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Baltgudžiii sukilimas prieš 
bolševikus

Anglijos angliakasiai ne
nusileidžia ir valdžiai

♦ ------ ----------------------

Talkininkai baigia rengtis evą- 
kuoti Ruhr distriktą

Maištai Baltgudijoj prieš Anglijos angliakasiai ne- 
bolševikus nusileidžia ir valdžiai ;

Atmeta jos pasiūlymų padaryti
Baltgudžiai užpuldinėja bolše

vikus ir žudo valdininkus. .
tyrinėjimus; apie ginčus 
kasyklų savininkais.
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UPfiS PASIDARĖ DIDELIS EŽERAS. — Netoli Jackson, Wyo„ kalnuose plaukė graži Gros Ventre upė, kuri dabar ūmaiIŠ

Naujieny ekskursijos ke
lionė per juras buvo 
r labai smagi

Jura buvo labai rami ir kelione 
buvo smagi, sako laiškas nuo 
laivo. — Eskursantai sveiki- 

| na savuosius.

Naujienos vakar gavo “jurų 
laiškų”, išsiųsta Naujienų efe- 
kursijos Lietuvon palydovė p. 

I ttpikaičio, išsiųstą nuo laivo 
“Otympic” antrą dieną kelionės 

' juromis.
Laiške sakoma, kad kelionė 

yra labai smagi ir jura yra ra
mi. Visi ekskursantai jaučiasi 

. gerai Ir yra sveiki. Jie siunčia 
savo giminėms ir draugams kuo- 
geriausius linkėjimus ir savo 
“sudie” nuo jurų.

Laiškas sako:

VIENNA, liepos 15. — Ka
ras kila mažai žinomoj apy
gardoj tarp Minsko ir Lenki
jos sienos. Ten gyvena balt
gudžiai, kurie po gruzinų, la
biausia nekenčia bolševikų dik
tatūros.

c Ii 
j ą

DC’.iOUGH, liepos

pavirto giliu ežeru. Tą perversmą padarė nuslinkimas Sheep k 
ežeras nuo 200 iki 300 pėdų gilumo ir 7 mylių ilgio. Nuslinkimas 
visus apielinkės irigacijos kąnalus. Trys turistų traukiniai liko

alno, kuris užtvenkdė upę; upė užliejo didelį klonį ir pasidarė 
Chief kalno kitame upėą. gale-visiškai uždarė ežerą ir išsausino 

uždaryti kalnuose ir niekur nebegali išvažiuoti.

iš ten žinių apie su
maišius, riaušes, gy- 
priešinimąsi taksaci-

Gauta 
kilimus, 
ventojų 
jai ir po to sekusią bolševikų
baudžiamųjų burių atgiežą ir 
masinius areštus, 
kareivių traukiniai

• bėgių sn dideliam —nuosto
liais.

Bolševikų 
išmetami

15.
Angliakasių federacija šian- 
vienbal'iai priėmė*rezoliuci- 
atsisakančią priimti valdžios

tyrinėjimus apie ginčus su ka
syklų savininkais ir taipjau at
metančią kasyklų savininkų 
pašildymą pradėti derybas, iki 
pastarieji neatšauks savo pra
nešimo, kad dabartinė sutartis 
yra užsibaigusi.

Tai -(hS ’ •-
ra nusprendę kovoti iki nast:\, 
ros prieš kasyklų savininkų siū
lymą nukapoti angliaka.’ ’ 
gi’i. Jie nė valdžiai, nė kasy- 

l klų savininkams neleis kano‘i 
algas ir ilginti darbo valandas 
ir nesutiks net apie tai tartis.

i
Prancūzai atmuša riffns

Mušis tęsėsi ketu- 
alandas pirm negu trau- 

sekėjai 
amuni-

Baltaodžiais vadovauja tū
las Morov. Jie dabar laimėjo 
mūšį su militarine policija ties 
Kalinkoviee. BolAevikų karir 
nis traukinis liko užpultas ir 
viršininkas čekus sekcijos liko 
užmuštas kartu su 13 savo pa- 
gelbininkų. 
rias
kinį paimta. Morov 
pelnė daug šautuvų ir 
cfjOB. 1

Bolševikai pasitraukė 
syza ir ;š Cholino pasiuntė du 
pulkus kavalerijos ir vieną pul
ką infanterijos kartu su gink

luotu traukiniu malšinti su
kilimą. Paskelbta $1,000 atly
ginimo už suėmimą Morovo, 
gyvo, ar žuvusio.

zai šiandie atmušė 
atakas ant pozicijų, 
na Fez ir Taza.

- Frančų - 
dvi riffų 

kurios gi-

yra sek-Riffų propaganda 
minga Tsouls, Pranės ir Ta j a 
apygardose ir daugelis tenaiti- 
niu gyventojų dedasi prie rif
fų. Karingi tohiatai, kurių aF 
simetimas nuo franeuzų pasta
tytų keblion padėtin francu- 
zus, irgi jau svyruoja.’

Padėtis rusti.

Rengiasi evakuoti Vo- Skandinavijos - Pabaltijo 
mugėjkietijy

Baigiami prisirengimai evakuo
ti Ruhr distriktą.

DUESSELDORF, liepos 15. 
— Visame Ruhr distrikte ir 
daly Pareinio yra daromi pri- 
siiengimai Francijos ir Belgi
jos kareivių evakavimui mies
tų einant Londono sutartinų, 
kuriąją priimta Dawcs planą

Sutartis taipjau Ireikalavo 
evakuoti ’Ducsseldorfą/, Duis- 
burgą ir Ruhort, ne vėliau rug- 
piučio 16 d. jei Vokietija pil
dys savo obligacijas.

tė talkininkus rengtis 
miestus evakuoti.

Keli mažesni Ruhr 
liai jau tapo evakuoti, 
bus evakuoti neužilgo.

Nors talkininkų kareiviai 
bus ištraukti laipsniškai, bet

Vokie- 
priver- 
ir tuos

mieste-
Kiti gi

rugpjūčio mėn., kad į- 
jog techninė okupacija 
iki pažymėtai sutarty 

DeV tos x priežasties 
burgomistrai atsikreipė 

juos
nuo demonstracijų 

apvaikščiojimų, kad neiškil-

Lietuvos pavilionas užima 
antrą vietą.

Teisėjas patvirtino apkal 
tinimą prieš mokyto-.

jy Scopes
VI.

Ties Bobruisku buvo smar
kus mušis tarp militarinės po
licijos ir valstiečių. Kada bol
ševikai bandė padaryti kratą 
bažnyčioje, valstiečiai joje už
sibarikadavo.. Bolševikai pra
dėjo šaudyti ir šturmu paėmė 
bažnyčią. Po mūšio atėjo ku 
nigas ir baidė laikyti pamaldas 
už žuvusius, bet lapo nušau
tas. Po to mušis vėl atsinau
jino.

IšPARYŽIUS, liepos 15. — 
Ispanijos Morokko pranešama, 
kad riffų spaudimas ant fran- 
euzų eilių ries Taza kasdie da
rosi vis .smarkesnis ir kad ka
rinė padėtis yra “gana rusti”.

Kalbama ir apie atkirtimą 
;Fcz-i5įlžli.ro gdjiežftln kojio, ‘kas’ 
reikštų nutraukimą komunika
cijos tarp Alžiro ir Francijos 
protektorato.

vidurio
rodyti, 
tęsiasi
dienai.
miestų
į gyventojus kviedami 
susilaikyti 
ir
tų kokių naujų keblumų.

Amerikos aviatoriai vyk 
ta karau su riffais

GINKIME LIETUVOS LAISVĘ!

Chicagos pažangiųjų lietuvių bendras

Masinis Protesto Mitingas
prieš Lietuvoj siaučiančią klerikalų reakciją bus

RYTOJ VAKARE, LIEPOS 17 D.
Lietuviu Auditorijoj

Geri kalbėtojai. Gražus muzikalinis programas.

PARYŽIUS, liepos 15. — 
Premieras Painkve leido orga
nizuoti naują lEa Follettę '— 
Amerikos oro eskadrą, kuri 
tuojaus išvyks į Morokkos ka
ro ląuką. Eskadrą organizuo
ja pulk. Charles Sweeney ir 
prie jos yra prisidėję keli žy 
mus aviatoriai, tarnavę pa
sauliniame kare. Manoma, kad 
dar daugiau amerikiečių pri
sidės, kada sužinos apie orga
nizuojamą eskadrų. Jie visi 
gaus -Francijos aeroplanus ir 
atskris. į Morokko apie liepos 
2Į3 d., kad galėjus dalyvauti 
didlžiiąjame fdaneuzų ofen'sivc 
prieš rifnis.

Muštynes su klaniečiais

Visi, kuriems rupi Lietuvos laisvės gynimas, visi kurie 
nori demokratingos Lietuvos, visi, kurie biaurisi klerikalų 
reakcija ir žmonių teisių mindžiojimu, bukite šiame, susi
rinkime.

LėlCESTER, Mas.-., liepos 15. 
— Riaušės tarp ku-klux*klanie- 
čių ir jų priešininkų iškilo va
kar, kuriose nemažai žmonių 
sužeista ir daug automobilių su
daužyta. Bet klaniečiai buvo 
skaitlingesni už savo priešinin
kus.

IMPERFECT IN ORIGINAL

STOKHOLMAS, 24, 
(Elta). Stokholmo Skandinavi
jos - Pabaltijo mugės atidary
mo dieną miesto gatvės buvo pa
puoštos Švedų ir kitų Pabaltijo 
valstybių vėįiayomis.

Lietuvos pavilionas mugėj, 
kaip tenka patirti iš švedų spau
dos, po Norvegijos ir Danijos 
užima antrą vietą ir turi daug 
lankytojų. Lietuvos paviliono 
lankytojai, ypač fabrikantai, la
bai domisi žaliąją medžiaga.

Tarp kitų eksponatų lankyto
jai ypač domisi Lietuvos kiauši
niais, javais, linais, sėmenims, 
sviestu, sūriais, “Maisto” dirbi
niais, oda, fanera, popierių, kar
tonu, muilu, kitais dirbiniais ir 
gintaru.

Labai gaila kad musų . ekspo
nentai nenurodė savo prekių 
kainų. Parodos lankytojai la
bai jomis domėjosi ir nesitenki
no firmų katalogais, kurie lan
kytojams buvo dalinami.

Bendrai viską suglaudus gali
ma pasakyti, kad Švedijos šalis 
visai tinka musų eksportui, ku
riam išvystyti butų reikalinga 
Švedijos pramoninkai ir preky
bininkai supažindinti su Lietu
vos gamyba ii ukiu.

Parodos atidarymo dieną bu
vo surengti pietus žymesniems 
parodos veikėjams ir dalyviams, 
kuriuose dalyvavo ir Pabaltijo 
valstybių atstovai.

Teisėjas sako, kad antievoliu- 
cijOs įstatymai neprieštarau
ją konstitucijai.

mų amžinoje kovoje tarp mok
slo ir prietarų ir todėl čia mo
kslas turi būti pilnai nušvies
tas. Čia tai ir laukiama ašt
riausio susikirtimo tarp advo
katų, kokio dar nebuvo šioje 
byloje, nes pirmas susikirti
mas — reikalavimas panaikin
ti apkaltinimą — buvo tik 
formalumas.

7 mirė nuo karščio
Dar 7 žmonės mirė nuo karščio. 
Čia šią savaitę nuo karščio mi
rė jau 9 žmonės.

DAYTON, Tenn., liepos 15. 
—šiandie prasidėjo formalinis 
mokytojo John T. Scopes by
lu*; nagrinėjimas. Jury jau ta
po prisaikinti, o ir Scopes for
maliniai padavė pareiškimą, 
kad jis nėra peržengęs anti- 
evoliucijos įstatymų, kaip kad 
yra kaltinamas'

Tai padaryta jau po to, kaip 
teisėjas Rolston išnešė savo 
nuosprendį dėlei Darro\vp rei
kalavimo panaikinti apkaltini
mu prieš mokytoją Scopes, nes 
tie įstatymai, už kurių peržen
gimą Scopes yra apkaltintas, 
yra priešingi valstijos ir ša
lies konstitucijai. t

Kaip ir buvo tikėtasi, teisė
jas Rolston. patvirtino Scopes 
apkaltinimą kaipo pilnai teisė
tą, tuo pripažindamas, kad įs
tatymai prieš evoliucijos dės- 
timą viešose mokyklose yra pil 
nai konstituciniai.

Tuoj po to prisaikinta jury 
ir pradėta statyti liudininkus. 
Kiek žinoma, Scopes advokatai 
•ir nori, kad byla butų nagrinė
jama prieš jury ir reikalavi
mą apkaltinimo padavė tik dėl 
to, kąd paskui galėjus tuo 
klausimu apeliuoti į augštesnį

Kaip kitomis dienomis, taip 
ir šiandie teismą atidaryta su 
malda prieš ką užprotestavo 
jau trečias Scopes advokatas 
—pro f. Neal. Pirmiau protes
tavo l)drro\v Ir Malone. Te- 
čiaus teisėjas nepaklausė jų 
protestų ir pamaldas teisme 
tebetęsia.

'Dabar laukiama dar vieno 
smarkaus susikirtimo. Tai dė
lei ekspertų liudijimo. Prokuro-

1IAAGA, liepos 15. — Ylo- 
landijos karalienė Wilhelmina 
pakvietė finansų ministerį. at-,1’’1* n01*t kuolabiausia su- 
galcivį Colijn sudaryti naują siaurinti, kad tik nebūtų sta- 
ministeriją, vieton rezignavu-, rna liudytojais jokių moksli- 
sios birž. 29 d. Jis dar svarsto ninklL kad tik žmonės neišgir-
pakvietimą.

*ORR

stų mokslininkų aiškinimų 
apie evoliuciją, apie amžiną 
mokslo kovą su prietarais — 
religija. Todėl prokurorai vi
somis savo išgalėmis priešin
sis statymui ekspertų. Kaltina
moji pusė kaip tik ir norį mo
kslininkus statyti ir tik vienus 
juos ir testatys liudytųjhis. 
Liudyti gi yra sutikę žymiausi 
šalies mokslininkai. Kaltina*

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: ’<

Apsiniaukę, vėsiau į vakarą.
šiandie saulė teka 5:Ž8, lęi- męji pusė ir skaito, kad ši by- 

dgiasį 8:24 valandą. II la yra tai vienas iš apsireiški-

VOKIETIJA RUOŠIA ATSA
KYMĄ FRANCIJAI.

BERLYNAS;
Vokietijos kabinetas jau susi
taikė apie tekstą atsakymo į 
Francijos notą dėl Vokietijos 

padaryti vakarinės 
sutartį... 

paskutinis

pasiūlymo
Europos saugumo
Penktadieny bus 
kabineto posėdis, kuriame da
lyvaus ir kitų Vokietijos valsti
jų priemierai, kuriame bus ga
lutinai suredaguotas atsakymo 
tekstas

SOVIETŲ LAIVYNO MA
NEVRAI^

LeNINGRAiD, liepos 15. — 
Busi jos Baltijos laivynas iš
plaukia ilgon lavinimosi kelio
nėn. Manevruose dalyvauja 
visokios rūšies laivai — l#ui- 
zeriai, torpediniai, submarinos, 
minų mėtyto jai ir k.

Pabaigoj mėnesio kruizeriai 
Zaria ir Komsomolec išplauks 
apie Skandinaviją ir šiaurinį 
pakraštį, aplankydami Švedi
jos ir Norvegijos uostus..

“Pirmos 23 valandos kelionės 
pasižymėjo progresu ir smagu
mu prie giedro dangaus ir labai 
ramių jurų. Mano partija susi
deda iš 54 žmonių. Visi yra 
sveiki, jaučiasi gerai ir yra pil
nai patenkinti. Visi jie siunčia 
savo šeiminoms ir draugams ge
riausių linkėjimų ir savo ‘sudie’..

— Tupikaitis”.
Laiškas yra išsiųstas nuo lai

vo liepos 11 d., antrų kelionės 
dieną. Jurų laiškai yra per
duodami juroje patiktiems lai
vams, kurie juos nugabena j ar- 
timiausį uostą, o paskui jau 
siunčiama yja paštu, kaip papra-

Seimas išsiskirstė 
atostogy

Birž. 23 d., Seimas priėmęs:
1. Pradžios mokyklų įstaty

mo pakeitimą;
2. Karių pensijų įstatymą;
3. Įvežamųjų prekių muitų 

tarifų pakeitimą;
4. Veikusiųjų Lietuvoje pini

ginių vienetų pakeitimo litais 
įstatymą;

5. Savivaldybių įstatymo pa
keitimą;

6. Žemesniųjų žemės ūkio 
mokyklų įstatų pakeitimą;

7. Skolinamųjų raštų regis
tracijos įstatymą;

8. Susisiekimo m-jos etatų 
pakeitimą;

9. Žemės reformos įstatymo 
pakeitimą;

išsiskirstė atostogy.
' Posėdžius pradės rūgs. 23d.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: pėr 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 

\ 30 dienų.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipitėą tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.

• BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Į Pacifiką Maudytis

Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

nema- 
buvo

Be pavėsio

Visą dieną važiavom ir 
tūm jokio medžio. Vieta 
kalnuota, bet plika kaip futbo
las. Retai kur matėsi farmos su 
pora mažučių namukų. Įspūdis 
blogas. Gyvulių bandos kafts 
nuo karto pasirodydavo. Kelias 
pusėtinas. Apie vakarą 27 bir
želio pasiekėm Murdo miestelį 
su 500 gyventojų. Miestelis kaip 
tr visi dar naujai statyti jr ne
turi jokio pavėsio. Kempė prie 
ežerėlio bloga, šlyną po lietaus 
buvo išvažinėta, tai vaikščioti 
bloga. Nusipirkę kiek valgio, 
išvirę gardžią vakarienę, vėl už- 
gulėm tamsią naktį. Besitaisant 
ilsėtis, užgirdom muzikos -in
strumento garsus. “Ukulėlė”, 
Pakštas sako. Einam mes pasi
klausyti, nes man nebuvo maty
ta, nei girdėta. Prisiartinus — 
gi žiūrim smuikuoja ant piuklo. 
Tik pamanykit! Naujas Dzim- 
dzi Drimdzi. Pergrojo mums ke
letą romansų tas virtuozas ir 
parodė, kaip apčeiti su instru
mentu. Draugas Dineika turės 
mokintis. Jam tiks toks instru
mentas. Tas žmogus ten “ilsėjo
si” jau trečia diena. Jo “Bu- 

’ick’as” sugedo. l*adėkoję už su
teiktą koncertą ir pamoką, nu- 
slimpinom ilsėtis. Užsigulęs sa
vo “matrasą” vis galvojau apie 
ta instrumentą, kuris labai gra
žiai groja. Jei pasiseks man iš-i 
mokti, aš pavaišinsiu chicagie- 
čius su nauja muzika. Galvojau 
ilgai, kaip ant kitų ūkio padar
gų muzikuoti, bet nieko neišėjo.

Rytojaus dieną Ynes - sukilę 
ankstokai išvažiavom per pusty- 
nes į Rapid City. Tas miestelis 
su 6000 gyv. duos galimybės 
kiek atsigauti. Del musų tai bu
vo Chicaga. Graži kelionė per 
pustynes su kanjonais. Tą gro
žybę aš aprašysiu muzikos gar
sais.

> Vakare, apie 5 vai., jau išvy
dom kalnus. Tai vadinasi Black 
Hills (juodieji kalnai). Per žiū
ramus žvelgus, pamačiau pušis ir 
egles. Visai kitas ūpas. Nušvito 
visų veidai. Skubinomis, iki 45 
mylių į valandą greitumo, pa
siekti didmiestį. Jau sutikom 
daugiau farmų ir pavėsio. Mies
telis nelabai nustebino, nes vos 
kelios gatvės. Kempė mus pri
glaudė už 50 centų. Rapid City 
Ubai gražioj vietoj, tarp kalnų. 
Kad butų čia lietuvių, mielu no
ru palikčiau vasarai. Gamta pa
naši į Lietuvos gamtą, tik čia 
karšta.

Turistų buvo labai daug. Dar 
tiek nebuvom matę. Turėdami 
“kempę” su visais patogumais, 
išmigę skersą naktį, rytojaus 
dieną, 29 birželio, per Petrines, 
išvažiavom į kalnus. \ Belle 
Fourch atsibus iškilmėj 2, 3 ir 
4 liepos, o mums tolimas kelias. 
Apgarsinimuose minėjo, kad 
bus daug visokių “fonių” net su 
laukiniai bizonais, arkliais ii 
jaučiais. įdomiausia mums bu
vo indijonai, kurie taip pat ten 
dalyvaus.

“Ekspresą” dar kartą “pafik- 
sinę” ir išsiuntę nekuriems 
draugams atviručių, skubino- 
mės į kalnus. Musų “ekspresas” 
pradėjo “naravytis”. Kaip tik 
truputį kalnelis, — neina, nors 
j pirmą “spičių” mainyk. Zalec
kis nervuojasi, keikia, bet ką 
darysi — reik stumtis. Nežinia, 
kiek kartų stojom, kiek bačkų 
vandens supylem, kiek “sandvi
čių” paleidom i su “rusiškais 
spirgais”, kol dasigavom už 48 
mylių Hot Springs. Turėjom už
lipti maž-daug 8000 pėdų. Hot 
Springs davė gana gražią prie
glaudą turistams.) Kempe ant 
aukšto kalno, nuo kurio gražus 
reginiai matėsi. \

Miestelis talpino virš 2,000 
gyventojų ir labai 'švarus bei 
gražioj vie.toj. Kraujo šiltumo 
šaltiniai viliojo maudytis,už kvo- 
terį. Pavalgę gardžios vakarie-

nes’ nutarėm apsivalyti pir- 
miaus tą, kas arčiausia kūno, o 
vėliaus numazgoki ir patį kūną. 
Diktas laužas, lyg Lietuvoj per 
Jonines, musų šėtravietę dabi
no. Artimais nebuvo turistų, 
todėl mes laisvai juokavom. Va
karas buvo pirmas iš šiltųjų. 
Palipejęs menuo, kvietė ilsėtis 
po atviru dangum. Aš pirmas 
priėmiau jo pakvietimą ir pa
rengiau lovą prie laužo. Mano 
prieteliai suskubo susitarti dėl 
maudymosi, žinoma, jie iškirto 
man šposą. Likau vienas, nes. jie 
nulipo j pakalnę pasimaudyti, 
gailėdamasi mano 2OO svarų kil
nojimo. “Pasigailėjo”, vadinasi, 
taip sakant, anot man® parapi
jom) D-ro A. Karaliaus.... Bet
aš neatsilikau nuo civilizacijos. 
Tamsa man padėjo apmazgoti 

■“griešną kūną.
Neužilgo grjžo prieteliai, tik 

truputį nusiminę. Pakštas atki
šęs kraujuotą pirštą, skuba jo
do užpilti, o Zaleckis skundžias 
užsigavęs. Viena ji, Pakštienė, 
“fylina” gerai. Pasirodo, ten bu-

vo ir juokų. Didele maudynė 
talpino dvi galerijas dėl publi
kos. Vidury prūdas, nelyginant 
turkiškoj pirty, turėjo visokių 
įtaisų. Pamėgo mano “frentai” 
bačką. Dalykas labai paprastas, 
užlipk ant bačkos, susilauksi 
aplodismentų ir busi “vyras.” 
Mėgino iškarto juodu pavieniu, 
b?t nieko neišėjo. Bačka greitai 
perversdavo. Nutarė abu sukibę 
šokti. To ir reikėjo: Pakštas nu
skėlė trečdalį nago, o Feliksui 
“taip sau” teko. O tau ir “fo- 
nės”! Jei aš bučiau buvęs, tuo
met nežinau ką sau bučiau nu- 
skėlęs,

tu rė-
Hot

Po kalnus
Išmiegoję,-kaip namie, 

jom apie 8 vai. apleisti 
Springs. Mums svarbu buvo ap
lankyti Wind Cave (vėjo urvą) 
už 11 mylių, į kurį įleidžia 9 vai. 
ryto ir 2 vai. po piet. Kadangi 
šios dienos kelionė turėjo ilgio 
į 80 mylių, todėl mes skubėjom 
j Wind Cave. Tik nusiritę nuo 
kalno pastebėjom tą patį “na- 
ravą” musų “ekspreso”. Neina 
gyvatė, nors sūšaudyk jį. Per 
valandą 11 mylių, tai nedaug, 
bet su juo, tai reik ir daugiau. 
Pirmas kalnas jau mus -suner
vino. Stumėmės sušilę pirmyn 
visokiais budais, šiaip taip apie 
9 su pusę “atsimufinom”. Pub

Senas skonis alaus 
Atsimenate seną Edelweiss? 
Retai pasitaikai^is senas sko
nis, sumaišymas yra toks pat 
kaip keletas mėty atgal. Prię 
justi valgio šaltos mėsos ir sū
rio—Edehveiss 'ant viršaus 
dėl užbaigos.
S’erved at Cafes, Restaurants and Foliniams. 
Hy the rase from your grocer, druggist or 
delicatessen. Dealera: ’l’hone Canal 2000

SCHOENHOFEN COMPANY 
Chlctgo

SMakert of "Green

PRODUCTS

lika nesenai buvo nulipus, todėl 
mes skubėjom vyti.

108 mylios pp žeme

Urvas tai urvas, bet čia, tai 
nepaprastas urvas. Tegul jį bie- 
sas! Lipom, lipomr visokiais 
laiptais-laipteliais, tai vėl per 
akmenis, ir galo neradom. Ilsė
jomės 360 pėdų žemėje tarpe 
akmenų, molio, kristalų, van
dens, ledų ir tt. Per maža žilų 
plaukų turiu, kad tokį urvą ap
rašyti. “Naujienos” galėtų savo 
reporterį atsiųsti, tai turėtų 
siems metams “feljetoną”.....

Šiaip ar taip imant, visgi 
vienintelis toks urvas. Dar
sas nėra ištirtas. Spėjama, kad 
jo ilgis siekia į 100 su viršum

vi-

tai
Vi

mylių. Nieko sau plyšys! Mes 
apsukom per dvi valandi apie 5 
mylias (Man atrodo k'ad 10). 
Vienoj salėj pabuvom minutę 
tamsoj, truputį lyg ir baugu. 
Tokios tamsumos dar nebuvau 
matęs.... “žiuri, žiuri, — nei
velnio nemacyc!....” anot vieno
dzūko.

Daugiau nieko nebežinau. Kas 
nori turėt malonumo, tegul nu
važiuoja į Wind Cove.

Prie debesų
Vos-vos ištraukus savo 200 

svarų iš tos gelmės pajutau di
delį karštį. Pasirodo, mes vaikš
tinėjom su 42—47°, o lauke bu
vo 92°. Užsakę prisiųsti mums 
po “pikčių” (urve mus nupik-

čiąvo vienoj didelėj salėj), aplei
dom tas baisenybes. Spėju, kad 
po keliolikos metų tenai lanky
sis daugybės žmonių. Dabar 
perdaugiausiai. Įžanga — 
centai, o išėjimas — dykai.

(Bus daugiau)

ne-
25

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

SALUMET GROVE, 
Blue Island, III. .

Visi kviečiami dalyvauti 
nike ir lenktynėse.

pik-

T ūks tane iai Žmoni u

TURTAS

$20,000,000

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje 
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir į Ritas pasaulio dalįs, > ka
dangi musų kainos antr foreign exchange yra . 
visuomet žemiausios. Užsakymai išpildomi į 
trumpiausį laiką ir už pilną jų vertę.

Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani- . 
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čias vyrais gvarantuoju geriausį patarnavimą 
tiams, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American State Bank
1'900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves -

CHICAGO, ILLINOIS

Užbaiga E-KsKvirsijii 
Lietuvon

> \

Liepos-July 25,
1925

šią Ekskursiją remia U. 
S. Lines autorizuoti agen
tai ir NAUJIENOS.

LEVIATHAN c^“’
Laivakortes Kaina iš New Yorko Klaipėdon 

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra

Palydovas šios Ekskursi
jos bus Pranas Rimkus, 
artistas, dainininkas ir 
gimnazijos mokytojas.

/ /

$107
Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atgal......................... A Q£

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra £ OO
geliui amerikiečių * žinomas žmogus 
— veikėjas, dirbęs prie Lietuvos At
stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs 
už Klaipėdos atvadavimą, mokytoja
vęs Palangos gimnazijoje, ir pasku
tiniu laiku įsteigįs Šiaulių Naujienas. 
Su šia ekskursija kviečiame keliauti 
visi lietuviai gyvenanti J. V., kurie 
dar šiais metais rengiasi keliauti. 
Patarnavimą ir išrengima maloniai 
suteiks NAUJIENOS visiems kas 
tik prie jų atsikreips. Ar keliaunin
kas gyventu prie pat Nayjienų durų 
ar už kelių šimtų mylių, visus kelio
nės reikalus gali atlikti per Nau
jienas.
pradėti rengtis tuojaus neatidedant

Kas dar mano šią vasarą keliauti 
Lietuvon ir turėti kelionėje smagu
mą ir malonumą, kokį galima turėti 
tiktai keliaujant su gerai organizuo
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta 
ekskursija, lai nepraleidžia šios 
progos.
Iškeliavus su šia ekskursija pribusit 
Lietuvon dar labai puikiame laike, . 
kada žmones šienauja, piauja rugius; 
kai sodai pilni gardžiausių prinoku
sių vaisių/ laukai pilni uogų; ir ke
liai sausi ir geri keliauti iš vietos į 
vietą. Paviešėję trejetą mėnesių 
Lietuvon galite sugryšti atgal, kaip 
tik tuo laiku, kai čia prasidės darbai. 
Šią ekskursiją veda P. Rimkus, dau-

. Kadangi laikas yra' trumpas, patartina 
nei vienos dienos. Visuose Jūsų reikaluose maloniai*jums patarnaus

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

809 W.35th SU Chicago 
TeL Bo^evard <611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAITUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas Ir 
Parduodam Laivakortes.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Koom 1111-10 

Tol. Central 4411. Vai. nuo 04 
Gyvenimo vieta:

8.123 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrua ketvargą. 

Nudiltomis nuo 9 iki 12 ryto. 
.............    I ■ I /

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS <

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 944 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgepprto Ofisas 
8339 So. Halsted St.

Vakarai* nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. »— Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgitiams.

John Kucliinskas .
LAWYER

Lietuvis1 Advokatas
■ * ŽŽ21,W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

U 8. La Šalie St„ Room «OUJ 
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-8

< Vakarais
3241 S. Halsted St- Tel Yards 0062 

7—9 v. v. Apart Panedėlio ir
Pituyčios.

Vy, r11"- ■ 1 LJĮĮI'L1*!-j J.-
„ ■■■■■■■.......    R

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10tl7 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washiugton St. Room 1310
, Telephonar Dearborn 8946
Vakarais 2161 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telephone liuese velt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

.! UJ-U-l-gL

x V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

?9 So. La Šalie SL Room 534 
Tel. Central 6890

V a k. 3223 S. Halsted Stn Chicago
Tel. Yards 4681 J

A. E. STASULAN1 i
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room »11 I 
Tel. Central 6290

Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 Į 
Ant Bridgeporto Seredoj ana I 
B-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 v. v. I 
3236 S. Halsted St, T. Boel. 6787 Į

Tol. Dearborn 9057

1 A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofiaaa vidunnioatyji 1 
Room 17R6 

- CHICAGO TEMPLE RLDG.
77 W. ftanhinglon St 

Cor. WMUngton A Clark

®'.k ilt i<!.: i: j‘*it
4b . .. ------ „■.—■■•.i ■■ ■ — <i ii —i/
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x eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grehelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, UI.

blausiųjų Rusijos darbininkų 
veikėjų kalbos tekstas.

Nepaprastas dalykas su šituo 
dokumentu yra visų-pirma tas, 
kad iš Rusijos reikėjo j j siųsti 
užsienin slaptu keliu.

Minėtąją kalbi} pasakė Rusi
jos geležinkelių darbininkų są
jungos pirmininkas, Andrejev,

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago. III.

Sekretorius — M. G. Mauricas', 4333
S. Fairfieid Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasteriu* — J. Kondratavišius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, III,

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero,.UI.
Nariai — A. Kemčža, A. Vilis.

kuris yra taip pat visos Rusi
jos profesinių sąjungų Centra- 
lės Tarybos ir Valdybos narys 
ir vienas centro sekretorių Ru
sijos komunistų partijoje. Kaip 
matote, stambus bolševikų šu
las.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuiiauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Sąjungiečiai ir Sanda
■ v • •neciai

(Tęsinys)

- -------.J. .UI J _U-LL_SL.1L------------ JlLL-'Jg

štai parodė, kad jie savo įsiti
kinimus moka statyti aukš- 
čiaus, negu savo asmeninę ar
ba partinę naudą. Jeigu so
cialistams butų rūpėję pasi
gauti į savo varžą minias, tai 
juk jie butų galėję per šiuos

ką <lw<lą dar garsinus, ndgu vi-

Savo kalbą apie Rusijos pro
fesinių sąjungų padėtį ir dabar
tinius jų uždavinius jisai laikė 
praplėstame geležinkelių darbi
ninkų sąjungos valdybos posė
dyje. Balandžio mėn. 2 d. ji bu
vo išspausdinta geležinkelių 
darbininkų organe “Gudok”. 
Vos išėjus tam numeriui iš 
spaudos, valdžia tuojaus jį su
laikė ir sunaikino. Tiktai po to, 
kai laikraščio numeris buvo at
spausdintas iš naujo, išmetus iš 
jo Andrejevo kalbą, valdžia lei
do jį platinti. Sekančią dieną

sandariečiai, tary- 
padėt jiems, 
į jau nebė

jau subankru- 
greitai visai

Ir kuomet Bimbos, Prusei- 
kos, Miznros, Jukeliai, Simoliu- 
niutės ir Andriuliai veda savo 
purviną karą prieš socialistus, 
tai tautiniai
tum norėdami 
šaukia: “Socialistu i.
ra”, “Socialistai 
tijo”, “.Jau jie 
išnyks!...“

Yra lengva 
šitaip elgdamiesi, 
vadovaujasi tikru noru pa
dėti bolševikams, bet savo par
tijos išrokavimais. Jie mano, 
kad, jeigu socialistai išnyks, 
tai buvusius LSS. narius susi- 
seins į savo gurbą Sandara. 
Bet lai yra klaidingas many
mas.

Socialistai ir simpatizuojan
tys jiems darbininkai nenueis 
pas sandariečius. Gali būt iš
imtis su atskirais žmonėmis, 
kurie panašiai, #kaip Sirvydas, 
Minkys, Rastenis ir kiti, nie
kuomet patys nežinojo, kas jie 
yra, ir todėl “vandravojo” iš 
vienos partijos į kitą. Bet dar
bininkų masės šitaip nesiblaško. 
Praktika, be to, parodė, kad 
Sandara nesugeba palaikyti prie 

 

savęs tų žmonių, kurie ^on įs 

 

loja. Yra laktas, kad paskuti
niu laiku ji neteko apie dvipjų 
trečdaliu buvusiųjų 
simpatizatorių, kurie po LSS. 
skilimo buvo suagituoti į “vi
durinę srovę”.

Antra vertus, ta socialistų 
“laidojimo” ir “naikinimo” tak
tika yra iš viso neišmintinga. 
T?gu Amerikos sandariečiai pa
žvelgia į partijų santykius Lie
tuvoje. Tarpe liaudininkų ir 
socialdemokratų tenai eina 
varžytinės deliai įtakos maža
žemių ūkininkų, valstybės tar
nautojų ir mokytojų tarpe 
(pirmiaus jie varžydavosi ir 
dėl darbininkų; ir' liaudininkai 
tuomet buvo dagi 
“socialistais”). 
kas matė, kad 
spauda su džiaugsmu 
šautų “ 
kratams 
spauda- 
kams?
tas, jeigu jie vienį 
linkėtų tokio likimo? 
ta tas butų tas, kad tiedvi abi 
demokratines partijos viena 
antrą silpnintų, padėdamos 
stiprėti klerikalams ir bolševi
kams !

Užgauliojantys užsipuldinė 
jimai tarpe sandariečių ir so
cialistų turėtų pasiliauti. Vieto
je jų. tegu eina rimta kritika 

kritika, paremta principais 
ir atsižvelgant į visuomenės 
labą.

Socialistai ksitikos 
Jie jaučiasi turį sveiką progra 
mą ir atlikę svarbų darbą vi
suomenėje. Per eilę metų 
jiems teko pakelti ant savo pe
čių visą sunkumą kovos su

suprasti, kad, 
sandu r iečiai

pasivadinę 
Bet ar tenai 

liaudininkų 
prana- 

išnykimą” socialdemo-r 
arba socialdemokratų 

“išnykimą” liaudinin- 
Ir koks butų rezulta- 

antriems 
Rezul-

nebijo.

kurią pagimdė pas mus (kaip 
ir kitose tautose) didysis ka
ras ir pokarinė suirutė. Jeigu 
toje kovoje socialistąms reikė
jo daug nukentėti, tai tatai da
ro ne gėda. bet garbe. Sociali.

ar mes plėšiame darbininkus, 
kaip senesniais laikais? Mano 
įsitikinimu, mes plėšiame 
juos taip, kaip ir pirmiaus. 
Jus purtote galvas, bet aš sa
kau, kad mes darbininkus ar
ba plėšiame arba padedame 
plėšti.” •
šie Andrejevo žodžiai “patai-

kiekvienų 24 socialdemokratų 
tėra tiktai 1 komunistas. O bet
gi komunistiniai ^plepėl iai pasa
koja, kad jų partia susidedanti 
iš “darbininkų masių”, kuomet 
socialistai tai esą tiktai “buržu
azijos uodega”!

BAUERO IŠTEISINIMAS

sytoje” jo kalboje visai išleisti.
Tai tokia darbininkų “laisvė” 

viešpatauja dabartinėje bolševi
kiškoje Rusijoje. Šalyje, kurią 
valdo neva “proletariato dikta
tūra”, darbininkai yra ne tiktai 
nežmoniškai išnaudojami, bet

Sąryšyje su Barmato skanda
lu reakcinė ir komunistinė Vo
kietijos spauda buvo pradėjus 
šmeižti socialdemokratą Gusta
vą Bauerą, vienu tarpu buvus} 
Vokietijos kancleriu (ministe- 
riu pirmininku) ir reichstago

jie neturi teisės net laisvai iš
reikšti spaudoje savo nuomones. 
Bplševikiškos profesinės sąjun
gos yra ne laisvos t darbininkų 
organizacijos, bet tiktai akli 
valdžios įrankiai. Sunku įsivaiz
duoti, kaip kitų šalių darbininkų 
unijos galėtų veikti su tokiomis 
organizacijomis bendrai.

Tarptautinis Frontas
SUSIKŪRĖ NAUJAS INTER

NACIONALAS.
si Bimbos ir Priraeikos, sudėti Andrejevo kalba buvo “pertai- 
į krūvą, ir, turėdami st i p- syta“’ ir pasirodė laikraštyje.

— “Nau- Vienok Rusijos socialistams pa- 
____ _______ ____ c , jie butų sisekė gauti Berline ir keletą 
padarę sau milžinišką biznį, j egzempliorių originalės, nesu- 

Bel jeigu socialistai butų ši- darkytos kalbos.
taip elgęsi, tai visos pažangio-j Net ir “pataisytoje“ Andre- 
sios musų organizacijos Šiandie jevo kalbos formoje yra pasa- 
butų bolševikų rankose. Susi- kyta daug karčios tiesos apie 
vienymas Lietuvių Amerikoje Rusijos darbininkų sąjungas, 
ir tūkstančiai susišelpimo Joje nurodoma, kad Rusijos dar- 
d raugi jų, gyvuojančių Ameri- bininkų masėse reiškiasi pašy
toje, šiandie tarnautų Maskvai vumas (neveiklumas), kad pro- 
ir jos komisarams, o i 
tuvai ir lietuvių visuomenei!

Taigi niekas neturi teisės 
mums prikaišioti, kad mes ši
tam dideliam visuomenės klau
sime nuo pat pradžios užėmė
me 
ir, 
lių savo partijai 
kiek pajėgdami, 
suomenės reikalus ir už 
nę (Lietuvos darbininkų 
Mes kovosime už tai 
liaus, brt mes, žinoma, 
tiksime, kad kokie nors 
niai egoistai tuo naudotųsi, 
mus niekintų, 
šalininkai turi kovot prieš bol 
ševizmą ir klerikalizmą, o ne 
prieš demokratinį socializmą. I 

—Socialistas.

į krūvą, 
riausius
j ienas” ir

anti-bolševikišką ] 
nežiūrint skaudžių nuosto- 

kovojome, 
už musų vi- 

geres- 
ateitį. 
ir to- 
nesu- 
parti- 

o 
Demokratijos

Darbininkų vergija 
Rusijoje

ne Lie-j fesinėse sąjungose šeimininkau
ja profesinė biurokratija, kac 
sąjungų mitingai pavirto for
malybe, kuriai niekas neduoda 
jokios reikšmės. Tarp kitko, to
jo balandžio 3 d. išspausdintoje 

poziciją kalboje sakoma:

“Aš turėjau pakankama) 
progos prisižiūrėti, kaip ren
kama pirmininkai ir susirin
kimų vedėjai dirbtuvėse. Kas 
yra renkamas susirinkimo 
pirmininku? Vyriausieji tos 
gubernijos arba vietos valdi
ninkai: gubernijos komiteto* 
sekretorius, sąjungos komi
teto pirmininkas, apskrities 
biuro sekretorius, centralinio 
komiteto sekretorius ir t. t. 
Bet ne pažangesnis darbinin
kas, turintis iniciatyvą! Ku
ris gi darbininkas nūnai drįs 
eiti ant pagrindų, kuomet ji
sai mato tokius aukštus urė
dus sėdinčius už prezidiumo 
stalo? Bet musų draugai visa 
tai užmiršta ir mano, kad ta
me esąs plačiųjų masių vado
vavimas,...” ' . . ,

ir ėmė kalbėt, 
Vakarų Euro-1 

tuomet pradėjo 
darbininkų pa- 
ir kaipo vienas

Socialistų ir profesinių sąjun
gų spaudoje pastaruoju laiku ki
lo gyvos diskusijos apie santy
kius tarpe Rusijos ir kitų šalių 
darbininkų organizacijų. Rusi
jos bolševikai, neįstengę sunai
kinti arba pasigrobti į savo ran
kas darbininkų organizacijas 
vakarinėje Europoje, pakeitė 
savo “frontą’ 
apie “vienybę“, 
pos darbininkai 
labiaus domėtis 
dėtim Rusijoje,
to susidomėjimo rezultatų buvo 
Anglijos unijų delegacijos ke
lionė į bolševikų žemę.

Kaip žinia, anglų delegacija, 
vadovaujama Purcell’o, sugrįžu
si iš Rusijos paskelbė “raportą“, 
kuriame išreiškiama gana pa
lankios sovietų tvarkai nuomo
nės. Reikia tečiaus pastebėti, 
kad faktai, paskelbti “raporte“, 
patvirtina daugelį sunkiausių 
kaltinimų, kuriuos bolševikų 
priešai daro Rusijos tvardai. 
Tame “raporte*”, pav. nurodo-1 
ma, kad Rusijoje šiandie nėra 
slapto balsavimo: visi rinkimai 
atliekami rankų pakėlimu, kuo
met tvarką susirinkime vėda 
valdžios komisarai arba valdan
čiosios partijos atstovai.

Ginčai dėl anglų delegacijos 
pranešimo apie Rusiją da ir 
šiandie tebeina Europos darbi
ninkų laikraščiuose. Susipažini
mui su tikrąja Rusijos darbinin
kų padėtim užsieniuose gauna
ma vis daugiaus faktų. Apie pa
baigą praeito mėnesio Berline 
apturėta labai įdomus tam klau
simui dokumentas: vieno stam-

Įdomiausių dalykų. tečiaus 
galima patirti iš Andrejevo kal
bos, palyginus tašiau josios da
lis, kurios buvo “pataisytos“, su 
originalu. Pirmutinėje “Gu- 
dok’o’* balandžio 2 d. laidoje 
(kurią sunaikino sęvietų cenzu- 

' ra) yra, pa v. šitokia vieta:
“Mano nuomone, mes turi

me atvirai pripažinti, kad 
mažinant tarnautojų ir val
dininkų skaičių ant musų ge
ležinkelių arba šiaip atstati- 
nėjant juos dėl kurių nors 
priežasčių, pas mus viešpa
tauja tiesiog negirdėti santy
kiai. Aš žinau tokių atsitiki
mų, kur žmonės buvo atstaty
ti už tai, kad jie buvo'neužsi- 
mokėję duoklių į Raudono
sios Pagalbos fondą, ir pana
šių beprotiškų atsitikimų.”

Cenzūros “perredaguotoje“ 
laidoje šita Andrejevo kalbos 
vieta skamba daug švelniaus.

Geležinkelių darbininkų są
jungos pirmininkas savo kalbo
je aštriai smerkia 'profesinę 
biurokratiją už jos sistemačią 
kampaniją prieš darbininkų al
gas ir už nuolatinius atskaity
mus iš algų tai “Raudonajai 
Pagalbai“, tai oro laivyno sta
tymui, tai kitiems paibeliams. 
Jisai sako:

“Imkime darbininkų algų 
klausimą. Pasakykite sulig 
teisybe ir sąžine, ar mes tik
rai giname darbininkų algas,

Suvažiavime, kuris 
gegužės 11-16 d. Paryžiuje, ta
po įkurta Tarptautinė ofisų 
darbininkų, žemesnių valdinin
kų ir mokytojų Sąjunga.

Kongrese dalyvavo delegatai 
iš Austrijos, Čecho-Slovakijos* 
Vokietijos, Holandijos, Angli

jvyko

nijos ir Švedijos. Delegatai 
atstovavo 4(M),(MX) naritp “Ip- 
fcligentinio proletariato” orga
nizacijos atsiuntė sveikinimus 
iš Portugalijos, Graikijos ir 
Norvegijos, žadėdamos prisidė
ti. Iš Danijos, Šveicarijos, 
Vengrijos ir Amerikos gauta 
laiškai, išreiškiantys apgailes
tavimą dėl negalėjimo atsiųsti

Kongresas išrinko dvejiems 
metams pildomąjį komitetą. 
Mynheer Northoff iš Holandi
jos išrinkta generaliu sekreto-! 
rium. /?ildomhsis komitetas 
kartu su generaliu sekretorium 
laikys posėdį ateinantį spaliu 
mėnesį Strasburge. 
naujojo Internacionalo 
sas įvyks 1927 metais

Sekantis 
kongro 
Nurem-

ketinaais Internacionalas 
veikti artimam kontakte su 
Amsterdamo unijų Intertiacio- 
nalu.

VOKIETIJOS ANGLIAKASIAI
NELINKSTA PRIE MASKVOS

įmonių tarybų rinkimuose, 
kurie įvyko šį -pavasarį Vokie
tijos kasyklų distriktuose, ko
munistams labai nepasisekė.

Maskvos garbintojai statė 
savo kandidatus “Rankų ir 
Smagenų Darbininkų” sąrašais. 
Iš 5,428 vietų tarybose jiems 
teko tiktai 889 vietos, kuomet 
pernai jie turėjo 1,112 vietas iš 
4,970.

ISlocialdemokratai gi išrinko 
3,351 atstovą į tarybas. O per
nai metais jie turėjo 2,618.

Krikščioniškoms unijoms te
ko 903 vietos, kuomet pernai 
jos turėjo 769 atstovus.

Taigi kasyklų įmonių
bose socialdemokratai dabar 
turi beveik du trečdaliu vietų, 
o komunistai nusmuko žemiaus 
net už krikščioniškas unijas, 
šituose rinkimuose dalyvauja 
tiktai darbininkai, ir čia komu
nistai negali bliofuoti, kad jie 
pralaimėjo dėl “buržuazijos te
roro.”

tary-

.SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS, 
KOMUNISTŲ PRALAIMĖ

JIMAS

Jau'buvo spaudoje pranešta 
apie stambų socialdemokratų 
partijos laimėjimą paskutiniuo
se Holandijos parlamento rin
kimuose.

Socialdemokratai pravedė 4 
nąujus atstovus ir dabar turės 
viso 24 atstovus (iš 100 visų at
stovų). Tuo tarpu komunistams 
teko tiktai 1 vieta. Pirma jie 
turėjo 2 atstovu. z

Holandijoje, vadinasi, visuoti
nis balsavimas parode, kad ant

atstovu. Reakcininkų spauda 
paskelbė neva Bauero laišką, 
kuriame pastarasis rašęs Bar- 
matui apie “žadėtą” jam atlygi
nimą už kontraktus, padarytus 

I

su valdžia. •
Tie užsipuldinėjimai privertė 

Berlino socialdemokratų organi
zaciją pareikalaut, kad Bauer 
pasitrauktų iš reichstago ir iš 
partijos, iki nebus įrodyta, ar 
kaltinimąi yra teisingi ar ne.

Bauer stojo prieš reichstago 
komisiją, tyrinėjančią Barmato 
bylą, ir įrodė, kad spaudoje pa- 
skelbtasai jo laiškas yra iškreip
tas; taip pat, kad jisai, užimda
mas valdžios vietą, neturėjo jo
kių reikalų su Barmatu.

Tolesnis Bauero klausimo tar
dymas buvo pavestas partijos 
trečiųjų teismui. Pirmininkau
jant vprof. Sinzheimer’ui, tas 
teismas birželio 30 d. laikė posė
dį, kuriame vienbalsiai buvo nu
tarta, kad Bauero suspendavl- 

.* • t

mas iš partijos yra be pamato.

Iš

Lawrence, Mass.
I '

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
61 kuopos veikimo.

1. Protestuojame prieš tuos ' 
įstatymus, kuriuos krikščionys 
demokratai, išmetę ginkluota 
jėga opozicijos atstovus, vieni 
priėmė birželio 20 d., 1925 m., 
varžančius žodžio, spaudos, su
sirinkimų ir organizacijų laisvę 
ir įvedančius mirties bausmę. 
Mes pasižadam visais galimais 
budais remti Lietuvos socialde
mokratus, kurie išvien su kito
mis darbo žmonių organizacijo
mis gina musų tėvų krauju ir 
prakaitu aplaistytą Lietuvos že
mę nuo klerikališkos diktatū
ros.

2. Protestuojame ir piktina
mės tokiais Lietuvos, klerikalų 
reakcionieriškais darbais,,kurie 
naikina demokratybės principus, 
užtikrintus Lietuvos konstitu
cijoje.

3. Protestuojame ir piktina
mės dėl vartojimo brutalės jė
gos, būtent — ginkluotos poli
cijos šaukimo Seiman ir išmeti
mo žmonių išrinktųjų atstovų 
—• K. Bielinio, Dr. Griniaus ir 
Lapinsko, kurie buvo savo vie
toje ir gynė darbo žmonių tei
ses ir laisvę.
Užuojautos rezoliucija Lietuvos 

Seimo atstovams drg. K. Bie
liniu!, Dr. Griniui ir Lapins
kui.

Garbė jums, karžygiai, kad 
drąsiai ginate musų brolių, Lie
tuvos liaudies, reikalus prieš 
juodojo klero smurtą, taip kaip 
kitą syk gynėte Lietuvos liaudį 
prieš rusų caro despotizmą. Mes 
matom ir įvertinam jūsų prisi
rišimą prie Lietuvos liaudies. 
Jūsų nenugąsdino caro kalėji
mai nei krikščionių demokratų 
šautuvai Lietuvos seimo rūmuo
se birželio 20 d., 1925.

Nors mes esame.toli už jūrių,

Tel Bitei. 3138 
M. Woitkiewici- 

BANLS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

r-DR. HERZMAN L.

. Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros* prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Nakt| 
Drexel 0950

Bculevard 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. V.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 matai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Aye^ 2 lalMa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3* vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 k,., ,.—, , i z

Telephone Y arda 0994 '

DR* MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

i Sulaukę iš centro narystės 
knigutes ir štampas, taipgi iš 
Massachusetts valstijos čarterj, 
draugai sušaukė susirinkimą lie
pos 10 d., 1925. Pas susirinku
sius draugiškumas buvo labai 
geras ir visi pilni energijos dirb
ti LSS labui.

Susirinkimą atidarė drg. J. 
Urbanas, kuris buvo išrinktas 
susirinkimo vedėju. Paskui bu
vo LSS 61 kp. valdybos rinki
mas. Išrinkta šie draugai: or
ganizatorius — J. Urbonas, nu
tarimų raštininkas — J. Savin- 
čius, finansų raštininkas — B. 
J. Vaitkunas, iždininkas — F. 
Vareika, knygius — J. Savulio- 
nis. Paskui buvo priėmimas 
naujų narių; prisirašė vienas.

Po to buvo pakeltas Klausi
mas apie |vykį Lietuvos seime 
birželio 20 d., 1925. Kadangi 
jau. buvo visuose laikraščiuose 
platus aprašymas apie Lietuvos 
klerikalų despotizmą, kur trem
piama Lietuvos konstitucija, o 
ginantys Lietuvos liaudies rei
kalus atstovai brutale jėga me
tami laukan, — todėl LSŠ 61 
kuopa rado reikalinga išnešti 
protesto rezoliuciją prieš 
mus.* s

Pagaliaus buvo kalbėta 
LSS 61 kuopos platesnį
mą. Kadangi dabar užeina pa
tys karščiai ir visos organizaci
jos ir pavieniai žmonės atideda 
viską ant rudens, tai ir LSS 61 
kuopa nutarė pradėt platesnį 
veikimą rudenį. ,

Susirinkimai nutarta laikyti 
kas menesis (paskutinią pėtny- 
čią kiekvieno mėnesiok Norin
tieji prisirašyti gali matyti bent 
vieną .’iš komiteto, arba šiaip 
kuris LSS 61 kp. narys gali su
teikti informacijas. Prisirašyti 
gali vyrai ir moterys, nes musų 
organizacijoje visi turi lygias 
;eises. ,

bet musų mintys su jumis. Mes 
pasižadam dirbti kiek galėdami, 
kad suteikus jums moralę ir 
materialę pagalbą.

Pasirašo LSS 61 kuopos komi
tetas :

J. Urbonas, susir. vedėjas,
J. Savinčius, nut. .sekr,,
B. J. Vaitkunas, fin. sekr., 
F. Vareika, Iždininkas.

Dęl labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai
WESTERN-EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatvės. 

Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.

LIETUVIAI DAKTARAI

kade-

apie 
veiki-

J. Savinčius,
, LSS 61 kuopos sekr.

. ■■ ■■ ■■■ . r. ■ —
Protestas prieš klerikalų des

potizmą Lietuvoj

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
61 kuopa savo susirinkime lie
pos 10 d. L. U. Kliubo kamba
riuose, 41 Berkeley St., Law- 
rence, Mass., nutarė išnešti se
gančias dvi rezoliucijas dėl įvy
kių 20 d. birželio mėn. Lietuvos 
seime:

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:38 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli *46th St. Chicago, I1L

A. L, DAVID0N1S, M. D,
4643 So. Michigan Avė.

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

' nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

1579 MilwaukeevAve., Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brqnswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8688

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Alhany Ave„ 
Tel. Prospect 1936. Ofiao valan
dos 2-4, 6-8. NedUioj II Ud 12 d.

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

V—■■■ ■ ■ ■ , ■ „Z

--- . --- - - 
1 ' ------ --------

Tęl. Boulevard 053T

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nua

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chieage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. We« 
diliomis iš šventadieniais 16—12 dlea

Dr. Benedict Aroii
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. _Phons 
La f ay et te 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 SL Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų 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 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Uridertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Haisted St., Chicago, 
IR. — Telefonas: Roosevalt 8M0.

ROCKEFELLERIS JVEDA 8- VAL. DARBO DIENĄ.

66 METUS LAUKTA “MALONĖ”.

AMNESTIJĄ MATTEOTI UŽMUŠĖJAMS.

santykiuose su socialistais ir iš 
jo daryti išvadas apje visą 
Francijos socialistų politikų? 
Jeigu karas ^Morokkoje yra 
toks baisus daiktas, tai kodėl 
“Laisvė” nepasako, kuo remda
masi ji smerkė Francijos socia
listų rėmimą radikalų ‘pirm to 
karo? Kuomet apie franeuzų 
karą su riffais dar niekas ne
kalbėjo, ir socialistai reme Her- 
riot’o kabinetą, — “Laisvė” vis 
tiek šaukė, kad Francijos so
cialistai esą “parsidavėliai,” 
“buržuazijos tarnai” ir tt.

Taigi aišku, kad karas Mo
rokkoje yra jai tiktai nauja 
priekabė šmeižti socialistus, o 
ne tikroji priežastis., dėl kurios 
ji smerkia socialistus.

Ji rėkia taip pat ir apie Vo
kietijų, 
čiausius 
ji sako, 
tinusios, 
žuazija
prieš monarchizmą” 
kus revoliuciopiškai.
tarpu truputį toliau ji ve ką 
rašo:

MITINGAI ATVIRAM ORE.

prasimanydama nebu- 
daiktus. * Pavyzdžiui, 
kad “Naujienos” tvir- 
jogei Vokietijos bur- 
1848 m. “nekovojus’ 

ir “nevei- 
Tuo gi

Rockefellerio kompanija, Standard Oil, nutarė įvesti 
8 valandų darbo dienų aliejaus laukuose, vietoje 12 va
landų. Vietoje dviejų darbo permainų, dabai* tenai bus 
trys, nes darbas toje pramonės šakoje nesustoja dienų ir

Kartu su darbo dienos sutrumpinimu pakeliama už- 
mokesnis, taip kad darbininkai galėtų iš savo algų iš-

Atėjo laikas.

“Laisve,” vadinasi, pa
mušų žodžius, kuriuose 
pasakyta, kad 1848 me

šitų pagerinimų Standard Oil kompanija davė savo 
valia, be kovos iš darbininkų pusės. Už tai galima jų pa
girti. Bet reikia, neužmiršti, kad 12 valandų darbo diena 
Rockefellerio aliejaus laukuose gyvavo per 66 metus! Per 
ta laikų Rockefellerio šeimynai tapo sukrauta šimtai mi- 
lionų dolerių pelno, ir ji pasidarė turtingiausia visame 
pasaulyje.

Ima daug laiko, kol darbininkai sulaukia, kad kapita
listai gera valia pagerintų jų sųlygas!

Standard Oil kompanija panaikino 12 valandų darbo 
dienų daugiausia, žinoma, dėlto, kad toks ilgas darbo lai
kas šiandie yra nesąmonė. Amerikoje technika dabar 
yra taip pakilus, kad darbininkus padaro daug daugiaus 
naudos per valandų, negu pirmiaus padarydavo per išti-

Reikia stebėtis, kad 12 valandų darbo diena galėjo 
liktis Rockefellerio pramonėje iki šiol. Kitose industri
jos šakose tokių ilgų valandų jau senai nebėra.

“Labai gerai, kad ‘N.’ at
virai pripažįsta, jog ‘kaip ana 
(1848 m.) revoliucija buvo 
buržuazinė taip ir ši (1918 
m.).’”
Pati 

duoda 
aiškiai
tais buvo Vokietijoje buržuazi
nė revoliucija, ir ji pati kalti
na mus, kad mes neya tvirtinę, 
jogei tuomet buržuazija nebu
vusi revOliucioniška!

Be to, ji čia pat meluoja, jo
gei visi socialistai “iki šiol tvir
tino, kad 1918 metų revolucija 
Vokietijoj buvo tikroji proleta
rinė revoliucija.” Kiekvienas, 
kas skaito “Naujienas,” žino 
gerai, kad socialistai to netvir
tino. Socialistai norėjo, kad ta 
revoliucija suteiktų laimėj im<į 
proletariatui, bet kai Vokieti
jos komunistai suskaldė 
ninku jėgas, tai paėmė 
buržuazija. Ir jau bus 
penkeri ar šešeri metai,

Nusipirko titulų. — Grafiene 
Salm, buvusi amerikiete Milli- 
cent Rogers, duktė aliejaus ma
gnato, liko patraukta teisman. 
Iš jos vienas Vienuos advokatas 
Dr. Emil Kammerer, reikalau
ja $10,000 atlyginimo užtai, kad 
jis išrūpino jai Austrijos val
džios leidimą apsivesti su grafu 
Salm, taip kad ji dabar yra tei
sėta grafienė ir kad grafo titulų 
paveldės ir jos sūnūs. (

Mussolinija vėl rengiasi pasižymėti. Karalius Em- 
manuelis, kaip girdėt, jau pasirašė dekretų, kuriup bus 
suteikta visuotina amnestija. Jos tikslas yra paliuosuoti 
iš kalėjimo šešis fašistų ’ vadus, kurie yra kaltinami dėl 
socialisto atstovo Matteoti nugalabinimo.

Opozicinės partijos Italijoje deliai to labai sujudo. 
Jos sako, kad tokia amnestija diskredituos np tiktai val
džių, bet ir visų kraštų pa^/.Jo akyse. žmogžudų liuosa- 
vimas karaliui galiai kartais labai neskaniai atsirūgti.

darbi- 
viršų 
kokie 
kaip

socialistai šita dalykų aiškina 
Kuomet “Laisyė” šitaip be- 

sarmatiškai meluoja ir tauzija 
visokias nesąmones, tai aišku, 
kad vesti kokias nors diskusijas 
su ja neverta. Ypatingai ne
verta apie tokį rimta ir keblų 
dalykų, kaip marksizmus. Bim
bos ir kiti bolševikiški “smart 
vyrai” moka tiktai rėkti ir ap
siputoję keiktis.

Žinote, kuo Lietuvos klerikalai teisina savo įstaty
mų, draudžiantį susirinkimus atvirame ore? Tuo, kad 
Francijoje yra įstatymas, kuris draudžia laikyt mitingus 
viešam kely.

Taip, Francijoje nevalia daryt susirinkimus ant vieš
kelių, ant geležinkelių “trekių”, ant bulvarų ir panašiose 
vietose . Nevalia mitinguot, tur-but, ir’ ant stogų. Bet 
ar iš to išeina, kad susirinkimai turi būt draudžiafni ir 
viešose aikštėse, per kurias neina nei geležinkelai, nei 
tramvajai? Ir miestų soduose, ir sodžiaus kiemuose?...

Savo “argumentais” klerikalai parodo, kad jie laiko 
žmones nieko neišmanančiais žiopliais. ' '

Kur dingo Rusi 
jos auksas?

Į ApŽvalgaĮ
“SMART” VYRAI

Kuomet sąžiningas žmogus 
resugeba viešai apginti savo 
pozicija, tai jisai prisipažįsta 
prie klaidos arba bent, mažių- 
mažiausia, nutyla. Bet komu
nistą “Laisvė” 'elgiesi priešin
gai. Ji neįstengė sumušti tą 
“Naujienų” nurodymą, kad 
Marksas tam tikruose atsitiki
muose stojo už bendrą veikimą 
su pažangiosios buržuazijos 
partijomis prieš reakcines par
tija^; vienok ji nei žodžiu, nei 
tylėjimu nenori prisipažinti, 
kad jos išsišokimus prieš “Nau- 
jienas” šituo klausimu buvo ne
teisingas. Vietoje to, Ji sten
giasi apdumti akis savo skaity
tojams dideliu riksmu ir sto
pomis kelionėmis. \

Per pusantros špaltos “Lais
vės” “salaveišiai” rėkia apie ka
rų Morokkoje, stengdamiesi į- 
kalti į galvas savo “susipratu- 
siems skaitytojams,” kad Fran
cijos socialistai esą “imperializ
mo bernai.” Tuo tarpu šitas 
klausimas visai neturi nieko 
bendra su tuo klausimu, kurį 
mes esame pakėlę.. Juk yra 
faktas, kad Flancijos socialis
tai sudarė blokų su radikalais 
visai ne tam, kad vedus karą 
prieš riffus Morokkoje: tas blo
kas buvo sudarytas tikslu® nu
versti atžagareiviškų Poincare 
valdžių. Karas su riffais pra
sidėjo daug vėliaus — tuo lai
ku, kai radikalų-socialistų blo
ko pastatytoji valdžia (Herriot 
kabinetas) jąu buvo pasitrauk 
kusi. Dabartinis Pai niovė ka
binetas buvo socialistų remia
mas ne pilnai,* šiandie gi socia
listai jį visai paliovė remti.

• /
Kodėl gi tat imti viena iš 

incidentų dabartinės valdžios

Ačiū tam tikriems šalti
niams, paskutiniu laiku pasisekė 
gan aiškiai susekti kur dingo 
Kusi jos atlaso atsarga.

Prieš karų toji atsarga siekė 
gana didelio skaičiaus —• 1,- 
>695,000,000 rublių. Nuo prad
žios karo iki bolševikų perver
smo 680,000,000 rublių %uvo 
pervesta į (Londoną, New Yor- 

’kų ir kitur, kad apmokėti už 
įvairius karo reikalams pirk
tus dalykus. Iš likusių Rusijoj 
pinigų ' caro valdžia atskyrė 
000 mil. rublių ir nugabeno 
juos j Kazanių — į saugesnę 
vietą, kad neprieitų nei vokie
čiai, nei savieji revoliucionieriai.

Kuomet valdžią užėmė bol
ševikai, jie tuojau padarė taj- 
ką su Vokietija ir pasirašyda
mi Brastos sutartį atidavė 
Vokietijai 93,535 kilo aukso, 
kas lygu 120,000,000 aukso ru
blių. Šis turtas tačiau pateko 
į santarvės rankas po pasira
šymo Versalės sutarties. Be to, 
Rusija sumokėjo nemažai auk
so ir kitoms šalims 
skaičiuje ir Lietuvai.

Įdomiausia yra patirti 
atsitiko su tais 6(X) mil. 
lių, kuriuos caro vallžia
išsiuntusi į Kazanių, netoli Vol
gos. Kada admirolas ‘ Kolča- 
kas suorganizavo Sibire savo 
valdžią ir-paskiau, atstūmęs bol- 
šcviikus, užf'inė
sas tas nesuskaitomas 
pateko į jo rankas ii* buvo tuo
jau pasiųstas j Omską, KolČa-

ko sostinę. Pasak vieno, dar 
gyvo esančio Kolčako fin. mi- 
nisterio, grobis paimtas iš bol
ševikų siekė 680 mil. . rublių. 
Gegužės 15 d. 1918 m. Kolča- <
ko , valdžia, būdama reikalinga 
kredito, pusę tos sumos pasiun
tė į Vladivostoką. Vienok pake
ly dalis siunčiamo aukso (2,- 
000 pūdų — 42 mil. rublių) pa
teko į kazokų generolo Semio- 
novo rankas, kurs perkėlė jį į 
savo sostinę Čitą ir greičiausia 
paliko Rusų — Azijos lauke. 
Aukso kiekis, kurs buvo prista
tytas į Vladivostoko Valstybinį 
Banką siekė 248,000,000 rublių. 
Iš šių pinigų $1,370,000 buvo 
išmokėta Prancūzijos valdžiai ir 
$11,240,000 Anglijai. Kiek vė
liau toms pačioms valdžioms ta
po išmokėta dar $7,600,000 už 
įvairią karo amuniciją. Liepos 
m. 1918 met. Japonijai buvo į- 
tuikta $13,410,000, o rugsėjo 
mė,nesy $8,165,000 Prancūzijai. 
Didesnė dalis likusio aukso, ro
dos, liko užstatyta Anglų-Ame
rikiečių bankininkams už $46,-, 
835,000 paskolą, o taipgi ir Ja-1 
ponijai.

Daug sunkiau išrišti liki
mų tų 300 mil. rublių, kurie 
liko Omske. Jie negalėjo būti 
išleisti Kolčako valdžios reika
lams, nes visas finansines tran
sakcijas atlikdavo Vladivosto
ko bankas. Kuomet » rudeny! 
1918 metais Kolčųkas turėjo 
skubiai trauktis prieš puolan-i 
čius bolševikus, palikimas Om
sko tapo neišvengiamas. lap
kričio 8 dieną jis įsakė sukrau
ti visa auksų į “specialį trauki
nį N 2” ir pasiuntė į užfrontę. 
Kolčako valdžia ir kariuomenė 
traukės paskui. Savaitę vėliau 
raudonieji užėmė Omską. Ta- 
larskaja stoty traukinys, gabe
nantis auksą, susidūrė su ki
tu. Keli vagonai sudužo, o žy-l 
mi aukso dalis išbirėjo. Kolča- 
kas ir visas jo štabas pasidavė 
čeko-slovakų legionams,
riems vadovavo generplas Si-! 
lovoj. Kiek vėliau Kolčakas 
buvo išduotas bolševikams ir 
sušaudytas, \ o jo auksas, kaip 
tikrinama, pateko į Čcko-slo- 
vakų rankas, kurie įsteigė už 
kiek laiko nuosavų banką Pra- 
g’pj. i, ;

Tai liek maž-daug 1 galima 
pasakyti apie Rusijos aukso li
kimą. Jis buyo lengvai išmėty
tas po visas šalis, bet ims daug 
laiko iki tasai auksas sugrįš; 
ilgai į Rusiją vienais ar kitais 
keliais. — M. V. 1

Nuo to laiko, kaip Lietuvos 
klerikalai pasigrobė Lietuvos 
valdžią j savo rankas, Ameri
kos lietuviai pradėjo mažai be
siinteresuoti Lietuva ir tik šio
mis dienomis, kuomet liko su
žinota, kad I.‘tavoje klerika
lai- yra pasiryžę įsteigti kunigų 
diktatūrų, kuomet sužinojo, 
kad Lietuvos Seimo nariai mė
tomi iš % seimo sales su gink
luotos policiojs pagalba, ir 
kuomet pamatė, kad dar aštre
snius suvaržymus daroma 
spaudai ir susirinkimams ii 
dar rengiamasi prie priėmimo 
“kraštov apsaugos įstatymo” 
(teisingiau, krikščionių demo
kratų partijos K apsaugos įsta
tymo), tai ne vienam demo
kratui lietuviui prisiėjo pagal
voti: argi tos aukos, kupos 
krito už Lietuvos nepriklauso
mybę, (o šiandie važinėdamas 
po Lietuvą matai kiekviename 
kapinyne po keletą šimtų arba 
keletą desėtkų medinių kry
žių .su užrašais: * A. a. Jonas 
Žemaitis, tokio ir tokio tai pul
ko, liko nukautas mūšyje ten 
if ten su lenkais ar bolševikais 
arba bermontininkais), argi tt, 
jaunų Lietuvos sūnų gyvastys 
buvo todėl atimtos, kad Lietu
vos žmonės neturėtų laisvės ir 
jų išrinktus atstovus policijos 
spėka mėtytų iš Seimo sales?

Reiktų pamąstyti, ar dėl to 
visa eile Lietuvos inteligenti
jos turėjo kęsti vargą Rusijos 
caro kalėjimuose ir Sibire ir 
daug jų net savo gyvastis pa
dėjo; už ką? Ar už tai, kad 
Lietuvoje įvedus 300 kunigų 
diktatūrą? Ne, ir dar syki ne. 
Lietuvos liaudis, inteligentija 
prie Rusijos caro ir besikuriant 
Lietuvai, nedėjo savo gyvasčių 
tam, kad Lietuvoje butų dikta
tūra. Jie dėjo savo gyvastis ir 
kentėjo vargų, kad sykį ant 
visados pasiliuosavus iš sveti
mų vergijos ir pasidžiaugus 
sykiu su visti civilizuotu pa
sauliu demokratybe, žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir as- 

Pcr ilgą ir

skurdą ir

ku-

tame

kas 
rub- 
buvo

Kazanių, vy
turtas

inens laisvėmis, 
neatlaidžią kovą, per gyvasčių 
netekimų, ašaras, 
kančias jie savo atiseskė.

Bet dabar visa tai nori su
naikinti juodieji klerikalai. •' 

Tad dabar kyla klausimas— 
ar ir toliau Amerikos progre
syviai lietuviai sėdės rankas 
susidėję ir ramiai sau žiūrės 
kaip storas Lietuvos klebonas 
mina po kojomis tuos daugelio 
metų darbo vaisius ir spiauja 
ant žmonių, laisvės ir demokra- 
tybes taip kaip Rusijoje kad 
daro Trockis, Stalinas, Zinov- 
jevas ir - kiti, o Italijoje iMus- 
solini. Lietuvoje klebonai ir 
visa jų saiku kunigų pasiryžę 
yra eiti diktatūros keliu, 
nes pamate, kųd anose šalyse 
durtuvas ir šautuvas pajėgia 
išsilaikyti. Tad ir jiems, ma
tyt, užsinorėjo anuos reakcio
nierius pamėgdžioti.

Tad pagalvokit valandėlę ir 
darykit ką nors, kad pagelbč- 
tum (Lietuvos demokratinėms 
jėgoms laimėti paskutinį mūšį.

Jeigu kur nėra LSS. kuopos, 
tuojaus stengRitės jas įkurti ir 
paskirus padarykite pasitari
mus su kitų pažangiųjų srovių 
darbuotojais ir bendromis jė
gomis veikite. Demokratijos 
ir laisves šalininkams atėjo lai
kas imtis svarbaus/darbo, kad 
apginus iškovotas Lietuvoje 
tėises dėl kurių tiek daug buvo 
dirbta ir tiek daug aukų pade-, 
ta.

Tad visi lietuviai, kuriuose 
dar šiek tiek yra lietuvyštės| 
ir artimo meilės, darykite visa, 
kad apginus Lietuvos žmonių 
teises, kurias jiems konstitu
cija suteikia. Tverkime bend
rus komitetus ir neškime pro
testus.

•*uP. B. Balčikonis.
r Vi- ■

Evoliucija ar Biblija
Mokslas ar prietarai

(Mokytojo John Thomas Seopes byla, Dayton, Tenn 
/ paveikslais)

SUE K. HICKS, 
kuris renka įrodymus prieš mo
kytojų J. T. Seopes.

BAINBRIDGE COLBY, 
buvęs valstybės sekretprius, ku
ris buvo apsiėmęs ginti J. T. 
Seopes, bet paskutinėj minutėj 
buvo priverstas iš bylos pasi
traukti dėl kitos svarbios bylos 
New Yorke. . t

DR. HENRY F. OSBORN.
Tarp žymiausių mokslininkų, 

kurie stojo pagalbon, J. T. Sco- 
pes, yra ir Dr. Henry F. Os
borne, zoologijos profesorius 
Columbia universitete, rašyto
jas ir griežtas Bryano priešinin
kas pastarojo kovoje su mokslu.

PROF. J. G. LIPMAN, 
vienas žymiausių biologų Ameri
koj, profesorius Rutgers kolegi
joj, New Brunswick, N. J., kuris 
liudys Seopes byloje, gindamas 
evoliuciją.

FordsdnLincoln

Šviesų ir pajiegą suvedama | aanua ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I * c

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

THE UNIVER.SAL CAR-
• (Jars-Trucks-Tractors t

, FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 

Pasinaudok $5 planu 
\ Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių saJesmenų.

Rusiškos ir i Vanos
12th STREET 

'lai. Katele 8902

PU1KĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Baga) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
ausiuėjimui pirkinių: 
Jiė yra sulenkajrii; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi- 
ninkei, kuri perka

Naujienų 
Persiunti-

i

f Lt

i--------- -—-r——i ■»,

Ginkime Lietuvos laisvę! Lie
pos 17 d. bukime visi pažangių
jų Chicagos lietuvių visuotina
me susirinkime Lietuvių Audi- 
J • • •

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
Ofise, priduodant šj skelbimą ir 40ę. 
mp išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Hateted St Chicigo, H*..
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Flirtas ir akys

Jisai sako, kad chorų mer

Dr. T. L. Steni davė mote
rims paskaitą apie akių gražu
mą.
ginos turi gražias akis todėl...
well, todėl, kad tinkamai naudo
ja jas. Kitais žodžiais sakant, 
duoda užtektinai “eksersaizo.”

Iš to išvada toki: jeigu nio- 
Pas teisėją Horner prasidėjo I terys nori turėti• gražias akis, 

aitri kova dėl iMcClintocko tu r- tad privalo flirtuoti, nes tuo 
to, kurio vertė siekianti $1,000,-Į būdu gaunama pakankamai 
000. Kaip žinia, WilliarruShe- 
phcrd buvo įtartas jaunojo įpėdi 
nio nužudymu, kad 
paglemžus. Tečiau 
Shepherdą išteisino.

Sulig McClintocko 
to, beveik visas tintas 
Shepherdui. Tačiau 
giminės nori 
testamente esanti 
klasta. Tą dalyką 
spręsti teisinas.

Užvakar teisme Louis Klės 
puolė Shepherdą, sakydamas, 
kad Shepherdas esąs McClin
tocko žudeika. Klės pirma tar
navo pas Shepherdą.

Iš viso matyti,' kad kova dėl 
to $1,000,000 bus labai aitri.

Kova dėl $1,000,000

jo turtą
teismas

testamen- 
tenka 

mirusiojeIGllUU 4UMU0H/JG .

i įrodyti, kad tame
padaryta 
turės iš

Taip buvo, taip'ir bus
Chicagą atlankė buvusis se

natorius iš New Mexioo, Hohn 
O. Būi’sum. .Bursim pareiškė, 
jog nežiūrint į tai* kad jis esąs 
karštas republikonas, liet Brya- 
ųo nusistatymą evoliucijoj 
klausime pilnai remiąs. Girdi, 
uis “monkey business” man jau 
įkyrėjo. Greit jie pradės tvir
tinti, kad mes paeiname iš asi
lų. BeL.tikrenybėje beždžionė

o asi-visuomet buvo beždžione, 
las asilu.

žodžiu, taip yra, taip 
taip ir bus.

buvo,

pratimo.

Paliko 50 centų, kad 
praneštų apie jos 

nusižudymą
Hardy, 46 metų (1517 
St.) nuvyko pas kaimy-

Alma
Melrose 
nūs ir palikusi raščiuką bei 56 
centų, kad padengus išlaidas, 
surištas su pranešimu apie jos 
mirtį, sugrįžo namo ir nusišo
vė.

priežastis neži
noma.

Atvyko naujas Klibos 
konsulas

Chicagon atvyko naujas Ku
bos konsulas Andrės B. Abela 
Konsulato ofisas randasi 17 N.

Lietuvių Rateliuose.
Rytoj svarbus susirin 

kinas
Pažangieji Chicagos lietuviai 

susirinks protestui prieš kle
rikalų reakciją. Bus turtin
gas programas.

Graftas
graf-Keliama aikštėn naujas 

tas. Majoras paliepi pradėti 
tyrini* kai dėl $50,000, kurie 
buk buvę duota kai kuriems 
miesto valdininkams. Esą įvai
rus budavojimo

Rytoj vakare visi Chicagos 
pažangieji lietuviai renkasi Lie
tuvių Auditorijoje į didelį ma 
sinį susirinkimą, šaukiamą tik
slu užprotestuoti prieš siaučian-

Į ir padaryti pradžią rimtam dar
bui Lietuvos laisves gynimo.

niedžiagos iš- ^eil įHls vįsį Įįe> ku-
dirbėjai, norėdami, kad miestas 1.įeins rUpj Lietuvos laisvė, ku- 
iš jų imtų medžiagą, 1 ’ 
“patepę” tuos žmones, 
sprendžia iš kur medžiu

gerokai 
kurie* 

įga im-

FAUJIENUS, CfitagU, UI
šio viešo susirinkimo neturė- tarnas tik tame, kad čia nėr:, 

tų praleisti nė vienas lietuvis, tokių blizgančių akmenų, kaip 
kuriam rupi, kad Lietuva bu
tų laisva ir demokratinga, ku
rioj kiekvienas pilietis turėtų 
pilną laisvę įr lygias teises. Su
sirinkime visi ir pakelkime sa
vo balsą prieš trijų šimtų ku
nigų diktatūrą, 
žmonių laisvės smaugimą. Vi- I 
si iki vienam rytoj bukime Lie-; 
tuvių Auditorijoj.

—K.

kalnuose. Nesimato čiaUralo 
taipgi Uralo baltųjų beržų. Bet 
šiaip visa New Yorko valstija 
išmarginta kalnais, tarp kurių 
matosi upių ir upelių. Prie .kal 
nų beveik visai nėra ūkių ir tik

prieš Lietuvos retkarčiais pamatai žmogų.
Birželio 8 dieną atvykome į 

New Yorko priemiestį Huboę 
k en. 
nijos viešbutyj —
Hotel. Bandėme 
susirasti pažįstamų,

Iš Chicagos i New York? ,,"X
j turėjome.

B-nas
Su\lojome White Star li- 

Continental 
Brooldyno 
bet nepa- 

vietų buvo 
adresų ne-

Brooklynas (bent 
ekskursijos pirmų-daiįs> kur esame) daro neko

kio 
. pv ; 
ant 
vių

'lai tiek iš musų keliones, 
šiandie sėdame į laivą ir taria
me visiems chicagiečiams su
diev.

—Andrius ir Pranė Kemėžai.

Naujienų
jų dienų įspūdžiai

musGerbiamos “Nauj ienos 
pusėtinai išgarsino ir paskelbė 
visų ekskursantų vardus. Taigi 
keliaujame į savo gimtąjį kraš
tą, į Lietuvą. Aš įsu savo gy-1 
veninio drauge dėkojame “Nau-i 
j ienoms” ir visiems musų drau
gams bei prieteliams už suren
gimą mums draugiškų išleistu-1 
vių ir malonų išlydėjimą iš Chi- f 
cagos. Atminsime tai, kol gy
vi busime.

Sunku mudviem buvo skirtis 
su Chicagos draugais, su ku-1 
riais per kelioliką metų teko; 
sykiu darbuotis kaip Amerikos, 
taip ir Lietuvos darbininkų lu-1 
bui. Ta darbuotė susivedė prie! 
rinkimo knygų Lietuvos darbi
ninkų knygynams. Supranta
ma, tą darbą rėmė visi susipra
tę lietuviai, kurie nori., kad Lie
tuvos darbininkai butų susipra
tę ir išsilavinę. 1

Tuo pačiu laiku gaila yra tų, 
kurie seniau dalyvavo Ameri
kos pažangiųjų lietuvių judėji
me, o dabar pasidarė Maskvos 
budelių pasekėjais.

Lietuviams darbininkams rei
kia savo spaudą remti, reikia 
palaikyti LDLD., kuri yra iš
leidusi labai naudingų knygų. 
Taipgi negalima užmiršti Lietu 
voje leidžiamo mokslo žurnale 
“Kultūra,” kur telpa žymių ra
šytojų raštai.'Kad turėjus ar

įspūdžio: namai seni, apše- 
gatvės siauros ir kreivos, 
kampų ne visur tėra gat- 
parašai.

ELENA JI RGELONAITĖ
Musų mylima dukrelė ir se

sute persiskyrė šu šiuo pasau
liu sulaukus 6 metų amžiaus, 
liepos 13 d., 1925, 9:15 vai. va
kare. A. A. Elena gimė balan
džio 22, 1919, Chįcagoj.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Kaulina, po tėvais Ra- 
sulaitė, tėvą Petrą ir brolį Pet
rą 4 metų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4439 So. Talman Avė. Laido
tuvės įvyks pėtnyčioj, liepos 17, 
8 vai. ryto iš namų 4439 So. 
Talman Avė. į Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kyr įvyks ge
dulingos pamaldos už velonės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, •
Motina, tėvas ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

“Draugo” sapaliojimai
Klerikalų “Draugas” nori įti

kinti savo skaitytojus, kad Lie
tuvos Seime opozicija yra toki 
nedora, kad neduok Dieve. Bet 
aš manau, ~kad nedaug tokių 
žioplių “Draugas” ras 
tarpe savo skaitytojų, 
tuo 
gus, 
Šiek 
mo 
kad
riems sumanymams dėl Lietu-

net ii 
kurio 

patikės. Kiekvienas žmo- 
kuris skaito laikraščius ir 
tiek tėmija Lietuvos Sei- 
darbų eigą, nepastebėjo, 
opozicija priešintųsi ge-

Nuo Dte Skaudamų 
Viety

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yru oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
lįum Ointinent yra geras nuo gydy
mo išliėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskimų žaizdų, 
užgavimų, skaudulių, nūdegiipų ir tt.

( lųsa aut tt-to pusi.)

JONAS CHIl^IO
Buvęs chicagletis, 11 metų 

vaikas nuskendo, sūnūs M r. ir 
Mrs. Adam Chingo iš Daggett, 
Mich., pirmiau jie gyveno Chi- 
cagoj. Jų sūnūs nuskendo pėt
nyčioj po pietų, liepos 10. Pas
lydo nuo šokimo lentos ir įpuolė 
.12 pėdų gilumo į vandenį. 
Smalkiai bėgantis vanduo pa
gavo jį ir nunešė. Po keleto 
valandų jo kūnas ouvo atrastas. 
Palaidotas nedėlioj, liepos 12r 
1925 metų. Pamaldos atsibus 
panedėly, liepos 20.' Visi gi
mines iš Chicagos ir St, Ix>uis, 
Mo. ,maloniai kviečiami daly
vauti pamaldose.

Lieka nuliūdę
Tėvai.

'Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMSRIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

W1IITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Wennersten’sį.
Bohemian Blend ?

19

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKII.I SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis,- nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Piirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Tardymą ves 
kuroras Crowe. 
pradėti tyrinėjimą.

valstijos
.lis žada

pro- 
tuoj

Juodrankiu auka

rittms rupi, kad Lietuva .butų 
laisva ir demokratinga šalis, ku
ri galėtų kilti kaip kultūriniai, 
taip ekonominiai; ten bus vi
si tie, kuriems žodis “pažanga” 
nėra tuščias pa-i puošimo daik
tas, bet kurie netik tiki į pa
žangą ar ja puošiasi, bet taip
jau ir už ją kovoja, kurie tei
sių ir laisvės netik sau trokšta, 
bet ir sutinka kovoti už kitų 
žmonių teises ir laisvę. žo
džiu, Lietuvių Auditorijoje ry-

atsispindi
veikimas. I

skaityti
—tai

Atminimui mirusio
PETRO KAIRIO

musų mylimo vyro ir tėvo kuris 
persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 17 d., 1924, atsibus mišios 
liepos 17 <1., 8val. ryto šv. Jur
gio bažnyčioje. Todelgi visi gi
mines, visi velionio draugai 
nuoširdžiai kviečiami atlankyti 
minėtas pamaldas aukaujant 
savo maldą už velionį Petrą. 
Velionis Petras paėjo iš Butkų 
kaimo, Panevėžio parapijos. 
Mes liūdim tavęs musų mylimas 
Petrai ir Budėsime kolei gyvi 
busime. Moteris Paulina ir duk
terys — Elzbieta ir Stanislava.

Paulina Kairienė ,
3258 So. Union Avė.

*ENNERST£N'5
draugais, reikia skaityti “Soči-' 
aldemokratą,” kur 
Lietuvos darbininkų 
Gi Amerikoje reikia
“Naujienas” ir “Keleivį” 
darbo žmonių laikraščiai.

Dovanokite už neprisilaikyir.ą 
temos. Tikrasis šio rašto už i 
davinys, — tai aprašyti kelio-1 
nę iš Chicagos į New Yorką.

Kelionę pradėjome gan lai
mingai. Viskas ėjo sklandžiai.’ 
Musų palydovas, p. Tupikaitis, I 
labai rūpinosi “Naujienų” eks- į 
kursantais. žinoma, kiek tai1 
jam buvo galima. Vienas ki- • 
tas keleivis reiškė nepatenkini-; 
mą, kad' per greit ekskursija 
buvo išsiųsta. Tad dabar Nev į 
Yorke vieną dieną teko prabū
ti.

Važiuodami traukiniu matė- J 
me daug miestų, miestelių ir' 
medžiuose paskendusių farnių. 
Matėsi daug visokių namų ir 
namelių, tik, žinoma, ne tokių 
aukštų, kaip Chicagoje. Užsė
ti laukai puikiai žaliuoja. Tuo 
žvilgsniu ypač pasižymi Illinois, 
kur javai, kaip jura banguoja. 1

Užvakar tapo nušautas James 
Russo (813 S. Racine Avė.), 
anglių ir ledo pardavėjas. Jis 
kalbėjosi su Savario Lavenuto, ■ toj bus visi tikrai pažangus ir 
kai priėjo nepažįstamas vyras 
ir be niekur nieko šovė į Russo. įr jųS j y tarpe?
Už kelių minučių Russo mirė Ii-j Susirinkfmo programas yra 
goninėje. labai turtingas. Bus netik vi-

Geg. 17 d. Russo buvo pa- ;sa eįiė žymiausių musų kalbė
tojų, kurie nuodugniai išaiškins 
■ dabartinę Lietuvos padėtį ir 
siaučiančią kjenkalų reakciją, 
bet taipjau bus turtingas mu- 

Izikalinis programas, nes palin- 
ksminiifiui susirinkusių progra- 
me dalyvauja cliicagiečių myli
ma dainininkė p-ia Z. Krasaus
kienė. Josios skambus ir ma
lonus balsas kiekvieną žuvėja.IPennsylvartijos valstijoj fanuos 
Jai piunu palydės gabi pianistė nekaip atrodo: trobesiai menki,

susipratę žmonės. Ar busite

šautas prie pat savo namų. Tą
syk jis pareiškė, kad jam ker
šija juodrankiai.

Russo paliko septynis vaikus.

Apiplėšė krautuvę
Už vakar banditai apkraustė 

llyman Sniitho firmą (115 S. 
Dearlx>rn St.), išnešdami $25,- 
000 vertės įvairių brangių kai
liukų. , t

ERNEST KEG()WICZ
Gimęs sausio J 2, 1903, mirė 

liepos 17 d., 1924, sulaukęs 21'Z: 
metų. ♦

Kol tik gyvensime 
Šime savo 
brolio.

Mylimas 
musų.

Malonus 
skamba musų širdyse .

Jo vieta musų namuose 
čia.

Kurios niekas negalės užpil
dyti.

Bet mes tikime, kad dar ka
da nors pasimatysime su savo 
mylimuoju. Mes tikime, kad 
musų mylimas sūnelis ir brolis 
dabar yra danguje.

Pamaldos atsibus peiiktadie- 
nyj, liepos 17 d., 1925 m., šv. 
Pranciškaus Bažnyčioje, India
na Harbor, Ind. 8 vai. ryte ir 
antradienyj, liepos 21 d. 1925 
Šv. Juozapo Bažnyčioje So. 
Chicagoje, 8 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame, gimi
nių, draugų ir pažįstamų atsi
lankyti į šias pamaldas. %

Nubudę lieka
Motina ir S'ešuo.

Antanina Kegowicz,
3G04 Deodar St.,

Indiana Harbor, Ind.

neužmir-
mylimo sunaus ir

musų atsiskyrė nuo

dar

tuš-

Simpatiškus—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų' 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yurds 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS 
4904 W. 14th Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8004

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

p-lė V. Bigeliulė, nenuilstama 
vaikų chorų mokytoja. Taip
jau dalyvauja ir musų talentin
giausias pianistai ir muzikos 
mokytojas p. Al. Yozavitas, ku
ris suteiks mpms galimybes iš
girsti gražiosios ir tyrosios mu
zikos.

komai) blogai atrodo. Per New 
Yorko valstiją važiuojant, buvo 
galima daug kalnų pastebėti. 
Vieni maži, kiti dideli. Atrodė, 
kad tai Uralo ar Sibiro kalnai. 
Kaip čia., taip ir ten kalnai di
deliais medžiais apaugę. Skir-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

WENNERSTEN'$ yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk j ji

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVE., CHICAGO

Puikios Naujos Nuo širdies 
ir Vidurių Gyduolės

Daktarai Daug Metu Praktikos Sako, 
Kad jos Veikia Puikiai Tokiuose 

Atsitikimuose
Muku laikrnžčiy skaitytojai 

niuistebčs kaip '
gyduoles ir kaip greitai jos veikia. Jei jū
sų daktaras dar iki šiol jums jų neužrašė, 
tik nueikite j aptiekų ir gaukite buteli. Jos 
vadinasi Nuga-Tone. Jos yra malonios 
toti ir galite gauti visam mėnesiui gyduo
lių už $1.00. Tikrai nustebins jumis 
greitai jus pajausite geriau. Nuo 
liarės širdies veikimo iš priežasties nevirš
kinimo, užkietiejimo, kraujavim •. 
skilvio ir žarnų, neveiklių kepenų, 
skaudėjimo, nieko nėra geresnio kaip šios 
gyduolės. Jos veikia gerai ir greitai, 
suteikia puikų apetitų ir nuolatini < 
lauk, stimulioja kepenis ir inkstus ir 
teikiu ramų, atšviežinanti miegų. Tik gau
kite jas 'ir vartokite pagaJ nurodymų per 
keletu dienų ir jus pajausite geriau ir iš- 
rodysite geriau. Jei nepatiks, sugrąžinki
te likusių dali aptiekoriui, jis atgrąžins 
jūsų pinigus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai kų jos padaro tokiose at
sitikimuose, jie privertė visus aptiekorius 
suteikti garantijų ir sugrąžinti pinigus, 
jei jus nebusite užganėdintas. Rekomen
duojamos ir pardavinėjamos pas visus ge
rus aptiekorius.

be abejonės 
dattižinon apie šias naujus

dar iki šiol jums jų neužrašė,

var-

kaip 
nere«u-

suirimo
•galvos

Jos
ėjimų

BU-

ESKO
Antiseptiftkas mostls.

Sutaisytas prasalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai

A * A
PETRAS STRAVINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, July 12 dienų, šių metų, 
turėdamas 29 metus, nevedęs. Mirtis patiko besimaudant 
Goffuac Luke, Buttlecreek, Mich. Nubudime paliko genų 
motinėlę Evą Stravinskienę, po tėvais Bajorinytę, brolį 
Juozapą, brolienę, seserį Oną Jonauskienę ir Elzbietą 
Podžiunienę seserį. Velionis turėjo daug giminių. Tarna
vo apie 10 metų kariuomenėj Amerikoj ir Francijoj.

Gimęs Lietuvoj
Eržvilko vaisė
Auburn Avė.
iš namų j šv. Jurgio bažnyčių, o po

luiilot

sodos Zulkiškių, Gaures parapijos, 
Velionio kūnas randasi pas brolj 8817 S. 

Laidotuvės įvyks July 17 d.. 8:81) vai. ryto 
pamaldų į šv. Kazi- 

karciviškonaa .apeigmilu.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, 10WA

šermenyse.
Pasiliekame nubudime,

Brolis, Sesuo, Pusbrolis, švogeris
Laidotuvėse patarnauja graborins ;

Phone Yarcls 1138.

gimines.
Mažeika,

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems, asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
1277—Vincui 'Sargotui
1292—(Barborai Pagojienei 

24150 Jonui Bluzevičiui
4321 Matildai Milaitei
4333----- Stanislovui Jankausku i
4326 —Onai Vapstienei

111X9—Antanui Eidintui
1343—Petrui Trakiniui

11491 Marjonai Kairienei 
20788 Anelei Cernauskienei

20789 - J urgiui Karveliui 
•4373-—Steponui Drunffelai 

20791 -- Antanui Meškauskui
4357 Stanislovui Vaičiui
4353- Vincentui JanioUinnnli
4353 Teklei Žiūraitieiici 

20795 Stanislovui Arlauskui 
11193 Eilomo<rii.|ai Ručinskai 
20791—Albinui Stukui

4387 Edvardui Dombrauskui

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Keating 
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriausi&t
M. Y tiška,9

8228 W. 88tb St., Chicago, Ui.

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

mė, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur / žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškibnė, kurios 
visi čikagiečiai jau senai laukia 
ir, kuri tik. retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiąnii dalyvauti.

į NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GKOVE, 

BJue Island, Ills

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot**.

• James Pearson,
I Box 192. Drummond, Wu.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per* Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto^ 
vius.
/ ' Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Patys bukime ir kvieskim© vi 
sus kitus į pažangiųjų Chicago* 
lietuvių masinį mitingą iicpo\

;17 d., Lietuvių Auditorijoj
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JABJIENOS, ChieMgB, DL Ketvirtadienis, Liep. 16, ’25

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian
Hop-Flavored

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

PRANEŠIMAI ISRENDAV.OJIMUI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

PuriTan Malt
kade-
- tai

Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groseminkų

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

SERGANČIOMS
MOTINOMS ATYDA

Skaitykit šį puikų paliu
dymų kas link pasekmių nuo 
vartojimo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Norfolk, Virginia. — “Jei jus žino
tumėt kiek daug moterų ir merginų 

vartoja jūsų gyduo 
les, jus tikrai nusi- 
džiaugtumėt. Kiek
vieną dieną kuo
met aš tiktai tu
riu progą, aš vi
suomet patariu 
kam nors vartoti 
JziH. Birželio mėne
sy, 1 i>O4 metuose, 
aš buvau nustojusi 
vilties pasveikti, aš 
tuomet jums ir ra

šiau. Mano vyras nuėjo j aptieką ir 
atnešė man Vegetable Compound. ( 
keletą dienų aš pasijaučiau geriau ir 
aš dabar jas vartoju kada reikia. Aš 
dabar pergyvenu permainą savo gy
venime ir vis dar vartoju jas ir esu 
sveika. Kuomet pradėjau vartoti jū
sų gyduoles, aš išrodžiau kaip šešėlis. 
Mano sveikata buvo žuvusi. Paskuti
nis daktaras kokį turėjau pasakė man. 
kad nebeduos man gyduolių, nes aš 
turiu važiuoti j ligonbutį ant operaci
jos. Todėl aš apleidau daktarus. Da
bar aš sveika moteris. Aš norėčiau 
pasakyti visam pasaulini kokios ge
ros gyduoles Ludia E. Pinkhani’s Ve
getable Compound yra”. — Mnfe. J. A. 
Jonės, Colley Avė., Norfolk, virginia.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31 tat.
Tel. Y arda 1119 '
Baigusi akute- 
rijos 
ilgai 
vu si 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nau ja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginom* 
kreipkitės o ra 
site Y)agelbą.

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

• kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon-

patar- 
▼isokio- 

priei 
laike 

ir pc

DR. SERNER, 0. D.
LIE1UVIS AKIŲ SPECIALISTAS

rengia Chicagos 
y vės visuomenes Ben- 
penktadienyjo, liepos 

m., Chicagos Lietuvių 
3135 So. Halsted St., 
Pradžia 7 vai. vakare.

Protesto mitingą 
lietuvių progrot 
dras Komitetas 
17 d., 1925 
Auditorijoj, 
Chicago, Iii.

Gerbiamieji, broliai ir seserys! Mes 
jau esam girdėję iš laikraščių prane
šimų, kas dabar darosi Lietuvoj. Val
dančioji partija (krikščionys demo
kratai) sutrempė Lietuvos Konstitu
ciją, suvaržė žodžio, spaudos h susi
rinkimų laisvę, jėga išmetė iš seimo 
tris opozicijos atstovus ir ivedė mir
ties bausmę. Mes, Amerikos lietu
viai, negalim ramiai j tai žiūrėt, bet 
turime pakelti savo balsą. Šituo tik
slu ir yni rengiamas šis masinis 
protesto mitingas. Bus geriausi kal
bėtojai, kurie visą reikalą geriausia 
išaiškins. Taipgi bus ir gružus mu- 
zikalis programas.

Kviečiame kuoskaitlinglausiai su
sirinkti! Bendrasis Komitetas.

RENDON, 4, 5 ir 10 kamba- PARSIDUODA labai geroj
riy apartmentai, 8430 S. Halst- vietoj Ice Cream Parlor su mo
„J Ui _____________________ _____________ 1 ' A ! X 1.:ed St. IŠdekuoruosime pagal 
rendauninko norį. Rendos nuo 
$30 iki $60.

Tel. Hyde Park 2976

derniškiausiais įrengimais. 
, ' 1733 S. Halsted St., 

Tel. Canal 5904

EX'I RA! EXTRA pt.i'Gavimui arba 
mainymui groserne ir pieninė 
sę kainos, nes vienas negaliu 
dirbti arba priimsiu teisingą 
j partnerius.

Atsišaukite tuojaus

už pu- 
apsi- 

žmogų

EXTRA BARGENAS!
Pardavimui medinis, vieno meto 

senumo, 5 kambarių bungalovv, su 
visais paskiausios mados įtaisymais. 
Savininkas priverstu* apleisti mie
stą.

vos ląbo. lik tokių sumany
mų mažai tebuvo, o gal ir su

švis nebuvo. Lietuvos 
nuims Lietuvos labas 
antraeilis dalykas. Jie tik rū
pinasi keliais šimtais klebonų 
likimu ir šiaip krikščio
niškais biznerėliais. Gi skaity
ti geru darbu įstatymą, kuris 
valio spaudos laisvę ir nebelei
džia žmonėms laisvai susirinkti 
ir svarstyti savo kasdieninius 
reikalus, gali tik bolševikas. Tik 
bolševikai taip valdo Rusiją, ir 
visi lx)lševikai to trokšta.

Taigi mes turime didžiuotis 
didvyrišku opozicijos pasiprie
šinimu prieš klerikalų smurtą, 
ir aš manau kad Lietuvos žmo- 
nes tą jų žygį gerai įvertins ir 
tars savo žodį. Lietuvos žmo
nės myli laisvę ir daug yra nu
kentėję dėl jos. Tad jie ir ži
nos. kaip ją apginti.

Mes- gk amerikiečiai turimi 
eiti į pagalbą Lietuvos liaudžiai,! 
duoti savo patarimus ir šelpti giežiai kviečiami atsilankyti.
juos materialiai. Tad ateinan-j • —Valdyba,
tį penktadienį visi maršuoki-
rne į Atiditoriją neklausydami

ExQ*a susirinkimas direktorių ir 
, I irtstovų Chicagos Lietuvių Auditori

jos Korporacijos, atsibus penktadie
ny, liepos 17, Auditorijos name, 8 vai. 
vakare. Pribukite — svarbu.

J. P. Ewald, sekr.

Jaunosios Birutės lavinimos įvyks 
Šį vakarą, įiepos 16 dieną. Malk 

Į VVhite Sųuare, Library Room, 7:30 
vai. vakare. — Valdyba.

L. J. S. Lygos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, liepos 16 <1., 8:30 vai. 

’ vak., toj pačioj svetainėj. Visi ly-

___■ •- —............................................................ .

ASMENŲ JIEŠK0JIM1I
tarsim savą žodį ir parodysim,' PEJIE&KAU savo vyro Fčli- 
kad klerikalizmui dienos su jono Doynaravvicznus. Paeina 
skaitytos. —S—kus. įg Panevėžio apskr. Smilgių

parapijos. Kaimo 'įlarongalių. 
| metų kaip aš

jo jokios žinios negaunu 
Į Prašau jo paties arba 

Są- apie jį žino man pranešti, 
siu dėkinga,

I Helena D’ownara\vicziene 
Są- 2343 W. 71 Str. Chicago, III.

Lietuviu Namu Savininku
r * *

jungos išvažiavimas

Lietuviu Namu Savininku 
junga <;C)a Improvc iner.t ‘ 
buvo nutarusi turėti “ot 
pikniką” liepos 12 dieną, bet 
dėl svarbių priežasčių piknikas 
tapo nukeltas liepos 19 dienai. 
Taigi ateinantį sekmadienį, jei 
gu diena bus graži, įvyks tasai 
piknikas. Visi nariai, kurie no
rite piknike dalyvauti, susirin
kite 12 vai. dienos prie Lukšto 
svetainės. Ten lauks du tro- 
kai, tad vietos bus ne tik na
riams, ale ir jų draugams. Bus 
ir muzika. Ir visa tai daly
viams nė cento nekainuos. Ren
giama taipgi visokių išlaimėji- 
mų.

Turintieji savo mašinas ga
lės nuvažiuoti j River Side miš
ko šešta distriktą. Už tilto bus 
lietuviška vėliava. Toj tai vie-' 
toų ir įvyks piknikas.

—Kom. narys K. P. D.

kas- 
nu

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 Šo. Kedzie Avenue 
, CHICAGO.

Tel. Yards 728?
BR1DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaru. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

S149 So Halsted St.
J. S. RAKANČIOMS. Prez.

Ui-

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRANDAVOJ1MUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Tclephone Roosevelt 
8500, Box 566.

RENDAI kambarys be valgio dėl 
vaikino. Yra visi parankumai, 
elektra, vanos. Nauja stuba 
1h blgeporto ,nėra vaikų.

2 iš fronto
Atsišaukite

723 W. 34 St.

ant

PASIBIENDAVOJA 'didelis, 
šviesus su daug oro frontinis 
kambarys.
. Galima dėl dviejų

7(X)3 So. Sangamon Str.

JIESKO DARBO
PAJEŠKAU darbo įbarbernej, 

vakarais ir dienoms. Jei 
reikalinga praneškite.

JOE. KER.
3213 So. Auburn Avo.

kam

JIEŠKAU darbo ant ūkės už 
seimininkę, turiu gera Patyrimų 
namu užlaikyme. Noriu ant 
ūkės gyventi.

Box 572
1739 So. Halsted St.

i PAJEŠKAU darbo už buče- 
rį, turiu 5 melų patyrimą.

Atsišaukite
L. DAUGAITIS

3429 So. Leavitt St.
I Tel. Lafayette 3698

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir, MOTERŲ

REIKALINGA naktinė virė
ja arba virėjas. Gera vieta, ge
ra mokestis.

Atsišaukite:
1917 ISo. Halsted Str.

REIKIA DARBININKŲ

GULBBANSEN Grojiklis Pia
nas, 88 notų, moderniški keisai, 
su benčiumi ir 50 rolių, kaina, 
$160. Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms. 812 Vį W. 63rd 
Street Ist floor.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant 
automobiliaus arba ant namo.

šaukite per tel.
Boulevard 10185

PARDAVIMUI Aptieka Par
duosiu arba mainysiu ant 
mo. Aptieka geroj vietoj, 
dirbtas biznis.

Atsišaukite į
Naujienas Box 573

na- 
iš-

PARDAVIMUI pigiai kend 
žiu, ice creamo, cigarų štoras. 
Priežastis pardavimo turiu du 
bizniu. Parduosiu už pirmą tei
singą pasulymų. 657 W. 47 St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė su ar be namo. Gera 
vieta panašiam bizniui, duoda

2820 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė lietuvių apgyvento} apie 
linkėj. Biznis išdirbtas per 12 
metų ir eina gerai. Savininkas 
parduoda dėl ligos, 12300 South 
Emerald Avė., Pullman 3990.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
sykiu su namu — parduosiu už ga
na preiriamą kainą. Galite pirkti 
viską, arba pusę. Su sąlygoms susi
taikinsime.

Atsišaukite
6059 So. Kildare Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė maišytų tąutų apgyventoj apielin
kėj, South West Side. 
gerai ,yra 
metų.

Kreipkitės

Biznis eina 
išdirbtas per keletą

1739
Box 570

So. Halsted St.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų (saliunas), pirmos klasos 
su ląisnems.

Atsišaukite
2445 W. 47th St.

13 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

1418 — 51 st Avė. 
Cicero, III.

PARDAVIMUI gfosernė 
namu ar be namo, randasi 
roj vietoj, visokių tautų 
gyventoj. Parduosiu labai 
gini. Priežastis pardavimo 
liga. Atsišaukite tuojaus

4740 So. Marshfield Avė.

su 
ge- 
ap- 
P«-

PARSIDUODA Ibučerniukė: 
groseris, aiskrimo ir kendžių 
krautuvė/ Labai gK-roj vietoj ir 
pigiai. 7109 Archer Avė.

Chicago. Tel. Prospect 3592

PARDAVIMUI bučernė, ir 
grosernė, geras kampas. Par
duosiu greit, nes apleidžiu 
miestą.

4600‘So. Sacramento Avė. .
Tel. Lafayette 3723

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui restauranas, biznis iš

dirbtas ant bizniavos gatvės, prie di
delių dirbtuvių. Labai pigi 
Aukso proga padaryti pinigus, 
žastis, — esu senyva moteris 
ganti. *»

720 W. 120 St.

NAMAI-2EME

renda.
Prie- 

ir ser-

PARDAVIMUI mediriis na
mas 8 metų senumo, 4 ir 4 
kambarių, ir 3 kambariai pa
stogė. Aukštas beizmentas, 2 
karų garadžius. Viskas įtaisy
tas pagal vėliausios mados. 
Randasi Brighton Park.

PARDAVIMUI dviejų fami- 
lijų namas, 4 ir 4 kambarius. 
Aukštas beizmentas, graži vie
ta. Randasi Brighton Park.

PARDAVIMUI 4 Kr 4 kam
barius, medinis namas, 9’ me
tų senumo. Randasi 4062 So. 
Maplewood > Avė. Kaina $4,800.

PARDAVIMUI nauji 
po 5 ir 5 kambarius, ’ 
pagal vėliausios mados, 
Ii mokyklų, parkų . ir 
praperčių, ant 66-tos ir 
field Avė.

namai 
įtaisyti 

netb- 
biznio 
Fair-

kam-

PARSIDUODA farma, 40 ak
rų, žemė gera, 2 gatunkų: 
molis ir juodžemis su žvyru 
maišyta. Su budi n kais, gyvu
liais ir užsėtais laukais. Dabar 
geras laikas 
kas auga, 
klauskite pas

M. Civies,

matyti kaip vis-
Platesnių žinių

B. 1, Box 67, 
Fountain, Mieli.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. Labai gra
žioje vietoje, geroje biznio ir indus
trijos vietoje, Halsted netoli 22 St. 
Daromas geras biznis. Parduosiu 
namą su restaurantu .

Atsišaukite
RADY.IK & CO.,

1826 So. Halsted St. 
Arba prie savininko, 
2138 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow 
šildoma, ir visi įrengimai 
namo reikalingi, kaina $8100, 
keti $2000, likusius $50 į 
baigtas bus* J ui y 1, arba 
lotą.

Savininkas 
6338 So. Mozart

arti Crano Co., garu 
kas prie 

įmo- 
mėnesj už- 
mainysiu į

St.
H------------ ---------- ‘---—

2 FLATŲ medinis namas, 704 So. 
Artesian Avė., 5-6 kambarių, 
30xJ25 pėdų, furnacc šildomas, 
rų garažas, 
$3,0000. w. 

1906
Republic 0174

kaina, $10,001),

o. Robey St.,

GERAS MAINAS.

lotas, 
2 ka- 
cash,

namai 8 gyvenimai ir što- 
su bizniu, katras neša ge-

2
ras
rą pelną, o aš turiu parduoti 
arba išmainyti trotydamas la
bai daug pinigų. Rendos neša į 
metus $2,748.00. Priimsiu į 
pirmą {mokėjimą automobilių, 
grosernę, lotą, mažą namuką 
arba morgičius ir biskį pinigų. 
Paskolą aš duosiu kiek tik rei
kės. Galima matyti vakarais 
nuo 6:30, o nedėlioj nuo ryto 
7:00 lig 5 po pietų...................

Stukas, 2 lubos frontas 
1957 Canalport Avė.

“Amerikiečiai, suvaldyk! te 
•auvalę. Gelbėkite laisvą spau
dą ir nepriklausomą žodį. Gel
bėkite pačią Lietuvos Nepri-( 
klausomybę,” — šaukia Lietu
vos gyventojai amerikiečiams. 
Visi ateikite į Chicagos pažan
giųjų lietuvių masinį mitingą 
liepos 17, Lietuvių Auditorijoje 
ir padėkite apginti Lietuvos I 
laisvę nuo kademų ' smurto.

I________ _____________

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš- 
dirbimu generatorius, starterius, 
magnetes, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. VVahash Avė., 
Tel. Victory 7874

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPKESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distance handling.

• Turime daug metų patyrimų.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 19«9 rca.

MOTERŲ
REIKIA moterų patyrusių 

opera t orkų prie spėka varomų 
siuvamų mašinų

Atsišaukite
3961 Lowe Avenue

REIKIA patyrusių moterų 
dėl sortavimo regsų.'

Illinois Bag and Metai Co.
1109-21 W. 38 Str.

Pranešimai

PARDAVIMUI restaurantas, ge
roje vietoje, galima uždirbti daug 
pinigų, pigi renda, ilgas lysas, gera 
priežastis pardavimui. Imkit Madi- 
son arba Lake St. karą.

AMERICAN RESTAURANT 
520 St. Charle Road, 

Miiywood, III.

PARDAVIMUI 6 ir 6 
barių nauji namai, dabar tik 
budavojami, įtaisyme pagal 
tamstų reikalavimo. Mes Situs 
visus namus parduosime kaip 
pigiausiai galime, arba mainy
sime ant senų namų ar lotų.

PARDAVIMUI groserne, delikate- 
sen ,tabako, ice cream, kendžių ir 
notions, netoli Manufactųring Distrik- 
to. Pardavimo priežastis, liga. Bar
genas greitam pilkėjui.

964 W. 37 PI., 
netoli Morgan. 
Boulevard 3626

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augšeiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

TAUPYK IK TURĖK

.Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke At. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARSIDUODA grosernė, taipgi 
laikom rūkytos mėsos, ice cream ir 
minkšti} gėrimų, 4 kambariai 
pagyvenimo, garadžius ir barnė 
grosernės. Parduosiu pigiai 
šaukite tuojaus.

• 4422 So. Honore St.

PARDAVIMUI naujas biz- 
niavas namas, štoras, 4 kam
bariai iš užpakalio jį storo, 6 
kambariai rtatas, karštu van
deniu apšildoma, gera vieta. 
Brighton Park. Mainysiu ant 
mažesnio namo ar lotų.

• KAS PIRMAS LAIMES
Parduosiu ąrba mainysiu namą 

mūrinį 3 flatų po 6 kambarius, na- 
•nas modemiškas. Mainysiu ant 
grosernės, autombilio arba ant loto 
ar ant mažesnio namo, nepaisant 
apielinkės, už labai žemą kainą, 
esu priverstas parduoti arba išmai
nyti j trumpą laiką.

Atsišaukite
834 W. 33 Str.

Tel. Boulevard 0137.
----- % . -------------------- r ■—

PARSIDUODA mūrinis bizniavas 
kampinis namas, didelis štoras 6, o, 
G, flatai ,tik 3 metai senumo, įtai
sytas pagal vėliausios mados biznis, 
yra bučernė ir grosernė . Biznis iš
dirbtas gerai . Galima pirkti ir be 
biznio, Brighton Parko apielinkėj. 
atvažiuokit ir pamatykit patys; par
duosiu pigiai, nes savininkas trumpu- 
laiku išvažiuoja Lietuvon.

Atsišaukite
2859 W. 40 St.

dėl 
prie 
atsi-

Specialistai užsise- '
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir L i 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Lpbbrathrija. 1

DR. HORVAT, DR. WILLING 
1347 \V. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedelioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

DR. RALPH CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas
dien. Panedėly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.» \ 1 * •, 

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir i$ savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
Žmonės: 
Prezidentu; J. ŠMOTELIS 
Naujienų biząio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

BRIGHTON PARK DECORATOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplevvood Avė.
Tel. Lafayette 7799

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mos parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

VIENITfeLĖ Lietuvių Val
gykla South West Sidėje, ga
minanti grynus ir skanius val
gius ,kaip lietuviškus tdip ir 
Amerikoniškus. Restaurant 

1947 So. Halsted Str.
ALEKSANDER BROS. •

Vyrų darbui prie beiling pre
so. Turi būt patyrę.

i AMERICAN SALVAGE CO.
2314 W. Lake St. z

PARSIDUODA delicattessen, 
minė kepykla ir lengvas lunch. 
fabriko ii- naminiai produktai, 
duodu <ie! silpnos sveikatos.

Atsišaukite
1359 W. 59 St.

. arti Loomis Blvd.

na-
Geri 

i Par-

NAUJAS mūrinis, bizniavas 
kampinis namas, didelis što
ras, 6 ir 6 kambarių flatai, tik 
3 metų senump, įtaisytas pa
gal vėliausios mados. Biznis 
yra bučetnč ir grosernė; biz
nis, išdirbtas ir 
Brighton Park. 
pamatyti patys,
ar mainysime ant private 
mo.

PARDAVIMUI 2 lotai 30x125, ran
dasi talpe 48 ir 49 Costner Avė., 
$350 cash, $400 ant išmokėjimo.

Atsišaukite
PETER ŠUBLINSKAS 

415 Hart St., 
2-nd Floor

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ rakandai turi 

būt parduoti 4uojau, jie yra kaip 
nauji. Parloro setas, virtuvės 
setas, ice box, pianas, fonogra
fas. Bargenas. Parduosiu da
limis, 5544 S. Lincoln St. 1.

PARSIDUODA grosernė ir bučęr- 
nė visai pigiai, arba mainysiu ant lo
to ar automobilio, Bridgeporto apie- 
linkeje, vieta labai gera. Tolimesnes 
informacijas gausit ypatiškai.

Nauiienu Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

. Box 237’

geriausias 
Atvažiuokit 

Parduosime 
na-

$1OOO jmokžjus nupirksite 5 kam
barių bunj<alow, po $40 į mėnesi, 
įskaitant palūkanas Jotas 150 pėdų 
pločio. Daug medžių ir vietos dėl 
daržo. Vištininkas dėl 200 vištų, 
garažas, kaina $6506.

10707 So Troy St.
Mt. Greenvvood, III. Stevvart 291G

AUTOMOBILIAI

JOKANTAS BROS
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

EXTRA BARGENAS

MORTDECIAl -PASKOLOS

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170
DR. J. A. ROTH

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 10 iki 12

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES.
Gerbiamieji : Lotų savininkai ir 

draugijų atstovai esate kviečiami į 
kapinių pusmetinį susirinkimą, kuris 
įvyks ketverge, liepos (July) 23 die
ną, 1925 m., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., 7:80 
vai. vak. Jūsų atsilankymas būtinai 
reikalingas, nes yra daug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo kurie yra 
reikalingi dėl kapinių labo.

Kaąįnių Vaidyba.

ISRENDAV0J1MUI

PARDAVIMUI Page 66 — 7 pasą- 
žierių ,touring karas, su geminiu 
viršum. Gražiai išrodantis karas, 
pirmos klesos padėjime. Jei norite 
tikro bargeno. pažiūrėkit šitą karą. 
Arba mainysiu į mažesnį karą, kuinu 
$625. Matykit karą bile dieną.

’ tKlauskite
MR. SIDLOSKAS

1746 N. Western Avė., 
Phone Humboldt 1252

PARSIDUODA pirmos kleąos res
taurantas maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj. Parduosiu 
>iu ant mažo namč. loto 
biznio .

Atsišaukite
2008 W. Chicago

arba mdinv- 
arba kitokio

Avė.

PARDAVIMUI —
Krautuve cigarų, i 

iir visokių smulkmenų.
Atsišaukite:

634 W. 18 Str.

saldainių

PARSIDUODA naujas mūrinis biz
niavus namas ant Archer Avė., neto
li didelio teatro, parduosiu už $17,750, 
reikia pinigais įmokėti $5,500, nupirk
siu namą $25,000 verčios, pasisku- 
binkit norėdami palikti tuttaingais.

Kreipkitės pas,
F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

IšSIMAINO 4 pagyvenimų muio 
namas po 4 ir 4 kambarius, parduo
siu už $9,500 arba mainysiu antį bu- 
Černės arba Dry Goods Storo.

Del platesnių žinių telefonuokite 
Lafayette 5107

ANT RENDOS 6 kambarių 
flatas — steam heat, karštas 
vanduo, kas gali prižiūrėti 
čius gaus labai pigiai.

6743 Eberfiard Avė.
, ji • r 7 • •) ?

pe-

PARSIDUODA sportiškas karas — 
gerame stovyje, f 
tas. Parduosiu 
mainysiu į Radijo su biski 
kėjimu. '

Atsišaukite 
927 W.

Da mažai važiuo- 
visai pigiai arba 

primo-

35th Place

PARDAVIMUI —
SALIUNAS, arba reikalingas 

pusininkas
♦Atsišaukite;

3352 So. Morgan St.

PARDAVIMUI —
namas ir lotas, 2 augštų me

dinis, pigiai^ k
Atsišaukite:

4846 So. Honore Str.
...

įSEBLfi g 4-. •' V;. ‘ <

ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738,

MOKYKLOS
SPECIALIS NU-

pigiNimas
Kainų laike vasaros įpėnąsių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba Tašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager


