiimiti pasitraukusio 
premjero Kijouros kabineto vio- 

Itą.
Naujan kabinetan įeina ba

ronas šidehara, buvęs ambasa
dorius Washingtone, kaipo užsie 
nio reikalų ministeris; admiro
las Takarabe, laikęs ir pirmiau 
tą vietą, laivyno ministeris; 
Korekijo Takahaši, buvęs pir
miau premjeru, žemės ūkio ir 
prekybos ministeris; Ki Inukai, 
susisiekimo ministeris; gen. A- 
kagi, karo ministeris, — tą vie
tą jis užėmė ir buvusiame Kiyo- 
uros kabinete.

Sulyg partijomis, ministerių 
personalas susideda iš keturių 
kensikajų, dviejų seij-ukajų, vie
no kakušino kliubo ir keturių 
nepartinių narių.

Paskyrus užsienio reikalų mi- 
nisteriu baroną šideharą, ilgus 
metus buvusį ambasadorium 
Washingtone ir labai gerai su
prantančiam Amerikos dalykus, 
tikimos, kad jis savo politiką su 
Amerika stengsis Vesti susitari
mo ii’ draugingumo keliu.

Ishii — naujas Jungt. Vals
tijoms anibasadorius.

TOKIO, birž. 11 
kad vietoj pasitraukiančio Ha- 
sano Haniharos Japonijos am
basadorium Washingtone bu
siąs paskirtas Viskantas Hiju- 
hiro Ishii.

motu
, — Yra žinių,

Rumanija pripažino Grai 
kijosrespubliką

Nežiūrint Rumanijos karalienės 
piktumo, kain jos žentas ne
teko Graikijos sosto.

Vokietija protestuoja
Jauty Sąjungai

Reikalauja, kad francuzų ka
riuomenė pasitrauktų iš Saa- 
ro klonio.

GENEVA, Šveicarija, birž. 11 
— Vokietija padavė Tautų Ly
gai protestą dėl Franci jos lai
kymo savo kariuomenės Saaro 
klony. Saaro klonis yra Vokie
čių anglių kasyklų sritis. Ver- 
salės sutartim, Franci jai buvo 
duotos išimtinos teisės eksploa
tuoti Saaro kasyklas per penkio- 
liką metų.

Vokietija prašo, kad francu
zų okupacinė kariuomenė butų 
ištraukta, o vietoj jos kad butų 
sudaryta vietos žandarmerija 
policijos pareigomis eiti. Lygos 
taryba prašoma tuojau nustaty
ti dieną, kada francuzų kariuo
menė turėtų apleisti kraštą.

Vokietija nurodo, kad Franci- 
jos kariuomenė, nuolatos būda
ma Saaro krašte, padarysianti 
didelės ir negeidžiamos įtakos 
plebiscitui, kurs turės nuspręs
ti tos teritorijos ateitį penkio
likos metų laikui išsibaigus. 
Dabar tas kraštas yra Tautų 
Lygos administruojamas. Ple
biscitas nuspręs, ar kraštui su
sidėti su Franci ja, ar su Vokie
tija.

Tautų Lygos taryba Vokie
čių notos svarstymą atidėjo ru- 
gpiučio mėnesio posėdžiui.

ATĖNAI, Graikija, birž. 11. 
—Nežiūrint numani jos karalie
nės dėtų per du mėnesiu pastan
gų, kad Graikų respublika ne
būtų pripažinta, Rumunijos val
džia šiandie oficialiai pripažino 
naują Graikijos valdžią.

Rumanijos karalienė prieši
nes pripažinimui dėl to, kad ji 
yra motina buvusios Graikų ka
ralienės Elzbietos, kuri su savo 
vyru, buvusiu Graikų karalium 
Jurgiu, neteko sosto.

Ryga [Elta]. — Gegužės 9 d. 
Latvijos vidaus reikalų minis
teris Birznieks, artimas dėmo- 
kratiniems sluogsniams, įteikė 
ministerių prezidentui Zamu- 
eliui atsistatydinimo raštą. At
sistatydinimas priimtas. Atsis
tatydinimas įvyko dėl nesuta
rimų tarp jo ir valdžią remian
čios partijos. Jo atsistatydini
mo reikalavo kairieji socialde
mokratai, kuriais remiasi vy
riausybė. Pastarieji jau senai 
reiškė nepasitikėjimo ministe- 
rio vedamaja vidaus politika, 
nužiūrėdami joje pataikavimą 
dešiniesiems. Sodialdetnokratai 
reikalavo imtis griežtų prie'- 
monių prieš dešiniųjų, aktyvių
jų tautininkų organizacijas. 
Bet buv. ministeris tų reika
lavimų nebojo. Atviras konf
liktas iškilo reorganizuojant 
politinę apsaugą, kuri sujung
ta su kriminale policija ir pa
vadinta centraile krim. polici
ja. Jos viršininku p. Birznieks 
kandidatavo buv. politinės ap
saugos viršininką, bet social
demokratai užprotestavo ir da
lykas baigėsi ministerio atsta
tydinimu. Sąryšy su tuo reiš
kiama nuomonių apie socialde
mokratų įtakos didėjimą val
džioje.

Įvykusis ministerio atsista
tydinimas sukėlė viso kabine
to krizio pavojų, nes dalis de
mokratinio bloko narių nesu
tinka su nusileidimu; soc-dem. 
Taip pat viduje iškilo nesutari
mų. Pa v., latgaliečių partijos: 
dafho.(lir pažangioji ir krikš
čionių ūkininkų, kurios abidvi 
įeina koalicijom įteikė valdžiai 
ištisą eilę reikalavimų, liečian
čių 'Latgali jos reikalus. Tie 
reikalavimai daugelyje punktų 
visai priešingi vienas kitam, 
taigi, juos suderinti bust sun
koka. Gi reikalavimų atmeti
mo a t vėju je partijos pasilieka 
sau laisvas rankas. Iš kitos gi 
pusės opozicijos partijos 
dėjo derybas apie naujos 
gumos Seime sudarymą, 
komibinaelijose opozicija
tosi su skilimu dem. bloko tar
pe. Vis dėlto koalicijos sferos 
žiuri į susidariusią padėtį op
timistiškai.

LONDONAS, birž. 11. — 
Daily Herald užgina skelbiamas 
Londono Times ir kitų konser
vatorių laikraščių pasakas, kad 
buk Anglų-Rusų prekybos de
rybos nuėjusios niekais. Herald 
sako, kad tos derybos 
suojančios ne blogai, 
klausia Times’o, kokia
vaduojas p. Astor, priešginiau- 
damas Anglų-Rusų susitarimu. 
Nutraukimas reikalų su Rusija 
juk tik pakenktų Anglijos pra
monei. '

progre- 
Herald 
logika

LONDONO POŽEMINIŲ GEL- 
ŽKELIŲ STREIKININKAI 

GRĮŽO DARBAN.

LONDONAS, birž. 11.—Apie 
1500 streikavusių Londono po
žeminių gelžkelių konduktorių 
ir motormanų sugrįžo dirbti, 
bet jėgos įstaigų darbininkai te- 
bestreikuoja ir dėl to ne visi 
dar traukiniai gali reguliariai 
bėgioti.

Kaunas [E]. — “Kurjer Po- 
ranny” iš gegužės 9 d. įdėjo 
sensacingų, lenkų nuomone, 
žinių apie susektą Lenkijoj 
milžinišką sąmokslą. Ypač sen
sacijos pobūdžio turi pats ži
nios vardas: “Kozgromienie 
szatanskich zamyslo\v Litwy i 
Bolszewiji.” Pasirodo, kad len
kų laikraščio žiniomis, Lietu
va ir Rusija sudariusios planą 
įsteigti slaptą organizaciją, ku
ri turėjusi išsprogdinti amuni
cijos sandėlius Lenkijos pasie
nio tvirtovėse. Jau esą suimta 
32 žmonės. Organizaciją finan
savęs Smolensko Rusų žvalgy
bos skyrius “raz\viedupr” ir 
savo agentams mokėjęs brili- 
jantais. Paskaičius šiuos pra
simanymus, nežinia kuo dau
giau stebėtis: ar laikraščio pik
ta valia, ar jo naivumu, beieš
kant naujų Lietuvos priešingu
mo 
gi u. 
kių 
jei

DONERVETER, BERLINE 
ALAUS NEBĖRA.

Del bravorų darbininkų streiko 
2000 “bierhalių” turėjo užsi
daryti.

BERLINAS, birž.- 11. — Del 
jau kelinta diena besitęsiančio 
bravorų darbininkų streiko pa
sidarė alaus badas, ir apie du 
tūkstančiu “bierhalių” (smuk
lių) buvo privestos uždaryti sa
vo duris.

Koteliai ir šiaip didesnės įs
taigos, kurias turtingesnieji 
birgeriai ir keleiviai lanko, yra 
alum aprūpinti — iš Miuncheno, 
Dortmundo, Wiurchburgo ir ki
tų bravorų centrų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 11 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.31
Belgijos, 100 frankų ............... $4.55
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Franci jos, 100 frankų ..........   $5.29
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.49
Olandijos ,100 florinų............ $37.40
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.53
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.60

VEZUVIJAUS VULKANAS
ĖMĖ SMARKIAU VEIKTI

NEAPOLIS, Italija, birž. 11.
— Vezuvijaus išsiveržimai da
ros vis smarkesni. Atsidarė du 
nauji krateriai ir visi trys cen
trai meta laukan lavą pirkšnis 
ir pelenus. Viduj, girdėt nuolati
nis dundėjimas. =

Chicago ir apielinkė. — Iš da
lies apsiniaukę; būriais lietus su 
perkūnijom; maža temperatū
ros atmaina; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Saulė teka 5:13, leidžias 8:26

pra- 
dau- 
Savo 
skai-

SIENOS VEDIMAS TĄRP 
LIETUVOS IR LATVIJOS 

VĖL PRASIDĖJO

Ryga (E). — Lietuvos-Lat
vijos sienų galutinio nustaty
mo darbas, kurs žiemos metu 
buvo pertrauktas, dabar vėl 
atnaujintas. Latvijos teihniš- 
kosios komisijos antroji gru
pė jau išvažiavo Subato sritin. 
Darbus pradės griovių kasimu 
sausesnėse vietose. Technišką
jį sienų darbą tikimasi pabaig
ti šią vasarą, paliekant žiemai 
atsiskaitymą. Dar lig šiol neiš
rištas atlyginimas pasienio gy
ventojams už nuostolius, kurie 
jiems kilę pravedant tarp abie
jų valstybių sieną.

LENKŲ MOKYKLOSE ĮVE
DAMA ANGLŲ KALBOS 

PAMOKOS.

VARŠUVA, birž. 11. — Len
kų švietimo ministerija nutarė 
įvesti mokyklose mokymą anglų 
kalbos. Dabar svetimų kalbų 
mokoma francuziškai ir vokiš
kai.

I

NEW YORKAS, birž. 11. — 
Rusų caro laikų rubliai staiga 
pabrango. Per pastarąsias dvi 
savaiti jie buvo čia pakilę nuo 
$400 iki $1000 už milijoną rub
liu, o antradienį milijonui mo
kėta net $2000.

įrodymų Lenkijos atžvil- 
Neišsimokctų minėti to- 

karštos fantazijos vaisių, 
jie aiškiausiai necharakte

rizuotų sunkios Lenkijos vi
daus padėties ir nerodytų ko
kių priemonių turi griebtis 
Lenkija, kad išlaikius prasima
nymų ir ginklų pagalba pagrob
tas sritis, kurios nuolat grau
žia Lenkijos sąžinę... (“Rzecz- 
pospolita” tą įvykį visai kitaip 
traktuoja, Nesusitarė tur būt).

TURKIJOJ STOKA MOTERŲ 
GYDYTOJŲ.

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
11. — Turkijoj labai reikia gy
dytojų moterų, kadangi vy
rams gydytojams uždrausta 
mahometonų tikėjimo moteris 
prižiūrėti. Del to amerikiečių 
Rockefellerio fundacija žada įs
teigti Konstantinopoly mokyk
lą “nursėms” ir medicinos kole
giją moterims.
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KORESPONDENCIJOS

Hemphill, W. Va.
Darbai apstojo.

Apie šią vietą yra nemažai 
anglio kasyklų. Bet darbai eina 
ne kaip. Daug darbininkų atlei
sta, ir jau trys mėnesiai sueina, 
kaip jie neturi jokio užsiėmimo.

Tik Caples apielinkėj kasyk
los pradėjo kiek krutėti nuo 
birželio 7 d. Kaip ilgai, — tai 
dar nežinia.

Medžioja naminės dirbėjus.
Seniau buvo kalbama, kad 

namjinę tedirbą tik paprasti 
žmoneliai — (Jarbdninkai. Jie 
tai, girdi, laužo įstatymus ir 
neleidžia įvykinti prohibicijos. 

Bet pas mus atsitinka priešin
gai. Skystimėlį varo ir turtuo
liai, piniguočiai. Štai, nesenai, 
policija surado, kad anglio kasy
klų superitendentas buvo paslė
pęs savo dirbtuvėse bravorą ir 
laikė jį net tris, o gal ir daugiau 
mėnesius.

Kitoj vietoj irgi tas pats. Ca
ples distrikte kasyklų viršinin
kas I. L. Muilins buvo suimtas į 
ir nuvestas pas komisionierių. i 
Tik užstatas sumoje dviejų tu-' 
kstančių laikinai jį paliuosavo. i 
Tuo pačiu laiku buvo suareštuo
ti dar trys asmenys, už tą patį 
nekaltą skystimėlį. Federalis tei 
smas teis juos Blucfield’e, bir
želio 17 dieną.

Matyt, tas užsiėmimas pelui n-’ 
gesnis ir už anglio kasima, nes 
juo užsiima net ir tokie augšti, 
turtingi žmonės. —X. J

nors ap
kurtę tu-

moterys

bę kokių nors skarmalų, koji
nių, sunešiotų, sulopytų rūbų 
nešasi namo, kad kaip 

,rėdyti savo moteris, o 
ri, ir vaikus.

Daugelio lietuvių
yra tik ką iš Lietuvos, nemačiu
sios pasaulio. Nors joms apsirė- 
dyirųis nelaužo dar galvos, bet 
visgi nujaučia gyvenimo sunke
nybes. Randasi ir tokių, kurie 
įtakoje tokio vargingo stovio 
nupuolė doroj. Pamirštama, 
kad yra vedę ir turi žmonas, jei 
ne prie savęs tai bent kur nors 
Suvienytose Valstijose arba 
Lietuvoj. Svetimieji, mat, ge
resni, nes nuperka saldainių ar
ba šiaip meiliai prakalbina.

Vienu žodžiu, trūksta šviesos 
ir susipratimo. Vargšams lie
tuviams, rodos, jau laikas butų 
susiprasti. — J. S.

vaisių gerumą, šiomis dienomis 
parodė du įvykiai...” Ir taip be- 
tęsdamas savo iškalbingumą, 
“Draugas” užsipuola ant “Nau
jienų,” kad jos esančios didžiau
sias bedievybės platintojas ir 
apaštalas. Išeina, kad “Naujie
nų” rėmėjas ir skaitytojas gali 
kunigus šaudyti, vaikus žudyti 
ir papildyti visokius kitus bjau
rius darbus.

Nesiimdamas atsakinėti į tai, 
norėčiau tik paklausti “Drau
go”, kodėl jis pamiršta kliošto- 
rinių apaštalų nusidėjimus, ku
rių visgi yra nemažai (Maco- 
chas ir daugelis kitų).?

“Draugas” platindamas me
lus ir šmeižtus, sykiu platina ir 
bedievybę. Melagiai ir ilgalie
žuviai neįeis į dangaus karalys
tę ir iš jų vargiai ar bus nors 
vienas doras asmuo.—Slapukas.

. narna į Sibirą, o jų turtai kon
fiskuojama.

Maskvoj suimta organizacija, 
kuri rūpinosi bedarbiais; jos 
47 nariai tapo suimti ir sukišti 

■ kalėj iman, kad gegužio 1 dieną 
neiškeltų bedarbių vargų.

—Pr. br.

PIRM NEGU |
DVYNUKAS užgimė

• I

Lietuviai ateiviai ir jų padėtis.

sunku

Subway Gas Station
1600-1602 So. Halsted St.

Mr. Automobilio savininke. 
Mes rūpestingai ištepsime 
jūsų karą.

Graphite springsai, kol visi 
cups bus pilni tepalo.

BOLŠEVIKŲ RUSIJOJ 
BAISUS TERORAS

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Pareina žinios, kad prieš ge
gužio 1 d. Rusijoj buvęs baisus 
teroras: daug suimtų ir kalėji- 
muosna sukimštų. Viena diena 
Petrapily buvę suimlta apie 600 
žmonių. Jie beveik visi gabe-

Ištepame ratus, springsus, 
post ir fan. Pripilame 
transmission ir diffirential, 
viską už $2.25 ir augščiau, 
žiūrint kokios išdirbystes 
yra karas.

lllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlN

MANO ŽODIS.

“Draugo” 176 numerio Tru
piniukuose, prirašyta visa eilė 
nesąmonių. Išvedžiojimai pradė
ta sena formlula: “Bedievybės

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 

' Išplaukimai s ubą tomis. Didžiausi lai- 
I vai Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei- 
! tas

į Kubą privažiavo visokių 
tautų imigrantų, — daugiausia 
žydų. Lietuvių yra apie 200 
žmonių. Visi nekantriai laukia 
progos, kada bus galima įva
žiuoti į Suvienytas Valstijas.

Dauguma lietuvių gyvena Ha
vanoj, šios šalies sostinėj. Mie
stas nelabai didelis, su viršum 
trys šimtai tLikstančiųi j^yven- 

tojų. Darbo čia labili
susirasti, nes užtektinai yra is
panų darbininkų. Ateiviams rei
kia Čia išbūti metus, nes tik tuo
met atsidaro kvota įvažiavimui 
j Ameriką.

Kurie neturi kapitalo, sten-! 
giasi susirašyti su giminėmis ' 
Suvienytose Valstijose ir prašo 
piniginės paramos. Tik gaila, j 
kad nekurie blogai sunaudoja 
gautus pinigus. Vienas, sakosi, 
buvęs pirmos rūšies kriaučius. 
Kuomet gavo iš giminių šiek ■ 
tiek dolerių, tuojau pasigėrė ir 
išleido visus nepadoriose vieto
se. Paskiau nebeturėdamas 
skatiko, jis ir kiti bėgioja nak
timis po gatves ir rankioja viso
kias liekanas, kurias gyventojai 
išmeta pakraščiuose. Sugrai-

susisiekimas su Baltijos portais.
American Line
White Star Line

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

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zeeland & Gothland (8rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg

Belgenland & Laplanrf
Viskas užrakinama, privat i Alei pasl- 

(iejiirrai. Geras rrraistas ir visi pato- 
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen- 
tU arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State SU Chicago, III.

NORTH 
GERMAN

LLOYDĮ
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD 

14)0 No. La Šalie St. 
Chicago, III.

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

Kaina 60 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOŠE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

RALTIJO8-AMERIKOS
U LINIJA 9Broadvay. Nev^rk.NYU

Sgi LIETU V\
I . PER HAMBURGĄ,P1LIA\Ą

ZfJ / ARBA LIEPOJĄ
Z m\^ 1/7 Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu
/ y W \ &// Lietuviai važiuoja i Piliavą

Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)
VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM

BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, G-lių ir 8-naj LOVŲ
S. S. POLONI A ..................................... July 5
S. S. LITUANIA ...................................July 16

TRAČIOS KLESO8 KAINOS I:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00

I Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų ,

Buvo labai serganti. Jau
tėsi daug geriau po vartoji
mo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.
Wyocena, Wisconsin. — “Aš varto- . 

au Lydia E. Pinkham’s Vegetable
Convpound p i r- 
miau mano dvy- ( 
nukų, nes mano 
sesuo rekomenda
vo jas man. Aš 
tiip buvau silpna, 
kad vos tik gale- į 
jau dirbti savo na-' 
mų darbą. Bet į 
kaip aš pradėjau I 
vartoti antrą bu- i 
telį, aš pajutau Į

PuriTan
M A LT gM

Extract

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

I ANT NAUDOS. į 

S. L. FABIONAS CO,

fe daug geriau. Aš

Kuomet jus perkate Malt Ex- 
tract, kodėl nepirkti geri ausį 
ir būti tikras iš pasekmių?
Puritan yra augščiausios ver
tės. Turtingiausias ir Stip
riausias. Jūsų pirmas bandy
mas patvirtins tai.

809 W. 3510 St., Chicago
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

išvartojau tris ir pusė butelių laike 
mano gimdymo ♦sirgimų ir užbaigiau 
butelį kol galėjau sirgdama lovoje. 
Aš pasveikau ir jaučiuos labai gerai 
ir dabar auginu savo dvynukus. Aš 
rekomenduoju Vegetable Compound 
kiekvienai ir vertinsiu jį ateity”. — 
Mrs. Ida Gerbitz, Wyocena, Wis.

Kiek daug panašių atsitikimų yra 
raportuota mums. Daug moterų pa
sidaro silpnomis po gimdymui ir to-1 
kioms motinoms prižiūrėjimas kūdi
kių yra visai negalimas. Netik, kad 
yra sunku motinoms, bet kūdikiai ir
gi nuo to turi kentėti.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puikus tonikas moti
noms, prieš ir po gimdymo. Jos yra 
prirengtos iš medikalių šaknų iš žie
dų ir neturi kenkiančių syvų. Jos 
gali būti saugiai vartojamos motinų 
kurios žindo vaikus.

Del tikrų pasekmių ir užganė- 
dinimo — vartokite Puritan.

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

PuriTan
MALTpbs*m§-

DR. VAITUSH, O. D,
Lietuvi* Akla Specialistu

PIKNIKAM!
JAU BUS GRAŽU IR ŠILTA, KADA VISI 1 U 1 ' > ’ /ii J
VAŽIUOSIME J PAVASARINI, PUIKŲ, 
LINKSMA

NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Nedėlioj, Birželio 22 d

Šį sykį Naujienų Piknikas įvyks naujoj vie
toj, vienok važiuojant piknikan niekam tur
būt neteks paklysti, nes tai lietuviams gerai 
žinoma vieta prie Leafy Grove, netoli Lietu
vių Tautinių Kapinių, o būtent —

ustice Park
(BLINSTRUPIENĖS DARŽAS)

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

Palengvins akių įtempimą, kurit 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su . elektra parodančia mažiausiai 

■ klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
t mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Bco.levard 7589

K. GUGIS
.ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted Si.
Tel.: Boelevard 1810 

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

Hedilipmia nuo 9 iki 12 ryt*, į
—n ii Si ........ ...

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt SI.
Telephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. So- 
redoj ir Pltnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
Ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaos 

lengvomis išlygomis.

Lietuvių Dentinas patar
naus geriau

Bridže geriausio aukso. Su nou0> 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kalnas. Sergėkite sav« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47fh Btireet, 
Netnfi Ashknd Avė.

S. W. B ANĖS, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trnst Building 
71' Wect Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2960 
Rez. 3203 So. Halsted SL

Yardj* 1015. Vai.: 6 iki 9 vai..
... ........................ -M ■ ....... t

J. P. WAITC’HES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St^

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10717 Indiana Are.

Teks Pullman 6077.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

OfliM ridurminatyji Rooaa 1T2B
CHICAGO TEMPLE BLDG,

77 W. Wa8bington St.
Cor. Wa*hin<ton A Clark

Hansų Taki Hyda Park 8395

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951 x

3250 So. Halsted St.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus, 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonu Canal 1M7.

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6206 

Cicero Panedelio vak.
" 1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

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

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausj Ameriko- 
nišką i* ’^epe- m oįi 
jišką b( gydy- 
mx). Did.Ua skai- CM 
čius žmoti^ J<y- 
domų kasdlsa per 
Dr. Ross, fcutei- 
kia progą duoti 
goriausi medikai!
patarnavimą že- /Ob
miausia kaina. To ■■ 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
85 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vah vakare. Nedėlioj nu< 
10 vai. ryto iki 1 vai 
na- Panedėlyj, seYodeįk ir 
subatoje nuo 10 vai. rjrb 
iki 8 vai. vakare.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 89. La Šalie St. Room 586
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St- Chlore.
Tel. Y arde 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Kuom 20<‘t 
Tel. Randolph 1034 — VaL nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Te]. Blvd. 6775 

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

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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

PEOPLES PLUMBING AND r 
HEATING S’UPPLY CO. r 
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

i

Did.Ua


Of»cialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais Rašo Eugene V. Debs.

NAUJIENOS, Chlcagd, D!.

Birželio 12, 1924

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

sako

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

Halsted SL, Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

•— visi Chicago, III.

LSS. Pildomojo Komiteto
Ekstra Posėdžio Protoko*as

iš
ir

laiškas nuo Lietu- 
Socialdemokratų Partijos 

ir Lietuvos 
jaunuome- 

“žiežirbos.”

•L. S. S. Pildomojo Komiteto 
ekstra posėdis įvyko birželio 
4, 1924, Naujienų name, Chi
cago, III. Posėdy dalyvavo se
kami P. K. nariai: A. Kemėža, 
J. šmotelis, A. Grebelis, J. J. 
Čeponis, J. Degutis, P. Mileris, 
J. Vilis, LSS Sekretorius A. 
Žymontas ir P. Grigaitis su pa
tariamu balsu.

Tvarkos vedėju' išrinktas 
J. šmotelis.

Skaitytas laiškas Gineičio 
Londono. Laiškas priimtas 
paliktas.

Skaityta 
vos
Centro Komiteto 
socialdemokratinės 
nes organizacijos 
Abu laiškai priimti apsvarsty
mui.

Delei Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos Centro Komiteto 
laiško priimta sekamo turinio 
trumpa rezoliucija:

“Išklausę pranešimo Lietu
-vos Socialdemokratų Partijos 
Centro Komiteto, Lietuvių So
cialistų Sąjungos Pildomajam 
Komitetui, LSS P. K. nutarė 
iškeltais tame pranešime klau
simais pradėti plačiai veikti 
tarpe Amerikos lietuvių.”

Ant vietos tuojau išrinkta 
komisija išdirbimui plano. Į 
komisiją įeina sekami draugai: 
P. Grigaitis, J. šmotelis ir A. 
Žymontas.

Nutarta, kad LSS. Sekreto
rius parašytų laišką “žiežirbi- 
n inkams” ir išaiškintų tuos 
klausimus, kurie liečiama laiš
ke LSS 'Pildomam Komitetui.

Skaityti du laiškai dd. Bal
čikonio ir Skamarako, liečianti 
LSS Konferenciją. Abudu laiš
kai priimti apsvarstymui.

LSS Pildomasis Komitetas 
nutarė šaukti visos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Konferen
ciją, nes yra labai svarbus mo
mentas ir socialistai turi pra
dėti smarkesnį veikimą tarpe 
Amerikos lietuvių darbininkų.

LSS įšildomasis Komitetas 
šaukia šią konferenciją re
miantis LSS konstitucijos 
straipsniu IX, kur sakoma: “P. 
K. gali, reikalui esant, šaukti 
LSS konferenciją, kurios at
stovybę nustato jisai pats. 2. 
Konferencijos rrutarimaĮi natu- 
ri verstinos galios; bet jie ga
li būti paduoti referendumui 
patvirtinti.” , (

LSS konferencija įvyks bir
želio 22, 1924 ir tęsis, kol bus 
reikalinga. Konferencijos vieta 
— VVilkes Barre, Pa. •

Atstovybė LSS konferencijoj 
tokia: kiekviena LSS kuopa 
gali siųsti j šią konferenciją po 
2 delegatus. Jei kuri kuopa ne
galėtų viena pasiųsti delegato, 
tai ji gali tuo tikslu susidėti 
su kita kuria kuopa arba kuo
pomis.

LSS Pildomasis Komitetas į 
konferenciją siunčia LSS Sek
retorių A. Žymontą, o jei ap
linkybės leis, tai ir dar du Pil
domojo Komiteto nariu.

(LjSS Sekretoriui konferenci
jos išlaidų nutarta mokėt $75, 
o jei rastųsi kokių kitų išlai
dų, tai galės paduoti bilą.

Eilinis No. 62 (Liuosas Vertimas)

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Sanatorijos gydytojai 
kad mano nervai ir visas orga
nizmas yra labai - nusilpęs ir 
.pataria man viską užmiršti ir 
ramiai atsilsėti. Aš turiu klau
syti gydytojų patarimų ir susi-

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 . "UO VjSU ‘lideli? SUsi'
Calumet Avė., Chicago, III. nervavimų, jei aš noriu pa-

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North sveikti ir vėl imtis savo darbo 
Western Avė., Chicago, III. L* naujo.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd **?.’•. i , . . . , 
St., Chicago, III. As žinau, kad gydytojai turi

Finansų Sekr. — O. Banienė, 853 N. tiesą teikti man tokius įsaky- 
Hoyne Avė., Chicago, III. mus, bet mano draugai supras,

Knygius — J. Vihs, 1511 N. Wood . . , , . , , .
St., Chicago, III. kad man labai sunku būti ne-

Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas, veikliu ir “tylėti” ypač tokia- 
------------n.-i-—'------------------- nie laike, kaip dabar, kuomet 

Nutarta užtikrinti paskolą kiekvienas gyvas žmogus pri- 
LSS VIII Rajonui $75, apmo- vul° l,uli fr<_,nte toje didžiau- 
kčjimui delegatų lėšų.-------------šioje istorinėje kovoje, kuri

■LSS konferencija svarstys pina visame pasaulyje dėl nu- 
Sajungos reikalus ir Lietuvos ver^*mo kapitalizmo, militariz- 
Socialdemokratų Partijos rci- mo ir despotizmo. Ir kad žmo- 
kalus nija pasiliuosuotų iš nežinystės,

Smulkų programą išdirbs re- neturto ir prievartos.
zoliucijų komisija. Į rezoliuci- Bet aš busiu ramus kiek tas 
jų komisiją dar pridėta d. A. P)US galima, lauksiu, kol mano 
Kemėža. kūnas visai pasveiks ir paskiau

LSS Pildomojo Komiteto fi- vėl imsiuos savo darbo, dėl ku- 
nansų komisija prirengs konfe- i’io plaka mano širdis, ir busiu 
rencijai raportą apie Sąjungos ten, kol ji nenustos plakusi 
finansinį stovį. —A. žymontas, amžinai.

LSS Sekretorius. Į Dabar yra nepaprastos sąly
gos musų partijoj, kurios le
mia, jai didelį laimėjimą. Aš 
noriu paraginti draugus, kac 
jie dar smarkiau prisidėtų prie

šiuo pranešu visoms LSS I didelio ir labai svarbaus 
kuopoms, kad LSS Pildomasis | darbo. 
Komitetas laikytame savo eks
tra posėdy, birželio 4 d. 1924 
m., nutarė šaukti visos Lietu
vių Socialistų Sąjungos Konfe
renciją.

LSS 
renciją

LSS. konferencija

P. K. šaukia šia konfe- 
reiniantis LSS konsti- 
straipsniu IX, kur sa- 
“P. K. gali, reikalui 

šaukti LSS konferenci-
koma: 
esant, 
ją, kurios atstovybę nustato ji
sai pats. 2. Konferencijos nu
tarimai neturi verstinos galios, 
bet jie gali būti paduoti refe
rendumui patvirtinti.”

LSS Konferencija įvyks bir
želio 22 d., 1924 m. ir tęsis, 
kol bus reikalinga. Konferen
cijos vieta — VVilkes Barre,

Kiekviena LSS kuopa gali 
siųsti į šią Konferenciją po 2 
delegatus. Jei kuri kuopa ne
galėtų viena pasiųsti delegato, 
tai ji gali tuo tikslu susidėti 
su kita kuria kuopa arba kuo
pomis.

LSS kuoipos savo delegatų 
išlaidas apmoka pačios.

Todėl visos LSjS kuopos ma
lonėkite tuojau šaukti savo 
kuopų ekstra susirinkimus ir 
išrinkti delegatus. Kurios ne- 
siųs delegatų, tegul bent raš
tu priduoda LSS Sekretoriui sa
vo sumanymų L. S 
labui

ų L. S. Sąjungos 
’ —A. žymohtas, 
LSS Sekretorius.

Delegatais į LSS konferenci
ją jau yra išrinkti sekafni drau
gai: P. Grigaitis, A. žymontas, 
P. Mileris, Dr. A. Montvidas, 
visi iš Chicagos. P. B. Balčiko
nis ir kitas draugas iš Bing- 
hamton, N. Y. Vienas draugas 
iš Brooklyno. Dar galėtų da
lyvauti draugai iš Detroito, 
Baltimore, Bostono, Elizabeth, 
N. J. Reikėtų kuopiečiams su- 
brusti. Juo turėsime daugiau 
delegatų konferencijoj, tuo 
bus geriau.

Slapta s.-d. spauda Rusijoj
Kadangi Rusijoj gali eiti tik

rai komunistų laikraščiai, social
demokratai leidžia savo laikraš
čius bei atsišaukimus slaptai. 
Tokie leidiniai laikas nuo laiko 
pasirodo Petrapily, Maskvoj, Ti- 
flise ir kitur. Darbininkai juos 
spausdina ir platina su dideliau- 
siu sau pavoju. Kadangi iš ko
munistų “kazionų” laikraščių 
teisybės nesužinosi, slapti spaus- 
diniai turi didelio pasisekimo. 
Komunistus jie labai erzina ir 
ų žvalgybai sudaro didelio ru

pesnio.

Musų Partija—jos pra
eitis ir ateitis

Socialistų Partija Įsikūrė 
1897, nuo laiko didelio ge
ležinkeliečių streiko, kuris li
ko sutriuškintas Jungtinių Val- 

Istijų ka|iliuomenės. DvldcšimĮts 
septyni metai ji pradėjo gyvuo
ti kaipo Socialdemokratų Par
tija, K. Markso pamatais pri
imtos platformos. PVadjėjo sa
vo darbą šviečiant ir organi
zuojant Amerikos darinninkuš. 
Kad jie pasiliuosuotų iš indus
trinės vergijos. Ir Socialistų 
Partija per tą laiką stipriai 
gynė, tuos darbininkų klasės 
reikalus; neikuomet nenuleido 
žemyn savo raudono revoliu
cinio' vėluko ir neišsižadėjo sa
vo revoliucinių principų. Toks* 
yra rekordas ir šiais 1924 me
lais, kuomet jau tiek daug jė- 
gų eina prie politinės vergijos 
išsiliuosavimo darbininkų kla
sės, nei vienas narys musų par
tijos nuo to negali kaisti iš 
gėdos, bet kaip tik priešingai, 
didžiuotis savo nuveiktais dar
bais ir stoti į tą darbą dar su 
didesne energija.

Tokie yra tikrieji faktai mu
sų partijos veikimo ir nei vie
nas, kuris gerai įsigilins į tą 
dalyką, neginčys to. Socialistų 

jos 
jos 

Ji 
lai

Partija tokia buvo laike 
didžiausių pasisekimų ir 
didžiausių nepasisekimų, 
pergyveno gerus ir blogus
kus; ji pasėjo javus, užaugino 
juos, dabar prisieina surinkti 
tuos vaisius.

I štai kokia yra, trumpai pa
sakius, Socialistų Partijos pra
eitis. Bet tai tiktai reiškia įžan
gą, ką Socialistų Partija reikš 
Amdrikos darbininkėj klasei 
ateity.

Kuomet kilo pasaulinis ka
ras, tai kapitalistų klasė pama
tė, kad Socialistų Partija yra 
jam pavojingiausia. Ir tuomet 
Socialistų Partijos nariai buvo 
persekiojami daugiau, negu 
kurios kitos partijos nariai. 
Kapitalistai žinojo, kad So
cialistų Partija buvo ir yra 
mirtinas smūgis kapitalistų 
klasei. Tūkstančiai Socialistų 
Partijos narių tuo budu pasi
traukė iš aktyvio veikimo, bet 
kiti tikri ir geri socialistai pa
siliko ištikimi savo partijai; 
išgelbėjo partiją ir apgynė jos 
principus.

Kiek vėliau, vidury partijos 
atsirado agitatoriai, kurie pra
dėjo tvirtinti, kad Socialistų 
Partija “nėra radikališka ir ne- 
užtektinai revoliucinė.” Šian
dien mes gauname tuos pačius 
narius atgal, tiktai jau jie at

eina po kitų partijų globa. Bet 
jie labiau atsilikę nuo radika
lumo ir mažiau revoliucioniški. 
Dabar bandoma sudaryti taip 
vadinamą “independent politi- 
cal action” ir sutverti darbi
ninkų klasės partiją.

Ar tai ,neišrodo juokinga, 
kad taip vadinamų “progresy
vių” organizacijų nariai, kurie 
dabar nori sudaryti visuotiną 
darbininkų partijos organizaci
ją, tie visi jų vadovai, kada tai 
buvę Socialistų Partijos nariai. 
Tie visi vadovai dabartinių 
“progresyvių” grupių pirmuti
nį politinį subrendimą gavo 
būdami pirmiau Socialistų Par
tijoj. Paskiau jiems Socialistų 
Partija buvo “ncu'žtcktinai re
voliucinė”, o dabar jie ateina 
prie Socialistų Partijos labiau 
konservatiški.

Svarbiausias punktas to vi
so, taip vadinamo progresyvio 
judėjimo, tai vis vaisiai Socia
listų Partijos darbuotės. Ir So
cialistų Partijai priklauso vi
sas kreditas.

Kokios pasekmes bus tos 
konvencijos Clevelande, dar ne
galima žinoti, het viena aišku, 
kad Socialistų Partijos nariai 
turi įtempti visas savo jėgas 
tolimesniam ir dar smarkes
niam darbui.

Aš labai norėčiau, kad susi
darytų jungtinė dattbo partija 
industrines demokratijos pa- 
grtinda/s, gynimufe darbininkų 
klases reikalų. Bet kaip ten 
nebūtų, mes, socialistai, priva
lome žiūrėti ir daboti, kad mu
sų Socialistų Partija pasiliktų 
ir toliau tokia pat revoliucine 
ir kad ji ir toliau kovotų už 
darbininkų klasės pasiliuosa- 
vimą. ;■ —Azy.

LSS. 81 kuopos darbuotė 
f 

——■

Czhicago. —■ LSS 81 kuopos 
susirinkimas įvyko pereitą šeš
tadienį Liuosybės salėj, Į kurį 
buvo atsilankęs Socialistų Par
tijos valštijA# sekretorius W. 
R. Snow. Susirinkimui nubal
savus delegatus į S'ocialistų 
Partijos nacionalę konvenciją, 
kuri įvyks Clevelande liepos 6 
dieną, ir sugrąžinus jam bal
savimo blanką, jis apleido mi
tingą.

Kalbant apie LSS konferenci
ją kuopa pagyrė Sąjungos Pil
domąjį Komitetą dėlei šaukia
mos birželio 22 d. konferenci
jos, Wilkes Barre, Pa. Dele
gatu į šią konferenciją išrink
ta Dr. A. Montvidas. Po to il
gą laiką kalbėta apie tai, ko
kius įnešimus bei sumanymus 
duoti LSS konferencijai. Kal
bėta apie Sąjungos organą. Są
jungos organo leidimo šalinin
kų susirinkime nėsirado. Kal
bėjusieji prieš organo leidimą 
nariai pareiškė, kad jie stovi 
prieš organo leidimą ne todėl, 
kad jie organo nenorėtų, bet 
todėl, kad jo leidimui nėra ga
limybės. Kai kurie nariai skait
linėmis įrodė, kad neturint sa-: 
vo spaustuvės ir kitų būtinai 
reikalingų laikraščiui leisti da
lykų, išleidimui organo kas 
savaitę, pasidarytų apie $150 
išlaidų kiekvienai laidai. Iš kur 
tokią pinigų sumą imti? Pat
variausias būdas yra apsikrau
ti mokestimis. Prie dabartinio 
Sąjungos narių skaičiaus kiek
vienas narys turėtų mokėti ne 
mažiau kaip 50 centų į savaitę. 
Kas sveikas sutiks mokėti 50 
centų už vieną laikraščio ko
piją? Jeigu praleisti 50 centų 
į savaitę literatūrai, tai kitų 
tautų kalbose galima pasiskai
tyti labai geros literatūros. 
Vienas juokdarys susirinkime 
pasakė, kad visi tie nariai, ku
rie organo leidime yra taip en
tuziastingi, visada balsuotų 
prieš tokį sumlanymą, kuriuo 
>utų bandoma jiems uždėti 50 

centų mokesties į savaitę.
Kuopa nutarė greitu laiku 

surengti į bet kurį mišką drau
gišką išvažiavimą. Išrinktoji 
tuo reikalu rūpintis komisija 
žada sutelkti linksmų žmonių 
grupę ir išvažiuoti į girias sma
giai pažaisti. —Reporteris.

Kunigy algy klausimas 
Lietuvos Seime

(Antra drg. K. Bielinio kalba)

Bielinis (sd). Veltui Minis
teris Pirmininkas eina į tribū
ną ir skaito notacijas. Mes pui
kiai žinom, kam yra duoda
mos algos kunigams, ir labai 
gerai žinome, kad pas mus yra 
tam tikrų aktų registracija. 
Bet savo laiku ir dabar mes 
keliam naują principą ir, eida
mi tuo principu, turime teisės 
statyti klausimą apie atskyri
mą valstybės nuo bažnyčios. 
Aš ir kiti kalbėtojai statė prin- 
cipinai klausimą apie atskyri
mą bažnyčios nuo valstybės; 
reiškia, tuomet visa registraci
ja bus perimta iš bažnyčių ir 
perduota tam tikroms valsty
binėms įstaigoms. Mes taip 
klausimą statom ir kalbėtojai 
iš dešinės labai gerai tai su
pranta. 1

Dabar dėl pareigų. Gerai, 
klebonai registruoja gimimus, 
jungtuves, mirimus’; bet aš tuo
met noriu paklhusti Ministerį 
Pirmininką, ar žinoma Minis- 
teriui Pirmininkui, kad žmo
gus, atėjęs pas kleboną ir pa
prašęs metrikos, gauna mokė
ti; iš jo išlupama 5 litai ir dar 
pareikallau'jamias žymenis mo
kesnis (Iš kd: Ne tiesa!) — 
Tiesa! Iš daugelio vietų galiu 
duoti fakty; Panevėžio apskri
tyje buvo atsitikimas, kur ku
nigas per pusvarstį vijosi, kad 
tik išgauti iš savo “avelės” už 
metrikas, bet galų gale toji 
“avelė” pasakė, kad klebonas 
neturi teisės tos “avelės” vil
nų kirpti. Aš klausiu, ar Mi
nisteris Pirmininkas žino, kad 
kunigai kur tik gali tas vil
nas kerpa. Ar žinoma, kad ku
nigai, atėjus prašyti metrikos, 
reikalauja 5 litų? .Ar žinoma, 
kad tie patys kunigai reikalau
ja dar apmokėti tam tikrą žy
minį ipokesnį ir t. t? — šitas 
klausimas" mums yra visai aiš
kus; jei jus registruojat aktus 
ir reikalaujat, kad tam tikslui 
butų aikvojamos valstybės lė
šos, tai mes sakom: jei valsty
bė moka algą už tam tikrą 
darbą, tai už tą darbą žmonės 
nuo visų mokesčių turi būti 
paliuosuoti. Jei už tai „moka
ma, tai kiekvienas pilietis turi 
žinoti, kad jei jam reikia nu
eiti į bažnyčią susijungti ar 
kitą pilietinį aktą atlikti, už 
kurį valstybe kunigui atlygina, 
tai jau jokių kitų mokesčių čia 
negalima imti. Tuo tarpu da
bar iiųama po 100—200 litų už 
šliubą. Kur čia toji teisyibe, 
kuri reikalinga, kad kunigija, 
naudodamasi valstybes lėšomis, 
nedarytų sau biznio? Prieš tą 
biznį mes protestuojam ir sta
tom principinį klausimą — at
skirti bažnyčią nuo valstybes. 
Jei šiandien Ministeris Pirmi
ninkas sako, kad jis pritaria 
toms algoms tik todėl, kad 
klebonai atlieka tam tikrą ak
tų registraciją, tai aš norėčiau, 
kad jis tuojau išleistų cirku
liarą, kad už tas pareigas ku
nigai neturėtų imti mokesčių, 
nes valstybė jiems apmoka al
gas (Iš vi: Veltui lauki). — 
Taip prašom 'klausimą statyti, 
tai dar svarstysime jūsų pozi
ciją; kitaip — mes nenorime jų 
svarstyti.

Toliau, Ministeris Pirminin
kas skaito Kabineto rezoliuci
ją ir sako, kad Kabinetas su
tinka skirti tam tikras sufnas 
kulto reikalams. Tai kaip čia 

kdabar suprasti? Čia jau ir pa
sirodo, kad Kabinetas tą rei
kalą suprato ne taip, kaip Mi
nisteris Pirmininkas aiškino, 
kad buk tai ta suma skiriama 
už tam tikrą registraciją, už 
tam tikrą valstybinį darbą; 
Kabinetas suprato taip, kad 
toji suma skiriama kulto rei
kalams. Čia prieštaravimas 
gludi Ministerių Kabineto, o ne 
musų pusėje. Musų nusistaty
mas yra visai aiškus, daugiau 
nei aiškus. Visos tos pareigos 
turi būti laisvos, valstybė turi 
būti atskirta nuo bažnyčios. 
Jei ponas Draugelis žmogus

maldingas ir palaiko kunigiją, 
tai tegul jis moka iš savo kiše- 
niaus — valstybė turi kitų tiks
lų. Todėl aš jums šiandien ir 
duodu paraleles. Jus asigna
vo! milioną kunigų algoms, o 
valdininkai nuo 1 gegužės ne
gauna algų priedo. Reikia 15 
milionų paskirti gelžkcliam — 
kunigas Vailokaitis pirmas at
eina ir sako, kad negalima (Iš 
kd: Nemeluok!). — čia nėra 
melas, tamsta neįtark! Vienas 
milionas paskirtas kunigams, 
tai ir Valstybes Kontrolė liudi
ja, ir algų lapai sako: kartais 
kunigai ima po 8 algas. Tai 
mes ir sakom, kad valstybės 
biudžetas yra visuomenės ir 
valstybės reikalams tvarkyti 
ir visos lėšos turi eiti visuo
menės tikslams. Jus braukiat 
darbo inspektorius, pa^iuosuo- 
jat kelis tūkstančius gelžkelių 
darbininkų, padarot juos pa
dieniais, atimat trimečius, vai
kų priedus, kad sau gauti mi
lioną litų! Aš, kaip socialdemo
kratų frakcijos žmogus, sakau 
— tai yra pirmas rankos įlei
dimas į valstybes kišenių! (Iš 
vi: Nebepirmas). Jus vie
nos rankos pirštu rodot į dan
gų, o kita pinigus imat. Mes 
protestuojam prieš tai ir kovo
sim už tai, kad valstybės rei
kalai, apie kuriuos kalbėjo Mi
nisteris Pirmininkas, reikia at
skirti nuo bažnyčios, kad ne
būtų naudo-jamp, tikybiniai! 
jausmai bizniui pridengti ir vi
suomenei skriausti. Todėl aš ir 
laukiu, kad Ministeris Pirmi
ninkas už kelių dienų išleis cir
kuliarą, kiuris ^parodyls Lietu
vos piliečiams, kad jie žinotų, 
jog visi kunigai yra padaryti 
valdininkais, įstatyti į katego
rijas, todėl veltui registrupja 
visus aktus ir tas cirkuliaras 
privalo būt pildomas,* nes val
stybėje negali būti valdininko, 
kuris nepasiduotų vykdomosios 
valdžios įsakymams.

[“Socialdemokratas”].

LOLD. Reikalai
LDLD ir Kultūros Bendrovė.

i -------------------

Jau nuo pat Kultūros susi- 
organizavimo buvo pastebėta, 
kad toji organizacija įsteigta 
Lietuvoje tais pačiais tikslais, 
kokius čia atlieka LDLD, tik 
biskį skirtingoje formoje. Ir 
dabartinėms sąlygoms esant 
pasirodo, kad leidimas knygų 
šioje šalyje atseina daug bran
giau, negu Lietuvoje. Tad ar 
nereikėtų pagalvot apie šį kul
tūros darbą kiek giliau?

LDLD yra suorganizuota, 
kad išleidus moksliško turinio 
veikalų, kurių taip stokuoja lie
tuvių kalboje; prie to dar 
laiks nuo laiko išleisti ir par- 
tyviškos, t. y. socialistinės li
teratūros.

Bet nuo pat LDLD susiorga- 
nizavimo tikrai partinės litera
tūros beveik kaip ir neišleista, 
o visi LDLD išleisti veikalai 
yra mokslinio turinio, kurie 
tinka ne tik socialistams, bet ir 
visai plačiai visuomenei.

Tad atsižvelgus į aukščiaus 
minėtus faktus jau ne sykis te
ko mąstyti ir statyti sau klau
simą: ar nereikėtų kaip nors 
LDLD suartint su Kultūros 
bendrove? Tuo labiau, kad Kul
tūros išleisti veikalai yra tin
kami ir LDLD nariams.

Štai pereitais metais jau pir
kome vieną labai populiarį vei
kalą: “Iš tamsios praeities į 
šviesią ateitį,” kuris neabejoti
nai gana gerai patiko visiems 
LDLD nariams. šiemet irgi 
rengiamasi pirkt kitas nema
žesnės vertės veikalas, kuris ir
gi be abejonės patiks.

Tad praktiškai LDLD jau 
turi ryšių su ta Lietuvos ap- 
švietos Įstaiga, bet darbas eina 
atskirai.

Kyla klausimas argi nėra ga
limybės tą darbą kaip nors su
derinti? To darbo suderinimui 
butų galima rast net keletą 
būdų. Bet ar nebūtų geriausia, 
kad LDILlD nariai taptų ir Kul
tūros bendrovės dalininkais ir 
naudotųsi visais bendrovės iš
leistais raštais, neišskiriant nei 
žurnalo!. .

čia tai jau ir butų to darbo 
suderinimas. LDLD galėtų sto
ti į Kultūros bendrovę kaipo 
organizacija, su savo pilna au
tonomija.

LDLD organizacinis darbas 
galėtų eiti kaip ėjęs ir laiks 
nuo laiko išleisti socialistinę 
knygą, tuo pačiu tarpu būti 
Kultūros dalininke, sudarant 
kaipo šaką tos bendrovės šioje 
šalyje.

Žinoma, gal rasis musų drau
gų, kurie sakys, kad tai butų 
suduotas didelis smūgis musų 
LDLD, už kurios išlaikymą 
prisiėjo taip daug spėkos iš- 
aikvoti. Dabar sąlygos yra pa
sikeitusios ir draugija turi ga
limybes atsiekti lengvesnių bū
dų su daugiau naudos kaip na
riams, taip ir plačiajai lietuvių 
visuomenei, kaip čia, taip ir 
Lietuvoje.

O jeigu dar atsiminsime kaip 
labai reikia šių dienų Lietuvos 
jaunajai kartai naudingų ir 
moksliškų knygų, tai ir prisi
eina pasvarstyti apie didesnį 
suartinimą musų LDLD su 
Kultūros bendrove, o apie pa
starąją jau daugelis musų drau
gų gerai žino. Tad pasvarsty
kime ir išreiškime savo nuo
monę. —P. B. Balčikonis,

DDįLiD C. Pirmininkas.

Iš Liet. Socialdemokratui* 
darbuotės

A. žymojįįui, 
LSS Sekretoriui.

Lč<š. D. P. Kretingos 
apskr. Komitetas No. 12.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Kretingos apskrityje 
yra šešios kuopos, kituose val
sčiuose yra organizuojamos.

Bet kad kuopos susideda iš 
neturtėlių darbininkų ir nese
nai tėra įsikūrusios (1922 m. 
ir 1923 m.), tai labai yra sun
kioje padėtyje; nėra jokių lė
šų, o reikalinga sekmingesniam 
darbui rūpintis dauginus skleis
ti literatūros, o įsigyti neturi
me iš ko. Yra manoma steigti 
prie apskrities komiteto kny
gynas, iš kurio bus aprūpina
mas visos apskrities kuopos- 
organizacijos.

Todėl nuolankiai prašome 
sušelpkite, kaip galite, pinigais 
ar knygomis ir laikraščiais, 
kaip jums butų gerinus. Butų 
malonu, kad galėtumėte prie 
literatūros ir kokį biskį pinigų 
prisiųsti, nes bus reikalinga 
spausdinti atsišaukimai atei
nantiems savivaldybių rinki
mams, o neturime kuo Apmo
kėti.

Prašome siųsti šiuo antrašu: 
K. Pranckus, Kaimas Kaukoli- 
kai, Skuodas, Litbuania.

Kretingos apskr. L. S. D. P. 
Komitetas:

, Pirmininkas K. Pranckus, 
Sekretorius K. Bružas.

APIE KRISTŲ.

—Kuomet aš mirsiu, noriu 
mirti kaip Kristus. Atsigulsiu į 
lovą, pasišauksiu du kunigu. 
Jie tuojau atėję pradės manęs 
klausinėti: ar aš noriu atlikti 
išpažintį.

—Ne, kunigėliai, išpažinties 
aš neisiu, bet aš noriu numirti 
kaip Kristus. Sustokite iš abie
jų pusių ir aš sau mirsiu tarp 
dviejų latrų.

Nugirsta “Vabalų Kliube.”
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Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose. Į 
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus Į 

sutraukia L mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo iSnarinimų ir numuSimų. 
. Nuo dieglių ir skausmų.
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pripažinti, kad kolkas jie 
neturi beveik jokios naudos. 
Kapitalistinės partijos ap
mulkina juos, ir jie savo bal
sais įkelia į valdžių gaiva
lus, kurie tarnauja kapita
listams. Bet lygiai taip kitą
syk būdavo ir kitose šalyse. 
Pagelba visuotinojo balsavi
mo, pav. Napoleonas III at
gaivino Francijoje monar
chiją 1852 m.; pasiremdami 
visuotinu balsavimu, kleri
kalai per keletą dešimčių 
metų valdė Belgiją.

Kol darbininkai yra neap- 
sišvietę, tai jie visur savo 
balsą atiduoda savo prie
šams. Bet laikui bėgant, jie 
išmoksta vis geriaus ir ge- 
riaus pasinaudoti balsavimo 
teise. Tą pastebėjęs, Mark-j 
sas jau 1880 metais pareis-1 
kė Franci jos darbininkų 
partijos programe, kad vi
suotinas balsavimas iš darbi
ninkų mulkinimo įrankio pa
virto darbininkų pasiliuosa- 
vimo įrankiu. I

gai ir minyškos buvo pradė
ję skverbtis į mokyklas; dva
siškąja buvo prileista prie 
konfiskuotųjų bažnyčios tur
tų valdymo, ir valstybė bu
vo net apsikeitusi diplomati
niais įgaliotiniais su Vatika
nu.

Dabar radikalai, iš kurių 
susidarys naujoji Francijos 
valdžia, visam tam padarys 
galą. Romos papa ir visų ša
lių klerikalai, numatydami, 
kad taip bus, jau dejuoja, 
kad “bedieviškoji” Francijo
je ketinanti “šventą vierą” 
griauti.

Keistas dalykas, kad “vie- 
rai”- nebuvo pavojaus, kuo
met Franciją valdė naciona
listiniai akyplėšos, traukda
mi ir ją ir visą Europą vis 
į didesnę ir didesnę suiru-

Laiškas iš Vilniaus.

Apžvalga
- ■

-___ i —
MELAGIŲ KONTESTAS

Per vieną tiktai mėnesį, 
nuo gegužės 11 d. iki birže
lio JI d., Francijoje tapo iš
mestas iš valdžios naciona- 
lis blokas, kuris per ketve
rius metus valdė kraštą ir 
geležine ranka spaudė visą 
Europą, ir tapo pašalintas iš 
prezidento vietos Aleksan
dras Millerand’as.

Tokios stambios atmainos 
reiškia beveik revoliucinį 
pervartą. Revoliucijos kar
tais nė tiek nepadaro, nors 
jos dažniausia reikalauja ne
mažai kraujo praliejimo. 
Balsavimas, kaip matome, 
gali būti ne tiktai “piges
nis”, bet ir sėkmingesnis bū
das žmonių vąįiai įkūnyti.

Gegužės 11 dienos rinki- — 
mai patvirtino šitą tiesą. TąĮmfnti“^rt^Kd“ 
dieną Francijos darbininkai 
savo balsais išmetė iš vald
žios pikčiausius savo prie
šus ir aršiausius darbininkų 
judėjimo trukdytojus visoje 
Europoje.

Pasišalinus Poincarė kabi
netui ir prezidentui Miller- 
and’ui, Francijos darbinin
kai, žinoma, dar toli-gražu 
nėra paniekę pasiliuosavimo. 
Naujoji valdžia bus vistiekj 
buržuazinė ir savo politiko
je ji, žinoma, rūpinsis pir
miausia pasiturinčiųjų kla
sių reikalais. i

Bet ji bus priversta skai
tytis ir su darbininkais, ka
dangi tik su socialistų para
ma ji galės gyvuoti. i

Žmonės, kurie niekina vi
suotiną balsavimą ir iš viso 
demokratiją, mėgsta kar
tais pasiremti ir Markso mo
kslu. Marksas, girdi, išaiš
kint, kad buržuazinės vald
žios tai esą tiktai komitetai 
viešpataujančiųjų klasių rei
kalams vesti ir darbininkų 
klasei išnaudoti. Kokia tad 
esanti prasmė rinkti į tą iš
naudotojų komitetą darbi
ninkų atstovus?

Antra vertus, jeigu darbi
ninkai ir stengtųsi pravesti 
kiek galint daugiaus savo 
atstovų į parlamentą, kad 
tuo budu įgijus kontrolę ant 
valdžios, — tai ar jie, girdi, 
gali paimti viršų ant kapi
talistų, kurie ir turi spaudą 
savo rankose ir naudojasi1 
tūkstančiais kitokių priemo-i 
nių žmonėms mulkinti?

Šitokie argumentai išrodo 
neva “marksistiški” ir labai 
“revoliucingi”, bet tik išro
do. Iš tiesų gi jie su Mark
so mokslu neturi nieko ben
dra.

Tas bus labai svarbu, kai 
ateis krašto finansų tvarky
mo klausimas. Prie Poinca
rė ir Millerand’o valdžios 
Francija gyveno paskolo
mis. Tokia politika atvedė 
prie to, kad ant gyventojų 
dabar reikia užversti didelę 
mokesnių naštą, idant išmo
kėjus skolas ir nuošimčius 
už jas. Kaip tie mokesniai 
bus paskirstyti ? Turėdami 
svarbų balsą valdžioje, Fran
cijos darbininkai spirs ją, 
kad kaip galint didesnė mo
kesnių dalis butų uždėta tur- 
tingiemsiems, o ne darbo 
žmonėms.

Ne mažesnės reikšmės tu
rės darbininkų įtaka naujo
je valdžioje ir užsienių poli
tikoje. Jie reikalaus, kad 
Francija nesmaugtų Vokie
tijos ir neremtų militaristų 
Lenkijoje, Rumanijoje ir ki
tose šalyse. Juo labiaus Fran
cijos valdžia vadovausis ši
tais reikalavimais, tuo ma
žiaus bus. reikalo Europos 
valstybėms leisti pinigus 
ginklavimosi dalykams, tuo 
daugiaus ji galės rūpintis 
pramonės atgaivinimu, švie-i 
timo reikalais, darbininkų I 
apdrauda ir 1.1.

žmogus, kuris vartoja 
marksistinį protavimo meto
dą, žiuri ne tiktai į tą, koks 
yra tam tikras daiktas, bet 
ir kaip jisai keičiasi — koks 
jisai gali pasidaryti ateity
je.

Jeigu pažvelgti, kokios 
naudos šioje valandoje turi 
iš visuotino balsavimo Ame
rikos darbininkai, tai reikia

Nacionalistų pralaimėji
mas Francijoje, tarp kitko, 
reiškia labai skaudų smūgį 
ir tarptautiniam klerikaliz
mui. Prie Poincarė ir Miller- 
and’o klerikalai Francijoje 
jau buvo pradėję atsigrieb
ti. Bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės reforma buvo be
veik paversta niekais. Kuni-

I Piknikuose publikai palinks- 
_  _____  daroma valgymo 

kontestas. Estradoje susėda į 
eilę keletas vyry, kiekvienas 
gauna po didoką “pajų” ir, pa
gal tvarkos vedėjo duotą ženk
lą, pradeda valgyti. Kuris grei
čiausia sumaumoja x‘pajų”, tas 
skaitosi “čempionas” ir laimi 
dovaną.

Panašų kontestą tur-but yra 
sugalvoję padaryti ir Sirvydas 
su Bimba, tik vietoje “pajaus” 
valgymo, juodu mėgina savo ga
bumus melavime.

Tą pačią dieną, birželio 10-ą, 
juodu įdėjo kiekvienas į savo į 
redaguojamą laikraštį po edi- 
torialą apie Anglijos socialis
tus, ir juose tiek pripasakota 
nebūtų dalykų, kad tiesiog rei
kia stebėtis.

j “Laisvės” straipsnyje sako
ma, kad Anglijos Darbo Parti
jos valdžia “visiškai pasidavusi” 
kapitalistų įtakai ir “slopinan
ti kiekvieną darbininkų pasiju
dinimą.” Nurodoma sekantis 
pavyzdys: !

“Paimkime dabartinį Lon
dono požeminių traukinių 
darbininkų streiką. Unijos 
oficieriai, kurie arba patys 
arba jų draugai sėdi valdžio
je, streiką paskelbė ‘nelega
liu’. Valdžia ‘dažinojusi’, kad 
šitas streikas yra komunistų 
skymas nuversti ‘socialisti
nę’ valdžią, tuo budu jinai 
pamokinsianti ‘konspirato- 
rius’ (streikierius), kaip ant 
svieto gyventi. Matyt, sutar
tinai su valdžia unijos pildo
masis komitetas išleido mani
festą į streikierius, kuriame 
sakoma, kad komitetas ne
duosiąs nuversti konstitucinę 
valdžią. Vadinasi, vardan 
‘socializmo’ ir ‘konstitucijos’ 
prieš streikierius atkreiptos 
socialistinės valdžios ir darbo 
unijų biurokratijos spėkos.”

/ 
Tuo pačiu klausimu rašo ir 

“Vienybė”. Pažiūrėkite gi, kaip 
p. širvydas maumoja “pajų”:

“Anglijos darbininkų kla
sė vedė didelę kovą, kad savo 
partiją — Darbo Partiją — į- 
stačius į savo valdžią. Tą 
tikslą pilnai atsiekė, nes į 
parlamentą likosi išrinkta di
delė darbo atstovų didžiuma, 
kuri pastatė savo kabinetą, 
antgalvy su S3'.iu darbo vete
ranu Makdonaldu. <

“Nuo to laiko jau praėjo 
keliolika savaičių ir per tą 
laiką įvyko keliolika didelių 
streikų, šitie streikai daugu
moje nuvarsuoti politikos 
klausimais ir protestais prieš 
...valdžią. Kadangi valdžia 
yra darbininkų didžiumos 
rankose, tai ir išeina, kad dar
bininkai eina prieš darbinin
kus.

“Dabar iškilo Londone dide
lis susisiekimų streikas. Ii’ ši
tas streikas turi politinę var
są. Iš Londono pareinanti

telegramai šitaip sako: ‘Dar
bininkai sako, kad jie labai 
apsivylė savo vadais, kurie 
paėmė į savo rankas šalies 
vairą.’ • Berods darbininkų 
unijos vadai norėtų valdžią 
užstoti. Jie ir šito streiko ne
norėjo ir nenori; jie uždrau
dė streiką kelti ir‘patarė dar
bininkams palaukti iki pato
gesnės valandos, iki valdžia 
suspės į darbo padėtį visapu
siškai įžvelgti. Bet darbinin
kai šitokių privedžiojimų ne
klauso ir pakėlė atvirą maiš
tą net prieš savo vadus. Re
zultate, unija pradeda skilti į 
dvi dali, tarp savęs bekovo- 
janti.

“Kaip iš šito visko išeds 
sveikas darbininkų didžiumos 
parlamentas ir premieras 
Makdonaldas, laikas parodys. 
Jisai pats dabar gauna pro
gos įsitikinti, kad darbinin
kams rojaus viena diena ne
galima sutverti.”
Katras gi dabar laimėjo kon-

Itestą—Bimba ar širvydas?
| Pirmasis rašo, kad Anglijos 
socialistinė valdžia visai pasi
davusi kapitalistams ir slopi
nanti kiekvieną darbininkų pa
sijudinimą. Dvi melagystes.

Toliaus jisai rašo, kad valdžia 
einanti prieš Londono požemi
nių traukinių darbininkų strei
ką ir kad ji, Susitarusi su juni- 
jos biurokratais, skelbianti tą 
streiką esant “sąmokslu” prieš 
valdžią ir konstituciją. Reiškia, 
dar trys melagystės.

| Visas dalykas šitoje “Lais
vės” aprašomoje istorijoje yra 
tame, kad Londono požeminių 
traukinių streikas yra neautori
zuotas darbininkų unijos. Su 
valdžia jisai neturi nieko bend
ra, kadangi požeminiai trauki
niai Londone priklauso ne vald
žiai, bet privatinėms kompani

joms. Kokiu gį budu tas strei
kas gali paliesti Ariglijos “kon
stituciją”, tai tur-but nė gudru
sis Saliamonas neišaiškintų.

Dabar suskaitysime, kiek 
“punktų” padarė širvydas.

Jisai rašo, kadį Anglijos par
lamentą esą išrihkįa “didelė 
darbo atstovų dauguma”. Visi 
žino, kad tai yra netiesa, nes 
iš 615 parlamenfo narių Darbo 
Partija turi tiktai 193, vadinasi, 
mažiaus negu trečdalį. Vienas 
punktas. Ir

Šitą melą “Vienybės” editori- 
alo rašytojas paskui dar pakur
toj a./Jisai nori savo skaityto
jams įkalti į galvą,* kad Anglijos 
socialistai apgavo darbininkus, 
nes ve jie turi savo rankose par
lamentą ir valdžią, o vienok 
“rojaus”, kurį MacDonaldas žai
dėjo “viena diena sutverti,” dar 
vis nėra. Tai yra, žinoma, melas, 
kadangi jokio rojaus MacDonal
das nežadėjo. Antras punktas.

širvydas sako, kad nuo< Darbo 
Partijos valdžios įsikūrimo An
glijoje įvykę “keliolika” didelių 
streikų ir jie buvę atkreipti 

i prieš valdžią. Tai yra dvigubas 
melas, nes didelių streikų buvo 
ne keliolika, o tiktai apie treje
tas, ir nė vienas jų nebuvo at
kreiptas prieš valdžią. . Reiškia 
—du punktu.

“Vienybės” redaktorius tvir
tina, kad ir Londono požeminių 
traukinių darbininkų streikas 
esąs iškeltas prieš valdžią, — 
kuomet ištiesų streikininkai rei
kalauja tiktai, kad butų padi
dintos jų algos, ir tą reikalavi
mą jie, žinoma, adresuoja pože
minių geležinkelių kompani
jom^, o ne valdžiai, širvydas sa
ko, be to, kad unijos vadai norį 
“užtarti valdžią,” bet tikreny
bėje tai kaip tik unijos vadai ir 
yra konflikte su streikininkais, 
kadangi šie išėjo į streiką prie
šais savo unijos valią. “Vieny
bės” kontestantas tuo budu lai
mi dar du punktu.

Taigi kontesto rezultatai yra 
tokie: Bimba pamelavo 5 kar
tus, o Širvydas — 6 kartus.

Pagal visas “gėmio” taisyk
les reikia prįpažinti, kad “mela
gių čempiono” 'vardas tenka 
“Vienybės” redaktoriui.

.Bimbos suraminimui tečiaus 
galima pasakyt, kad kitose sri
tyse jisai turi didesnių gabumų 
ir už Sirvydą. Pavyzdžiui, pikt
žodžiavime jo niekas nesukirs- 
tų.

. 1. Kaip keliaujama dabar 
į Vilnių.

Tamsta domieš kaip aš pa
tekau į Vilnių? Čia turiu prisi
pažinti, kad aš nusidėjau vi
som šių dienų keliavimo tai
syklėms, nes iškeliavau be pa
so, be vizų — be jokių forma
lumų. Mat, aš “palinijo,” kaip 
dabar vadinama musų ir len
kų demarkacijos liniją, gyven
tojas, o mums palinijo, ar pa
sienio, gyventojams nėra jokių 
pasų ir formalumų: mes ei
nam į vieną ir į kitą pusę ka
da tik norime. Visas musų gud
rumas toje kelionėje pasireiš
kia'mokėjime prasilenkti pali- 
nyj vienos ir kitos pusės sar
gybų, o lenkų pusėje dar ir 
žandarų, kurie kartais painio
jasi net ant didesnių takų į 
Vilnių. Nesmerkite musų, kad 
mes taip neteisėtai keliaujame! 
Jei žiūrėti valstybių akimis, tai 
mes gal darome didelį nusikal
timą, keliaudami į kitą valsty
bę, kuri yra bloguose santy
kiuose su musų valstybe, bet 
mes žiūrime paprastojo, kas
dieninio gyvenimo akimis į tą 
keliavimą. Mes turime giminių 
antroje “linijos” pusėj, turirųe 
savo turtų, turime nuo seno 
skolininkų. Ir ar galima mus 
smerkti, kad mes einame jų 
aplankyti, kuomet tik yra rei
kalo? Mes nueiname vieni pas 
kitus, ramiai pasipasakojame 
“kaip pas jus” ir “kaip ' pas 
mus”, atliekame savo giminiš
kus, ar kitokius reikalus ir 
grįžtame atgal namo.

Čia dar prisipažinsiu, 
mes, pasienio gyventojai,
rome ir kitą mažą nuodėmę 
prieš savo valstybę. Mes uo
liai sekame abejose pusėse 
produktų kainas ir ,supranta
ma, stengiamės parduoti į ten, 
kur brangiau, o pirktis ten, 
kur pigiau. Pirmiau su litais 
lenkų pusėj galima buvo daug 
kas padaryti. Dabar, įvedant 
lenkams zlotus, pasidarė dide
lis kainų sumišimas ir jau sun
kiau kas daryti. Bet anoje pu
sėje musų litas išsidirbo sau 
gerą vardą ir visoje Vilnijoje 
žmonės gerai parduoda viską 
tik už litu^, arba už dolerius. 
.Į lenkų įvedamą “zlotą” žmo
nės žiuri dar labai atsargiai, 
karčios praeities pamokyti, ir 
jo vengia. Taigi, mums, keliau
jant į aną pusę, nėra reikalo 
sielotis dėl pinigų mainymų. 
Turi litų, arba dolerių, tai gali 
perkeliauti skersai ir išilgai vi
są Vilniją ligi Sovietų Minsko, 
tik kur ne kur reikia pasisau
got, jei keliauji be paso.

2. Kaip dabar atrodo 
Vilnius?

Vilnius dabar tai tikrai 
miestas,

kad 
da-

yra 
kuriame prasideda 

Ligi nepereitųjų mėty 
įenkai stengėsi Vilnių visaip 
puošti, globoti, mylėti. Dabar 
jie Jau pasisotino juo įr kažin 
kaip apkiužo, apsileido ir ėmė 
labai abuojai žiūrėti ir visa 
Ccntraline lenkų valdžia dau
giau nieko nesistengia dėl Vil
niaus padaryti ir lėšų neduo
da, o patys vilniečiai neišsiga
li — ir dėlto Vilnius virsta sąš
lavynu. Gatvės, priterštos ark
lių mėšlu, popiergaliais, sku
durais, išstovi taip po savaitę 
ir dvi. Kiemuose matyti išmes
to iš kutelių gyvulių mėšlo 
krūvos, nevalomos ir perpildy
tos išvietės dvokia. . Pačiuose 
vilniečiuose lengvai duodas pa
stebėti kažin kokis paniūrimas, 
lygiažiurumas. Ir visas Vil
niaus gyvenimas kažin kaip 
tysias išlėto, .Vilnius virto tre
čiaeiliu Lenkijos miestuku. 
Lenkų okupacijos entuziastai 
įrodinėjo, kad Vilnius, susijun
gęs su “Žečpospolita”, gali 
spiauti į Kauno ir į Minsko pu
sę, nes jam visko pakaksią ir 
jis vartysis kaip • kukulis grie
tinėj. Bet natūralinė geografi
jos padėtis yra stipresnė už 
dirbtiną padėtį. . Vilnius, atsi
dūręs iškyšuly tarp Kauno ir 
Minsko, ima sirgti džiova.

3. Kaip nusistatę gyventojai?

Vilniaus gyventojus gatvėse, 
teatruose, restaranuose galima 
tuojau išskirti į dvi aiškias 
dalis: smulkesnius, juodesnius 
ateivius su okupacijos jėgomis 
iš Lenkijos, kurie vis dar tebe- 
šokinėja, tebebraviruoja, steng
damiesi pakelti lenkišką pat
riotizmą ir nuotaiką Vilniaus 
gyventojuose, ir stambesnius 
ir lėtesnius vietos gyventojus, 
kurių tikros kilmės nepaslėps 
jokia svetima kalba, jokios 
svetimos plunksnos, šitie gy
ventojai dabar visur “murkso” 
— jiems judriųjų ateivių bra- 
viravimas yra įgrisęs ligi gy
vo kaulo. Jie žiuri kas čia bus 
toliau, kaip reikės gyventi to
kiame' apmirime? Ateiviškos 
spaudos gązdinimai ir išmislai 

• apie “lietuvių, vokiečių ir bol
ševikų intrigas” nedaro į juos 
daugiau jokio įspūdžio.

Atvirkščiai, jie, tarsi norė
tų, kad įvyktų “kas naujo,”
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kas ęukratytų jų snūdų gyve
nimą. Ypač toks nusiteikimas 
gana aiškus žemesniuosiuose 
Vilniaus sluogsniuose. Nuolati
niai Vilniaus lietuvių grauži
mai spaudoj, gatvėse ir val
džios įstaigose ne vien kad ne
kelia licapykantos, bet grei
čiau užuojautos ir pasigerėji
mo pasišventimu. Bet didžiau
sia Vilniaus gyventojų masė 
dabar labai mažai gilinąs į 
politikos klausimus. Ji yra 
abuoji kas ją valdys, ji norė
tų tik, kad jai nereikėtų vėl 
badauti. Nenoras mokėti mo
kesnius, eiti į lenkų kariuo
menę, vykinti lenkų valdžios 
reikalavimus šiandien yra to
lus pat stiprus, kaip kadaise 
prie rusų. —B. Ovsianskis.

, (“Lietuva”].

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Doc. p. e. J. Tumas

Kokių lietuvių darė drau
džiamasis laikas.
(Skaityta Lietuvos Universitete V—7 d.)

(Tęsinys)

Ir atsirado naujės rųšies he
rojų — prieštarautojų Valdžiai, 
įkyrėtojų jai, koneveikėjų jos, 
skyrium ir burtais. Augo ir 
brendo separatiškasis lietuvių 
patriotizmas. Pridygo slaptų 
draugijų, pasipylė ubagiškų au
kų, kurtomis tačiau dygo ir au
go menki pažiūrėti, bet tiršti 
prieštaravimo dvasia laikraštu
kai. Idėjos žmonių pastangoms 
atėjo į talką verteivos, uždar
biautojai, net spekuliantai. Ka
me maita, ten ir vabalų. Ir pa
prastas, visur pasieniais esamas 
valdžių apvoginėjimas^ nemo
kant jai įvežamų ir išvežamų 
pošlinų, kontrabanda, Prūsų pa
sieniais pavirto garbingu, idėji
niu žygiu. Lietuviui inteligen
tui ir pusinteligenčiui tapo 
šventa, pareiga aprūpinti visus 
Lietuvos nuošalius draudžia
maisiais ir kaip tik dėl to bran
gintinais spaudiniais; pasiekti 
pačius tolimuosius Rusijos 
kraštus, kur tik atsitiktinai bus 
atsiradę lietuvių.

Paprastuoju ramiu arba ap- 
ramdytu laiku mes energijos, 
patvarumo ir pasišventimo, ko
kių mes seniau esame rodę, rim
tam reikalui ištikus—per anuos 
eruvinus ir nekruvinus žygius 
už mieląją tėvynę ir jos laisvę. 
Dabartinė kova dėl s-eįlovinių 
rašmenų vėl pareiškė mumyse 
visa to tebesama geroko ištek
liaus; ilgai mumyse tirštėja, 
renkas energija, kol didis rei
kalas išvadina ją pasirodyti. 
Miela čia prisipažinti, jog musų 
inteligentijos dvasia buvo tada 
ne bengalinė ugnis, kuri graži, 
jet šnypščia ir smiardina; bet 
tokios dujos, kurios padegtos 
sprogdinėja, šviečia ir mašiną 
suka.

Buvo Tad dirbamas didis ko
vos su milžinu Rusija darbas 
ir jis pusėtinai sekės. Didžiu
mos spaudinių pasienio sargai; 
rusai nepagaudavo, jie pasiek-' 
davo tuos, kuriems buvo skiria
mi, ir keldavo jų dvasią. Bet: 
—tik keldavo. Organinio, pa-1 
grindinio darbo kultūrai, Jbe 
kurstymo dirbti, tokiomis, ap
linkybėmis beveik negalima bu
vo dirbti. Visas anas priešta
ravimo dalbas patiems dirbė
jams rodėsi lyg tik prisiruoši
mas į anąjį tikrąjį gyvąjį nau
dingąjį darbą jau iškovotoje 
spaudos laisvėje. Mano nuo
mone, garbingiausia buvo tai, 
kad ano laiko publicistai, kaip 
jų darbas yra nepakankamas, ir 
patys buvo juo nepatenkinti. 
Kits melsdamos ir apžadus da
rydamas, kits keikdamas ir 
ginklą galasdamas; kits verkda
mas, kits svajodamas iki pat 
haliucinacijų, telepatijos ir išto
lo sugestionavo tam tikrų pri- 
valybių Rusų valdžiai ir saviš
kiams, —visi laukė — laisvos 
ateities.

Dieve, šaukiame dvasioje, 
rankas desperatiškai laužydami : 
jei tokių persekiojimų laikais 
tiek daug padirbome: jei raštus 
parašome, dieną žvake deginda
mi, kad tuojau galėtume juos 
sunaikinti, ligi tik kas krepšte
lės iš oro, visą redakciją ir vi
są medžiagą, sutalpindami savo 
kišenėse,—tai kokius kalnus 
nuverstame, kokius slėnius pri
piltume laisvėje, drąsumoje, at
virai pasitardami, atvirai susi
rinkdami, viešai bendraudami, 
rašliavą ir spaudinius drąsiai 
pasiklodami sau ant stalų ar 
susistatydami tyčia į atviras 
stiklo spintas, kad iš tolo ma
tytųsi, o mes policijai, žanda
rams tyčia sakytame: Na, gu
rėkite, sveiki, bet savo rankas 
šalin nuo jų. *-

Gal tiek per šį Didįjį Karą 
netroškome politinės savo ne
priklausomybės, kiek anuolaik 
troškome sau tautinės kultūros 
laisvės. Rusų pusoficiozo “No
voje Vremja” laikraščio korės- 
pondentas Moskovas tai yra ši
taip Nr. 9397 išreiškęs: “Šitos 
pageidaujamos reformos lietu
viai laukia, kaip žydai Mesiją; 
tikisi ją nebe toli beesant, ir 
pirmas klausimas, kuriuo kits 
kitą sutinka, ar ko negirdėjai 
apie raides”? Visi, pagaliau, 
Rusijos valdininkai jautė, kaip 
lietuvių nervai įtempti, o dva
sia pakilusi.. Bergždžia visa tai 
negalėjo palikti. Dvasia dva
sią žadino ir teikės, kol “Oso- 
byj Otdiel Učonago Komitetą 
Min. Narod. Prosv. 1898 m. 
gruodžio 4 d. suvedęs į vieną vi
są beveik to klausimo medžiagą, 
pasakė: “Po 25 metų bandymo 
be atlydos, mes randame rązul- 
tatų, tiesiai priešingų laukties
iems, Rusijai visai nepageidau
jamų. Bet kad ne tas rašme
nų klausimas, lietuvių tauta bu
tų pati ramiausioji visoje Ru
sijoje”.

Šitą ilgą 24 pusių Komiteto 
pranešimą aš verčiau tiesiog 
maldos pagavime, ne tiek maty
damas rašto raides, kiek jo tu
rinį, per kufį matės lyg jau čia 
pat beesanti laisvė. Bet ėjo 
metai, antri, treti, ketvirti ir 
penkti, o niekas nevykino to Ko
miteto nurodymų. Ir ėmė mu
myse kilti tokie pat jausmai, 
kaip anarchistų želiabovo, Kar- 
kazovo, Perovskytės ir k.t., ku
rie carą bombomis atakavo, 
kam jis, pažadėjęs daugybę gra
žių reformų sustojo jų vykini- 
me. Lietuvių inteligentija ga
lutinai “ozlobilas”. Ir tai kon
statavo rūsy administracija. 
Dabar, girdi, lietuvių laikrašti
ninkai pačius nekalčiausius Ru
sų valdžios įsakymus “predajut 
samoj ozloblionnoj kritikie”.

(Bus daugiau)
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ŽINIOS
piknikai!

Prohibicijos vykintojai pa 
kliuvo už prohibicijos 

laužymą
Devyni prohibicijos agentai ir 

jų viršininkas pakliuvo be- 
langėm už girtavimų tvirka- 
vimo urve.

Moterys priešinasi lygių 
teisių biliui.

Moterų daktarų draugijos 
konvencija vienbalsiai išsireiš
kė prieš įneštąjį konstitucijos 
priedą, kuriuo motęrų teises 
viskame sulyginamos su vyrų 
teisėmis.

Didysis socialistų prcsos pik
nikas gražiame .Riverview par
ke įvyks ateinantį septintadie
nį, birželio 15 d. Taigi beliko 
vos trys dienos iki pikniko. Me
tas jau rengtis prie jo. O va
žiuoti į jį visiems verta. Nes 
apart visokiausių pasilinksmi
nimų per visų dienų, bus dar 
galima užgirsti geriausius kal
bėtojus, kaip Mihvaukee ma- 
yorų Daniel W. Hoan, buvusį 
socialistų kandidatų į vice-pre- 
zidontus, George R. Kirkpat- 
rick ir k. Lietuviams kalbės d. 
P. Grigaitis. Bus be to ir dide
lis koncertinis programas.

Visa tai kainuos jums tik 30 
centų. Bet ir mokėdami 30c. 
už biletų jus gausite visų glė
bį nupiginimų įėjimui į viso
kias pasilinksmiinimo-pasisma- 
ginimo vietas, kokios tėra tik 
Hivervievv parke.

Pirkite biletus iškalno. Ga
lima juos gauti Naujienose.

Svarhiatbsia kalbėtoja prieš 
tų ibiliy buvo Dr. Alice Hamil- 
ton. Ji sakė, kad nors ji ir no
rėtų lygių teisių ir tas bilius 
nelabai paliestų apšviestas, iš
silavinusias moteris, jis betgi 
skaudžiai paliestų neturtingą
sias moteris ir 
nes tada nustotų 
įstatymai, kuriais 
saugoti moteris
Moterys gi fiziniai ir socialiai 
labai skiriasi nuo vyrų ir vi
suomet bus reikalingos specia
liuos apsaugos, kurios nebūtų

visiškai sulyginus moterų ir 
vyrų teises.

Tokių pat nuomonę pareiškė 
kiek pirmiau Cook pavieto mo
terų balsuotojų Lyga ir Chica- 
gos moterų kliubas. *

Moterų daktarų draugija iš
rinko 20 delegačių į tarptauti
nį daktarų suvažiavimą Londo
ne liepos 4 d.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Siųkit ir Sutaupykit

darbininkes, 
veikti visokie 
bandoma ap- 
ir jų darbą. Geriausia šešių cordų vati

nių siūlų špulaitė 
Dresių siuvėjų gerybė

Del geros knygutės dresių 
siuvimui atsiųskite 4c

THE SPOOL COTTON CO.. Dept. C 
31S Fourth Avė.. New York

Milionieriii žmogžudžiu 
teisinas prasidės 4 

d. rugpjūčio
Vakar, kaip 10 vai. ryto, tei

sėjo John R. Caverly kambarys 
(teismas) nebuvo matęs tokios 
didelės ir piktos minios savo is
torijoje.

Anksti prieš 10 valandą ryto 
teismas jau buvo beveik pilnas. 
Atėjus pažymėtai valandai 
minia padidėjo ant tiek, kad jau 
nebuvo vietos ne tik teisme, bet 
nė kofydoriuje ir minios grūdi
masis buvo nežmoniškas, net iš
laužta teismo durys.

Lygiai 10 vai. ryto Įvesta teis
man abu žmogžudžiu Lichard 
Loeb ir Nathan Leopold Jr. 
(jaunesnis), žmogžudžiai visą 
laiką buvo rimti ir jų veidai ir 
nervai neparodė jokio susijudi
nimo, ypatingai tuomet, kada 
jų advokatai ir prokuroras kal
bėjo apie žmogžudystę ir kartu
ves. (Illinois valstija už “kid- 
naping” —- pagrobimą bei žmo
gžudystę baudžia mirties baus
me).

Valstija pralaimėjo vieną 
punktą.

Valstijos prokuroras 
Crowe reikalavo teisėjo 
Coverly, kad pastarasis
tytų dieną jų teismui liepos 15 
d., bet advokatai Bochorach ir 
Darrovv, apginėjai žmogžudžių, 
reikalavo atidėti ant vėlesnės 
dienos ir po mažų argumentų 
teismo diena nustatyta rugpiu- 
čio ketvirta.

Robert
nusta-

Ar žmogžudžiai yra bepročiai?
Apginėjai nori prirodyti, kad 

žmogžudžiai yra bepročiai, jie 
traukia didžiausias spėkas kaip 
Amerikos, taip Europos proto 
žinovų, kad pastarieji tai įrody
tų.

Abu žmogžudžiai pareiškė, 
kad jie “Nekalti”. Teismui pri
sieis išspręsti iY juos nubausti.

100 liudininku.
šiai bylai bus pašaukta net 

100 liudininkų. Pašaukimus tei
sman pradės siuntinėti nuo lie
pos 21 dienos.

Ši byla yra begalo žingeidi. 
Visa Amerika ir net Europa yra 
užisiinteresavusi šia byla, žmo
gžudžiai yra milionieriy sunai 
— žydų tautos, šiai bylai, kaip 
pranašaujama, bus pavartota j 
$25,000,000.00. Nors tas buvo 
užginčyta, bet pačioj byloje ir 
jos vedime atrodo kitaip.

. — Raganius.

188 naujų policistų.
Vakar policijos viršiąinkas 

Collins priskyrė prie policijos 
188 naujus policistus, kurie už
baigė policijos mokyklų.

Užvakar prohibicijos agen
tams buvo nelaiminga diena. 
Jie taip uoliai ėjo savo “parei
gas”, taip karštai naikino mun- 
šainą, o čia ėmė ta nedorėlė 
policija juos užklupo ir nesu
pratusi jų “ujimo pareigų” nu- 
tarabanijo juos belangen ir 
dar atidavė teisman. Ir tai pa-

Įdarė ne su vienu kokiuo agen
tėliu, bet suėmė visų jų bu- 
I rį — viso devynius agentus ir 
jų viršininkų maj. Hamlet C. 
Bidgeway, kuris vadovauja 

[puolimuose. Ir suėmė juos ne 
kokiame saliune, bet privati
niuose namuose, kur yra “pete
liškių.”

Kada policija užklupo namų 
prie 4607 Prairie Avė., ji rado 
devynius prohibicijos agentus 
ir jų viršininką, sėdinčius prie 
stalo, 
čiusiUs kvortą degtines ir go
džiai 
show,” 
urvo merginos.

Policija nepažiūrėjo, kad jie 
prohibicijos agentai, bet juos 
suėmė kartu su keturiomis 

Vakar didžiųjame Coliseume Į merginomis, taipjau ir tris ten 
prasidėjo didelė vokiečių “dai-1 iastus n('grūs ir visus nugabe
nęs šventė” — saengerfest, ku- no i ^outh Clark policijos sto
ri tęsis iki penktadienio, vijso ^cs belangę, kur jie ir dabar 
tris dienas. Rengia ių vokiečių N/U' ilsisi. Jie visi tapo apkal- 
šiaurinės Amerikos Dainininkų kaipo gyventojai tyirka- 
Lyga, kuri apima visą šalį. Tai 
jus deimantinio jubiliejaus šven 
te. šiandie ir ryto bus duoda
mi koncertai po piet ir vakare, 
{oncertuose dalyvaus daugiau 
taip 10,000 dainininkų.

Tą draugiją sutvėrė 1849|ilnti ><einant savo pareigas,” 
m. Ji kasmet rengdavo įvai- ncs mat jie ten munšaino ieš
muose miestuose panašias šven- koję Bot policija tam netiki ir 
tęs, bet per pastaruosius dešimt j agcntų nepaleidžia. Esą kokis 
metų nieko nebuvo rengiama, 
nes viską buvo nutraukęs ka
ras. Dabar ši yra pirmoji dai
nų šventė po karo. Tikimąsi, 
kad labai daug žmonių atsilan
kys į šiuos koncertus.

Koncertuose, be solistų, da
lyvaus vyrų choras iš 4,500 bal
su, vaikų choras 4,000 balsų ir 
mišrus choras 3,000 balsų.

* Daniel W. Hoan,
socialistas, Mihvaukee, Wis., [ 

•mayoras, kuris tapo išrinktas 
to miesto mayoru tris karius, 
nežiūrint bendros visų kapita
listinių partijų opozicijos Jis 
kalbės socialistų piknike atei
nantį septintadienį RivervieAv 
parke, kur jis papasakos savo 
patyrimus valdant didelį mies
tų. Atvažiuokite į piknikų jį 
užgirsti.

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE’
AKUŠERKA

3161 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi l’ennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

nusiredžiusius, pasista-

“Dainy Šventė” žiūrinčius i “special 
kurį jiems surengė to

Atvažiokit Nedėlioję į

MarguetteParkTorrace
Tai yra jūsų paskutinė proga šitame augštos kle
sos lietuvių distrikte puikiausią 
cagoj nusipirkti.

žemę mieste Chi-

Vakar prasidėjo vokiečių “saen- 
gerfest,” dalyvaujant tūks
tančių balsų chorams.

Du mirė nuo.gaso ir munšaino

Septintadienio ryte Johnson 
& Saracino raštinėj, 33 W. 
South Water St., rasta negyvų 
Richard Smith, namo užžiurė- 
toją. Nedidelė raštinė buvo už
daryta, o ji buvo apšildoma 
gasu, kuris sunaudojo visų orų 
ir paskui prileido kambarį du
jomis. Nuo to jis ir nutroško.

Taip žemai 
kaip 

SI 2.00 
i mėnesį

Tiktai Lotai už
$175.00

cash
$590.00
ir augščiau

3113 Soetb 
Halsted St.

HERZMAN -M
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas Ilga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na»- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Blvd.
M. Woitte«*wo 

BANI8 
AKPrFRRA 
riu patyrimą

Pasekmingai pa
tarnauju mote 
rims prie rimdy 
m kiekvienam' 
atsitikima. TeiHi 
ypatiški prižiurk 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy-

Jei abejoji akimis, sasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optumatrfet 
T«L Boul«var4 M81 
4649 B. A«hl*nd Avo 
KampM 47-toa tat.

S-roa lubaba

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTU. Geriau«is pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
<;«4i9 mėnesius gydymo. Atsiųskite j

FRANKLttTS LABORATORY, 
3t52 Wallace St„ 
Chicago, U. S. A.

Telefonai!
Dienomis: Canal 

8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

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

Akinių kainos žemesnis kaip 
t pas kitus.
Dr. Serner O. D.

3333 So. Halsted St., Chicago, JI!
Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9

Nedėliomds nuo 10 iki 1
Te. Boulevard 7679

8416 So. Halsted SU 
Vai.! 9—10 A. M. ir po 8 vai. rak.

s

vimo urvo. Visi suimtieji pro- 
hibicijos agentai yra vedę.

Sujudo prohibicijos departa
mentas sužinojęs apie savo 
draugų suėmimą. Jis pradėjo 
“tyrinėti” ir “surado,” kad 
prohibicijos agentai ' tapo su
imti “einant savo pareigas,

ten ėjimas pareigų, kad jie vi
si buvo net savo švarkus pasi
dėję ir patys, pasistatę bonką, 
munšainų gurkšnojo. Ta bon- 
ka busianti pristatyta teismui.

Dabartinės merginos sveikiau
sios ir geriausios.

Dr. Katherine C. Manion, 
buvusi prezidentė moterų dak
tarų draugijos, užleisdama sa
vo vietų naujai išrinktai prezi
dentei Dr. Anna Nlount iš Ghi- 
cagos, pasakė prakalbų, kurioj 
tarp kitko pareiškė:

“Moderninė mergaitė yra 
sveikiausia ir linksmiausia 
mergina, kokių pasaulis žino
jo, ir aš nemainyčiau moderni
nės fliaperės, kaip kad jus ją 
vadinate, ant jokios kitos mer
ginos iš Bile kurio buvusio lai
kotarpio.”

Ida Olson, 36 m., motina trijų M 
vaikų. Abu buvo pusnuogiai, o ■ 
prie jų stovėjo bonka munšai- H 
no. Matyt, kad abu tiek nusi-lj’ 
gėrė, kad nebejuto kaip gasastM 
sunaudojo orų. Bet ji dar bu- Jj 
vo gyva ir jų nugabenta į Ii- h 

goninę. Tečiaus ligųninėj ji ■ 
sąmonės nebeatgavo ir vakar Į n 
pasimirė ir ji. Abu buvo vedę.

Pasirinkimas Rezidenciją ir Biznio Lotą
Skersai kelio nuo gražaus Marąuette Parko, plau
kiojimas laiveliais, maudynes, gimnastika, bolių. 
laukas, piknikų daržas ir daug kitų ant lauko pasi
linksminimų, netoli ŠV. KAZIMIERO KLIOŠTO- 
RIAUS IR MOKYKLŲ. 

ff

Nauja kary linija tiesiasi į 
Marquetįe Terrace

— 1

Kas reiškia greitą augimą to augštos klesos distrik- 
to ir pelną tiems žmonėms kurie tuojau pirks.

Atvažiuokite nedėlioj — sekite kitus burius
Iki kampo Marąuette Rd. ir California Avė. (N. 
E. kampas Parko). Musų atstovai su mėlinais raiš
teliais pasitiks jumis dėl jūsų parankumo.

LAKE TOWNS IMPROVEMENT GO.
10 So. La Šalie Str

CHICAGO.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

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

operacijų
4647 So. Halsted St^

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

l

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38-th St, Chicago, I1L

Tetaptam. Yard. 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

! DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

■ ■■■ ■■■

4*

Šviesą ir pajiegą suvedame | Benui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pinnatini Lietevią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JŪSŲ PLUMBINGO IR 
NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

5Tf» i

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU

Wennersten’s yra išdirbėjai pagal 
m ūsų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.

Wennersten’s 
Bohemian Blend

^HNERST^

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

LIETUVIŲ DAKTARAI
- ■ m i 1-1—-4 TIIIIII-—1

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Tai. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1797 W. 47tb St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo • 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.
*

M. Levy & Company
Kuomet jus pirksite virtuves sin
kų, vaną, klosetą, arba boilerį, jei 
nebusite užganėdintas, mes arba 
apmainysime jums arba pinigus 
grąžinsime. Jei jys norite, kad 
jums butų patarnauta teisingai, 
nepraleiskite progos nepasimatę 
su mumis, kol jus pirksite kur 
nors kitur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorą pas mus. j

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland A ve .,
netoli 46th St., Chicago, UI.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

4.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. MichigaK Avė.

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

aua 5i8(l iki 7i8l vakare.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoaa 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

r

CLEAH otrr

zH

n
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

Ulll II Aal LHLni Viliu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po 
6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 15 
1821 So. Halsted St

Kampas 18 ir Halsted

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojai ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandoi 

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

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MDNKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

M. LEVY COMPANY
Kampas State ir 22nd St. Telefonas Calumet 0645-1692 J

■Atdara kiekvienų vakarų iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai
B

Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti •

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligą

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Ave^ nt 
viršaus Ashland State Bankr

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietą

<4 ,6

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

į



NAUJIENOS, Chicago, UI
•f

Ketvirtadienis, Birž. 12, ’24

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Plėšikų auka mirė.

3221 E. 91 
užpuolė du 
pareikalavo 
jis stvėrėsi 
Plėšikai ir-

tis su tuo, kuris žymę laiko ir 
atsiimti tą žymę.

Tokiu pat budu butų galima 
sutvarkyti šis klausimas ir ki
tose sporto srityse, šitaip eida
mi, man rodos, turėtume geres
nio pasisekimo sporto kėlime 
tarpe lietuvių.

— Brooklyn’o Sportas.

Lietuvių Rateliuose

Kada ant George Tosawich 
35 m„ groserninko 
St., netoli jo namo 
negrai plėšikai ir 
iškelti rankas, tai 
už savo revolverio,
gi pradėjo šaudyti ir Tosawich 
liko pašautas dviem šūviais, o 
plėšikai pabėgo. Užvakar To- 
sawich pasimirė ligoninėj nuo 
žaizdų.

Brighton Park
Keistučio Kliubo Dramos Sky

rius veiks per visą vasarą ir 
rengsią 
ge^s.”

prie “Orleano Mer-

Sarpalius laimėjo!
šiandie ritasi su lenku meškinu 

Vladeku Zbyško.

Užvakarykščiose ristynėse 
laimėjo musų Karolis Sarpalius. 
Jis lengvai apsidirbo su pasau
lio ex-čampionu Chas Cutleriu. 
Pirmą kartą jis Cutlerį parito 
su “body scissors” į 15 min.; 
antrą kartą su “head and arm 
scissors į 2 min. Visi tikė
josi, kad kova jų bus ilga, bet 
įvyko visai priešingai. Reiškia: 
dar vienas čampionas krito po 
Sarpalium. Kas atsitiks šiandie 
su Zbyšku?

J. Bancevičius laimėjo risty- 
nese su Marty Cutler. Pirmą 
kartą Cutleris ritosi nepadoriai 
taip, kad susilaukė didelio pub
likos pasipriešinimo; antrą kar
tą Bancevičius užlaužė koja 
“toe hold”.

Dudinskas su La Bouche ėjo 
30 minučių be pergalės.

* * «
Sarpalius šiandie ritasi su 

Zbyška.
Kadangi Sarpalius laimėjo I 

nuo Cutlerio tai jau jam yrs I 
būtinai reikalinga ristis su Zby
ško. Jie ritasi School Hali svet. I 
48 ir Honore gatvių. Ant to pa
ties programo ritasi Juoz. Ban- Į 
cevičius su Niek Bihun J. Ka-1 
marauskas su Joe Wallaęe.
KURIS YR^rčAMHONAS?

visi vasarų pasiima 
tai

Kuomet 
atostogas ir nori pasilsėti, 
Keistučio Kliubo Dramos Sky- 

bet

visomis išgalėmis orkestrą rem
ti. Aukojo sekančiai: M. Yusas 
$6.00, J. Čeponis $5.75, J. Jaku
bauskas $5.00, J. J. Auryla, N. 
Kazlauskaitė, R. Kazlauskaitė, 

P. Geležis ir B. Juknis po $2.00, 
C. Januševičia, J. Bagdonas ir 
K. Augustinavičia po $1.25; J. 
Vaišvila, F. Budrikas, J. Usiu- 
liutė, F. Skamarakas ir Rušins- 
kas po $1.00, N. N. 50c. Viso 
$36.00.

Nutarta tapo surengti trum
poj ateityje išvažiavimą į 
Dunnes, traukiniu ar automobi
liais. Sutvarkymas viso to daly
ko tapo pavesta Sporto Komi
sijai.

Lygos orkestrui praktikuo
jant kas penktadienis, Lygos 
mėnesiniai susirinkimai tapo 
perkelti į kas pirmą ketvirta
dienį kiekvieno mėnesio.

—Koresp. J. J. Auryla.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
JIEŠKAU Kazimiero Rausčio. Pa

eina Auksudžio kaimo. Laižuvos 
valsč., Mažeikių apskričio. Gyvena 
Canadoj. Turiu labai svarbų reikalą. 
Molonekit atsišaukti.

JONAS BALIS, 
3325 Auburn Avė. 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU drauges merginos ne- 

senesnės kaip 28 metų, nejaunesnes 
kaip 20 metų. Turi būti laisva, ap- 
sišvietus, apsipažinus su anglų ir lie
tuvių kalba ir raštu, ir mylinti gra
žų gyvenimą. Aš esu 35 metų, lais
vas, apsišvietęs, nevartojantis svai
ginančių gėrimų, nerūkantis ir pasi
turintis. ' Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą, kur ant pareika
lavimo gražinsiu. M. H., 827 Stara- 
vveather St., Cleveland, O.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOTERŲ
Reikia Moteries Parda

vinėtojos
Kur gali pardavinėti visuose depart- 
mentuose ir būti kaipo generalė par
davinėtoja departmentinėje krautuvė
je. Ji turi gerai kalbėti lietuviškai 
ir angliškai.

J. Oppenheimer & Co., 
47 St. & Ashland Avė.

REIKIA DARBININKU
* VYRŲ_________

REIKALINGAS —
Atsakantis bučeris, kuris su

pranta savo darbą.
Atsišaukite

GROJIKUS pianas, paprastai $700
pirmos klesos padėjime, benčius, ka- _______ _____ ____ _
binetas ir 75 muzikos rolelių, parduo- mas, Storas ir du flatai po 6 kamba- 
siu už $100 ir $31 storage išlaidų, rius, maudynės, C J. L. ‘ 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu- Hausios mados įtaisymai.
ve, 1389 Milvvaukee Avė., klauskite j $23,000, įmokėti $12,000, likusius sa- 
Jankovvski Player Piano. Įvininkas padarys paskolą pagal pir

kėjo sutartis. Namas randasi didžia
jam biznio centre ant Halsted St. 
prie 35 St. štors tuščias, galima 
pradėti biznį. Savininkas

T. JOZAPAVIČIA, 
3524 So. Halsted St.
Tel. Republic 9649.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj, yra 
vieta dėl kavos krautuves, biz
nis cash, pigiai.

4430 W. 60 St.

TIKRAS BARGENAS
Bučernė, grosernė, mėsai malt ma

šina, 3 skolos, registeris, naujas ais- 
baksis, barai ir lentynos, lysas ilgas 
3 kambariai, viską sykiu už $1600. Sa
vininkas yra išvažiavęs į Californiją. 
Parduoda J. Zaksas, 3339 S. Emerald 
Avė. antros lubos.

I

HALSTED STREET 
Biznio ir beveik naujas mūrinis na-

maudynės, elektra ir kiti ve- 
Kaina tik

rius nė nemano ilsėtis, 
veiks per visą vasarą.

. Birž. 6 d. įvyko Skyriaus su
sirinkimas, kuris buvo gana 
skaitlingas. Tai rodo, kad Dra
mos Skyriaus x vaidilos nori
veikti, o ne ilsėtis. Susirinki- 
man atsilankė ir režiserius, 
ger. M. Dundulienė. Tai yra 
darbščiausia režisierė Chicago
je ir jos sumokinti veikalai vi
suomet pasižymi. Ji pati neno
ri pailsio, tad ir savo lošėjams 
neduoda ilsėtis, saiko: pasilsė
si kai velėna akis užklos.

Susirinkimas nutarė ateinan
tį gruodžio mėnesį pastatyti 
didelį ir gražų veikalą “Orlea
no Mergelė.” Kadangi tokis di
delis veikalas <reikalauja dide
lio prisirengimo ir daug darbo, 
tad nutarta lavintis ir vasaros 
metu. Jis bus statomas gruo
džio 14 d.

Tą pačią dieną tapo išrink
ta nauja Skyriaus valdyba. Pir
mininku tapo išrinktas M. K., 
sekretorium St. Dunubrauskas, 
iždininku senasis F. Sutkus. 
Svetaines paėmimui išrikta ko
misiją iš M. Dundulienės ir A. 
Dumbrauskicnės. Nutarta pa-

I imti ir toliau McKinley svetai
nę susirinkimams ir repetici
joms. Tai pavesta atlikti M. K. 
Svetainė jau paimta kas ant
rai, trečiai ir ketvirtai pėtny- 
oiai kiekvieno menesio.

Turiu draugams 
priminti, kad tie, kurie 
te roles, pasistengkitc 
repeticijas, kad paskui 
taip, kaip kartą teko 
kad lošėja išėjus ant 
ne vieno žodžio nemoka. Tokio 
atsitikimo musjų Skyriuje dar 
nebuvo, bet turime rūpintis, 
kad ir niekad tai neatsitiktų. 
Neužmirškite kame priklauso
te. —Amin.

lošėjams 
turėsi- 
lankyti 
nebūtų 
matyti, 
scenos

1 ranesimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SOCIALISTU PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE
Nedėlioj, birželio 15, 1924. 

Bus surengtas puikus lietu
vių skyriaus programas. 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus 
užkandžiai ir nesvaiginami 
gėrimai. Dar kalbės D. W. 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Milwaukee, Wis. G. 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandą ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaite po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli

Naujienų Sptilka
1739 S. Halsted St,

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

1731 So. Union Avė.

REIKALINGAS dreiverys dėl 
išvažiojimo duonos; turi 
patyręs.

3357 Apburn Avė.
Tel. Yards 5953

būt

PARDAVIMUI bučernė, pil
nai įrengta, didelis bargenas, 
geras lysas, turi būt parduota iš 
priežasties ligos, įsteigta jau 17 
metų. 2137 W. 21 St.

STOGDENGYSTE
. stogų prakiurimas užstaisomas 

h* gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkfej. • Įstaiga 34 inetų senumo. Di- 
diif usia ir geriausia stogų dengimo 
Jajriga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
drjrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114,

REIKIA pardavinėtojų kurie 
kalba lietuviškai ir lenkiškai. 
Yra proga padaryti didelius pi
nigus. Lfc J. Jacobson, 3002 W. 
59th St.

SPECIALIS BARGENAS 
šią savaitę turi būt parduota bučer
nė ir grosernė, svetimtaučių apielin
kėj. Biznis cash, pigi renda, 4 kam
bariai gyvenimui. Yra trokas ir ga- 
radžius, nemokantį išmokinsiu biznio. 
Kas pirmesnis tas laimes, atsišaukit 
tuoj. 65 W. 103 St. Roseland, III.

JlESKO KAMBARIŲ

REIKIA —
Pirmarankio bekerio, kuris 

supranta gerai savo darbą.
Atsišaukit tuojau

658 W. 35 St.

ANT PARDAVIMO pusė biznio, 
bučernė ir grosernė, biznis išdirbtas 
per 15 metų, lietuvių vokiečių ir ki
tų tautų apgyventa, leasas ant 2 ir 
pusės metų, parduosiu už geriausią 
pasiūlymą ar mainysiu ant automo- 
biliaus. Turi būt parduota trumpu 
laiku.

Kreipkitės
2057 W. 22nd Place 
Telef. Canal 2881

ŽENOTA pora be vaikų, pajieško 
keturių kambarių flato, pečium šil
domų, turi būt elektra,. gasas ir va
ria, pietinėj dalyj miesto, tarpe 55tos 
ir 69tos gatvių. Kas turi tokius 
{ambarius meldžiu pranešt greitu lai
ku šiuo antrašu. 5521 W. 63jxl PI., 
Chicago, III. M, Kazlauskas.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas 2 vyram1 ar 2 

merginom, prie niažos šeimynos ir 
laisvų žmonių. Patogi vieta dėl gy
venimo.

Kreipkitės
'3628 So. Union Avė.

2 fl.' front

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Marmon automobi- 

ius septynių pasažierų, eina kaip 
naujas, 6 tekiniai. Touring karas, 6 
cilinderių parsiduoda už $600.

Kreipkitės greitai
J. VISKONTAS, 

4550 So. Marshfield Avė. 
Phone Yards 2425K

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
automobilių taisymo šapa ir baterijų 
stotis, turiu parduoti greitai už ge
riausią pasiūlymą, nes einu į didesnį 
biznį. Atsišaukit telefonu 

Roosevelt 8577, 
arba Naujienų ofisan

PARDAVIMUI dirbtuvė papso ir 
nesvaiginanyų gėrimų, su gerais įtai
symais; arba saldainių, Ice Creamo, 
tabako ir visokių smulkių daiktų; ar
ba mainysiu ant loto, namo arba au- 
tomobiliaus; vieną iš virš minėtų biz
nių. Atsišaukit tuoj. Tel. Pullman 
5625, 251 E. 115 St.

PARDAVIMUI duonos ir keksų ke
pyklą ant Bridgcporto. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis — turiu du bizniu. Del 
informacijų kreipkitės j

Naujienų Skyrių Bridgeporte, 
3210 So. Halsted St.

No. 121

Atsilankius K. Požėlai į Jun
gtines Valstijas ir pradėjus ris
tis Chicagoj ir apielinkėse, dau
gelis lietuvių gana susiinteresa- 
vo sportu. Tai labai gerai, nes 
mes visi pripažįstame, kad tarpe 
lietuvių sportas reikia kelti. O 
kad sporto kėlimas butų sėk
mingas, tai turi būti kuomi nors 
daugiau suinteresuoti ir patys 
sportsmenai: ristikai, pugilis- 
tai, tenistai, golfistai ir kiti. 
Kiekvienas sportsmenas turėtų 
turėti aiškų tikslą prie ko jis 
siekia; prie aiškaus čampiona- 
to ar prie kokio nors prize. Pa
imkime mes kad ir Amerikos 
lietuvius ristikus ir paklauskim 
kuris iš jų yra čampionas bent 
tarpe lietuvių. Mes dar negalė
sime surasti, o kožnas jų tuomi 
nori tituluotis. Kad žinojus ku
ris iš visų ristikų (tarpe lietu
vių) yra čampionas, tai turėtų 
turėti kokią nors lietuvių čam- 
pipnato žymę. Kiekvienas, kuris 
tik norėtų tapti čampionu, tai 
turėtų darbuotis, kad tą žymę, 
atėmus iš to, kuris ją laiko. Va
dinasi, čionai butų aiškus tiks
las prie ko ristikas eina ir tuo
met galėtume visi pripažinti to
kį ristiką aiškiu čampionu. Da
bar, kuris gi iš lietuvių yra 
čampionas? K. Požėla, J. Ka
marauskas, Yuška, Žilinskas ar 
kuris kitas? Kiekvienas iš jų 
sakosi, kad tarpe lietuvių dar 
nėra buvę nugalėti ir kiekvienas 
sakosi esąs čampionas. Bet čam
pionas gali būti ir turi būti, tik 
vienas.

Dabar kas dėl čampionato žy-1 
mės. Jau dabar Amerikoje yra! 
nemažai sporto organizacijų. 
Šios organizacijos turėtų turėti Į 
bendrus pasitarimus sporto I 
klausimu, o jei rastųsi reikalas,’I 
tai ir susivažiavimus. Tuometi 
šios sporto organizacijos turėtų 
pagaminti garbės vertę čampio
nato žymę ir paskirti, sakysim, I 
vienam iš ristikų pripažystant Į 
jį čampionu. Jeigu kuris iš 
ristikų tuomi nepasitenkintų,! 
tuomet, žinoma, jis turi eiti ris-rius, pasižadėdami ir ant toliaus

Susivienijimas Lietuvių Dr-jų ant 
Bridgeporto rengia pikniką naudai 
Chicagos Lietuvių Auditorium ne
dėliojo, birželio 15 d., A. Blinstru- 
po daržo, Justice park, III. Kvie
čiame visus Chicagos ir apiclinkės 
lietuvius dalyvauti. Bus dalinamos 
dovanos ir visi atsilankiusieji turės 
progos dalyvauti dovani; laimėji
me. Visi atvažiuokite piknikan ir 
praleisime laiką linksmai ant tyro 
oro. Kviečia Komitetas.

American Lith. Citizen Club susi
rinkimas įvyks ketverge, birž. 12 d., 
8 vai. vak. J. Mazenio svet., 3857 So. 
Kedzie Avė. 
naujų dalykų 
tucija.

Kiekveinas 
lankyti i šį 
po keletą naujų narių.

Bus svarstoma daug 
ir bus skaitoma konsti-

narys būtinai turi atsi- 
susirinkimą ir atsivesti 

Valdyba. ,

RUIMAS rendai vienam ar dviem 
vyrams yra apšildomi štymu, yra vi
sokia vigada, kurie <-’ dirbate viduryj 
miesto, valgyti pasidarysite. Durys 
iš šono, klauskite jenitoriaus. 

JOHN WISNIAUSKAS 
412 So. S&ngamon St.

B. 15) HM 4 lubų11 TO,

RENpAl nioęlęriiiškas rui
mas, patogi vieta dėl gyveninio. 
$5.00 į savaitę. Kreipkitės

5750 So. Albany Avė.
Tel. Republic 4394

RAKANDAI
RAKANDAI turi būt parduoti tuo- 

jaus; Moliai re seklyčios setas, sku- 
ros seklyčios setas riešuto, pietų ir 
2 miegruimio setai, lempos, kaurai, 
fonografas ir t. t. Visi ar po vieną.

815 So. Ashland Blvd. Dep. 1

VICTROLA — cansole mašina — 
turi būt parduota su dideliu nuosto
liu — vertės $300, parduosiu už 
$70.00, rekordai vartoti tik du mėne
siu. Ateikit

1651 W. 63rd St., 
Antros lubos;

Telefonas Prospect 3378

L. S. J. Lygos mėnesinis 
susirinkimas

6 d.,Penktadieny, birželio 
Raymond ChapeH svetainėj, 
Įvyko sėkmingas mėnesinis Lie
tuvių Socialistinės Jaunuome- 

I nes Lygos susirinkimas. Buvo 
svarstyta, diskusuota ir nutar
ta daug įvairių dalykų liečian
čių Lygos veikimą. Tapo pri
imta trys nauji nariai: drg. 
P. Vaidyla, J. Jakubauskas ir 

I p-le J. Usiuliutė. Apšvietos 
Komisija pranešė, kad lavini
mosi vakarai-susirinkimai ta

po pertraukti iki ateinančiam 
sezonui. Sporto Komisija pra
nešė, kad išvažiavimas į Palios 
Park visais atžvilgiais kuosek- 
mingiaųsiai nusisekė. Komisija 
taipgi pranešė, kad dabar sėk
mingai yra lyg iečių praktikuo
jama Tennis kas sekmadienį po 
Įvairius parkus, daugiausiai 
Jackson Parke.

. Komitetas suorganizavimui 
Lygos Stygų Orkestro Skyriaus 
pranešė, kad orkestras jau pil
nai suorganizuotas ir sėkmin
gai laiko repeticijas kas penkta
dienis, Raymond Chapel svetai
nėje, po vadovyste vieno iš Chi- 
eagos gabiausių muzikos moky
tojų, Shattz. Komisijai prane
šus tą linksmą žinią, kad Lygos 
orkestras jau sėkmingai veikia, 
lygiečiai labai nusidžiaugė ir 
ant vietos, orkestro pradžiai, 
suaukojo trisdešimt šešis dole-

Birutės Kalno Draugija laikys pus
metinį susirinkimą June-Birželio 15, 
1924 m., 1 vai. po pietųAntano Urbo
no svet., 3338 Auburn Av. Visi drau
gai yra kviečiami kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ir užsimokėti užsiliku
sius mokesčius . Kviečia visus

— Nut. Rast. Leon Klepsis.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo Bendro
ves dalininkų metinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, Birželio-June 13 d., 
1924 m., 8 vai. vakare, Mildos svet., 
3138 So. Halsted St.

Visi Bendroves dalininkai malonė
kit atsilankyti paskirtu laiku, nes val
dyba Lietuvos atsiuntė ilgą raportą 
apie biznio stovį Lietuvoj, taipgi tu
rim ir daug kitų svarbių reikalu ap
kalbėti. Komisija.

Kultūros Draugijos “Žemaitija” susi
rinkimas įvyks ketverge, birželio 12 
d., A. Mosgerio name, 3108 South 
Halsted St. 8 v. v. Nariai ir tam 
prijaučiantys, kad ir nežemaičiai, yra 
širdingai prašomi atsilankyt, nes tu
rime labai svarbių reikalų aptarti.

— Komitetas.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas ir repeticijos veikalo 
“Orleano Mergelė” įvyks pėtnyčioj, 
birželio 13 d., 7:30 v. v., McKinley 
Park svetųainėje. Visi, kurie daly
vaujate lošime ir skyriaus nariai ma
lonėsite atsilankyti laiku, nes veika
las yra didelis ir reikalauja daug 
darbo. — Pirmininkas.

Draugystė Atgimties Lietuviu Tau
tos Vyrų ir Moterų rengia balių Su
batoje, birželio 14, 1924 m. Tautiškas 
Bažnyčios Svetainėje, 3501 S. Union 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo Pilypo Gri- 

galausko, paeina iš Prusalių sodos, 
Plungės valsčiaus, Amerikoje gyveno 
apie 14 metų, sykį Chicagoje. Aš jo 
sūnūs Juozas Grigaliauskas labai no
rėčiau jį surasti ir bučiau dėkingas 
kad jis pats ar kas jį žino praneštų 
sekamu adresu: Juozas Grigalauskas, 
1043 W. 13th St., Chicago, III.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys dėl dviejų ar trijų vaikinų, 
su valgiu ar be valgio.

Atsišaukite
21115 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 šmotų Dufold 
parloro setas, taip geras kaip naujas, 
2 lovos su naujais springsais, 1 dide
lis base burnąr ir karštai šildomas 
pečius. Parduosiu pigiai.

MRS. T. MILLER
4316 So. Artesian Avė.
Phone Lafayette 6474

PARSIDUODA RESTAURA- 
nas, geroj vietoj, naujai au
gančioj apielinkėj, ir augantis 
biznis. Priežastis — partnerių 
nesutikimas.

5111 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME

ANT RENDOS gražus, 
kambarys už labai mažą kainą. 
Įima bus ir virtuvę vartoti, 
siu 
nai

jaunai porai be vaikų arba 
panelei.

Atsišaukite į Naujienas 
1739 So. Halsted St. 

Box 500.

šviesus 
,. Ga- 
Atiduo- 

jau-

APLEIDŽIU miestą, parduosiu 
pigiai savo puikius rakandus var
totus 2 mėnesiu, mohair parloro 
setas, rankomis iškarbuoti frėmai, 
apverčiamos paduškaitės, bufetas 
ir 2 miegamo kambario setai, val
gomo kambario setas, kaurai, con- 
sole fonografas, reed sunparlor 
setas, paveikslai, veidrodžiai, dres- 
sing setas ir kiti dalykai. Veikite 
greit.

6909 Dorchester Avė., 1 apt.

PARANDAVOJIMUI kamba
rys dėl dviejų vaikinų, kamba
rys yra šviesus ir švarus 
trečių lubų iš fronto.

V 2119 So. Halsted St. • 
Tel. Roosevelt 8577

ant

JlESKO PARTNERiy
REIK PARTNERIO, pavienis 

vaikinas negalėdamas prigulin
čiai laikit 80 akrų farmą, pri
imu partnerį ar mainysiu į ma
žesnę farmą. Savininkas Juška, 
830 W. 18 St., Chicago, III.

REIKIA UAMINKy 
j—tru-*-- *».■"» ■ a*

MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

Prie punch press, drill press 
ir assembling. Darbas nuo štu- 
kų kuomet turi patyrimą.

Valandos nuo 7 iki 5 po pie
tų ir iki pietų subatoje.

THE WASHBURN CO. 
6126 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skurinis 
parloro setas, 7 šm. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai ,liampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzie Avė., 1 fl.

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
po 6 kambarius naujas muro namas, 
viskas pagal naujausios mados, kam
pinis lotas, 3 automobiliams muro ga
radžius, namas ir garadžius karštu 
vandeniu apšildomi, vienu žodžiu sa
kant yra tai “up to date” namas, šį 
namą galima pirkti su mažu įmokė- 
jimu arba mainysiu ant loto, “bunga- 
low” arba “mortgage”. Vienas flatas 
išranduotas, o į antrą pirkėjas tuo- 
jaus gali įsikraustyti. Sis namas ran
dasi prie pat Marųuette Parko, kam
pas 67tos ir Richmond Street, kas no
rite gauti geriausią vietą ir namą, 
tai pasiskubinkite. Atsišaukite p ie 
savininko po nr. 3241 So. Halsted 
Street, 2 lubos. Tel. Boulevard 5066.

PARDAVIMUI nauji 5 kambarių 
rakandai tik kelių mėnesių senumo, 
pirkti už $1,300. Parduosiu už pusę 
kainos, galite su kambariais gauti. 
Atsišaukit ant šito antrašo.

750 W. 33rd St. 
Phone Yards 1981

PARDAVIMUI dviejų augštų nau
jas muro namas su augštu beismantu 
kuriamo yra Storas, arba kas nori 
gali pirkti viena Storą, arba galima 
mainyt ant mažesnio namo. Rendos 
$160 į mėnesį. Pardavimo priežastis 
— nėra kam dirbti.

4501 So. Troy St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA mėsos marketas ir 

grosernė, visi puikus įtaisymai up to 
date, geras biznis geram žmogui pa
daryti pinigų, visokių tautų apgyven
ta. Randa pigi, 3 metų lysas, 3 ruimai 
pagyvenimui, apšildomi; priežastis 
pardavimo svarbi. Atsišaukite 6759 S. 
Elizabeth St. Tel. Englewood 6249.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
cottage, galima padaryi 2 flatus, kai
na $7,000, pinigais $1,500. Taipgi 5 
kambarių cottage, kaina $6,750, pini
gais $1,200, pamatykit savininką ne
dėlioj.

5923-25 So. Robey St., 
Phone Diversey 1971

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

Kreipkitės prie savininko
5039 So. Halsted St.

PARSIDUODA šešių kambarių 
mūrinis namas ir dviejų karų mūrinis 
garadžius. Namas yra visai naujas 
ir pabudavotas pagal naujausios ma
dos. Saulės kambarys, fire place, 
bookcases. Namas randasi gražioj 
vietoj arti Marųuette Park ir Kedzie 
Avė. Parsiduoda labai pigiai. Savinin
kas 6438 S. Troy St. Prospect 7107.

3 FLATŲ MEDINIS

‘ PARDAVIMUI krautuvė pa
tentuotų gyduolių, cigarų, ken- 
džių, Ice Creamo ir mokykloms 
reikmenų. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą.

4602 So. Wood SU

Netoli Ogden Park, namas pir
mos klesos padėjime, 2-4 ir 1-5 
kambarių flatai, 2 karų gara- 
džius, bargenas už $8,000, pini
gais $2,500.
SHEEHAN WITOUS AND CO.

1654 W. 63 Sf.
Prospect 1910

į PABDAVIMUI 2 augštų, 6—5 
I kambarių medinis namas, su bes- 
Įmentu, vienas kamb. viškose ,elekt- 
jros šviesa, vanos, dviejų karų ga- 
I radžius, tuščias lotas šalę. Parduo- 
|sime už pirmą teisingą pasiūlymą, 
i 2441 W. 45th Place
1 BIZNIS IR PRAPERTE parsiduo- 
jda, gera vieta, apgyventa lietuviais 
I ir lenkais. Vieta tinka drabužių 
I krautuvėj ar graborio biznio vieta.

Pašaukit
j Tel. I^afayette 5087

J PARDUOSIU pigiai arba mainysiu 
I ant farmos arba ant namo kitam mie- 
Istelį arba ant automobilio arba loto, 
I ar biznip namo, namas randasi 3643 
Į Emerald Avė., Chicago, III. Del in- 
I formacijų kreipkitės prie

WM. GRITENAS,
3241 So. Halsted St., 2 fl. 

Tel. Boulevard 5066

MAINAU ant namo, turiu groser- 
I nę, bučernę, restaurantą, Dry Goods 
[štorą, Hardvvare Storą, tai noriu mai
nyti ant namo, loto arba automobilio, 

Įkas kokį biznį norės tokį duosiu. 
Kreipkitės pas savininką.

J. ZAKSA, 
3339 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI puikus namas dėl 
dideles šeimynos, 6 dideli kynbariai, 
3 kambariai dėl 2 lovų, gasas, elek
tra, furnace šildomas, mūrinis bunga- 
low, geroje vietoje, netoli mokyklų 
ir bažnyčių, 44 St. ir Maplewood. 
Naujienos, Box 498.

PARSIDUODA bizni,) namas, o 
taipgi grosernčir bučernč, arba 
mainysiu į 2 pagyvenimų muro na
mą, cash $4,000.

Kreipkitės
2701 W. 43rd St.

LOTAS parsiduoda prie Mar- 
ąuette Boulevard ir vienuolyno. 
Priežastis — reikia pinigų. Kaina 
$1100, taipgi 1 lotas už $450.

2502 W. 69th St.
| Tel. Republic 5705

Į PARDAVIMUI 4 flatų mūri
nis namas, netoli 63 St. ir Ash
land Avė., 2-4, 1-5 ir 1-6 kam
barių flatai, pečium šildomi, 
namas pirmos klesos padėjime, 
kaina $14,500, pinigais $5,000.

Atsišaukite
SHEEHAN WITOUS AND CO. 

1654 W. 63 St.
Tel. Prospect 1910

PARDAVIMUI 2 aukštų akmeni
niu frontu muro namas ir medinis 
namelis iš užpakalio. Kaina $7000. 
Gera rendą neša.

Kreipkitės
925 W. 18th PI. 

Tel. Berwyn 2049 R.- —___ ___ \
PARSIDUODA 2 augštų muro na

mas 6 ir 6 kambariai, vienų metų se
numo, garu šildoma, elektra ir visi 
parankumai, kaina $15,700, $5,000 
cash, kiti išmokėjimais. Parduoda 
savininkas.

6510 So. Francisco Avė.
Tel. Republic 7874

MORTGECIAI-PASKOLOŠ
MES padarome ir perkame antrus 

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

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

160 N. La Šalie St.

PARDUODU Pirmus ir Ant
rus morgečius $6000. Perkantis 
gaus komišeną. Saugus invest- 
inentas. Kreipkitės

3447 Emerald'Ave. 2 lubos

MOKYKLOS
I Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai išmokite barberystes, moka
ma ‘gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. WeU8 St.,. 
Chicago.kt—.—______ ___ ________




