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mugis Lietuvos Demokratijai
Klerikalai nubalsavo pa 

naikinti savivaldybes
Laužoma pamatinės žmonių teisės
Smurtas prieš opozicija Seime

KAUNAS,1 birželio 19. (Ra
šo Kunigas). — Prasidėjo!

Birželio 16 dieną Seimas 
pradėjo svarstyti pirmuo
ju skaitymu įneštąjį kle
rikalų savivaldybių panaiki
nimo įstatymo sumanymą. Įsta
tymo sumanymas taip surašytas, 
kad drąsiai gali tapti kvailumo 
pavyzdžiu. Jame nieko daugiau 
neskaitai kaip tik žodžius “iš
braukti”, “panaikinti” ir t.t. Ap
skričių tarybos išbraukiamos, jų 
vykdomieji organai naikinami, 
Valsčių Valdybos išbraukiamos; 
jų vietoje statomi viršaičiai ir

frakcija padarė 
neteisėtą pirmi- 

štai indomus in-
Kauno rusų

Soc. dem. 
protestą prieš 
ninko elgesį, 
cidentas: kuomet
laikraštis “Echo” išspausdino ži
nutę apie tai, kad Seimo posėdis 
buvo atidarytas 10-čia minutų 
ankščiau paskirtojo laiko, tai 
pirmininkas pašalino to laikraš
čio korespondentą iš Seimo sa
lės!

Skandalingas apsiėjimas su 
korespondentu

Klerikalai Seime turi daugu
mą, rodos, delei šitos priežasties 
jiem nereikėtų krėsti tokių špo- 
sė, bet krikščioniškasai Dievas 
atėmė jiems protą ir jie, kaip pa
mišę, patys nebežino, kurių prie
monių imtis. Skandalingas į- 
vykis su laikraščio koresponden
tų, parašiusiu teisybę, neturi 
pavyzdžių. - * |

Opozicija veik visa savo vie
tose. Kazokas Erinas, papirk
tas klerikalų, neateina. Mat, 

i jis turėtų balsuoti su tautinė- 
I mis mažumomis prieš klerika
lus. Klerikalai bijosi, kad ke- 

“dvasios balsų dauguma jiems teks 
gerai žino- Prbmli toks svarbus įstatymo 

Šituo savo sumanymu jie j

Tuo metu/ kada klerikalai 
braukia apskričių tarybas, gyve
nime pasilieka veikti visas pluoš
tas įstatymų, kuriuose pasaky
ta, kad Apskričių Tarybos ir jų 
atstovai vykina arba dalyvauja 
vykinime tam tikrų dalykų. Ži
nant logiką, reikėtų keisti visa 
eilė įstatymų, bet klerikalų pro
tas, trumpas ir atbukęs, viso 
šito nepastebėjo, benešdamas 
Seiman tą šlamštapalaikį.

Ubagiškas klerikalų padaras

Lietuvos klerikalų 
ubagystė” visiems 
ma.
dar daugiau pasirodė kuom esą. 
Tai didelė jiems kompromitacija 
akyse visų tų, kurie bent šiek 
tiek protauja.

La Folleile - progresyvių- jDemokratę konvencija ule
jy kandidatas prezidentui kaip neprieina galo

Krata komunistų kamba
riuose, Reichstage

SVETIMŠALIAI KAUNE.

Trečios partijos kūrimą Cleve- 
lando konvencija atidėjo iki 
ateinančių metų sausio mėn.

NEW. YORKAS, liepos 5. — 
Antra savaitė baigiasi, kaip Ma- 

’dison Sąuare Gardene prasidėjo 
nacionalė demokratu partijos 

CLEVELAND, Ohio, liepos 5. konvencija savo kandidatams į 
— Progresyvės politinės akcijos krašto prezidento ir vice-prezi- 

»konvencija neilgai sutruko: pra-ldento vietas nominuoti, ir dar 
dėjus savo posėdžius vakar, lie-.jai galo nematyti. Konvencija 
pos 4, šiandie vakarą juos pabai niekai]) negali susitaikyti uel 
gė. | kandidatų. Ji pasidalinus į ke-

Konvencija neužsiėmė kuri- lius lagerius, kurių stambiausi 
m,u “trečios politinės partijos”, besivaržą yra du: McAdoo šąli- 
Ji tik davė aprobatą W!sconsl-; n’nkai ir Al. Smitho 
no senatoriaus Roberto M. La 
Follette’o platformai ir indorsa- 
vo jo paties kandidatūrą krašto 
prezidento vietai. Kandidatas 
vice-prezidentui ne nominuota; 
jį paskirs nacionalis politinės

> rėmėjai.
Paskutiniuoju septyniasdešimt 

septintu balotavimu McAdoo 
gavo 513 balsų, Al. Smith 367; 
visi kiti aspirantai bendrai paė
mus gavo 193 balsus. Einant gi 
taisyklėmis, kad gavus nomina- 

trečdaliuakcijos konferencijos komitetas .ci)4> reikia gauti du • - ' • 1 1
bendrai su La Follette’o kandi- 
raturą remiančių jų komitetu ir, 
žinoma, pačiam La Follette’ui 
pritariant.

Konvencija paskyrė nacionalį 
komitetą prezidento rinkimų 
kampanijai vesti ir rūpintis pa
statymu progresyvių kandida
tų kongresan, į valstijų ir vietų 
administracijas.

Rinkimams praėjus, lapkričio 
20 dieną nacionalis komitetas 
paskelbs sušaukimą i 
<onvencijos, kuri turės susirin-

visu balsų.

Ispanijos valdžios peror 
ganizavimas

Primo de Riveros diktatūra pa
keičiama.

MADRIDAS, liepos 5. — Ka
raliaus paskelbtu vakar dekretu

specialės militarinis direktoratas, kurs su

kti sausio mėnesį. Toje tai kon- pnnas" l7panijoS'valdo-
vencijoj ir bus įsteigta nuolati
nė nacionalė “trečioji partija.”

generolu Primo de Rivera prie-

Berlino policija, išlaužius 
pas, y.uėmus komurp^ų 
kumeritus ir ginklus

Miško plukdymas Nemunu
iš Lietuvos

L^val. — EinantKaunas
Lietuvos su Ambasadorių Kon
ferencija pasirašyta konvencija 
iš Lenkijos norima pradėti miš
ką plukdyti Nemunu. Tuo yra 
susirupinusi Plentų ir Van
dens kelių Valdyba. Miškas 
plukdyti numatyta tokiu budu. 
Lietuvos pusėje neutralės juos
tos busiąs miško priėmimo 
punktas. Lenkų ekspedicijos 
kontora atplukdys mišką iki 
kalbamo punkto ir Lietuvos 
Valstybės Kontrolės ir Plentų 
r Vandens kelių Valdybos val
dininkams prižiūrint turės per
duoti Lietuvos sielininkų arte
lei, kuri per Lietuvos teritori
ją lydės iki Klaipėdos uosto ir 
perduos atatinkąjmoms . kirku
sioms mišką firmoms. Toks 
miįko plukdymo sumanymas 
(pro'fcktas) yra jau paruoštas 
ir įteikta^ M misterių Kabine
tui patvirtinti. Be to, šiomis 
dienomis išvyksta į neutralę 
juostą lietuvių komisija, susi
dedanti iš Prekybos Departa
mento, Valstybės kontrolės ir 
PI. ir Vandens kelių V-bos at
stovų, kurie aprinks sielių pri
ėmimo punktą ir apžiūrės Ne
muno srovę. .

j KAUNAS. — Kauno mieste 
gegužės mėn. 1 d. ii’ apskrity 
buvo 3714 nuolat čia gyvenan
čių svetimšalių, kurių Jungtinių 

| Valstybių piliečių — 47, Angli
jos — 27, Australijos — 31, 
Gudijos — 1043, Belgijos — 3,

BERiLiINiAS, liepos 5.—Gink- Bulgarijos — 3, Čekoslovakijos 
luotą Bicrli.no policija, žvalgy-j—29, Danijos — 29, ėstijos — 
bos viršininkų vedama vakar(22, Italijos — 7, Latvijos—301, 
padarė kratą reichstago 
lamento) ir Prūsų 
(seimo) komunistų komisijų 3, Persijos — 1, 
kambariuose. Atplėšus šėputes, 14, Rumunijos — 4, Rusijos 
kurios duodama kiekvienam at
stovui drapanoms pasikabinti 
ir šiaip įvairiems daiktams pa
sidėti, policija suėmė kruvąs 
dokumentų, kuriuose norima 
rasti įrodymų, kad komunistę! 
užsiima teroru, politinėmis žu-jmi taip: Amatninkų — 
dynėmis, sąmokslais ctc.

Be kita ko buvo dar suimta 
nemaža rankinių granatų.

Kaip parlamento pirminin-^j --- 
kas Wallraff, taip ir Prūsų sei- r • 
mo pirmininkas Lienart leido ’ ^"Per"balandžio 
daryti kratą, pareikalavus fe- 
deraliam teisėjui, kurs veda 
inkriminuotų komunistų tar-.^ budu'p;iygi"us 
dymą. I - ..........

Kadangi parlamento posėdžio ne jr aps]crįty balandžio 
šiandie nebuvo, komunistai dėl (sumažėjo 20 žmonių, 
tos kratos buvo priversti pro
testuoti Prūsų seime. Jie rei
kalavo, kad visi konfiskuoti' 
daiktai butų tuojau sugrąžinti, 
kam jie priklauso. Jų reikala
vimas betgi buvo atmestas.

(par- j Lenkijos — 263, Norvegijos 
landtago 2, Olandijos — 6, Palestinos 

Francijos

■ 9ę9, Suomijos — 3, Švedijos — 
4, Šveicarijos — 25, Turkijos — 
2, Ukrainos — 52, Vokietiios — 
786, Vengrijos — 2, Rusijos — 
6, Gruzijos — 4 ir Dancko — 2. 
Sulig profesijomis jie skirsto- 

. —1 ....-----—. 585, dva
’siškių — 11, inžinierių — 38, 
gyaytojų — 14, juodadarbių — 

, 1239, technikų — 33, pirklių — 
226, mokytojų — 92, mokslei
vių — 150, tarnautojų — 436, 
žemdirbių — 69, be verslo — 

___ __> mėn. Kau
nan ir apskriti n atvyko 57 to
kių svetimšalių, gi išvyko 

i su 
’mėn. svetimšalių skaičius

77. 
kovo 
Kau 

mėn.

vas, tampa demilitarizuojamas 
ir de Riveros diktatorinė galia 

Direktorato naKonvencijoj Clevelande daly- pakeičiama 
vavo ir socialistų partija. Jos riams pask’iriami nauji portfe- 
delegatai iš karto stojo už tat, liai> jr kiekvienas jų bus atsako-
vavo ir socialistų partija.

kad butų čia jau įkurta trečia 
partija, bet paskui sutiko nau-

rinkimų, tuo tarpu pritardami 
La Follette’o kandidatūra!.

Konvencijoj dalyvavo tūks
tantis supiršum delegatų nuo į- 
vairių pažangiosios visuomenės 

Padėtį gali gelbėti tik pir-Į grupių, nuo didžiulių darbinin- 
mininkas. Todėl kun. Stangai-Įkų organizacijų, nuo farmer-la- 
tis be jokios priežasties daro bor (ne komunistų “federa- 

Prasidėjus posėdžiui referen-1 pastabą drg. Galiniui iš s-d. Įted”) partijos, nuo nonpartisan 
tas pareiškia, kad Seimn savival-j frakcijos ir pavaro pastarąjį iš sąjungos, socialistų partijos, 
dybių komisija įstatymo suma-'Seimo, 5 posėdžiams. Tai darletc. Komunistų organizacijų at- 
nymą atmetusi. Prasideda kai-'vienas negirdėtas smurto dar-Į stovai konvencijon neįsileista, 
bos dėl šito klerikalų šlamštelio bas, atliktas kunigo rankomis, 

.svarstymo. Visi pabrėžia, kad i Opozici ja reikalauja atviro 
jisai nušluoja Lietuvos savival- (balsavimo pavardėmis, bet kle- 
dybes ir todėl pro jį tylomis pra- rikalai, bijodami viešumo, siu- 
eiti negalima.

Per du kartu kalba drg. Bie-. 
linis nuo s.-d. frakcijos; 1 
liaudininkai įrodinėdami, 1 
negalima griauti to, kas Lietu
vos visuomenės sunkiausiais lai- į 
kais pastatyta. Po įdomių įžen-i 
giamųjų kalbų užsirašo kalbėti i 
visa s.-d. frakcija dalis liaudį- * 
ninku. \ akarinis tos dienos po- . TLree Rivers, plaukusį iš Cris- 

užsitęsia iki 2 vai. ryto, fjeldo į Baltimorę. Ugny

sumanymas.
Drg. Galinio pašalinimas.

(Tąsa ant 2-ro pusl.-

Še“ Garlaivis sudegė; 8 žmo
nes žuvo

BALTIMORĘ, Md., liepos 5.
Gaisras sunaikino garlaivį

mingas karaliui. Einant dekre
tu, generolas de Rivera patanu

jos partijos kūrimą atidėt iki po|pa ku]t0 jr teisingumo ministe-
ris, bet kartu -eis ir kabineto 
pirmininko pareigas.
Amnestija politiniams prasi

kaltėliams.
Madridas, liepos 5. — kara

lius Alfonsas pasirašė manifes
tą, kuriuo paskelbiama amnes- 

I tija visiems politiniams prasi- 
, kaltėliamss, kartu ir tiems, ku
rie buvo pasmerkti kaipo kalti
ninkai dėl didelių ispanų pragai
ščių Morokoj 1921 m. liepos mė
nesį.

“Vilniaus Kelio” redaktorius 
į išpirktas.

Sumokėjus 300 auksinų ka 
ei jos “Vilniaus Kelio”
torius p. J. Kuklis tapo
tos. Ir šis vyras gavo sėdėti 

FAŠISTŲ REDAKTORIUS SU- drauge su visokiais vagimis ir 
Į valkatontfs. Sąlygos ^sunkiau
sios: į mažą, žemą, dviem žmo
nėm oro teturintį kambarį, bu
vo sukimšta 17 kalinių. Nėr ko 
stebėtis, kad net Francuzijoj 
baisėjosi tokia lenkų kalėjimų 
tvatka.

ŽEISTAS DVIKOVOJ.

BERGAMO, Italija, liepos 4. 
— Tarp fašistų laikraščio Gag- 
liardo redaktoriaus Beratto ir 
parlamento atstovo Zilocchi įvy
ko dvikova, kurioj fašistas Be
ratto liko skaudžiai sužeistas. 
Beratto buvo išspausdinęs savo 
laikrašty užgaunantį parlamen
to atstovą straipsnį.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die dalinai apsiniaukę; gal bus 
ir lietaus; šilčiau; lengvas mai- 
nąsis vėjas.

DIDELI PATVINIAI ŠIAURĖS 
ŠVEDIJOJ

Telegrafines Pinigų
Perlaidos Lietuvon

STOKiHOLiMAS, Švedija, lie
pos 4. — Del smarkaus trijų 
didžiulių upių patvinimo Nor- 
lande, didelės žalos žmonėms 
padaryta.

50 Centų
šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 

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

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

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.

/♦

Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 
siuntinius telegramais

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

Socialistų partija nuosavų kan
didatų žada nestatyti.

| CLEVELAND, Ohio, liepos 6.
— Nacionalė Socialistų partijos 
konvencija, kuri šiandie susirin
ko tir savo posėdžius laiko Win- 
ton Kotely, žada šiais preziden
to rinkimais savo kandidatų ne
statyti, bet remti progresyvės 
politinės akcijos kandidatą, se- kun. Eugenio Pacelli turėjo pa- 
natorių La Follette’ą.

Tas klausimas betgi bus galu- jos ir Vatikano klausimais. Kon
ferencija betgi likos bergždžia, 
jokių vaisių nedavus.

3 PAPOS IR BOLŠEVIKŲ AT
STOVŲ KONFERENCIJA.

BERLINAS, liepos 5. — So
vietų atstovas Maksimas Litvi- 
novas ir papos nuncius Berline

sikalbėjimą santykių tarp Rusi-

MATSUKATA MIRĖ.

tinai išspręstas tik pirmadienio 
sesijoj.

sedis užsitęsia iki 2 vai. ryto, fjeldo į Baltimorę. Ugny žuvo! Socialistų konvencijoj daly- 
palikdamas sekančiam, birželio trys negrai ir vienas laivo dar-l^^j® suvirsum 250 delegatų. 
17 d., posėdžiui 18 užsirašiusiųjų bininkas. Pasigendama dar pen-p irmininkauja Daniel Hoan, 
kalbėtojų.
Neteisėtas posėdžio atidarymas

Birželio mėn. 17 d., kaip visuo
met, posėdis paskirta 9 vai. ryto. ^,e 
Opozicija mano, kad be smurto 
neapseis. Spėjimas pasiteisina. 
Dar prieš 9 vai. prisirenka apš-' 
tus skaičius klerikalų. Besipai- Į 
niodamas, posėdžių salėn urnai | 
atbėga kun. Staugaitis —Seimo. 
Pirmininkas. Dešimčiai minutų ' 
prieš posėdžiui paskirtąjį atida-! 
rymo laiką, kun. Staugaitis ati-' 
daro posėdį ir, nieko nelaukda
mas, stato balsavimui du pasiu- gOj Run’e, netoli Brad-
lymu: uždaryti kalbėtojų eilę ir fOrdo, vakar įvyko ekspliozija 
aprubežiuot kalbas 5 minutėmis, sudraskius visą 
Dar prieš devynias tuodu pasiu- turi darbininkai 
lymu klerikalų balsais priima- baisiai sužeisti 
ma. bepasveiks.

ikių muzikantų — turbut irgi |Milwaukee miesto mayoras. 
žuvo.

! Visi kiti pasažieriai, viso
‘ ; devyniasdešimt žmonių, 

buvo atvykusio garlaivio Mid- 
dlesex išgelbėti.

JAPONIJOS TRAMVAJŲ 
DARBININKŲ STREIKAS.

HONDURASE LAIMĖJO NA
CIONALISTŲ PARTIJA.

Ekspliozija dirbtuvėje; 4 
darbininkai užmušti

BRADFORD, Pa., liepos 5. 
— iLuminol korporacijos įstai-

dirbtuvę. Ke- 
užmušti, du

— jie vargiai

TOKIJO, Japonija, liepos 3.— 
Praeitą naktį pasimirė kunigai
kštis Masajoši Matsukata, bu
vęs pirmiau ministeris pirminin
kas ir vienas stambiausiųjų Ja
ponijos valstybės vyrų. Jis buvo 
89 metų amžiaus.

MUSSOLINI ATVYKSIĄS 
ŽENEVON.

KOBE, Japonija, liepos 5. — 
Osakoj kilo tramvajų tarnauto
jų ir darbininkų streikas. Visas 
judėjimas sustojęs. Susisieki
mas su artimesniais miestais 
tramvajų linijomis taipjau pa- 
ralizuotas.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
liepos 3. — Įvykusiais rinki
mais į konstitucinį seimą, kurie 
praėjo visai ramiai, visame kra
šte laimėjo nacionalistų parti
ja. Naujasis seimas susirinks 
rugpiučio 30 dieną.

Dalyvaus Tautų Lygos susirin
kime kartu su Anglijos Ir 
Francijos premjerais.

KINAI SUĖMĖ AMERIKOS 
LAIVĄ SU GINKLAIS.

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
5. — Kinų muitinės valdininkai 
padarė kratą Jungtinių Valstijų 
buriniame laive Talbot ir suėmė 
ginklų ir amunicijos vertės apie 
50 tūkstančių dolerių.

PINIGV KURSAS
šeštadienį, liepos 5, užsienio pini

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

$4.32 
. $4.43 
$15.90 

$4.26 
. $5.03 
$10.30 
$13.44 
$37.65
$2.52 

$26.60 
$17.85

ŽENEVA, Šveicarija, liepos 
4. — Pusiau oficialėmis žiniomis 
Italijos premjeras MussolinI at
vyksiąs ženevon rugsėjo mėne
sį, kad dalyvavus kartu su Ang
lijos ir Francijos premjerais, 
MacDonaldu ir Herriotu, Tautų 
Lygos susirinkime, kurs Čia tą 
mėnesį bus laikomas.

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

700,000 ANGLIJOS STATYBOS 
DARBININKŲ STREIKAS.

LONDONAS, liepos 5. — 
Samdytojams atsisakius padi
dinti algą, 700 tūkstančių Ang
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Musų bolševikėliams labai 
nepatiko, kad Amerikos 
spaudoje pasirodė žinia, jo
gei organizuotų komunistų 
šioje šalyje tėra tiktai apie 
5000. Jie sako, kad tai esą 
netiesa. Komunistinė “dar
bininkų partija” turinti ma
žiausia 25,000 narių.

Akyveizdoje šito bolševikų 
užginčijimo reikia pasakyt, 
kad augščiaus paminėtoji ži
nia yra šimtą kartų dau
giaus tikėtina, negu Ameri
kos komunistų pasigyrimai. 
Ir štai kodėl. Tą žinią prane
šė korespondentai tiesiog iš 
Maskvos, pasiremdami ofi
cialiais Trečiojo Internacio
nalo raportais, kurie buvo 
prirengti kongresui. Vienas 
korespondentas (Mackenzie) 
savo telegramoje, pav. taip 
sako:

“Kaipo narių skaičių, 
kurį Amerikos komunis
tai turėjo pernai metais, 
paduota 5,000,o šiemet ji
sai yra taip sumažėjęs, 
kad jau nė skaitlinė nėra 
paduodama”.
Mackenzie, vadinasi, aiš

kiai sako, kad Amerikoje or
ganizuotų komunistų šiemet 
yra net ne 5,000, bet daug 
mažiaus. Nejaugi sovietų

iii............. .. I r y
jie buk draugaują su fašistais. 
Pasak jos, Italijos Generalė 
Darbo Konfederacija, kurią val
do socialistai, “dar tik keli mė
nesiai atgal išvanojo kailį Ro
mios Darbo Tarybai, kuri pa- 
smerkč fašizmą.”

Tai yra, žinoma, melas. Deši
nieji Italijos socialistai nėra jo
kie fašizmo draugai, 'ką parodo 
jau vien tas faktas, kad fašistai 
nugalabijo dešiniųjų socialistų 
atstovą Matteotti.

Bet ^Laisvė” moka da ir nuo
stabesnių dalykų papasakot 
apie Italijos socialistus. Ji aiš
kina, kad jie esą prastesni drau
gai savo partijos nariams, negu 
Maskvos davatkos .

“Na, o kaip atsiliepė socia
listai vadai Gener. Darbo 
Konfederacijos” (į dg. Matte
otti užmušimą),” klausia 
Brooklyno šlamštelis. “Jie pa
skelbė tik dešimties minučių 
protesto streiką prieš fašis
tus; per tas 10 minučių griež
tai įsakė ramiai pastovėti Ir 
patylėti; o jeigu ne, tai pa
grūmojo išbraukti iš unijos 
tuos darbininkus, kurie pa
bandys daryti kokią demons
traciją prieš fašistus, kad ir 
per to ‘streiko’ laiką.”
Matai, komunistai norėjo da

ryti demonstracijas prieš fašiz
mą, o socialistai Ijepė darbinin
kams tik 10 minučių “pastovėti 
ir patylėti”. Reiškia, komunis
tai “smarkiau” .kovoja dėl už
muštojo Socialisto; pegu patys 
socialistai!

Tai yra kūdikiška pasaka. Tik 
mažas vaikas gali manyt, kad 

 _____ didesnis kovotojas yra tas, ku- 
praneša dar viena įdomij r‘s gabiau rėkia Jeigu socialia- 
t, , 2 TZ . • tzzv tŲ vedamos darbininkų unijosfaktą. Kuomet pirmiaus Ko- paskelbusios ilg!} generalį 
minterno kongresai visuo- streiką ir butų paskatinusios 
met būdavo atliekami labai darbininkus prie triukšmingų 

demonstracijų, tai jos butų at-

MRB V
nistų organizacijoje vargiai 
besiranda 30,000.

Kai dėl Amerikos, tai rei
kia nui’odyt dar ir tą faktą, 
kad komunistai čia keletą 
kartų dalyvavb rinkimuose 
ir visuomet surinkdavo be 
galo mažai balsų. New Yor- 
ke, kur per ilgą laiką buvo 
jų centras, jų kandidatai ga
vo paskutiniuose rinkimuo
se tarp keleto šimtų ir dve
jeto tūkstančių balsų — 
kuomet už socialistų kandi
datus balsavo daugiaus kaip 
100,000! Chicagoje komuni
stai niekuomet neįstengė 
gauti dviejų “legalių” nuo
šimčių ir todėl visai nebuvo 
pripažinti, kaipo partija. Šį 
pavasarį jie jau neišdrįso nė 
atskirus savo kandidatus 
statyti, bet patarė savo “ar
mijai” balsuot už Farmer- 
Labor partiją.

Šitie liūdni rezultatai ro
do, kad korespondento Mac- 
kenzie’o paduotoji žinia vi
sai nėra prasimanyta. Ko
munistai yra keliolika kartų 
silpnesni už socialistus. Ka
dangi Amerikos socialistų 
partija dabar turi piktai ąpie 
17,000 narių, tai aišku, jogei 
organizuotų komunistų Ame 
rikoje tėra menka saujalė.

Tas pats korespondentas 
praneša dar vieną ;

met būdavo atliekami labai 
iškilmingai ir į juos būdavo
įleidžiami spaudos atstovai, ūkusios didžiausią patarnavimą 
paskutinis tarptautinis ko- dustrjj;} strcikus jr demonstran. 
munistų kongresas, kuris susirėmjmai su policija butų 
pasibaigė šiomis dienomis,1 
buvo laikomas uždarytomis vėl sulošti “krašto 
durimis. Joks pašalinis ko
respondentas 
įeiti. Aišku, 
tams nebuvo 
pasauliui.

Praeis dar metai, kiti ir iš 
to viso komunistinio burbu
lo nepaliks nė pėdsako.

Mimsolini’ui. Paraližuojantis in
dustriją streikas ir demonstran-

negalėjo į Jį 
kad komunis- 
kuo pasigirti

Apžvalga
ŽURNALAS “LITHUANIA”.

Anglų kalba einąs mėnesinis 
žurnalėlis, “Lithuanian Boos- 
ter”, pakeitė savo vardą į “Lith- 
uania” ir dabar eina, kaipo ofi
cialia Lithuanian American 
Chamber of Commerce organas. 
Redaktorius, kaip buvo, taip ir 
tebėra p. Thomas Shamis 
(Šeimis).

/cenzūra butų praleidusi to-1; žurnalo tikslas esąs, kaip ji- 
kią telegrama, jeigu ji butų sakosi, tarnauti ‘‘išimtinai t ■ r , /\4-« i tr/Art i 1J 11 < r 111 nnil/nlnmo **
melaginga ? Lietuvos ir lietuvių reikalams.” 

Bet jo turinys nelaba sutink; 
su tuo tikslu. Paskutiniame 
“Lithuamos ’ numeryje iš 20 
straipsnių tik r. yra pašvęsti 
Lietuvai, o kiti 14 kalba apie 
Amerikos istoriją, apie Ameri
kos didvyrius ir patriotus arba 
šiaip apie dalykus, neturinčius 
su Lietuva nieko bendra.

Žurnalo dvasią rodo vienas 
trumpas straipsnelis, išspaus
dintas stambesnėmis raidėmis 
ir įdėtas į apvadėlius. Jo antgal- 
vis — “The American’s Creed” 
(Amerikiečio Credo) ir jame iš,

Toje pačioje telegramoje 
sakoma, kad užsieniuose pa
skutiniais metais visos ko
munistų partijos sumąžėju- 
sios. Vokietijoje esą tik 
250,000 narių. Franci joje na
rių skaičius nupuolęs nuo 
130,000 ant 100,000. Kynijo- 
je esą viso tik 100 komunis- 
tų*

Skaitlinės apie Franciją
leidžia manyti, kad Trečiojo reiškiama tikėjimas į Amerikos 

viršininkų valdžios sistemą ir pasiryžimas 
“ginti jos konstituciją, klausy
ti jos įstatymų, gerbti jos vėlia
vą ir ginti ją nuo visų priešų.”

Pagal teisybę reikėtų todėl 
pasakyti, kad tai yra lietuvių 
“amerikanizacijos” organas. . t

Internacionalo 
raportai greičiaus padidino, 
negu pamažino komunisti
nių partijų jėgas. Nes Fran
ci joje komunistai niekuomet 
neturėjo 130,000 narių. Tiek 
narių buvo Socialistų Parti
joje prieš skilimu Komunis
tai, tiesa, pasigavo daugumą 
tų narių, bet visgi ne visus. 
o šiandie Francijos komu-

T^SI A TOM AUS SAVO ?| 
MELUS.

i - ♦A

“Uaįsvė” (jar vis tebemeluo
ja apie Italijos socialistus, kad

WTOJIJOT0», CKW>, BĮ

reikėtų pakeisti taktiką. Vien 
teorijomis, paimtomis iš Mar
kso veikalų, negalima gyveni
mo valdyti. Ypač kuomet tos 
teorijos šiek tiek paseno arba 
pasirodė klaidingomis. ’ 'Dait- 
gclis Lietuvių nujaučia, kad 
L. S. S. dabartinė taktika su- 
lies Lietuvių darbininkus į 
internacionalinę jurą (?), 
kas, žinoma, atneštų nuostolį 
Lietuvai. Jos nuolatinė ataka 
ant tautininkų kaip tik tą ir 
patvirtina, žinoma, lengva ki
tus kritikuoti, nes nėra nei 
asmens nei organizacijos, ku
ri butų absoliučiai tobula. 
Vienok ta'utininkai žiuri į 
gyvenimą taip, kaip jis yra ir 
sulyg to derina savo žygius. 
Sąjungiečiai dar vis tebegy
vena svajonėmis ir plačiomis, 
paprastam žmogui neprieina
momis, idėjomis (Musų pa
braukta. “N.” Red.). Jeigu jie 
arčiau prieitų prie musų tau
tos reikalų, o ne skrajotų po 
svetimas padanges, tuomet 
jiems butų lengviau prapla
tinti savo idėjas Lietuvių tar
pe...”
Po to p. Klumpiakojis pasako

ja apie Anglijos, Vokietijos ir 
Danijos socialistus, kurie, gir
di, neseka Markso obalsio apie 
visų šalių proletariato vienybę, 
ir sako pamokslėlį apie! “tautiš
kumą.” ‘

> , .
Šituos klausimus (socialistų 

nusistatymą tautos klausimu, 
thrpfautinį spęiąlizmo judėjimą 
ir t. t.) mes čia/:atidėsime į šalį, 
nes, norint juos nuodugniai iš
gvildenti, reikėtų IhbM daug pa
rašyti. Paimsime tiktai “Dir
vos” bendradarbio patarimą so
cialistams—sąj ungiečiams, kad 
jie “arčiau prieitų prie musų 
tautos reikalų” ir liautųsi gyve
nę “svajonėmis.”

Ar toks patarimas yra sąjun
giečiams reikalingas? Jisai butų 
reikalingas, jeigu lietuviai soci
alistai ištiesų stovėtų “toli” nuo 
tautos reikalų ir skrajotų vien 
teorijų padangėse. Bet labai kei
sta, kad tas tautininkų rašyto
jas nenurodo nė vieno tautos 
reikalo, kurį, jo nuomone, socia
listai yra apleidę.

Iš tikro, mes norėtume žinoti, 
kada ir kurį Lietuvos reikalą 
yra socialistai ignoravę. Trum
pai peržvelgkime 
kuriame atsirado 
publika.

Jisai prasideda
ru. Karui kilus, Amerikos lietu
viai pradėjo šaukti seimus ir 
organizuoti aukų rinkimą Lietu
vai. Ar lietuviai socialistai nuo 
šito darbo šalinosi? Visi žino, 
kad ne; jie darbavosi labai 
smarkiai ir kelioms eilioms su
kirto tautininkus. Brooklyno 
seime socialistai vadovavo; soci
alistų kontroliuojamas Liet. 
Šelpimo Fondas surinko daug 
daugiau aukų, negu tautininkų 
Gelbėjimo Fondas.

Toliaus — vokiečių okupacija 
Lietuvos ir jų mėginimas pri
jungti Lietuvą prie Vokietijos. 
Kokie tuomet kilo svarbiausi 
klausimai Lietuvoje? Viena, ne
priklausomybės obalsio paskel
bimas ; antra, pasiliuosavimas 
nuo Vokietijos. Ar šituos klau
simus socialistai ignoravo? Ne, 
jie ne tik ncignoravo jų, bet pa
rodė daugiausia iniciatyvos. 
Musų draugai Lietuvoje, social
demokratai, pirmutiniai sufor- 

socialistams ir pavirtę karštais1
je ėmė 

skelbti pirmiaus (dar 1916 me
tais), negu kiti laikraščiai. Del 
vokiečių gi pastangų aneksuot 
Lietuvą po priedanga 
klausomos valstybės” 
tai-sąjungiečiai darbavosi vie 
nui vieni, keldami 
prieš tai, smerkdami 
Karevičiaus žygius Vokietijon 
ir t. t.

Paskui — bolševikų ir ber
montininkų užpludimas Lie
tuvos. Socialistų spauda ir vėl 

'apie tai daugiausia rašę/ir(dą^-? 
jgiausia prieš tai varė:agitt^^įą‘ 
žodžiu.

Želigovskio užpuolimas Vil
niaus, k. Del1 šito' reikalo socialis- 

“Musų nuomone, norint tu- tai neatsisakė- net veikti išvien 
rėti šiokį tokį (!) pasisekimą su dešiniomisioms srovėms, ir 
Lietuvių masėse ja: (LSS-ai} tenai, kur tik buvo didesnės

jais? Arjie 
parėmus tą 
kuri įriėž- 
tebekovoja

demonstracijos, socialistų kal
bėtojai buvo pirmutiniai.

Steigiamojo Seimo ir kitų sei
mų rinkimai. Ar socialistai nesi- 
ctarbavo, kad Amerikos visuo
menę užinteresavus 
nedėjo aukų, kad 
partiją Lietuvoje, 
čiausia kovojo ir 
prieš klerikalus?

Pagalios, Klaipėdos klausimas. 
Čia socialistai ir vėl visoms jė
goms prisidėjo prie rengimo de
monstracijų ir prie išaiškinimo 
to klausimo plačiomsionis mi
nioms.

Jeigu, prie to pridurti, kad so
cialistų spauda atidžiai seka vis
ką, kas dedasi Lietuvoje; kad

Pirmadienis, Liepos 7, 1924

mis, drauge jis pats vograuja, 
švilpia, žvengia.

Jis fleituoja, šnypščia, dejuo
ja, skambinu, ir muša 
kėdės, grindis, butelius, 
koštuvus ir tą kur yra 
protėvio paveikslas...

Ši jo gimines muzika, kuri jau 
Livingstono laikais buvo, kada 
katiluose kepė sugautus priešo 
belaisvius ir žmonių galvos kaip 
kopūstų ritosi — ši muzika pra
deda fox-trotą.

Sudribusi ir melancholiška iš
eina viena dama į vidurį. Pas
kui ją stypina kavalierius, kurio 
veide šokio džiaugsmo vietoje 
atspindi visi nemalonumai, kurie 
jį nuo ryto kamuoja: neužmokė

lazda į 
arbatos 
jo pono

r a* ~ itn -.ų T-~n^rx‘TWrwrrar- - < ■ r*i1 11 . ■**

Visada, kada aš tik kaipo ste
bėtojas sėdžiu kokioje nors šokių 
salėjo ir mano akys pastebi pa
žįstamą plaukų pluoštą sprandi
kaulio viršuje, trumpas kelines 
ant išdžiuvusių kojų,.tuojau mu
du abudu atgyjava ir mudviejų 
žvilgsniai pradeda
manyje jis mato išauklėtą jo 
mono garbintoją, 
tau garbingą darbininką — di
džiausią idiotą iox-tvoto šokėju 
tarpe ir įžymiausią fox-troto me
nininką idiotų tarpe.

Sudie, mano mielas mikrokc- 
fale...žemė tau yra pūkų pata
las, kada tu formuoji savo krin- 
gelius, žirkles ir makaronus...

spinduliuoti

Aš jame ma-

.. 9 _ ;v e ij| iiuu i y w Kciinuojci • nuu4invnv
ji nuolatos pirmutine iškelia alr |ta kambario nuoma, šaltas kam-
kštčn kiekvieną šunybę, kurią 
klerikalai padaro Lietuvoje/ — 
tai kuris gi sąžiningas žmogus 
gali pasakyti, kad socialistai 
nesirūpiną savo tautos reika
lais?

Tai yra biaurus išmislas. Tau
tininkai šitokiais išmislais ata
kuoja socialistus dėlto, kad jie 
nepajėgia sukritikuot socialis
tus.

Svajonės, kurias jie prikiša 
socialistams, ištiesų yra pačių 
tautininkų silpnybė. Ar tai ne
buvo svajonė, kuomet jie manė, 
kad darbuojantis išvien su kleri
kalais bus galima sukurti lais
vę Lietuvoje? Ar nebuvo svajo
nė, kuomet jie įsivaizdavo, kad 
Lietuvos valdžia “pagerbs” 
amerikiečius už jų aukas ir pa
darys tenai tokią tvarką, kokios 
jie geidžia? Ar nebuvo stačiai 
nedovanotinas tautininkų apsj 
leidimas, kad jie, galima sakyt, 
pirštu nepajudino sukėlimui 
pinigų Lietuvos pažang<iom- 
sioms kultūros organizacijoms 
ir paliko tuo darbu rūpintis vien 
tiktai socialistams (Mariampo- 
ies Reales Gimnazijos rėmimas 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
reikalų atstovavimas Amerikoje

SMŪGIS LIETUVOS 
DEMOKRATIJAI
(Seka nuo 1 pusi.)

lyg išvirę 
išsitaiso ir

darbas. Bet

davę pro vos Italijos diktatoriui 
» gelbėtojo” 

rolę kaip tik tuo momentu, ka
da plačioji visuomenė ėmė biau- 
rėtis juo.

Italijos socialistai nebuvo to
kie žiopliai, kad suteikus fašiz
mui galimybę atgauti moralę 
paramą publikos, kuri pasipikti
no atstovo Matteotti nužudymu. 
Jie žinojo gerai, kad( pats Mus- 
solini rengiasi iššaukti naujas 
riaušes, nes į Romą jisai par
traukė iš provincijos skaitlin
gas ginkluotų “juodmarškinių” 
gaujas ir tykojo patogios valan
dos paleisti jas į “darbą”, idant 
parodžius visuomenei, kad be 
fašistų kumščios negali būt 
tvarkos. Tik dėlto, kad socialis
tai gerai suprato šitą padėtį ir 
neleido fašistams padaryti pro
vokaciją, tai fašizmas Italijoje 
paliko diskredituotas visuome
nės akyse. Rami Italijos darbi
ninkų demonstracija kaip tik Ir 
parodė tą skirtumą, kuris yra 
tarpe organizuoto darbininkų 
judėjimo vienoje pusėje ir smu
rtu bei žmogžudystėmis parem
tojo fašizmo antroje pusėje.

Bet, stengdamasi vis naujais 
šmeižtais apjuodinti Italijos so
cialistus, “Laisvė” dabar jau su
muša tas pasakas, kurias ji skel
bdavo apie juos pirmiaus. Ji vi
są laiką skelbė, kad Italijos dar- 
bininkai visiškai atsukę nugarą Į 
socialistams ir pavirtę Karštais'r - - ......
bolševizmo šalininkais. O dabar s“a“da^^merikoj

tą laikotarpį, 
Lietuvos res-

didžiuoju ka-

jau ji pripažįsta, kad socialistai 
kontroliuoja Italijos darbininkų 
unijas ir kad jie vadovauja ta
me Italijos minių judėjime, ku
ris kilo paskutiniu laiku prieš 
fašizmą “Laisvės” melai, pasi
rodo, turi striukas kojas.

SVAJONĖS — BET KIENO?

yięnas Klumpiakojis rašo 
Clevelando “Dirvoje” apie Lie
tuvių Socialistų Sąjungos kon
ferenciją, įvykusią Wilkes Bar- 
re’jcr. ir .prįe, tos yrpgos., randa • 
reilęąlinga ? dUotis^cialįst^ms' 
“draugiškų” patarimų.' Ve kąyjis
sako: «. >Ulf

“neprl- 
socialis-

protestus 
vyskupo

Taigi, ažuot darę neteisingus 
priekaištus socialistams, tauti
ninkai turėtų patys liautis tuš
čiai deklam|avę apie “tautą” 
(kuriai negrasina joks pavojus 
iš socialistų puses) ir pradėt rū
pintis tikraisiais, realiais Lietu
vos žmonių reikalais, nelau 
kiant, kol klerikalizmas praris 
viską, kas buvo liaudies pastan
gomis sutverta.

Ark. A v c r č c n k o

Fox-Trott’as
[“L.”] žmonija staiga sukvai-

šantruose 
kiekvieną 

pasibaigus

Bendrai imant, kiekviena epo- 
ka, ir ypač sukvailimo epoka, tu
ri turėti savo šokį.

Mano amžiaus “sukvaitusieji” 
draugai išgalvojo fox-trotą...

“Esprit”, grožės, elegancijos 
ir tikrojo puošimosi epokos reiš
kėsi menuetu, mazuru, majesto
tingu polonezu, Vienos valsu, net 
kojas laužančiu eaneanu...

Musų nelaimingoji epoka pasi
reiškia foxtrotu.

“Fox-trott” yra šokio angliš
kas pavadinimas. Prancūziškai 
jis vadinasi “Dance d'imbeciles”, 
(silpnapročių šokis), o atvira če
kų kalba jį vadina “Tanec bib- 
cu” (pabludęs).

Visuose pasaulio 
ir daneing-rumuose 
vakarą programai
matome tą pačią sceną: iš salės 
vidurio atima stalus ir kėdės Ir 
kestras, matyti, tik viršuje mi
nėtam šokiui prirengtas... 
Du, trys dykaduoniai pra
deda apdirbinėti bondoniją, 
pianistas savo atsakomybe kerta 
į beginklį pianiną, vienas pučia 
fleitą, o visų vyriausias — daž
niausiai Afrikos džentelmenas 
juodu veidu, baltais dantimis — 
iš absurdo daro paskutinių iš
vadų: jis apsuptas būgnų, tore
lių, kaukštų, šakučių, žodžiu —* 
visų stalo prietaisų. Dar to ne
gana: prieš jį stovi keista ma
šina, apkarstyta ?tuo, kq; negali
ma sunaudoti ūkyje:, tušti,bute
liai, senos skauradosj sudilusios 
automobilių <dalys bei/ arbatos 
koštuvai. . Visus šituos padar
gus juodaodis pradeda be pasi
gailėjimo mušti būgno lazdutė- reiškė keletą gyvenimo ženklų.

barys, baisiai spaudžiantis batas 
ir greitas lietingo oro gryžimas.

Susiraukęs, savo plačia raudo
na ranka jis apkabina liekną 
damos taliją ir, akis į lubų ker
čią nukreipęs, pradeda žings
niuoti.

Jis treptelėja, pečiais trauko. 
Tą patį daro ir dama. Jį krečia 
drugys tas pats ir damą. Tada 
persisuka jo kojos 
makaronai. Kojos 
vėl jos trepsi.

Sunkus, tuščias 
reikia jis dirbti.

Tu, kanalija, šičia trempi že
mę, lyg vynougių sunką norėda
mas išspausti. Geriau butų, jei 
namie butum likęs knygą paskai
tęs!

Dostojevskio, Dikesno, tu nė 
kartą nepauostei, apie Oskarą 
Uaildą tu neturi supratimo, o 
šičia tu meties į pasaulio sukur- 
rį. Aš grįžtu namo pasaulio ek
rane. f ,

Dar galima nuprasti ;./tuds 
džentelmenus ir ledis, kurie už 
sunkų šokį gauna kiekvieną va
karą dovanai vakarienę su stik
line alaus. Tai yra darbas taip 
monotonišas, kaip dviguba bu
halterija arba papirosų kimši- 
mas.

Bet kaip pažvelgti į slaptuo
sius užlankščius psichės tų sava
norių, kurie be prievartos ir nau
dos, taip pat skubina į salės vi
durį, kurių veidų išraiška rodo 
ką tik kalėjimu nuteistus žmo
nes, kurių žvilgsnis suakmenėjo 
nuo skauradų žvangimo? Jie 
pradeda kojomis trypti, savo 
akių visai nejudindami. Kokia 
gražuolė mergina mano rankose 
trankosi, kreivuojasi, dreba ir 
glostosi ?..

Gal, ji yra grožės karalaitė, 
kurios ugningas žvilgsnis krau
ją uždega, ir širdį saldžiai nu
krečia ?

Po paibelių! Dažnai net rankos 
pašokęs jis jai nepaspaudžia. 
Muzika nustoja bylojusi pasku
tinį sykį švilptelėjusi — ir šokis 
pabaigtas. Atsileidžia sprendži- 
na ir abidvi dirbtinės lėlės pa
sitraukia į šalį.

Broliai! Jus gi esate prigim
ties ponai. Koks pasielgimas?

Kartą aš buvau su draugais 
viename kafešantane. Tenai 
mums patiko vienas foxtroti- 
ninkas, panašus į sakalą. Tai bu
vo jaunikaitis mikrokefališka 
galva. Ant sprandikaulio augo 
visaip susimetęs krūmelis plau
kų, nosis jo veide turėjo tokią 
dominuojančią vietą, kad lupoms 
ir akims tiesiog jokios vietos ne
liko. Apakinančiai trumpos, ke
linės rodė porą išdžiuvusių fox- 
troto kojų. O, šis jaunikaitis, 
atleisto kommi išvaizda, buvo 
žavintis, šį vakarą jis nužygia
vo penkiolika verstų, prie ko ne- 
priskaitomi visi 
mai.

Ir jis 
kad mums 
pastebėjimas
gaivino jo 
styrimą, — jis bent savo kojo
mis musų garbei sulošė du, tris 
dalykėlius: jis išskėtė kaip žirk
les ir vėl gudriu pašokimu drau
gėn sutraukė.

Mes jį kiek galėdami skatino
me, ,; šypsojomės ir mirkčiojome 
ir šita varginga pamesta gėlelė 
tikrai pražydo.

Penkiolikos trempiančių kava
lierių tarpe jis buvo vienintelis, 
kuris šiame anabiozo pasaulyje

lo slaptą balsavimą; mat, bijo
si, kad visuomenė nežinotų jų 
pavardžių. Balsuojant slaptai, 
už savivaldybių naikinimą, kaip 
vienas žmogus, balsuoja visi 
krikščionys demokratai, ūki
ninkai ir darbo federacija — 
39 balsai prieš 34 balsus (soc. 
dcm., liaudininkai ir tąutinės 
mažumos). Kadangi įklerfelai 
vieną papirko, kitą išmetė, du 
opoideijos atstovu nedalyvavo, 
ir turime už savivaldybių pa
naikinimą 39 balsus prieš 38; 
reiškia — vieno balso daugu
ma klerikalai1 slaužo, pamatines 
gyventojų > teises.
Smūgis Lietuvos demokratijai.

Įvykęs kabineto krizis ir nai
kinimas Lietuvos savivaldybių 
reiškia pradžią kovos, kuri pra
sidėjo 'Lietuvoje su tamsiomis 
klerikalų bandomis. Amerikos 
visuomenė šitoje kovoje turi 
progos dalyvauti, turi progos 
mesti savo moralę ir kitokią 
jėgą ant tų svarstyklių, kurios 
lemia Lietuvos demokratijos

Naujas ministerių kabinetas
Birželio 18 d. vakariniame 

Seimo posėdyje naujasai Mi
nisterių Kabinetas su Tumėnu 
priešakyje perskaitė savo kle- 
rikališkąją deklaraciją.

Kabineto pritarėjų kalbos be 
ūpo ir nerimtos. Drg. Kairys 
savo kalboje davė puikų šio 
kabineto sulyginimą, pasaky
damas: “Buvusieji kabinetai, 
atėję skaityti deklaracijos, vi
suomet atsinešdavo su savim 
be lakieruolų batų dar porą 
vyžų, t. y. padarydavo ranka 
gestą į būtinus krašto reika
lus. šis gi Tumėno kabinetas 
esąs atėjęs tik nevalytomis la- 
kierkomis.”

Nykštukų kerštas.
Drg. Bieliniui pradėjus kal

bėti ir pasakius: “Lietuva gy
vena reakcijos sutemas; saulei 
besileidžiant nykštukai meta 
didelius šešėlius; jus Seimo kle
rikalų blokas esate nykštukai/” 
— ištarus šituos žodžius, Sei
mo pirmininkas trenkia kumš
čiu į stalą ir atima kalbėtojui 
žodį. Kalbėtojas neapleidžia 
tribūnos ir pakartoja, kad kle
rikalai yra tik reakcijos nykš
tukai. Klerikalai išbalsuoja drg. 
Sielinį 10 posėdžių, bet pasta
rasis neapleidžia salės, laukda
mas, kad
tų policiją ir įvykdintų 
nutarimą lizine jėga. Klerika
lai 12 vai. nakties atideda pa
sėdį iki 20 d. birželio.

Skaitlingas publikos 
atsilankymas

Seime butų įvykę dar dides
nio skandalo, nes dėl “nykštu
kų” epiteto jie butų patys puo
lę opoziciją fizine jėga; tik bu
vo nejauku tas daryti, nes pub
likos buvo prisirinkę labai 
daug, žingeidavusios pasiklau
syti klerikalų valdžios deklara
cijos ir debatų.

Einant debatams dėl val
džios deklaracijos, visas kabi- 
inet’ąs, išimant / pulk.'Daukantą, 
Krašto Apsaugos M misterį, ap
leido ložas ir nedalyvavo po
sėdyje, — skandalas.

• Diplomatų ložose nei vieno 
svetimos valstybės atstovo. Re- 

i akcijos sutemų nykštukai jau
tėsi be galo blogai.

klerikalai pasikvies- 
savo

kojų suraity-

greitai
patinka.

ne maža
kaulišką

pamatė, 
šis 
at- 
su

. h
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Kaip Kaune atsirado 
iškabų tepėjai?

(Feljetonėlis)

.Kaune bulvarais vaikštinėja 
uodeguoti ponai. Amerikonišku 
terminu tariant, tie ponai ir sau 
lėtoj dienoj nešioja frakus, kas 
amerikiečiams atrodytų gan juo
kinga.

pasakojimas, kaip Kaune tepa
mos iškabos. Patys seimo na
riai, suprantama, iškaliu netepa. 
Jie ir taip turi darbo. Bet mano 
dėdė ėmė ir parašė man tai, ką 
jis savo akimi matė. Sako, trau
kiniui sustojus Kaune įlipo vie
nas labai “inteligentišką^” pilie
tis; su lazduke mosikuodamas 
ieškojo sau vietos vagone atsi
sėsti. Pagalios priėjo prie vieno 
žydelio, kuris iš visko buvo ma

tyt tipiškas Lietuvos žydelis, ir 
paprašė jam pasitraukti iš vie
tos,

Prošu ustupit, aš Seimo na
rys — šiurkščiai pareiškė Seimo 
nar^s.

—?Ty seminarist, a ja student, 
tak što takoję?—atkirto žydelis.

Seimo narys matė, kad žydelis 
nesuprato, ką jis jam sakė, su
pykęs pradėjo keikti visus žy
dus,

Ponas su uodega paprastai 
Lietuvoj skaitomas geru pilie
čiai!. Vienas juokdarys pasakė, 
kad girdi, jo kaimenėj irgi esą 
gerų piliečių, jie visi yra Lietu
voj gimę ir augę ir visi turi il
gas ir trumpas uodegas.

Suprantama, kas Lietuvoj gy
vena, tas turi teisę skaityti sa
ve piliečiu, bet ant nelaimės yra 
kitaip, Lietuvoj piliečiai pilie
čiui nėra lygus. Vieni jų mažes
ni piliečiai, o kiti didesni ir net 
visai dideli. Suprantama, dide
lis pilietis turi didelę ir uodegą.

Be kitko Lietuvoj yra piliečių 
labai netikusių. Aną kartą ma
no dėdė pranešė man, kad, gir
di, jam einant vienu bulvaru 
Kaune, eidamas pilvotas pilietis, 
matomai per klaidą užsidėjęs 
atbulų kalnierių, kai dur§ jam 
pašonėn su lazda, kad tasis tik 
kabarkšt ir guli purvyne kai 
kleckas taukuose.

—O jis nė lazdos galo nepada
vė man prisikelt iš purvyno —• 
sako mano dėdė.

—Tai poniškumo pažymia — 
sakau ašw — Su lazdomis gali ir 
akis iššibųdyti tokioj pavojin
goj vietoj, kur siauras takelis 
apsuptas purvynu išxvi^ų>pusių, 
o tiek daug ponų ir p&nefių- ten1 
vaikščioja. Juk ponam nelabai 
ir priderėtų tokiose vietose 
spaceravoti išskyrus palocius, 
kuris Kaune visai nėra ir gal 
negreit dar bus.

Dažnai pasitaiko pasitikt ko
kią panelę arba ponią, tuoj rei
kia žemai nusilenkti ir maloniai 
papterėt į ištiestą tau ranką. 
Jeigu to nepadarysi, tai gali ne
tekt viso savo poniškumo, arba 
net per murzę gaut.

Taigi išrodo, kad skirtumo di
delio nėra tar mažų ir didelių 
piliečių, tik skirtumas pasireiš
kia tada, kai uodegotas pilietis 
tampa kokiu nors činovninku, 
vot, pav., Seimo nariu arba mi- 
nisteriu. Tuomet jau žydas ar
ba mažesnis pilietis šalin iš ke
lio. Tada jau negali susilenkęs 
skersai kelią poniai rankos bu
čiuoti... Turi būt žvalus, kad ne
pastotum kam nors kelio arba 
neišdurtum akies su lazda.

Šalis pagal papročių. Halsted- 
stryčiu einant uodegotą 
poną vaikai paskui sektų 
arba banano lupyną pa
tiestų po padu. Kaunas yra 
lyg tas tarptautinis maskaradų 
balius. Mados visos kartu mir
ga.

Kalbant apie seimo narius, 
prisimena jau visiems žinomas

VIENAS METAS LIETUVOJE
geriausių J. 'v'. Valdžios*'laivų“"* * tevVnę» keliaukit ant vieno iš 

s: sj PReŠhIent HARDING S. a AMEB?CAWASH,NGT°N 
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT S. S. REPUBLIC

.. - r ‘r kil.asa ant Šių ,aivų nėra t»T<lėnyse. švarus, puikus, 
išvedmti kambariai dėl 2, 4 arba 6 žmonių; geras valgis; priim- 
nūs patarnavimas; didelės denys; beno koncertai.

i. Ištirkite J, V. Raidžios laivus pirmiausia.

’ UNITED STATES LINĘS
45 Kroadw^y; Yx>rk J L

• 110 So. Dear^om, Stį Chicagoį 10. „
Managing Operatore foim >' f

UNITED STATES SHIPPING BQĄRP
4

Pasažierių 
Partneris
Kaipo “L” važinėtojas jus gausite dvigubą užganėdinima 
jei jus turėsite Chicago Kapid Transit Company pirmiau 
buvusius Preferred Šerus. Dei Chicagos jūsų investmen- 
tas reiks padidinimą transportacijos; dėl jūsų pačių reikš 
labai saugų investmentą ir mėnesinį dividendų čeki, su
moje 7 8/10% į metus.

Nepraleiskite šios progos, kad gavus mėnesinius dividen
dus per saugų investmentą į 7 8/10% Prior Preferred 
Šerus.

Chicago Rapid Transit Company
Air. Samuel Insull ir jo draugai, manageriai Rapid Tran
sit Linijų, pasiūlo “L” besivažinėjantiems tą patį kostu- 
merių sąyastį planą dėl saugio namų investmento, kurie 
dabar džiaugiasi ir jų yra virš 30,000 savininkų Common- 
vvealth Edison Company stako ir šėrininkai kitų publiš- 
kų patarnavimo kompanijų pagal jų pasekmingą valdy
mą.

Pinigai gauti nuo išpardavimo šių apsaugų bus suvarto
jami dėl padidinimo praperčių. Į naują planą įeina nu
pirkimas 100 naujų plieninių karų, tokių kaip nesenai yra 
dadėtų prie pervežiojimo žmonių ir padidinimas platfor
mų, kad butų galima vartoti 6 ir 8 karus. Kaipo pasekmė, 
tai butų dadėjimas ir padidėjimas transportacijos ir me
tinių pelnų apie $400,000.

f

Dividendai išmokami kas mėnesis

Vienas kianaš 
pertikrins 
JUMIS!

Labai lengva surasti, kad

I
 Puritan yra \ RIEBIAUSIS, 

TVIRČIAUSIS malt extract. 
Tik pabandykit jį.
Dviejų rųšių — Paprastas

Puritan Malt Extraęt trijų .1’1 uncijų Bakelis apynių\ir Pu-,'Ji 
ritan Hop-Flavored Malt Su- 
gar Syrup. L

PuriTan
T?'’ M

Šerai, $100 kiekvienas, mokės dividendų sumoje $7.80 į 
metus už serą. Stakas yra cumulative ir preferred, abeji 
yra kaipo dividendai ir asspts Preferred ir Common Sta
kas. Jie yra paliuosuoti niio asmeninės sąvasties taksų 
Illinois valstijoj ir nuo normai income taksų. Aplikacija 
tų šėrų bus įtraukta į listą Chicago Stock Exchange.

Pinigais arba dalinais išmokėjimais
Jus galite pirkti pinigais arba musų planu lengvais iš
mokėjimais, $10 įmokėjus ir $10 į mėnesį už serą ; 7% mo
kame už įmokėtus pinigus. Del pilnų informacijų klaus
kite bile vieno elevatorio darbininko arba rašykite dėl 
gavimo 12 puslapių iliustruotos knygutės, “L” Facts — 
tas bus naudai visų Chicagos gyventojų progreso. x
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u UTILITY SECURITIES COMPANY
-v 72 W. Adams St., Chicago 

Phone Randolph 6262
LOUISVILLEMILVVAUKEE

““Z™ T,
Ir matini Lietuvių BLektree K rijote- <1 ■* I

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

"““S™“
sų miesto tuos smarves, užtepti „ . . , *
jų iškabas, kad ir pėdsako nelik
tų... — karščiavosi ir lazda mo-jTe,a Yar<,s 1119 
sikavo kai klaunas, seimo narys,
o žydelis kaip sėdi, taip sėdi — pįai prafctiką- 
nė krust. |.y«sį. Pennsyl-

Vagono radosi daugiau Kauno bučiuose, ifąži-' 
universiteto studentų, kurie J)ri-! ningai . patąr- 

I 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.

: r ' _______

tarė'Seimo nariui ir pasižadėjo 
žydeliams “patikrinti.”

i . -—šilas.
-------3^7-7 .-;i. ■r t--7=

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Aldą Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti; briešastinai galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
ujo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atital- 
ą<j trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinvuose egzaminavimas daromas 
sų elektrą parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

vaL>10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.' 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589
........................y-. ...............

, Lietuviu Dentistas patar-
/ naus geriau

'braukimai dantųbe alumemo. 
Rridga geriausio ąiįkįfo.. Su muse 
plęitopa galima valįfcti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
temas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki &
Nedaliomis nuo 10 iki L 

Te. Boulevard 7679

II)

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

- L ITT L E - 
SPINOGPAPHS

----- —---- ---------

Geriau deimantas be 
žiedo, negu žiedas be 
deimanto. '
Nei vienas negali pa- 

sakyti, kad Chiroprac- į:; 
tie išgydo visas ligas 
kokios randasi kūne, 
bet jis sulaiko ligas ir 
suteikia užtikrinimą 
sveikatai. H#

Nėra jokios melagy- /fl# 
stės kas link Chiro- 
practic. Ateikite pas jį 
ir jus surasite didelį „ 
palengvinimą jūsų svei- 
katoje. Jus laimėsite 
deimantą.

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

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

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

Tai. ftlvd. 8l3i 
it. Woitkewte* 

HANIS 
akdatrka

Puriu patyrinu 
’ąuekrpingąi pr 
arnauju inoU 
imo prie Hui 
W kiekviciuarF 
itsitiklmę. Teiki* 
ypatiAlD} prižiurk 

uodu r*urną.
tarimus moterim' 
ir merginom* dt

3113 South 
Halsted St.

-

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

ANT NAUDOS. >

S. L. FABIONAS 00,

- 1 ui',.1
Jei abejoji
Dr. A. K. bLUMENTHAL

Optom«triit
T^. Roul«rar4 1487 
4049 B. ▲ahltnl Avi 
Kmcpm 47-tn cit 

1-roi lub«b«

-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviami žinomai per Iii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigiai ir chroniftka* ligM 
vyru, moterų ir vaikų pagal na»- 
jauslui metodus X-Ray ir kitokfai 
ęlektro* prietaiiui. <

Ofisas ir l^abaratorljat 102h W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. ®

» N ■!' ..........  ■■II—.i.RM

Telefonai)

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

8410 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
................................. ..... .

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

> • *

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 J2. vai.- ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po pieti ir nuo .7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 valan

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

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, EgsamL 
nuoja Abstraktas, Pabaro pirkimo ir 
pardavimo Do^iunentuĮ, k (galiojimca.

7 South Dearbom Street 
BOOM 1638 TRIBŪNE BUILDINGI 

Telefonas Randolph 3211 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1697.
K" l » ——^»| ——

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit, kataraktą ?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė.,
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto _ 
tiekos, Kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

Telephone Yard* 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10. iki 12 die
nų, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel, Drexel 2279

....................  ———. i

ap-

J. P. WAITCHES ]
LAWYER Lletuvys Advokatai

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL,

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Tsl. Boulevard 0587

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

17S7 W. 47th st.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo C 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

T

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

netoli 46th St., Chicago, Dl. I
*■ .............—II I 1 I 1",..^ I

.. ...................... ii .................  ...e

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue 3 iki 11 vai. ryto; 

nno 5»80 iki 7i8h vakare.

į
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. Nedaliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzio Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidenęija 3160 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:3h vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St„ Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2168 
Valandos

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

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas
3325 So. Halsted St.

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

Tel. Dearbom 9057

A, A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiHtyjj 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.i Hyde Park 8395
-

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas: 
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6201 

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

” idgeport kitais vakarais 
8236 S. Halsted St. T.Bonl. 6737

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

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

Vien tik Lietuvių krautuvė

ILSOb
’ashion

----- ;------------ r—-

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
V1821iSo. (Halsted St., 

> Kampas 18/ir’Halsted St.
ai"11 ii1'1'" ».-■* .1 "=
— i ' . •......

Dr. A. K. ' Rutkauskas
GYDYTOJAS; ir* CHIRURGAS 

h 

4442 So. VVęetern Avė.
, 7 Tel. Lafayette 4140

Prancūziškas Daktaras

Va W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 Se. La Šalie St. Room KM 
Tel. Central 6890 

VU. K23tS. CSU.W

l'l

j

Specialistas kraujo, odos, chroniė' 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Are., 
viršaus Ashland State Banke

ų Telefonas Canal 0464 
Valandos, 2:80 ilį 5 ir 8 iki 10. 
'Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietą

* Binras 4348 Archer Avė.
Vai? nuo 12:80 Ud 2 ir nuo 6 iki « 

■' Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette

| Plun^nKo ir' Ąpj&ildynnr Įręngįri&l
> ■ Olselio kaįnom i s;, visiems. ; < 

Pigiausi’, dabar f radįtątoriai: ir/bdilą- 
riai;* ž Jie bus -.brangesnis* po mėpęsi*. 
gegužio. Sutaupykit pinigų 'tidsiai 
pirkdami 'nuo' musų. '
! PEOPLES PLUMBING AND ’ 

. HEATĮNG SUPPLY CO.
» 490 Muwaiikee Avė. and

461' ’N Halsted St.
Haymarket W18, Haymarkht 42A



C ICAGOS 
ŽINIOS

CICERO POLICISTAI SUMUŠĖ 
GARSIĄ AKTORĘ.

Sumuštoji Rosetta Duncan ke
tina patraukti teisman 
ro miestą.

Cice-

garsi 
Topsy and 

ji lošia kartu 
liko skaudžiai 

policijos, kada 
su savo broliu

McCormicko tuo laiku nebu
vo namie. Jo pati tuojaus su- 

Įsižinojo su Chicagos policija, 
j kuri ir padėjo paskirtoj vietoj 
| pakinką. Neužilgo atėjo du ar
timos farmos darbininkai, ku
rie išsiėmė iš griovio pakinką. 
Jie tapo areštuoti. Tai buvo 
broliai George ir Clarenoe 
Peek. Juos atvežta Chicagon, 
bet po federalinių agentų at- 
klausinėjimo juos paleista. Te- 
čiaus paskui jie vėl tapo suim
ti. Jie sakosi, kad jie tik pasi- 
indomavę pežiurėti kas buvo 
pakinkė.

Lietuvių Rateliuose
RrMgjporto įvairumai

SLA 36 kp. susirinkimas ir kiti 
dalykai

P-lė Rosetta Duncan, 
aktorė veikale 
Eva,“ kuriame 
su savo sesere, 
sumušta Cicero 
ji važiuodama
nesustojo prie bulvaro.

Visas būrys jų gryžo į Naw- 
torne lenktynių. Jos brolis val
de automobilių ir nepastebėjęs 
bulvaro prie jo nesustojo. Už 
tą jis tapo areštuotas. Ji gi pa
sijuokusi iš arešto, kas užpyk- 
dė policistus ir du jų išvilko ją 
iŠ automobilio ir skaudžiai su
mušė, tarp kitko sulaužydami 
jos nosį. Jos brolis, kuris puo
lė ją ginti, taipjau tapo sumuš
tas.

Pašovė pačią ir pats žuvo.
John G. Brennan, maliorius, 

5653 S. Racine Avė., kuris ke
letą dienų atgal pašovė savo 
pačią jos sesers namuose ir 
paskui bandė pats nusišauti, da
bar pasimirė kalėjimo ligoni
nėje. Jo pati betgi galbūt pa
sveiks.

KETVIRTOJI LIEPOS 
ĖJO RAMIAI

PRA-

išvyko 
prokuroras

Delei susižeidimo ji negalėjo 
lošti ir todėl prisiėjo kelioms 
dienoms uždaryti teatrą, nesu
radus jai pavaduotojos.

Du policistai tapo areštuoti 
ir visą dalyką ištirti 
pats
Crohve, artimas aktorių drau-

Bet ji ketina teisman patį 
Cicero miestą traukti ir parei- 

kalauti iš miesto atlyginimo.
Cicero policijos viršininkas 

Svoboda gina savo policistus. 
Jis sako, kad jaunutė ir mažy
tė aktorė sumušusi visus poli
cistus ir juos apdraskiusi ir 
kad jie tik “savęs apgynimui“ 
turėjo ją sumušti, nes kitaip 
jos negalėję suvaldyti. Bet pa
sak p-les Duncan, jie pasakę, 
kad “čia Cicero, o ne Chicago 
ir mes savaip elgiamės“ ir pra
dėję jų mušti be jokios prie
žasties.

Ir senatoriaus McCormicko 
neaplenka

milionieriai, bet ir se- 
Medill McCormick su- 
grumojančio laiško,

Tik vienas jaunas vyras liko 
užmuštas ir keli sužeisti.
Ketvirtosios liepos šventė pe

reitą penktadienį praėjo paly
ginamai labai ramiai. Nebuvo 
perdaug didelio triukšmo ir 
todėl nebuvo daug nelaimių. 
Viso tik vienas jaunas vaikinas 
liko užmuštas ir keli sužeisti. 
Du vaikinai panorėjo ketvirtą
ją liepos švęsti revolveriais, 
bet bevartant revolveris išsi
šovė ir vienas jų krito negyvas. 
Revolveriai taipjau sužeidė du 
žmones. Viena mergaite liko 
sužeista kada į ugniakurą elej 
liko įmestas “erecker,” kuris 
bprogdamas apibėrė ją ugnimi 
ir uždegė mergaites drabužius. 
Be to dėl liepos 4 d. buvo keli 
gaisrai.

Nors šiemet buvo daug ma
žiau aukų, negu kitais metais, 
tečiaus visi praleido tą dieną 
smagiai. Diena nebuvo karšta, 
todėl niekam neprisiėjo kentė
ti dėl karščio, nors visgi diena 
hebuvo ir šalta. Dieną visi va
žiavo į laukus ir girias, o va
kare visi sugryžo į miestą, kur 
veik kiekviename didesniame 
parke buvo leidžiamos viso
kios ugnys — fireworks, ku
rias galėjo matyti netik ten 
esantys žmonės, bet ir visa 
apielinkė.

Pereitą trečiadienį įvyko S. 
L. A. 36 kp. susirinkimas. Nors 
buvo garsinta, kad bus rapor
tai seimo delegatų, bet narių 
ne tiek daug susirinko, o ir pa
čių delegatų (išėmus vieną — 
kp. sekretorių) nebuvo. Tad 
nebuvo ir raportų — juos ati
dėta kitam susirinkimui.

Susirinkimas nieko svarbaus 
nenutarė. Tik prie raportų vie
nas narys paaiškino apie nepa
vykusį Bridgeporto Lietuvių 
Auditorijos apvaikščdo j imą
(kertinio akmeni padėjimą?). 
Tikėtųsi buvo didelio apvaikš
čiojimo, o buvo labai mažas 
ir jame kalbėti turėjo vieni 
bolševikai su Dr. Graičunu.

Trumpai pasvarsčius Audito
rijos reikalus, tapo nutarta pa
raginti SIjA Pildomąją Tarybą 
pirkti Auditorijos Bendrovės 
auksinių bonų.

Auditorijos B-vės 
yra nepatenkinti

Netik 
natorius 
silaukė 
reikalaujančio $50,000. Laiško
rašytojai sako, kad jei jis pa
dės pinigus paskirtoj vietoj, 
tai jie busią laimingiausi žmo
nės, taipjau nepareiškia jokio 
grūmojimo, jei jų reikalavimas 
nebus išpildytas. Pinigus gi 
reikią padėti griovy netoli Mc- 
Cormicko farmos ties Byron.

Senas dalykas, bet jau buvo 
naujas ir kainavo $3,000.

PADĖKAVONĖ
Šiuomi išreiškiu širdingą ačiū 

visiems atsilankusiems ir lydė- 
jusiems. A.A. mano mylimo vyro 
Stanislovo Kutrevičio, palaidoto 
2 dieną Liepos, 1924 m. Ypa
tingai labai širdingai dėkavoju 
gerbiamam Dr. A. Davidonis už 
prakalbą ant kapinių. Taipgi ta
riu ačiū graboriui S. M. Sku- 
dui, kuris mandagiai patarna
vo. Dar kartą tardama ačiū vi
siems, pasilieku nuliudusi naš
le Ona Kutrevičiene, dvi duk
terys Kotrina ir Emma ir sū
nūs Jonas.

JONAS’ TUŠKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 5 d., 10:35 vakare, sulau
kęs 24 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliudime moterį, duk
terį, motiną, tėvą, tris brolius 
ir dvi seseris. Paėjo iš Truska
vos parapijos, Petkunų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 12 metų.
Laidotuvės įvyks seredoje, lie
pos 9-tą dieną, 9-tą vai. iš ry
to, iš namų 4415 So. Marsh- 

field Avė. Į švento Kryžiaus 
Bažnyčią, o iš ten į Švento Ka
zimiero Kapines. (
Visus gimines, draugus ir pa
žįstamos širdingai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės,

Tai buvo senas, labai senas 
dalykas, jis, nors jau sulaukęs 
keturių desėtkų metų, betgi 
apie tai nežinojo ir tas nežino
jimas todėl jam kainavo $3,000.

Emil Cociffi, 535 N. Clark 
St., susitiko gatvėje du žmones, 
kurie pasirodė esą tiek turtin
gi, kad neturi kur dėti $20,000 
ir nori juos išdalinti labdary
bei, kad geriau šventus liepos 
ketvirtąją. Bet jie neturį kas 
tai galėtų padaryti. Ar kartais 
Cociffi nesutiktų tuos pinigus 
paskirstyti ir išdalinti? Žino
ma, kad sutinka. Labai gerai. 
Tik mat jie turi daug pinigų, 
tai jie nelabai pasitiki Cociffi, 
ar jis negalėtų užsistatyti kau
ciją? Taip, jis turi banke 
$3,000 ir gali juos išimti ir 
jiems užstatyti.

Cociffi išėmė $3,000 iš ban
ko ir nuėjo su jais pasimatyti. 
Jie jau savo pinigus turėjo ci
garų dėžėj, į kurį įdėjo ir Coci
ffi pinigus ir paskui tą dėžę 
jam atidavė. Cociffi apsidžiau
gė ir parsinešė dėžę namo. Bet 
koks buvo Cociffi niisimini- 
mas, ‘‘kada jis. dėžėj rado vie
ton $23,000, vien krūva sudra
skytų laikraščių. > • A ••

I Cociflfi pasiskundė Alicijai, 
bet ir toji nieko negalėjri jam 
padaryti.

Niekurie 
direktoriai 
kam Naujienos paraše, kad Au
ditorijos apvaikščiojimas nepa
vyko. Jie neužginčija žiniai ir 
pripažysta, kad ji yra teisinga, 
tik apie tai nereikėję rašyti, 
nes tai galį pakenkti AllditOri- 
jai.

Bet kas čia kaltas? B-ve pa- 
sikviete sau talkon bolševikus, 
su kuriais jokia padoresnis 
žmogus nenori turėti jokių rei
kalu. Tad pati direkcija kalta 
ir ji dabar piauna tai ką pasė
jo. Ne tik kad žmonės neatėjo 
į apvaikščiojinią, bet net ir kal
bėtojai (išėmus bolševikus ir 
(iraičuną) atsisakė kalbėti.

Dabar B-vė varo plačią kam
paniją už savo bonus. Jai ištie- 
sų reikalingi pinigai ir reika
lingi greitai, jei Brfidgeporto 
lietuviai nori veikiai turėti sa
vo svetainę. Bet norint padary
ti lokią kampaniją sėkminga, 
labiausia reikalinga, kad di
rekcija turėtų visuotiną ir pil
ną žmonių užsitikėjimą. O kaip 
žmonės gali turėti užsitikėjimą 
direkcijai, kuri kviečiasi sau 
talkon bolševikus, su kuriais 
niekas nenori bendrauti? To
kiu budu pati direkcija savo 
neapgalvotu veikimu pakenkia 
savo darbui ir ji neturi pykti, 
jei kas tiesą apie ją rašo. Ji tu
ri daboti ateity tokių klaidų ne
daryti ir savo veikimą labiau 
apsvarstyti. —Poškutis.

PONI VALERIJA BRUČIENĖ 
GRIPO CHICAGON

Dainininkė p. Valerija Bru- 
čienė, kuri daugiau kaip me
tus laiko studijąvo Italijoj dai
navimą ir muziką, vakar sugrį
žo Chicagon. 10:30 ryto stoty 
pasitiko ją būrys išsiilgusių gi
minių ir artimesnių drangų.

Brighton Park
Keistučio Kliubo Dramos 

riaus veikimas. <•
Sky-

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

operacijų
4647 So. Halsted SL,

Va«. 9 iki 12 Ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Nors K. K. Dramos Skyrius 
nėra didelė draugija,; bet vei
kimu nenori pasiduot ir dides
nėm organizacijom. Birželio 29 
dieną turėjo savo išvažiavimą, 
kuris nusisekė. Išlaimėjimui 
dovanoms buvo prirengta val
gių didelė skrynia. (Laimėti tu
rėjo virvės traukimu. Virvę 
traukė northsaidiečiai su brigh- 
tonparkiečiais. Nors sarmata 
prisipažinti, bet ką darysi: 
brightonparkiečiai pralošė, nors 
visi akis kapojo kam karpente- 
riai pasidavė griaučiams. Bet 
nieko nepadarysi: stipresni lai
mi. Virvę- trankė taipjau mer
ginos ir moterys. Daugiausiai 
juoko buvo pajų valgymo 
rungtynėse. Laimėjo St. Dum- 
brauskas. Jis gavo fontain 
plunksną, kurią paaukojo vie
nas Pirmyn Mišraus choro na
rys. Po visų “gėmįų” laimėj u*

f AVjffids, Chicago, ID. 

šieji ėjo valgyt laimėtą lovaną. 
Bet kai paskleidė ant stalo, — 
ogi brolyti, ir vištos keptos, ir 
suriai, ir kiaušiniai, ir keksai. 
Noroms nenoroms turėjo pasi
kviesti pagelbon ir pralaimėju
sius. Reiškia, ir jiems buvo ge
rai, o fotografistai tik piešia, 
tai plėšia paveikslus.

Reikia tarti ačiū musų ren
gėjoms: režiserei M. Dundulie
nei ir d. Dambrauskienei už to
kius gardžiai prirengtus pie
tus ir smagų išvažiavimą.

Liepos 2 d. turėjo savo susi
rinkimą K. K. Dramos Skyrius. 
Narių atsilankė gražus būrys. 
Buvo padaryta sutartis su L. E. 
L. pašalp. .draugija sulošti tai 
draugijai veikalą, kurį draugi
jos komitetas patiekė. Veika
las puikus, pamokinantis — 
“Piningėliai.“ Trečiadienį, lie
pos 10 d. (? Red.) bus rolių 
padalinimas. Taipjau tapo nu
tarta laikyti repeticijas du 
kartu savaitėje, nes turime 
daug mokintis — keturios vei
kalus. Tai rodo, kad Keistučio 
Dramos Skyrius ne juokais nu
sitvėrė už darbo. Visi bandy
mai pakišti koją nuėjo niekais. 
Matote, kad kiti ramiai sau pa
vėsiuose ilsis, tai Dramos Sky
rius išsijuosęs dirba, nes: “Lien 
dobro nedėlajet, bez chleba 
abledajiet.“ Woll, gerai kas ge
rai, bet kai kas Brightone ir 
ne labai gerai. Ret 
dievo valia. šiomis 
paliko gražus būrys 
to būrelio globėją
dievas į ten, iš kur buvo atsiun- 

Dėt neva !<<•> nusiminti, 
juk tai ne pirmieji ir ne pa- 
skutinieji. Dievas paukštelius 
laukuose maitina, ir žolelę ra
sa gaivina, tad ir šių šimtelių 
be prieglaudos nepaliks. O visą 
tai padarė tas “krutėjimas.“ 
Kai pradėjo krutėti, subiro ir 
dailusis “ei em gi“ (L. M. G.). 
O gerasis ei em gi dar ir dan
tukų neturėjo, o jau taip gra
žiai kramsnojo. Vai tas krutė
jimas- krutėjimas!

—Laisves Varpas.

tai tokia 
dienomis 

'siratukų: 
pavadino

Pranešimai
Kas, ką. kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujiena Spulka 
1739 S. Halsted St.

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

Chicagos Liet Auditorijos Bend
rovės mėnesinis susirinkimas atsi
bus pirmadienį, 7 d. liepos, Keis
tučio spulkos name, 840 W. 33 gt., 
lygiai kai 7:30 v. vakare. Direkto
riai ir draugijų atstovai būtinai 
esat kviečiami atsilankyti, nes yra 
didelis susirinkimas ir daug svar
bių dalykų bus svarstoma, nes Au
ditorija visu smarkumu kyla į aukš
tą. —A. Jankauskas, sekr.

— Sekantį <paned61j, 
7:30 vai. vakare, •• K. 

Strumilo svetainėje, 158 Ęi > 107 gt„
vii; Darbininkų

Jame bus svarstoma ar jau pradėti Į. a — a -Ola i u,_ ____ — ___ _ a £♦ _______

dar ir daugiau svarbių reikalų, ku
rie turi būt apsvarstyti. Todėl visi 
ščrįninkai ir Šėrininkės malonėki
te atsilankyti pdski'rtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.
-----------—, > i

Lietuvių Amerikos Pojitikuos. Kliu
bo ant North West Sidės* pusmeti
nis susirinkimas įvyks July 7 d., 
šv. Mikolo parapijos svet., 1644 
Wabansia avė., 8 vai. vakare. Ne
pamirškite kliubo nariai pribūti; 
turime svarbių reikalų nutarti. 
Taipgi kviečiame naujus narius 
ateiti ir prisirašyti. —Valdyba.

Roseland.
liepos 7 d., r •

MSSS14O o VVKIIIICJV, ’ A1F / glt)

kampas Indiana avė. įvyks Lietu
vių Darbininkų Namo Bendrovės 
Ščrininkų mėnesinis susirinkimas.

' _____________ A — -.-21___ 1VA*

statyti bendrovės namą.’ Be to yra
■ daugiau svarbių reikalų, kų-

Roseland. — Susirinkimas draugi
jų delegatų palaikančių “Aušrą” 

įvyks 8 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
“Aušros” kambariuose, 10900 Michi
gan Avė. Visi delegatai dalyvaukite.

— Rašt. J. Andrunas.

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesivėluokite 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tą 
veikalą statys scenoje Chicagoje, M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. S. Pašelp. draugija. ,>•

KoinitčtHH?
♦ t...» . - i .

Pirmadienis, Liepos 7, 1924 
M ■ I » II I ————

PRANEŠIMAI.
Bridge pertas. — Draugystė Sald

žiausios širdies Viešpaties Jėzaus su
sirinkimas įvyks antradieny, liepos 8 
d., 7:30 valandą vakare, Mildos sve
tainėj, 3142 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite atsilankyti laiku, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarsty
ti; malonėkite atsivesti naujų narių 
prisirašyti.

— Rašt. A. Mosteika.

ASMENįl JIESAOJIMAI
PAJIEŠKAU Walterio Gutskio 

ir T. Gudaičio; esu jų draugas ir 
turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žinote pranešti.

Antanas Didžpetris
10153 So. State St., Chicago 

Phone Pullman 7694

PAJIEŠKAU savo pusbrolio, Vin
cento Jonužio, paeina iš šviekšnos pa
rapijos, Počių kaimo. Amerikoje gy
vena apie 20 metų. Girdėjau gyve
nant West Frankfort, 111. Jis pats ar
ba kas jį žino meldžiu pranešti už ką 
busiu labai dėkingas.

P. RAUKTIS
1727 E. Mason St., 

Springfield, 111.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir gt rantuojamas už $4. Automobilių 
trokij patarnavimas Chicagoj ir apie- 
LinlcSJ. {staiga 34 metų senumo. Di- 
dili usia ir geriausia stogų dengimo 
įs«*iga Chicagoj, Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJIMUI puikus 

kambarys dėl vyro, merginos, 
arba vedusios poros, su valgiu, 
arba be valgio.

5420 So. Morgan St.
1 lubos

JIESKO DARBO
KAS reikalaujate karpenterio 

dėl pataisymo senų namų ar 
plumberio kreipkitės sekamu 
adresu:

VINCENT KASAKAUSKIS 
4521 So. Mozart St.

PAJIEŠKAU darbo į bekemę. 
Turiu pilną patyrimą; sutiksiu 
už pirmarankį ar antrąrankį. 
Kepu duoną ir visokius keksus. 
M. A., 3656 So. Western Avė., 
2 lubos, Phone Lafayette 2321.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo, prižiūrėti vaikus ir 
vesti gaspadinystę. Turi turėti 
gerų žmonių rekomendaciją.

1421 So. Halsted St. ”
3 lubos frontas

PARDAVIMUI
EXTRA EXTRA

Aukso mainos
Parsiduoda du geri bizniai, 5 

kambariai pagyvenimui. Elek
tros švitsa, arti miško ir bulva
ro. Tūkstančiai automobilių va
žiuoja pro šalį kasdien. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos. Kreipkitės prie savininko

JOHN K.
Priešais Liet. Tautiškų Kapinių

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lysas ant dviejų arba trijų metų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, biz
nį su arba be namo. Priežastis par
davimo turiu du bizniu. 2050 W. 22nd 
St., arti Hoyne Avė.

Savininkas randasi:
2210 W. 22nd St.

AR TAMSTA SUPRANTI 
kiek apie lentų piovimą (tartoką), 
grudų malimą ir kalvystę, jei taip, 
tai štai tamstos laukia proga ir ne
paleisk iš rankų. Parsiduoda viršmi- 
nėta įstaiga Wisconsino valstijoj, 
Waushara County, Springwater apie
linkėj, vandens varoma jėga už $10,- 
000, cash 
morgičio.

$5,000, o $5,000 ant pirmo
Klauskite pas

J. H. PHILIP, 
810 Main Stręet

Racine, JVis, * *

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARSIDUODA smulkių daik

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

4602 So. Wood Str.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui rnodcrniškasl 2 flatų 

namas, 6—7 kambarių. Namas kam
pinis, 89x140 ilgumo, 2 garadžiai. 
Didelis bargenas. Del informacijų 
šaukite Joliet 2864.

1). J. LUKAS
. 514 Moen Avė.
Joliet-Rockdale, III. f

PARSIDUODA barbernė, pool 
ruimis ir cigarų krautuvė geroj 
apielinkėje, geras biznis, už cash 
ar lengvais išmokėjimais — 
priežastis einu j kitą biznį. Tel. 
Fairfax 2836. 622 E. 67th St.

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

6759 So. Elizabeth St.
Phone Englewood 6249

AR TURI SEPTINIS ŠIMTUS 
DOLERIU?

Nusipirksi 80 akerių gražiausią 
farmą su gyvuliais, namais ir vi
sais įtaisymais, kas reikalinga ant 
farmos, Farma randasi labai gra
žioj vietoj, prie daug vandens ir 
Suinmer Resorts. Savininkas mai
nys ant miesto namą, priims už 
pirmą įmokėjimą biznį arba lotus.

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

Tel. Boulevard 9641

Pažiūrėkite šita

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė, Brighton Park apielin
kėj. Parduosiu su namu ar be 
namo. 2 kambariai gyvenimui su 
visais patogumais. Parduosiu 
pigiai. 4104 So. Campbell Avė., 
Phone Lafayette 8171.

PARSIDUODA duonkepykla. 
Geras, senai išdirbtas, biznis.

NAUJIENOS, 
Box 511

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI vaisių ir gro- 
sernės krautuvė, taipgi sykiu ir 
Fordo trokas, 3 metų lysas. Tu
ri būt parduota šią savaitę iš 
priežasties lig’os. Atsišaukite 

2101 W. 19th St.

PARSIDUODA arba išsimaino 
moteriškų skrybėlių ir kitokių ap- 
rėdalii storas, randasi lietuvių ap
gyvento.! vietoj. Mainysiu ant kito
kio 
dėl 
nhj

biznio arba namo. Tinkamas 
BEAUTY parlor. Platesnių ži- 
kreipkites pas:

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

Tel. Boulevard 9641

NAMAI-ZEME
Marguette Manot

Naujas 2 flatų mūrinis namas, 5-5 
dideli kambariai, sun parlor, užpaka
linis purčius per visą namą, aržuolo 
trimingai, gražiai dekoruotas ir Švie
soms fixtures. įbudavotas plunibin- 
gas, hot vvater heat. Boileris ir pai- 
pos apdengtos, pleisteriotas skiepas 
ir lubos, viršutinis flatas išrenduo- 
tas, $80 į mėnesį, 2 karų garadžius, 
kaina $15,500, pinigais $7,500, Maple- 
wood Avė., netoli 63rd St. Phone Re- 
public 1932. %

ANT pardavimo lotas 68th ir West- 
.ern Avė, 5 lotas nuo kampo, 25 pė
dų plačia, prekė $2700 cash. Antras 
ant 69th vienas blokas nuo Western 
Avė. į eastus, kampas 50 pėdų pla
čia, 125 pėdų ilgio. Parduosiu arba 
mainysiu ant automobilio. Atsišauki
te pas savininką

2306 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rezidencija, karštu vandeniu šil
doma, 2 karų garadžius, lotas 
37% platumo, kaina $7,20D.

Atsišaukite:
5621 So. Sawyer Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinis namas, 2 lotai. Kas my
li gyventi ant laukų tam gera 
proga.

Atsišaukite:
3906 W. 62nd St., Chicago

PARDUODU arba mainau 
farma ant namo, visi įrankiai ir 
mašinos su gyvuliais. Gerame 
stovyje. PAUL SASNAUSKIS 

Bravo, Mich.
R. 1

PARDAVIMUI garadžius ir 
filling station, $5,000, su cemen
tiniu tyųdinku, 50x130 lotas — 
$15,000.

MOUREK’S GARAGE 
9135-37 So. Western Avė.

SAVININKAS pasiūlo savo 
dviejų lotų, didelių ir puikių 
kambarių namą, kuris randasi 
puikiausioje apielinkėjė, North 
Sidėje, stiklais apdirbtas miega
masis porčius, puikiai sutvarky
tas saulės kambarys, ugniavie
tės, toks gražus*, budinkas, kad 
užtenka pamatyt, kad apverti- 
nus. Turi būt parduota greitai. 
Galima pamatyt po numeriu 
6344 Campbell Avė., ar šaukit 
savininką Kelly, Stewart 6782 
arba Stewart 6972*

Du namai už kainą vieno namo, 2 
flatų medinis, 4-4 kambarių, cemen
tinis skiepas ir pamatas, su 2 flatų 
mediniu namu, 4-4 kambarių iš už
pakalio. Pirmos klesos padėjime. Ge
roje apielinkėje, netoli elevatorio, 
kaina $8,500, pinigais $3,000. Telefo
nas Republic 1932.

PARDAVIMUI 3 flatų mūri- 
nis namas, 6 kambarių, elektra, 
gasas ir toiletas, neša pelno 
14%. Atsišaukite, 2 lubos 
frontas.

3811 So. Pamell Avė.

PARDAVIMUI namas bučer- 
nė ir restauranas už cash arba 
mainysiu ant privatinio namo.

2325 West 69 Street 
Tel. Republic 7143

tų naujas nutrinis __ namas; po šešis 
kambarius, fmrtTipšildomąs ir mū
rinis garadžius dėl dviejų karų. 
Viskas tynderniškai įtaisyta. Kas 
norėtumei gražų namą įsigyti, atei
kite persitikrinti. Savininkas ant 
pirmų Ulbų.

/6222 So. Richmond St.

JARŽOVIŲ FARMA
Prie C. B. & Q. R. R.
i Downers Grove; prie kieto 
tra vanduo, gasas, elektra ir 
apmokėta, 3 blokai nuo sto-

kspreso patarnavimas. Gy-

Neto 
kelio, 
viskas 
ties, 38\n7inutes važiavimo iš vidur- 
miesčio, 
venkite šioje apielinkėje, mokėkite po 
biskj ir dirbkite mieste. Sąlygos $150 
įmokėti, likusius po $10 j mėnesį. 

\ BERT VEST, 
1(10 N. La Šalie St.

Į Chicago

MOKYKLOS
I Specialiai Kursai Dress-

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkite^ Barberystčs 
Gaukite dideles algas

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

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

Amerikos LietuviŲ Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Ėnygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboa 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geoęrafijos, Politines Ekono
mijos, Pilietybes, Dailraiystgs. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų | visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 Ud 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicage. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos 
MUNSON SCHOOL QF KOTORIJ 3 

imi 3V; MiduoM st,
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Francijos reakcininkai 
konspiruoja

Anglijos premjeras MacDonald 
vyksta Paryžiun

Dideli Ispanijos nepasisekimai 
Morokoj

Ginčai socialistu konven
cijoj dėl La Follette’o

Komiteto didele didžiuma reko
menduoja remti La Foiiei- 
te’ą; du priešingi.

CLEVELAND, Ohio, liepos 7. 
— Socialistu partijos konvenci
joj šiandie prasidėjo ilgi deba
tai dėl kandidatu prezidento ir 
vice-prezidento vietoms. Vieni 
stoja- už indorsavimą VVisconsl- 
no senatoriaus La Follette’o jo

Kominterno manifestas
Skelbia karą karui ir ragina 

darbininkus ir ūkininkus sto
ti j revoliucinį judėjimą.

MASKVA, liepos 7. — Penk
tasis komunistu internacionalo 
kongresas, susirinkęs Maskvoj, 
dėl besiartinančių dešimties me
tų didžiojo karo kilimo sukaktu
vių išleido manifestą “pasaulio 
proletarijatui”. Manifeste ko- 
minternas aštriai puola visų 
kraštų viešpataujančias klases,

Francijos reakcininkai 
spendžia nuversti 

Herriota £
PARYŽIUS, liepos 7. — Pre

mjeras Herriot, kalbėdamas va
kar savo gimtajame mieste Tro- 
yes, gynė savo politiką palaikyti 
draugingus Francijos su Angli
ja santykius ir nurodė reikalin
gumą abiem kraštam susitarti 
dėl reparacijų ekspertų komisi
jos raporto.

Reakcininkai konspiruoja.
Tuo tarpu, kai premjeras aiš

kino žmonėms savo politiką, Jo 
politiniai priešai, reakcininkai, 
konspiravo prieš ji ir darė pla
nus, kaip ateinantį antradienį 
Herrioto valdžia nuvertus.

Tų sąmokslininkų vadas yra 
buvusis premjeras Poincarė. Jie 
nori kaltinti Herriota, kad jis 
davęsis Anglijos premjeru! 
MacDonaldui suvedžioti, vadi
nas, Francija buvus prigauta.
Reakcininkai su Poincarė prie

šaky mano, kad kai antradienį 
(šiandie) Dawes’o ekspertų pla
nas bus diskusuojamas parla- 
mentei jiems pavyks didžiuma 
narių patraukti savo pusėn Ir 
tuo budu nuversti Herrioto val
džią.

ekspertų raporto vykdymo rei
kalu.

Rusti ispanų padėtis 
Morokoj

Be nuostolių kovoj su priešu, 
daug ispanų kareivių žuvo 
nuo savųjų kanuolių.

Anglijos premjeras Mac- 
Donaldas vyksta Paryžiun

Nori pasitarti su premjeru Her- 
riotu dėl busimos Londone 
konferencijos.

PARYŽIUS, liepos 7. — Ang
lijos premjeras MacDonaldas 
pranešė Francijos premjerui 
Bernotui, kad jis atvyksiąs ry
toj į Paryžių pasikalbėti su juo 
dėl aliantų konferencijos, kuri 
įvyks liepos 16 dieną Londone.

Paryžiaus ir Londono val
džios stengias kiek galėdamos 
susitarti ir sudaryti bendrą 
frontą prieš konferencijai susi
renkant. Francijos ambasado
rius Anglijai, gr. de St. Aulaire, 
atvyko iš Londono supažindinti 
premjerą Herriota su tuo, kaip 
dabar anglai žiuri į dalykų pa-

MADRIDAS, liepos 7. — Ofi- 
cialis pranešimas skelbia, kad 
Morokoj einanti žiauri ir kruvi
na kova tarp ispanų jėgų ir su
kilėlių. Ispanų, žuvusių mūšy, 
skaičius paduodama 400 žmo
nių. Padėtis, matyt, labai rim
ta, kadangi kabinetas per tris 
valandas taravosi Morokos da
lykais. Vėliau kabineto pirmi
ninkas gen. Primo de Rivera te
legrafu konferavo su gen. Riz- 
puru, aukštuoju Ispanijos komi
saru Morokoj.

Oficialis pranešimas sako: 
“Gautomis iš Morokos žiniomis, 
kruvinas mušis eina su priešu, 
kurs yra stipriai įsitvirtinęs ?r 
su nepaprastu atkaklumu gina 
savo pozicijas.”

Pranešimas dar sako, kad Is
panai Tabore papuolę į priešo 
spąstus ir turėję didelių nuosto
lių. Pasitraukimas buvęs beveik 
nebegalimas, nes priešas laikęs 
užėmęs visas aukštumas, nuo 
kurių dominavo ispanų pozicijo
ms. Viename sektore, — sa
ko pranešimas, — ispanų žuvo 
400 žmonių.

Pagaliau oficialis pranešimas 
pripažįsta įvykus baisią klaidą. 
Ispanų artilerija bombardavus 
saviškių, ispanų, reguliarės ka
riuomenės dalį. Didelis skaičius 
kareivių buvę užmušta.

Ispanai sumušę priešą.

LONDONAS, liepos 7.—Pra
nešimas iš Madrido skelbia, kad 
priešakinės Ispanijos generolo 

Navarro jėgos ties Melilla, Mo
rokoj, po trijų dienų kautynių 
su sukilėliais paėmusios Koba- 
darsą. Sukilėliai turėję nemaža 
nuostoliu, v

Japonija įveda 100 nuoš. 
muitą luksuso daiktams
TOKIJO, Japonija, liepos 7.—

paties platforma, kiti norėtų, 
kad partija atskirai nominuotų 
savus kandidatus socialistų par
tijos platforma.

Trylika komiteto narių: Hii- 
quit, Berger, Thomas Duncan, 
Geo. Goebel, Leo Markins, Jos. 
Cohen, Lena Lewis, C. H. King, 
G. A. Hoehn, Jos. Sharts, O‘- 
Neal, John Collins ir Geo Roe- 
mer savo didžiumos raporte re
komenduoja remti La Foiiette’ą, 
o du komiteto nariu: Wm. H. 
Henry (Indiana) ir W. R. Snow 
'Illinois) mažumos raporte sto

ja už nuosavų partijos kandida
tų nominavimą.

Didžiumos raportas.

Didžiuma savo raporte nuro
do, kad progresyvės politines 
akcijos konferencija yra jau be
veik įsteigus naują partiją, prie
šingą senom kapitalistinėm (re- 
publikonų ir demokratų) parti
jom ir pataria, kad socialistų 
partija bendrai kooperuotų su 
ja 1924 metų rinkimų kampa
nijoj. Ji, didžiuma, rekomenduo
ja: indorsuoti La Foiiette’ą jo 
paties platforma, taipjau ir kan
didatą į vice-prezidento vietą, 
koks bus jo pasirinktas; veikti 
išvien su grupėmis, kurios Cle- 
velando konvencijoj indorsavo 
La Foiiette’ą, rinkimų kampani
joj, ir turėti pilną socialistų par
tijos atstovybę specialėj kon
vencijoj 1925 metų sausio mė
nesį, kame turės būt įsteigta 
trečioji partija. Tuo tarpu par
tijos nariai turėtų darbuotis to
kiai trečiajai partijai sukurti, 
išlaikant tečiaus pilną socialistų 
partijos savarankybę.
La Follette — repu bl ikonas, sa

ko mažuma.
Komiteto mažuma savo ra- 

porte sako, kad La Foilette’as 
visą savo amžių buvęs republi
konas ir kad progresyvės poli
tinės akcijos konferencijos plat
forma esanti tokia, kurią butų 
galėjęs parašyti dagi demokratų 
šulas W. J. Bryan’as trisdešimt 
metų atgal.

Išjdiskusavus visapusiškai 
klausimą, nuo balsavimo delega
tų priklausys, ar socialistų par
tija šiais prezidento rinkimais 
eis išvien su La Foiiette’ą re
miančiomis grupėmis, atsisaky
dama statyti nuosavus kandida- 
;us, aF antraip.

Balsavimas veikiausiai įvyks 
dar šiandie.

kaipo to pasaulinio gaisro kalti
ninkus, ir pareiškia, kad Ruhro 
okupacija yra tolesnis to karo 
tęsimas. Pasmerkiama ir Da- 
wes’o reparacijų ekspertų komi
sijos planas, kurs esąs “tik pa
slėpta karo forma.”

“Jungtinės Valstijos”, sako
ma manifeste, “kurios savo ki- 
šenius kimšte prisikimšo Euro
pos aukso, dabar, Francijos mi- 
litarinių jėgų padedamos, diri
guoja ekonominę Vokietijos po
litiką, lyg bausdamos Vokiečius 
už tai, kam ji leidosi save sumu
šti. Tik apgavikai gali sakyti, 
kad Dawes’o komisijos nutari
muose gludi taikus demokrati
nis Europos vargų išrišimas. 
Antanta savo nusprendimus 
diktuoja Vokietijai, laikydama 
jai prie kaktos revolverį.”

Kominterno kongresas šau
kia darbininkus ir ūkininkus 
vienytis kovai su karais ir grau
dena Europos ūkininkus ir Jun
gtinių Valstijų farmerius stoti 
į revoliucinį darbininkų judėji
mą, kaipo vienintelį žmonijos iš
sivadavimą.

Meksikoj įvyko preziden
to rinkimai

Gen. Calles esąs laimėjęs, tvir
tina jo šalininkai.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, liepos 7. — Vakarykščiai 
prezidento ir kongreso rinkimai 
praėjo, palyginamai, ramiai. Tik 
kur-ne-kur įvyko susirėmimų 
tarp generolo Plutarco Calles o 
ir gen. Angelo Flores’o šalinin
kų.

Generolo Calles’o šalininkai 
sako, kad Calles laimėjęs didelę 
balsų didžiumą penkiolikoj iš 
dvidešimt astuonių valstijų, kur 
tik 8 nuoš. balsų tekęs generolui 
Flores’ui ir 2 nuoš. nepriklauso
miems kandidatams.

Balsavimų rezultatai tečiau 
ne veikiai bus tikrai sužinoti.

Meksikos Mieste kaip Calles’o, 
taip ir Flores’o šalininkai darė 
puolimą ant balsuojamųjų vie
tų ir išveržę urnas su balsais iš
sigabeno. Flores’o rėmėjai rei
kalauja, kad kai kuriuose aist- 
riktuose balsavimai butų pa
skelbti tušti.

Policijos streikas.

VERA CRUZ, liep. 7. — Pre
zidento rinkimo dieną Vera Gru
žo policija sustreikavo, kam ne- 
išrrtoKama jai algų. Streikuojan
čių policininkų vieton tvarkos 
daboti pastatyta kareiviai.

jį Lietuvos4 žinios.
UNIVERSITETO REKTO

RIAUS RINKIMAI

Kaunas [Lž]. — Birželio 1 
d. Universiteto Senatas rinko 
rektorių ir prorektorių. Bal
suojami buvo du kandidatai:
marijonų vienuolis prof. Bu- 
čys ir med. d-ras prof. Avižo
nis. Kun. Bučys gavo 42 balsu 
ir d-ras Avižonis .36 balsus, o 
viena kortelė tuščia. Kun. Bu
čio posėdy nebuvo ir girdėti, 
kad jis nesutinkąs užimti rek
toriaus vietos. Renkant prorek
torių buvo išrinktas d-ras Avi
žonis, bet jis atsisakė. Dar šią 
savaitę žada būti naujas Sena
to posėdis, kur vėl busią rinki
mai universiteto rektoriaus ir
prorektoriaus.

.r1

KERŠTAS IR ATGAILA

Uždraudė laikraščius 
siuntinėti.

Paskutiniu laiku uždrausta 
siuntinėti nuteistiems lietuvių 
abiturientams lietuvių laikraš
čiai.

Vilnius
PRISIPAŽĮSTA BEJĖGUME.

Kalbos laisvė Lenkijoj
Lenkų ministeris reikalauja, 

kad žydų kongregacija vestų 
savo susirinkimus lenkų kal
ba.

VARŠUVA, liepos 6. [ŽTA]. 
—Lenkų tikybos dalykų minis
teris pranešė naujai išrinktai 
žydų kongregacijai, kad ji pir
mą savo susirinkimą sušauktų 
pirmadienį. Ministeris savo pra
nešime dar reikalauja, kad po
sėdis butų laikomas uždaryto
mis durimis ir kad visos disku
sijos butų vedamos lenkų kalba.

Kautynės darbininką 
su antisemitais

VIENA, Austrija, liepos 7.— 
Klosterneuburge, netoli Vienos, 
vakar įvyko muštynės darbinin
kų su “kryžiuočiais” — antise
mitais, kurie vadina save “krik
ščioniais socialistais” [Jie toki 
”socialistai”, kaip Lietuvos dar- 
bo-federacinjnkai]. Muštynėse 
vienuolika asmenų sužeista. Ke
turiasdešimt “kryžiuočių” areš
tuotu.

Kaunas [LŽ]. — Šiomis die
nomis štai kas atsitiko Pane
munes miškely. Tame miškely 
buvo surengta gegužine, kurion 
buvo prisirinkę apylinkės jau
nuolių. Tarp šių jaunuolių at
sirado vienas pil. K., 20 metų 
amžiaus, su savo sena pažįsta
ma. Gegužinėj pil. K. susipaži
no su kita panele; su ja pra
leido ir gegužinę. Toks jo pa
sielgimas labai papiktino seną
ją pažįstamą. Pastaroji neiš
kentė, nubėgus į namus pasi
ėmė peilį, pavijo juos beeinan
čius į namus ir peiliu įdūrė i 
kaklą savo konkurentei. Tuo 
pačiu peiliu pil. K. seną pažįs
tamą irgi sužeidė. Pagaliau, 
matydamas, kad dėl jo prie
žasties atsirado dvi aukos, pats 
save persidarė tuo peiliu ir 
nubėgęs į mišką pasikorė.

Tauragė. —- Paskutiniu lai
ku čia užėjo loterijų epidemi
ja: stato motociklus, šautuvus, 
laikrodžius, net automobilius.

ŽYDŲ GIMNAZIJA 
LIETUVOJ

KAUNAS, liepos 6. [ŽTA].— 
Vienintelė pasauly žydų (ne he
brajų) gimnazija, turinti vals
tybės teisių, būtent Ukmergės 
žydų gimnazija šiemet išleido 
pirmąją savo klasę iš 25 auklė
tinių.

Amerikos lakūnai Persijoj
CHARBAR, Persija, liepos 7. 

— Skrendantieji aplink pasaulį 
Jungtinių Valstijų armijos la-? 
kūnai atskrido šiandie iš Kara- 
chi į Charbarą.

Anglijos lakūnas Japonijoj.
TOKIJO, liepos 7. — Angli

jos lakūnas MacLaren, savo ke
lionėj aplink pasaulį šiandie at
skrido į Kasumigaurą. Supuvęs 
čia kelias dienas, ateinantį šeš
tadienį jis žada išskristi į MI- 
nato.

dėtį 
iro,. „i, , Japonijos valdžia įnešė parla-Kas dalyvaus Londono konfe- . . . . . . . ... . įmentan įstatymo projektą, ku-

,enc,J0J jriuo turėtų būt uždėtas 100 uuo-
LONDONAS, liepos 7. — Mi-(šimčių daikto vertės muitas vi- 

nisteris pirmininkas MacDonaI- siems importuojamiems luksu- 
das šiandie pranešė parlamen- |so daiktams, tarp jų laikrodė- 
tui, kad jis tikįsis, jog Londono liams, įvairiausios rųšies aukso 
interaliantų konferencijoj daly- ir platinos daiktams, graznoms, 
vausią šios valstybės: Anglija, fotografijos kameroms, fil- 
Francija, Italija, Japonija, Bei- moms, fonografams ir rekor- 
gija, Graikija, Portugalija, Ru- dams, likeriams, vilnoniams au- 
manija, Čekoslovakija ir Jugo- diniams, odos dirbiniams etc. 
slavija. Jungtinės Valstijos Tuo aukštu muitu valdžia nori 
taipjau bus atstovaujamas am- apriboti importą daiktų, be ku- 
basadoriaus Fr. Kelloggo. Mac- rių galima apsieiti, kad tuo bu- 
Donaldas pareiškė kad konfe- du galėjus geriau subalansuoti 
rencijoj nebus nė jokių kitų savo prekybą su užsieniu, 
klausimų keliama, kaip tik tas,’ Įstatymas turės tuojau įeiti 
kad bendrai susitarus Daweso galion, kai tik bus priimtas.

Sūnūs nušovė tėvų
DIXON, III., liepos 7. — Gil- 

jert Durin, 23 metų, vakar nu
šovė savo tėvą, daktarą James 
VI. Dūriną. Valgant vakarienę 

; uodu susibarė ir tėvas sudavęs 
sunui per nosį. Sūnūs nieko ne
sakęs nuėjo į klėtelę, pasiėmė 
šautuvą ir sugrįžęs paleido šovi
nį į tėvą, kurs tuojau krito ne
gyvas. Tėvažudys suimtas ir 
aikomas apskričio kalėjime be 
oracijos.

ALŽIRAS, šiaur. Afrika, lie
pos 7. — Alžire užėjo tokios 
jaisios kaitros, kad tiesiai degi
nte degina. Praeitą penktadienį 
termometras sieJ<ė 1490 Fah- 
reaiheito [650 Celsiaus].

Chicago ir apięlinkė. — Šian
die išdalies apsiniaukę; . maža 
atmainos temperatūroje; vidu
tinis keičiąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 670 F.

Šiandie saulė teka 5:21, leid
žiasi 8:28.

PINIGUKURSAS
Vakar, liepos 7 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.32
Belgijos, 100 frankų ........... $4.48
Danijos, 100 kronų ............... $15.90
Italijos, 100 lirų ................... $4.26
Francijos, 100 frankų ........... $5.03
Lietuvos, 100 litų .........   $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.44
Olandijos, 100 florinų ....... $37.75
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........  $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.85

AMERIKOS ADVOKATŲ 
KONVENCIJA.

PHILADELPHIA, Pa., liepos 
7. — Rytoj čia prasidės Ameri
kos Teisininkų Asaciacijos 
(American Bar Assn.) konven
cija. Ji tęsis tris dienas. Dau
gybė žymesnių teisininkų jau 
yra suvažiavę iš visų Jungtinių 
Valstijų dalių. Tarp įžymiųjų 
kalbėtojų bus vyriausias teisė
jas Taftas ir valstybės sekreto
rius Hughes.

PREZIDENTO SŪNŪS PAVO
JINGAI SERGA.

WASHINGTON, D. C., liepos 
7. — Prezidento Coolidge’o 16 
metų sūnūs, Calvin, pavojingai 
serga kraujo užnuodijimu, ki
lusiu iš mažos žaizdos kojoj. Su
laikyti kraujo užnuodijimą jam 
buvo padalyta operacija, bet 
nieko tatai nepadėjo. Maža tėra 
vilties dėl jo pasveikimo.

•Lenkijos prezidentas Woj- 
ciechowskis, apvažinėdamas ry
tų pakraščius, gegužės 26 d. 
Lydoj per pusryčius pasakė 
kalbą, kurioj išreiškė savo įsi
tikinimą, kad vietos gyvento
jai esą lojalus Lenkijos atžvil
giu, o gaunamos Varšuvoj ži
nios apie sukilimus rodą tik 
valstybės administracijos ir 
saugumo trukumais, kukiuos 
panaudojanti priešų agitacija. 
Prezidentas užsitikrinęs, kad 
visi tie trukumai busią tuojau 

| pašaltą t i, ir pakraščių klausi
mai užimsią tinkamą vietą 
cenlwo valdžios pastangose, o 

[ jis phts prižiūrėsiąs tų darbų, 
j Krantas esą sudaręs neskiriama 
i Lenkijos dalį ir lenkų ambici
ja reikalaujanti būti geru šei
mininku.

DRO ALSEIKOS IŠTRĖMIMAS 
SULAIKYTAS

Vilnius ['LB]. — Del griežto 
nusistatymo ginti savo teises 
ir dėl kaikurių pažangesniųjų 
Seimo narių įsikišimo, Laiki
nojo Vilniaus lietuvių Komi
teto pirmininkui d-rui D. Al
seikai ir jo žmonai med. d-rei 
Alseikienei leista pasilikti Vil
niuje. Yra vilties, kad ir p-lė 
Žebrauskaitė galės pasilikti. Ar 
ilgam laikui ištrėmimas sulai
kytas dar nežinoma.

Charakteringa, kad ištrėmi
mui butą numatyta ir daugiau 
asmenų.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at- 

* pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

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

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

1739 So. Kalstei St Chicago, III.
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sausio mėnesyje butų su
šaukta naujas Progresyvės 
Konferencijos suvažiavimas, 
kuriame partijos steigimo 
klausimas bus galutinai iš
spręstas.

Entered a* Second Cla*a
March 17th, 1914, at the Po*t Office 
•f Chicago, III., undai tha act of 
Mareli 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liiklriani 
•ahnaadienius. Leidiia Naujieną tfen- 
drovl, 1789 So. Halstad S L, Chicago 
01. — Telefoną* i Rooeevelt 8603

(j «aimoX4jimo kalnai 
Chicago je — paltui

Metams--------------------- ------
Pusei meti---------------------
Trim* mlneaiam*-----------
Dviem raineliam
Vienam minėsiu!

Chicagoje per neilotojusi
Vieaa kopija-------------------------8c

, Savaitei-------------------------------18c
Minėsiu!75c

tevienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams------------------------------- >7.00
Pusei meti_______________ - 8-60
Trims raineliams _____— 1.75
Dviem minesiam 1.25 
Vienam minėsiu!__________— .75

Uetuvon ir kitur uisianiuoee: 
(Atpiginta)

Metams ...........   $8.00
pusei meti     —— 4.00 
Trims mlnesiams .......—........ 2.00
Pinigus reikia siųsti pakto Money

Orderiu, kartu su uisakymn.

4.00
2.00
1.50
.75

Progresyvio Politinio Vei
kimo. Konferencija, kuri tu
rėjo* fetVd* suvažiavimą Cle- 
velande, indorsavb ’šfefiatorių 
La Follette’ą, kaipo kandida
tą į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, ir priėmė jo plat
formą. La Follette’as eis į 
rinkimus, kaipo “nepriklau
somas” kandidatas, nesuriš
tas su jokia partija.

Tai yra nepaprasta padė
tis, kurią gana lengva kriti
kuoti kiekvienam, norinčiam 
sumažinti Clevelando šuva-1 
žiavimo reikšmę. Reikia pri
pažinti, kad tokiu suvažiavi
mo nutarimu nėra pilnai pa
tenkinti ir socialistai, kurie 
jame oficialiai dalyvavo.

Socialistų Partija, siųsda
ma delegatus į Progresyvės 
Konferencijos suvažiavimą, 
norėjo pasiekti dviejų daly
kų: viena, kad butų įsteigta 
masinė darbininkų partija 
su aiškiu programų; antra, 
kad ta partija pastatytų 
kandidatų sąrašą ateinan
tiems rudens rinkimams. Da
bar gi išrodo, kad Clevelan- 
de nebuvo pasiekta nė vieno, 
nė antro tikslo.

Vienok tenka skaitytis su 
aplinkybėms. Jeigu Cleve- 
lando suvažiavimas atsisakė 
steigti partiją, apimančią or
ganizuotųjų darbininkų ma
ses, tai aišku, kad Amerikos 
darbininkai prie to dar nėra 
prisirengę. Steigti gi naują 
darbininkų partiją prieš or
ganizuotųjų darbininkų no
rą butų visai bergždžias dar
bas.

Šitas Konferencijos nuta
rimas buvo padarytas, nusi
leidžiant socialistams, kurie 
reikalavo, kad masinė darbi
ninkų partija butų tuojaus 
įsteigta.

Konferencija padarė so
cialistams dar ir kitą svar
bų nusileidimą. Ji išrinko pa
stovų nacionalį komitetą, ku
ris ves rinkimų kampaniją, 
o paskui, po rinkimų, lapkri
čio 29 dieną turės suvažiuo
ti, kad apsvarsčius rinkimų 
rezultatus ir paskyrus dieną 
Progresyvės Konferencijos 
suvažiavimui sausio mėnesy
je, kur, kaip minėjome, bus 
sprendžiamas partijos stei
gimo klausimas.

Taigi Clevelando konven
cija visgi reiškia nemažą 
žingsnį linkui naujos parti
jos. Ji sutvėrė pastovios or
ganizacijos centrą; ji nuta- 

p-ė dalyvauti prezidento rin
kimuose skyrium nuo repub- 
likonų ir demokratų, ir ji pa
skyrė laiką galutinam par
tijos sudarymui. Ligi pilnos 
partijos dabar trūksta tik
tai vardo ir formaliu pasi- 

skelbimo.

La Follette’o (kandidatūrą 
rems ir socialistai. Tai reiš
kia, kad jie nestatys atskiro 
kandidato į prezidentus. Bet 
savo atskirą organizaciją jie 
palaikys, kaip palaikė iki 
šiol. Galimas yra daiktas, 
kad atskirose valstijose so
cialistai turės ir savo kandi
datus, skyrium nuo Progre
syvės Konferencijos kandi
datų.

La Follette’o kandidatūrą 
rems ir visa eilė stambiųjų 
darbininkų unijų ir farme- 
rių organizacijos šiaur-va- 
karinėse valstijose. Tuo bu- 
du keletas milionų balsų jam 
jau iš kalno yra užtikrinta. 
Kai kurie rimti žmonės ma
no, kad rudens rinkimuose 
tikroji kova eis ne tarp re- 
publikonų ir demokratų, bet 
tarp Coolidge’o ir La Fo
llette’o.

tautininkai paremia demokrati
ją, ant tiek socialistai sutinka ei
ti su jais išvien. ',

Tarpe tautininkų yra ne tiktai 
širvydinio tipo atžagareiviai, bet 
yra ir tikrai pažangių žmonių,— 
ką aiškiai parodė SLA. seimas, 
kuris priėmė griežtai anti-kleri- 
kalinės ir demokratinės dvasios 
rezoliuciją.

O pas komunistus progresy
vių žmonių nėra. Jie visi yra 
tikriausi reakcijos talkininkai ir 
prie to dar fanatikai ir Jėzuitai, 
kurie nesilaiko jokių doros prin
cipų linkui ne savo partijos žmo
nių. Su tokiais gaivalais socia
listai negali turėt nieko bendra.

Brooklyno komunistų šlamšte
lis apsimeta, jogei jisai nematąs 
nieko keisto tame, kad bolsevi- 
kėliai Wilkes Barre’s seime bal
savo už rezoliuciją, reikalaujan
čią laisvės ir demokratybės Lie
tuvoje. Nejaugi, girdi, komu
nistai kada nors kovojo “prieš 
šiokius ar tokius pažangesnius 
sumanymus bei naudingas dar
bininkams reformas?”

Tik gėdą praradęs bolševikas 
gali šitaip rašyti. Nu-gi iš ko 
atsirado komunistų partija Ame
rikoje, jeigu ne iš to, provokato
riaus Frainos vedamos “bun- 
čius” kairiasparniškų asilų pa
reiškė, jogei kova už reformas 
yra “išdavystė”? Ar ne refor
mų smerkimas ir šaukimas prie 
“tuojautinio kapitalizmo nuver
timo” buvo svarbiausias komu
nistų “principas”, vardan kurio 
jie suskaldė Socialistų Partiją 
ir mėgino suskaldyti pažangią
sias darbininkų unijas?

O kas yra demokratijos nieki
nimas ir nuolatinis demokrati
nių srovių šmeižimas, jeigu ne 
atmetimas kovos už pažangius 
sumanymus ir naudingas darbi
ninkams reformas ?

Jeigu komunistai šiandie jau 
atsižada tų savo “revoliucingų- 
;ų” principų; jeigu jie pripažįs
ta, kad kova už darbininkų būvio 
lagerinimą ir reformas yra rei- 
ę alinga, — tai jie turi paliauti 
purvais drabstę socialistus ir at
virai pasisakyt, jogei jų “ko
munizmas” yra subankrutijęs. 
Bet kam varinėt humbugus?

KOMUNISTAI IR MATTEOTTI
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Apžvalga
BEGĖDŽIAI IR HUMBUGIE- 

RIAI

MAKSIM GORKI ‘ ' Vertė K. Baronas

Senutė Izergil
į.

Aš girdėjau šiuos pasakojimus 
prie Akkermano, 
ant jurų kranto.

Kaitą vakarą, 
vinuoges, partija

Besarabijoj,

Kadangi Progresyvė Kon
ferencija neįsteigė naujos 
partijos, tai nebuvo prasmės 
priešintis nė tam, kad La 
Follette’as “runytų”, kaipo; 
nepriklausomas kandidatas. 
Jisai pats pareiškė, kad po 
rinkimų, kuomet balsavimai 
parodys, kad didelės minios 
žmonių yra priešingos re- 
publikonų ir demokratų par
tijoms, tai tuomet tas minias 
bus nesunku suorganizuot į 
naują partiją.

šitai La Follette’o nuomo
nei pritarė ir Clevelando su
važiavimas. Jisai nutarė, kad

“Laisvės” šerenga-Pruseika- 
Vabalas rašo, kad Grigaitis esąs 
“Judošius” ir “renegatas”, dėlto, 
kad jisai nepritaria teroristinei 
Rusijos bolševikų diktatūrai ir 
remia tautininkus kovoje su lie
tuviškais bolševikais.

“Munšainą” belakdamas, Še- 
renga-Vabalas tur-but visą savo 
sąžinę ir sarmatą pragėrė, nes ji
sai žino gerai, kad terorui ir des
potizmui Grigaitis nepritarė nė 
pirmiaus. Tam nepritarė nė 
pats Pruseika, kol jisai dar buvo 
socialistas.

Pats būdamas bjauriausios rų- 
šies renegatas, pats judošiškai 
atsižadėjęs visų, socialistinių 
principų, tas gaivalas drįsta 
šmeižti socialistas, kurie ir šian
die tebėra ištikimi savo seniem- 
siems įsitikinimams!

Kai dėl lietuvių socialistų san
tykių su tautininkais, tai jie 
šiandie irgi yra principialiai • to
kie pat, kokie buvo seniaus. Tau
tininku nacionalizmą socialistai 
nuolatos kritikuoja. Kritikuoja 
jie ir jų svyravimus demokrati
jos klausimais. Bet ant kiek

Kuomet Italijos fašistai nužu
dė socialistų atstovą, drg. Gia- 
como Matteotti, ir tuo iššaukė 
didelį visuomenes pasipiktinimą, 
tai komunistai ėmė reikalauti, 
kad darbininkų organizacijos 
paskelbti] generalį streiką, kai
lio protestą prieš fašizmą .

Berlino “Vorvvaerts”, rašyda
mas apie tai, nurodė, kad gene- 
ralio streiko reikalavimu komu
nistai parodė savo begalinę veid- 
mainybę. Kol drg. Matteotti 
buvo gyvas, tai tie Maskvos 
davatkos bjauriausiu budu jį už
puldinėdavo. Vos kelios savai
tės prieš savo .mirtį Italijos socl- 
alist atstovas buvo atsilankęs 
Paryžiuje ir tenai draugų susi
rinkime pasakojo apie padėtį 
Italijoje. Tame pasikalbėjime 
drg. Matteotti ypatingai pabrė
žė, kad Italijos darbininkų judė
jimui daro baisiai daug žalos ko
munistai savo niekšiškomis ata
komis ant socialistų.

Drg. Matteotti pareiškė, kad 
jisai pirmiaus dar turėjęs viltį, 
jogei busią galima vėl pasiekti 
darbininkų judėjimo suvieniji
mo; bet nepasiliaujantys komu
nistų šmeižtai jį pagalios įtiki
no, kad svajoti apie vienybę su 
komunistais yra bergždžias da
lykas. Jam, kaipo socialistų par
tijos sekretoriui, tenka dau
giausia nukentėti dėl komunistų 
užsipuldinėjimų ir jisai manąs, 
kad daugelis komunistų vadų 
esą niekas kitas, kaip provokato
riai, už pinigus parsidavę Musso- 
lini’ui.

O dabar, kada tas komunistų 
neapkenčiamas, jų šmeižiamas 
žmogus tapo užmuštas, ' •■tai’ jie 
neva rodo jam užuojautą iri siū
lo generaliu streiku protestuoti 
prieš jo užmušėjus!

Aiškus dalykas, kad socialistai 
griežtai atmetė visus tų veid
mainių pasiūlymus.

baigusi rinkti 
maldaviečių, 

su kuriais aš dirbau, nuėjo prie 
jurų kranto, o aš ir senutė Izer- 
gil pasilikome po vėsiu paunks
niu vinuogių krūmo ir gulėdami 
ant žemės tylėjome, žiūrėdami 
kaip tirpsta gilumoj nakties 
tamsos ir tamsioj lapų žalumoj 
šešėliai tų žmonių, kurie nuėjo 
prie juros.

Jie ėjo, dainavo ir juokėsi; 
vyrai —bronziniai, su dideliais, 
juodais ūsais ir tankiais plaukais 
iki pečių, trumpais švarkais ir 
plačiomis kelinėmis; moterys ir 
mergaitės— linksmios, lanks
čios, kaip vitelės, su tamsiai 
mėlynomis akimis,—taipgi bron
zinės. Jų plaukai, šilkiniai ir 
juodi, buvo paleisti ir vėjas, šil
tas ir lengvas, žaizdamas jais, 
žvangino įpintais į juos pinigais. 
Vėjas plaukė plačia, lygia srove, 
bet kartais jis tarsi šoko per ką- 
tai nematomą, padraikydavo mo
terų plaukus į iškilusius virš jų 
galvų fantastinius karčius. Tai 
darė moteris baisiomis ir pasa
kingomis. Jos ėjo tolyn nuo 
mus, o naktis ir fantazija rėdė 
jas vis gražiau.

Kas tai grojo ant smuiko... 
mergaitė dainavo minkštu kontr
alto, girdėjosi juokas... ir vaiz
duotė piešė visus garsus girlian
da įvairių spalvų kaspinų, plevė
savusių ore virš tamsių, paslėp
tų tamsos, figūrų žmonių.

Oras buvo persisunkęs aštriu 
juros kvapu ir tirštais žemės ga
rais, netoli prieš vakarą gausiai 
sudregintos lietaus. Dar ir da
bar danguje klaidžioje atskalos 
debesų, puikus, keistos išvaizdos 
ir spalvų, čia — minkšti, kaip 
durnų kamuoliai, melsvi ir švie
siai žydrus, ten — aštrus, kaip 
uolų skeveldros, pilkai juodi ar 
rausvi. Tarp jų švelniai spindė
jo tamsiai-žydrųs dangaus pro
tarpiai, pagražinti auksiniais 
trupinėliais žvaigždžių. Ir visą 
tai— garsai ir kvapai, debesys ir 
žmonės — buvo žavėj ančiai gra
žus, bet liūdni, rodėsi pradžia 
nepaprastos pasakos. Viskas 
3uvo stebėtina ir harmoninga, 
bet rodėsi sustojusiu savo ūgy ir 
mirštančiu, kadangi mažai buvo 
triukšmo, gyvo, nervingo triukš
mo, laiks nuo laiko vis skaisčiau 
degančio; triukšmas gi, kuris 
jei ir buvo, — buvo silpnas, tan
kiai nutrukdavo ir vis geso, nu
toldamas ir pergimdamas į liūd
nus dejavimus pasigailėjimo ko
tai, galbūt laimės, kuri taip ne- 
sugaudoma ir netikėta.

Aš žiurėjau į visą tai ir many 
gimė fantastingi troškimai: no
rėjos pavirsti į dulkę ir tapti vė
jo visur išnešiotu; norėjus išsi
lieti šilta upe po stepą, įsilieti į 
jurą ir kvėpuoti į dangų opaline 
migla; norėjosi pripildyti savimi 
visą tą žavėjančiai-liudną vaka
rą... ir kodėl tai buvo liūdna.

—Kodėl gi tu nėjai su jais? 
—linktelėjusi man galvr paklau
sė rusiškai senutė Izergil.

Laikas sulenkė ją pusiau, ka
daise buvusios juodos akys buvo 
užgesusios ir ašarojo. Jos sausas 
balsas skambėjo be virpėjimo, 
jis barškėjo, tarsi senutė kalbėjo 
kaulais. Kaip dar ji galėjo kal
bėti!

—Ne noriu, — atsakiau aš jai 
į jos klausimą.

—U!., seniais gimstate jus, 
rusai. Nejaukus jus visi, kaip 
demonai... Bijosi tayęs* musų 
mergaitės... O juk tiĄMvkas ir 
stiprus...

Mėnuo patekėjo Jo diskas bu
vo didelis, kruvinai raudonas, ir 
jis rodės išėjęs iš gilumos šio i 
stepo, kuris savo gyvenime taip . 
daug prarijo žmogaus mėsos ir' 
išgėrė krauja, nuo ko turbut ir

pasidarė toks riebus ir dosnus. 
Ant mus krito nerti šešėliai la
pų, aš ir senutė pasidengėm jais, 
kaip tinklu, ir jie virpėjo. Ir 
stepu, į kairę nuo mus, pradėjo 
plaukti debesų šešėliai, persigė- 
rę mėnulio žydria šviesa ir pasi
dariusieji labiau permatomi ir 
šviesesni. Vos vos pasiekdavo 
mus garsai nuo juros: tai verkė 
smuiką, tai juokėsi mergaitė, 
tai jaunuolis dainavo lankščiu 
baritonu ir visą tai maišėsi su 
ritmingu vilnių taiškėjimu į
krantą.

—žiūrėk, štai eina Larra!
Aš žiurėjau ten, kur senutė 

rodė savo drebančia ranka su 
kreivais pirštais ir mačiau: ten 
plaukė šešėliai, jų buvo daug ir 
vienas jų, tamsesnis ir tirštes
nis už kitus, plaukė daug grei
čiau ir žemiau kitų, kadangi jis 
atsimušė nuo debesio, kuris bu
vo arčiau žemes už kitus ir skrie
jo greičiau jų.

—Nieko ten nėra! — atsakiau 
as .

—Tu spangesnis už mane, se
nę. žiūrėk, —štai jis tamsus, bė- 
go stepu.

Aš dar sykį pažiurėjau ir vėl 
nieko daugiau nepamačiau, kaip 
šešėlius.

—Tai šešėlis! Kodėl tu jį 
vadini Larra?

—Dėlto, kad tai jis. Jis dabar 
pasidarė jau kaip šešėlis, — 
metas. Jis gyvena tūkstančius 
metų, saulė išdžiovino jo krau
ją ir kaulus, ir vėjas išnešiojo 
juos, štai ką gali Dievas pada
ryti su žmogum už jo išdidu
mą!...

—Papasakok man, kaip tas 
atsitiko!—paprašiau aš senutes, 
iškalno 
puikių, 
kaičių.

jausdamas vieną Iš 
Stepuose sudėtų, pasa-

saka.c
mąn papasakojo tą pa

dosni žeme toje

galinga žmonių 
galvijus ir me-

viską ant

Ir nutilo, 
skambėjo

* *
*

“Daug tūkstančių metų pra
ėjo nuo to laiko, kaip tas atsi
tiko. Toli už jurų, kur saulė te
ka, yra šalis didelės juros, Ir 
toj šaly kiekvienas medžio lapas 
ir žolės stiebas duoda tiek šešė
lio, kiek reikia žmogui, kad liuo- 
sai pasislėpti jame nuo saulės 
kaitros, kuri ten nemielaširdin- 
kai karšta.

“Štai kokia 
šalyje.

“Joje gyveno 
gentis, turėjusi
džioklei su žvėrimis leidusi sa
vo spėką ir narsą. Jie puotau
davo po medžioklės, dainavo 
dainas ir žaidė su mergaitėmis, 
kurios ten buvo gražios kaip 
ugnis.

“Kartą, laike puotos, vieną 
jų, juodplaukę ir malonią kaip 
naktis, nusinešė nusileidęs iš 
dangaus aras. Genties vyrų 
paleistos į jį vilyčios nukrito, 
gailios, atgal ant žemės. Tada 
nuėjo ieškoti mergaitės, bet Jos 
nesurado. Ir užmiršo apie Ją, 
kaip užmiršta apie 
žemės.”

Senutė atsiduso 
Jos barškantis balsas
taip, tarsi tai skundėsi visi už
miršti amžiai, įsikūniję į Jos 
krutinę atsiminimy šešėliais. 
Ir jura tyliai akomponavo pra
džiai vienos tų senovinių legen
dų, kurios galbūt susitvėrė ant 
jos krantų.

“Bet po dvidešimties metų ji 
pati sugrįžo, nuvarginta ir iš
džiuvusi, o su ja buvo jaunuo
lis, gražus ir stiprus, kaip ji 
dvidešimt metų atgal. Ir kada 
jos paklausė kur ji buvo, ji pa
pasakojo, kad aras nusinešė Ją 
j kalnus ir gyveno ten su ja kaip 
su.pąpią. štai jo sūnūs,, o tėvo 
jau nebėra, nes kada jis' pradė
jo (silpnėti, tai pakilo paskutinį 
kartą augštai į dangų ir sudėjęs 
sparnus sunkiai krito iš ten ant 
akmeninių kalno uolų, nukrito 
ir užsimušė į juos...

(Bus daugiau)
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Draugai |ĮW|
Rūkytojai, 
Tai Neginčijamas Faktas!

“Pereitą naktį aš lošiau pokerį ir 
stebėtina pažymėti, kad iš septynių 
lošikų, penki rūkė HELMARS. Jie 
įvertina gerą cigaretą tiek pat.kiek 
aš, ir suprantama pasirenka HEL
MAR”

Jei jys niekad nesate rūkę Turkiš
ko Tabako, jus nežinote, ko neten
kate. HELMAR Turkiški cigaretai 
susideda iš gryno Turkiško Taba
ko ir duos jums smagumo ir pasi- 
džiaugimo su kiekvienu durneliu. 
HELMARS yra Amerikos didžiau
si vertė cigaretuose.

HELMARS yra absoliutiškai gty- 
ni ir įpekiuoti į kartono šfcryritftes, 
kad jie nelužtų, jrDu ■’

V'-Kiip kiti, taip ir jys džiaugsitės 
permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.
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Detroit, Mich
Naujienų Agentija

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

Detroito lietuviai su visais Viršpaminėtais 
reikalais tesikreipia pas J. J. Strazdą, Nau
jieny agentą, adresu:

J. J. STRAZDAS,
1711 — 24th St., ' . r

Detroit, Mich.

ELEKTRA
t IvteBI ir pajlegą *uvedame | senu* ir nauju* namus, taipgi dirb 

tavas. Ca*h arba ant iimokijimo.
A Pirmiftinl’IJettTiM Plektjfoa Korporacija Amėrikojo

Ff TflE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
Aj-sI-L. ' ■ A. BARTKUS, >./ , . i

1619 W. 47th St., Tel. Boulavard 7101,1802.'Chicago.

Garsinkite “Naujienose”
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Septyni žmonės užmuš 
ti automobilių

dienį, palikdama savo 18 mėne
sių kūdikį ant ežero kranto. Ki
ti du vaikai buvo palikti namie. 
Jos vyras Emil Schmidt, 3311 
N. Keating Avė., sako, kad jie
du susibarė už tai, kad jis išva
žiavo su savo draugu, su kuriuo 
nesimatė per 9 mėnesius, 
kuris nepatiko jo pačiai, o 
patiko jis jai todėl, kad jis 
peikė jų automobilį. Kada
sugryžo, jis namie jos nebera
do, nors paprastai ji niekur 
viena neidavo. Tą naktį ant 

kranto rasta jos kūdikį.

bet
ne- 
pa- 
Jls

už-Trys mergaites ir du vyrai 
mušti automobilių sekmadie
nyje.

eze-
ro

Dabar yra šaukiamas visuoti-' 
nas depozitorių susirinkimas 
trečiadieny, liepos 9 dieną, 8 
Vai. vakare, Strumilo svetainėj, 
kampas 107 ir Indiana Avė, tik
slu patvirtinti paskirimą trijų 
globėjų, kurie perims banko tur 
tą ir likviduos jį naudai visų 
depozitorių, taip kad jie gautų 
100 nuoš., vieton 10 nuoš., pa
dalintų per 20 metų. Tai galima 
atsiekti, jei visi dirbsime kartu.

—Chai Vr. ColemaH

; MOTERYS VIDDTINIO Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE A 11*71 iiio AKUŠERKAAlnZilAUv S°* Ha,8te<i kampas 31 gat.
 Į Tel. Yarda 1119

Skaitykite, kaip dėl Mrs. uJ .i. ’ TUOS kolegiją;Walsh pagęlbėjo varto 
į jant Lydia E. Pink

li a m’s Vegctable 
Compound.

Automobiliai sekmadieny pa
siėmė septynias aukas. Penki jų 
•—trys mergaitės ir du vyrai li
ko automobilių užmušti tą die
ną, o du pasimirė nuo pereitą sa 
vaitę aplaikytų žaizdų. Tokiu 
budu šiemet automobiliai užmu
šė jau 328 žmones.

Mrs. L. Patterson, 3309 Ar
cher Avė., su savo trimis anū
kėmis Anna, 10 m., Eileen, 8 
m. ir Margaret Patteson, 6 m. ir 
jų draugėmis Helen, 10 ir Lucy 
Olszowy, 7 m., 3322 So. Wood 
St. laukė gatvekario prie Ar
cher ir Ashland gatvių. Urnai 
greitai atlėkė automobilius ir 
ir smarkiai besisukdamas užga
vo tris mergaites. Anna ir He- 
len liko ant vietos užmuštos, o 
Lucy sunkiai, veikiausia mirti
nai sužeista. Automobiliu va
žiavo darbininkas Joseph Motz, 
3546 Emerald Avė. Jis buvo ta
po areštuotas, bet kartu su juo 
važiavę žmonės liko paliuosuo- 
ti, su įsakymu prisistatyti ko
roneriui.

Delora Caldwell, 3 m. negrė, 
2725 Wentworth Avė., liko už
mušta automobilio, kuriuo vab 
žiavo kita negrėj Mrs Eva Scott, 
kuri tapo areštuota’ •

James Fox, 35 m., pavieto 
klerko pagelbininkas, liko už
muštas ant vietos, apvirtus ties 
South Bend, Ind., automobiliui, 
kuriuo jis važiavo su John P. 
Larkin.

Isadore Rozmarin, 18 m., ■ 
1309 West 14 St., liko užmuštas 
Checker taksikabo, kuris pabė. 1 
go. Bet kiti patėmijo jo numerį 
ir šoferis Albert Thomas, 25 m., , 
2515 W. 66 PI., tapo areštuotas.

Roy Ravvland, 23 m., 3727 
Parnell Avė., pasimirė nuo žaiz
dų. Jį sužeidė automobiliu lie
pos 4 d. Matt Sidutis, 945 W. 
35 St. Sidutis liko paliuosuotas. 
Nuo žaizdų taipjau pasimirė 
,Wm. Weigel, 2143 N. Kilpatrick 
Avė. Jis susižeidė apvirtus au
tomobiliui ant Mihvaukee kelio.

Be to sekmadieny keli žmonės 
liko sunkiai sužeisti automobi
lių.

(Atsiųsta)

Kimbark State Bank 
Depozitoriams

šaukiamas to banko depozito- 
rių susirinkimas."

1914 m., kada žemiau pasi
rašęs buvo valstijų bankų egza
minuotoji!, jam buvo pavestas 
Calumet State Bank, kada tasis 
bankas atsidūrė keblioj padėty 
dėl Lorimerio bankų. Jis nuo
dugniai ištyręs dalykų priėjo 
prie išvados, kad jei banko tur
tas bus nepaliestas ir nebus da
roma išlaidų, tai jo turtas bus 
lygus depozitams ir todėl jis 
griežtai atsisakė pavesti Calu- 
niet State Bank receiveriui. To 
pasekmėje deputi tokiai atgavo 
savo pinigus pilnumoj ir dagi 
niekurie akcionierių taipjad’g'až- 
vo atlyginimą.

Todėl daugelis Kimbark State 
Bank depozitorių atsikreipė prie 
manęs su paklausimu ar negalė- 
jiau to paties padaryti ir su 
Kimbark State Bank, žinodami,

■bimet State Bank depozi- 
toriai atgavo savo pinigus i ma
žiau kaip 6 mėnesius laiko, o 
Kimbark State Bank depozito- 
riai po dviejų metų laukimo da
gi negavo jokio raporto.

Aš pasižadėjau ištirti ir po 
nuodugnaus ištyrimo nusprend
žiau, kad jei advokatų ir teis
mų išlaidos bua tuojaus sustab
dytos, tai dar pasiliks užtekti
nai turto, kad ilgainiui atmokė
jus depozitoriams.

Aš todėl sušaukiau dalies di
džiųjų depozitorių (nuo 60 iki 
100) susirinkimą, kuris įgaliojo 
mane vykinti pieną pavesti visą 
banko turtą trims globėjams 
(trustėės), kurie dirbtų uždyką 
ir kurie parduotų turtą, nepada
rydami $10,000 ar $20,000 lėšų.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

Trys mergaitės sudegė sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

Į Lietuvą
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympič, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hainburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp 
ZEELAND

N. Y. — Plymouth — Cherbourg
Bclgenland & Lapland

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

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

Mannington, West Virginia.— “Ai 
vartojau Vegctable Gompouhd kuo-

mot turėjau persi
keitimą gyvenime. 
Aš sirgau per 7 
m-etus. Aš būdavo 
pasveikstu biskį, 
bet ir vėl atpūolu. 
labai, butų sunku 
man aprašyti ko
kiame stovyje aš 
buvau, nes aš bu
vau visai ligota. 
Aš kentėjau nuo 
skausmų kairiam- 

jąine mano šone ir aš turėdavau to
kius skausmus, kad nežinojau nei ar 
galėsiu išlaikyti. Aš turėdavau to
kius skausmus kiekvienų savaitę. Aš 
buvau taip silpna, kad vos tik galė
davau pavalgyti. Mano darbas man 
buvo didelė sunkenybė. Aš negalė
jau dirbti savo namų larbo beveik pu
sė laiko. Draugė patarė man var
toti Lydia E. Pinkham’s Vegctable 
Compound, ir jos suteikė man stipru- į 
inų ir sveikatą. . Didelis karštis tuo
jau pranyko ir tuo pačiu sykiu prany
ko mano dideli skausmai. - Pereitą 
vasarą aš galėjau dirbti savo namų 
darbą ir taipgi galėjau dirbti darže, 
aš pasakau vikoms moterims kiek 
daug gero padarė jūsų puikios gy-1 
dųolės ir aš visuomet rekomenduosiu 
jas kitoms. Aš esu gimusi Marion 
County ir dabar ten gyvenu. Aš esu 
žinoma visiems mano kaimynams. Ir 
jus galite garsinti šį mano pareiški
mą, nes jis yra teisingas”. — Mrs. 
John W. Walsh, R. No. 1, Box 3G, 
Mannington, West Virginia.

ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

-.... ....... i i ii ..z

Tel. Blvd. 818b
M. Woitkewicl 

BANIS
AKUiERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie Hmdj 
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikti 
ypatišką prižiūri 
jimą. Duodu pa 
tarimus moterim; 
ir merginoms dy 
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

S. L. FABIONAS 00.

X^DR. HERZMAN^M

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Bo jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
<9 Parduodam Laivakortes. •

na r

Gerai lietuviams žinomai per 19 
metą kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 

.elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St

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

( Dienomis: CanaI 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 94
Gyvenimo vietai

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810 

Valandos: mus 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, Išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 Iki 12 ryte.

Telefonai:

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

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.

. Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo.

( Šokančių, traukančių, į padūkimu
• varančių skausmų, kuomet skauda 

dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei
j nepamislini apie

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo IV 
rų«

NEw.Y(JkI<
BREMEN

I ir iš

LIETUVOS
per Bremenu

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečiu laivu

COLUMBDS 
tik aštuonios dienos ant van
denio.

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti savo 
gimines Europoje ir sugryž- 
ti i 12 mėnesių į Jungtines 
Valst. be įskaitymo kvotom

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentų arba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

NQRTH-CERMAN

LLOYD

Įrcg. S. V. Put. Ofise, 
tuojaiis ir negaiSintla- 
mas laiko juomi pafli- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitu pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.
F.AD.RICHTER&CO.
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N. Y.

ištesėti 
nereiks

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus. Farmai ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgižiaaa 

lengvomis išlygomis.
----- ■ • 1 j - ■ ,

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

Akinių kainus žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II’
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v.
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

privatilką gydymui kambarių

čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* ’^ope- 
jišką bvSą girdy
mo. DickiLl skai
čius žmoti^ U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinti.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

JOHN I. 8AGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egaaml* 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
KOOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonai Canal 1667.

4631 So. Ashland Avė.

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

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų
Kasdien nuo 10 ryto iki t 
vai. vakare. Nedalioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredcĮt ii 
•ubatoje nuo 10 vaL rytt 
iki 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ DAKTARAI

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

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

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2990 
Rez. 3203 So. Halsted S*.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
1 ■■ ■ »

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy g Advokatą* 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.
Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Z

Viena moteris taipjau sudegė.
Pereitą septintadienį ugny 

žuvo trys mergaitės ir viena 
moteris. Mergaitės krito kaipo 
aukos pamėgimo žaisti su ug
nimi.

Patricia McLella, 6 m., 4118 
Park Avė., buvo palikta prižiū
rėti trijų metų broliuką, jų mo
tinai išėjus sankrovon. Neužil
go kiti to namo gyventojai už
girdo baisų mergaitės šauksmą 
ir pamatė ją bėgant laiptais 
paskendusią ugny. Nors subėgę 
gyventojai jos drabužius užgesi
no, bet ji jau buvo tiek apdegus, 
kad neužilgo pasimirė ligoninėj 
dideliuose skausmuose.

Genevieve Stutor, 5 m., 122 
S. 51 Avė., Cicero, bandė lauke 
sukurti ugnį, bet užsidegė jos 
drabužiai ir už kelių valandų ji 
mirė.

Lorraine Logan, 6 m., 5615 S. 
May St., bandė uždegti japoni
škąją lempą, bet užsidegė deg
tukų dėžutė, o nuo jų ir jos dra
bužiai. Ji pasimirė ligoninėj.

Mrs. Dora Calusga, motinai 
dviejų kūdikių, užsidegė drabu
žiai dirbant virtuvėj jos namų 
108N, So. 53 Avė., Cicero' Ji Į

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.į

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri- 

■ na organus prie normališkos veik- 
S mes.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nepatiko, kad vyras išvažiavo—
. nusižudo.

žvakar :š ežero liko ištrauk- 
lavonas Amelia Schmidt, | Į 

Kuri nusižudė jižpereitą sekma-
a

........... . ■■ 1
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. K. BLUMENTHAL

Optom«trbt 
T«L. Bouloard <481 
4648 8. Aahlani 
Kampu 47-toa gal 

1-roa lubaba

Ar jys žinote, kad
Po išgyvavimo nuo 1650 metų val

džios paunšapės Hamburge, jos buvo 
priverstos užsidaryti, nes į keletą pa
skutinių mėnesių jos pradėjo daryti 
didelių nuostolių, miesto finansų ko
misija atsisakė duoti daugiau pinigų. 
Ar jus žinote, kad jei jus norite gau
ti pilną vertę už savo pinigus, kuo
met jus perkate cigaretus, jus priva
lote pirkti Helmar Turkiškus cigare
tus, todėl, kad jie turi savyje 100% 
gryno Turkiško tabako. Milionai rū
kytojų permainė j Turkišką tabaką, 

J tai turi būti priežastis.

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Telefonai Boulevard 1989 |
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną I
ir 6:30 iki 9:30 vakare I

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, UI. J

1.1. DMtUS, K D.
4643 8o. Michigan Avė. 

TeL Kenwood 5107
Valandos: nue 9 Iki 11 vai. ryto; 

auo 5:80 Iki 7:81 vakare.

17EJ W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 1D ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

DVIDEŠIMTS ANTRAS IŠKILMINGAS
PIKNIKAS

Rengiamas

Lietuviškos Evang. Liut. Pašelpinės Dr-stes

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

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

Tas Piknikas suteiks kai kam ir gerų laimikį, i nes musų Draugystė 
visuomet; stengįasF’atsilahkiusia publikų ^užganėdinti.'Taigi ir šj kar- 
tą * mes * tu įvykime «- 1 braukiu ^daiktų <lova.tioms. :
pe brangesnių daiktų' rutulusi' ir 1*^ MŠV® ‘VARGONAI vertes 100 doL i 
Apart Vargonų, yra’proga' ir/daugjaus gražių daiktų laimėti. Prie J 
to, .dar ir pine puikios muzikos * šokilcai gražiai pasišoks iki vėlybos/ 
nakties.

Piknikas prasidės 10 valandą ryte.
Važiuokite iki 22-ros gatv.; 22-ra gatve imkite Keųton kąyų ir va
žiuokite iki galui linijos; potam imkite Patwyn-Lyons,,karus, kurie- 
daveš iki daržui. Kviečia visus atsilankyti kuoskaitlihgiausia,

l. e. L. p. dr-stes Komitetas

I
'i

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirergas
3325 So. Halsted St.

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

flLSO 
rachin

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
Iiaęaii So. ’Halstediį St.,‘ • e 

Kampas 18; ir j[Halsted įSt.

3235SHalstedSt

Vien tik Lietuvių krautuve

-

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. AVestem Avė.
Tel. Lafayette 4146

Francuziškas Daktaras
M .

Specialistas kraujo, odos, chroniš
ką ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S‘. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banhr

.7 Telefonas CanaI 0464

Valandos ’ 2:30 f iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietą 

•k’ '
/ Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki
\ •* *• ■

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

Tai. Dearbora 9057 -

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmiastyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washintton & Clark

Hanuą Tai.: Hyda Park 8199

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple BIdg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6209

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

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

*1

V. W. RUTKAUSKAS '
Advokatas

29 Se. La Šalie St. Room IM
„ . _ Tel. Central 6890
Vak. 82231 S. Halsted St., Chieafa.

Tel. Yarda 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor. Ind.

piumingo ir Apšildymo įrengimai, j 
Olselio kainomis' visiems, y. 

Pigiausi dabar r* raditatoriai ięzboil^- 
brangesnis pozinėnesia 

gegužio. ^'Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.
f PEJOPLES PLUMBING AND I 

HEATING SUPPLY CO. į H 
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarkąt 4?-^
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Chicagos žinios

Koncertai parkuose
Vakarinės miesto dalies par

kuose vasaros laiku bus duoda
mi nemokami benų koncertai.

šiandie koncertas bus Doug- 
las parke. Koncertą duos M. 
Brousek Band.

Ryto koncertas bus Garfield 
parke. Duos jį Chicago Marine 
Band.

Ketvirtadieny — Columbus 
parke. Duos Liberty Bank.

Penktadieny — Humboldt 
parke. Duos Konopasek Band.

Koncertų pradžia 8 vai. vak. 
ir tęsis iki 10 vai.

Lietuviu Rateliuose
Sėkmingas LSS VIII Ra jo- 

no išvažiavimas
Pereitą septintadienį Beverly 

miškuose įvyko puikus ir labai 
sėkmingas LSS VIII Rajono iš
važiavimas. Tai buvo turbut 
pirmas tokis didelis išvažiavi
mas po Sąjungos skilimo.

Išvažiavimai! atvyko dauge
lis tų, kurie nors pirmiau pri
klausė Sąjungai, bet laike ka
ro audros pasitraukė, tai nuei
dami pas komunistus, tai visai 
pasitraukdami iš viešojo gyve
nimo.

Išpradžių visi sėdėjo pasi
skirstę grupėmis — savųjų pa
žystamų. Bet pakvietus susi
rinkti krūvon, tuoj visi suki
lo ir kada visi suėjo krūvon, 
pasidarė didelis būrys.

Jiems kalbėjo d. P. Grigaitis. 
Kalbėjo j juos kaipo į buvusius 
sąjungieėius, nes tokių čia bu
vo didelė didžiuma, kviesda
mas juos grįšti Sąjungom Jis 
nurodė, kad S-ga gyvuoja jau 
19 metų ir per tą laiką per ją 
perėję gal apie 20,000 narių. Ji 
juos išlavino ir daug gero jiems 
padarė, bet nieko blogo. Buvu-

.. .................. ....

A f A

JONAS TUŠKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 5 d., 10:35 vakare, sulau
kęs 24 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliudime moterį, duk
terį, motiną, tėvą, tris brolius 
ir dvi seseris. Paėjo iš Truska
vos parapijos, Petkunų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 12 metų.
Laidotuvės įvyks seredoje, lie- į 
pos 9-tą dieną, 9-tą vai. iš ry
to, iš namų 4415 So. Marsh- 

field Avė. į švento Kryžiaus
Bažnyčią, o iš ten j Švento Ka
zimiero Kapines.
Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus širdingai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės.

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

operacijų
4647 So. Halsted StM

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

ROSELANDO OFISAS! 
11132 So. Michigan Avė.

■ 2 iki 7 vak. Tel. Pulman 51474—u

šiųjų sąjungiečių galima užtik
ti visose organizacijose. Komu
nistų vadovai ir net jų redak
toriai pirmąjį išsilavinimą yra 
gavę Liet. Soc. Sąjungoje. Bu
vusieji sąjungiečiai sudaro žy
mią dalį Sandaros ir joje va
dovauja. Daugelį buvusių są- 
jungiečių galima rasti ir tarp 
klerikalų vadovų.

Dabar Sąjunga yra silpna ir 
nariais neskaitlinga. Pasak d. 
Grigaičio, tai pasidarė todėl, 
kad daugelis narių dėl nepap
rastų pokarinių sąlygų pasida
vė lipui, o S-ga nepanorėjo 
krypti ten, kur vėjas pučia, 
bet tvirtai laikėsi savo princi
pų. Todėl tie nariai S-gą aplei
do. Be to S-gos veikimą apsun
kina dar ir tai, kad šioj šaly 
lietuviams socialistams kaip ir 
nėra praktiško politinio darbo.
Tečiaus, sake d. Grigaitis, rei

kia darbininkams organizuotis, 
šviestis, lavintis ir lavinti ki
tus ir taipjau rūpintis padėti 
Lietuvos draugams, kurie sun
kiai kovoja už iLiietuvos liau
dies reikalus ir šalies vidujinę 
laisvę. Juk negalima leisti, sa
kė kalbėtojas, kad visos tos 
aukos, kurias amerikiečiai tiek 
duosniai sudėjo iškovojimui 
Lietuvos nepriklausomybei, nu
eitų niekais ir kad Lietuvoj 
įsigalėtų klerikalai, amžinai pa
vergdami Lietuvos liaudį ir at
imdami iš jos pamatines lais
ves. Kad šitą pasiekus ir reika
linga organizuotis į LSS ir vi
siems dirbti bendrą darbą or- 
ganizuotom/is spėkomis, kad 
tas darbas butų sėkmingesnis.

Dabar visus yra apėmusi 
apatija, bet laikas jos atsikra
tyti ir pradėti darbą dirbti.

Visi susirinkusieji d. Grigai
čio kalbą išklausė labai atid
žiai ir daugelis gailėjosi, kad 
ji buvo trumpoka ir kad nebu
vo kitokio programo. Ką da
bar bepadarysi. Jei rengėjai 
butų žinoję, kad tiek daug 
žmonių susirinks, jie tikrai bu
tų surengę daug platesnį ir 
šaunų programą.

Po prakalbos vėl visi išsis
kirstė būreliais ir toliau svars
tė kalbėtojo pakeltus ar kitus 
visuomeninius klausimus.

Kadangi veik visi susirinku
sieji buvo žmonės subrendę, ir 
jaunimo mažai buvo, tai ir 
žaismių nebuvo. Kas norėjo 
žaisti, tas nuėjo prie kitų bū
relių, nes didesnių ar mažesnių 
lietuvių būrelių miške buvo 
pilna.

Tik jau į vakarą tapo suor
ganizuotos vaikų žaismės, ku
riomis veikiai “pasilakami j o” 
ir' suaugusieji, prisidėjo prie 
jų ir paskui žaidė net prakaitu 
apsipylę iki sutemos.

Visi pageidauja, kad Rajo
nas ir daugiau panašių išvažia
vimų surengtų. Nėra abejonės, 
kad Rajonas tatai padarys, nes 
šis išvažiavimas parodė, kad 
apsnūdimas pradeda pereiti, vi
si pradeda įdomautis socialis
tų veikimu ir eina pas juos. 
Reikia dabar tik pačioms kuo
poms sukrusti, o Sąjunga ne
užilgo bus net tokia pat stip
ri, kaip buvo, o gal dar stipres
nė, jei ne narių skaičium, tai 
narių kokybe. 

* * *

Daktarai išmoksta naują 
būdą gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia dėt silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
rų ir moterų.

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jums, tik nueikite pas stptiekorių 
ir gaukite tą naują gyduolę Nuga- 
Ton.e, ir pabandykime ją.. Jus tiesiog 
nusistebėsite, kaip greitai jus pradėsi
te jaustis geriau. . Ji padaro darbą ir 
padaro greitai. Nieko nėra geresnio 
dėl prasto virškinimo, vidurių ir žar
nų nesmagumo, vidurių užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą ir nesveikų kepenų. 
Ji suteikia gyvenimą ir stiprumą silp
niems ir nuvargusiems nervams ir mu
skulams. Skaitytojai šio laikraščio su
ras, kad Nuga-Tone yra puiki gyduolė 
tokiuose atsitikimuose. Ji yra taip 
paprasta, maloni ir veikianti, kad į ke
letą dienų jus busite nustebę kaip 
daug geriau jus jausitės. Jos atnau
jins jūsų stiprumą ir vikrumą ir pa
daugins kraują, nervus ir sustiprins 
kūną greitai, suteiks saldų, gaivinantį 
miegą ir sureguliuos skilvį ir žarnas 
labai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė vi
siems aptiekoriams duoti jums garan
tiją arba pinigus grąžinti, jei jus ne
užganėdins. Žiūrėkite; garantiją ant 
pakelio. Rekomenduojama, garantuo
jama ir parduodama pas visus aptie- 
korius.

(Apskelbimas)

Pereitas sekmadienis irgi pa
rodė, kad lietuviai užkariavo 
ir Beverly mišką. Išėmus šve
dų išvažiavimą, visi kiti išva
žiavimai buvo vien lietuvių. 
Kur tik eini — visur lietuviai 
ir tai iš visų miesto dalių: bu
vo iš Bridgeporto, iš Marquette 
parko, Brighton Parko, tolimos 
North Sidės ir net iš Cicero.

Lietuviai jau užėmė Jeffer- 
soną (ten komunistai savo “idė
jomis” ir munšainu šinkuoja), 
Lyons, Willow Spring miškus, 
dabar užėmė ir Beverly kalnus. 
Taipjau daug lietuvių suvažiuo
ja ir į Palos miškus.

Tai gerai, kad lietuviai pra
deda šalintis nuo munšaino, o 
važiuoja į miškus. Ir sveikiau 
ir linksmiau. Išvažiavę smagiai 
laiką praleidžia ir ant rytojaus 
neprjseįinia bėdavotj, kad gal

va skauda. * ♦ *
Tuo pačiu laiku kai buvo Ra

jono išvažiavimas, lygiečių jau
nimas buvo išvažiavęs į Sand 
Dunes. Sakosi smagiai laiką 
praleidę smiltynuose. (Aš tikiu 
tam, nes žinau, kad lygiečiai 
moka linksmintis.

—šalaputris.

Chicagos Lietuviy 
Auditorija

Chicagos lietuviai jau yra 
susidomėję savo budavojama 
Auditorija. Kaip jau dabar 
matyt, triobėsis bus labai di
delis, galbūt pirmas toks dide
lis lietuvių triobėsis.

Kasdie prie budavojamos 
Auditorijos susirenka daug 
žmonių ir stebisi, kad tiek daug 
geležies vartojama, tarsi iš vie
nos geležies butų budavoja- 
mas. Tiesa, geležies labai daug 
vartojama, bet bus daug ir mu
ro, namas bus didelis ir tvir
tas, o sienos gi lipa augštyn pa
stebėtinu greitumu.

Kiekvienam chicagiečiui bus 
malonu, kad Chicagos lietuviai 
turės tokią didelę Auditoriją. 
Lietuvių vardas pasidarys dar 
garsesnis ir visų gerbiamas.

Bridgeportas irgi labai apsi
džiaugs susilaukęs tokio namo. 
Nes tokis namas — visuome
nės užeigos namas — reiškia 
didelį padidėjimą biznio ir pa
kilimą visos apielinkės. Reikia 
neužmiršti, kad į čia plauks 
svietas iš visos Chicagos, o 
tiems žmonėms visgi reikės už
eiti pas vieną-kitą. Todėl pa
kils biznis, pakils namų vertė, 
pakils ir nuomos, žodžiu, pa
kils visas Bridgeportas. Jau da
bar Bridgeporto biznieriai ka
tutes ploja iš džiaugsmo, kad 
bus gero biznio. Daugelis jų 
jau didina ir gražina savo 
sankrovas; švarinąs, taisos ir 
laukia nepaprasto.

Tai visa įvyks, bet įvyks tik 
tada, kada Auditorija bus pa
baigta būdavot. Taįigi refkija 
pirmiausia rūpintis pabaigti šį 
darbą. O kad pabaigti Audito
riją, reikia dar daug pinigų. 
Direktoriai dirba išsijuosę, bet 
kada užeina pas biznierius, ku
rie daugiausia turės pelno iš 
Auditorijos, tai didžiuma jų at
sisako pirkti Auditorijos Šerus 
ar bonus. Vieni atsisako, kad 
negalį, o kiti stačiai pasako, 
kad jie tokių svečių nepagei
daują, tad direktorius eina 
kaip musę kandęs. Kiti gi vėl 
visaip išsisukinėja, kad tik ne- 
pirkus boną.

žinoma, ne visi biznieriai 
taip daro, nes iš biznierių yra 
ię gana stambių šėrininkų. Bet 
didelė didžiuma biznierių vis- 
tiek šalinasi nuo to kilnaus 
darbo. Apgailėtinas yra tokis 
jų nesusipratimas.

Biznieriai labai lengvai ga
lėtų nusipirkti vieną-kitą Šerą 
ar pirkti paskolos bonų, kurie 
neša 6Ųj nuoš. palūkanų. Tai 
yra saugus ir pelningas invest- 
mentas. Darbininkas, kuris už
dirba gal $20 į savaitę ir turi 
4 ar 5 vaikus, beveik kiekvie
nas turi nusipirkęs šėrų ir bo
nų, o biznierius, kuris budavo- 
jasi puikiausius namus ir siun
čia pačias ir suniukus pasiva
žinėti “po orą” — tas “neišsi
gali.”

Kiekvienas lietuvis turime 
stoti į darbą be jokio atidėlio
jimo ir be išsisukinėjimo, jei
gu mes norime pabudavoti sa
vo Auditoriją. Taip-pat kviečia
me inteligentus-profds'ionaflus 
ir kas tik gyvas, remti šį kil
nų darbą. Jau daug darbo pa
daryta, dabar jį užbaigkime sa
vo ir visos Chicagos lietuvių 
naudai. Jeigu visi neprisidės, 
tai mes patys vieni neįstengsi
me jo atlikti, nes patys žinote, 
kad tai ne vieno ir ne kelių 
darbas, bet visų lietuvių. Kiek
vienas, kuris pritariat šitam 
kilniam darbui, atėjus pas jus 
direktoriui, dar pabarkit kad 
jis taip pasivėlino ateiti ir tuo- 
jaus išrašyki! čekį. Nesibijo- 
kit — direktorius nenuneš jū
sų pinigų, nes kiekvienas di
rektorius yra po kaucija. Taigi 
skubinkite pirkti Chicagos Lie
tuvių Auditorijos Šerus ir bo
nus. —Vienas iš Direktorių.*

Be penktukų pas juos 
nėšy šokiu

Gustas Gedaitis iš 663 W. 
14th Place norėjo pasilinks
minti ketvirtą liepos dieną ir 
nuvažiavo su savo mergina į 
pikniką.

Tai sako buvęs tarptautinis 
piknikas su komanda iš Mask
vos.

Bet Gustas Gedaitis neradęs 
ten laisves ir darbininkiškumo 
nei už grašį. Kadangi jis kaipo 
darbininkas po užsimokėjimui 
už įžangą ir tt. nebetekęs nike
lių kišeniuje, tai jam, sako, nei 
su savo mergina nebebuvę ga
lima šokti.

Internacionalai vis tų nike
lių nuo jo reikalavę ir už save 
ir už merginą. O kai jis nebe
tekęs nikelių, tai jį ėmę ir apsu
pę į rundą su virve kaip kau
bojai ir ištempę lauk.

Dabar Gustas nebepripažįs- 
ta daugiau tų tarptautinių in
ternacionalų ir nebeketina 
daugiau eiti į jų piknikus, nors 
jam jie ir primokėtų. Už Gus
tą šiame reikale stovi visas 
kliubas: Lith. Evening Star.

KAS RADOTE?
Alex Kiltonas liepos 4 dieną pa
liko savo kautą Jeffersono girio
se. Gal kas per klaidą pasiėmė. 
Kas radote malonėkite grąžinti 
adresu: ALEX KILTONAS, 727 
West 18th Street.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
fTrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesį prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

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

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesivėluokite 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tą 
veįkplą statys scenoje 'Chicagoje, M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L, 
E. S. Pašelp. draugija. 1 : »

— Komitetas.

. Bridgeportas. — Draugystė Sald
žiausios Širdies Viešpaties Jėzaus su
sirinkimas įvyks antradieny, liepos 8 
d., 7:30 valančią vakare, Mildos sve
tainėj, 3142 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite atsilankyti laiku, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarsty
ti; malonėkite atsivesti naujų narių 
prisirašyti.

— Rast. A. Mosteika.

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

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

— Pirmininkas Mt Ki

PRANEŠIMAI.
Roseland. — Susirinkimas draugi

jų delegatų palaikančių “Aušrą” 
įvyks 8 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
“Aušros” kambariuose, 10900 Michi- 
gan Avė. Visi delegatai dalyvaukite.

— Rast. J. Andrunas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
pusmetinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks trečiadieny, Liepos 9, 7:30 vai. 
vakare, F. Shedvell svetainėje, 341 
Kensington Avė. Nariai kviečiam-i vi
si atsilankyti, nes bus išduotas pus
metinis raportas apie stovi bendro
vės ir daug svarbių dalykų aptarti.

— Direkcija.

Roseland. — Visuotinas Kimbark 
State Bank depozitorių susirinkimas 
bus trečiadieny, liepos 9 d., 8 v. v., 
Strumilo svet., 158 E. 107th St. Bus 
patvirtintas paskirimas globėjų gel
bėti banko turtą ir likviduoti jį nau
dai depozitorių.

— Chas. W. Coleman.

Ar jus žinote, kad
Naujos immigracijos tiesos, kurios 

perejo Kongrese, sako, kad svetimša
liai gyvenanti Jungtinėse Valstijose, 
galės atlankyti savo prigimtą šalį vie
niems metams laiko- Jei kuriam rei
kėtų gyventi daugiau kaip 6 mene
sius, tai jie privalo gauti skirtingą 
leidimą. Ar jus žinote, kad jei rūko
te Helmar Turkiškus cigaretus, jus 
greitai surasite skirtumą tarpe Tur
kiško tabako ir paprasto naminio ta
bako. Jus busite užganėdintas per
mainęs į Turkišką tabaką.

ASMENŲ JIESKDJIMAI
PAJ1EŠKAU savo brolio Juozo Kil

nos, jis kilęs iš Būdviečių kaimo, Pil
viškių parapijos, Vilkaviškio apskri
ties. Atvažiavęs į Ameriką 1913 me
tais, trys metai atgal gyvenęs VaL 
paraiso, Ind., 751 Cyrus St. Atvažia
vus sesuo iš Lietuvos. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti jo paties 
arba žinanti jį malonėkite pranešti.

ONA KILNAITĖ,
971 Bank St., 

Waterbury, Conn.

JIEŠKAU pusbrolio Simono Urbo
no, pirmiau gyveno Scranton, Pa., 
2913 Marvin Avė. Iš Lietuvos paei
na Viduklės miestelio, Raseinių ap
skričio. Amerikoj gyvena apie 17 me
tų. Jis pats ar kas jį pažysta, malo
nėkite pranešti man. J. JANUŠAU
SKAS, 355 Oglesby Rd., Rockford, 111.

įvairus> IkelbimaF
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYST®

frty stogų prakiurimas užstaisomas 
Ir rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linklj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diijusia ir geriausia stogų dengime 
Jaiaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

RASTA-PAMESTA ~
KAS RADOTE?

Alex Kiltonas liepos 4 dieną pa
liko savo kautą Jeffersono girio
se. Gal kas per klaidą pasiėmė. 
Kas radote malonėkite grąžinti 
adresu: ALEX KILTONAS, 727 
West 18th Street.

ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI kampinis Sto

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

Atsišaukite:
A. PETROŠIUS 

10562 So. Wabash Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario, prie ty

kios lietuvių šeimynos, su val
giu. Kambarį noriu turėti vie
nas. Bridgeporto apielinkėje.

MR. ANTANAS
1913 So. Morgan St., 2 lubos

REIKALINGAS kambarys 18- 
tos gat. apielinkėje; kambarį no
rėčiau turėti vienas. Kas turite 
kambarį, praneškite laišku:

NAUJIENOS 
Box No. 513

SIŪLYMAIKAMBARiy"
PARANDAVOJIMUI puikus 

kambarys dėl vyro, merginos, 
arba vedusios poros, su valgiu, 
arba be valgio.

5420 So. Morgan St.
1 lubos

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJU kambarį dėl vy

rų, arba dėl merginų, arba vedusiai 
porai, arba dėl našlės moteries. Ar 
su valgiu ar be valgio, arba patys 
pasigarninstat valgį, aš visaip sutin
ku. J. K.

703 W. 21st Place
Chicago, 1)1., 3 lubos iš priekio.

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

2857 So. Emerald Avė.
’ Kampas 29 St.

(Frontas 3 lubos)

REIKIA DARBININKŲ
MO

REIKIA —
Moteries virėjos, 6 dienos į 

savaitę.
Atsišaukite’:

4169 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
_______VYRŲ____

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs savo darbą.

Atsišaukit į
NAUJIENŲ OFISĄ

Box No. 512

REIKALINGAS bučeris, turi 
būti gerai suprantantis savo 
darbo ir anglų kalbą. Gera alga 
ir geros darbo sąlygos.

Atsišaukite greitu laiku.
5700 So. Morgan St.

REIKIA —
Vyrų liandrčs išvažinįimui.

Atsišaukite:
EAGLE WET WASH

LAUNDRY
2750 W. Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Fordas touring ka

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

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5-kių kambarių ra

kandai visai nauji ■— gerame stovy
je. Priežastis pardavimo svarbi — va
žiuojam j Lietuvą. Parduosime už ga
na prieinamą kainą.

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

Tel. Victory 10278

PARDAVIMUI
AR TAMSTA SUPRANTI 

kiek apie lentų piovimą (tartoką), 
grudų malimą ir kalvystę, jei taip, 
tai štai tamstos laukia proga ir ne
paleisk iš rankų. Parsiduoda viršmi- 
neta įstaiga Wisconsino valstijoj, 
Waushara County, Springwater apie- 
linkėj, vandens varoma jėga už $10,- 
000, cash $5,000, o $5,000 ant pirmo 
morgičio. Klauskite pas

J. H. PHILIP, 
310 Main Street 

Racine, Wis.

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

6759 So. Elizabeth St.
Phone Englewood 6249

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, Brighton Park apielin- 
kėj. Parduosiu su namu ar be 
namo. 2 kambariai gyvenimui su 
visais patogumais. Parduosiu 
pigiai. 4104 So. Campbell Avė., 
Phone Lafayette 8171.

PARSIDUODA duonkepykla. 
Geras, senai išdirbtas, biznis.

NAUJIENOS, 
Box 511 

1739 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosemė 
Royal Blue Chain Store su visais in- 
taisais, nauja. Slicing Machine, Elec
tric Meat and Coffee Grinder. Turi 
būt parduota į trumpą laiką už tikrą 
pasiulimą. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą po numeriu 503.

PARDAVIMUI elektra prirengta 
kalvę, miestely kur yra 4,000 gyven
tojų. Yra geros mokyklos ir augštes- 
nė mokykla. Geras nuolatines biznis 
dėl 4 vyrų. Kaina $2,500, parduosime 
pigiau iš priežasties ligos. Renda la
bai pigi.

Atsišaukite greit
ANDREW STOKIS 

Main St., 
Westville, III.

Antradienis, Liepos 8, 1924

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI vaisių ir gro- 

sernės krautuvė, taipgi sykiu ir 
Fordo trokas, 3 metų lysas. Tu
ri būt parduota šią savaitę iš 
priežasties ligos. Atsišaukite

2101 W. 19th St.

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

Atsišaukite:
3600 So. Union Avė. 1

PARSIDUODA grosemė ir 
kendžių krautuvė, skersai gat
vės nuo lietuvių bažnyčios Cice- 
roje, verta $1,200, parduosiu už 
$600. Priežastis — nemokėjimas 
lietuvių kalbos. Kreipkitės: 

2157 W. 18th St.

NAMAI-ZEME

Pažiūrėkite šitą
Du namai už kainą vieno namo, 2 

flatų medinis, 4-4 kambarių, cemen
tinis skiepas ir pamatas, su 2 flatų 
mediniu namu, 4-4 kambarių iš už
pakalio. Pirmos klesos padėjime. Ge
roje apielinkėje, netoli elevatorio, 
kaina $8,500, pinigais $3,000. Telefo
nas Republic 1932.

Marąuette Manor
Naujas 2 flatų mūrinis namas, 5-5 

dideli kambariai, sun parlor, užpaka
linis porčius per visą namą, aržuolo 
trimingai, gražiai dekoruotas ir švie
soms fixtures. Jbudavotas plumbin- 
gas, hot water heat. Boileris ir pai- 
pos apdengtos, pleisteriotas skiepas 
ir lubos, viršutinis flatas išrenduo- 
tas, $80 į mėnesį, 2 karų garadžius, 
kaina $15,500, pinigais $7,500, Maple- 
wood Avė., netoli 63rd St. Phone Re
public 1932.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rezidencija, karštu vandeniu šil
doma, 2 karų garadžius, lotas 
37V2 platumo, kaina $7,200.

Atsišaukite:
5621 So. Sawyer Avė.

PARDUODU arba mainau 
farmą ant namo, visi įrankiai ir 
mašinos su gyvuliais. Gerame 
stovyje. PAUL SASNAUSKIS 

Bravo, Mich.
R. 1

PARDAVIMUI namas bučer
nė ir restauranas už cash arba 
mainysiu ant privatinio namo.

2325 West 69 Street
Tel. Republic 7143

DARŽOVIŲ FARMA
Prie C. B. & Q. R. R.

Netoli Downers Grove; prie kieto 
kelio, yra vanduo, gasas, elektra ir 
viskas apmokėta, 3 blokai nuo sto
ties, 38 minutes važiavimo iš vidur- 
miesčio, ekspreso patarnavimas. Gy
venkite šioje apielinkėje, mokėkite po 
biskį ir dirbkite mieste. Sąlygos $150 
įmokėti, likusius po $10 j mėnesį.

BERT VEST, 
160 N. La Šalie St.

Chicago

BARGENAS. Namas ir lotas 4640 
So. Marshfield Avė. 2 flatai po 5 kam
barius; elektra ir gasas; rendos $852 
į metus, kaina $7,000. Cash $3,500, 
priimsiu automobilių ar lotą už {mo
kėjimą. ANDREW WIRTEL, 4725 
So. Paulina St.

Phone Boulevard 9314

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

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

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

160 N La Šalie St.

MOKYKLOS
— .........................................................................— N

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKINO
) COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
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Vyrai Mokinkitės Barbervstės 
Gaukite dideles algas

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

MOLER BARBER COLLEGE
i u.’ ; w < n- : 11 i i.,. ; r .




