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Herriot įgaliotas pasirašyt 
Londono sutartį

Vokiečiai mažina valdinio 
ky skaičių

Kunigas su bež
džione disputuoja 

evoliuciją
lenkai susirūpinę sienų 

saugumu Lietuvos žinios

Japonai mažina armiją
Audrai ištikus Arabic” gar 

lAivį 24 žmonės sužeista
Herriot .įgaliotas sutar 

čiai pasirašyti,
Japonija sumažino 

savo armija
Po atstovų rūmų, senatas 

tvirtino Londono sutartį 
balsais prieš 40.

pa-
206

206PARYŽIUS, rugp. 27. — 
balsais prieš 40 Franci jos sena
tas vakar vakarą patvirtino pa
darytą Londono tarptautinėj 
konferencijoj sutartį. Kadangi 
atstovų rūmai jau pirmiau tą 
sutartį ratifikavo, premjeras 
Herriotas dabar yra pilnai įga
liotas pasirašyti ją Londlone at
einantį šeštadienį, rugpiučio 30.

Laukia reichstago akcijos
Premjeras Herriotas ir repa

racijų komisija, ligi ką pradė- 
siant, laukia dabar, kaip pasi
elgs Vokietijos reichstagas. Ka
dangi, kaip pasirodo, nacionali
stų opozicija žymiai silpnėja, tai 
yra didelės viltięs, kad Vokie
tija sutartį patvirtins- ir nr~aT- 
einantį šeštadienį pasirašys Lon
done.

Belgijos kabinetas paivlrtino
Belgijos kabinetas patvirtino 

sutartį, nenešd|amas dalyko 
parlamentan, kadangi ten 
veik nėra opozicijos prieš 
tarties priėmimą-

Herrioto pozicija sustiprėjo
Premjerui Herriotui laimėjus 

daugiau kaip du trečdaliu bal
sų atstovų rūmuose ir dar di
desnę didžiumą balsų senate, 
nežiūrint aštrios bu v. premjero 
Poincarė opozicijos, jo pozicija 
žymiai sustiprėjo, taip kad jis 
dabar gali su didesniu pasitikė
jimu eiti prie daugelio kitų svar
bių problemų.

Komunistai ruošias 
reparacijų piano 
Rytoj [šiandie] 

įvyks tarptautinė 
konferencija, kurioj
stoma, kokių pavartojus prie
monių neleisti Dawes’p repara
cijų planą vykdyti. Konferenci
joj dalyvausią Franci jos, Ang
lijos, Vokietijos, Cechoslovaki- 
jos, Jungtinių Valstijų ir Kana
dos komunistų partijų atstovai. 
Taipjau busią atstovaujamos 
Amerikos, Meksikos, Franci jos, 
Rusijos, Vokietijos ir Anglijos 
profesinės sąjungos.

FRANCUOS SENATAS 
RATIFIKAVO LAUZA- 

NOS SUTARTĮ
PARYŽIUS, rugp. 27. -

dviejų valandų debatų Franci- 
jos senatas ' šiandie patvirtino 
Lauzanos sutartį. Atstovų rū
mai ją patvirtino d;ar praeitą 
pirmadienį.

Lauzanos sutartis, kuria bu
vo atsteigta taika artimuose ry
tuose, buvo pasirašyta 1923 me
tų liepos 24. Francija yra ket
virta valstybė ratifikavusi tą 
sutartį, įėjusią galion po to, kai 
ją rug-piučio 6 dieną pasirašė 
trečioji valstybė, Anglija. Ita
lija ir Japonija buvo pasirašiu
sios anksčiau.

Fra nei j ps senatas ir atstovų 
rūmai šiandie išsiskirstė-

ne 
be- 
su-

kovai prieš 
vykdymą

Paryžių, 
komunistų 
bus svar-

Po

Per pastaruosius mėnesius at
leista 400,000 valstybės tar
nautojų.

ABITURIENTŲ VARGAI

BERLINAS, rugp. 27.

nu-žinimo įstatymą, kuriame 
matyta ir etatų mažinimas, per, 
pastaruosius mėnesdus Vokie
tijoj iš 1,600,()()(> valstybės tar
nautojų tapo paleista 400,000.

Tokį skaičių žmonių paleis
dama iš tarnybos valdžia su
taupysianti apie 430 milijonų 
aukso markių, tai 
ną septintąją dalį 
bes išlaidų.

Iš antros betgi
urminis paleidimas 
valstybės tarnautojų 
padidina bedarbių skaičių. Ap
lamai darbininkų padėtis Vo
kietijoj, dėl ekonominio pairi- 
mo didžiumoj šakų, yra labai 
bloga, ir daugeliui buvusių 
valstybės tarnautojų sunku bus 
gauti kur kitur darbo.

yra apie vie- 
visų vaisty

Butte mieste, Montanoj, di
delis baptistų pamokslininkas, 
kunigas O’Farrcll, įsigeidė įro
dyti savo parapi joninis evo
liucijos teorijų klaidingumą. 
Kad galėtų tatai geriau įrody
ti, jis pasiėmė talkon bezdžio-

Kabinetas paskyrė gubernato
rius pasieniui nuo bolševikų 
puolimų ginti.

TOKIO, rugp. 27. — Japoni
jos kariuomenės vadai kartu su 
aukščiausiais valstybės valdi
ninkais bendrame posėdy susi
taikė klausimu sumažinti armi
ją iki penkių divizijų, kurių vie
na turėtų būt perkelta Korejon. 
Kariuomenėj tarnavimo laikas 
bus 
što 
rėš

vieni metai- Tuo bildu kra- 
išlaidos armijai žymiai tu- 
sumažėti.

Laivas “Arabic” nukentė 
jo dėl audros

Dvidešimt keturi gar’aivio pa- 
sažieriai sužeisti.

NEW YORKAS, rugp. 27. — 
Plaukiantį iš Hamburgo į New 
Yiorką White Star linijos pasa- 
žierinf gartaivf “Ambic” vakar, 
9 vai. vakaro, užklupo baisi au
dra, dėl kurios laivas iii pasa- 
žieriai nemaža nukentėjo. Vė- 
sula buvo taip smarki, kad nu
draskė ir nunešė daugelį gelbė- 
jimos valčių; pirmos klasės sky
riaus langai ir durys buvo iš
daužyti, visas laivas vandens už
lietas. Dvidešimt keturi pasa- 
žieriai buvo sužeisti, aštuoni 
pavojingai.

Garlaivis Arabic išplaukė įiš 
Hamburgo rugpiučio 18 ir kaip 
šiandie turėtų būt New Yorke.

Laivas šaukias pagalbos
WASHINGTONAS, rugp. 27. 

— Armijos signalų korpusas ga
vo šiandie radio iš Winnipego, 
Manitobos, kuria šaukiamos pa
galbos garlaiviui Lady Kinedra-j 
sly, kuriam gresiąs pavojus nu-1 
skęsti su esančiais jame penkio
lika žmonių.

Brazilijos sukilėliu tvir
tovė paimta •

BUENOS AIBES, Argentina, 
rugp. • 27.— Laikraščio .La Na- 
cion gautas iš Rio de Janeiro 
oficialus Brazilijos valdžios pra
nešimas skelbia, kad sukilėlių 
tvirtovė Aibidos, prie Amazo
nes upės, kuri buvus paskuti
nė svarbi toje srity insurgentų 
tvirtuma, pasidavus federalei 
kariuomenei.

SAMOA SALOS GYVENTOJAI
PKOTESTUOJ A

PAGO PAGO 
noa, rugp. 27.- 
Amerikos gubernatorius kapi
tonas Kellogg ištrėmė iš Ma- 
nua salos viršininką Tu i-Ma
una, kurį vietos gyventojai bu
vo išrinkę nesenai mirusio sa
vo valdono šeimynos galva, sa- 
moiečiai griežtai užprostesta- 
vo. Jie kreipėsi į prezidentą 
Coolidge’ą prašydami, kad ka
pitono Kelloggo įsakymas bu- 
ų atšauktas, kadangi jis tatai 
madare savavalingai, kaip kok
sai despotas.

futuila, Ša
lie 1 to, kad

pusės, toks 
iš darbo 

žymiai

VARŠUVA, rugp. 27. — Ge
riau apsaugoti Lenkijos rytų 
sieną, kame pastaraisiais lai
kais nuolatos pasikartoja bolše
vikų bandų puolimai, lenkų ka
binetas nutarė paskirti genero
lus Janušaitį ir Olszewskj civi
liais Novogrudko ir Vcliniaus 
gubernatoriais..

Kabinetas mano, kad dėl ši
to paskyrimo įvyksiąs aukštes
nis tarp civilės ir karinės vy
riausybės bendradarbiavimas ir 

i bus užkirstas 
bolševikų pastangoms 

kurstyti neramumus pasienio 
srityse.

Fordas gina Ku-klux 
klauiečius

Tai esanti Amerikos patriotų 
organizacija.

| MONTREAL, Que., rugp. 27. 
I Laikraščio Star reporteris 
turėjo interVju su Amerikos au
tomobilių milijonininku Fordu 

jo jachtoj. Apie Ku-KIux-Kld- 
pa Fordas pasakęs, kad tai es
anti tikrų Amerikos patriotų or
ganizacija.

“Klanas, tai didelės melų apie 
jį propagandos auka, — pasa
kęs Fordas, — o todėl dauge
lis žiuri į jį su neapykanta. Bet 
jei žmonės žinotų tiesą apie 
klaną, tai Į jį žiūrėtų Kaipo į 
organizaciją, susidedančią iš pa
triotų, kuriems niekas kita ne
rupi, kaip tik krašto ateitis — 
to krašto, kuriame klanas gi
męs, ir išlaikymas tikro ameri
kiečio viršenybės savajame kra
šte”.

ANATOLE FRANCE SERGA

PARYŽIUS, rugp. 27.— Pe- 
tit Parisien praneša, kad gar
susis francuzų rašytojas Ana- 
tole France, 
nąs savo 
chellerie, 
sirgęs.

France 
gus. Šių
šventė savo 80-metinę gimimo

šiuo tarpu gyve- 
vasarnamy La Ba- 

Touraine, sunkiai su-

yra jau senas žmo- 
mctų gegužės 25 jis

KARANTINA PANAMOJ

PANAMA, rugp. 27. — 
žinių, kad Salvadore kilus 
tonojo drugio epidemija, 
keleiviai, atvykstantieji iš
vadom ir Honduraso portų, 
laikomi per šešias dienas ka»

Del

visi
Sal-

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA TRAU
KINIO KATASTROFOJ

ST. LOUIS, Mo., rugp. 26. — 
Netoli Menfro šiandie ištruko iš 
vėžių pasažiėrinis St. Louis-San 
Francisco traukinys No. 806. 
Katastrofoj trisdešimt žmonių 
buvo sužeista, kurių aštuoni pa
vojingai. Du sužeistųjų mirė.

BIRMINGHAM, Ala., rugp. 
27.— Gariniam katilui eksplio- 
davus kilo gaisras, kuris su
naikino Ilardie Tynęs Mfg. 
kompanijos mašinšapę. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito 
750,000 dolerių.

'Lai buvo praeito sekmadie
nio vakarą.

Eidamas bažnyčion kunigas 
atsivedė, prie šluotkočio prisi
rišęs, beždžionę, — gyvių gy- 
yiausį aigumenlą.

Kunigas atsistojo sakykloj 
pamokslui sakyti, evoliucijos 
mokslo klaidoms, kaip ant dėl-1 tuo sėkmingiau 
no, išrodyti, o “monkę” padu- kelias I ” ” 
ve savo dukteriai laikyti.

Del didesnio efekto, visi baž
nyčioj žiburiai buvo užgesin
ti ir tik aktoriai—kunigas su 
“monke” ir kunigo duktė — 
buvo stipria reflektoriaus švie
sa nušviesti.

Kunigas kalbėjo, įrodinėjo, 
privedžiojo švento Įkišto žo
džius. Susirinkusieji parapijo- 
nys išsivėpę domėdamies klau- 
sies. Vargšė beždžionė, nieka
dos “sorkčsė” nebuvus ir ne
suprasdama, ką nori su ja da
ryti, buvo labai nerami: laiko
ma prie šluotkočio pririšta ties 
sakykla, ji bailiai vartė akis, 
šokinėjo, kartais protestuoda
ma krykštė.

Bet kunigas nepaisė. Jam rū
pėjo visų pirma tiesa. Jam rū
pėjo įrodyti savo klausytojams, 
parapijonims, ir pačiam gyva
jam argumentui, beždžionei, 
kad evoliucijos mokslas yra 
amžinai klaidingas ir amžinai 
smerktinas.

KAUNAS. (Lž). — švietimo 
Ministerijos žiniomis šiemet yra 
apie 800 abiturientų. Iš šito 
skaičiaus užsimerkus galima 
spėti, kad mažiausiai 300 atvy
kusiųjų Lietuvos Universitetan, 
prie tokio butų krizio Kaune, 
neturės kur dėtis. Nors yra du 
valdžios šelpiami studentų ben
drabučiai, bet jie jau pernai 

perpilni buvo- Šiaip šiemet ne
girdėti kad švietimo Ministeri
ja darytų bent kokius žygius 
naujam bendrabučiui įsteigti.

Daugelis abiturientų jau da
bar išvaikščioję po savaitę Kau-. 
ne ir neradę buto — nežino kas 
daryti.

Gauti Kaune kokį uždarbį ar 
tarnystę taip pat labai sunku.

SULAIKĖ VEŽIMĄ 
SACHARINO

BUTRIMONiYfS. (Lž). — Aly
taus apskr., liepos 28 d. polici
ninko tapo sulaikytas vežimas 
su sacharinu, kuris važiavo į 
Daugus. Policininkas manyda
mas iškarto, kad tai kontraban
da liepė važiuoti į nuovadą. Bet 
vežusieji sachariną penki žmo
nės turėdami patentą atsisakė 
grįžti. Tada iškilo susibarimas 
ir policininkas iš brauningo per
šovė Enakui šklerui koją. Su
žeistasis dabar patalpintas Kau
no ligoninėn.

žUVO LAKŪNAI

Manituba suvaržė alaus 
pardavinėjimą

WINNIPEG, Manitoba, rugp. 
27. Manitoboj vakar priimta 
įstatymas, kuriuo alaus parda
vinėjimas stipriai suvaržoma. 
Smuklininkai, gavusieji leidi
mą pardavinėti alų, negalės 
pirktis alaus daugiau kaip dvi
dešimt keturias kvortas savai- 

dvitėj, arba 'septyniasdešimt 
kvortas per menesį.

Alus bus parduodamas 
buteliais, ne šulėmis.

EPIDEMIJA JAPONIJOJ

tik

27.

ŽEMAITĖ LATVIŠKAI

KAUNAS. (E.). — Latvių 
knygų leidėjas Rygoj, O- Jėpė, 
šiomis dienomis išleido Žemai
tės penkias apysakas, kurios su
rinktos atskiroj knygutėj. Kny
gute 61 puslapio didumo. Išlei
sta švariai. Įdėtas taip pat že
maitės atvaizdas ir Jos biogra
fija bei kūrybos apibudinimas.

šituo leidiniu O. Jėpė prade
da leisti ištisą seriją svetingą 
tautų literatūros kurinių jų tar
pe ir lietuvių. Netolimoj ateity 
bus išleisti Vienuolio, Biliūno ir 
k. raštai.

KAUNAS. (Lž). — Liepos 
31 d., 5 vai. vak. aviacijos leitn. 
Kraucevičius su vienu kareiviu 
mėgino naujai atremontuotą or
laivį. Palėkę virš 100 metrų auk
štyn prie Aerodromo, orlaivio 
mašina truko ir orlaivis nukri
to. Leitenantas su kareiviu už- 
tnušti. Orlaivis sudužo.

PABĖGO PAŠTO VIR-
SIN1NKAS--------

Redaktorių bylos

“Lietuvos Rytų” redaktorės 
byla dėl inkvizicijos, paminėji
mo buvo teismo trumpai nagri
nėta ir tapo prijungta prie ki
tų tos pat redaktorės bylų ant
roj instancijoj-

Del “Lietuvos Kelio” “Kry- 
žuočių” buvo tardytojo tyrinė
ta redaktorė /ZavišaitS. Norima 
rasti straipsny kurstymas vie
nos tautos prieš kitą.

Kunigas bylojo:
“Skelbimas evoliucijos moks

lo, kad mos esą beždžiones pa
daryti, o ne pono Dievo pada
ryti, duos tokių vaisių, kad 
musų busimos kartos, musų 
vaikų vaikai taip sugyvulės, 
suž vėrės, sunuožmės, kad bai
su ir sakyti. Jei žmogus tiki, 
kad jis iš beždžionės kilęs, tai 
jis ir gyvens ir darys taip, kaip 
beždžionė.”

Dvasios pagautas kunigas 
ėmė deklamuoti:

“O, laike, suk atgal savo 
amžių kelionę —

“Padaryk mane vėl, bent 
šiai nakčiai, beždžionę!”

To, matyt, buvo perdaug ir 
beždžionei. Ji pasirangė, išsi
šiepė ir, dantis kalendama, 
krykždama, šoko ant pamoks
lininko, kone parblokšdama 
mergaitę ir neištraukdama iš 
jos šluotkočio.

Pamokslas nutruko. Kunigas 
šiaip taip suvaldęs savo gyvąjį 
argumentą, beždžionę, išsivedė 
laukan iš bažnyčios.

tas 
pa-

Ateinantį sekmadienį 
patsai kunigas žada sakyti 
mokslą apie “Amerikos stabų 
puolimą,” 
jis vartos 
Bažnyčia
tik kaukuoles akių skyles žė
rės šviesa.

kuriam iliustruoti 
žmogaus kaukuolę. 

bus taipjau tamsi,

PINIGŲ KURSAS
■ĮM I IlSlIUlU   — ■   III— ♦

Vakar, rugp. 27, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

Šveicarijos, 100 frankų ..

.. $4.50 
. $5.04 
$16.18 

. $4.42 
. $5.43 
$10.30 
$13.85 
$38.75

. $2.5? 
$26.57 

$18.73

TOKIO, Japonija, rugp.
Vakarinėse provincijose 

lo nauja epidemija, panaši į 
nugarkaulio, smegenų uždegi
mą. Ta liga pastaromis savai
tėmis išmirė apie devyni šim
tai žmonių. Susirgusiųjų 
ta 65 nuošimtis.

mirš-

GHARTUM, Egiptas, rugp. 
27.— Karo teismas, susidedąs 
vien iš egiptiečių ir sudaniečių, 
pasmerkė kalėjimui asmenis, 
dalyvavusius nesenai įvykusio
se Atbaroj riaušėse.

NEW BEDFORD, Mass 
piučio 27.— Massachusetts val
stijos pakrašty paskendo‘ žve
jų laivas Wandener, plaukęs iš

Bedfordo. Žmonės išgel--Nevv 
bėti.

Iš Vilniaus

rug-

Lietuvių mokyklų vargai
Jau daug kartų buvo rašyta 

apie lietuvių mokyklų persekio
jimus Varnionių valsčiuj ViL 
niaus apskr. Kai “Rytas” lai- 
mėjo bylas policijos išk^lt$£ 
prieš Lietuvių Švietimo Draugi
ją “Rytą” teisme ir kai išrūpi
no mokykloms Švietimo Kurato
rėj os leidimus, vietos lenkai 
griebėsi savotiškos priemonės 
tramdyti lietuvių švietimo dar
bui. Vietos policija suėmė “Ry
to” draugijos mokj^klų turtą, už
dėjo antspaudus ant mokyklų 
butui ir namų savininkams drau
džia duoti butą lietuvių moky
kloms.

Del tokios padėties “Byto” 
buvo kreiptasi į Vilniaus ap
skrities Storastą .ir gauta raš
tu atsakymas, kad vietos poli
cijai duotas įsakymas leisti ati
daryti mokyklas.

Praslinko jau kelti mėnesiai, 
artinasi ruduo, o Varnionių po
licija nei ^nemano nuimti ant- 
spaudĮų nuo butų ir grąžinti lie
tuvių mokykloms paimto tur
to.

KAUNAS (Lž). — Naktį iš 
rugpiučio 7 į 8 dingęs su pašto 
kasos raktais Giedraičių pašto 
Viršininkas Izidorius Garla. I

Minimas Garla .yra kilęs iš j 
Vilniaus krašto, Švenčionių val
sčiaus, Burbos kaimo.

Manoma jis pagrobęs iš paš
to įstaigos geroką sumą pinigų žu; menka atmaina temperatu- 
bėgo savo tėviškėn — į šven- * roj; vidutinis šiaurėryčių vė- 
čionių valsčių, Burbos kaimą, jas.

Vakar temperatūra vidutinei

Krato lietuvius kunigus
Paskutiniu laiku Vilnijoj len

kai padarė daug kratų pas lie
tuvius kunigus.

O R H
Chicago ir apielinkė. - Gra-

čionių valsčių,
Tomis dienomis kaip tik praėjo 
pro želvą į Giedraičius įvertin- siekė 800 F. 
tas pašto pakietas virš 9,000 
litų.

Šiandie saulė teka 6:09, leid
žias 7:34.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstam, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokips 
kliūtys stovii ant kelio greitam susižinojinfrii 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

-
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Binghamton, N. Y.
Lietuvių Socialistų Sųjungos 

33 kuopa rengia piknikų nedė- 
lioj, rugpiučio 31 d., 2 v. p. p., 
Jono Plėšto giraitėje. Gerbia
mieji ir gerbiamosios, malonė
kite atsilankyti į šį LSS 33 
kuopos rengiamų piknikų, šis 
piknikas bus šiemet paskutinis, 
— jau artinasi ruduo. Todėl 
kiekvienas, jaunas ar senas, 
nepraleiskite šios progos pa< 
skutinį kartų pasilinksminti 
šiemet tyrame ore. Taipgi tu
rėsim lietuviška orkestrų.

Jeigu lietus lytų tų dienų, tai 
piknikas įvyks ant rytojaus 
toj pačioj vietoj’.

Pikniko rengimo komitetas.

So. Boston, Mass.
So. Bostono ir Cambridge'iaus 

socialistų išvažiavimas.

Rugpiučio 24 dienų (nedę- 
lioj) buvo puikus Cambridge 
ir South Bostono socialistų iš
važiavimas. Buvo privažiavę 
apie 3() afitomobilių ir vienas 
busas; viso* žmonių buvo su
virs 2(X). Per diena jie žaidė 
įvairias • žaismes, o į vakarų 
buvo įvairių lenktynių.

Pirmiausia buvo lenktynes 
moterų. Pirmų • prizų laimėjo 
sidabrinę druskinyčių S. Va
leikiene. Po to buvo vyrų* lenk
tynės. Pirmų prizų, pypkę, lai
mėjo J. Valaitiejns, antrų 
V. Ambrozaitis —■ po 
Iš merginų greičiausia 

kuri 
popieros.

buvo 
gavo 

baksą laiškams popieros. Iš 
Nomvoodo vyrų buvo greičiau
sias Po v. Babilas, iš So. Bos
tono — J. Neviąckas ir Snap- 
kauskas, iš Cambridge — A. 
Valeika. Ant galo iš visų ke
turių greitųjų buvo greičjaų- 
siais A. Valeika iš Cambridge 
ir J. Snapkauskas iš Bostono. 

Mažos mergaitės laimėjo pir
mų dovaną Mild. Anaslukė, ant
rų — Vird. Michelsoniukė. 
Berniukai laimėjo pirmų do
vaną Alb. šadis, antrų — Alb. 
Kliamka. Ant galo buvo lei
džiama 1 1 K žiedas; turėjo 
tekti tam, kurs duos paskutinį 
dešimtukų. Teko St. Zarvec- 
kiui; pinigų pasidarė $11.60. 
Gabi gale drg. S. Michelsonas 
pasakė trumpų gražių prakal-

Išvažiavimas
Shamekllo 
netoli

įvyko ant V. 
ūkės, Kilis, Mass.,

Nor\vood, Mass.
—Raulinaitis.

Detroit, Mich.
Pereito mėnesio įvykiai.

Liepos 1 d- lankėsi čia su 
prakalbomis A. Bimba ir Dun- 

dulis. Prakalbas rengė visa 
traioG darbiečių organizacijų. 
Bimba kalbėjo apie "Laisvės“ 
bylų su kunigu Petkum. Pla
čiau apie tų kalbų čia nerašy
siu, nes skaitytojams yra, ži
nom* jo la deklamacija, kurią 
jis deklamoja važinėdamas po 
Amerikos lietuvių kolonijas: 
apie išvertima į anglų kalbų 
“Laisvės” 3 metų, apie 12 do
lerių advokatui į valandų ir 
kitas nesąmones, kur sako, 
“kad ‘Laisvės’ byla yra svar
biausia su klerikalais ir jei ši 
byla bus pralaimėta, tada visi 
lietuviai progresyviai turės už
daryti savo burnas prieš kleri
kalus ir jų blogų 
negalės kiūtikuoti 
visuomenei.” Čia 
visi melai Bimbos 
yra visiems gerai

nėra patraukta už 
ji skelbė laisvamany- 
ji vedė kovų su kle- 
bet už tai, kad netu-

darbų nieks 
bei parodyti 
tai ir gludi 
kalbos. Juk 

žinoma, kad
“Laisvė” 
tai, ka(t 
1)£;; kad 
rikalais,
rėdama faktų apraše apie ku
nigą Petkų, apie jo blogus 
darbus su gaspadine. Tai užtai 
liko “L.” patraukta teisman.

Ir jei “Laisvė” pralaimėtų by
lų, lai visai nenukentėtų prog- 
resyvė visuomenė, bet nuken
tėtų pats Bimba, Pruseika ir 
kiti, kurie apie “Laisvę” susis
pietę turi šiltas vieteles ir be 
jokios atodairos šmeižia kitus. 
Ir Bimbai yra daug baisiau 
prarasti šiltų vietelę, kaip kad 
visų progresyvę visuomenę.

Dundulis šį sykį buvo gana 
suvargęs. Ir pradėdamas savo 
kalba persiprašė, kad jis šian
die rėkti negalėsiąs, nes gerk
lė esanti užkimus, — šaltį tu- 
rys. Iš jo kalbos nebuvo gali
ma suprasti kų jis norėjo* pa
sakyti. Manau, kad jis ir pats 
nežinojo kų jis kalbėjo. Sako, 
visos pirmiau buvusios parti
jos bei organizacijos tai buvo 
mėšlas. Tai tau ir išvada stu
dento Dundulio. Paskiaus sa
ko, kad dabar vienintelė darbi
ninkų organizacija tai Darbo 
Partija. Kur grutei atsiskiria 
nuo pelų ir tt. (matyt jis ne
žino nė savo partijos vardo). 
Pasnaus pradėjo šaukti, rody
damas savo pilvų: “Mums, dar
bininkams, reikia tik bulvių, 
kopūstų, kopūstų bulvių.” Iš 
visko matyt, kad Dundulis bu
vo pusėtinai alkanas, kad jam 
ir prakalbas sakant kopūstai 
su bulvėmis sapnavos. Matyt, 
kad Dundulis jautėsi labai blo
gai gryždamas iš SLA seimo. 
Tur būt gerai jį išprosijo už 
kvoderinį cigarų, kurį tauti
ninkai buvo nupirkę 1922 me
tų seime, Detroite, kad jis par
duotų darbiečins ir kitus prog
resyvius delegatus, kų jis ir 
padarė. Dabar tur būt vargšas 
už tų cigarų tiek gavo į kailį, 
kad net kalbėti negalėjo ir 
gerklė užkimo nuo rėkimo.

Po prakalbų buvo klausimai, 
i kuriuos Bimba atsakinėjo. 
Nors buvo tokių klausimų, 
kaip rinkimas aukų ir jų kon
trole, Į kuriuos įkimba negalė
jo atsakyti, bet jis pasikvietė 
sau į pagelbą fanatikes kūmu
tes, kurios gąsdino klausėjus 
išmetimu laukan ir kitokiomis 
kankinėmis. Taip tos prakal
bos sorkėmis ir užsibaigė, Žmo
nių buvo nedaug, • palyginant 
su skaičium lietuvių gyvento
jų Detroite.

I iepos l d. Detroite buvo 
tos pačios traicės išvažiavimas 
j Pa’lmer Parkų, kad pakenkus 
kairiųjų piknikui. Bet čia mu
sų 'broliai gavo nosį. Nuvažia
vau, žmonių neperdaugiausia; 
musų darbiečiai nusiminę, kad 
labai daug lietuvių važiuoja į 
kairiųjų piknikų. Pabuvęs ir aš 
nuvažiavau j piknikų pažiurė- 

par- 
juo- 
triu-

uoli, buyę nemažai muliuko, 
taipjau vėliaus buvę ir nema
žos jnuštynės, kur jose tekę ir 
pačiam jagamaščiui. Mat pas 
mus parapijonys be mėnulio 
spindulių tai nei žingsnio. Tų 
patį daro ir savo piknikuose.

Liepos 22 d. buvo 
vadinamų “didžiųjų” 
biečių organizacijų, 
buvo vidutiniškai,
vieta prasta, Saxonija parke, 
tai žmonės labai neužganėdin
ti buvo. O kas niauriausia tai

piknikas

Žmonių 
Bet kaip

» ’ ’ 4 emas aukų kiekvienam parengi
me, be aukų jie niekur negali 
apseiti. Tų patį rinkimų aukų 
darė ir šitame piknike.

Liepos 27 d. įvyko Apšvie- 
tiečių išvažiavimas. Išvažiavi
me buvo nemažai žmonių su
sirinkę. Prasidėjus programai 
aš apleidau ir nuvažiavau į 
Lygiečių ir Meno Sąjungos pik
nikų. Nuvažiavęs j piknikų pa
mačiau, kad piknikas yra suvis 
apmiręs. Žmonių mažai įivjjė 
patys nusiminę vaikščioja lyg 
ką pametę.

* *

Pas mus, 
jau nemaža 
čiai žmonių 
Dar kurios dirbtuvės ir dirba, 
tai ir tos didžiumoj dirba pusę 
laiko, apie 3 ar 4 dienas i sa
vaitę. Darbininkų žmonių gy- 
venirrlas, daros vis sunkesnis 
su kiekviena diena. Pragyveni
mas yra gana brangus, o už
darbiai mažėja su kiekviena 
diena. Priežastis to visko gal 
yra tame, kad kaip kituose 
miestuose, taip ir pas mus dar
bininkai yra neorganizuoti. Vi
sos automobilių Išdirbystės yra 
skebšapės. Rodos šitas klausi
mas turėtų būt visų darbinin
kų klausimas — organizavimas 
automobilių darbininkų, bet 
jis yra užmirštas pas mus. Vi
si lietuviai ir kitų tautų žmo
nės yra paskendę frakciniuose 
ginčiuose dėl politikos; • bet 
ekonominis klausimas užmirš
tas. Darbininkai turėtų 1 rinitai 
ap:e šį klausimų pagalvoti: ar 
ne laikas butų mesti visus gin
čus į šalį ir dirbti visų bend
rą darbų —• organizuoti unijų 
automobilių darbininkų? Tuo 
darbu turėtų rūpintis visi su
sipratę lietuviai bei kitų tau
tų darbininkai. Mes turime or-

Detroite,, prasidėjo 
bedarbė. Tukstan- 
vaikšto be darbo.

Ketvirtadienis, Rugp. 28, ’24;ago. UI.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR M AL j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSą 

ANT NAUDOS.

“TRIMITO”,
Kaunas, Laisvės AL, Nr. 26

Nori žinoti

!

Maura

JOHN KUCHINSKAS
■ LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavilt 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, 
petkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis..

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

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

GREITA KELIONĖ LIETUVON
White Star Line

Greičiausia kelionė Lietuvon.
N. Y. —»• Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Hoineric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Harrtburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelione. 

Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

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

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

privatiŽką gydymui kambariu
Čia atėję gauna 

goriausi Ameriko-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS ,

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisčs ir real estate — 
specialybe. Utarninko ir ketver
ge vakare Naujienų ofise’

1739 So. Halsted St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard £H0 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

ganizuoti uniją, kad pageri
nus musų pačių darbininkų

valandas, kad visiems butų 
darbo. Tuo turi rūpintis patys

gyvenimą, kad panaikinus nuo darbininkai, nes tai yra musų
šmotų darbą ir sutrumpinus kasdieninis darbas. —Aidietis.

Kas ((ėdasi Lietuvoje, plačiam pasauly, ore ir ant vande
nų; kaip gyvena artimieji ir tolimieji kaimynai, koky jų 
gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

SKAITYKIT “TRIMITį"
Jame rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama kal
ba parašytą: apie naujausius išradimus, įvairiausius nuo- 
tikius įvairių tautų ir žymesniųjų žmonių įvairiose epo
chose, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir kitų 
tautų gyvenimo, eilių, straipsnių svarbiausiais dienos 
klausiniais, daug gražių apysakų žymesniųjų lietuvių ir 
kitų tautų rašytojų, įdomiausių įvaįycnybių/'jupkų,' poil
sio valandai ir daug, daug naudingų pasiskaitynvų.

“Trimitas” vienas turtingiausių rr pigiausių lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė ketvirtadieniais, knygos 
formato 32—48 ^puslapių.

Prenumeratos kaina- š. m. antram pusmečiui:
Lietuvoje — 6 litai; Užsieniuose — 1/i dol.

Adresas:

Daininiku irMuzikantų
BRD ■ D ■ \ 'Žiniai

Sandaros Knygyne randasi sekanti 
Dainų ir Muzikos veikalai:

ĖGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ, Opera, vienintelis lie
tuvių gražiausia Muzikos-Dainų veikalas, kaina $10.00

KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai
nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaina ....... 5.00

GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška, 
kaiqa ...      3.00

LIETUVIŠKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra
žiausių dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
, kaina ... .....................a.................  .%.... ,...........1.50

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias sąsiuvas, kaina......... 25
BIRUTĖ, Kvartetai ir Duetai, kaina ................................. 30

Taipgi randasi kiti veikalai Geih. Kompozitorio Miko 
Petrausko, norinti gauti Dainų ar Muzikos veikalų, rašy
kit sekančiu antrašu:

ti. Nagi žiūriu — pilnas 
kas žmonių. Kairieji tik 
kiasi iš darbiečių, kad jų 
sas nuėjo niekais.'

Liepos (i d. buvo SLA 21 kp. 
susirinkimas ir delegatų rapor
tai. Susirinkt man buvo neper- 
ciiin susirinkę. IS ili’lc-
gatų raportų pasirodė, kad šis 
Seimas darbiečiams nepavyko, 
nes pralaimėjo viską, ką 
laimėję Detroite.

Tų pačių dienų buvo 
pi jos p: knikas. Kiek teko

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnejusių 
Ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Kaina BO ir 85 centai.
Klauskite pas aptiekorius. J

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOSif 10VVA.į

PURITAN MALT
. Stovi pirmiausia minty 
tų kurie pažysta.

Stipriąusias, 
Turtfngmusia's

Padarytas iš parinktų 
miežių. Virš 4,500,- 
000 kianų parduota pe
reitais metais^ 
“Augščiausio!* Rųšics” 

Geriausios Pasekmes
Dviejų rūšių *7— Plain 
Puritan Malt Extract 
su. 3 uncijų pakeliu 
apynių ir Puritan Hop- 
Flavored Malt Sugar 
Syrup.

PuriTan
'M$0A<0 (MA A B 1* «XTRACT

'Highcst GtuaHty“

1S
advokatas

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

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

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

JOHN I. BAGOZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda byla* viRu<»» Teiamuosa. Etrrami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus

7 South Dearbom Street 
Telefonas RaPdolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

Boston, 27, Mass
■ *

*■

buvo

Adresas

Adresas

Data

Siuntėjo

jišką bl X lydy
mo. Diddla akai-

pa ra
sų ži-

PriCmimo
Priėmimo
Valandos:

327 E. Street,

NAUJIENOS,
• 1739 So. Halsted St 

Chicago, III.
šiuomi siunčiu $ 
sekamu adresu f
Vaidas Pavarde

MmM.

Namų

Bridgeporto

LIETUVĄ

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

Tel". Dearbom 9057

A. A, SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
. 77 

Cor.

J. P. WAITCHES 
>LAWY’ER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randdlph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tek: Pullman 6377
■ JL

ŠEŠTADIENIO 
NAUJIENOS 
Dabar užima Nedėlios Naujienų vietų ir ftalima i>riomi

ni eroti t i skyrium nuo dienraščio 
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOS

Kainuoja Suvienytose Valstijose Metams $1.50; Pusei 
Metų $1.00; Lietuvoje ar užsieniuose Metams 

$2.00; Pusei Metų $1.25
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOSE

Telpa daugybė mokslinių raštų, apysakų, eilių, juokų 
ir žinių. Užrašykite šeštadienio Naujienas savo gimi
nėms Letuvoje ar i tokias vietas, kur dienraštis negali 
reguliariai pasiekti. į

Del patogumo užsirašydami šeštadienio Naujienas 
iškirpkit ir naudokit šį kuponų:

KUPONAS^

ir meldžiu siuntinėti ŠEŠTADIENIO NAUJIENAS

domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą dubti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kj mokesti gali kiekvienas ištesiti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiika pa 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite alevatorią 

iki 5 augšto.
metvą toje gsaiSiojcs 

kambarys 606 dėl vyrų.
kambaryj 608 dėl motetą
Kasdien nuo 10 ryto iki f 
vai. vakare. Nedalioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, se^edcN b 
•ubatoje nuo1 10 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

Pinigai
iš

NAUJIENASi ‘

1210 So. HaMcd St.,
Tel. Boulevard 9663.

Jei nori z turėt 
nuolatinį draugą - 
skaityk Naujienas.

W. Washington St. v 
VVashington & Clark

Tel.: Hyde Park 3395
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[valėtų. Tik bėda yra tame, kad gelis manė. Jis visuomet turė- 
| abelnai, darbininkai yra geros jo savo nusistatymą ir nepasida

vė savęs pasukti lengvomis sva
jonėmis. Jis buvo kantrus ir į- 
sitikinęs į palengvą veikimą, — 
nuolatinį veikimą svarbių socia
lių permainų. Jis turėjo nepa
prastą būdą tarpe musų entu
ziastingų draugų. Tas jo thalo- 
nus išdidumas todėl, kad jis ne
sitikėjo greitai didelių permainų. 
Jis žinojo, kad kelionė bus ilga 
ir, kad jis negalės pasiekti pa
čios viršūnės.

Jis netikėjo į greitą permainą, 
kuri nuvalytų kelią naujai siste
mai. Jį nedžiugino Ir dideli mi
nių aplodismentai dėl įgytos di
delės jėgos. Kuomet ateidavo 
laimėjimo momentas, jis visuo
met ramiai šypsodavo ir tartum 
galima buvo įskaityti jo minty
se: — “Mes dar toli nuo tos ho
rizonto linijos; mes nešame sa
vo, vėluką, bet daugelis musų 
suklups pusiaukely ir ten sustos, 
kol mes dasieksime savo perga
lę”. Musų judėjime buvo ir yra 
visokių žmonių; žmonių su as-* 
menine ir draugijine neapykan
ta ; isterikų, fanatikų, perdaug 
didelių idealistų, ieškotojų gar
bės ir išdidumo ir ieškotojų 
draugų ir meilės. Otto Brans
tetter turėjo didelę meilę savo 
darbui-patarnavimui. Heine yra 
pasakęs: “Mes neturime idėjos; 
idėja pagauna mumis ir nuveda 
mus iki grabo”.

Otto Branstetter tikėjo į So
cializmo Filosofiją ir jo supra
timu, tas tai bus išgelbėjimas 
civilizacijos.

dė daug noro dirbti ir pasišven- ĮUUfor:o oilnnn 
timo socializmo ir darbininkų IViUlui 18 SUPilUj 
reikalams. Visi ligi vieno užsi
mokėjo nario mokesnį, Ir ligi 
metų galui užsisakė partijos or
ganą “Socialdemokratą”. Aptar
ta daug gražių sumanymų. Tu
rint tiek gerų norų kaip bata- 
kiškiai, reikia tikėtis, kad žod- 

greitai virs darbu. Geriau- 
jums, draugai, kloties.

Batakių darbininkas.

Kaip komunistai rūpinasi 
darbininky reikalais

j abelnai, 
širdies žmonės ir vis linkę savo 
ponams pataikauti. Kaip ateina 
rinkimai, tai jų boseliai arba pa
samdyti ppnų-kapitalistų šune
liai, pradeda darbininkams pasa
koti, kad jų partija, republikonų 
arba demokratų, tai tikrai val
dys šalį gerai, taip kaip valdė ir 
iki šiol. O jei išrinksite kitus 
kokius, tai šalis gali visai pra
žūti arba pasidaryti taip, kaip 
Rusijoj kad yra — tikra anar
chija. Tas gąsdinimas daugelį 
darbininkų visai sulaiko nuo bal
savimo, arba jie balsuoja už sa
vo priešus—republikonus arba 
demokratus.

< Taip neturėtų būti.
Kiekvienas darbininkas-pilie

tis turi rūpintis pir/niausiai sa
vo klasės reikalais. Jis privalo 
veikliai dalyvauti šalies politi
niame gyvenime.

Šįmet Amerikoje, pirmu 
kiu istorijoj, visi darbininkai 
si jungė į progresyvį bloką, 
šiol daugelis ir organizuotų dar
bininkų balsuodavo tai už demo
kratus, tai už republikonus. šį
met jau bus kitaip. Jie griežtai 
atmetė kapitalistų partijas, o 
pasiryžę yra balsuoti už progre
syvius, kurie gina darbininkų 
reikalus.

Taip turėtų padaryti ir kiek
vienas lietuvis-pilietis. Gana 
jau klausyti republikonų ir de
mokratų visokių prižadėjimų. 
Jie moka tiktai prižadėti, o nie
kuomet nieko neduoda.

Darbininkai ir piliečiai turi 
patys pagalvoti ir savo balsą ne- 
numesti republikonams arba de
mokratams, bet suvartoti savo 
draugų ir savo klasės apgynimui 
ir apsaugojimui, — privalo bal
suoti už progresyvių tikietą.

Anglijos darbininkai jau tai 
.atliko, — atsikratė nuo kapita- 

K listinių partijų, o išrinko savo 
draugus — Darbo Partijos na
rius, kurie dabar veda šalies 

. tvarką daug geriau ir darbinin- 
visa* nc' kų reikalai yra aprūpinti geriau- 

su vieny o gaymu |3U(ju< Anglijos dar- 
levo lucijo.-.hijjHjjjkni jau rengia kelią ir so

cialistinei tvarkai.
Amerikos darbininkai nori

svaigstanti, silpnėjanti
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neo-komunizmo

Rašo H. Kontarovich
Vertė A. ž.

(Užbaiga)

Nauja komunistinė taktika 
pasirodė “perstaigus pasuki
mas” komunistiniame judėjime. 
Daug vietinių komunistinių sek
cijų pakėlė maištą; kai kuriose 
vietose pasireiškė skilimas. Ko- 
minternas tuo budu, kad ir ne
noromis, išleido savo pareiški
mą delei naujos taktikos. — 
“Mes norime suvienyto fronto 
su visomis kitomis frakcijomis 
darbininkų judėjime, taip, kad 
mes galėtumėm suskaldyti juos 
iš vidaus”.

Bet kaip nelaimei, nei viena 
kita nekomunistinė diarbininkų 
organizacija, nesutiko su komu
nistų '‘suvienytu frontu”. Su
vienytas frontas yra tik tuo
met geras, jei visos partijos į 
jį eina su gerais nbrais. Bet vi
sai nėra galimas dalykas dėtis 
su tokia partija, kuri iš kalno 
pasisako, kad ji dedasi tik su 
tuo tikslu, kad vėliau savo prie
šą sunaikinus. Tuo budu komin- 
ternas pats save sukritikavo- 
Komunistų judėjimas, tuo bu
du pasiliko kaipo atskira sekta 
viso kovojančio darbininkų kla
sės judėjimo.

Ta nauja taktika suvienyto 
fronto liko galutinai pralaimė
ta netik abelname diarbininkų 
judėjime, bet ji atnešė blėdies 
ir pačių komunistų organizaci
jai. Iš raporto ketvirto komuni
stų kongreso n|es sužinojome, 
kad kiekviena sekcija, kuri pri
guli prie komunistų internacio
nalo, yra suardyta vidurinėj sa
vo kovoj, kad masės darbinin
kų, kurie buvo paklausę komu
nistų gražių žodžių, šalinasi nuo 
jų. Geležinė disciplina komuni
stų internacionalo nesulaikė 
įvairių sekcijų rėmuose “tikrai 
revoliucinio komunizmo”. Tar

pe pačių komunistų apsireiškė 
kairiasparniai, kurie daugiau 
buvo įlinkę prie anarchistų. O 
kiti komunistai liko tiktai ko
munistais iš vardo, bet prakti
koje didžiausi reformistai ir 
oportunistai-

Padėtį tarptautiniame komu
nistų judėjime nuo trečio iki 
ketvirto kongreso, Zinovjevas 
aiškina sekamu budu:

“Yra labai lengva priimti re
zoliucijas, bet yra daug sunkes
nė, užduotis kuomet reikia 
praktikoje veikti; mes norėjo
me padaryti tarptautinę vienos 
savaitės kampaniją narių pri
rašymui prie musų partijos, bet 
tas nenusisekė, todėl, kad dau
gelyje vietų musų partija dar 
nėra komunistinė. Per paskuti
nius metus mes bandėme pada
ryti keletą tarptautinių kampa
nijų; tarpe jų ir kampaniją su
vienyto fronto, kuriam buvo 
priduota specialės reikšmės ir 
reikia pripažinti, kad buvo be 
pasekmių”.

Padėtis skirtingose partijose 
nėra džiuginanti. “Francijos 
komunistų partija atsisakė pri
imti taktiką komunistų interna- 
sionalo”... Francijos šiandien 
yra trys skirtingos pakraipos, 
kurios kovoja viena su kita. Ita-

lijos komunistų partija (tai yra 
likučiai Italijos partijos) “labai 
tankiai veikia prieš nusistatymą 
komiteto Italijos klausimuose”. 
čeko-Slovakijos oportunistinė 
dauguma prašalinta nuo revoliu
cinės mažumos. Norvegijoj ko
munistų partija yra tiktai iš 
vardo. Norvegijos komunistų 
partija nuo to laiko jau yra su
skilusi. Pildomasis komitetas 
komunistų internacionalo yra 
skirtingas pažiūrose kas link 
Lenkijos komunistų partijos. 
Balkanų Federacija gyvuoja la

ibai silpnai... “Anglijoj... mes 
augame labai silpnai; turbut nei 
vienoje kitoje šalyje komunistų 
judėjimas nedaro tokį mažą pro
gresą”... “Amerikoje komunis
tų partija smarkiai skaidosi. To
dėl Amerikoje su musų judėjimu 
yra sunkiausia užduotis. “Aus-Į 
trijoj padėtis yra bloga”, 
novjevo raportas ketvirtam 
gresui).

Ketvirtame komunistų
grėsė viskas buvo piešiama juo
domis spalvomis link komunis
tų judėjimo visose šalyse. Nau
ja taktika pasirodė 
praktiška. Vietoje 
fronto ir iškėlimo
visame pasaulyje, apsireiškė pil
nas susiskaldymas į sektas. Des- 
peratinis bandymas susijungti 
su visais “išdavikais ir kontre- 
voliucionieriais, kuriuos taip i i • - i □ j i • • i. ... . 2., F abejones, kad darbininkams pasmerkė ir niekino dar tik nese- . ,... siseks pergalėti kapitalistų klanai, nuėjo niekais. • • x-. • , , .'sę; jei tik pas juos bus sutari

mas ir vienybė. Todėl kiekvie
nas darbininkas-pilietis lai nesi
duoda savęs daugiau vadžioti 
už nosies, nei republikonams, 
nei demokratams. Visi darbi- 
ninkai-piliečiai šįmet privalo ati
duoti savo balsą už progresyvių 
kandidatus!—Pilietis.

(Ži
li on-

sy-
su- 
Iki

Komunistų latikraštis ‘Trav- 
da” 160-am N. iš liepos 17 d., 
aprašihėja komunistinių profe
sinių s-gų internacionalo kon
gresą. Laikraštis talpina Vokie
tijos atstovo Gekkerto kalbą 
apie streikuojančių darbininkų 
šelpimą. Štai ką kalba “tikra
sis” darbininkų reikalų gynė
jas: “Negalima eikvoti streikų 
fondo streikuojančių darbinin
kų maitinimui. Streikų fondų 
lėšos turi būti leidžiamos tik 
grynai operativinės reikšmės 
reikalams”. Toliaus bekalbėda
mas Gekkertas sako: “a g i t a- 
cijos tikslais mes pri
valome reikalauti iš savivaldy
bių pašalpos streikuojantiems”. 
P. Gekkertas gerai žino, kad ir 
Vokietijoj ne perdaug savival
dybių, kuriose darbininkų at
stovai sudaro daugumą. Visose 
kitose sėdji buržuazija. Ji ne tik 
neduos streikuojantiems pašal
pos, bet kuo galėdama parems 
kapitalistus kovoje su darbinin
kais. Jei streiko fondus apver
sti tik “operatyvės reikšmės rei
kalams”, o alkanus darbininkus 
penėti pašalpos viltim iš savi
valdybių, tai reiškia neboti apie 
streiko laimėjimą ir tik rūpin
tis sukelti “ūpą” darbininkų 
tarpe- Toks žygis komunistų 
lupose vadinasi patarnauti pro
letariato pasaulinei revoliucijai. 
Gi iš esmės tai yra visokių su- 

Yra labai retas at- kilimų ir riaušių provokacija, 
sitikimas, — tikėti į filosofiją, tai yra pragaištingas darbiniu-

kų jiegų žlugdymas, iš kurio 
pasinaudoja vien buržuazija ir 
reakcija. Taip “pasidarbavo” 
komunistai savo laiku ir Lietu
voje. Kaip Gekkertas, gali kal
bėti arba Maskvos agentas, ar
ba buržuazijos, nes buržuazija 
visuomet džiaugsis, kuomet 
streikuojanti darbininkai bado 
bus priversti priimti tokias dar- 

^bo sąlygas, kokias jiems pasiū
dys kapitalistai — nugalėtojai. 
Sotus alkano nesupranta. Taip 
yra ir su Gekkertu ir ko. So
čiai apmokami išplėštais iš Ru-

žiai 
sios

Konferencija

Surado palengvinimą varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. VU 
suomet rekomenduoja jas.

Bridgeport, Connecticut. — “Aš vi' 
sai buvau nusilpnėjusi, dideli galvos

Šalies rinkimams 
besiartinant

irgi tą patį padaryti. Šįmet bus 
pirmutiniai bandymai. Ir nėra'

ir dėl jos tiek daug nukentėti ir 
vis laukti ir laukti tos filosofi
jos vaisių įkūnijimo; — nes mat, 
filosofija yra šaltas dalykas, be 
jokios joje energijos ar entuziaz
mo. Revoliucionieriai ir dideli 
reformistai savo inspiracijas se
mia iš didelių ugninių kamuolių- 
vulkanų ir su tokia ugninia dva
sia, vienur ir kitur jie pasirodo. 
Mes žinome tokius typus; mes 
esame susitikę jų labai daug. 
Otto Branstetter buvo visai kito- 
kis. Jam buvo tikras užsiganė- 
dinimas tikru dalykų stoviu. ^^Jsijos darbininkų pinigais tie 
gyveno čionai tikru gy veniniu, j “vieninteliai” darbininkų atsto- 
bet nelošė ir nežaidė juomi. Jis' 
suprato gyvenimą tai, kaip ištik- tarams bandymų ir gramzdinti 
ro jis yra ir jo nuosprendis bu- darbininkus dar didesnin var- 
vo visuomet teisingas. Tas jo 
nuosprendis pasiliks teisingas ir 
dėl ateities musų partijai.

Norėčiau, kad- galėčiau, išpa
sakoti visus jo nepaprastus ga
bumus, dėl kurių jis visuomet 
skirdavosi nuo kitų savo draugų. 
Tokie 
suomet

L. S- S. VIII Rajono konfe
rencija įvyks rugsėjo 21 d., 
1924, Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. Prad
žia 11-tą valandą ryto.

Todėl visos L. S. S- kp. pri
klausančios prie Aštunto Rajo
no rengkitės prie busiančios 
konferencijos ir prisiųskit dele
gatus nuo penkių narių vieną, 
skaitant nepilną penkinę už pil
ną.

Konferencijos dienotvarkė:
1. Konferencijos atidarymas.
2. Mandatų komisijos rinki

mas.
3. Referatas.
4. Rinkimas konferencijos 

tvarkos vedėjo.
5. Skaitymas tarimų Iš pe

reitos konferencijos.
6. L. S. S. VIII Rajono val

dybos ir komisijų raportai.
7. Kuopų delegatų praneši

mai.
8- Skaitymas laiškų ir atsi

šaukimų.
9. L. S. S. VIII Rajono ne

baigti reikalai.
10- Nauji sumanymai.
11. L. S. S. reikalai.
12. Liet- Socialistų Jaun. 

gos reikalai.
Į3. Socialistų (Partijos reika

lai. ,
14. Lietuvos Socialdemokiyrtų 

partijos reikalai.
15. Konferencijos uždarymas.

— A. Vilis,
L. S. S. VIII Rajono Sekr.

vai gali daryti skaudžių prole-

gan, bet tik Maskva iš jų džiaug
tųsi. Ir Maskva jais džiaugiasi: 
baigus Gekkertui kalbėti, visas 
kongresas pritarė ilgu ir kar
štu delnų plojimu.

(“S. D.”) J. Kairioms.

SOCIALISTŲ PIKNIKAS

skaudėjimai, svai
gulys, 
nusilpnėjimo 
kiti 
kuriuos 
turi. 
Lydia 
ham’s 
Compound pirmiau 
mano vyras sako, 
kad aš vartočiau 
ir vėl. Aš dabar 
vartoju Lydia E.

jautimas 
ir 

nemalonumai 
moterys 

Aš vartojau
E. Pink- 
Vegetable

’inkham’s Kraujo Gyduoles, Kepenų 
Pilės ir šešis bakselius Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Conpound Tabletus. 
Aš dabar jaučiu labai gerai ir aš var
tosiu jas dar tūlą laiką. Aš pasa
kiau savo pusseserei apie tas gyduo
les ir ji nori jas, vartoti. Aš visuo
met rekomenduoju jas”. — Mrs. Hen
ry C. Srrrith, R. F. D. No. 3, Box 6, 
Bridgeport, Conn.
i Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė nuo to
kių ligų. Ji prašalina tų ligų prie
žastis. Mrs. Smith’s patyrimas vie
nas iš daugelio.

Visoje šalyje vartotojai Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, gau
ta daugiau kaip 121,000 atsakymų, ir 
98 nuošimčiai raportavo, kad jiems 
pagelbėjo varaojant jas. Pardavi
mui pas aptiekorius visur.

DR. VAITŲSH, O. D. 
Lietuvis Akiw SoedalistM

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę, ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
1 mokyklos vaikus.

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

Phone Bcolevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai dantų be akanama. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pieitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gaian tuo jame viaą naro darbą, ii 
žemai musą kainai. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tk Street, 
Netoli Ashland Ava.

Piliečiai!
Jau nebetoli tas laikas, kuo

met visoje šalyje piliečiai rinks 
šalies valdininkus, o svarbiausia, 
šalies Prezidentą.

Kaip visuomet, taip ir šįmet, 
svarbiausios šalyje partijos yra 
trys: republikonai, demokratai 
ir socialistai, (šįmet socialistai 
yra susidėję su progresyviais).

Pirm balsavimo kiekvienas pi
lietis turėtų pagalvoti: už kurią 
partiją jis privalo balsuoti?

Mes visi gerai žinome, kad re- 
publikonų ir demokratų partijos 
yra kapitalistų reikalams. Dar- 
bininkas-pilietis jokiu budu ne
turėtų balsuoti nei už demokra^ 
tus, nei už republikonus. Atei
nančiuose rinkimuose visi darbi
ninkai -piliečiai privalo balsuoti 
už progresyvių tikietą.

Kodėl darbininkai privalo bal
suoti už progresyvių tikietą? O 
tai todėl, kad progresyvį tikietą 
remia visi šalies organizuoti 
darbininkai ir sykiu socialistų 
partija. Yra žinoma, kad Cle- 
velande Konvencija, kurioje bu
vo suvažiavę apie 1000 delegatų 
nuo visokių darbininkų organi
zacijų, priėmė platformą, kuri 
griežtai skiriasi nuo demokratų 
ir republikonų platformų. Toje 
progresyvių platformoje yra ap
saugoj ama darbininkų reikalai. 
Ta platforma yra darbininkų ir < 
ją darbininkai privalėtų remti. <

Visai kitaip yra su platformo
mis demokratų ir republikonų. 
Ten darbininkų 
yra užmiršti, 
giškai išeina: 
ninku reikalais 
nei darbininkai jų remti nepri- nebuvo ir pesimistas, kaip dau-

Prie Otto Branstetter 
kapo

(Pasakyta kalba Seyųiouf Sted- 
man’o) 

(Sutrumpinta)

dideli gabumai 
reikalingi yra 

bet jų labai

reikalai visai 
Todėl labai lo- 
jeigu jie darbi- 
nesirupina; tai

Nedėlioj, rugpiučio 31, 1924 
Riverview Parke

Įžanga 35c. Pradžia 10 v. ryto
šiame piknike 

kalbėtojai:
W. T. Mills, iš 

C. J. MacGowan, 
patrick, 
kiti.

bus sekami

Californijos, 
G. R. Kirk- 

Lilith M. Wilson ir

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

RO^ELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 514?

Grieš benas. Bus šokiai. Atei
kite ir atsiveskite savo drau
gus.

vi- 
par- 
retai 

galima surasti. Prie kapo gero
draugo, tiesiog negalima išreikš
ti minčių ir kalbėti begalo sun
ku, — ašaros akyse slopina žo
džius. Mes tiktai galime save 
nuraminai tuo, kad dabar Otto 
Branstetter ir Robert Howe svei
kinasi ir spaudžia viens kitam 
rankas kitame pasaulyje ir jie 
dabar tarnauja kitam tikslui. 
Kiekvienas, kuris gerai pažino 
Otto Branstetter, tikrai verks įr 
gailėsis jo, nes jis buvo didelė 
retenybė šiame gyvenime. O da
bar mes pasakykime savo geram 
draugui paskutinį sudie.

Daug metų praėjo nuo to 
ko, kaip mes sužinojome ir 
siog nusistebėjome, kad pietva
karinės dalies šalies farmeriai 
pradėjo dėtis prie musų parti
jos. Oklahomos valstijoj Otto 
ir jo žmona padarė tiesiog nega
limus dalykus. Farmeriai pra
dėjo prisidėti prie Socialistų ju
dėjimo. Tuomet buvo sunkus 
metai farmeriams ir darbinin
kams. Jie nuolat kentėjo nuo 
žemų kainų, prasto derliaus ir piko nutarta surengti rugsėjo 28 
bedarbių. Musų partija tuomet d. prakalbas apvaikščiojimo su
augo labai smarkiai. Dideli mies- kaktuvių Pirmojo darbininkų In
tai, kuriuose daugiausia gyvena 
darbininkų, natūraliai, buvo pir
mutinės vietos dėl musų parti
jos augimo. Po kiek lai ko Otto 
ir jų žmona įstojo į musų parti
ją. Tas patarnavimas musų 
partijai buvo suteiktas per dvi
dešimtį penkis metus.

Nei vienas žmogus musų ju
dėjime neužsitarnavo tokios di
delės pagarbos, kai Otto. Jis tu
rėjo skirtingą būdą nuo visų, 
kurie atėjo pas mus ir vėl sau 
nuėjo. Jis neveikė pagal muzu 
kos tonus; jo nedžiugino labai

lai- 
tie-

SUSIRINKIMAS
LSS. 4 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyko rugpiučio 19 d. 
Nieko svarbaus nebuvo nutarta; 
tik vienas svarbiausių dalykų

temacionalo, kuriam šešiosde- 
šimts metų sukako. Svarbu 
mums sužinoti jo praeities isto
riją, kaip ir koksai ūpas buvo 
pas darbininkus šešios dešimtys 
metų atgal. Yra daug skirtin
gų dalykų, nes industrija nebu
vo taip išsivysčius kaip mes tu
rime šiandien. Taigi mums rei
kėtų iškalno prisirengti prie tos 
iškilmingos dienos. Visi prisi- 
ruoškįm būti ant tos istorinės 
šventės.

Taigi 4 kuopa ir nutarė pa
rengt prakalbas su geriausiais

Telšiai. — Šiais metais vietos 
socialdemokratų organizacija 
rodo aktyvesnį veikimą. Pasta
ruoju laiku išnuomavo tinkamą 
susirinkimams butą ir įsteigė 
savo skaityklą, kur kiekvieną 
dieną po darbo laikp darbinin
kai gali susirinkti pasitarimui 
apie savo reikalus ir pasiskaity
ti gerų knygų ir laikraščių.

Be organizacinio darbo, orga
nizacijos komitetas duoda pata
rimų vietos ir apylinkės darbi
ninkams, kuriuos dvarininkai iš
naudoja nebodami įstatymo.

Tiesa, nedaug tegalima padė
ti darbininkams, kadangi jie pa
tys neorganizuoti. Kad butų 
skaitlinga ir stipri organizaci
ja, tuomet nereiktų kiekvienam 
atskirai prašyti pono malonės. 
Bet organizacija, turėdama s6- 
vo narių paramos, - pilnai galė
tų apginti jų reikalus. Todėl 
darbininkai, neatsižvelgiant į 
klerikalų — fe^erantų monus, 
neatidėliojant turi kurti savo 
profesinę sąjungą, kurią vado
vautų pačių darbininkų rinkti 
ir darbininkų kovoj prityrę 
žmonės, o ne kunigai ir dvari
ninkų ar bankininkų nusamdy
ti veidmainiai, kurie prisidengę 
nekaltu “darbo federacijos” 
vardu, suka dlarbininkams vir
vę. J.

Wennersten’s
Bohemian Blend

LENGVAI 
PRIREN 
GIMUI

ĮĮIMF lodei, kad apyniai 
ĮĮĮF ir salyklą yra sykiu. 
W Ir jums patiks jo sko- 
F uis.

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICA$O

• r ----------------------L—-i—4—■■■ >

f (>. 'f—1 > i r i ' 
Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary
' profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnų

greiti laimėjimai ir nenunešė jo i kalbėtojais. Vietą prakalbų ir 
banga gražių svajonių. Bet jisjkalbetojjus paskelbsime vėliaus.

—M. J. M.

Batakiai. — Liepos 26 dieną 
po mitingo įvyko batakių kuo
pos pirmasai narių susirinki
mas. Susirinkimų, vedė d r g-. Mi- 
nius. Musų jauni draugai paro-

Nuo
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne- 

! sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

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 lubu, 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 
b- - — - ■------- < ■ >

Dr. Ghiropractor ir , 
Akušerką

ANIELe 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.

Complete' in įltself
' - - - *

Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

i Milet/4utcrStrpp Rasot
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HAUIIENOS I lių balsų dauguma. Dviejų'tlkl'us Maskvoje pagamintus 
trečdalių gi valdžia reich- J>balsius. ^uvo iškelta pora vė- 

'stage neturi. Todėl gali su- kuri> -‘ 
Į sidaryti tokia padėtis, kad laikraščių, žinoj

Tha UthuaatoA !>aily Ii*** i 
Pablishad Daily Except Sunday l 
ty The Lithuaniaa M«w« Fuh. Co., Ine

Bdltoi F- iMzaitta

JL7B9 South HnlatMi Stręaft 
Chicago, 11L 

Tatophvn* Koasorall 86M

sutartis bus ratifikuota, bet 
valdžia negalės ją įgyven
dinti.

Subscription Ratas i 
J8 0C par yaar ia Canada. 

per yoar outaide of Chlcaa> 
f&OO per yaar ia Uhicago. 

3c per copy.

Entared ai Second Clsss filattai 
Ifarch 17th, 1914, at tha Post Office 
pf Chica<o, UI., anaan tha act of 
Ifarch Žnd, 1879.

Nftujienos eina kasdiaa, Išskiriant 
Mkzoadienius. Lsidlia Nauji®n< Beu- 
dr»v4, 1739 So. Halštod St, Chicago 
Dl. — TftlefonMi ItoeMvelt 8l>na

fjhkagoje — paltui
Mvtams----------------------------
Pumi ---------------------
Trima minėdama -----------
Dviem. minatdaui 2------ ~.

_ 4.00
_  2.00
_ 1JW
—, .76

S&Icagoje per n«iiotojw
Vi«M kopija----------------------— 8c
Savitai_________________-
Minefliui----- --- , ■ 7fc

■avienytoaa Valstljoaa, na CMcaioja, 
paltai

lietam*------------------ - — $7.01
Pusti metą ___ . , — 8-60
Trina mlnaalamo------------------ 1*76
Dviem minasiana____ __ _ —
Vienam mAnasiui ----- - -—•Ii

Lietuvon ir kitur ulsianlaAca: 
(Atpiginta)

Metama -----------------------------  58.00
Pusei met< .... ...............  4.00
Trims mėnesiams ______   2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su nisakymu.
• -t ( j »

Akyveizdoje šitokios si
tuacijos Vokietijos valdžia 
ir sako, kad ji sutartį vis- 
tiek pasirašys (žinoma, su 
reichstago pritarimu), o jei
gu reichstagas atsisakys au
torizuoti įstatymus, kurie 
yra reikalingi reparacijų 
plano vykinimui, tai ji pa
leis reichstagą ir paskelbs 
naujus rinkimus.

Visi žmonės, kurie yra su
sipažinę su sąlygomis Vo
kietijoje, laikosi tos nuomo
nės, kad naujuose visuoti
nuose rinkimuose kraštuti
nės partijos — nacionalistai 
ir komunistai — butų skau
džiai sumuštos. Taip mano 
ir valdžia, ir dėlto ji taip 
griežtai kalba su opozicija.

Šiomis dienomis pamaty
sime, ar vokiečių atžaga
reiviai turi drąsas daryti ob
strukciją Londono konfe
rencijos nutarimams, ar ne.

“Vokietijos valdžia yra 
pasiryžusi pasirašyti Lon
dono sutartį, .nežiūrint ar 
reichstagas tam pritars, ar

” Taip skamba kai kurių 
pranešimai iš

Apžvalga

korespondentas 
šitos žinios dar 

kad Vokietijos

ne. 
telegramų 
Bėrimo.

• Vienas 
deda prie 
pastabą,
žmonės esą per ilgus laikus 
papratę gyventi po despotiš
ka valdžia, įr dėlto jie mažai 
paisą, ką darąs dabartinis 
m'misterių kabinetas.

Taip blogai su Vokietija 
nėra. Žmonės tenai, tiesa, 
nevisuomet parodo aukštą 
politinio subrendimo laips
nį, bet jie vis tik nėra savo 
valdžios vergai. Į stambiuo
sius politikos klausimus jie 
gal būt reaguoja gyviau, ne
gu amerikiečiai.

Ir Vokietijos valdžia vei
kiausia nemano diktatoriš-

Amerikos telegramų agentū
ros.

Marxo - Stresemanno ka
binetas ketina pasirašyti 
Londono sutartį, bet ne 
prieš reichstago valią, o tik
tai su reichstago pritarimu. 
Tą pritarimą tečiaus kabine
tas turi užtikrintą iš anks
to. •

Už sutarties pasirašymą 
stoja ne tiktai tos buržuazi
nės partijos, iš kurių yra

Ž1OPLIAU, KAIP BIMBA

Vienas, Genių Dėde pasira
šęs, asmuo pasakoja Brooklyno 
komunistų organe, kad “Nau
jienų” redaktorius penkeri me
tai atgal jan} pasakęs, jogei iš 
partijų nesą jokios naudos, nes 
“politinė partija — kažkoks 
raugalas”. Prie 'šito žioplo iš
misto jisai priduria dar, kad 
“Naujienų” redaktorius buvęs 
karo, metu “Lloyd: George’o ir 
VVilsono socialistas”.

Tai yra kvailesnis melavimas, 
negu kad Bimba meluoja savo 
rašymuose apie socialistus.

Nėra mažiausio reikalo mums 
ginčyties deliai- to, ką “Naujie
nų” redaktorius esąs kada nors 
kam nors privačiai “pasakęs”. 
Jisai pakankamai kalba viešai, 
(per laikraštį ir prakalbose), 
idant kiekvienas, kuriam rupi, 
galėtų žinoti jo pažvalgas visuo
menės klausimais. Bet kur to 
“Laisvės” begėdžio akys, kad ji
sai drįsta “Naujienų” redakto
riui prikaišioti “lloyd-george’- 
izmą” ir “wilsonizmą”?!

Toms idėjoms, kurias Wilson- 
as skelbė, pasiskolinęs Iš tarp
tautinės demokratijos (taika be 
aneksijų ir kontribucijų, tautų 
apsisprendimas), “Naujienų” 
redaktorius, žinoma, pritarė, bet 
VVilsono politiką jisai visuomet 
griežčiausiai kritikavo. O Lloyd 
George’ui “Naujienos” pasakė 
gerą žodį viso, rodos, tiktai vie
ną kartą, būtent tuomet, kai ji
sai mėgino’atsteigti taiką Euro
poje, pakviesdamas į Genujos 
konferenciją nugalėtąsias val
stybes, Vokietiją ir Rusiją.

sudaryta valdžios koalicija' Tam komunistų pakalikui te- 
— -demokratai, katalikų(čiaus mes galime pastebėti, jo- 
Centras ir liaudies partija, 
bet ir socialdemokratai. Iš 
to pasidaro aiški dauguma1 
reichstage.

gei, nežiūrint to, kad “Naujie
nos” buvo ir tebėra priešingos 
kuone visam kam, ką darė Wil- 
sonas ir Lloyd George, jos vis 
tik Rinitą kartų geriau sutiktų 

-----------  būti priskaitytos prie VVilsono 
Vokiečių valdžios keblu-Lloyd George’o “garbintojų”, 

irias yra ne tenai, kur jį ma
to kai kurie Amerikos ko
respondentai.

Balsų jai gali pritrukti vėl MARIAMPOLĖS REALE 
■ ' " • GIMNAZIJA

! negu dėtis prie Rusijos “čeką” 
arba prie tos partijos, kuri su
tverė šitą budelių įstaigą!

reichstage ne Londono su
tarties ratifikavimui, bet 
pravedimui tų įstatymų, be

. i. , i-x | vvi eme aidituuL ivičt i tani puiris
kurių nęgali būt pradėtas Reaię Gimnaziją, šį kartą jai 
reparacijų plano vykininias.-progos davė komunistu demon- 

Ekspertų planas reparacL Jstracija,’ parengta Marianipblė- 
jų klausimui išspręsti reika- Je-
Jauja šiokių-tokių pakeitimų! Ta. demonstracija (Įvykusi 
.y , . .. . .rugpiucio 3 d), matyt, buvo la-
Vokietijos konstitucijoje, o menka Kuomet žmonės ėjo 
konstituciją reichstagas ga- iš bažnyčios po pamaldų, kele
li keisti tiktai dviejų trečda- tas komunistų ėmė sukauti tam

Klerikalų spauda Lietuvoje 
vėl ėmė atakuot Mariampolės

liavų ir išmėtyta atsišaukimai, 
pasak Lietuvos 

o iš aukšto, kad 
demonstracija buvo rengiama, 
suėmė būrelį demonstrantų ir 
nusivedė į nuovadą. Tuo viskas 
ir pasibaigė.

Bet tarpe suimtųjų pasirodė, 
kad yra vienas Realės Gimna
zijos mokinys. Ir štai klerikalų 
spauda pradėjo šlykščią kampa
niją prieš tą mokyklą.

Kauno “Rytas” rašo:
“Suimtųjų tarpe yra 4 žy

deliai, 1 realės gimnazijos 
auklėtinis, vienas mokytoj ų 
seminarijos įr viena panelė- 
Šitą komediją rengė ir jai va
dovavo realės gimnazijos auk
lėtinis, pas kurį rasta ir ko
respondencija su Rusijos ko
munistais.... Gaila tik moky
tojų seminarijos auklėtinio, 
kuris aklai pasekė realės gim
nazijos ‘rojaus’ iniciatorius. 
Te iš aukščiau pasakyto kiek
vienas sprendžia, ko verta ir 
kurios rųšies piliečius auklė
ja dar taip nesenai ‘Lietuvos 
žinių’ skiltyse į padanges kel-. 
toji Mariampolės reale gim
nazija”.
Iš šito 

kiai kyšo 
čio noras 
zijai. ■

Jo paties paduotieji faktai ro
do, kad tarp 7 suareštuotųjų 
komunistų buvo tiktai vienas 
Realės Gimnazijos mokinys. Vie
nas mokinys buvo ir iš moky
tojų seminarijos. B e. t “Rytas” 
šio gailisi, o dėl pirmojo smer
kia visą gimnaziją. Tai vadina
si katalikiška “teisybė”.

aprašymo labai aiš- 
klerikalinio dienraš- 
įkąsti Realei Gimna-

BOLŠEVIKAI SUTIKO
MOKĖT SKOLAS

Už-

pa-“Manchester Guardian 
skelbė anglų-rusų susitarimo 
tekstą. Bendroji sutartis aiškiai 
rodo, kad sovietų valdžia atsi
žadėjo Londone savo senosios 
“principialės” pozicijos. Ji su
tiko grąžint pirmesnių jų vald
žių skolas ir duoti atlyginimą 
Anglijos piliečiams, kurių tur
tą bolševikai konfiskavo arba 
nacionalizavo.

šeštame bendrosios sutarties 
paragrafe sakoma, kad Sovietų 
Respublikų Sąjunga —

“pareiškia, jogei ji pakeičia 
savo parėdymą iš sausio 28 
d., 1918 m. (apie buvusios 
imperatoriaus valdžios Ir lai
kinosios valdžios skolų panai
kinimą) ir apsiima patenkin
ti, nurodytomis šioje sutarty
je sąlygomis, reikalavimus 
Britanijos piliečių, turinčių 
paskolų bonus, kuriuos išlei
do arba garantavo buvusioji 
Rusijos imperatoriaus vald
žia arba miestų savivaldybės 
teritorijoje, kurią cįabar val
do Sovietų Sąjunga....”
Dešimtas sutarties paragra

fas sako, kad —
* /

“Sovietų Respublikų Sąjun
gos valdžia pakeičia patvar
kymus apie pramonės įstaigų 
ir žemės nacionalizaciją ir su
tinka derėtis su Britanijos 
piliečiais deliai pramonės 
įstaigų arba koncesijų, ku
rios buvo nacionalizuotos ar
ba panaikintos, tikslu įvykin
ti teisingą atlyginimą už 
kius reikalavimus”. . 

I

Taigi bolševikų valdžia 
tik galų gale buvo prispirta
mesti savo patvarkymus, ku
riais ji savo laiku taip didžia
vosi- Jeigu bolševikai, ažuot 
skelbę skolų panaikinimą, butų 
senai pareiškę, kad Rusija dėl 
savo ekonominio suirimo nepa
jėgia šioje valandoje atsiteisti 
su savo kreditoriais, ir butų 
prašę, kad jie palauktų su sko
lomis ir sutiktų jas bent dali
nai atleisti, — tai sovietų val
džia nebūtų turėjusi nė dešim
tos dalies kliūčių gauti kitų ša
lių pripažinimą ir naują pasko
lą.

Dabar gi, po šešių su puse 
metų spyriavimosi dėl tų sko
lų, bolševikai visviena yra pri
versti jag pripažinti ir mokėti.

to-

vis
at-

'sb.

Jacob Wassermann Verte Kast. August.

GOLOVINAS
(Tęsiny®)

Atsigrįžęs jis pastebėjo Mi- 
tią ir tarė: “Geras vaikas- Gaila 
jo. Jam bus sunku prie visko 
paprasti. Tu juk busi mūsiš
kis, kai paaugsi?” Marija išblyš
ko ir sudrebėjo, kai Mitia hero- 
ingai atsakė: “Ne, aš visuomet 
laikysiu tėvo pusę!’’ Golovinas 
pusi juoke. Geras auklėjimas, 
poni”, tarė jis ir pažiurėjo į 
Mariją. “Geras auklėjimas ir 
geras kraujas!” Jis ironingai 
pasikloniojo, nenuleisdamas nuo 
jos savo žvilgsnio, aštraus, 
žiauraus, neatsikratomo žvilgs
nio, kuris šaltai ir ramiai vėre 
ją perdėm ir vis aiškiau ir aiš
kiau rodė savo paslėptą tiksią. 
Marija išlaikė tą žvilgsnį ir nu
leido akis tik tada, kai paste
bėjo kitų žiūrėtojų nusistebėji
mą. Goloviną pašaukė jo paly
dovai, ir jis pasuko link jų. 
Laiptuose pasirodė dar du jū
reiviu- Jiedu tempė viešbučio 
virėją; jį kaltino šnlpavlmu: 
kas tai pranešė, kad jis iš lango 
daręs kokius tai signalus. Golo
vinas davė įsakymą ir jūreiviai 
tuoj surišo nelaimingąjį. Šeimi
ninkas bandė teisinti virėją, bet 
Įtai nieko negelbėjo. Menasse 
tuo tarpu spėjo pasikalbėti su 
grafu Duchorskiu ir vengru ir 
vėl priėjo prie Golovino. Patem
pė jį už rankovės ir mirktelėjo 
akia, nepaisydamas jūreivio šal
tumo. Golovinas tylėjo, bet tai 
tik dar labiau padrąsino Menas
se. Laikydamosi savo taktikos 
jis ir čia paminėjo tą sumą, ku
li galėjo būti pamatu tolimes
nėms deryboms. Golovinas neti
kėtai uždėjo ranką jam ant pe
ties ir kreipėsi į šalia stovintį 
jūreivį: “žinai, Maksim Maksi- 
mič, ką sumanė šis niekingas 
kirminas? Nė mažiau, nė dau
giau, kaip papirkti mane! Pasa
kyk jam, kiek aš kaštuoju- Ko 
gero, jo liežuvis prie gerklės 
prilips, kai jis sužinos mano kai
ną”. Menasse buvo galutinai 
parblokštas. Jam tai buvo per
daug netikėtina. Jūreiviai kva
todami ėmė laiptais eiti žemyn. 
Golovinas norėjo eiti kartu su 
jais, bet paskui ant pirmų pa
kopų lyg ko tai svyruodamas 
sustojo.

Vi
PASIŪLYMAS

Ta scena buvo suvaidinta gan 
sparčiai. Paskutinius žodžius 
Marija girdėjo jau iš tolo. Ji 
įėjo į kambarį, kur Eugenija ir 
Arina ruošė vaikams guolį. Ji 
atsisėdo kampe ir priglaudė prie 
krutinės Vanią. Mitia priėjo prie 
jos lyg laukdamas iš jos pagyri
mo: jis pats abejojo, ar teisin
gai jis pasielgė. “Tu pasielgei, 
kaip geras ir narsus vaikas”, ta
rė ji, bet tuoj-permainė kalbą ir 
paklausė, kur miegos Efim Le- 
antjevič. Studentas atpiovė 
duonos Aliošai ir Fediai ir mirk
telėjo Mitiai, kad ta^ii tylėtų. 
Marija nieko nebesakė. Ji neri
mavo. Jos mintys buvo užim
tos Golovino pasirodymu. Jo ma
nieros, jo gestai, jo akylios me
talinės atspalvos ąkys, liesi au
kšta figūra, nervinga burna, 
greita kalba, neįmanomai lanks
tus balsas, — visa tai įstrigo jos 
galvoje. Staiga prasivėrė durys, 
ir į kambarį įėjo jis pats.

Ją visą pagavo koks tai ledi
nis šaltis. Vania iš pykčio ėmė 
spardytis. Norėdama apsaugoti 
save uuo nederamo žvilgsnio ji 
apsigobė skepeta ir klausiančiai 
pažvelgė į Goloviną.

“Aš norėčiau su, jumis pasikal
bėti viens ant vieno, Marija Ja
kovlevna”, tarė jis šaltu oficia- 
liniu tonu. . <
/ Ji’nuštebo ir, patrąukiusi ;pe- 
čius, apsidairė aplink. Bet'jis ty
lėjo ir stovėjo laukiamojo pozo
je: ji pasuko galvą ir tylėdama 
davė ženklą Eugenijai, kuri iš 
savo pusės pašaukė Ariną ir 
Nastę. Efim Leontjevič irgi da- 
siprotėjo: pavadino vaikus, ir

■OH

“Dar ir daugiau. Aš negaliu! 
daleisti to, ko aš paskui galėčiau ‘ 
gėdytis. Kas manim neatsitik
tų, aš privalau pasitenkinti 
prieš tai, kas iš manęs turi tei
sės atskaitą reikalauti”.

“Niekai”, sumurmėjo Golovir 
nas. “Tai panašu į tai, lyg aš 
bandyčiau pakartoti su jumis 
istoriją nuo boule de suif. Ne, 
juokams krėsti aš neturiu nė 
laiko, nė noro”. Jis pastebėjo

Iii J OS 
ŽINI1S

Crowe reikalauja kartuvių
Vakar Caverly teisme, kur
• • t ' • • .... .

asmeniniai
3ūsų nau-

galvojo:

netiesa? 
kad 
tik 
Ir 

jus

visi kartu išėjo iš kaihbario. 
Marija po senovei žiurėjo į jū
reivį klausiamai.

Golovinas pratarė: “Jūsų žy
das — tarpininkas paskaitė ma
ne plėšiku ir pasiūlė man savo 
išpirkimą. Man rodosi, kad jus 
irgi prie to dalyko esate prisi
dėję. Jeigu jis nebūtų taip juo
kingas, aš šiandien pat patemp
čiau ant lekternos stulpo”.
, ‘‘Jis ne mano tarpininkas, ir 
aš nežinau, ką jis jums siūlė”, 
šaltai atsakė Marija.
f “Tai nedaro skirtumo poni, 

dėl jūsų prisidėjimo prie to rei
kalo negali būti abejojimo. Visi 
čia įmaišyti. Tiesa, gan naivu 
tą rolę skirti tokiam niękadėjui. 
Jums reikėjo prie to neprileisti. 
Bet nejaugi tos jūsų akys iškar
to įgijo tokią blogą opiniją apie 
mane? Kodėl jus patys nepasi
naudojote proga ir nebandėte 
patirti apie dalykų padėtį? Tiesa 
pasakius, aš to laukiau. Ir tas 
faktas, kad aš pats 
į jus atėjau, neišeis 
don?’.

Marija sujudusiai 
ką jis tuo nori pasakyti.

Jis žingsniavo po z kambarį, ir 
sukišo rankas į kišenes. Paskui 
tėsę, jau kiek lėtesniu ir aiškes
niu balsu: “Aš stovėjau'čia prie 
laiptų ir galvojau: iš kur tas 
toks keistas balsas? kas tai per 
keista moteris? Matei tu jau 
tokį asmenį? ir kaip galėjo at
sitikti, kad nematei? Na, ir aš 
nutariau pirmą žingsnį padaryti. 
Tai jums malonu, ar
Aš gerai suprantu, žinoma, 
mano asmuo gali jumyse 
pasibjaurėjimą pagimdyti, 
nežiūrint į tai, aš visgi į
atėjau. Atėjau su pasiulymu 
padaryti savo rųšies kovos pa
liaubas.”

“Su kokiu pasiulymu?” nai
viai paklausė Marija.

Jo i>iudoname, raumeninga
me, vėjo užgrudytame veide pa
sireiškė nepasitenkinimas. Ka
dangi jo nervai buvo nepapras
tai įtempti ir reikalavo greito 
nuosprendžio, tai visoks vilkini
mas tik didino jo nerimavimą. Jo 
balse pasigirdo žiaurumas, kai 
jis pro dantis prakošė: “Del jū
sų aš turėjau pasitenkinti be
langių kambariu viršuje. Aš 
tikiuosi, jus man atlyginsite už 
tai.”

“Atlyginsiu? Kaip tai? Ką jus 
tuo norite pasakyti ’’

“Tai, kad jus privalote ateiti 
pas mane į kambarį j ’

“Kaip tai? Aš jūsų nesupran
tu.” '

Jis piktai suraukė veidą. “Aš 
norėčiau, kad jus šiąnakt suteik- 
tute man garbės savo atsilanky
mu”, pakartojo jis.

Marija linksmai nusišypsojo.
“Man tai reikalinga”, tęsė jis 

ir atkišo smakrą, “labai reika
linga, — aš paaiškinsiu jums 
paskui, kodėl. Aš tai nutariau, 
ir todėl nebandykite mane per
tikrinti. Visvien tai bergždžias 
darbas”.

Marija vėl nusišypsojo. '“Aš” 
visai nesidomiu svetimomis min
timis”, tarė ji paprastai, “o per
kalbinėti jūsų aš nė nebandy
siu”.

Jis priėjo arčiau. “Tai jūsų 
galutinis atsakymas ?” paklausė 
jis staiga smalsiu tonu.

Ji linkterėjo galvą. Vania, ku
rį ji laikė ant jos rankų, ėmė 
verkti. “Padėkite vaiką”, sušu
ko jis, “jis man kliudo!” Marija 
paglostė vaiką, ir tasai nutilo. 
Golovinas įsispitrijo į jos ranką. 
Marija pasiskubino paslėpti ją 
po vaiko pagalvės. >>

Kokiom^dvierh minutėm pra
ėjus jis vėl pradėjo: “GeĮai, kal- 
bėkiva svietišku manierų. Ko 
jums bijotis?”

“Tik savo nuomonės apie sa
ve”. /

“Ir daugiau nieko?”

,j'. J Į
I? J. _______

jos nusistebėjimą dėl jo litera- j teisiami yra jauni mliilionieriai 
tinio išsireiškimo, bet tik padarė Žmogžudžiai, Nathan Leopold ir 
grimasą. “Jūsų baimė nepama- . .
tuota”, tarė jis, “ir nepakanka- ul_01as T,ai Ja.u 
mai išmintinga. Aš esu pasi-! lnc v° a t1 a Ja. Jis^ aštriai 
rengęs pasiūlyti jums išeiti, ku-18^1.6 Jaunus žmogžudžius ir

• • , , . . , . • X.- reikalavo jiems kartuvių, smer-n jums bus labai patenkinami. , _ Tx w . , • , - , .Av . , ’ • . . i ke Darrową ir kiekvieną kita,As privalau vesti derybas del.kuris kartuvgms iegI •’ 
hkuno jūsų personos, jūsų vai- įsikarJči tjek riebjai 
kų ir visų jūsų sankeleivių. Jei- jo ka)bėti> ka<J rejk jn
gu jus atsisakote nuo tų derybų, ti iš teism() visas moterIs p.(_ 
tai tuo pačiu jūsų likimas auto- galios tiek jsjkal.ščiavo> kad ir 
matiniai tampa išspręstas. Prie- teis6jas ne kartą tl||.sj() jį stab_ 
šingame atvejyje, prieš jus toki dyti( kad primintį kur jis yra 
rizika, su kuria sutiks kiekvie- —— i—• 
nas sveikai protaujantis žmo- bylos 
gus”.

“Kam reikalingos tos naktinės į}’ 0 inaži^usia už kelių dienų, 
derybos užlose?” paklausė Ma- ls ^rės viską nuodugniai ap- 
rlja, purtydama galvą. “Pasaky-:svars y 1 1 - 
kitę man jūsų išlygas, o aš pa- Iš
sakysiu jums, ar priimtinos jos/{i 
man, ar ne”. ,i

Jis nusijuokė. Ne, nelaimei, mams jis apleisiąs Chicago ir 
tai neįeina į mano išrokavimus’-’,1 vyks veikiausia į Atlantic City, 
atsakė jis ironingai. “Tokiame Nuosprendį išneš už kokios sa- 
atsitikime aš tolygiu pasisekimu vaitės-ar dviejų savaičių laiko- 
galėčiau derėtis su jūsų,, ištiki-”

mttuotas
čia galėtų eiti"kalba, negali butifT^ *, ’ -------- ; , ,
apmokama skambiais pinigais. namas surengime apiplesi- 
„. .. . .. tv I mo pašto traukinio.Rizika yra rizika. Is mano pu-• • • sės, butų labai neišmintinga vai-.

Richard Loeb, kalbėjo pats pro-

į Su Crowe kalba užsibaigs ir 
' / 1 nagrinėjimas. Teisėjas 
betgi ne tuojaus išneš nuospren-

svarstyti ir peržiūrėti nieku- 
Irius įrodymus, kurių jis nesi
klausė ar neskaitė, kaip jaunų
jų t žmogžudžių prisipažinimas 
prie žmogžudystės. Svarsty-

į Kiek 
dinti prieš jus Atilos vaidmenį. ’ vakare 
Bet kaip ten nebūtų, vienok aš nois, 

• • ■ «» • 1 i • • • r- -
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atgal, 
Roundout, 

užpultas 
traukinio

laiko 
ties

-liko 
esu šio miesto direktorius, ir j u- traukinis, iš 
sų likimas randasi mano ran-pmta apie $2,000,000 pinigais ir 
koše. Nieko nepadarysi, taip bonais, kurie iš Chicagos buvo 
jau dalykai susidėjo. Iš kitos1 siunčiami šiaurvakarinių valsti- 
pusės aš, puikiai suprantu, kad jų bankams. Dalyvavusius ta- 
prie paliesto klausimo reikia la-,me apiplėšime plėšikus pasisekė 
bai atsargiai eiti. Ir jeigu jus greitai suimti, daugiausia pa
raudate ,kad prievarta link jūsų stangomis vieno geriausių paš-
yra nepadorus dalykas, tai aš 
esu pasirengęs duoti jums rim
tą pasižadėjimą. Aš pasižadu

vėlai 
llli- 

pašto 
pa-

to šnipų-inspektorių, William F. 
Fahy. Veik visi suimtieji prie 
kaltes prisipažino* Bet nežiūrint

nč plauku neprieiti arčiau to at- V*SU šnipų pastangų, negalima
stumo, kuris jūsų asmeniui nėra 
pavojingas. Aš duodu jums tą j 
žodį ir jus galite manimi pasi
tikėti. Jeigu jus atsisakysite ir Į 
nuo to, tai už pasekmes jus tiki 
viena atsakominga tebusite”. Jis' 
apsisuko ir ėmė į duris eiti. “Aš 
laukiu jūsų, Marija Jakovlevna”, 
tarė jis. “Laukiu jūsų už va
landos. Nevilkinkite perdaug il
gai. Naktys labai trumpos”.

Marija atrodė sujudusi. Pri
ėjęs prie pat durų, jis dar kartą 
atsigrįžo ir pakėlęs galvą tarė: 
“Aš esu azartinis 
tuo pačiu laiku 
Apskritai imant, 
tavimas čia labai 
Galimas daiktas, kad rytoj mu
ms teks iš čia pasitraukti. Kal
bama apie vokiečių prisiartini
mą. Tąsyk mes, žinoma, nebe- 
suspėsime teismui jus atiduoti 
ir jus atsikratysite* nuo musų 
gan pigia kaina. Pagalvokite 
apie tai, ką aš jums dabar pra
nešiau. Pagalvokite tinkamai, 
—juk tai gan įdomu.

Jis pranyko.
Į kambarį sugrįžo tarnaitės 

ir vaikai. Pavalgę kiek, visi su
gulė ir puo nuovargio tuoj su
migo. Studentas atsigulė že
mai prie laiptų. Marija irgi 
atsigulė į lovą, bet nenusirengė. 
Netikėtai pasigirdo barškinimas 
į duris. Menasse prašė, kad jam 
butų leista su ja pasikalbėti. At
sakyti jam buvo negalima. Jis 
įdomavo, apie ką ji kalbėjo su 
Golovinu. Visi sankeleiviai la
bai susijudinę. Lyg akmuo nu
puolė nuo jų, kai jie pamatė, kad 
tas baisūnas užėjo į jos kamba
rį. Marija buvo visai bejėgė. 
Bet davė suprasti, jog dar yra 
viltis. Mpnasse pareiškė^ jog 
tik ji galinti prašalinti pavojų. 
Grafas Duchorskis prašęs jo 
perduoti savo begalinę pagarbą. 
Visi laukia nuo jos* stebuklo. Eu
genijai pasisekė, ant galo, iš
prašyti pleperį Menasse lauk.

(Bus daugiau)

lošėjas, bet 
ir sąžiningas, 
musų viešpa- 

nepatvarus.

buvo susekti to apiplėšimo va
dovo, kuris, šnipų nuomone, tu- 

; j vėjo dirbti pašte ir dįioti plėši
kams visų reikiamų nurody
mų.

Pasikviesta geriausius šnipus 
iš rytinių valstijų ir paleista 
juos į darbą — jieškoti apiplė
šimo vadovo. Ir štai vakar ta
po suimtas tas gabiausias paš
to šnipas VVilIiam F. Fahy, ku
rį ir kaltinama yra vadovavime 
tuo apiplėšimu. Iš jo pareika
lauta užsistatyti $500)00 kauci
jos ir išvežta į Geneva kalėji
mą.

Fahy prie kaltės neprisipažy- 
sta. Jis sako, kad tai yra suo
kalbis jo priešininkų kaip tarp 
kriminalistų, taip ir pačiame 
žvalgybos departamente- Jis nu
matęs, kad jam rengiama kil
pos, bet jis nieko nedaręs, nes 
tikisi prirodyti savo nekaltybę. 
Bet jis visgi prisipažino, kad 
tarp dalyvavusių traukinio api
plėšime yra artimų jo draugų.

NUŠOVĖ MUŠEIKĄ

“Johnny” Philips, pasikilbęs 
North Sidėtf mušeika, su dviem 
ar trimis girtais draugais atėjo 
į Northern Lights kabaretą ir 
pradėjo ten kelti triukšmą, ’l’a- 
po pašaukta policija. Nespėjo 
policistai prieiti prie jo stalo, 
kaip Philips ir jo draugai atsta
tė į policistus savo revolverius. 
Policistams nieko kito nebeliko, 
kaip iškelti rankas ir klausyti 
mušeikų įsakymų. Kabarete ti
lo didžiausias sumišimas, kiek
vienas bego laukan, tą sumiši
mą dar labiau padidino patys 
mušeikos, pradėję betiksliai šau
dyti- Jie išsivedė tris policistus 
ir bandė susisodinti juos Į sa
vo ' automobilių. Bet tuo tarpu* 
atvyko daugiau policistų ir jie 
į mušeikas pradėjo šaudyti. Phi
lips krito ant vietos nušautas, 
kits mušeika irgi liko pašautas, 
bet pabėgo, vienas ar du mušei
kos pabėgo automobiliu.

■ ........ ..... 1 t—;■■-----
(Tąsa ant 5-to pusi.)



Ketvirtadienis, Rugp. 28, ’2!
K— .... ................... ... HMUII—.

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
.....................................  ■■■■— Į—— I ...............................................................

♦

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Jaunas lietuvis prisipaži 
no prie žmogžudystės

Antanas Valanis prisipažino, 
kad pagelba kito vaikino ir 
savo sesers, jis užmušė perei
tą balandį moterį.

,rai rengiasi streikuoti, teatrų 
savininkai nusileido ir padarė 
naują sutartį su muzikantų uni
ja- Tečiaus kad išvengus strei
ko ir laimėjus sutartį, turėjo 
nusileisti ir muzikantai. Jie rei
kalavo 20 nuoš. algos pakėlimo 
reguliariniems muzikantams ,fr 
10 nuoš. ekstra samdomiems; 
laimėjo gi- 7i/> nuoš. reguliari
niems ir 5 nuoš. ekstra. Tai yra 
pirmas pakėlimas algos 
kantams per pastaruosius 
rius metus-

muzi- 
ketu-

Du jauni vyrukai, jų tarp 
vienas lietuvis, prisipažino poli
cijai, kad pereitą balandžio mė
nesį jie užmušė Mrs. Bessie 
Gaensslen, gyvnašlę, jos namuo
se 217 So. Irving Avė. *

Tais prisipažinusiais 
žmogžudystės vaikinukais yra

Kimbark State Bank 
reikaluose

prieš porą metų
Kimbark State

depozi torių

Jau 
riusio 
Roselande, 
tas komitetas veikia. Nors ban-

užsidja- 
Bank, 

išrink-

Antanas Valanis (ar Valinas), ^as lau sena^ užsidarė, bet ban- 
19 metu, 1315 W. 14 PI ir Wil- k° turtas nėra likviduotas ir iš- 
liani Lydon, 16 metu, 1453 So. dalintas depozltoriams. Tuo tar- 
Loomis St-

Policija taipjau jieško dviejų! 
jų pagelbininkių Lucile Mar- 
shall, nesenai pabėgusios iš Ge- 
neva pataisos namų dėl mergai- banko namą už $70,000," bet dle- 
čiti ir Onos Valaniutes, Antano , pozitorių komitetas tą, pardavi- 

žinomos kaipo sulaiko ir teismo įsakymu

pu receiverio lėšos didėja ir da- 
, bar tos lesos siekia jau $50,- 

rJOOO.
Receiveris bandė parduoti

Valanio sesers 
“Peggy”.

Abu žmbgžudžiu suimta kele
tą dienų atgal. Juos išdavė Eve- 
lyn Novak, kuri ’jnesenai buvo 
Geneva pataisos namuose ir bu
vo suijnta už menką prasikal
timą. Norėdama pasigerinti po
licijai ji ir papasakojo ką gir
dėjo Geneva namuose apie tos 
moters užmušima.

Po kelių dienų klausinėjimo 
užvakar vaikiščiai prisipažino 
prie kaltės. Jie pasilakė, kad jie 
girdėję, jog > ta gyvnašlė laiko 
daug pinigų namuose. Abi mer
ginos sutiko jiems'pagelbėti. Jos 
nuvyko pas tą gyvnašlę a^ią vi
durnaktį, palikdamos juos gat
vėje. ‘Viena jų paskui atėjo ne
va pasakyti nelaukti, bet ištik
tųjų, suleisti juos į namą.

Valanis prisipažino, kad jie 
surišo Gaensslehienę ir užrišo 
jai burną.-Paskui jie buvo bur
ną atrišę, bet ji pradėjusi šauk
ti. Tada jis nuplovęs /telefono 
viela, užrišęs jai ant kaklo ir 
jie ją?pasmaugė. Iškratę namus 
jie pabėgę.

žmogžudystė buvo surasta se- f o mokyklos, 3201 S. Halsted 
karną dieną, kada ji neatėjo S t, Jis nesenai susižeidė irgi 
dirbti į valgyklą 1259 So. Hal-1 koją. Su juo atsitiko nelaimė 
sted St., kur ji buvo kasierė. — besitaisant apie namus ko- 
Del žmogžudystė? buvo suimti 
jos meilužis, jos buvęs vyras ir 
dar vienas vyras, bet juos pa
leista dėl stokos įrodymų.

pardavimas atidėtas veik mene
sio laiko, kadangi komitetas ma- 
no, kad tas namas yra daug 
daugiau vertas, negu receiverio 
nustatytoji kaina.

s

“NUMIRĖLIS” NUSIŠOVĖ

Vakar “Naujienose” buvo ra
šyta, kad Isadore Khyne, pasi
davęs New Yorko milionierium, 
liepos 24 cl. apsivedė su Betty 
Levy, kuri 'keletą dienų atgal 
gavo iš Kanados telegramą, kad 
jos vyras liko užmuštas nelai
mėj Toronto ir kad ji važiuotų 
į New Yorką, bet ji vieton to 
išėmė varantą areštavimui jos 
“mirusio” vyro, kadangi pasiro
dė, kad jis turi kitą pačią ir 
dvejetą vaikų Ir kad tikroji jo 
pavardė yra Isadore Kahne.

Po to timaus jo mirimo, už
vakar jis sugryžo namo — prie 
pirmosios pačios, kuri gyveno 
pas jos tėvus Max Posner, 3330 
Ilutchinson St. Jis manė tur
būt, kadi jo antroji pati'paklau
sė jo telegramos ir išvažiavo 
New Yorkan, taip kad jam dau
giau jos nebeteks matyti. Bet 
sugryžęs rado, kad jo pirmoji 
pati viską žino, žino ir giminės, 
žino ir visa Chicaga. Jis skubiai 
pasakęs nieko nežinąs priėjo 
prie vaikų, juos paglamonėjo ir 
pabučiavo, paskui išėjo gatvėn 
ir nusišovė. Jis krito ant vietos 
negyvas.

TEATRŲ SAVININKAI 
NUSILEIDO

Su Darbo Diena Chicagoje 
grūmojo kilti teatrų muzikan
tu streikas, kuris butų palietęs 
visus didesniuosius teatrus.’ Mu
zikantai reikalavo pakėlimo al
gos. Derybos tęsėsi ilgai ir 
streikas rodėsi neišvengtinas, 
nes teatrų savininkai jokiu bū
du nenorėjo sutikti pakelti mu
zikantų algas. Tečiaus pamatę, 
į<ad muzikantai nenusileis ir tik-

. LEIBOWITZ

Liet. Moksleivių Susiv.
Am. Seimas

kos styliumi. Čia irgi begalo šėrininkai, gal jie turėtų ge>- 
bus žingeidi!. ’ resnę laimę — gal jie greičiau

Karolis Sarpalius. Jo niekas • namą pastatytų ant bendrovės 
lotų.

Bendrovė jau turi lotus nusi
pirkusi prie Michigan Avė. 
104 gatvės. Lotai nupirkti 
bai patogioj vietoj, todėl 
labai ir kyla vertėj, dabar 
juos butų galima gauti trigu
bus pinigus. Planai jau paga
minti. Saugiąją šėpą nupirkta, 
tik reikia pinigų ir pradėti sta
tyti namas, 
turi pinigų 
padvigubinti 
rios neturi 
surengti po 
naudai. Draugijos turi raginti 
savo narius, kad kiekvienas 
jų narys nusipirktų bendrovės 
Šerų. Dar yra ir progresyvių 
žmonių, kurie nėra pirkę bend
rovės šėriĮ; jie turėtų būtinai 
nusipirkti, o juos pasektų ir 
kitų sriovių žmonės. Kol mes 
neturime savo svetainės, tai 
draugijų parengimai esti ne
skaitlingi, todėl kad draugijos 
rengia parengimus tai vienoj, 
tai. kitoj svetainėj, o žmonės 
gerai nežinodami kokioj sve
tainėj yra parengimas draugi
jos, visai susilaiko nuo lanky
mo parengimų. Kad 
draugijų parengimus 
gesnius, turime įsigyti 
mą su svetaine.

Pereitas šėrininkų 
kiinas neįvyko 
priežasčių

nepaguldė. Jis šaukė visus ris
tis. Jis paguldė Wm. -Demetra- 
lą; jis turi irgi gerų pretensi- 
jų prie šių ristikų.

Taigi šie ginčai tarpe šių 
vyrų turės pasibaigti ateinan
čiame sezone.

Dar gal bus įdomiausios ris
tynės, tai tąrpe Johny Meyers 
ir Karolio Požėlos. Jie tai jau 
senai yra taip sakant 
ly enemies.”

Lauksime aleiiųinčio
*

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

f rieji d-

sczono.

Gauta laiškas nuo p. Karo
lio Sarpalio, kuriame jis rašo> 
kad jam beviešint “tėviškėj” į 
ten atvyko cirkas ir su savim 
atsivežė drūtą 251 svaro mil
žiną. Jis šaukė ką nors iš pub
likos su juo ristis. Sarpalius 
paragintas savo draugų, kurie 
už jį užstatė šimtą dolerių, ėjo 
su milžinu ristis. Sarpalius pa
guldė milžiną į penkias ir pu
sę minutės. Vietiniai žmonės 
sukėlė Sarpaliui ovacijas.

—Itajnutis.

Lietuvių Rateliuose
Roseland
----------r- . ' f;

Jau pęnki metai praėjo, kaip 
čia suorganizuota Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovė. 
Jos tikslas yra įsigyti tam tik
rą sumą kapitalo ir su tuo ka
pitalu pasistatyti nuosavų’ na
mą su svetaine. Tas tikslas te
bėra dar ncatsiektas todėl, kad

Po vasaros karščių1 ir* vėl 
jau prasideda krutėti sportas. 
Ristynės pas anglus jau prasi
dėjo ir Star and Garter teat
re jau kas penktadienį įvyks
ta ristynės. Pas mus lietuvius 
dar kol kas mažai kas girdisi.

Golfas eina gerai, golfistų į I bendrovė neįgijo tiek kapita- 
kokią porą šimtų kasdie lošiamo, kad butų galima pasistatys

parką 
parką 
kitas vietas.

Jie išvaigšto Jackson 
Lincoln parką, Palos 
Laramie, Evanston ir

Aną kartą buvo pranešta, 
kad golfą lošiant sužeista p. 
St. Valančių. Jis pagijo, bet jo 
vietą bene užima dabar p. K. 
A. K. Menas, instruktorius-gol-

ti namą. Buvo dedamos pa
stangos, kad ferip galima grei
čiaus namą įsigyti, bet tas dar 
nepasisekė iki šiol, gal todėl, 
kad nevisi šėrininkai darbavo
si tam. Galima sakyti, tik da
lis šėrininkų dirbo labui bend
rovės, o kiti miegojo ir laukė, 
kada namas užaugs ant tų lo
tų. Dirbantiems šėrininkams 
tas darbas jau nusibodo, da
bar turėtų pavaduoti juos kiti

MADOS

ir 
la- 
jie 
už

kurios 
turėtų 
o ku
tu retų

Draugijos, 
savo ižde, 
savo serus, 
pinigų^ tai 
vakarą bendrovės

padarius 
•skaitlin-
savo na-

Sesija ketvirta
Sesiją, ketvirtą ir paskutinę 

atidarė pirmininkas J. Lapaitis 
4:15 vai. po pietų (sekmadie
ny). Diskusuota alnmnų orga
nizavimo klausimas ir paves
iu Centro valdybai tuo reika
lu rūpintis. Kai kas buvo pa
taisyta ir pakeista bei pridėta 
prie LMiSA Fondo projekto.

Fondo rėmėjų klausimas pa
vesta Centro valdybai.

Renkama sekantiems 
tams Centro valdyba, 
ninku išrinkta
Rinkta slaptu balsavimu. Vice
pirmininku F. šeštokas. Rink
ta viešai. Centro raštininku 
vienbalsiai išrinkta J. Lapaitis. 
Iždininku išrinkta J. tLazdaus- 
kis.

Sekantiems metams nutarta 
rinkti tiktai vieną redaktorių, 
nes, girdi, pereitais metais bu- 
vpytrys pagelbininkai, tai ne
buvo praktiška, o ir nėra rei
kalo turėti daug pagelbininkų. 
Tatai rinkta vienas redakto
rius ir vienas anglų skyriaus 
vedėjas. Redaktoriai patys ga
lės pasiskirti sau bendradar
bius ir pasikviesti juos sau į 
pagalbą. Be to paraginta, kad 
visi studentai turi rašyti įga
vo organą, nes tai jų privalu-

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkew!cz 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

turi 
visi 

ir šerini ūkės malo-

me-
Pirmi-

B. Simokaitis.

Persikėle į naują vietą 
Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 

vakare kasdien.
2347 W. North Avė.

Kampas Western Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.L —■ J

Mis. MICHfflEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

susirin- 
del nežinomų 

todėl sekantis tu
rės įvykti, nes yra labai daug
svarbių reikalų, kurie 
būti apsvarstyti. Todėl 
šėrininkai 
nėkite atsilankyti.

—L.DXB. Koresp.

nus< ęrgaiio vedėjui ir laikraš
tį padarius įdomesniu.

Redaktorium ir vėl tapo iš
rinktas M. J. Šileikis, nežiūrint 
to, kad jis padavė savo rezig-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

pečios paslydo ir išsukę koją. 
Bet dar kol sezonas pasibaigs 
jis manąs pagyti ir dar neku- 
riems golfistams gerai kailį iš
karšti. Mat jis yra profesiona
las lošikas ir skaitosi lietuvių 
čempionas. O dabartiniu laiku 
atsirado daug naujų lošėjų, ku
rie mano apie save gana daug.

Tennis
Jaunuomenė smarkiai irgi 

tame treniruojasi, nes yra pa
skelbtas kontestatf. Jis įvyks 
neužilgo Jackson Parke. Kon- 
testas nuspręs, kas paliks atei
nantiems melams čempionu 
tennise.

Ristynes

ristikai dabar ilsisi 
musų supratimu ilsisi 

treniruojasi.
dabar

2104

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 
ninęrai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

M». HERZMAN ' ’>
—I S RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, 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.

i Dienomis: Canal 
Telefonai* ■< 3r!10, Nakt*icieionai. -c Drexel 0950

( Boulevard 4136

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

Musų 
žinoma, 
o jų, ris tiku,

Karolis Požėla dabar yra 
Edgemere, N. Y., Karolis Sar
palius savo “tėviškėj” Wana- 
mie, Pa., Juozas Bancevičius ir
gi vakacijas turi savą namuo
se su savo šeimyna. Visi jie 
treniruojasi ir laukia progos 
susitikti užbaigti kivirčius. 
Mat pereitame sezone dar neli
ko jų ginčai užbaigti. O gin
čai labai dideli ėjo tarpe šių 
keturių vyrų: J. Bancevičiaus, 
Karolio Sarpalio, Johny Me
yers ir Karolio Požėlos.

Rezultatas pereitų metų bu
vo tokis: J. Meyers paguldė J. 
Bancevičių vieną kartą ir tai 
sužeistą. Jie šiame sezone turi 
persiimti, nes J. Bancevičius 
pirmu kartu paguldė'iJ. Meyerį 
sveiką; atrodo, kad J. Bancevi
čius yra, geresnis. : 1

' Karolis Požėla. Jo niekas ne
paguldė. Jis paguldė J. Bance
vičių graiko-romenų styliumi. 
Bet Bancevičius reikalavo ir 
Požėla prižadėjo ristis Ameri-

No. 2104. Gal nėra nieko papras
tesnio kaip šis žiurstas — suknelė. O 
ar negražiai išrodo?

•Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10, 12 ir
14 metų amžiaus/

Vidutinio ūgio panelei reikia 1% 
yardo 36 arba 40 colių materijos.

Norint 
nurodytų 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio ’ 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

gauti vieną ar daugiau virš 
pavyzdžių, prašome iškirpti

numerį, pažymėti mietą ir

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.... .../......
Mieros................ .........  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valst.)
............■ m -■ ■—.................... — . Him - ■ Ii |

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

»•

Labai Svarbi 4 Žinia Važiuojantiems į 
Lietuvą Rugsėjo Mėnesį

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
Pirma Speciale Ekskursija Lietuvon į Klaipėdą

Ant greito dvišriubinio, su naujausio išradimo dėl atsaugos 
kelionės įtaisymais

LAIVO “ESTONIA”
10 Rugsėjo (September) 1924

p-nas Juozas Smitrus, užveizda Lietuviško Skyriaus Baltijos 
Amerikos Linijos, gerai žinomas Amerikos lietuviams, važiuos 
drauge kaipo vadas ir prižiūrėtojas šios ekskursijos. Jisai su
teiks reikalingas inforrnacijės keloinėje, prižiūrės bagažą ir pa
sirūpins užganėdinti kiekvieną keleivį mandagiai jiems patar
naujant. Moterims ir vaikams keliaujantiems be globos pri
žiūrės, kad būt suteikta specialė atyda.

Trečios Klesos Laivakorčių Kainos:
l KLAIPĖDĄ — $107.00. Į KAUNĄ $107.50

. Karės Taksai Atskirai.
• Atskiros kajutos dėl mažų ir didelių šeimynų su 2-4-6-8 lo

voms. , Važiuojant visu keliu vandeniu tiesiog į Klaipėdą, yra 
tai didelis lietuviams parankamas. Nereikia kitų šalių vizų, 
gana vien tik lietuviško pasverto. — Taigi visi, kurie jau pasi- 
rnegėf ar manot važiuoti Rugsėjo mėnesį Lietuvon, apsigyventi . 
aw pasisvečiuoti, važiuokit ant laivo — “Estonia”, 10 d. Rugsėjo 
(September), nes tai kaip tik getą proga jums pasitaiko prieš 
pat žiemą. Geresnės ne nelaukit.

Laivas Puikus Gero Maisto į Valiaą
Švarumas ir Patogumas Malonus Patarnavimas 

Krutami Paveikslai.
O kas svarbiausia — jūsų tautietis-vadas p-nas Juozas Smitrus 
nuvež į pačią Klaipėdą. Žinote patys ir gerai suprantat ką tas 
reiškia; jo patarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčė- 
dys jums daug klapato ir apsaugos nuo daug bereikalingų iškaš- 
čių ir išnaudojimo. — Todėl nelaukit, nes laikas neperilgas. — 
Tuojaus užsisakyki! vietas, nusipirkit laivakortes ir apsirūpin
ki! reikalingais dokumentais pas savo vietinį agentą arba —

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York
120 N. La Šalie Str., Chicago, Iii. ■

Investoriai - Namy Jieškotojai - Biznio Vyrai
Visų akys pasauly nusuktos ties Columct Miestą.
Širdis Didžiausios Calumet Kolonijos.
Pirkite lotus žemiausiom' kainom.
Mažos prekes ir prieinamos išlygos.

, KUPONAS

Ar turite nuosavybes Calumet Kolonijoj?
Ar esate užinteresuoti aplink šią koloniją?
Ar jus norite žinoti apie išaugimą šios kolonijos?
Pasiųskite šitą kuponą; suteiksime informacijas dykai.
Vardas ................................................................................
Adresas ............................................................... :..............
Užsiėmimas ................................................. .......................

Del informacijų kreipkitės:

. Grant Works Real Estate
4917 West 14th Street, Cicero, Illinois.

Phone Cicero 8223. Klauskite Leo Shvegzda.
P. S. Kurie norite nuvažiuoti pamatyti, galėsite važiuoti su au

tomobiliu kas Seredą ir Nedėlią, 1 vai. po pietų.
Nuvežimas ir parvežimas veltui.
Norint važiuoti telefonuokite arba kreipkitės viršminėtu adresu

•vtaą ir pajlegą eavedamo 
tave*. Ca«h arba ant išmoki}

Pirmatini Lietavių Ęlektroa Ksrporncij* Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, hc,

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th Si, TeL Boulevard 7101,1892. Chicage1619 W. 47th St, TeL

Kreivos Akis Ištaisonios

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 5 
, Vaikų ligų.* •
OFISO VALANDOS: ....

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, huo 2 iki 
4 va), po piet ir nuo 7 iki vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 val.^6 piet.
Telefonas Mįdvrak 2880

’• -- —- —------ :-r , mIo ~ 1
"■ " «•

Telephone Yards 0994 t

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

iki 12 diąpą.

DR, SEBNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augščiau 
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Drcxel 2279V.------------- - —------------

i—■

Tel. Boulevard 0537

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Levvinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

1 5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

V m ii uj ui m n .i į ,  

LIETUVfylAKTARAr
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę-tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
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, 111.

—....................... - -

i—1 1 1 —....................... i" ■ — i i.

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

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

! nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

>;"■ ................. . ........... *

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

C s 4

4442, So. Western Avė
Tel . Lafayette 4146

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijęs 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 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

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- 

8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

x 3265 So. Halsted St. 
t

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dien*.

Francuziškas 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
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

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

Telefonas Lafayette 3878
.' T A

Dr. J. W. Beaudette
_____________ j



NAUJIENOS, Chięago, UI
~ —......   , . ................ ............. .. .............. . ................................. Į

Lietuvių Rateliuose. Seimas bus ateinančiais me-|šum) dolerių dar neišsiųsta į 
tais. Ši organizacija jau suvirš Vilnių. Gerbiamieji: ar gi jus PRANEŠIMAI

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

naciją. Redaktorių rinkta slap
tu balsavimu iš dviejų kandi
datų J. Lapaičio ir M. Šilei- 
kio.

2} nglų skyriaus redaktorium 
išrinkta jaunas ir rimtas vai
kinas Julius Rakštis. Rinkta 
slaptu balsavimu iš dviejų kan
didatų: p-lės L. Narmontaitės 
ir J. Bakščio.

Apšvietos Komisijon įėjo šie 
studentai: F. šeštokas, J. Ke- 
serauskas ir K. J. SemaŽka.

Nutarta įdėti į organų visos 

Centro valdybos paveikslus 
grupėj nuimtus. Nutarta bai
gusi ii j y mokslus paveikslus dė
ti organan kaipo pažymėjimą, 
jog narys yra baigęs tam tik
rą mokslo kursą ir gavo dip
lomą. Bet klišės padarymo lė
šas turės pats kolega padeng
ti. Iki šiol išlaidas Centras pa
dengdavo, kas, žinoma, apsun
kino centro iždą.

Pavesta ' Gentfo valdybai iš
tirti ir užrekorduoti kelintas

24 metai kai gyvuoja ir yra 
turėjusi daug seimų.

Redaktoriui alga nustatyta 
$35 į metus, o anglų skyriaus

užlaikydami be jokios priežas
ties našlaičių pinigus per sep- 
tynius beveik mėnesius paro
dėt savo rupesnį apie tuos ne-

i

vedėjui — $25 į metus.
Seimas baigėsi apie aštuntą 

vai. vakaro. Seimo pirminin
kas paprašė svečius ir mokslei
vius pasakyti prakalbas. Pir
mas paprašyta redaktorius M. 
Šileikis. Šileikis plačiai apipa
sakojo pereitų metų kai ku
riuos netikslumus moksleivių 
Organizacijoj ir kad šis seimas 
vėl juos suartino į artimus ry
šius. Seime vienas kitą gerbė 
ir mandagiai Icalbejo neužgau- 
damas kito asmens. Jis taip-

laimingus kūdikius, nuteistus 
kęsti badą ir vergauti sveti
miems? Juk Naujienose nekąr- 
tą tilpo laiškų iš Vilniaus, ku
riuose aiškiai atpasakojamas 
prieglaudų skurdas. Jus sėdė
dami užmerkę akis į tą viską, 
pretenduojate būti .tikraisiais 
našlaičių globėjais. Bet ar ra
sis nors keletas Chicagos lie
tuvių, kurie tikėtų tokių “glo
bėjų” nuoširdumai? Netikėti- 
na.

Nėra reikalo išvadinti pa

Balto Dobilo Lietuvių Paš. Kliubo 
nariai kurie dar nesugražinote bonų, 
galite sugrąžinti penktadienyj, rugp. 
29 d., 7:30 v. v. Kliubo name. Katrie 
esate sugrąžinę ,tie ateikite atsiimti 
pinigus. Kurie gyvenate kituose mie
stuose ,tie galite prisiųsti bonus per 
paštą, ant Kliubo vardo .

— Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ

jau kvietė visus moksleivius 
rimčiau toleruotis (?) organi- 
zacijos reikaluose. Ateiviai 
moksleiviai bendrai, draugiš
kai veikdami labiau susipažins 
su čiagimiais, o čiagimiai susi
pažins su lietuvių papročiais ir 
jų istorija bei išauklėjimu. 
Baigdamas savo kalbą jis kvie
tė visus moksleivius bendra
darbiauti “Moksleivių Keliams,” 
o jų rašinėliai bus mielai tal
pinami laikrašty. «

Al A

PETRAS ASTRAUSKAS
Mirė rugpiučio 25 d., 1924 m., 
8:50 vai. ryto, 54 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno rėdybos, Taura
gės apsk., Šilalės parap., Pajc- 
rubinės kaimo. »

išgyveno Amerikoje 32 met., 
paliko dideliame nuliudime bro
lį Roką ir sesers dukterį, Ta
mašauskienę. Kūnas pašarvo
tas 342fP*Aubur.n Avė. Laido
tuves įvyks ru$p. 29 d., iš na
mų 8 vai. ryto. Bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio Bažnyčią kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero Ka
pines.

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

Nubudę
Brolis Rokas ir
Tamašauskų šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja Jonas 
Eudeikis, Yards 1741.

Po Šileikio keletą žodžių pa
salu? anglų skyriaus vedėjas J. 
Rakštis. Kalbėjo F. šeštokas, 
K. J. Semaška, J. Keserauskas, 
J. Urbonas ir paprašytas pa
sakyti p. Grišius, pasakė daug 
įdomių dalykų.

Buvo pakviesta tarti savo 
žodį p-nia Semaškienė. Ji pa
krėtė juokelių ir palinkėjo sei
mui gero darbo. Po Semaškie
nės paprašyta viešnia p-lė P. 
Jatulevičiutė. Jatulevičiutė pa
linkėjo seimui ir moksleiviams 
toliau darbuotis kaip kad rim
tai ir gražiai jie vedė šį seimą. 
J. Lazdauskis, seimo sekreto
rius, paačiavo moksleiviams už 
rimtą užsilaikymą seimo po
sėdžiuose. Seimo pirmininkas 
uždarydamas paskutinę sesiją 
padėkojo visiems moksleiviams 

I ir tuomi visi išsiskirstė pilni 
gero įspūdžio ir vieni kitiems 
spausdami rankas palinkėjo

klausėjus žiopliais. Tie pinigai 
yra nuosavybe ne sandariečių 
apskričio, bet visuomenes, ku
ri juos suaukavo ir visuomenė 
turi teisės ne tik klausti apje 
aukų likimą, bet gali pasiimti 
ir pati išsiųsti juos Vilniun. 
Kuris apskričio valdybos na
rių yra tikras kaltininkas to
kio nedovanotino pasielgimo, 
žinokitės patys; visuomenei yra 
svarbu, kad josios aukos ne
nueitų vėjais ir kad nenuken
tėtų lietuvių kūdikiai dar dau
giau negu ligi šioliai. Pastebė
tinas taipogi faktas, kad A. L. 
T. S. Chicagos apskritis iki 
šiam laikui globojęs aukas, 
vengia tarti atvirą žodį kiek tų 
aukų dar esama ir kada paga
lios jos bus išsiųstos į Vilnių.

—Vienas Aukotojų.

ATSAKYMAS “ŽINANČIAM”

Didelis Piknikas. Rengia Raudonoj 
Rožės Pašelpos Kliubas iš Cicero, III., 
rugsėjo 1 d., Ficnic Pai’k Grove, 
Lyons, III. Pradžia 12 vai. ryto. Pra
šome svečių nesivėlinti. Bus žaismių, 
šokių ir kitų linksmumų.

— Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Gargaso se- 

sers. Antanas Itibai sunkiai serija., 
County ligoninė. Greitu! atsišaukite. 
Gurgasas paeina iš Skaudvilės Lietu- 
voje. Kreipkitės:

FRANK KAZLAUSKAS, 
3434 So. Union Ave», 

Chicago, III.

Tarpe 23 ir 35 metų amžiaus.
Turi mokėti kalbėti angliškai, pa

geidaujama tokių kurios turėjo paty
rimo biznyje, bet tas nebūtinai rei
kalinga. Jei esate smarki, tai aš tu
riu vietą kuri bus jum-s žingeidi.

Atsišaukite tarpe 10 ryto ir 7:30 
vakare.

MR. BROWN,
2610 So. Spaulding Avė.

REIKIA DARBININKU
REIKIA vyrų į foundry.

pasimatyti sekamame seime.
—Seimo koresp.

{VAIRUS 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.

Atsišaukite
947 Cullerton St.
Mr. Remington

REIKALINGAS latvys pir- 
marankis duonkepys dėl kepimo 
latviškos duonos.

Atsišaukite
Lafayette 1515

REIKIA VYRŲ

JONAS A. VVALULIS
Mirė utarninke, rugpiučio 26, 

19*24 ,11:45 vai. dieną. Turėjo 
amžiaus 36 metus. Nevedęs. 
Iš Lietuvos paėjo: Vaškų para
pijos, Nariunų kaimo, Panevė
žio apskričio. Paliko Amerikoje 
brolį Antaną ir pusbrolį Joną P. 
Valiuli ir Kazimierą Valiulį ir 
pusseserę Luciją Prusienę. Ame
rikoj išgyveno 18 metų. Lietu
voj liko tėvas, brolis ir 4 sese
ris. y

Laidotuvės bus pėtnyčioj, rug
piučio 29, 1924, 9 vai. ryto, iš 
namų 3247 W. Beach Avė. j 
Tautiškas pakines.

Užprašome gimines, draugus 
ir pažystamus dalyvauti laido- 
vėse. Lieka nuliūdę.
Brolis, pusbroliai ir pusseserė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachawicz, Canal 
2199.

Kas gi bus pagaliau su 
aukomis?_______

Kuomet kas tai užklausė p. 
Krukonį, ar jau išsiųstos Vil- 
niaus našlaičiams aukos, su
rinktos daugiau negu pusę me
tų atgal, jis išvadindamas pa- 
klausėjus žiopliais, nurodė j 
A. L. T. S. Chicagos apskritį 
(kurio jis yra visgi iždininku). 
Apskritis viešai pranešė, jog 
įsakęs savo iždininkui išsiųsti 
aukas j Vilnių. Po kiek laiko 
užgirstam balsą ir p. apskri
ties sekretoriaus, kurs išvano
damas paklausėjus, iškilmin
gai pareiškia, kad paklausė- 
jams Vilniaus lietuvių našlai
čių vargai neapeina.

Tąigi iš visko matyt, kad 
pustrečio šimto ($250 su vir-

Pereitą savaitę “Vilny” tilpo 
“Žinančio” žinutė apie Lietu
vių Darbininkų Stygų Orkest
rą. Jis aimanuoja, kad dar iš 
praeities orkestras turi silpną 
nugarkaulį ir guodžiasi, kad 
L. S. J. Lyga suorganizuoda
ma savo orkestrą mane ir Kaz
lauskaitę atplėšė nuo L. I). S. 
Orkestro. Už tą jis ypač rūs
tauja ant Lygos organizato
riaus J. Čeponio, žinantis čia 
rašo netiesą. Aš dalyvauju abe
juose orkestruose ir kitose 
muzikalinėse draugijose, kur 
man patinka ir plėšti manęs 
niekam nereikia, nes ir pats 
nueinu kur man tinka. Kaslink 
Kazlauskaitės, tai ji dalyvavo 
abiejuose orkestruose, bet kuo
met panašus į Žinantį pradėjo 
rašinėti ir kabinėtis prie pa
čios Kazlauskaitės, tai ji ir pa
liovė dalyvavus L. 1). S. Or
kestre.

Dabar bus aišku kiekvienam 
kodėl Orkestras silpnėja. Ver
čiau jus neužsiinitumet bobiš
komis pletkomis, tai ir Orkest
rui butų sveikiau.

—A. A. Bačkys

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

CHARLES TAUTKUS

EXPRESING AND MOVING 
COAL AND W()OI) CO.

Patarsaujame su trokais prie krau
stymo rakandų kaip didelių, taip ir 
mažų. Parvežam ir išvežamą iš 
apielinkių miestelių, kaip toli taip ir 
arti. Pristatomi anglis ir malkas, 
taipgi patarnaujame prie piknikų, 
išvažiavimų j miškus.

1747 So. Halsted S’t., 
Telephone Roosevolt 7552

710 West 18th St., 
Telephon| Canal 3161

"■I .... ....... ■! II III......  - .....  ■■■■■ I

■ ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA STORAS 

su ruimais ir garadžium.. Gera pro
ga bučeriui padaryti gerą biznį.

Kreipkitės:
836 W. 20th Street 

(Kampas Peoriu)

RANDAI 5 kanibarįų flataš. 
Elektra, gasas, šiltas vanduo ir 
kjti patogumai. Klektros bilų 
moka savininkas. Ęanda pigi. 
Clearinge, gražioje vietoje.

5521 W. 63 PI.

Tarpe 23 ir 35 -metų amžiaus.
Turi mokėti kalbėti angliškai, pa

geidaujama tokių kurie turėjo paty
rimą biznyje, bet nebūtinai reikalin
ga. Jei esate smarkus vyras, tai aš 
turiu vietą, kuri bus jums labai žin
geidi.

Atsišaukite tarpe 10 ryto ir 7:30 
vakare.

MR. BR0WN,
2610 So. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ice cream, kendžių, 

cigarų, cigaretų, notions ir kitų daig
ui krautuvė. Lysas 2 metąms. Ran
di! $35, su kambariais gyvenimui. 
Parduosiu greitai ir pigiai.

2988 Archer Avė.
Phone Lafeyette 8555. . „

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Auto 1922 m. 

5 sėdynių, kaštavo $2,000; par
duosiu už $300, norinti pirkti 
malonėkite tuoj atsišaukti; yra 
geriausiame padėjime; matyki
te 6 v. v. 4357 S. Washtenaw Av

PARDAVIMUI automobilius “Ap- 
rinson”, 8 cilinderių, 7 pasažierių, 
1922 metų, atrodo kaip naujas, yra 

•ekstra tekinis ir ekstra tūbos ir visi 
įrengimai; kam1 reikalingas toks ka
ras parduosiu labai pigiai, kreipkitės 
į Naujienų ofisą arba telefonuokite 

Boulevard 4435.
3210 S. Halsted St., Box 144.

■ RAKANDAI
I-* ARSIDUODA 4 lca.mk>avių i-a.kti.Ti- 

clai. Viskas gerame stovyje. Par- 
duosiu pigiai, nes turiu greit apleisti 
Chicagą.

£120 W. 41 Place
II fl.

Lafayette 4247

Ketvfr^ieąis, Rugp. 28, ’24

NAMAI-ŽEMĖ
EXTRA BARGENAS 

Parsiduoda mūrinis na
mas, 2 augšty, ant 2 loty, 
ant kampo dviejy gatveka- 
riy; vertas apie $100,000, už 
$50,000. Cash apie $24,000, 
nes savininkas turi skubotai 
išvažiuoti Europon. Na
mas randasi geriausioj vie
toj ant Ashland gatves ir 
netoli Roosevelt Rd.

Medinis 2 augšty namas, 
visodidžiausioj biznio vietoj, 
tarpe tarpe 46 ir 47 St., ant 
Ashland, už $21,000. Kreip
kitės

B. ZALESKIO,. REALESTATE
4645 S. Ashland Avė.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair pai- 
loro setą, 4 šmotų mięgamo kamba
rio setą, vvilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, liam-pa, Con- 
sole fonografas, virtvės setas, vis
kas skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

PARSIDUODA dviejų aukštų me
dinis namas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,500.

2441 W. 45th Place

ENGLEWOODE pardavinvui biznio 
kampas, grosernė ir delikatesen, ge
ri fixtures, kapojimui mėsos mašina, 
2 svarstyklės, 2 su stiklais bakseliai, 
4 kambariai gyvenimui, pigi renda, 
cash registeris.

M. O’DONELL,
724 W. 59 St.

PARDAVIMUI grosernė, parduosiu 
pigiausiai kiek galima, neturinčiam 
visų pinigų dalį palauksiu. Norėdami 
daugiau sužinoti šaukite telefonu 
Wentworth 1888.

ANTANAS WARACINSKAS 
5958 So. Peoria St.

PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra
kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750 
vartotas 3 mėn. už $350, kaurai, liam- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St. 

----------------------
BARGENAS

Pardavimui visi namų rakan
dai.

Atsišaukite 
2446 W. 69 St.

NAMAI-ŽEME ’
PARDAVIMUI namas gra

žioje vietoje su tvartu. Par
duosiu greitai ir pigiai, nes rei
kalingi pinigai.

5536 So. Kenneth Avė.

MUSŲ subdivizijoj mes turime 
puikius lotus, kai kurių lotų jau yra 
išskirsti medžiai, netoli katalikų baž
nyčios ir mokyklos. Yra gražus par
kas su prudu. Viskas musų subdivi
zijoj .tiktai keletas blokų nuo Rock 
Island geležinkelio stoties, 28 minutes 
nuo miesto važiavimo. Visos infor
macijos dykai.

J-. C., 14
1739 So. Halsted St.

Box 541.

PARDAVIMUI biznio kampas, 50x 
125, krautuvė, 3 flatai, 3 karų mun- 
nis garadžius, rendos $213 į mėnesį, 
taipgi 2 augštų mūrinis namas prie 
Union Avė., netoli 31 St. tiktai 
$27,500.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31 st & Wallace Streets 

West Thirty First State Bank Bldg.

PARDAVIMUI medinis na
mas su 3 lotais, viso 90x125- 
Vieta Mt. Greenwoo<l. Pasisku- 
binkit, gausit bargeną. Kreipki
tės W. 112th St. ir Thorn Avė. 
Pirmutinis namas.

PARDAVIMUI krautuvė ir flatinis 
namas, mūrinis, prie Halsted St., ne
toli 21 St. Labai gera vieta .tiktai 
$10,000.

1GNATIUS CHAP & CO., 
31 st & Wallace Streets 

West Thirty First State Bank Bldg.

PARSIDUODA arba apsimaino ge
ras biznis, namas ant Town of Lake. 
Gali atidaryti kokį tik nori biznį. 
Reikia turėti $4,000.00 cash, likusius 
ant išmokėjimo.

Savininkas
JOHN WINTERS PLACE 

5701 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI moderniškas 5 kan> 
barių medinio namas ant loto 60x125, 
kieto medžio grindys, klosetai, bufe
tas ir tt. Kaina $4500, cash $2500, 
kitus po $25 į mėnesį. Visi specialiai 
asesmenteai užmokėti pilnai.

J. J. CULLINAUR, 
5600 W. 63 St.

I PETRONĖLĖ ŽILIENĖ 
po tėvais Pičiunaitė

Mirė rugpiučio 26 d., 2 vai. ry- S 
to, 32 metų amžiaus. Paėjo iš ' 
Kauno rėd., Raseinių apsk., Ei- j ' 
čių kaimo. Gyveno Amerikoj I 
14 metų. Paliko dideliame nu- ! 
liūdime vyrą Ignacą ir dukterį i 
Petronėlę ir du sūnų Bronislavą fl 

' ir Steponą ir dvi seseris Ame
rikoj. Lietuvoj tėvus, du bro
lius ir seserį. Kūnas pašarvo
tas 4618 So. Talman Avė. Lai
dotuvės įvyks subatoj, rugpiučio 
30 (I., 1924 m. iš namų 8 vai. 
iš ryto. Bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos, o po 
pamaldų bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
Vyras ir Vaikai.

Laidotuvėse patamauia gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tel. I 
Yards 1741. |

Atvyksta iš Lietuvos per 
N-nų Laivakorčių Skyrių

Nedėlioj, rugpiučio 31 d. lai
vu George VVashington atvyks
ta iš Lietuvos Neiw Yorkan p. 
Valleri Butkus.

Pranešimai

IŠSIDUODA 4 kambariai dėl 
mažos šeimynos šviesus ir šva
ri, yra elektra ir gasas.

A. DONILE, 
3534 So. Parnel 

Yards (>803

GROJI K LIS PIANAS

$125
Turiu parduoti tuojau. Atiduosiu 
$700 vertes grojiklį pianą su 108 mu- 
zikos roleliais, cabinet ir benčiumi 
tiktai už $125. Išmokėjimais atsa
kantiems žmonėms.

1389 Milwaukee Avė. 
žemutinis augštas 

Klauskite
MRS. FRANZ grojiklio piano

PARDAVIMUI 10453 So. Hon.-ai: 
Avė., 6 kambarių cottage, aržuolo 
grindys ir trimingai, elektra, karštu 
vandeniu šildomas, 1 akras žemės, 
kaina $4750, įmokėti $1500, kitus iš
mokėjimais. John Gleich, 2830 W. 39 
St., savininkas arba agenas, 7846 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI lotas, 60x125 pėdų, 
gražioje Riverside, $800, reikia įnešti 
biskį pinigų ir po $10 į mėnesį. Ge
ra transpoitacija ir graži apielinkė. 
Rašykit dėl sutarties,

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 542.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. 6 kambariai gyveni
mui. Biznis geras, parduoda sa
vininkas. x

3300 So. Union Avė.

TIKRAS BARGENAS
Savininkas parduoda 2 aukštų mu

rini namą garų apšildomą 5 ir 6 
kambariai, aržuolo medžio baigtas. 2 
karų garadžius, priežastis einu į biz
nį. Nam-as randasi netoli šv. Kazi
miero Vienuolyno, arti strytkarių li
nijos. Agentai teneatsišaukia. Savi
ninkas ant 1 lubų, 6135 S. Rockwell 
St. Tel. Republic 0170.

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo Len
kijon parduosiu biznio namą. Yra 
barberntį, 3 kambariai iŠ užpakalio ir 
6 viršui. Aplinkui yra cem«nto ta
keliai, namas 7 metų senumo, par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
2620 W. 47 St.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

k------------  --- -J

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPŲL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted Št., 

Chicago, III.
■------T----------

North Sides draugijų delegatų su
sirinkimas įvyks rugp. 28 d. 7:30 vai. 
vakare, 1822 Wabansia Avė.

6813 So. Western Avė. Ant 
rendos krautuvė ir kambariai, 
$25 rendos į mėnesį.

Atsišaukite, 
2344 W. 69 St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA šviesus ir 

gerai įrengtas kambarys, galima 
ir su valgiu. Kambarys šviesus, 
elektra ir kiti parankumai.

2235 W. 23rd St., II fl.

ĮIEŠKO DARBO ~
PAJIEŠKAU darbo už bučerj. Esu* 

pilsai patyręs savo amate, kalbu 6 
kalbas. Del teisingumo, galiu uždėt 
užstatą. Jaunas vyras, geras dar
bininkas.

Atsišaukite
4459 So. Talman Avė.
Phone Lafayette 5313

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, su namu arba be na
mo.

Atsišaukite
2820 Archer Avė.

EXTRA BARGENAS, 8 akrai že
mės, Oak Parke ir 5 kambarių na
mas, kita ’ daržinukes, $2,000 įmokėti 
arba mainysiu į Chicagos namą arba 
parduosiu pigiai.

S. MARKŪNAS, 
635 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, 1 krautuve ir 4 flatai, renda 
$2220, kaina $11,000, pinigais 
$5,000. Savininkas ant antro 
augšto. 1057 Maxwell St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
bungalow 3 flatų nvurinis namas 2 
flatai — pečiais šildomi, vienas turi 
furnice heat. Elektra, maudynės, te
lefonai. Garadžius dėl vieno auto- 
mobiliaus.

Savininkas
6319 So. I^aflin St.

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokių saldumynų krautuvė, 2 
kambariai dėl gyvenimo. Ran
da pigi. Kaina $895. Didelis 
stakas. 225 E. 75 St.

WESTERN AVĖ. bargenai, 
savininkas apleidžia miestą, prie 
82 St., netoli golf kliubo, 50 pė
dų lotas, kaina $5200. John 
Floersch, 2344 W. 69th Street. 
Tel. Prospect 0760.

PARDAVIMUI Victrola granvafo- 
nas su elektra varomas. • Mažai var
totas. Kaina $300. Parduosiu pi
giai su 32 rekordais.

Atsišaukite
3202 So. Halsted St.

2 lubos fronte

BARGENAS Brighton Parke, 
mūrinis 2-5 kambarių, 3 miega
mi kambariai kiekviename flate, 
lotas 37Į/2- Viskas pirmos klesos 
padėjime, parduosiu pigiai. Sav. 
4436 S. Washtenaw Avė. I fl.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4251

Jaunuolių Orkestrus praktikos įvyk
sta kožną seredos vakarą Mark White 
Są. svet. urie 29 ir Halsted gatvių 
(Library Room) rugpiučio 27 dieną. 
Praktikos prasidės ilgiai 7 vai. vak. 
Nariai ir norinti jais likti malonei yra 
kviečiami atsilankyti.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Gvardijos DLK. Vytauto. Iš prie
žasties 20 metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojimo, mėnesinis susirinkimas įvyks 
pčtnyčioje, rugp. 29 d., 8 vai. vakare, 
paprastoje svet. Apvaikščiojimas 
įvyks rugp. 31 d., 1 vai. po pietų. 
Visi nariai malonėkite pribūti į susi
rinkimą ir taipjau dalyvauti apvaikš- 
čiojime. — N. Klimas, Nut. Rašt,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina pri
žiūrėjimui kūdikio, 15 mėnesių 1 
amžiaus.

Atsišaukite:
Drexel 7405

PARDAVIMUI grosernė, de- 
licatesen, ice cream. Parduosiu 
pigiai, noriu važiuoti į kitą mie
stą. Raudos $35.' Kreipkitės 

908 W. 35th Place

GERAS BARGENAS 
Parsiduoda grosernė ir pieninė 
dirbtuvė sūrių, sviesto, varškės, 
parsiduoda pigiai, priežastis par
davimo patirsite pas mus, 1413 
So. 49 Ct., Cicero, III.

DVIEJŲ flatų medinis namas, 
4-4 kambarių, cementiniu pama
tu, furnace šildomas. Viskas pir
mos klesos, lotas 40 pėdų, kaina 
$8200. Savininkas. Y. Prodis, 
5159 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai, 60x 
1125, yra suros ir vanduo, pilnai 
išmokėti, kaina $250 kiekvieno, 
cash arba išmokėjimas.

J. J. CULLINAUR, 
5600 W. 63 St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas ant 2 

pagyvenimų po 7 ir 8 kambarius, 
furnace apšildomas namas, yra geres
nis kaip naujas, aržuolo trimingai, 
maudynės ir skalbyklos, labai puikioj 
vietoj lietuvių apgyventoj. Kaina 
tiktai $12,800, įmokėti $4,500 ar dau
giau, likusius ant lengvų išmokė
jimų.

Atsišaukite
6951 So. Union Avė.

MORTCEClAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui regsų.

Atsišaukite
1017 S. Fairfield Avė.

EXTRA
Turiu būtinai parduoti iki 1 dienos 

rugsėjo labai gerą krautuvę. Groser- 
ne, saldainių, ice cream*, tabako ir 
visokių smulkmėm! krautuvę. Biz
nis geras. Kaina $1,500, verta dvi
gubai.

950 W. 18 St.

59 St., netoli Racine Avė., 2 
augštų mūrinis namas, 5-6 kam
barių, savininkas turi parduoti 
už $9500. John Floersch, 2344 
W; 69 St. Tel. Prospect 0760.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signlng, Tafloring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSmAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager




