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Graikai įspėja 
Bulgariją

Alijantai susitaikė dėl Da- 
ws’o plano vykdynimo

Wisconsino gubernatorius atsi
sako mobilizuoti kariuomenę 

demonstracijai
Padėtis Balkanuose

Graikija įspėja Bulgariją dėl 
partizanų puolimų.

VIENA, Austrija, rugpiučio 
2. — Graikijos valdžia instruk
tavo savo ministerį Sofijoj pra
nešti Bulgarijos valdžiai, kad 
jeigu Makedonijos partizanų 
puolimai urnai nepasiliausių, 
Graikija pavartosianti griežtų 
žingsnių padaryti galą barnių 
įsiveržimams į Graikijos terito
riją. ’

Tuo pačiu laiku Bulgarija ofi
cialiai įtekė Graikų valdžiai pro
testą dėl ekzekucijų Bulgarijos 
sienoj.

Iš Salonikų pranešama apie 
naują partizanų įsiveržimą, ku
lis tečiau buvęs Graikų kariuo
menės atmuštas. Septyniolika 
puolikų buvę nukauta, kiti pabė
gę atgal į Bulgariją.

Laukia Rusijos įsikišimo
Jeigu Bulgarija, Graikija ir 

Jugoslavija įsiveltų karan, ma
noma, kad Rusija taipjau nepa
siliktų pasinga. Kai kuriuose ra
teliuose garsiai kalbama, kad 
komitadžų (partizanų) žygiai 
yra Maskvos propaganda ir pi
nigais kurstomi. Komunfstams 
stiprėjant Bulgarijoj, Maskva 
veikiausia neleistų, kad ji, Bul
garija, butų užpulta.

Jeigu gi Rusija įsimaišytų į 
Bulgarijos kivirčus su Graikija 
ir Jugoslavija, ji, be abejo, pul
tų tuojau Rumaniją, kadangi 
kitaip ji negalėtų vesti savo o- 
peracijų Bulgarijoj, turė
dama po šonu Rumunijos armi
ją-

Šiandie Makedonija yra pada
linta tarp trijų valstybių: vieną 
penktąją Makedonijos dalį turi 
Bulgarija, vieną penktąją dalį 
Graikija ir tris penktąsias dalis 
Jugoslavija. Nuo pat sutarties 
Bulgarija vis turi akį atkreipus 
į Makedonijos teritoriją, kurią 
ji pirmiau valdė, ir visados ve
dė agitaciją, kad kaip nors tą 
prarastąjį kraštą atgavus.

Tardys Graikų žiaurumus.

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 2. 
—Bulgarijos valdžiai prašant, 
mišri tardomoji komisija vyks
ta Graikų Makedonijon ištirti 
incidentą ties Gornic Brodi, ka
me graikai suėmę sušaudė devy- 
niolikų Bulgarijos piliečių.

Bulgarijos ministerių kabine
tas įsakė visiems valdžios de
partamentams tuojau paleisti 
nuo darbo visus tarnautojus, į- 
tariamus, kad jie turi ryšių su 
komunistų organizacijomis. Įsa
kyta ypatingai žiūrėti, kad ne
pasiliktų nė vieno komunisto ge
ležinkelių, pašto telegrafo ir 
telefono tarnyboj.

Aliantai susitaikė Dawe- 
s’o plano vykdymo 

programų
Vokiečių delegacija atvyks kon- 

ferencijon veikiausia pirma
dienį.

LONDONAS, rugp. 2. — Pir
ma Londono konferencijos sta
dija pasibaigė laimingai. Ali- 

I antai galų gale pilnai susitarė 
Dawes’o ekspertų plano vykdy
mo programų, ir tuojau po to 
tapo pasiųstas Vokietijai pa
kvietimas atsiųsti konferencijon 
savo delegaciją, kuri, turi būt, 
atvyks Londonan pirmadienį 
(šiandie).

Po visos savaitės sunkaus 
darbo šiandie buvo palyginamai 
tyla konferencijoj. Trečioji ko
misija dirbo iki pinuos valan
dos ryto svarstydama ir bandy
dama susitarti dėl arbitracijos 
atsitikime, jeigu reparacijų per
davimo komisi ja negalėtų dėl ko 
nors tarpusavy susitarti.

Anglai stojo už tai, kad į ar- 
bitratorius butų apeliuojama tik 
tuo atveju, jeigu nesutinkančių 
butų du, tuo tarpu francuzai 
buvo nusistatę, kad ir vienam 
nesutinkant dalykas butų pave
damas arbitracijai. Tatai ko
misija, negalėdama prieiti prie 
pilno susitarimo, tą dalyką pali
ko išspręsti konferencijos ple
numui, kuris susirinko šį rytą. 
Konferencija sutiko su francu- 
zų noru ir priėmė pirmosios ir 
trečiosios komisijų raportus, į 
kuriuos įeina ir francuzų kom
promiso planas, kaip jis buvo 
pastaromis trijomis dienomis 
priruoštas ir kuris, sako, ir ban
kininkams esąs priimtinas.

Išsiskirtydami savaitės pa
baigos pasilsiui konferencijos 
delegatai buvo gerame upe, — 
patenkinti nuveiktuoju darbu. 
Amerikos atstovas, pulk. Logan, 
pareiškė, kad nuo pat Versalės 
sutarties tai buvus pasekmin- 
giausia konferencija.

Vokiečiai reikalausią ūmaus 
evakuavimo Ruhro.

Plenario konferencijos posė
džio dabar veikiausia nebus ligi 
atvyks Vokietijos delegacija. 
Kiek tenka sužinoti iš esančių 
čia vokiečių “avangardo” narių, 
atvykę Vokietijos delegatai var
giai begu kelsią kokių nors 
prieštaravimų dėl fiansinių ir 
ekonominių Dawes’o raporto 
provizijų. bet jie reikalausią vie
no, būtent, kad Ruhro kraštas 
butų kouveikiausia evakuotas.

Ūmam evakuavimui pritaria 
visi aliantai, išskiriant, žinoma, 
Franci jos, kuri iš to krašto, kol 
jį laiko užėmus, nori kuodau- 
giausia pasipelnyti.

Francuzai, kaip girdėt, buvo 
davę propoziciją ministeriui

pirmininkui MacDonaldui, kad 
Francija sutiktų tuojau apleisti 
Ruhrą, jeigu Anglija dovanotų 
jai skolą. Su tuo, žinoma, Mac- 
Donaldas negalėjo sutikti ir pro
poziciją atmetė. Anglija nega
li dovanoti skolos francuzams, 
kuomet ji pati turi mokėti sko
las Amerikai, iš kurios ji skoli
nes, kad finansavus Francija.

“Nebent pats šėtonas palčių 
mus perskirti”

LONDONAS, rugp. 2. 
Konferencijai pagalinus susi 
taikius l)a.\ves’o planu, minis- 
t< i is pirmininkas MacDonaldas, 
pasak United Press, linksmai 
šypsodamos priėjęs prie prem
jero Herrioto ir, ranką jam iš
tiesęs, taręs:

“Visi dabar susitaikėme. Ne
bent patsai šėtonas galėtų mus 
vėl perskirti. Todėl, jei man 
leisite, aš tuojau pasiųsiu Vo
kietijai pakvietimą.”

Uerriot ir visi francuzų de
legatai buvo taipjau labai pa
tenkinti rezultatais ir spaudės 
rankas su kitais konferencijos 
dalyviais.

Ūpas Paryžiuje
PARYŽIUS, rugp. 2.— Alian- 

tų konferencijos Londone su
sitarimas Paryžiuj priimta ne 
vienodai. Nacionalistai reak
cininkai reiškia pasipiktinimo 
ir apmaudo, tuo tarpu kairio
sios partijos gėris ir džiaugias.

Po i neari n inkų laikraštis Li- 
bertč piktai pastebi: “Rugpiu
čio 2, 1914, invazija, — Rug
piučio 2, 1924, kapituliacija.”

Tečiaus didžiuma įtakingiau
sių politinių laikraščių ir gru
pių, kurioms jie atstovauja, 
sveikina tų susitarimų kaipo 
geriausią Francijai išeitį, nes 
jeigu premjeras Herriotas kiek 
prakišęs, leisdamas suvaržyti 
Franci jos laisvę elgtis savo 
nuožiūra su Vokietija, jei to
ji prasižengtų savo prievolių 
pildyme, tai užtat jis laimėjęs 
išgavimu garantijų, kad repa
racijos bus vokiečių mokamos 
kaip reikiant natūra ir gyvais 
pinigais.

Antikarinės demonstraci
jos Maskvoj

Smerkia ne tik karą, kapita
lizmą, bet ir Antrąjį Inter
nacionalą.

MASKVA, rugp. 3. — Jau 
nuo praeito trečiadienio Mask
voj ir kituose Rusijos centruo
se laikoma demonstracijos —• 
prieš karų, prieš kapitalistinę 
valstybę, na, ir prieš Antrąjį 
Internacionalų.

Didžiausios tečiaus demonst
racijos Maskvoj įvyko vakar, 
kuomet minios darbininkų, val
džios tarnautojų ir studentų 
organizacijų žygiavo gatvėmis 
su vėlokais ir transparantais, 
smerkiančiais karų, militarizmų 
ir kapitalizmų. Visi fabrikai 
ir dirbtuves sustabdė darbą 
nuo pietų, idant darbininkai 
galėtų tose demonstracijose 
dalyvauti.

ILenino karstas Raudonojoj 
aikštėj dabar vėl liko atidary
tas, ir demonstracijoms pasi
baigus daugelis ėjo jį atlanky
ti. Lankytojai tečiaus turėjo 
turėti specialius vietos sovieto 
leidimus, kitaip nebuvo įlei
džiami.

Kauno kriminale policija šio
mis dienomis atidengė Kaune 
netikrų pasų bei dokumentų 
fabrikėlį. Areštuoti 4 asmens, 
kurių tarpe vokiečių pilietis 
Berlino emigracijos biuro at
stovas. Vedamas tardymas.

LLŽ]

Lietuvos Seimo ratifikuo
tos sutartys

WASHINGTONAS, liepos 31 
d. [Lietuvos Respublikos At
stovybė] . — šiandie Lietuvos 
Seimas ratifikavo šias sutartis: 
1. piekybos sutartį su Vokieti
ja; 2. prekybos sutartį su Nor
vegija ir 3. nusikaltėlių išdavi
mo sutartį su Jungtinėmis Val- 
stij omis.

Atsisako dalyvauti karo 
demonstracijose

Reikia demonstracijų taikai, o 
ne militarizmo propagandai, 
sako Wisconsino gubernato
rius.

MADISON, Wis., rugp. 2. — 
Prezidentas Coolidge keletas 
dienų atgal paskelbė skiriąs 
rugsėjo 12 dieną kaipo. “Nacio- 
nalio Apsigynimo Dienų” ir atsi
šaukė į visų valstijų gubernato
rius, kad tą dieną butų mobili
zuotos kiekvienos valstijos kari
nės jėgos — nacionalė gvardija 
— karinėms demonstracijoms.

Pasirodo betgi, kad tokiam 
prezidento sumanymui ne tik 
daugelis šiaip piliečių neprita
ria, bet priešingi yra ir kai ku
rie gubernatoriai. Pirmas užpro
testavo Nebraskos valstijos 
gubernatorius, Charles W. Bry- 
an, — tas pats, kurį demokratai 
yra nominavę kandidatu į vice
prezidentus ateinantiems rinki
mam. Bryan’as atsakė preziden
tui Cooldge’ui, kad šiuo laiku 
panašios karingos demonstraci
jos ruošti esą nepatogu.

Dabar vėl Wisconsino valsti
jos gubernatorius John J. Blai- 
ne viešai pareiškia, kad Wiscon- 
sino nacionalė gvardija “Apsi
gynimo dienos” demonstracijo
se nedalyvaus- Savo pareiškime 
gub. Blaine sako:

“Gubernatorius laikosi tos 
nuomonės, kad dabar, kada visų 
civilizuoto pasaulio kraštų žmo
nės reikalauja sumažinimo gin- 
klavimos tiek sausumoj tiek jū
rėse, visai nepatartina, kad A- 
merikos valdžia tokia propagan
da ir demonstracijomis stiprin
tų karinį judėjimą.

Iš VILNIAUS

Kudirka lenkams neištikimas.
Daug yra juokingų anekdotų 

apie cenzorius, kurie parodo 
stropumo ten, kur jis visai ne
reikalingas. Tokiu stropumu pa
sižymėjo ir Lenkų administra
cija neleidusi lietuvių vakare 
pasakyti V. Kudirkos monolo
go: “Lietuvos tilto atsimini
mai.”

Chicago ir apielinkė. — Niau
kstosi, veikiausia bus lietaus su 
perkūnijomis; į pavakarį vė
siau; vidutinis, kartais stipro
kas, didžiumoj pietvakaris vė
jas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 83° F.

PINIGŲ KURSAS ŽEMĖ BALTGUDIJOS 
ŽYDAMS

šeštadienį, rugpiučio 2, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.43
Belgijos, 100 frankų ........... $4.70
Danijos, 100 kronų ............... $16.15
Italijos, 100 lirų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.24
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.58
Olandijos, 100 florinų .......... $38.26
Suomijos, 100 markių ..........  $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.68
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.70

Amerikiečiai,' 
Francuzų 
Vaišinami, 
Apsivogė

PARYŽIUS, rugp. 2. — Po 
įvykusios Londone skelbimų 
agentų konvencijos, kurioj da
lyvavo daugiau kaip tūkstantis 
amerikiečių, būrys jų, viso apie 
penki šimtai žmonių atvyko j 
Paryžių, kame jiems Francijos 
prezidentas Dumergue iškėlė 
Elysee rūmuose pokylį. Koky- 
lis buvo puikių puikiausias —• 
aukso lėkštės, aukso peiliai, ša
kutės, šaukštai...

Pokyliui pasibaigus, kada 
pradėta žiūrėti ir skaityti var
totieji stalui įrankiai, pasirodė, 
kad trūksta keturiasdešimt sep
tynių aukso šaukštų...

Amerika esanti skolinga 
Francijai $2,000,000,000

Poincare’o laikraštis surado, 
kad Amerika skolinus iš 
Francijos Washingtono lai
kais.

PARYŽIUS, rugp. 2. — Pa
sak poincaristų laikraščio La 
Libcrtė, Francija esanti sko
linga Amerikai tik pusę to, 
kiek iki šiol buvę skaitoma, 
kadangi Amerika esanti kalta 
Francijai daugiau nei du mili
jardu dolerių.

La Libcrtė surado, kad Ame
rikos revoliucijos laikais Ben
jaminas Franklinas skolinęs iš 
Francijos karaliaus 16 mili
jonų aukso frankų, o iš Fran
cijos karalystes iždinės 18 mi
lijonų aukso frankų. 1783 me
tais, pasirašant taikos sutartį, 
karalius Liudvikas XVI panai
kinęs asmeninę jam skolų 16 
milijonų frankų, bet skola val
stybės iždinėj, 18 milijonų auk
so frankų, niekados nebuvus 
panaikinta. Amerikos valdžia 
buvus sutikus tų skolų atmo
kėti dalimis, bet niekados ne
mokėjus.

Nuo to laiko praslinkę kone 
pusantro šimto metų. Skaitant 
5 nuoš. palukio, ta skola da
bar siekianti ne mažiau kaip 
10 milijardų aukso markių ar
ba 2 milijardu dolerių. Tų su
mų atitraukus iš 4 milijardų 
Francijos karo skolos Ameri
kai, Francija beliekanti kalta 
Dėdei Seniui tik 2 milijardu 
doleriu. c

“Nors tiesa, kad tos mobiliza
cijos tikslas yra tik supažindin
ti Amerikos žmones su naujuo
ju krašto apsaugos planu, te
čiau užsienio valstybės supras 
ją taip, kaip paprastas ameri
kietis supranta panašias demon
stracijas kituose kraštuose.

“Turint omenėj Amerikos da
lyvavimą pastarajame didžiaja
me kare; turint omenėj tas vil
tis ir idealus ir Amerikos nepa
sisekimą atsiekti savo tikslo — 
visuotinos taikos, —Amerika 
daug geriau padarytų, jei rugsė
jo 12 dienų ji laikytų tokią de
monstraciją, kuri svetimoms 
valstybėms vestų kelių į visuo
tiną, universalą taiką.”

MINSKAS, rugp. 3. — Kad 
palengvinus sunkia vargingų
jų žydų padėtį, centralinis 
Baltgudijos vykdomasis komi
tetas nutarė duoti jiems žemės 
nedideliems ūkiams įsikurti. 
Žemes gaus dykai keli šimtai 
tūkstančių žydų darbininkų, 
kurių 75 nuoš. dabar yra be
darbiai.

Iš lakuny kelionės aplink, 
pasaulį

Amerikiečiai persiskyrė

I {iOEFN HORNAFJORDAS, 
Islandija, ru^p. 3. Skrendan
tieji aplink pasaulį Amerikos 
armijos aviatoriai, dabar jau 
savo kelionę šukų namų lin
kui, persiskyrė. Vakar rytų vi
si trys aeroplanai išskrido iš 
Kirkwallo, Orkney Salų, Ško
tijoj, į Islandiją, bet dėl tirš
tos miglos pasimetė ir du su
grįžo atgal į Kirkwallų. Tre
čiasis, pilotuojamas .leitenan
to Erick Nelsono, nežiūrint 
miglos, tęsė savo kelionę to
liau ir tų pačių dienų,’ 3:40 po 
pietų, laimingai pasiekė Hoefn 
Hornafjordų, Islandijoj, apie 
560 mailių nuo Kirkwallo.

Britų aviatorius MacLarenas 
turėjo nelaimės

.1. V. Pakraščių Sargybos 
Laivas Algonquin,‘ tarp Atkos 
ir Altu Salų, rugp. 3. — Skren
dantį aplink pasaulį Anglijos 
aviatorių MacLarenų vakar 
kliudė, nelaime lies Nikolsku, 
Komandoriaus salose, tečiaus 
ir jis ir kiti jo kompanai išli
ko nesužeisti.

Zanni Indijoj

■K ARACHI, Indija, rugp. 3. 
— Argentinos aviatorius ma.f 
Pedro -Zanni, kurs savo kelio
nėj aplink pasaulį laikos to pa
ties kelio kaip ir Anglijos lakū
nas, vakar po pietų atskrido į 
Karachi.

DU AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ*

RANTOUL, 111., liepos 31. — 
Nukritus aeroplanui žemėn, už
simušė skridusieji juo du lakū
nai, Anton Hruza, iš Chicagos, 
ir William Felgenheur, iš Dan- 
villes. Nelaimė atsitiko ji'ems 
bandant padaryti ore “kilpų” — 
apsiversti per galva, bet paėmė 
perdaug trumpą radiusą.

T elegraf inės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

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

HAUIIFNOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvos žinios.
Iš TAURAGĖS

Tauragėj ėjusia dvisavai
tinis laikraštis “žemaičių Bal
sas”, trūkstant ekonominės pa
ramos, greit privargo ir, vos 
spėjo išeiti 2-ras numerius, ne
kuriam laikui sustojo.

—Darbininkų bedarbių labai 
daug. Tikėjosi galėsią uždar
biauti tiesiant gelžkelį Tauragė- 
Kretinga ir tt., bet veltui... Kai 
kurie darbavosi B-vėj “Egly
nas”, bet j>areikalavus kelis kar 
tus poros mėn. darbo užmokes- 
nio, b-vės pirmininkas praneš
davo, kad pinigai nėra gauti iš 
centro. Kiti buvo atvykę dar
buotis net iš Biržų-Pasvalio ap
skričio. Gavę pranešimą atsiė
mimui pinigų, atvažiavo trauki
niu, bet atvykus, pinigų nega
vo, prisiėjo grįžti namo peštiem

Nekuriems prisieis uždarbio 
išsižadėti, nes atvažiuoti iš Bir- 
žų-Pasvalioi apskr. antru- kart 
Tauragėn nebeužteks uždirbtų 
pinigų.

VILNIAUS ENDEKAMS 
NERAMU

KAUNAS. [LŽ] — Vilniaus 
“Slowo” No. 138 vedamajame 
straipsny nusivilia savo vyriau
sybe ir ją ir Skirmuntą, kiek ga
lėdamas, keikia, bet kas daryti 
— nežino.

Esą užsienių ministerija po 
Tautos Lygos posėdžių tvirtinu
si, kad Vilniaus klausimas galu
tinai užbaigtas Lenkijos nau
dai; gi dabar pasirodo, kad ne 
tik neužbaigtas, bet net gi pa
statytas T. Lygos dienotvarkėn 
ir jau turi paskirtą referentų 
(Bonini Longare).
/Visa tai patvirtinta doku

mentų nuorašais.
Ir apsivylimas “Slowo” di- 

džiausis.
Išvada tokia, kad vyriausy

bė nachališkiausiu budu pradė
jusi apgaudinėti piliečius.
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j lyse darbininkai sugebėjo iš- 
’ kovoti įvairių įstatymų, ap- 

IW1 I . , v.Sunday ’ saugojančių juos nuo per 
daug didelio išnaudojimo; 
toliaus nužengusiose šalyse 
yra uždraustas vaikų dar
bas fabrikuose, pasenusiems 
darbininkams mokama pen
sijos, bedarbiai gauna pa
šalpą iš valstybės iždo. O 
Amerikoje tokių įstatymų 
visai nėra; čia dažnai net ra
mus darbininkų streikai yra 
slopinami ginkluotomis val
džios jėgomis ir teismų “in- 
džonkšenais”.

Šis skirtumas tarpe darbi
ninkų padėties Amerikoje ir 
kituose kraštuose pareina 
nuo to, kad Amerikos darbi
ninkai nemokėjo tinkamu 
budu pavartot savo politines 
teises. Jie arba visai šalin
davęs nuo politinio veikimo, 
arba pavesdavo politikos 
darbą dirbti kapitalistų 
partijoms.

Dabar skaitlingiausios 
Amerikos darbininkų orga
nizacijos nutarė eiti kitokiu 
keliu. Atsimetimas nuo de
mokratų ir republikonų 
partijų ir prisidėjimas prie 
tų elementų, kurie remia La 
Follette’o kandidatūrą, yra 

masi-

b
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Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji taryba nuta- pirmas žingsnis prie 
rė remti nepriklausomuo- nes darbininkų partijos su
sius progrešištų kandidatus darymo. , , $ |
į prezidentus ir viėe-prezi- 
dentus — La FollettJ-ą ir, 
Wheeler’į. Tai yra svar- 
blausia žinia Amerikos poli- ’giamai turės pavirsti darbi- 
tikoje nuo to laiko, kai įvy- ninku klases pasiliuosavimo 
ko Progresyvio Politinio įrankiu. Juo aiškiaus daly- 
Veikimo Konferencijos su- 'vaujantieji joje darbininkai 
važiavimas Clevelande. Dar-,'supras savo padėtį dabarti- 
bo Federacijos pasiryžimas, nėję visuomenėje, tuo sąmo- 
eiti išvien su progresistais ningiaus jie kovos ne vien 
šių metų rinkimų kampani-' prieš atskiras šios visuome- 
joje suteikia šitam judėji-! nes ydas, bet ir prieš visą 
mui tiek jėgos, kad jisai da- j dabartinę sistemą. Yra tik- 
bar gali drąsiai stoti kovon, tai laiko klausimas, kuomet 
su kapitalistinėmis partijo-' masinė darbininkų partija 
mis su vilčia ne tiktai užduo-1 pavirsta socialistine.

bet ir! Todėl socialistai nepaiso, 
to, kad organizacijos, iš ku

prių ketina susidaryti nepri- 
i klausoma darbininkų parti- 

! į ja, šioje valandoje dar ne- 
1*l priima socialistų programo.

.Jie laiko savo pareiga stovė-

Socialistai yra įsitikinę, 
kad tokia partija neišven-

t i joms gerą smūgį, 
nugalėti jas.

Reikia džiaugtis, kad ši
tame judėjime dalyvauja ir 
socialistai. Taip darydami,' 
jie pirmą kartą Amerikos 
istorijoje sueina } artimą ti gu jomig greta h, darbuo. 
kontaktą su plačiomis orga
nizuotųjų darbininkų masė
mis. Susidaro “bendras 
frontas” nuo Dėbso iki 
Gomperso.

Sueiti į daiktą tokioms' 
skirtingoms srovėms, kurios 
per dešimtis metų kovojo 
viena prieš antrą, žinoma, 
negalima be kompromisų, 
kompromisai tapo iš tiesų 
padaryti taip vienoje, kaip 
ir antroje pusėje. Socialis
tai nusileido progresistams, ______
nereikalaudami ,kad šie tuo-. Nesenai šioje vietoje bu- 
jaus priimtų grynai sociahs- vo rašyta ie Francijos So. 
tinj programą; o senieji dar-, ciaKstų.Komunistų Sąjun- 
bininkų unijų vadai sutiko gą Tai yra ypatinga poli. 
atsisveikinti su savo “drau-^nė grupė> kurf atsimetg 
gaiš” demokratų partijoje nuo komunistų> bet neprisi. 
ir remti tą kandidatų sąra- dgjo prie socialistl1. Jos va. 
šą, už kur; stoja socialistai. 'dag yra Frossard) buvęs So.

Butų bergždžias užsiėmi- cja|jsįų Partijos sekretorius, 
mas svarstyti, kurios puses, Tours suvažiavime> kur įvy. 
“pasiaukavimas” yra didės- ko partijos skilimas 1920 
nis. Svarbu, kad abi pusės mefajSi jisai iabaį karštai 
iš šito susiartinimo turės di- ‘ 
dėlės naudos.

į tis su jomis bendrai, kad pa- 
1 dėjus joms greičiaus surasti 
teisingą kelią.

Socialistai juk nemano, 
kad jie gali išvaduoti darbi- 

jninkus prieš darbininkų no- 
, Darbininkai turi patys 

save vaduoti; socialistų gi 
j uždavinys yra apšviesti 

fp juos. Bet tas apšvietos dar- 
bas, žinoma, bus juo vaisin

io gesnis, juo socialistai ar
čiaus stovės prie darbininkų 
• masių.

stojo už Maskvą; bet vėliaus 
jisai atsisakė jos klausyti.

Gegužės mėnesio rinki- 
Amerikos darbininkai, ne-’muose šita grupė vietomis 

žiūrint savo galingų ekono-^jo išvien su “kiiiriudju'blo- 
minių organizacijų .politiko- ku”( prie kurio buvo prisi- 
je iki šiol neturėjo beveik'dėjusi ir Socialistų Partija, 
jokios reikšmės. Net la-' Dabar Socialistų-Komu- 
biausia atsilikusiose ekono- nistų Sąjunga nutarė likvi- 
miniu atžvilgiu Europos ša- duoti save ir patarė savo

nariams grįžti į Socialistų 
Partiją. Pastaroji jau turi 
61,500 narių. Dabar ji dar 
labiaus sustiprės.

** ■ ■■ — !■ i.ri

Apžvalga
PAKLIUVO ANT MEŠKERĖS.

“Tėvynė” rašo apie bylas, ku
rios paskutiniu .laiku tapo už
vestos prieš keletą lieįuvjų-laik
raščių, tarp kitko ir prieš “Nau
jienas“. Paminėjusi tuos ap
skųstus laikraščius, ji sako:

“Jie visi beveik vienodai 
‘nusidėję’ — ‘apšmeižę’ visuo
menės darbuotojus. Todėl 
galima daryti išvada, kad ar 
musų spauda ar visuomenės 
darbuotojai pradeda nustoti 
moralės lygsvaros. Vieni, 
matomai, nepaiso ką veikia, 
kalba, o antri — ką rašo.”
Kiek tas dalykas paliečia 

“Naujienas”, tai mes turime pa
stebėti, kad “Tėvynės” išvados 
yra visai ne vietoje. Ji be rei
kalo patikėjo komunistų šlamš
tais, kurie parašė, kad “Nau
jienos” ką tai “apšmeižusios”, 
žinutėje, dėl kurios vienas Chi- 
cagos daktaras prikibo prie 
mus laikraščio, nė per stipriau
sią padidinantį stiklą negalima 
surasti šmeižto.

Mes neabejojame, jogei tas 
profesionalas tiktai dėlto sugal
vojo kabintis prie “Naujienų”, 
kad jisai tikėjosi gauti reklamą 
pas komunistus. Per neapsižiū
rėjimą ir “Tėvynė” jį parekla
mavo.

SOCIALISTAI IR DARBI
NINKŲ UNIJOS.

Nuo to, kaip nusistato santy
kiai tarp politinių ir ekonominių 
darbininkų organizacijų, pri
klauso socialistinio judėjimo pa
sisekimas.

Socialistai visuomet pirmiau
sia pradeda veikti politikoje ir 
organizuojasi, kaipo politinė 
partija. Jeigu tarp šitos parti
jos ir ekonominių darbininkų 
organizacijų yra antagonizmas 
(priešingumas). tai socialis
tams yra sunku pasiekti darbi
ninkų mases. Socialistinis'ju
dėjimas tuomet palieka silp
nas.

Taip buvo per ilgą laiką Ang
lijoje, kur darbininkų unijos 
buvo ne tiktai ne socialistinės, 
bet net priešingos socialistams. 
Net tuomet, kai tos unijos ėmė 
veikti politikoje, jos nenorėjo 
su socialistais eiti išvien. Uni
jų sudarytoji Darbo Partija rė
mė liberalus, o ne socialistus.

Šitą priešingumą tarpe dar
bininkų unijų ir socialistų pa
vyko pašalinti tiktai ilgu ir daug 
kantrybės reikalaujančiu dar
bu. Tai buvo daugiausia na- 
bašninko Keir Hardie ir Mac- 
Donaldo nuopelnas. Jie sutvė
rė socialistinę organizaciją po 
vardu Nepriklausomos Darbo 
Partijos. ši organizacija įsto
jo, kaipo autonominė dalis, į 
Darbo Partiją. Ačiū tam, so
cialistai gavo progos susiartinti 
su organizuotųjų darbininkų 
masėmis. Laikui bėgant, Ne
priklausomosios Darbo Partijos 
įtaka Darbo Partijoje taip už
augo, kad visa Darbo Partija 
persiėmė socializmo dvasia ir 
socialistai patapo jos vadais.

Visai skirtingu keliu ėjo dar
bininkų judėjimas Vokietijoje. 
Anglijoje darbininkų unijos at
sirado pirmiaus, negu socialistų 
organizacija; o Vokietijoje pir
ma atsirado socialdemokratų 
partija ir tik po to — darbinin
kų unijos. Tas unijas socialde
mokratai sutvėrė, dėlto jos iš 
pat pradžios buvo socialistinės 
pakraipos. į Ekonominėse darbi
ninkų kovose socialdemokratai 
rėmė unijas, o politinėse kovose 
unijos rėmė socialdemokratus.

Todėl Vokietijoje 'socialisti
nis judėjimas plėtojosi labai 
sparčiai, ir jau prieš karą jisai

“Draugui”. — Tamstos rašo
te: “Jeigu Grigaitis poterius 
kalbėtų, jeigu dar šiek tiek* pa
simokytų, tai jis butų panašus į 
Dr. K. Pakštą.” “Naujienų” 
redaktorius visai negeidžia tos 
garbės, ir butų daug padoriau 
“Draugo” pusėje, kad jisai ir jo 
“poterius kalbantys daktarai” 
paliktų Grigaičio asmenį ramy
bėje.

Atvyko dr. Basanavičius
Liepos 7 d. Kaunan iŠ Vil

niaus atvyko dr. Jonas Basa
navičius.

“Memeler Dampbot” sukak
tuvės buvo liepos 4 d. Paminė
tas vokiečių dienraštis yra vie
nas seniausių Klaipėdos kraš
te ir jis tą dieną apvaikščiojo 
>a'yp gyvavimo 75 metųJsuĮ^ąk- 

’ tu ves.’ i.Tą^ dieną išėjo 'padidin
tas numeris. '

Leista be muito lentas 
išvežti.

Nuo liepos 5 d. panaikinama 
muito rinkliava už išvežamas

buvo pasiekęs tokios galios, kad iš Lietuvos lentas.

buvo galima tikėtis, jogei arti
moje ateityje jisai paims viršų 
ant kaizerio valdžios ir ant bur
žuazijos. (Jisai veikiausia to 
ir butų pasiekęs, jeigu karo pa
sekmėje nebūtų suiręs ekonomi
nis Vokietijos gyvenimas ir ne
būtų susiskaldę patys darbinin
kai).

Viduryje tarpe Anglijos ir 
Vokietijos stovėjo romaniškos 
šalys — Franci j a ir Italija, čia 
socialistai ėmė organizuotis la
bai anksti, bet jų organizacijas 
sugriovė arba, 'labai susilpnino 
anarchizmas. Anarchistų įta* 
kon pateko ir ekonominės dar
bininkų organizacijos. Kuomet 
socialistų partijos tose šalyse 
vėl sustiprėjo, tai jos rado dar
bininkų unijas su anarchistine 
spalva, ir tarp partijos ir unijų 
nebuvo sutikimo. Unijos buvo 
priešingos politikai ,todėl buvo 
priešingos ir socialistų partijai.

Dabar tos anarchistinės ten
dencijos .yra beveik visai išny- 
kusios Francijos ir Italijos dar
bininkų unijose, ir jos jau vei
kia sutartinai su socialistų par
tijomis. Taigi dabar galima ti
kėtis, kad socialistinis judėji
mas tenai turės gero pasiseki
mo. Kolkas jį dar trukdo bol
ševikiški skaldytojai, bet Mask
vos kreditas kasdien puola vis 
žeminus.

Amerikoje darbininkų judėji
mas vystosi panašiai, kaip Ang
lijoje. Čia irgi ilgą laiką ne
buvo sutarimo tarpe darbininkų 
unijų ir socialistų partijos. Ši
ta aplinkybė buvo didžiausia 
kliūtis socializmo augimui Ame
rikoje. Bet dabar socialistai 
jau gavo progos prieiti prie or
ganizuotųjų darbininkų masių, 
kartu su jomis remdami nepri
klausomą La Follette’o—Whee- 
ler’io sąrašą.

Clevelando konvencijoje kar
tu su socialistais dalyvavo skait
lingos geležinkelių darbininkų 
unijos, stiprios rubsiuvių unijos, 
mašinistai ir visa eilė kitų dar
bininkų grupių. - Dabar tos 
konvencijos nominuotąjį kandi
datą į prezidentus nutarė remti 
ir stipriausioji, šios šalies darbi
ninkų organizacija — Amerikos 
Darbo Federacija. Tai yra pir
mas atsitikimas Amerikos isto
rijoje, kad socialistams tenka 
darbuotis išvien su tokia milži
niška organizuotų darbininkų 
armija.

Visokie žlibiai iš dešinės ir iš 
kairės pusės pasakoja, kad šitas 
socialistų susiartinimas su ma
sinėmis darbininkų organizaci
jomis reiškiąs socialistų “pražu
vimą”. Jie nesupranta, kad tai 
yra proga, apie kurią socialistai 
svajojo per dešimtis metų! Iš 
socialistų susivienymo su eko
nominėmis darbininkų organi
zacijomis gims toks pat galin
gas socialistinis judėjimas Ame
rikoje, kokį mes matome Ang
lijoje, Vokietijoje, Austrijoje, 
Belgijoje. Danijoje, Švedijoje ir 
Suomijoje.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Kova už
Progresą

Patys klerikalai pripažįsta, 
jog inteligentinių pajėgų Lie
tuvoj jie turi nedaug. Apšvies- 
tesnieji sluogsniai šalinasi nuo 
jų ir dedasi prie pažangiųjų. 
Tik lietuvių liaudis, kuri i vas 
dar tebėra kunigijos, įtąko'i, 
balsuoja už klerikalus ir siun
čia juos į ksoimąi Bet ten, kur 
žmonės patys galvoja ir turi 
progos arčiau pažinti krašto 
reikalus —■ pav. savivaldybė
se, — klerikalai pasisekimo ne
turi. švietimo įstaigos butų 
tikrai virtusios pažangumo 
tvirtovėmis, jeigu valdžia duo
tų joms laisviau veikli. Bet ne
žiūrint ir į tuos leidžiamus 
drakoniškus įstatymus, mokyk
lose tryška laisvos minties dva
sia.

Vienok klerikalai išrado nau
ją būdą pasigaminti diplomuo
tų asmenų, kurie dirbtų jų 
partijai. Kaip jau gerai žino
ma, Lietuvoje veikia keliolika 
fondų moksleiviams šelpti. 
Bažnyčiose ir šiaip panašiose 
įstaigose, renkamos aukos 
tiems fondams. Nemažai prisi
deda ir klerikalų bankai. Bet 
didžiausias aukų šaltinis — tai 
Amerikos lietuviai, kurie ap
gauti ar nesuprasdami visokių 
“skymų”, aukoja savo sunkiai 
uždirbtą dolerį neva švietimo 
reikalams. Iš čia siunčiami ne 
šimtai, bet tūkstančiai dolerių 
pagaminimui klerikalams inte
ligentijos. Rektoriaus Bučio 
kelionė į Ameriką irgi turi ne- 
oficialinio ryšio su visokiais 
jų fondais. Norima sukelti mil
žiniška suma pinigų, ir pada
ryti mokytais žmonėmis visus 
mokančius rašyti klerikalų pą- 
sekejus. Kada tas bus atlikta, 
visi kr.-dem. priešai turės dre
bėti iš baimės prieš tą naują 
galingą armiją diplomuotų 
bažnyčios tarnų. Štai koks yra 
dabartinės valdžios ir ją re- 
menčiųjų siekimas.

Pažangiąja! lietuvių visuo
menei perdaug nusiminti nėra 
pamato. Jaunimas išauklėtas 
skolastikos dvasioj Šveicarijoj 
arba Bavaruose, nesudarys di
delės paramos klerikalams. O 
tie moksleiviai, kurie mokin
sis laisvesnėse mokyklose, at- 
simes nuo savo globėjų. Bet 
vien gražiuoju čia neapseisim.

Kova su klerikalais pasieks to
kio laipsnio kaip Prancūzijoj 
pradžioj šio šimtmečio. Ten bu
vo pašvęstos visos pajėgos už
tikrinti sąžinės ir mokslo lais
vę ir atskirti visiškai bažnyčią 
nuo valstybės. Susirėmimai bu
vo taip smarkus, jog prancūzai 
pamiršo net išorinius priešus. 
Ir kaip žinoma, klerikalai, kurie 
norėjo viską kontroliuoti, galu
tinai pralaimėjo ir turėjo pasi
duoti.

Panaši kova jau prasidėjo ir 
Lietuvoj. Nors turime daug ki
tokių svarbių dalykų, reikalau
jančių atlikimo, bet kadangi kle
rikalai sumanė pastoti kelią 
kiekvienai musų pažangiai re
formai, reikalinga pirmiau nu
galėti juos ir nulaužti jiems ra
gus. Tiktai tuomet galėsime 
žmoniškai sutvarkyti savo vidu
jinį gyvenimą ir pavyti kultu- 
ringesnius kraštus. Kokią to 
darbo dalį galėtų atlikti Ameri
kos lietuviai? Suprantama, tu
rėtumėm pirmiausia paremti pa
žangias įstaigas Lietuvoj, kad 
jos galėtų atsilaikyti prieš kle
rikalus. Toliau privalėtumėm su 
stabdyti aukų plaukimą iš Ame
rikos į kunigų kišenes. Juk lie
tuvių ateivių pinigais statomi 
vienuolynai, užlaikomi jėzuitai 
ir šelpiami užsieniuose besimo
kinanti “studentai”. Nuvažiuoja 
į Šveicariją, palaipioja po kal
nus, apsidairo ir grįžta Lietu
von su ^filosofijos ^daktaro laip
sniu. Ką jis išmoko, — tai jau 
kitas klausimas.* <v..

Amerikos lietuvių ųvisuomepė 
turėtų šelpti tuos, kurie ištiko 
trokšta mokslo ir siekia jo. Daūg 
matom studentų nusiskundimų, 
jog negalima esą pragyventi iš

gaunamos stipendijos arba iš sa
vo lėšų. Kode! jiems nepasiųsti 
laiks nuo laiko pašalpos ir su
teikti galimybės baigti mokslą? 
Iš jų mes turėsim tikros nau
dos ne tiek savo srovėms kiek 
visam kraštui. Klerikalų auklė
jamas jaunimas, gyvenimui ir 
progresui nėra tikęs. Skolastikų 
amžius praėjo., <

Kova už laisvę Lietuvoj turė
tų prasidėti visur, kur tik susi
duria lietuvių klerikalizmas su 
pažanga, nes jeigu tylėsim mus 
galutinai nuskriaus ir padarys 
svetimais savąjam krašte. To
lyn vis labiau varžys musų tei
ses, j ieškodami visokių prieka
bių. Nėra ko per daug pasitikė
ti lietuviškiems klerikalams, nes 
jų politiką diriguoja Roma per 
savo įgaliotinius. O kas popie
žiui apeina apie musų demokra
tiją, progresą ir piliečių gero
vę? Kuo šalis daugiau apšviesta, 
tuo ji labiau pavojinga popie
žiui. Taigi ne veltui musų drau
gai Lietuvoj nerimauja ir sku
biai kviečia mus į pagalbą.

— Pittsburghietis.
• 1 I ’

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIS
VOS MINTIES JAUNUOME
NEI IR VISIEMS PAŽAN

GIESIEMS AMERIKIE
ČIAMS, SUSIRŪPINU

SIEMS LIETUVOS ŠVIE
SIA ATEITIMI.

Šį raštą siunčiame į Ameriką 
mes, įvairiais metais baigusieji 
mokslą Realinėje Mariampolės 
gimnazijoje. Vieni musų studen
taujame, kiti dirbame mokyklo
se — mokytojaujame, kiti dir
bame įvairiose įstaigose — val
dininkaujame. Tačiau visi. 
atsimename mokyklą kurioje 
įgijome mokslo pagrindus, kur 
mes gyventi mokėmės, — atsi
mename Realinę gimnaziją Ma
riam polėj e. Dabar, jau turėdami 
progos pasižiūrėti į tikrąjį gy
vąjį gyvenimą, ypač ryškiai ma
tome, jaučiame, ką mes musų 
gimnazijoje įsigijome, ko mes 
ten išmokome, ką ši mokykla 
duoda Lietuvai. Čia darbas ėjo 
ir eina tokiu keliu, kuris duoda 
jaunam žmogui progos pasiruo
šti savarankiam ir prasmingam 
ateities gyvenimui. Šios moky
klos mokytojai ne baisus, išdi
dus biurokrataujantieji valdi
ninkai, o nuoširdžiai atsidavę 
mokyklai mokinių vyresnieji 
draugai. Be kasdieninio pamokų 
darbo čia mokiniai savo moky
tojų padedami, turi progos da
lyvauti bendrame mokyklos auk
lėjimo ir tvarkymosi darbe, čia 
mokiniai dirba taip, kaip vienos 
mažos demokratingos valstybė
lės maži savarankus piliečiai. Pa
baigęs šią mokyklą jaunuolis jau 
nebijo bent kurio darbo, mokės 
ir su žmogumi tinkamai apsiei
ti ir viešame visuomenes gyve
nime dalyvauti, nes tam moky
kla jį ruošia. Niekados mes ne
užmiršime musų gimnazijos ir 
laikome savo didžiausia pareiga 
jos gerove jos likimu rūpintis. 
Dabar Lietuvos gyvenimas yra 
nukrypęs tokion vėžėn, kad ši 

mokykla tiktai dideliu jos mo
kytojų ir laikytojų pasiryžimu 
gyventi teišgali. Tačiau gyveni
me esti kliūčių, kurias ir kil
niausios idėjos žmonių pasiryži
mas nepergalės: kilnios minties 
ir gražių idėjų rūmas reikia ak
mens pagrindu pagrįžti! Reali
nei Mariampolės Gimnazijai šis 
akmens pagrindas yra savi na
mai.

Lietuvoje dabar didelis pini
gų skurdas. Tačiau ir tasai ma
žutis pinigo išteklius yra atža
gareivių kišenėj, yra tokių žmo
nių rankose, kurie mielu noru 
iškastų Realinei gimnazijai duo
bę.

Amerikos Lietuvių daugumą 
sudaro pažangioji visuomenė. 
Šiuo laišku į ją ir kreipiamės. 
Mums(rodosų kad Amerikos Lie
tuviai .lengva ( ranka pastatytų 
Realinei!gimnazijai gražų rūmą, 
jei tiktai • bjjtų ' šjuo, butinurei
kalu tinkamai informuoti.

Įvairus aukų rinkiiAai karo 
mėtų išmokino Amerikos Lietu
vį atsargumo aukojant pinigą.

Mes čia ypatingai kreipiamės į 
Amerikos Lietuvių Jaunuomenę 
į moksleiviją: ji greičiaus iš
girs musų prašymą, ji mokės 
giliau atjausti ir įvertinti musų 
gerosios mokyklos sunkią padė
tį. Todėl prašome Jus, Jaunieji 
Draugijai, paraginti kiekviena 
proga, savo tėvus, gimines, pažįs
tamus, kad jie nesigailėtų lėšų 
tokiam kilniam reikalui.

Amerikoje (Čikagoje) jau yra 
susikūręs Komitetas Realinei 
Mariampolės Gimnazijai remti. 
Jį sudaro žymesnieji, vyresnieji 
visuomenės darbuotojai. Butų, 
tautos ateitis, o jo mokyklos- 
kad čia ir jaunieji neatsiliktų, 
— sudarytų organizaciją musų 
mokyklai paremti. Mes norėtu
me, kad ir Amerikos Jaunuome
nės vardas butų įrašytas Reali
nės Gimnazijos rūmų sienoje 
aukso raidėmis.

Todėl statykime grąžų atei
ties rūmą Suvalkijoje, iš kurios 
išėjo jau daug Lietuvos švieti
mo srityje darbininkų!

(Pasirašė)
1) Viktas Baltrušaitis
2) V. Pavilčius
3) J. Baronas
4) A. Siruty te
5) M. Natkevičaitė
6) V. Sirutytė
7) A. Vosiliutė
8) Aldona Sirutytė
9) Jonas Navickas f

10) Ignas Navickas
11) Markeliunas
12) Leit. Narkevičius
13) K. Novasaitis f
14) J. Mačys <’ • ’
15) J. Babušis
16) J. Povylaitis
17) X *Pėčkaitis

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md.

Sėkmingas Progresyvių j 
Susirinkimas. y ,

Liepos 19 d., People's Party 
buvo pakvietus veik visas vie
tos organizacijas ir šiaip pro- 
gresyviškesnius veikėjus į Car- 
penters svetainę, N. Eutow St.

Atstovų buvo su mandatais 
nuo 34 organizacijų. Tai buvo 
tik pradžia, bet ir tai net patys 
sumanytojai stebėjosi minėto 
susirinkimo pasisekimu, kad 
tiek daug atsilankė atstovų nuo 
didelių organizacijų.

Rugpiučio 3 d. bus konvenci
ja visos Mary lando valstijos. Ma
noma, kad daug daugiaus orga
nizacijų prisidės.

Konferenciją atidarius tuo- 
jaus tapo įnešta patvirtinti no- 
minavimą La Follette ir Wheel- 
er į šalies prezidentus ir vice 
prezidentus. Tam pasipriešino 
socialistas Dr. Samuel Neistadt, 
nurodydamas, kad ši konferen
cija yra sušaukta ne indorsavi- 
mui kandidatų, o prisirengimui 
prie valstijos konvencijos, ku
rios pareiga ir bus indorsuoti 
kandidatus. Visgi susirinkimas 
abu kandidatus indorsavp.

Išrinkta komitetą išdirbimui 
pienų valstijos konvencijai.

Dr. Neistadt plačiai papasa
kojo apie Clevelando konferen
ciją ir pasidžiaugė jos vaisiais, 
ypač kad Socialistų pirmą kar
tą veiks politiniai išvien su or
ganizuotais darbininkais už ben
drą kandidatą, pastatytą pačių 
darbininkų.

Dr. Johnson papasakojo apie 
Eugene V. Debs ir pasiūlė pa
siųsti jam sveikinimo telegramą 
su linkėjimais greito pasveiki
mo. Pasiūlymas tapo vienbalsiai 
priimtas.

** — Zigmas. r

Akmeninė anglis Lietuvoje 
. Gamtos-Matematikos fakulte
to prof. Siebingas, smulkiai .su
sipažinęs su Šiaulių srities geo
logine sudėtim priėjo prie iš
vados, kad toje srity būtinai 
turi būti akmeniniu anglių 
1000— laOO metrų gilumoje. 
Tuo tikslu šią vasarą jis varys 
tolimesnius tos srities tyrinė
jimus.



Pirmadienis,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Maldauja pasigailėjimo
Diutow visgi laimėjo teisę sta

tyti liudytojais protinių ligų 
ekspertus.

Kova prieš teisėją Caverly dėl 
statymo liudytojais protinių li
gų ekspertų jaunų 
žmogžudžių Nathan Leopold ir 
Ilichard Loeb byloje užsibaigė. 
Ji užsibaigė laimėjimu gynimo
sios pusės.

Valstijos prokuroras Crowe 
su visais savo pagelbininkais dė
jo dideliausių pastangų neprilei
sti liudyti ekspertus apie proti
nį stovį jaunų žmogžudžių. Ar
gumentams prieš tai jis užėmė 
daugiau pusantros dienos laiko, 
skaitydamas teismui ištraukas 
iš visokiausių nuosprendžių pa
našiose bylose.

Vos prokuroro pagelbininkas 
Marshall spėjo užbaigti ilgą ir 
nuobodų skaitymą įvairių bylų 
ir nuosprendžių, pakilo kaltina
mųjų gynėjas Clarence C. Dar- 
row, priėjo prie teigėjo ir prabi
lo. Visas teismas nutilo, tarsi 
užmirė. Veik nuo pat pradžios 
bylos viskas sukosi tik apie Dar- 
rovvą. Kiekvienas publikoje ir 
tarp reporterių dabojo tik Dar- 
rową. Užteko tik jam pasi ju
dint, ir visų akys likdavo į jį 
atkreiptos. Užtekdavo jam tarti 
kokį žodį ir visas ‘teisinąs tuo- 
jaus paskęsdavo giliaustdn ty
lom “Tylėk, Darrovvas’ kalba“. 
Tie magiški žodžiai urnai nutil- 
dydavo kiekvieną ir priversdavo 
įtempti visą savo klausą, kad 
galėjus išgirsti kokį žodį to gar
saus advokato. Jau senai dėl 
publikos nebebuvo nū Crowe, nė 
teisėjo, nė kitų advokatų, o bu
vo tik vienas Darrowas. Bet 
Darrowas veik visą laiką ikišiol 
tylėjo ir retai kada tardavo ko
kį žodį. Sukėlęs didelę sensaci
ją teisme, kada jis tyliu balsu 
padavė varde savo klientų prisi
pažinimą prie kaltes, jis nutilo 
ir tylėjo per visą laiką bylos, 
retkarčiais tiek pat tyliai atsi
sakydamas nuo pertardimo liu
dininkų. Ir tik vieną kartą jis 
sujudino teismą, kada jis pradė
jo kamantinėti vieną liudininką, 
kuris buvo liudijęs, kad Leopol
das jam prisipažinęs, kad jis 
bandys ištrukti nuo kartuvių 
prisipažinimu prie kaltės ir pa
sidavimu nuosprendžiui drau
gingo teisėjo. Tada Darrowas 
jį kamantinėjo tikslu iškvosti, 
kad tai yra jo paties prasimany
tas melas, tikslu paveikti į teisė
ją Caverly ir įtarti jį buvime 
draugingu jauniems žmogžud
žiams.

Todėl ne veltui viskas nutilo 
kada Darrovvas pakilo nuėjo prie 
teisėjo ir tpliu balsu, kaip kad 
butų vedama pasikalbėjimas 
tarp draugų prabylo:

“Aš matau, kad valstijos pro
kuroro raštinė jaučia, jog pa
saulis sugrius, jei tie du vaikiu
kai nebus pakarti. Jei aš ma
nyčiau, kad korimas žmonių su
stabdytų žmogžudystes ateity, 
tai gal aš ir pritarčiau tam. Bet 
aš žinau, kad pasaulis bus veik 
tokis pat ateity, kaip jis buvo ir 
praeity.“

štai kaip vienas žurnalistas tą 
valandą teisme aprašo:

“Urnai pasaulis išnyko — pa
saulis už teismo durų. Urnai ir 
pats teismas pranyko. Nebeliko 
žiūrėtojų. NTeliko jokio Loeb ar 
Leopoldo. Ne gi teisėjo Caverly. 

Ne gi prokuroro Crowe
“Liko tik vienas Clarence C.

Darrow.
*“Nes Darrowas pradėjo veik

ti.
“Buvo 2:12 v. po piet kada 

Marshid.l, už valstiją/, užbdigė 
dviejų dienų citavimus neprilei
sti alienistų (proto ligų gydyto-

|vo perskirti kairėj pusėj. Vienas 
ilgas pluoštas, kuris amžinai ro- 

.dės nukris ant jo aukštos kak
tos, buvo kaip paprastai pasu 
šiaušęs. Jis buvo visiškas pa
vyzdys nepaisymo gyvenimo pa
viršiaus.

“Stovėdamas prieš barą, did
žiausias asmuo didžiausiame 
momente didžiausios gyvenimo 
ir mirties dramos istorijoj A- 
merikos jurisprudencijos, jis iš
rodė taip paprastas, 
čiam jis galėjo 
laukiantis savo 
tykioje.

“Jis pradėjo
pasikalbėjimo tonu, 
riuo paprastai paprašoma deg
tuko ir apsimainoma keliais žo
džiais apie orą. Jo veriančios 
mėlynos akys su pusiau atsipra
šančią, pusiau tyrinėjančia iš 
raiška, nuolatos latsigryždavo 
tai į teisiną, tai į teisėją...

“..Laukiantis barzdaskutyklo- 
je žmogelis išnyko. Darrovvo, ku

MILDOS TEATRAS 
i

rig vilnndplP nn’U tai išnlotes 3138 SP’ Halsted $ vakarą praris vaiancieię pilęs vai išplėtęs jgg ro(|ytį labai juokingą, komediją

milionierių

Nežinan- 
buti žmogelis, 

eilės barzdasku-

kalba — žemu, 
tonu, ku-

rankas kalbėjosi pasikalbėjime* 
tonu, irgi niekur nebematyt. ,

“Vieton jo iškilmingai stovė
jo prie baro senas graikų die
vaitis, ką-tik pabudęs iš miego 
ant aukštojo Olympo. Rankos 
sunertos, pečiai pakelį, akys 
tarsi iššaukiančios visą pasaulį 
Jis leido ant savo priešų begai- 
lestingos logikos žaibus.

“Jis leido savo žaibus naiki
nančiu tikslumu. Ir bangos ir 
griausmas jo balso plakėsi į min 
tis tų, kurie girdėjo jį kaip vil
nys plakasi į smiltis. Begailestin 
gai griovė viską prieš save. Nu
plovė ir pavertė į griuvėsius me
namą nesugriaunamą budavonę, 
kurią buvo pabndavojusi valsti
ja.

(Tąsa ant 4-to pusi,)

“Gili Shy”. Toje komedijoje daly
vauja žinomas komikas Harodl Lloyd. 
Tai dabar vienatinis juokdarys Jung
tinėse Valstijose krutumuose pa
veiksluose. Kainos yra labai pigios: 
dienomis —r- 20c., ir 10c,, o vakarais 
—. 30c ir 20c. Be to dar kiekvieną 
vakarą yra vodevilius. Patartina 
kiekvienam atlankyti Mildos Teatrą, 
ir labai smagiai praleisti laiką.

“Darrovvas pakilo, 
drabužiai, raukšlėti, 
kantys liuosai kabojo 
stambaus kūno.

“Jo geltoni tiesus plaukai bu-

Jo pilki

ant ... jo

$10 įmokėti, $ 10 į me 
nesį už Šerą padarys

partneriu
Musų lengvas taupymų planas suteikia progą dėl visų 
“L” važinėtojų pasidalinti “L” ifelnu. Jūsų mėnesiniai 
investmentai j Chicago Rapid Transit Company Prior Pre
ferred Šerus, netik kad pagelbės kompanijai augti — jie 
pagelbės JUMS augti linkui finansines neprigulinybes. 
Ar jūsų įplaukos yra dideles ar mažos, štai yra proga 
gauti ekstra įplaukų, uždirbtų dėl jūsų per elevatorių 
traukinius. Nepaprastas uždarbis — 7 8/10% ant jūsų 
taupymų — gali būti jūsų per saugų investmentą į

78/10% Prior Preferred Šerus Chicago 
Rapid Transit Company

Elevatorių linijos yra priežiūroj Mr. S’amuel Insul ir jo 
assistentų ir tas Pasažicrių Partnerių planas yra žino
mas su pasekmingu Kostumerių Sąvasties planu Common- 
wealth Edison Company, The Peoples Gas Light & Coke 
Company, Public Service Company of Northern Illinois 
ir kitų įstaigų po tuo pačiu managementu.

Mėnesiniai Dividendai
Šeras, $100 kiekvienas, atneš mėnesinių dividendų iš kom
panijos uždarbių sumoje $7.80 į metus už Šerą. Jos yra 
liuosos nuo asmeninės sąvasties taksų Illinois valstijoj 
ir nuo normalių Federalių įplaukų taksų.

Mėnesiniy išmokėjimu Planas
Pasinaudokit proga iš šio saugaus plano sistematiško tau
pymo. {mokėkit $10 už Šerą; paskiau po $10 kas mene- 
sis; 7% duodami už įmokėtus pinigus. Atsiųskite žemiau 
paduotą kuponą dėl pilnų informacijų apie gerą apsau
gą. Mes taipgi maloniai prisiusime jums kopiją Chicago 
Rapid Transit Kompanijos pilną Chicagos gatvių surašą.

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, Chicago

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

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy- 
tojaus pagelbą ii* mokėti Ras savaitę arba menesį, taip Raip jis ^ali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiku, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRINSWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali,

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

Šviesą ir pajiegų ravėdama I ienua ii naujai namui, taipgi dili* 
ttvea. Caih arba, ant iimok*jim<?*< i

‘r: Pinnitiąl Lietuvių Elektros Karpoęicija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

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

Blvd. 3138
Woitkewicz

BANIS 
AKUŠERKA 

patyrimą, 
pa

tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gfrndymo.

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

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

kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodą 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai. »

3113 South 
Halsted St.

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-i? 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUSW 

ANT NAUDOS. k

S. L. FABIONAS CO.

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

PuriTan
HOP JD A A MM PLAIN 

rtAvoneo AlC M ■ EXTitAcr 
tUOAR IVlMkl with rAtsH 

vrup • ■•^^•pneaseoHOPS
“Higheat Q.uaHty”

Malt

DR. VAITUSH, O. D, 
Lietuvis Akių Specialistai

Dr. J. Jakubauskas

akimis, aasltelraak 
BLUMENTHAL

OptoM«triat 
Tel. BoulevarS I4M 
4M* S. ▲ehlanl Avė 
Kampai 47-tae cat.

S-rae lubabe

Kuomet jus perkate Malt Ex- 
tract, kodėl nepirkti gerinusį 
ir būti tikras iš pasekmių?
Puritan yra augščiausios ver
tės. Turtingiausias ir Stip
riausias. Jūsų pirmas bandy
mas patvirtins tai.
Del tikrų pasekmių ir užganė- • 
(tinimo — vartokite Puritan.

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATL 
JOS budiiv— be' vaistų, be 

operacijų
4647 S'o. Halsted Stv 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tel. BinuleVard 4774 Į .

ROŠELANDO OFISAS-: 
11132 So. Michigan A Ve.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karitį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiame 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų ba skausmą 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gaian tu o j ame visą iavo darbą, b 
žemai musų kainas. Sergėkite sav« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Aihland Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

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 tai

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 Plattot • • . a • • * <4 A -4 r* -4/Sj-
Ant trečio augštp virš Platto ap- 
tiekos. kambariai 14, 15, 16 ir 1,7. 
Valstietes nuo 9 ryto iki • 9 vakare. 
’ I Neoelioj nepriimtas ligopių;į

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, 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

Į • LITTLE
Ii SPINOGRAPHS

Apsisaugokit nuo:
“Kad aš bučiau žino- įlKfi
jęs geriau”.
Gpras nusprendimas S

reiškia suiadiinas fak- "
tų pirmiausiai, pas
kiau veikimas su ap
mąstymu.

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

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

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago,

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

111.

LIETUVIO DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare
..................  ..■■■ . „„„...J

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
v Valandos,

Nuo 9 iki 12,vai. dienos ir
Nuo 2 iki' 9 >val.\va|iare 

-...........................
■■ 11 1 *......................... ...

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

k 4442 So. Westem Avė
Tel . Lafayette 4146

MR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

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

809 W. 351h su Chicago
Tel. BaJIevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

Telefonai:

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

' DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

\ 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

■ — .............

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 18 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.
■■■... .. ......... . ....................

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St.,,arti. Uaritt1 St.
Telephone 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, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Ganai 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuos* Teismuos*, F^aami. 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu*

7 South Dearborn Street 
Telefonas Kandolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1447.

e"1 .. ........... . 11 ........................... R

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

S. W. B ANĖS, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

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

Telephone Randolph 2900
Rcz. 3203 S’o. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

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.

. i

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

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

t., , Telefonas Canal 0464 
Valandos* 2:30/ iki 5 ir 8 iki 10. 
Ne’deiioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet; 
-* ' • • * 
i f Biuras'4348 Archer Avė.
•Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

‘ Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudettc

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

.... , Telefonas Canal 0464 
Valandos* 2:30/ iki 5 ir 8 iki 10. 
Ne’deiioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet; 
-* ' • • * 
i r Biuras'4348 Archer Avė.
•Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

‘ Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudettc

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie S't. Room 520 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St.. Chicago
Tel. YorHs 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

8405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

r-' . Indiana Harbor, Ind.

> Plumingo»ir Apšildymo {rengimai.
• vi Olselio; kainomis visiems 

Pigiausi 'dabar z radiatoriai ir boile
riai./ Jie i bus brangesnis po menesio 
gegužio. ' Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo,“ musų. /
< PEOPLES ’PLUNMBING AND 

HEATING SUPPLY CO. JT 
490 Mihvaukee Avė. and.

461* N. Halsted St. / 
Haymarket 1018, Haymarket 4251
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Chicagos žinios
(Seka ant 3-čio pusi.)

“Ar bent taip išrodė. Nes nie 
ko nebuvo. O buvo tik Dar- 
rowas.

“Darrowas, gynėjas kaltina
mųjų. Darrowas, didžiausias 
kriminalis advokatas Ameriko
je. Darrowas pradedantis vei
kti”.

Ir Darrowas savo netaip ilgo
je kalboje begailestingai griovė 
visą tai, ką buvo valstija pabū
davo] usi per visą ilgą bylą. 
Crowe tikėjosi, kad jis sukrovė 
tiek įrodymų, kari niekas jų 
nesugriaus ir manė, kad jau
niems žmogžudžiams nepaliko 
jokio kito kelio, kaip prie kar
tuvių. Bet atėjo Darrowas ir 
į keliolika minučių visą tą pro
kuroro darbą sunaikino.

Darrowas nemaldavo išteisi
nimo. Jis pripažysta, kad jau
niems žmogžudžiams nėra ištei
sinimo. Negi jie nėra bepročiai. 
Bet kartuvės blogo nepataisys. 
Jis nori todėl įnešti liudijimų, 
kurie rodytų sušvelninančių ap
linkybių, jaunų žmogžudžių ne
normalumą.

“Štai yra du vaikinukai, kurie 
yra jaunuoliai”, kalbėjo Darro- 
was, rodydamas į kaltinamuo
sius. “Įstatymai uždraudžia I 
jiems daryti kontraktus; už
draudžia apsivedimą be jų tėvų 
sutikimo, neleidžia jiems bal
suoti. Kodėl? Dėlto, kad jie ne
turi to šalto sprendimo, kuris 
ateina su subrendimu amžiumi, 
dėlto kad jie nėra pilnai atsako- 
mingi.

“Aš nežinau, aš negaliu su
prasti to švelnaus, lengvaširdžio 
neatsargumo advokatų, kurie 
kalba apie pakorimą dviejų jau-1 
nuolių, kaip kari 
apie pikniką ar 
lenktynėse.

“Man išrodo, kad jei aš kada 
prisiversčiau reikalauti mirties 
bausmės, aš reikalaučiau jos ne 
su pasigyrimu ar džiaugsmu, ar 
piktumu ar skubumu. Bet aš 
padaryčiau tai didžiausiu ap
gailestavimu, kad tai reikia at
likti, ir su užuojauta net tiems, 
kurių gyvastis norima atimti.

“To nėra daroma šioje by-

loję. Aš niekad nemačiau tiek 
tyčiomis daromų pastangų pa
versti žmones į staugiančius vil
kus ir pasinaudoti kiekviena pro 
ga nukreipti kiekvieną mintį 
prie neapykantos prieš šiuos du 
vaikinukus”.

Darrowas kalbėjo iš žmoniš
kumo pusės. Po jo sekė advo
katas Bachrach, kuris kalbėjo 
iš legalės pusės, nurodydamas, 
kad prokuroro dalykas yra ne 
reikalauti mirties bausmės, o 
paduoti teismui visus galimus į- 
rodymus, o nuosprendį išneš 
pats teismas.

Darrovvo iškalbumas visgi lai
mėjo. Vos pabaigus advokatams 
kalbėti, teisėjas Caverly išnešė 
nuosprendį, kari jis išklausys vi
sų liudytojų, kurie liudys apie 
jaunų žmogžudžių protinį stovį. 
Prasidėjus Dr. White liudiji
mams prokuroras Crowe ir to
liau bandė priešintis ir darė 
kliūčių kiekvienam alienistui 
pastatytam klausimui, bet teisė
jas Caverly kiekvieną Crowe 
pastangą sustabdė.

Dr- White gi liudijo, kad jau
nų žmogžudžių protas, nežiū
rint jų didelių gabumų, nėra pil
nai išsivystęs ir jie tūlais atsi
tikimais yra kaip kūdikiai, ku
rie dar su lėlėmis žaidžia. >

Be Dr. White veikiausia bus 
pašaukti dar keli kiti daktarai 
liudyti ir tada prasidės baigia-1

Nesusitaikė, tai subadė savo 
pačią.

Jėrry Ailia, 1436 Polk St., su
sitiko Blue Island gatvėje 
savo pačią, nuo kurios jis buvo 
atsiskyręs ir kuri gyveno 1318 
So. Irving Avė. ir pradėjo ją 
kviesti gryšti atgal pas jį. Bet 
susitaikimui neįvykus, jis išsi
traukė britvą ir taip ją supjaus
tė, kad ji veikiausia mirs. Jis gi 
dabar sėdi kalėjime.

Lietuvių Rateliuose
Rypkevičius jau Chicagoje
Iškeliavo su 70 kitų keHaunin- 

kų; grįžo su 34. Atvežė 
Lietuvos daug naujienų ir, 
sako, rieškutį gintarų.
A. Rypkevičius, Naujienų 

Ekskursijos palydovas, 7 vai. 
šeštadienio ryte, su pora desėt- 
kų kitų keliauninkų pribuvo 
Chicagon. Kelionė ten ir at
gal, sako, buvusi labai smagi. 
Pats Rypkevičius atrodo labai 
puikiai; ne taip kai mes su
džiūvę, pageltę, suvargę — jis 
puikus, sveikas ir pilnas gyvu
mo. Sako, Lietuvoj nepapras
tai sveikas valgis.

Šiuo kartu jis atsivežė 34 
mosios advokatų kalbos ir byla|yPa^as- Tokio skaitliaus keliau- 

Caverly ninku jis buvo vedėju, palydo- 
atslovu. Kas smagiausia, 

visa tai buvo 
ir po jų vėliava.

bus atiduota teisėjui 
išnešti galutiną nuosprendį.

“Mirštantis” žmogus 
viliojo $1,185

■ vu ir 
kad 
vardu■ v v,

IŠ" atv>’k<) slos' ypatos

iš

Naujienų
Su juo

jie kalbėtų 
apsilankymų

Frank Cambria, 6735 
Paulina St., kainavo $1,185, 

prie “mirštan-
kad

batsiuvyklą prie
Vieną dieną j

Chas Ragovski, Am. pilietis
Walter Meškunas ” M

Aleksas Zoner H

Jonas Gurskis f f

Stasys Urbonas M

Jieva Venckienė f 9

Albert ina Meilienė ” 99

Wm. Danei tinas 99

Jonas Zinkevičia 99

Košt. Bugovski 99

Jonas Petronaitis 99

Antanas Slavin 99

Jonas Sekys 99

Petras Pronckus 99

Tadas Strazdas, Liet. pilietis
Antanas Alasevičius su žino-

Harold
Lloyd

Giri 
Shy

atvedus kunigą 
čio” žmogaus- 

Cambria turi 
847 W. 59 St . 
batsiuvyklą atėjo nepažystamas
žmogus ir paliko pataisyti se
nus batus. Už kelių dienų jis 
atėjo jų atsiimti ir batsiuvykloj 
nualpo. “Aš mirštu”, sušuko jis. 
“Ką aš darysiu su tais $6,000, 
kuriuos aš noriu palikti bažny-. . , . . .¥. . . . . na ir dukteria,ciai? Ir jis parode krūvą pini- XT . , .... . .„ , v, . . . , ; . Nabertas Mikalauskasgų. Pavestų Cambria, bet kaip 
gali jis juo pasitikėti, kad pini
gus tikrai atiduos bažnyčiai? 
Cambria greitai nubėgo bankan 
ir išėmė savo $1,185, kuliuos 
atidavė nepažystajam ir abu iš
ėjo pas kunigą. Beeinant nepa
žystamasis vėl nualpo ant šaly- 
gatvio. Cambria nubėgo skubiai 
atvesti kunigą- Bet kada su- 
gryžo, nepažystamojo “mirštan
čio” jau neberado, taipjau ne
berado ir savo pinigų.

A Pathe Picture

žmona.
Juozas Lugausky,
Chas. česnovsky
Sriumaitė 
Jieva 

ria.
Rož.
Mare
Marė I 

dukteria.
Antanas Konradas su sunum 
Jieva Malinauska, ILiet. pil.
Keliauninkai, kuriuos repor-

ATIDAVĖ ARKLYDĘ DARBI-1 teriui teko pamatyti, labai pa- 
kelione; sako keliauti 
palydovu kaip p. Ryp- 
tai tikra laimė. Visus 
rūpesčius, sako,

Emilija
Bcrneskienč

Blačovičaitė, 
Albrečtaitė 
Buželienė su

Liet. pil.

su duktė

Liet, pik
,, u

sūnum ir

pei1 
bus

MILDA TEATRAS
3138 So. Halsted St. 

Pradedant panedely, rugpiučio 4 
5 dienas, dienomis ir vakarais 
rodoma

Harold Lloyd in Giri Shy
Pathe Paveikslai1

Didesnis ir geresnis negu “Grand- 
ma’s Boy”, “Dr. Jack”, “Safety Lašt”, 
“Why Worry?” — jus žinote kokie 
geri tie paveikslai buvo!

Taipgi

Vaudevilius
Kiekvieną vakarą 

speciali dienomis, suau-
. Vakarais

įžanga — i.
gusiems 20c., vaikams 10c.
main floras 30c., balkonas 20c,

kalba gerai. Sako, ten žmonės 
kur-kas smagiau gyvena negu 
buržujukai, sako, tai tikri aris
tokratai: yra biznierių ir val
dininkų, kurie netingi vienu 
vakaru $1,000 prakaziruoti. O 
spekuliacija, sako, bujoja kuo- 
puikiausia. Spekuliuojama vis
kuo, kas kuo tik sumano: sve
timų šalių valiuta, auksu, 
dabru, žeme, namais, paskolo
mis, tavorais, na, ir... ir...

Apie valdžios permainą p. 
Rypkevičius sako niekas nepai
so. Dabartinis kabinetas vadi
namas “Atstogų Kabinetu” ir 
labai tankiai nemielaširdingai 
pašiepiamas. Dieve, palengvink 
jo gyvenimo dienas!

Apart to, ką čia pasakiau, 
p. Rypkevičius atvežė 
giau naujienų, kurias 
kitam kartui; taipgi 
gintarų, kuriuos sako
sirinkęs Raitijos pakrašty.

—Reporteris Pupa.

PRANEŠIMAI.
Melroae Park. — Draug. Sūnų ir 

Dukterų Lietuvos susirinkimai per 
tris mėnesius — liepos{ rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečią 
nedėldienį, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rast. V. Kasparunas.

Amerikos Lietuvių Bendrovės 
“Rūbas” nepaprastas susirinkimas 
dalininkų-šėrininkų įvyks utarnin- 
ke, rugpiučio 5 d., 7:30 vai. vak.. 
Mildos svetainėj, 3242 S. Halsted 
St. Visi šėrininkai malonėkite atsi
lankyti, nes gavom svarbių laišku 
iš Lietuvos, kuriuose rašo, kad 
Bendrovė yra pavojuje, todėl kiek
vieno šėrininko yra priedermė at
silankyti ir tarti savo žodį.

----Komisija.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bužernė ir 

groserne visokių tautų apgy
vento] apielinkėj, lysas 4 me
tams, 4 ruimai pagyvenimui; 
pirksite gana pigiai.

821 W. 34 St., Chicago, III.

NAMAI-2EME
BARGENAS; pardavimui namas, 

6 pagyvenimų, 2 po 6 kambarius, 
4 po 5 kamb. Mūrinis narnas, ce
mentuotas beizmentas, elektra, ge
nas, maudynės. Viskas naujos ma
dos. Parduosiu pigiai. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Antanas Pocius, 
4306 S. Wood St., 3 lubos frontas.

ir dau- 
paliksiu

nots su-

Prapuolė Lietuvis
Pranas Girdus, gyvenusis 

11826 Lowe Avė-, 28 d. liepos 
išvažiavo su reikalais miestan ir 
daugiau negrįžo. Girdus yra 29 
metą, 6. pėdą augščio, brunitas, 
tamsiai gelsvių plaukų, rudų 
akių; užsiėmimas — smulkių 
drabužių pardavė] as-agentas.

Kadangi jisai išvažiuodamas 
miestan augščiau pasakytoj 
dienoj, apie 6 vai. vakare, žadė- 

|jo apie dešimtą sugrįžti, bet ne
pasirodė, tai ant rytojaus imta 
ieškoti tarp jo pažįstamų Town 
of Lake, bet niekas nebuvo jo 
matęs. Nors buvo ieškoma vi
sur, kur jisai galėjo nuvykti, ir 
duota žinia Policijai, tečiaus iki 
šiol nerasta jokio jo pražuvimo 
pėdsako.

Jei kas žinotų kur jis randasi 
malonės duoti žinią jo pusbro
liui Jokūbui Girčiui augščiau 
paduotu adresu, arba Naujie
noms.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

GERE. Naujienų skai
tytojo* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose*

PARSIDUODA garadžius 2G ka
rų didumo, senas ir gerai išdirb
tas biznis per daug metų, kartu 
parsiduoda automobilius ir daug 

tstako. Priežastis — partnerių ne
sutikimas. Kreipkitės antrašu.

1541 — 46 St., 
Užpakalyj garadžius.

Klauskit Diek.

PARDAVIMUI gasinis pe
čius su pritaisyta gaso plate ir 
Bruns>\vick Victrola, tik biskį 
vartota.

1502 W. 18 St.
II fl. frontas

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

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

Atsišaukite
J. SCHULTZ, 

4628 So. Wood St.

PASARGA
tfESIGARSINANTIEMH

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai Ui streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
ralėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsi vedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
lieka teisę jų netalpinti, kol neil- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigar sint | sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Pardavimui Ice Cream parloras ir 

minkštų gėrimų, kendės, cigarai, ci- 
garetai ir visokių smulkių daiktų 
krautuvė geriousioj apielinkėj blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios ir moky
klos, 1 blokas nuo public mokyklos. 
Parduosiu ar mainysiu ant namo. 
Priežastis pardavimo, turiu du biz
nius ir esu našlys.

1437 So. 49th Court, 
Cicero, III.

Tel. Cicero 8027

PARGENĄS!
Turi būti greit parduotas mūrinis 

namas su extra lotu, 2 flatai 5 ir 6 
kambariai; fornisu šildomas, elektra, 
vanos, šiltas vanduo, 130 — 15th Avė. 
Melrose Park, 111. Savininkas gyve
na 1335 — 48th Ct., Cicore.

J. GUSČIUS,

PARDAVIMUI 2-jų augštų mū
rinis namas, 6-6 kambariai, extra 
lotas prie šalies ir garadžius; namas 
labai gerame stovyje, furnasu apšil
domas, rendos $50 į mėnesį, arti prie 
parkų. Kaina $11,700.

5351 So. Artesian Avė.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodo

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ

REIKIA patyrusios stenografės 
advokato ofisą.

Atsišaukite tuojau.
A. A. SLAKIS,

Advokatas,
77 W. Washington St., 

Tel. Dearborn 9057.

i

REIKALINGA moteris ar mergi
na, gali būti su vaiku. Reikalinga 
gelbėti prie namų darbo ant 
mų.

far-
Box 17, Rd. 3, 

Renton Harbor, Mich.

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

Atsišaukite
4541 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA groserne ir 
“Delikatesen” krautuvė, senas, 
išdirbtas biznis. Parduodu su 
visais įrengimais.

919 W. 63rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė lietuvių apgyventoje 
kolonijoje — biznis išdirbtas.

Atsišaukite
3336 Lowe Avė.

KOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvaiginamų gėrimų parlo
ras, garu šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — persiskyri
mas partnerių.

AMERICAN HOTEL, 
7622 W. 61 St., Argo, 111.

PARSIDUODA pigiai ar mainy
siu ant miesto prapertės 41 ake- 
rio farmą, tinkama vieta padaryti 
parkui; dėl daugiau informacijų 
malonėkite matyti

Mike Alikonis į
404 W. 11 St.

Johnston City, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
Bridgeporto, 2 augštų štoras ir 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius ,yra elek
tra, skiepas ir stogas, rendos į mė
nesį $115, kaina $8500, cash $4000. 
Savininkas iš užpakalio ant 1 lubų 

3123 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 3 flatai, elektra, 
gasas, rendos $61 į mėnesį, 
kaina $4000.

537 W. 45 St.
Tl. Yards 1696

PARDAVIMUI labai puikiai įreng
tas 2 flatų namas ant kampo 61 
St. ir Talman Avė. Turi būt par
duotas šiandie už daug pigiau ne
gu man kainavo pastatyti; kaina 
$17950,

6100 S. Talman Avė.
Tel. Prospect 0604

NINKAMS tenkinti
_______  su tokiu

J. R. Emery, savininkas | kevičius,
Union Club Motor Livery, 175
E. Chicago Avė., arklydės ir ga- 
ražiaus, kur dirba apie 30 darbi-1 kevičiaus bagažą ir 

Įninku, visą savo arktydę atidavė 
savo darbininkams. Bet ne vi
siems, kurie ten išdirbo ilgą lai
ką ir padėjo jai:: praturtėti. Tą 
atklydę gavo šeši <la< bininkai: 
du manažeriai, foremanas, elek- 
trikininkas. krygvedis ir Eme
ry sūnūs. Jis pats pasitrauksiąs 
iš biznio, nors visgi jis jiems 
gelbės, bet neimdamas jokios al
gos.

Jis atidavė savo pelningą atk
lydę, kaip pats Emery sako’ “ne 
todėl, kad aš turiu daugiau pini
gų negu man reikia ar daugiau 
negu aš galiu sunaudoti, bet to
dėl, kad aš noriu, kad tie žmo
nės, kurie pagelbėjo man pasi
daryti tai, ką aš turiu, dabar tu
rėtų progą daugiau pasidaryti ir 
dėl savęs”.

KONCERTAI PARKUOSE
Šią savaitę vakarinės miesto 

dalies parkuose bus duoti šie 
koncertai ant atviro lauko:

Antradieny Douglas parke- 
Koncertą duos Liberty Band.

Trečiadieny Garfield parke — 
Chicago Marine Band.

Ketvirtadieny Columbus par
ke — M. Brousek’s Band.

Penktadieny Humboldt parke 
—M. Konopasek’s Band.

Koncertų pradžia 8 vai. vaka
re.

keliones
vargus supakavome j p. Ryp- 

važiavom 
kai ponai. Patys niekuo nesi- 
rupinom apart savo grynai as
meninių reikalų, pavalgymo ir 
išsigėrimo.

Apie Lietuvą p. Rypkevičius

visus

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

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mčnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9G63.

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

—Naujienų Adm.

REIKIA —
Jaunos merginos prie namų 

darbo.
Atsišaukite

1510 So. Hamlin Avė.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Newberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga.

Šaukite telefonu
Canal 3731

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA salesmanų prie labai smar
kios Fordo organizacijos. Chicagoje. 
Reikia tokių vyrų kurie nebijo sun
kiai padirbėti. Geras pelnas užtik
rintas gero budo vyrams. Teisingu
mas būtinai yra reikalingas.

Atsišaukite
S. & L. MOTOR COMPANY 

3816 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI KOTELIS ir vasa
rinis resortas, galima aprūpinti iki 30 
asmenų; su visais įtaisymais, rakan
dais, vištomis, galvijais ir t. t. Kas 
pirmutinis — gaus didelj bargeną. 
Priežastis — mirtis šeimynoje. Geis
tina kad butų Cash.

J. PARNARAUSKAS, 
Woodbaro, Wis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

JUOZAPAS PUČKORHJS* <
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 d., 1924, 4 vai. iš ry
to, amžiaus 54 metų. Išgyveno 
Amerikoj 20 metų. A. A.. Juo
zapas paėjo iš Lietuvos Kauno 
vedybos, Telšių apkskričio, Ran
tančio parapijos. ; Paliko dide
liame, ^nubudime nvotenį Domi
cėlę ir keturis sūnūs ir vieną 
dukterį ir brolį Amerikoj vardu- 
Pranciškus. Vyriausias vaikų 
yra 16 metų amžiaus, o jauniau
sias 8 metų.

Kūnas pašarvotas po No. 157 
E. .115 st., Kensington, UI.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugpiučio 4 d., 1924, iš namų 
8:30 iš ryto. Kūnas bus lydi
mas Į Visų šventų Bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
Kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Lieka nuliudinve
Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Yards 1741.

Chicagos Lietuvių Auditorijųs .Ben
drovės' direktorių ir draugijų -atstovų 
atsibus mėnesinis susirinkimas 4 d. 
rugpiučio, 1924 m. .Keistučio Spulkos 
name, 840 W. 33 gilt. Ilgiai kaip 7:30 
vai. vakare. Direktoriai ir draugijų 
atstovai esate kviečiami būtinai , atsi
lankyti ant susirinkimo, nes yra vie
nas iš svarbiausių susirinkimų, nes 
Auditorija eina prie užbaigimo. Tai
gi vienas iš svarbiausių susirinkimų.

Bendrovės sekretorius
Augustinas Jankauskas.

Rosel'and. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų mė
nesinis susirinkimas įvyks rugpjū
čio 4 d., 7:30 vai. vakare, K. Stru
milų svetainėj, 158 E. 107 gatvių, 
kampas Indiana avė. Visi šėrinin- 
kai ir šėrininkės malonėkite atsi
lankyti paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių i 
būt apsvarstyti.

—J. Tamašauskas, sekr.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted StM 

Tel. Yards 7282.
’STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga, 34 nietų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai: samdoįni. J. J. Dunne 
Roofing Cd., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

GROJIKUS .PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo ir 

reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $700 vertes grojiklį pianą ir 87 
volelius, su genčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
M r. Frank piano.

1389 Milkaukee Avė.
Pirmas augštas.

EXTRA BARGENAS!
Savininkas išvažiuoja ant farmų, 

Parsiduoda mūrinis namas, 3 aukštų, 
0 flatų po 4 kamabrius. Elektra, ga
sas, aukštas beismantas. Priimu lo
tą ir automobilių kaipo rankpinigius. 
Agentai nesikreipk it.

T. SMILGA, 
3360 S. Wallace St., 1 lubos frontas
t.Į, _ U,.,.,, I I—.  ............—, — UĮJ,

MOKYKLOS
’■■■■ 1 11M

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, 111.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

at
PARDAVIMUI Cigarų, Ta

bako, Ice Cream ir visokių maž
možių krautuvė. Turi būti par
duota greitai šią savaitę, nes ap
leidžiu miestą. Pasiskubinkit, 
bargenas, 3302 S. Union Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCIIOOL OF MOTORLNG 

1507 W. Madison St.

PARSIDUODA AUKSINES MAINOS 
O tai yra nama$ ir 5 lotai žemės, 

namas yra dviejų augštų, prie dide
lio kelio 15 myli nuo Chicagos, kur 

m nvo yra puikiai įtaisytas saliunas.
reikalų, kurie turi I duosiu už teisingą pasiūlymą. 

453 Vermont St., 
Blue Island, 111.

par

Lietuvių Amerikos Polit. Kliubo 
ant Nori h West Sidės mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiučio 4 d., 
šv. Mikolo parapijos svet., 1614 

i \Vabansia avė., 8 vai. vak. Malo
nėkite nariai pribūti laiku; yra 
svarbių reikalų. Taipgi komisija iš
duos pilną raportą atsibuvusio iš
važiavimo. —Valdyba.

Pirmyn Mišrus Choras pradės dainų 
praktikas laikyti po vakacijų, rugpiu- 
čio 5 d., utarninko vak. Pradžia 7:30 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi dainininkai bukite ir norinti dai
nuoti meldžiami prisidėti prie choro.

UŽKVIETIMAS
Aš nupirkau Aptieką patentuotų vai
stų ir visokių smulkmenų; kaip tai: 
visokių biterių, muilų, pauderiu ir 
daugybę kitokių smulkmenų jtaipgi ci
garų, tabako, laiškams popierų su 
gražioms dainoms, svietiškų knygų ir 
maldaknygių, šalto gėrimo ir šaltos 
Smetonos.

Užkviečiu visus atsilankyti.
Su guodone.

JUOZAS BIELACKAS,
4602 So. Wood St., 

Chicago, III.
Tel. Lafayette 6256

PARDAVIMUI Duonkepykla. 
Kepama visokia duona, sena vie
ta, arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės
8651 Baltimore Avė., 

So. Chicago, III.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 2 augštų me

dinis namas, yra visi įrengimai, 
apšildomas, dėl 1 ar arba 2 šei
mynų, netoli Crane Co. Parduo
siu labai pigiai .

4231 So. Washtenaw Avė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, geriausiame padėji
me, rendos daugiau kaip $100 į 
mėnesį. Kreipkitės prie savinin
ko trečias augštas.

2048 W. 22nd PI.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboe

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. <Hen. 
iki 5:00 y. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedildieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kai 
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chleage. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros luboa)




