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Lietuvai gresia Lenku puolimo pavojus
Meksikos darbininkai rems val

džią kovoj su kunigija
Vengrija nutarus pripa

žinti “carą” Kirilą

Tarptautinė angliaksių konfe
rencija neįsileido sovietijos 

atstovo
Lenkija planuojanti grobt 

Lietuvą ir Klaipėdą
Koncentruoja savo kariuomenę 

j pasieni; siunčia agitatorius
Lietuvon maištams kelti

MASKVA, liepos 28. — Atei
ną iš Lietuvos pranešimai, kad 
Lenkija patylomis ruošiantis 
pulti Lietuvą ir pasigrobti 
Klaipėdą, randa plataus atbalsio 
Rusijoje. Nors rusų lanrraš- 
čių tonas yra konservatmgąs, 
bet gatvėse paprasta kalbų te
ma yra klausimu, ar Rusija įsi
maišys j galimą kilti karą, ar 
ne. Ir visi aplamai sutinka, 
kad jei Rusija įsimaišys, tai tik 
ne Lenkų pusėje.

Laikraštis Rahočaja Moskva 
rako:

“Vienintelė taikos garantija 
kaip šiuo taip ir kitais atvejais 
bus sovietu respublikų sąjunga. 
Mes darysime visa, ką tik galė
sime, kad užkirtus kelią pavo
jui Pabaltijo taikai, lygiai kaip 
ir Europos patvarumui, bet 
mes visai netikime pono Zales
kio. Lenkų užsienio ministerio, 
tuštiems taikos pareiškimams, 
matydami, ką iš tikrųjų Lenkų 
valdžia drro.“

Gauti jau pranešimai rodo, 
kad Lenkija planuoja grobti 
Klaipėdą ir, gal būt, aneksuoti 
visą Lietuvą. Ne kam kitam 
juk Lenkų maršalas Pilsudskis 
laikė netoli nuo sienos konfe
renciją su gen. želigovskiu, Vil
niaus grobiku; ne kam kitam 
Lenkų kariuomenės dalys kon
centruojamos pasienio mieste
liuose; ne kam kitam lenkai 
slaptai siūlosi pristatyti ginklų 
nepatenkintiems lietuviams 
[Lietuvos lenkams?], o šimtai 
lenkų studentų ir agitatorių

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės joms. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau* 
j ienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už Žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
j dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

slaptai skverbiasi j Lietuvą agi
tuoti ir neramumams kurstyti. 
Toki neramumai lenkams labai 
pageidaujami; jie butu preteks
tas įsiveržti Lietuvon neva 
tvarkai daryti.

“Situacija dabar visai kitokia,

Bažnyčia miestely Vencourtlandville, N. Y. Ji buvo pabudavota 1767 m., bet 1838 m. tapo 
uždaryta. Bet liepos 4 d. ji vėl tapo atidaryta.

ne kad buvo Vilniaus paėmimo 
metu,“ sako Maskvos Pravda. 
“Lenkų ekspansija nebesųstos 
Klaipėdoj arba Kaune, bet eis 
toliau, į Liepojų, kad gavus 
Lenkijai du uostu Baltijos pa
jūry. Dedamos, kad ji norinti 
padėti, Lenkija įsibriaus Lietu
von. kaip kad ji padarė pir
miau. tikėdamos, kad dėl užgro
bimo Lietuvos Tautų Sąjunga 
jai nieko nesakys, kaip kad ji 
nieko nesakė Morokkos ir Abisi
nijos atsitikimais.

“Tuo tarpu Didžioji Britanija 
stengiasi atkirsti sovietų Rusi
ją nuo Baltijos jūrių, migdy
dama Latviją kuždėjimais apie 
raudonąjį pavojų, kol pastaroji 
pabus, pajutus įremtą krūtinėn 
generolo Želigovskio durtuvą. 
Lenkijai užėmus Lietuvą, pa
vojus grėstų ne tik musų sie
noms, bet visa rytų Rusija pa
taptų kaip beginklė sala Lenki
jos jūrėse.“

Meksikos darbininkai 
prieš klerikaliją

Pranešė krašto prezidentui, kad 
jie rems valdžios kovą su jos 
priešininkais kunigais

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
28. — Organizuotieji Meksikos 
darbininkai davė žinot preziden
tui Gailesni, kad jie rems jį 
kovoje su kunigija.

Meksikos Darbo Federacija 
ruošia ateinantį šeštadienį, lie
pos 31, milžinišką paradą ir de
monstraciją. Tą dieną įeina ga- 
lion naujasis tikyboms įstaty
mas, dėl kurio katalikų kunigi
ja ir jos sekėjai kelia triukš
mo.

Darbo Federacija priėmė re
zoliuciją, kuria ji aštriai smer
kia katalikų dvasiškiją, kaltin
dama ją dėl darymo obstrukci
jos programui išvaduoti darbo 
žmones iš praeitų šimtmečių 
pančių ir privilegijuotų klasių 
pavergimo.

Korėjos potvyniuose 
žuvo 86 asmens

TOKIO, Japonija, liepos 28. 
— Gautas šiandie iš Seulo, Ko
rėjos sostinės, pranešimas sa
ko, kad dėl potvynių ir i juose 
šuseinando provincijos mieste
liuose dar trisdešimt šeši as
mens prigėrė. Pirmiau buvo 
pranešta apie žuvimą penkių 
dešimčių žmonių, taip kad iki 
šiol potvynių aukų skaičius sie
kia aštuoniasdešimt šešias.

į Pacific and Atlantic Photo]

Vengrija pripažinsianti 
Rusijos “carą” Kirilą.

VIENNA, Austrija, liepos 28.
— Budapešto laikraštis Mag> 
roro pranešiu kad Vengrijos val
džia nutarus pripažinti kontr
revoliucinę rusų didkunigaikš- 
čio Kirilo valdžią. “Caro“ Ki
rilo atstovas, Matausovas, jau 
gavęs Budapešte rūmus legaci- 
jai.

Dunojaus pofvynys nušla
vė visą miestelį

VIENNA, Austrija, liepos 28.
— Dunojaus upei smarkiai pa
tvinus, vanduo nušlavė beveik 
visą Vaiska miestelį Voivodinos 
provincijoj. Iš trijų šimtų mie
stelio namų liko nejudinti tik 
dešimt, tarp jų ir grafo Sze- 
chenyi rūmai, kuriuose rado 
prieglaudos visi be pastogės li
kusieji miestelio gyventojai.

Byla prieš Valstybės sek
retorių Kelloggą

VVASIIING'rONAS, liepos 28.
— Ateinantį penktadienį Aukš
čiausias teismas klausys Veng
rų grafienės Karolyi skundo 
prieš Valstybės sekretorių Kel- 
loggą, kurio įsakymu grafienė 
negavo leidimo atvykti į Jung
tines Valstijas.

Grafienės advokatai nori tei
smu priversti Kelloggą, kad jis 
įsakytų Amerikos ambasadai 
Paryžiuje vizuoti jos pasportą 
atvykti į Jungtines Valstijas.

Audėju streikas North 
Adamse pasibaigė

NORTH ADAMS, Mass., lie
pos 28. — Vietos Berkshire 
Cotton Manufacturing kompani
jos audėjų streikas šiandie pa
sibaigė, samdytojams susitai
kius su streikininkais. Streikas, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 
2,000 darbininkų, tęsėsi penkias 
savaites.

Geras derlius Rusijoj

MASKVA, liepos 28. — Cent- 
ralinė statistikos administraci
ja apskaičiuoja, kad šių metų 
derlius duosiąs 78 milionus to
nų grudų. 1

Tarptautinė angliakasiu 
konferencija neįsileido 

Rusijos) atstovo
PARYŽIUS, liepos 28. —Lai- 

komoj čia tarptautinėj anglia
kasių unijų konferencijoj, spe
cialiai sušauktoj tam, kad susi
tarus dėl priemonių streikuo
jantiems Britų kasyklų darbi
ninkams remti, Vakarykščiame 
posėdy įvyko susikirtimas tarp 
Cooko, Britų angliakasių fede
racijos vado, ir visų kitų unijų 
atstovų.

Susikirtimas įvyko ryšy su 
pasiulymu įsileisti konferenci- 
jon Rusijos komunistinių kasy
klų darbininkų sąjungų atstovą 
Švarcą. .

Nežiūrint Cooko spyri mos ir 
protestų, Švarcas nebuvo įsileis
tas konferencijom Cook reika
lavo Švarco įsileidimo moti- 
vuodamas ypač tuo, kad Rusija 
didelėmis pinigų sumomis šel
pus streikuojančius Britų ang
liakasius.

Ginčuose kai kurie delegatai 
pareiškė apgailavimo, kad Cook 
vadovaujama angliakasių unija 
sutikus priimti piniginę pašalpą 
iš Rusijos.

Turkija, virtus “šlapia”, 
gaminsis savo likerius

LONDONAS, liepos 28. — 
Pranešimai iš Konstantinopolio 
sako, kad Turkijos prezidento 
Kemalio Pašos valdžiai sutriuš
kinus mahometonų tradicijas, 
turkuose stipriai padidėjo alko
holinių gėrimų vartojimas, 
žmonių reikalavimams paten
kinti ir gero pelno iš to turėti 
pati valdžia dabar pradėjo ga
minti turkišką šampaną ir dve
jopos rūšies konjaką.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Nenusistojęs rfras; veikiau
siai bus lietaus, ir perkūnijų; 
vėsiau; stiprokas pietų vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 71° F.

šiandie saulė teka 5:38, lei
džiasi 8:15 valanda.¥

Smarki audra Floridai
Padaryta daugiau kaip milionas 

doleriu žalos; 10 jachtų pa
skendo

PALM BEACII, Fla., liepos 
28. — Vakar Floridoj siautė 
smarki audra, kuri Palm Bea- 
che ir VVest Palm Beache pada
re daugiau kaip milioną dolerių 
žalos.

Lake VVorthe dėl audros pa
skendo keturiasdešimt jachtų 
ir valčių. Pajūry daug namų ga
dinta. Ypač didelės žalos pada
ryta vaisiniams sodams.

Jūrėse nukentėjo du laivai — 
italų garlaivis Ansaldo San 
Giorgio Secundo, ir plaukęs iš 
Rotterdamo j Houstoną danų 
garlaivis Wilhelm Reidemann.

Pasigendama motorinio boto 
Zolieta, kurs praeitą sekmadie
nį išplaukė iš Miami į Rimini 
su 25 ekskursininkais. Bijoma, 
kad jų nebūtų kliudžiusi nelai
mė.

Rusas sudaužė kareiviŲ 
paminklą Paryžiuje

PARYŽIUS, liepos 28. —Vie
nas rusas, Nikolai Jarovenko, 
29 metų amžiaus, su kuju su
daužė karo paminklo Amerikos 
ir Francijos kareivių figūras. 
Tatai padaręs, Jarovenko ra
miai, pasidavė policijai. Kvočia
mas pasisakė, kad jis norėjęs 
sudaužyti tik amerikiečio ka
reivio figūrą, bet nežinodamas 
tikrai, katra amerikiečio ir 
katra franeuzo, sudaužęs abidvi. 
Toliau kvočiamas rusas pasisa-> 
kė, kad jis esąs įtūžęs ant Ame
rikos dėl pasmerkimo nužudyt 
Sacco ir Vanzetti.

“Mama” Fergusonienė, 
Texaso gubernatorius, 

pralaimėjo
AUSTIN, Texas, liepos 28.— 

Ką tik įvykusiuose “praimeriuo- 
se” poni Miriam A. (“Mama”) 
Fergusonienė, Texaso guberna
torius, kuri vėl statė savo kan
didatūrą gubernatoriaus vieton, 
tapo sumušta. Kandidatūrą 
laimėjo jos oponentas, Texaso 
valstijos generalinis prokuroras 
Dun R. Moody.

ELDORADO, III., liepos 28. 
— Vakar uždarė savo duris 
First National Bank of Eldora
do. Priežastis — ilgas kasyk
lų nedarbas.

Kunigijos ir valdžios kova 
Meksikoje

Vyriausybė įsako, kad kunigų 
pamestos bažnyčios butų per
duotos tam tikriems komite
tams

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
28. — Meksikos vyriausybė iš
leido įsakymą, kuriuo katalikų 
kunigams, žadantiems nuo atei
nančio šeštadienio paliauti viso
kias bažnytines apeigas, užgi
nama savo bažnyčias perduoti į 
rankas šiaip katalikų komite
tų, jų pačių paskirtų, 
kiekvienai bažnyčiai. Bažnyčios 
turi būt perduotos globon to
kių komitetų, kuriuos paskirs 
miestų ir miestelių burmistrai.

Justicijos ministeris Ortega 
išsiuntinėjo visiems prokuro
rams ir justicijos departamen
to agentams laišką, kuriuo jis 
prašo, kad kiekvienas jų atvU 
rai ir nuoširdžiai praneštų jam, 
ar jie pritaria ir nesvyruoda
mi remia valdžios nusistatymą 
klerikalams.

Vyriausybė pradėjo tardyti 
pranešimus iš Aguascalientes, 
kur, sako, kilę tikybinių nera
mumų ir vienas asmuo buvęs 
užmuštas.

Amerikos ambasadoriui 
Paryžiuje grūmoja 

mirtim
PARYŽIUS, liepos 27. - Jun- 

gtinių Valstijų ambasadorius 
Paryžiuje, M r. Ilerrick, gavo du 
anonymius laiškus, kuriais gru- 
mojama jam nužudymu atsitiki
me, jei Amerikoj bus nužudyti 
du radikalai, Sacco ir Vanzetti, 
mirties bausmei pasmerkti dėl 
žmogžudybės apiplėšimo tiks
lais.

Amerikos garlaivis už
ėjo ant uolų

TOKIO, Japonija, liepos 28.— 
Jungtinių Valstijų garlaivis 
VVest Faralon, dėl tirštos mig
los, praeitą naktį užėjo ant uo
lų apie 300 mylių ' nuo Vries 
stoties, Kurilų salose. Garlaivis 
plaukė iš Jokohamos į Kobę. 
Nelaimės vieton pasiųsta pa
galbos laivas.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas
• Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BE^OšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Jl

Amerika su Rusija daly
vaus konferencijoje

TOKIO, Japonija, liepos 28.— 
Pirmą kartą Jungtinės Valsti
jos sutiko formaliai dalyvauti 
kartu su sovietų Rusija konfe
rencijoje. priėmusios Japonijos 
pakvietimą, kad Japonijos, Ru
sijos, Anglijos ir Jungtinių Val
stijų delegatai susirinktų ap
svarstyti atnaujinimą 1911 me
tų- ronių žvejos konvencijos, 
kuri jau metai atgal pasibark

Rusija su Anglija pakvietimą 
yra priėmusios anksčiau.

K oi i f eren c i j os s u s i ri n k i m o
laikas dar nenustatytas.

Saukia visuotiną N. Y, ge
ležinkeliečiu streiką

NEW YORKAS, liepos 28. 
Streikuojantieji Interborough 
Rapid Transit kompanijos lini
jų motorrftenai ir svičmenai iš
leido atsišaukimu, kuriuo kvie
čia ir kitų tos kompani jos rūšių 
darbininkus mesti darbą, pa
skelbiant visuotiną streiką, 
kurs turėtų prasidėti ateinantį 
šeštadienį.

Tarptautinė psichologų 
konferencija

STOKIl()LMAS. Švedija, lie
pos 28. — Stokholman renkasi 
iš visų kraštų psichologai svar
biai konferencijai. Toje tarptau
tinėj mokslininkų konferencijoj 
dalyvaus apie šeši šimtai dele
gatų. Jungtinėms Valstijoms 
atstovaus devynios dešimtys de
legatų, Vokietijai daugiau kaip 
šimtas, Anglijai penkiasdešimt, 
Kanadai dešimt, .Japonijai sep
tyni, Kinams trys. Bus atsto
vaujamos taipjau Argentina, 
Indija, Egiptas ir k.

Konferencija atsidarys Stok
holme rugpiučio 2 d. ir pasi
baigs Upsalos universitete rugp. 
6 d.

GUBERNATORIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

CHEYENNE, VVyo., liepos 
28. — Vakar čia prasidėjo dvy
liktas metinis valstijų guberna
torių suvažiavimas.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Nauja Politikos Kryptis 
Lietuvoje

Vienas darbštus Lietuvos So
cialdemokratu Partijos veikėjas 
rašo mums:

Naujasai Seimas priėmė soc. 
dem. frakcijos pasiūlymą panai
kinti karo būklę krašte. įstaty
mas jau paskelbtas ir veikia.

Karo stovio nuėmimas.

Del šito įstatymo kilo daug 
ginčų. Klerikalai reikalavo pa
likti karo stovj visoj 25 klm. 
pafrontės zonoje, šis klerikalų 
siūlymas, jei butų buvęs priim
tas, butų įvedęs karo stovį ir to
se vietose, kur iki šiol jo nebu
vo. Liaudininkai svyravo ir no
rėjo tų zoną sumažinti iki 5 klm. 
Bet soc. dem. nenusileidus, šitoji 
karo stovio zona palikta tik 1 
klm. pločio. Vienok karo padėtis 
ir 1 klm. (% viorsto) zonoje ne
liečia surinkimų, draugijų vei
kimo. ši paliktoji zona yra 
kaip ir simbolis (ženklas), kad 
Lietuvos ir Lenkijos santykiai 
nėra sureguliuoti. Karo stovis 
nuimta kariuomenėje ir geležin
keliuose. Ypač svarbu, kad tos 
IMidėties nebėra kariuomenėje, 
nes esant karo stoviui kereivius 
už menkiausį prasižengimą 
bausdavo dešimteriopai didesne 
bauda.
Priimtas amnestijos įstatymas.

Amnestijos įstatymas taipgi 
priimtas.

Del šito įstatymo tenka paša? 
kyti, kad valst. liaudininkai H 
skaitymu balsavo prieš daugelį 
straipsnių, nežiūrint to, kad tie 
straipsniai buvo teisių komisi
jos įrašyti į įstatymą, gi teisių 
komisijoj dabartinė pozicija, 
— reiškia, ir liaudininkai — su
daro daugumą. Kada liaud. ši
taip pasielgė, tai soc. dem. liko 
vienas kelias — įnešti savo 
frakcijos pataisas, einat II skai
tymui. Šitos s.-d. pataisos, kle
rikalams susilaikant (vals. liaud. 
manė, kad jie balsuos prieš), 
liaudininkams balsuojant prieš 
gi soc. dem. ir tautinėms mažu
moms balsuojant už — buvo 
priimtos. Taigi liaudininkų 
žvalgymasis į dešinį nepavyko 
ir todėl soc. dem. amnestijos 
įstatymas buvo priimtas. Bet 
galutinai balsuojant visą įsta
tymą, jis prieš soc. dem. balsus 
buvo atmestas. Tėčiaus tą pa
čią dieną (už 10 minutų) buvo 
įneštas vyriausybės naujas am
nestijos įstatymas ir be per
traukos priimtas visais trimis 
skaitymais. Kietas soc. dem. 
nusistatymas išgelbėjo amnesti
jos įstatymą.

Iš šito fakto galite daryti iš
vadų delei tos rolės, kurią tenka 
vaidinti soc. dem. frakcijai Sei
me.

Liaudininkų svyravimas pra 
sidėjo po birželio m. 13 dienos 
chuliganiškos komunistų mani
festacijos Kaune. Reiškia ko
munistai kur galėdami dirba re
akcijos naudai drauge su kleri
kalais.

Ligonių kasų sumanymas.

Soc. dem. frakcija yra įnešu
si į Seimą ligonių kasų įstaty
mą, kuiiuo į draudimo kasas

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetą*:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. dusas, 8959 Archer 
Ave„ Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Maukus, 
Chicago, 111.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. Wcst- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

turės prisidėti savo įnašomis 
valdžia ir darbdaviai.

Reprezentacijų ministeriains 
sumažintos, algos už 3 mėn. 
pirmyn kilus kabineto kriziui —• 
panaikintos. Vasara Lietuvoje 
karšta ,bet Seimas dirba ir dai 
dirbs iki liepos 20—25 dienos, 
nors visi begalo nuvargę po rin
kimų kampanijos ir po intensin- 
gų darbų organizuojant valdžią.

Bendrai paėmus valymo ir or
ganizavimo darbui nematyt galo 
nė krašto. ; Mes džiaugiamės, 
kad L. S. S. Pildomasis Komite
tas savo atsišaukime visai tei
singai įvertina padėtį. Prieš 
soc. dem. guli didelis, vos pradė
tas darbas organizuoti darbi
ninkus, sukurti savo spaudą, 
įsitvirtinti plačiose miniose, kad 
jokie klerikalai ar demagogai 
niekados negrįžtų valdyti kraš
tą. šitame darbe, be abejonės, 
mes esame labai ir labai silpni, 
ypač silpni medžiagine ir orga
nizacinių jėgų puse. Be jūsų, 
draugai amerikiečiai, pagalbos 
neapsieisime ir nesudorosime 
Lietuvos demokratijos priešų.

Kaunas,
26 m. 8/VII.

Socialdemokratai 
: Ir Bolševikai

Kunigų “Draugas” vis sten
giasi įrodyti, kad tarp socialis
tų ir komunistų esąs visai ma
žas skirtumas — tik taktikos 
klausimuose, o tikslas ir princi
pai jų vienų, kaip ir antrų, esą 
vienodi. Liepos 27 d. jisai, 
pav. rašo, kad bolševikai tai to 
paties socializmo šaka, iš kurio 
kilę ir “menševikai”. Vieni esą 
“didžiuliai”, o antri — “mažy
liai” :

“ ‘Mažylių’ (menševikų) 
programa reikalauja to, be ko 
socialdemokratai nuo pat pra
džios negali apsieit, būtent, 
paimti galimai visus darbi
ninkus į savo globą, juos su
organizuoti, išreikalauti pil
nas pilietines teises (Musų 
pabraukta. LSS. žinių Red.) 
ir žinksnis pc žinksnio vesti 
juos į socializmą.

“ ‘Didžiuliai’ gi socialdemo
kratai socializmo tvarką no
ri įgyvendinti daug ko ne
laukdami. Jie patys nori so
cialistine tvarka pasidžiaug
ti, menševikai gi — tai ruo
šia savo anūkams.

“Esmėje nei ‘mažyliai’ so
cialdemokratai, nei ‘didžiuliai’ 
nesiskiria, o vien tik taktiko
je. Todėl, ką daro ‘didžiu
liai’ soc.-dem., parodo prie ko 
siekia ‘mažyliai’. ‘Didžiulių’ 
gi socialdemokratų įvykinta 
socialistinė (? LSS. žinių 
Red.) tvarka sovietį Rusijo
je parodo, prie ko socializ
mas eina.”

Toliaus tas klerikalų organas 
rašo, kad bolševikai vartojo 
Rusijoje smurtą ir žiauriausią 
priespaudą prieš kitaip manan
čius žmonės, ir kad niro tokių 
jų darbų nebūtų sveika ir pa
tiems socialistams.i

Bet socialistai tiems bolševi
kų darbams juk nepritarė! Kaip 
gi tuomet galima sakyt, kad tas, 
Ktį daro bolčevikai, parodą, ko 

norį visi socialistai? Savo ar
gumentais “Draugas” pats save 
sumuša.

Tečiaus ir visa to kunigų 
laikraščio pasaka apie “mažy
lius” ir “didžiulius” socialde
mokratus liudija, kad jisai apie 
socializmo judėjimą nieko neiš
mano. Anot tos patarlės, jisai 
girdėjo skambėjimą, bet nežino 
kurioje bažnyčioje.

Tie laikai, kad “bolševikai” ir 
“menševikai” buvo dvi socialde
mokratinės srovės, jau senai 
yra praėję. Jau 1917 metais 
Rusijos bolševikai atsižadėjo so
cialdemokratų vardo ir pasivadi
no “komunistais”. Kodėl jie jo 
atsižadėjo — ar jiems ne gana 
buvo vadintis “socialdemokra
tais bolševikais”, kad atskyrus 
save nuo “menševikų”? Jie at
sižadėjo to vardo dėl to, kad 
jie visai atsimetė nuo socialde
mokratų partijos ir paniekino 
jos programą; vietoje jo, jie pa
sigamino visai naują, priešingą 
socialdemokratų nusistatymui, 
programą.

Pats Marijonų organas pa
žymi, kad “menševikai” kovoja 
už pilnas pilietines teises, kitaip 
sakant, jie stoja už demokrati
ją. Bolševikai gi demokratiją 
atmetė. Nepripažindami demo
kratijos, jie, žinoma, negalėjo 
toliaus vadintis nei social-demo- 
kratais. Iki vasario 1917 metų 
bolševikai kartu su visais socia
listais buvo demokratijos šali
ninkai, todėl jie iki to laiko va
dinosi “socialdemokratais”. Jie 
buvo viso socialistinio judėjimo 
dalis, nežiūrint to, kad taktikos 
klausimais jie dažnai su kitais 
socialistais nesutikdavo. Bet 
kuomet jie atmetė demokratiją, 
tai jie įstojo į visai naujas vė
žes. Demokratija yra ne takti
kos dalykas, bet principo.

Pas socialistus demokratija 
yra ne mažesnis principas, kaip 
pats socializmas; galima net 
sakyt, kad jisai yra didesnis 
principas ir už socializmą. Nes 
juk socializmas yra ne kas kita, 
kaip tik nuosakus demokratijos 
įvykinimas gyvenime. Socializ
mo tvarka yra industrinė demo
kratija. Socializmas be demo
kratijos yra absurdas.

Pirma, negu demokratija bus 
įvykinta industrijoje, ji turi bul 
įvykinta politikoje: viena, dėl 
to, kad politinė demokratija yra 
reikalinga jau dabar, pirm įve
dant socializmo tvarka. Demo- I 
kratija yra reikalinga ne tiktai 
darbininkams, bet ir smulkiems 
biznieriams, ūkininkams, profe
sionalams ir kitiems ekonomi
niai silpniems elementams; be 
jos jie negalėtų apginti savo 
teises. Antra, politinę demo
kratiją reikia įvesti pirmiaus, 
negu socializmą, dėl to, kad tik 
demokratijos sąlygose darbinin
kai gali taip susiorganizuot, ap- 
sišviest ir įgyt patyrimą savo ir 
visuomenės reikalų tvarkyme, 
kad paskui sugebėtų valdyt ir 
ekonominio gyvenimo vairą.

Kaip matome, yra gryniausia 
nesąmonė ta “Draugo” pasaka, 
buk socialistai norį pavesti so
cializmo įvykinimą “anūkams”. 
Visai ne. Į socializmo tvarką 
socialistai eina pačiu trumpiau
siu ir tiesiausiu keliu, koks tik 
yra galimas. Jie eina į jį per 
demokratiją, kadangi pats de
mokratijos įvykinimas yra ne
apsieinama socializmo tvar
kos sąlyga. Kuomet gi bol
ševikiški komunistai demokra
tiją atmeta, tai jie eina ne trum* 
pesniu keliu į socializmą, bet 
visai išskrypsta iš socializmo ke
lio; jie eina ne į socializmą, bet j 
priešingą pusę — į prieškapita- 
listinę tvarką.

Marijonų organo redaktoriai 
pamatys, kad už keleto metų iš 
bolševikiškos tvarkos Rusijose 
ims vystytis tyriausio vandens 
kapitalizmas. To vystymosi 
pradžia jau šiandie tenai reiš
kiasi gana aiškiai. <

Tuo budu bolševikai yra ne 
kokie ten “didžiuliai” socialde
mokratai, bet socializmo ir de- 
mokratijos priešas!

Naujienų Spaustuvė
yra Unijtn'O Spaustuvė.

Lietuvių Socialistų 
Žurnalas

Paskutiniame “Socialdemo
krato” numeryje rašoma, kad, 
nepoilgo pradėsiąs eiti mėnesi
nis socialistų žurnalas. Jį leis 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tija. Tas žurnalas bus skiria
mas daugiausia mokslinio socia
lizmo aiškinimui.

Kad jis reikalingas dabai 
daugiaus, negu kada norint pir
miaus, tai, manau, niekad ne
ginčys. Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai pasiekus dabar
tinio laipsnio, t. y. turint kele
tą tūkstančių partijoj narių ir 
dalyvaujant valdžioje, yra būti
nas reikalas turėti nuosavą žur
nalą, kad per jį patiekus na
riams pamatinio socializmo mok
slo. Socializmas tai ne koks ti
kėjimas, t. y. neužtenka žmo
gui į partiją įsirašyti, užsimo
kėti duoklę ir laukti darbinin
kų išganymo. Socialistai negali 
elgtis nė taip, kaip komunistai, 
kurie susiranda sau ištikimų 
vadų, juos “užpatentuoja” ir pa
veda jiems visą savo dai‘bą; o 
paakinus nariai turi ištikimai 
klausyti tų savo lyderių ir išti
kimai pildyti jų įsakymus, nes 
kitaip jie tampa apšaukti “išda
vikais”. !■ '

Mokslinio socializmo šalinin
kai — socialistai aukščiams mi
nėtų metodų nepripažįsta. So
cialistai netik nori, kad žmonės 
stotų į jų partiją, bet, kad jie 
žinotų tos partijos programą, 
pažintų darbininkų judėjimą ir 
žinotų nors pamatymus socia
lizmo principus. Kuomet socia
listų partijų nariai žino, aukš
čiaus suminėtus dalykus, tai 
tuomet galima sakyti, kad par 
tija yra tvirta ir kad tokios par
tijos jokie pervesmai, sumiši
mai, bei nepaprasti atsitikimai 
neišmuš iš tikrų socializmo vė
žių. Jeigu norima, kad neatsi
tiktų, kaip atsitiko su LSS. tuo
jaus po didžiojo karo, ir kad 
partija butų tvirta, reikia 
stengtis turėti sąmoningų narių.

Kad narius padarius sąmo
ningais, būtinai reikia jiems 
suteikti geros literatūros. Lie
tuvos draugai, matyt gerai su
pranta momento svarbą, jeigu 
žada greitu laiku išleisti moks
linį žurnalą. Rodosi, kad pir
mas jo numeris išeis apie rug- 
piučio pradžią.

Jame žada bendradarbiauti 
visa eilė Lietuvos , ir Amerikos 
lietuvių socialistinių žurnalistų, 
kaip tai: Bielinis, Kairys, Gri
gaitis, Michelsonas, Čepinskas, 
Purėnienė, Purenąs, Markaus
kas, Požėla, Venslauskas ir visa 
eilė žymių musų visuomenės 
veikėjų.

Tad jau išk-alno galima nu
manyti, kad Lietuvos draugų 
žurnalas bus rimtas ir turinin
gas.

Tad ir mes, Amerikos sociali
stai, turėtume tuojaus susido
mėti tuo žurnalu ir kaip jis pa
sirodys, tuojaus užsisakyti sau 
ir užsakyti savo draugams bei 
giminėms Lietuvoje. Tuomi 
mes pasitarnausime visam lie
tuvių socialistų judėjimui. Mes 
gerai žinome, kad musų parama 
tam vieninteliam lietuvių socia
listų žurnalui yra būtinai reika
linga. P. B. Balčikonis.

Bolševikų Kankinys 
Drg. Kučin i

M U ’’1 ■■ < r •
Rusijos socialdemokratų dar

bininkų partijos atstovybė už
sieniuose gavo žinią, kad tos 
partijos centro komiteto narys, 
drg. Georgij Kučin, paskelbė 
Saratovo katorgos kalėjime ba
do streiką.

Drg. Kučin yra pasmerktas 
dešimčiai metų kalėjimo “odi- 
nočkoje” (vienam asmeniui ski
riamoje kameroje). Kas ir už 
ką jį pasmerkė? Ar jus mano
te, kad jisai yra nubaustas teis
mo nuosprendžiu? Nieko pa
našaus. Jį “nuteisė” žvalgyba 
— GPU (pirmiaus buvusioji če
ką), be jokio teismo tardymo.

Bolševikiška žvalgyba, pas
merkdama drg. Kučiną, peržen
gė net įstatymo ribas, nes ir bol
ševikai turi įstatymą, kuris 
šiek-tiek apriboja Čekos galią. 
Žvalgybai yra leista bausti sa
vo aukas ne daugiaus, kaip tri
mis metais kalėjimo. Bet sulig 
to socialdemokratų partijos va
do padaryta išimtis. Jam pas
kirta bausmė, kuri daugiaus, 
negu tris kartus praneša įstaty
me nustatytą administratyvių 
bausmių normą!*

ž,valgy ba jį nubaudė taip 
žiauriai dėl to, kad ji laikė jį 
baisiai pavojingu sovietų tvar
kai žmogum. O kame reiškiasi 
tas “pavojingumas”? Tame, 
kad drg. Kučin yra socialdemo
kratas ir be galo energingas vy
ras. Štai jo trumpa biografija:

I Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partiją jisai įstojo 
prieš dvidešimts metų, būda
mas jaunas studentas, aršiau
siu reakcijos laiku, po pirmo
sios revoliucijos. Nuo 1915 me
tų jisai yra centralinio komite
tu narys. Kai 1917 metais bu
vo nuversta caro valdžia, drg. 
Kučin buvo išrinktas XII armi

Bus labai didelė iškilmė, 
kuri sujudins visą miestą
Bus daugybės dovanu už pasižymėjimus: vyrams, mote
rims ir vaikams; bus juoku ir fonių vežimų-vežimais 

visiems už dyku

Rengkitės, temykitir 
kitiems pasakykit!

jos kareivių tarybos pirminin
ku, po to — šiaur-vakarinio 
fronto kareivių tarybos pirmi
ninku ir visos' Rusijos tarybų 
pildomojo komiteto nariu. 1917 
metų rugpjūčio mėnesyje, kai 
buvo sušauktas Maskvoje “Val
stybės SttsiHnkimas” (steigia
mojo seimo pirmtakunas), drg. 
Kučin stovėjo priešakyje visos 
fronto kareivių delegacijos, ku
ri kovojo prieš gen. Kornilovą.

Po bolševikiško pervarto 
drg. Kučin pasiliko ištikimas 
socialdemokratų partijai ir ne
siliovė darbavęsis darbininkų 
judėjime. 1919 metais jisai vei
kė Kieve. Tam miestui patekus 
j baltgvardiečių rankas, drg. 
Kučin drąsiai stojo prieš reak
ciją. Tečiaus Inilševikai, atėmę 
Kievą iš “baltųjų”, jį suarešta
vo ir laikė kalėjime, iki vėl 
miestui nepradėjo grasinti bal
tagvardiečių armija. Paleistas iš 
kalėjimo, drg. Kučin t ėmė uo- 
liai piobilizuotL partijos narius 
į raudonąją armiją, ir pats į* 
ją , įstojo. Raudonojoje armijo-i 
je jisai tarnavo iki pilietinio 
karo pabaigos.^-

kai 1921 ir 1922 metais bol
ševikai žiauriai sunaikino visas 
laisvas darbininkų organizaci-* 
jas ir socialdemokratų partija 
pasidarė nelegalė, drg. Kučin 
buvo ištremtas į Turkestaną. 
Iš lenai jam pavyko pabėgti j 
užsienį. Čia jisai dalyvavo vie
name socialistinio Internacio-
nalo biuro posėdyje Viennojc 
ir paskui sugrįžo Rusijon. Už 
dviejų mėnesių čekos šunes jį 
suuodė ir pagavo.

Dabar drg. Kučin jau yra iš
sėdėjęs dvejus metus katorgos 
kalėjime. Bado streiką jisai pa
skelbė, reikalaudamas, kad ji
sai butų perkeltas j kitą kalė
jimą, kur sėdi politiniai kali
niai, ir kad butų sugrąžinta iš 
Turkestano jo žmona, kuri yra 
tenai ištremta.

Tai tokie dalykai dedasi “le
ninizmo tėvynėje”!

Rugpiučio
8ta

Diena

didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir linksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs j konvertą gausi 
vieną numerį. Prenumerata metam 
tik $1.00. kas neturi “Rimbo” tas 
ne vyras. Moterims ir merginoms 
“Rimbas” irgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

“RIMBAS”
3 Bateman PI., So. Boston, Mass.

W. J. STANKŪNAS 1
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. tards 1546

- Jte«. Tel.
Beverly 2300

/—......... . \
Tel. Brunswick 9393

KAROLIS
i NORKAITIS
' Vienintėlis lietuvis auksorius North
I Sidėje. Parduodu auksinius daik-
| tus, taisau laikrodėlius ir pritai

kau akinius, nes esu daktaras Op-
' tometristas.
! 1850 W. North Avė, Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kai^i lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
I 3228 W. 38th Street, Chicago, III.

t.
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Svarbus Pranešimas
Lotai Del Biznių Ir Pagyvenimui Priešais 

Marųuette Parko Ir Netoli Vienuolyno
Dabar yra didelė proga išsirinkti ir užsisakyti lotus tinkamoj vie
toj pirm atidarymo naujos subdivizijos. Šitas piečius žemės ant par
davimo yra nedidelis ir bus parduotas trumpu laiku, už tai turite 
veikti greitai. Kas pirmesnis, tas gaus geresnį išsirinkimą.
Atidarymo diena bus pranešta trumpu laiku.
Šita vieta yra viena iš geriausių vietų visoj Marųuette Parko apie- 
linkėj. Yra priešais parko kur dveji gatvekariai pereis per šitą žemę. 
Visi lotai dėl pagyvenimo yra 30 pėdų pločio ir yra užrubežiuoti 
kaslink namų statymo, šalygatviai (sidewalks), rynos (sewers) ir 
gasas įdėta ir apmokėta, šitie lotai parsiduoda su ketvirtadaliui jmo- 
kėjimo ir likusias dalis mėnesiniais mokesčiais.
Tai yra didelė proga nusipirkti lotą su mažu (mokėjimu dėl savo gy
venimo arba dėl uždarbio, nes yra žinoma, kad kas tik yra apsipir- 
kę šitoj apielinkėj, gali dabar paiimti didelį uždarbį.

Reikalinga Pardavinėtojų
Mes reikalaujame darbininkų iš visų dalių Chicagos pardavinėti ši
tuos lotus. Galėsite parduoti savo giminėms ir pažįstamiems ir už
sidirbti pinigų. Atsilankykite į musų ofisą ir bus pilnai išaiškinta.

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO.
736 West 35th Street

| rytus nuo Halsted Street
Ofisas atdaras kasdien iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų

Gulbransen Registering Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

nografai, R. C. A. Radiolos, Atwater Kent, 
Freshman Radios.

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budri kas parduotų juos.

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
Butėno ir kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojikliu 
pianų. Dabar gavome iš Lietuvos naujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ir kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperaeijos Banko, kad sių
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 numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

BUDRIU) PIANU KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikališka krautuvė.
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

6428—Petrui Šapranauskui 
55530—J. Gelažninkui 
55543—Marijonai Venckienei 
22441—Bendiktui Zikui (2 kv.)

6717—Augustinui Vasiliaus
kui

6800—Antanui Remeikiui 
21353—Teklei Kvietkauskienei 
21365—Antoninai Antanavi

čienei
22453—Jurgiui Pocevičiai 
12360—Petronėlei šalomskaitei 
12366—Petronei Petraitienei
6896—Antoninai Bielskaitei 

22943—Aleksandrai Kiltinevi-
čienei

22946—Antanui Stripeikiui 
24292—Julijonai Semėnienei

6912—Mykolui Platkauskui 
6918—Elzbietai Šiaučiūnienei 
6925—Stanislovui Antanavi

čiui »
22461—Pranciškai Kniukštienei 

6931—Kristinai Bingelienei 
6930—Barborai Lazutkienei

22952—Leonui šimkevičiui

55610—Kotrinai Končienei
6944— Barborai Norkauskienei
6945— Aleksandrui Šalkauskui

12381—Barborai Tursinkienei
6948—Julijonai Krasnickienei
6941—Petrui Rekui

12385—Stasei Bulotaitei
6955— Lionginui Čiurliui
6950—Kaštui Treigiui

12382—Antanui Jankauskui
6953—Baltramiejui Andrijo- 

nui
6956— Juozapui Šveikiui
6968—Dominikai Juronui
6981—Petronėlei JureviČaitei

22966—Cecilijai Navivkienei
22951—Onai Norvilienei
24727—Domicėlei šimkaitei
22972—Julijonai Jakubkai
22981—"Kultūros” B-vei
22982—Jonui Sabučiui
22983—Aleksandrai Skrode- 

nienei
22984—Bronislavai Vaištarie- 

nei
7003—Antoninoi Semezienei

I Sveikatos Dalykai
Apsinuodijimas 

batų dažais
Rašo Dr. A. Montvidas.

šikšniniai ir drabužiniai ba
tai yra dažomi dirbtuvėj ir pas
kui juos dažo avėtojas, kad dai
liau išrūdytų. Patčmyta, kad 
tūli dažai apnuodija kūną ir 
žmogus sunkiai apserga arba ir 
miršta. Tokių atsilikimų esą 
nemaža. Tirinėjimai laborato
rijose batams vartojamų daži, 
parodė, kad nuodai veikia i šir
dį, nuo ko ir mirštama.

Chicagos sveikatingumo de
partamentas išleido patvarky
mą, kad nuo kovo 1 d., 1927 m. 
nuodingi batų dažai nebūtų dau
giau vartojami, ii- kad dabar jau 
kiekvienas šitokių dažų parda
vėjas pridėtų spausdintą paaiš
kinimą, jog jie yra nuodingi, 
kad šikšninius batus jais nuda
žius, reikia juos (batus) laikyti 
atviroj vietoj bent per 72 valan- 
di, kol jie taps nepavojingi avė- 
įimui, o audekliniai batai jais 
visai neturi būti dažomi, nes jie 
gali sudrėkti ir nuodai persi
sunks iki kojos.

Iškabos apie šitą pavojų grei-
tai bus patalpintos visose batų 
krautuvėse, batų taisymo ir 
šveitimo vietose.

Receptai aptiekose.
Aptiekorius, gavęs receptą, 

daugelyj atsitikimų nėra ver
čiamas maišyti vaistus, nes ran
dasi kompanijos, kurios daro 
pilės, plokštutes ir įvairaus sti
prumo sviedinius, todėl aptie
korius tik įdeda arba įpila, kiek 
liepta ir užrašo, kaip vartoti. 

į Vienok kuomet recepte įsakoma 
! sumaišyti įvairių vaistų, nevi- 
suomet darbas padaromas tin
kamai. Journal of American 
Medical Ass. rekorduoja Con- 
neetieut Agrikultūros Tirimo 
stoties padarytus tirinėjimus, 
iš ko matosi, kad aptiekoriai 
klaidų padaro. Buvo aptieko- 
riams įteikta 300 receptų. 52 
receptai buvo labai paprasti: 
reikalavo vienokio ar kitokio 
stiprumo potašinio iodo skie
dinio. 27 receptai tapo išpildy
ti netoli teisingai, nes skirtin
gumas svyravo tik nuo vieno 

i iki penkių nuošimčių; 15 recej)- 
(tų jau svyravo iki 10 nuošim
čių; 14 receptų išpildyta taip, 
kad jau skiedinys buvo viršiau 
arba mažiau 10 nuošimčių stip
rumo, negu receptuose užrašy
ta. Į vieną skiedinį įdėta tik 
penktoji dalis to, kiek buvo rei
kalauta. Raporte patėmijama, 
kad tik 75 nuošimtis šito pa
prasto recepto tapo išpildytas 
daugiau ar mažiau pakenčia
mai.

Buvo paduoti receptai reika
laujanti arseninės rūgšties Suv. 
Valst. Farmakopejos stiprumo. 
Tarpe 22 šitos rųšies receptų du 
tapo išpildyti taip, kad visai ki
tas arseniko skiedinys įpiltas 
Fovvderio skiedinys, 9 receptai 
išpildyta taip, kad skiedinys bu
vo 10 ar daugiau nuošimčių 
stipresnis arba silpnesnis. 10 
receptų klaida buvo tarpe 10 
nuošimčių ir mažiau. Vadina
si, tik apie pusę receptų išpildy
ta ne visai blogai. Kraštutiny- 
bių pasiekta dviejuose atvejuo
se: į vieną skiedinį įdėta tik 
penktoji stiprumo dalis, į ki
tą įdėta du syk daugiau, negu 
reikalauta. 43 receptai reika
lavo amoni jos kvepiančiojo spi
rito. 25 truko 10 nuošimšio 
stiprumo.

Receptai buvo rašomi ir neša
mi į įvairias aptiekas, kurios 
nežinojo, kad sutaisyti vaistai 
bus tirinejami. Tirinėtojai no
rėjo sužinoti, kiek teisingai yra 
receptai išpildomi aptiekose.

Gydytojų žurnalas sako, kad 
aptiekoriams pasitaiko nupirkti 
prastų vaistų, bet jie ir patys 
padaro klaidų jų maišyme. Jo 
nuomone, reikia patvarkyti da
lykus taip, kad nemokšos, netu
rinti tinkamo prirengimo labo-' 
ratorijoj dirbti, kad ir žinotų 

vaistus, neprivalo būti leidžia
mi praktikuoti aptiekorystės.
• Slaugės pabrangs.

Jeigu manote sirgti, taupyki
te pinigus, nes jų reikės daug. 
Illinois valstijos slaugių (mir
siu) asociacija patvarkė, kad 
viena slaugė nebus prie ligonio 
per 24 valandas, kaip iki šiol 
buvo daroma . Jei slauge ligo
niui bus reikalinga dieną ir nak
tį, jis turės samdyti dvi. Apie 
mokesties sumažinimą nekalba
ma, — reiškia vienai reikės mo
kėti 7 arba 8 dol. į dieną ir ki
tai tiek pat. Taigi ligonis turės 
išmokėti 14 arba 16 dol. i parą 
slaugėms.

Gydytojai šituo klausimu su
sirūpinę. Jie ketina slaugių la
vinimą pertvarkyti, kad atsi
rastų gana slaugių, norinčių 
dirbti prie ligonio visą parą. Bę.t 
kol dalykai pasikeis vienaip ar 
kitaip, ligoniams bus nelengva 
slaugę nusamdyti.

Dentistas negali praktikuoti 
medicinos.

Nevv Yorko mieste dentistas

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. -— Pas
kola pinigų i ir 2 morgičiams.

i i. i . i m ■ ———z

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St. .

i arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. 

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar J sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojo f •» skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.Ju- per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponą dar duodama priedo sekamai:Ui metus—150, ui pusę»metų—75, už tris mėnesius—85.

Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.
mn—------ — ....'i -i-------------- tkirp čia .
Data: Liepos 29 d., 1926

JJertram Bali gydė ligonio išge- 
dusnus dantis ir užrašė vaistų 
inkstams. Teismas atrado j| 
kaltu už praktikvaimą medici
nos neesant medicinos daktaru 
ir nubaudė $500.

814 angliakasių užmušta.
Nuo naujų metų iki balandžio 

pabaigos (4 menesių laike) Suv. 
Valstijose anglių kasyklose žu
vo 814 žmonių.

Nuo Odos 
SkaudanuįViety
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ča
du m Ointment yra geras nuo gydy
mo ’ Aberimo. spuogų, Aliukų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos. karA- 
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskimų žaizdų, 
užgavimų skaudulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue, New York.

Garsinkites Naujienose

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waphington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

Tel. Puįlman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojiine 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenne 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 6 po piet. Vaka
rais U tara., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.
t.............. ...................... i iiii ■■■■

Puikios Naujos Nuo širdies 
ir Vidurių Gyduoles

Daktarai Daug Metu Praktikos Sako, 
Kad jos Veikia Puikiai Tokiuose 

Atsitikim uose
Mimu laikraščio skaitytojai be abejonės 

nuslsteliės kaip claaiž.inoe apie šiaa * naujau 
ayduoles Ir kaip greitai jos veikla. Jei jū
sų daktaras dar iki Aiol jums jų neužrašė, 
tik nueikite | aptiekę ir gaukite butelj. Jos 
vadinasi Nuga-Tone. Jos yra malonios var
toti ir galite gauti visam mėnesiui gyduo
lių už $1.00. Tikrai nustebina jumis kaip 
greitai jus pajausite geriau. Nuo neregu- 
liarės širdies veikimo ii priežasties nevirš
kinimo, užkietiejimo, kraujavimo, suirimo 
skilvio ir žarnų, neveiklių kepenų, galvos 
skaudėjimo, nieko nėra geresnio kaip žios 
gyduolės. Jos veikia gerai ir greitai. Jot 
suteikia puikų apetitą ir nuolatini ėjimą 
lauk, stimulioja kepenis ir inkstus ir su
teikia ramų, atšviežinanti miegą. Tik gau
kite jna ir vartokite pagal nurodymą per 
keletą dienų ir jus pajausite geriau ir iš
rūdysite geriau. Jei nepatiks, sugrąžinki
te likusią <lal| aptiekoriui, jia atgrąžins 
jūsų pinigus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai ką jus padaro tokiose at
sitikimuose, jie privertė visus aptiekorius 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, 
jei jus nebusite užganėdintai. Rekomen
duoja mos ir pardavinėjamos pas visus ge
rus aptiekorius.

DR. HERZMAN ^t.
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laborator’ja: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telofonai:

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovį, tai atsilankykit i

WICKEK PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE

1510 N. Robey Street 
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija
— X-Ray ’ 

Pilnas Išegzaminavimas

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street 
............... ■■■>

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chieago, III.

A. L Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rr i J i nuo 9 akt II vai. ryte; valandos nuo jįj g va| vakare

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792
______________ —■

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room 219 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8638 
UltraviolStinS šviesa ir diathermia

"dr. margeris"
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniąis: 10—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boelevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan
dos 2-4, fr-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, m.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros IuIhih

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

(j f i sfls
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midvay 2880

— ... ■ ■■■■■■ —
Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4ė00V. - ----- -- .......
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 318t Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358 

v ■■ ■ >

Gydytoju Kabinėta h 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. 0.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Hnmboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

" ŠALIN PLIKUMAS! T
Vyrai ir moterys: jums nereikia I 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. v x
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Chicagoje — paltu: 
Metams .................  ..

Užaimokljimo kainai
Pusei metų .......... ..... ..............

48.00

4.00 
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.. .75

Kditor P. HRIflAITIS
1744 Soeth Halated Street 

Chkago, UL 
Telepkone RooMvelt 85MI

>8.00 
17.00 
>8.04 

8c.

Subscription Katėti 
per year in Canada. 
per year outaide of Chlcago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, 1U., undar tha act of 
March «rd 1879._______ t f

Naujienom eina kasdien, iiskiriant 
■ek madeiniua. Leidiia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Haleted St., Chicago, 
111. — Telefonai i Eooaerelt 4500.

Vienam minėtini ——

Chicagoje per nelieto jusi
Viena kopija —- ----------- 8c
Savaitei —____ ...____    18c
Mineaiui_____ _________ 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui 

Metama ______
Pusei metų _____
Trims mėnesiams 
Dviem mlnesiam 
Vienam minėtini

Lietuvon ir kitur uiaieniuoeei 
(Atpiginta)

Metams —.... .................
Pusei metų-------------- ----
Trims mlnesiams----------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su utsakymu.

__ 47.00
___ 8.50

1.74
____1.25
____ .75

48.04 
4.00

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRAS 
ĮREGISTRUOTAS

PER ŠEŠIS METUS ĖJO DEL TO KOVA 
SU VALDŽIA

KLERIKALAI LAUŽĖ KRAš’l'O KONSTITUCIJĄ

BERLINO KOMUNISTAI DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ SAVO VADUS

Liepos 3 d. Kauno miesto ir apskritie^ viršininkas 
Įregistravo profesinių sąjungų Centralinio Biuro įstatus. 
Tai yra dar vienas laimėjimas, kurį iškovojo Lietuvos 
darbininkams socialdemokratų partija.

Lietuva dabar, kaip ir visas civilizuotas pasaulis, tu
ri profesinių sąjungų centrą.

Iki šiol ji tokio centro neturėjo. Nežiūrint to, kad 
pirmesnės Lietuvos valdžios bloke buvo “darbo federaci
ja”, klerikalų valdžia per šešis metus savo viešpatavimo 
neleido darbininkams sujungti į daiktą savo ekonomines 
organizacijas. Iš to matote, ko verti yra tie “federan- 
tai". . . . 4

Viena šitos reakcinės politikos pasekmė buvo ta, kad 
Lietuva iki šiol neturėjo balso tarptautiniam Darbo Biu
re, kuris yra įsteigtas prie Tautų Sąjungos. Tas biuras 
laiks nuo laiko šaukia tarptautines darbo konferencijas, 
kuriose dalyvauja įvairių šalių darbininkų, darbdavių ir 
valdžių atstovai. Kadangi Lietuvoje nebuvo centralinės 
profesinės darbininkų organizacijos, tai Lietuvos darbi
ninkai savo atstovus siųsti į tas konferencijas neturėjo 
teisės; o nedalyvaujant darbininkų atstovams, negalėjo 
į jas eiti nei valdžios bei darbdavių atstovai. Kai pernai 
metais mėgino lysti į tarptautinę darbo konferenciją Lie
tuvos “federantai”, tai jie buvo iš ten išmesti.

Tečiaus, Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje dar
bininkai tenai buvo ėmę sparčiai organizuotis į profesi
nes sąjungas. 1919 ir 1920 metais Lietuvos darbininkų 
profesinės sąjungos turėjo apie 40,000 narių. Jau tuo
met buvo sudarytas ir profesinių sąjungų centralinis biu
ras. Bet “krikščioniškoji” valdžia jį uždarė. Paskui biu
ras vėl buvo įsteigtas, bet valdžia jį antru kartu uždarė, 
ir profesinės sąjungos dėl reakcijos ir dėl komunistų in- 
trygų darbininkų judėjime ėmė krikti.

1924 m. socialdemokratai ryžosi atsteigti sąjungas 
ir jų centrą. Buvo sušauktas atskirų sąjungų atstovų pa
sitarimas ir išdirbta centralinio biuro įstatai. Tečiaus 
valdžia atsisakė biurą registruoti. Delei to reikėjo eiti 
net į teismą. Bet ir teismui nutarus pripažinti gyvavimo 
teisę profesinių sąjungų centrui, valdžia nenusilenkė.

Tik dabar, kai klerikalai tapo išmesti iš valdžios, tai 
Lietuvos darbininkai, pagaliau, laimėjo.

Lietuvos valstybės konstitucija pripažįsta piliečiams 
koalicijų (organizacijų) teisę. Kad konstituciją žmonės 
labiaus gerbtų, krikščionys demokratai įrašė jos pradžio
je “Dievo visagalinčio” vardą.

Bet patys “krikščionys” šešiais savo viešpatavimo 
metais parodė, kad ir konstitucija ir “visagalintis Die
vas” jiems nieko nereiškia. Klerikalų ministeriai iškil
mingai prisiekdavo saugoti krašto konstituciją, bet tar
naudavo tiktai savo kišenėms ir savo sėbrų labui!

Berline anądien įvyko nepaprasta demonstracija: 
Iš visų miesto dalių traukė ilgos eilės komunistų parti
jos narių, komunistinės jaunuomenės būriai ir “raudo
nieji fronto kovotojai” — linkui Tegel’io kalėjimo.

Demonstrantai maršavo, dainuodami Internaciona
lą ir nešdami raudonas vėliavas. Tūkstančiai žmonių žiu
rėjo nuo šaligatvių ir pro langus į tą demonstraciją ir ste
bėjosi — kame dalykas?

O dalykas buvo tame, kad Berlino komunistai ėjo 
pasitikti savo vadą Maslovą, kuris atliko savo bausmę ka
lėjime ir tą dieną turėjo išeiti laisvėn. ‘

Bet Maslovas yra Vokietijos komunistų partijos cen
tro ir komunistų internacionalo prezidiumo prakeiktas!

Nesenai centraliniame Vokietijos komunistų orga
ne, “Rote Fahne”, buvo įdėtas toks pranešimas:

' KABJIENOT, CHTar>, 'HL" jKctvbted., Liepos 29, 1926

“Mes patyrėme, kad kai kurie draugai yra išsiun- \ioste susirenka 10,000 emigran- 'bosnieji dokumentai, jų tarpe ir 
tinėję pakvietimus j pasveikinimo iškilmę, kuri yra 
rengiama dėl draugo Maslovo paleidimo iš kalėji
mo.

“šitą iškilmę rengia ne partijos organizacija. To*
dėl mes raginame visus draugus laikytis nuo to pa
rengimo iš tolo.

“Vokietijos Komunistų Partijos C. K.

Vadinasi, partijos centras uždraudė pagerbti Maslo- 
o partijos nariai tyčia surengė jo pagerbimui viešą

»»

vą, 
demonstraciją! Kitaip sakant, komunistų partijos nariai 
padarė viešą demonstraciją prieš partijos, viršininkus 
Berlino gatvėse.

Tai tokia “disciplina” dabar yra Vokietijos komuni
stų organizacijoje.

Socialdemokratai su 
Mamonka jokių rei

kalų neturėjo
Socialdemokratų santykiai

Nepersenai Maskvos “Prav- 
da” ir kitos melų agentūros bu
vo paleidusios paskalą, kad Lie
tuvos socialdemokratų partija 

[mėginanti užmegsti ryšius su 
I Lenkijos socialdemokratais, tar
pininkaujant baltgudžiui Ma- 
monkai. Šitą melagingą paska
lą jau atrėmė Kauno “Socialde
mokratas”. Dabar Lietuvos te
legramų agentūra dar paskelbė 
tuo klausimu sekantį praneši
mą :

Kaunas, 7. VII, (Elta). Pas
taruoju laiku spaudoj ir visuo
menėj pasklido įvairių gandų, 
kad Lietuvos socialdemokratų 
partija esanti pasiuntusi gudų 
veikėją Mamonką pas lenkų so
cialistų partiją (PPS.), norėda
ma su ja neva užmegsti ryšių ii 
daryti žygių Lietuvos sutaikini
mui su Lenkija. Norėdamas 
pasiinformuoti apie tikrą reika
lų padėtį, “Eltos” koresponden
tas turėjo pasikalbėjimą su 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos centro komiteto nariu inž. 
Si. Kairia, kuris pareiškė:

“Visas sukeltas triukšmas dėl 
Mamonkos tariamo siuntimo 
pas PPS. yra mistifikacija. 
Griežtai tvirtinu, kad Lietuvon 
socialdemokratų partija su juo 
jokių ryšių neturi ir jokios mi
sijos jam nepavedė ir negalėjo 
pavesti. Taip pat nebuvo jam 
duota jokių laiškų.

Del kalbų, kad Lietuvos soci
aldemokratų partija norėjo už-

duodama dykai. Įkaitinta minia 
norėjo nugalabinti teisėją 
Thomsoną. Ji puolė teismą, su
naikino dokumentus ir, paga
lios, padegč teismo trobesį. Val
džia neįstengė tvarkos palaiky
ti. Ant rytojaus sukilo visa 
Kalifornija. Dešimt tūkstan
čių girtų ir suagituotų žmonių 
apsupo Sutero sodybą.

Kai po keturių dienų Suter 
sugrįžo, jis rado tik pelenus. 
Fabrikai ir vynuogių sodai bu
vo sunaikinti, arkliai ir galvi
jai išpiauti, o jo ištikimas tar
nas pakartas.

Viskas pabaigta, 
Nuo neįmanomų 
tik sena biblija. 
Kolumbas,

tų, kad važiuoti į Kaliforniją, tie, kuriais buvo įrodoma, jog 
iVien tik New Yorke susikūrė savo žemes jis gavo teisėtai. Ta 

draugijos aukso kasyklų fi- nelaime dar labiau paskatina 
Suterį dirbti, bet tuo pačiu me
ti! pas jį kyla mintis: ar tai 
nebus tik Dievo valia?.

Bugsėjo 5 d. 1854 m. San 
Francisco švenčia savo penkių 
metų sukaktuves. Miesto majo
ras Kalifornijos “tėvui”, Sute- 
rui, įteikia generolo diplomą. 
Ant balto arklio jis joja miesto 
gatvėmis. Visa tai atrodo lyg 
sapnas: juk prieš šešis metus 
čia buvo pliki laukai, o dal^ar 
išdygo galingas miestas.

Trims mėnesiams praėjus, 
būtent, kovo 15 d. 1855 m. tei
sėjas Thomson paskelbė savo 
nuosprendį. Jis pripažįsta, jog 
Suterui, sulig Meksikos guber
natorių patvarkymo, priklauso 
ta žemė, ant kurios išaugo de- 
sėtkai miestų ir pusantro tūks
tančio kaimų.

Savo sodyboj jis gauna žinią 
apie teisėjo nuosprendį, 
galo, teisybė paėmė viršų, 
voja Suter, Dievas išklausė 
maldas. Bet nuosprendis 
liečia Jungtines Valstijas, 
jis turi būti federalinio teismo 
patvirtintas. Nutaria Suter 
vykti į Washingtoną. Su nedi
deliu sargybinių buriu išsiren
gė jis kelionėn. Ant antros die
nos sustoja keliauninkai nedi
deliame kaime nakvoti. Naktis. 
Tolumoj matosi milžiniškas gai
sras. Pažiurėjo Suter ir jo gal
von dingtelėjo mintis: tai dega 
jo sodyba. Nieko nebelaukda
mas, šoko jis ant arklio ir visu 
smarkumu ėmė joti namo.

Teisėjo nuosprendis sukėlė 
tikrą maištą tarp San Francis
co gyventojų. Sutero priešai su
judo. Prasidėjo minios kursty
mas Saliunuose degtinė buvo

— Pietų Amerikos

nansavimui. 1848 m. spalijj 
pabaigoj iš New Y(6rko išplaukė 
į San Francisco 21 laivas; gruo
džio 11 d. jų išplaukė jau šim
tas. J San Francisco, kuris 
prieš tai buvo nedidelis kaime
lis, kas dieną ėmė atvykti šim
tai žmonių
gyventojai, kiniečiai, kamčada- 
lai, Sibiro 
riai negrų, 
traukė pro šalį Sutero sodybos, 
pavaduodami francuzus, vokie
čius, švedus ir italus. Kalifor
nijos gyventojų skaičius augo 
su nežinomu istorijai spartumu. 
Septyniems metams praėjus 
Kalifornija jau turėjo keletą 

i milijonų gyventojų. Jos mies
tai, kurie prieš tai buvo tik kai
mai, sutraukė šimtus tūkstan
čių žmonių. Už dešimties metų

kaitniečia ir tt. Bti- 
rusų, geltonodžių

.mėgsti ryšių su PPS., tai reikia 
pareikšti, kad jokių ryšių su ja 
kaipo organizacija neturima, iš
skyrus tai, kad abidvi partijos 
priklauso vienam socialistiniam 
internacionalui. Del judviejų 
įdčjinio skirtumo, ypač politinių’San Francisco išaugo į milžiniš- 
klausimų srityje, tenka viena 
pažymėti: musų partija jau iš 
seno įtardąvo PPS. aiškiu nacio
nalizmu. Toks jos įvertinimas 
ypač sustiprėjo, kai mums liko 
žinoma PPS. role Želigovskio 
avanturoj ir vėlesnis jos daly
vavimas Lenkijos valdžios už
sienių politikoj. Tie skirtumai 
iškildavo bėveik visuomet, kai 
tekdavo susidurti su PPS. tarp
tautinėj arenoj, internacionalo 
kongresuose, ypač paskutiniam 
kongrese 1925 m. Marselly, ku
rio darbų tvarkoj iš dalies atsi
stojo ir Vilniaus klausimas. Tas 
idėjinis skirtumas daro savos 
įtakos ir į socialdemokratų par
tijų tarpusavio santykius Pa
baltijo kraštuose. Del musų 
partijos neigiamo nusistatymo 
PPS. atžvilgiu visose Pabaltijo 
valstybių socialdemakratų kon
ferencijose, išskyrus vieną, 
PPS. nedalyvavo. Jau iš to iš-, 
einant bet kurios pastangos ras
ti ryšio su dabartiniu metu netu
ri jokit1) įmanomo pagrindo. Raš
ytinėj konferencijoj Rygoj 
birželio 19 ir 20 d. dalyvavo Lie- 
tuvos, Latvijos ir Estijos social
demokratai. Apie PPS. dalyva
vimą nebuvo iškilęs net klausi
mas. Pačioj konferencijoj pri
imtos rezoliucijos dėl politinio 
r ekonominio Pabaltijo kraštų 

susiartinimo rodo aiškios social
demokratų partijos tendencijos 
eiti prie kiek galimo artimesnio 
sugyvenimo tarp Lietuvos, I^at- 
vijos ir Estijos pirmon galvon, 
pritraukiant į tą sąjungą ir 
Suomiją. Apie įtraukimą są- 
jungon Lenkijos nebuvo net ke
liama jokio pasiūlymo.

vienok tarp tos aukso or- 
Suter buvo sunaikintas, 
pasakoje ant jo žemės 
dygti miestai ir miestu- 
Bet savo fąrmą apdirbinė-

matau ?”
svyravimas pasibaigė, 

nutarė užvesti bylą, kuri 
naujos valstijos gyvavi- 
Sunku buvo surasti žmo-

Mark Twain.
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Apie Įvairius Dalykus. į
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Aukso prakeikimas

Neturtingas ateivis. — Valsti
jos valdovas. — Aukso orgi
ja. — žemių grobimas. — 
Teisingas teismas. — Viskas 
pražuvo.

multimilio- 
negu bile 
prisidėjo 

išvystymo.

1848 m. Johann-August Sut
er buvo turtingiausias žmogus 
Amerikoj ir pirmas 
nierius. Jis daugiau 
kuris kitas žmogus, 
prie Kalifornijos
Suter gimė Šveicarijoj. Bazelio 
mieste jis užsiiminėjo prekyba, 
kuri jam nelabai tesisekė. Ant 
galo, jis buvo priverstas bėgti 
nuo bankroto. Ilgoką laiką jis 
bastėsi po įvairias šalis, išmok
damas dešimtį kalbų. Atvykęs 
Amerikon, iš pradžių jis su
stojo Missouri valstijoj, o vė
liau patraukė j vakarus, laimės 
ieškotojų kraštą. Kalifornija 
priklausė Meksikai, kur tuo lai
ku siautė didžiausi suirutė. 
Suter gavo nuo gubernatoriaus 
koncesiją ant turtingiausios 
Sacramento lygumos. Jis pa
samdė daugybę indėnų ir pra
dėjo apdirbinėti žemę. Po pen
kiolikos metų sistematingo dar
bo Suter tapo tikru valdonu 
turtingo krašto, kur buvo iš
mėtyta jo skaitlingos fanuos,

vynuogių sodai ir galvijų ban
dos.

Ir visa tai dingo nuo papras
čiausio nuotykio. Sutero daily- 
dė, James Marshal, upelėj rado 
kokį tai geltoną metalą. To 
metalo keletą šmotukų jis nu
nešė savo darbdaviui. Suter iš- 
egzaminavo atneštą metalą ir 
patyrė, kad tai auksas. ^Seka
mą dieną su “kaubojų” buriu 
jis nuvyko prie upelių. Ištiesų 
upelio dugne buvo aukso smė
lys. Kuriam laikui Suter no
rėjo tą paslaptį užlaikyti. Bet ir 
dviejų savaičių nepraėjo, kaip 
visa Šalis jau žinojo apie aukso 
atradimą. Visi, kas tik galėjo 
kiek krutėti, ėmė traukti į nau
ją Eldorado, žmonės uždarinėjo 
savo namus, apleido farmas ir 
traukė aukso ieškoti. Pats Su
ter įkarę pirmą stovyklą aukso 
ieškotojams, bet greit nuo kal
nų viršūnių jis pastebėjo, kaip 
lygumose pradėjo nykti jo įs
teigtos farmos. Niekas nenorė
jo ten dirbti, visi užsikrėtė au
kso ieškojimo karštlige. Malū
nai sustojo^ areliui ir,galvijų 
bariai ^įikjno užščįus į Jaukus, 
smuko farmos, gyvenimas per
simetė į ka|nus, kur buvo su
randama vis nauji ir nauji au
kso šaltiniai.

Po visą pasaulį praskambėjo 
garsas; “Auksas!” New Yorko

Ant 
gal- 

jo 
pa
tari

viskas žuvo, 
turtų beliko 
Kalifornijos 

turtingiausias pa
saulio žmogus virto apgailėtinu 
puspročiu seniu. Jis liko vienui 
vienas. Vyresnysis sūnūs nu
sižudė po katastrofos, antras 
buvo įtužusios minios nužudy
tas, o trečias ir paskutinis iš
važiavo į Europą.

Bet byla tęsiasi. Senis Suter 
leidžia teismams savo pensiją, 
kurią jis gauna iš valdžios kai
po generolas. Jis tampa suktų 
advokatų auka.. 1873 m.
įstoja į johJnnitų sektą ir 
veda savo*teises “septynių 
nių tarybai.”

Tos sektos evangelija — 
Apokalipsis. Suter skelbia, 
Antikristas — tai auksas.

Generolas J. August Suter 
mirė turėdamas 72 m. amžiaus, 
taip ir neužbaigęs savo bylos. 
Jo įpėdiniai bylos nebeatnauji
no.

jis 
pa- 
se-

tai 
kad

Toks tai buvo pirmo Ameri
kos multimilijonieriaus gyveni
mas, kurį aprašo Blaise Sendra- 
re savo knygoj “Auksas.”

— K. A.

Milijonas svarų
sterlingų

(Tęsinys)

ką miestą. Žemė čia buvo par
davinėjama taip jau brangiai, 
kaip Londone arba New Yorke.

Ir 
gijos 
Kaip 
ėmė 
kai.
jimui jis negalėjo gauti darbi
ninkų. Suter ėmė nebetekti 
vilties. Apatingai jis žiurėjo 
į avantiūristus, kurie pradėjo 
grobti jo žemes. 1850 m. Kali
fornija oficialiai teko Jungti
nėms Valstijoms. Anarchijos 
šaly tapo įvesti įstatymai. Da
bar jau galima buvo teismo ke
liu gintis nuo grobikų. Bet Su
ter pasišalino j savo sodybą ir 
leidžia laiką biblijos skaitymui. 
“Kas man daryti?” — rašo jis 
savo draugui advokatui. “Auk
sas atneša nelaimę. Jeigu aš pa
liesiu jį, jeigu aš pradėsiu rei
kalauti to, kas man priklauso, 
tai ar nebusiu aš prakeiktas 
taip, kaip kiti, kuriuos aš kas 
dieną

Bet 
Suter 
gręsė 
mui.
gų Kalifornijoj, kurio ta byla 
nebūtų palietusi.

Pirmoj vietoj Suter reikalavo 
pripažinti jam tas žemes, kur 
randasi San Francisco, Sacra- 
mento, Fairfield ir tt. Jis užve-

|dė bylą prieš 17,221 asmenį, 
(kurie buvo pasigrobę jo planta
cijas, reikalaudamas, kad jie 
butų prašalinti. Tuo pačiu lai
ku buvo užvesta byla prieš Ka
lifornijos valstiją. Iš valstijos 
Suter reikalavo dvidešimt pen
kių milijonų dolerių atlyginimo 
už pasisavinimą jo įtaisytų ke
lių, tiltų ir uosto. Nuo Jungti
nių Valstijų valdžios jis parei
kalavo 50 milijonų dolerių už 
nepalaikymą tvarkos laike auk
so ieškotojų antplūdžio ir negy
nimą jo interesų. Mat, jam, 
kaipo žemės savininkui, turėjo 
tekti tam tikra aukso dalis.

San Francisco centre Sutero 
sūnus, Emil, jaunas advokatas, 
atidaro ofisą ir, pasikvietęs ke
turis žymiausius Amerikos ad
vokatus, užvedė bylas. Skun
džiamieji susijungė į daiktą ir 
sudarė bendrą frontą. Sutero 
bylos advokatams pasidaro tik
romis aukso kasyklomis.

Bet byla kainuoja daug ir 
pas Suterį vėl atsiranda energi
jos dirbti. Atgijo farmos, tar- 
tokai pradėjo 
mų statymui, 
atidaro kelis 
servų vynių, 
Kaliforniečiai
tuos augančius turtus — juk 
tais turtais vedama bylos. Nora 
Suterui pinigai ir labai reikalin
gi, bet jis purtosi nuo aukso 
kasyklų. Jis bijosi, kad auksas 
atneš nelaimę. Suter palaiko 
tamprius ryšius su Philadelphi- 
jos religinėmis sektomis, jis ve
da karštą blaivybės propagan
dą tarp baltodžių ir geltonodžių, 
jis neturi pasigailėjimo link 
aukso ieškotojų, o biblija pas 
jį visuomet kišenėje.

Byla eina savo keliu. Po ke
turių metų jis susilaukia pirmo 
didelio smūgio. Jo sunaus ofi
sas tapo 
džiaugiasi.

— Gerbiamasai! Jei nepano
rėsite iškeisti šito banknoto, ar
ba nesutiksite pinigų palaukti 
ilgesnį laiką, aš, žinoma, nega
lėsiu to viso užsakyti pas tam
stą, e

— Ilgesnį laiką! Tai silpnas 
žodis! Amžinai — štai šiuolaiki
nių išsireiškimas! Tadai, pasirū
pink, kad šituos daiktus grei
čiau padirbtų ir kaip tik bus 
baigti, tuoj nusiųsk 
nui į namus. Mažiau 
klientai tepalaukia.

— Užsirašyk musų 
pono adresą.

— Kaip tik aš dabar keliuo
si į kitą butą; užėjęs paliksiu j| 
tamstoms vėliau.

— Labai gerai, pone, kaip 
tamstai tinkamiau.
tūlę. Pavelyk man 
dėti.

Iki

šitam po- 
svarbesni

gerbiamo

Vieną minu- 
tamstą paly-

pasimatymo, 
ir štai, tamstos supran- 

kas dabar turėjo neišven- 
Visai paprasta

pone.

piauti lentas na- 
Maža to, Suter 

fabrikus — kon- 
piešukų, popierio. 
neramiai žiuri į

padegtas. Priešai
Gaisre žuvo svar-

Na 
tate, 
giamai įvykti? 
ir suprantama — aš pradėjau 
pirkti visa, ko man reikėjo ir 
visada prašiau grąžos. Savaitei 
praslinkus buvau aprūpintas vi
som prašmatnybėm, kokių tik 
geidžiau ir gyvenau puikiam ir 
brangiam viešbuty Ganovero 
gatvėje. Pietavau čia pat, bet 
kas liečia pusryčius buvau išti
kimas kukliai Gariso valgyklai, 
kurioj pirmą kartą valgiau są- 
skaiton mano milijoninio pini
go. Aš sudariau gerą vardą Ga- 
risui. Visoj apylinkėj vaikščior 
jo kalbos, kad kažkoks juokda
rys svetimšalis, kuris liemenės 
kišenėj nešioja banknotus po 
milijoną svarų sterlingų, yra ši
tos valgyklos lankytojas. To pa
kako. Maža,.vos bevelkant! savo 
skurdų gyvenimą įmonėlė, ne
trukus virto žymiausia vieta, 
visada pilna lankytojų. Garisas 
buvo man tiek dėkingas, kad 
net brukte skolino pinigus, prie-

viena; 
Be to, 
tvirta 
visada 

ypač

šindamasis kokiems atsisakinė- 
jimams. Ir štai, šalia savo vi
siško neturto, aš, lyg turtingas 
ir didelis ponas, galėjau eikvoti 
pinigus. Gerai žinojau, kad 
anksčiau ar vėliau turės įvykti 
tam galas, bet jei jau kartą pa
tekau į vandenį, tai liko 
arba plaukti, arba skęsti, 
visoj šitoj istorijoj buvo 
tragiškoji pusė, kuri 
grėsė pavojumi. Naktį,
tamsoj, ji baugiai kyšojo, išsi
skyrus prieky; aš dūsaudavau 
lovoj, blaškydavausi ir miegas 
nuo manęs bėgo. Tačiau skai
drioj dienos šviesoj baisenybė 
sklaidėsi ir aš, vaikščiodamas 
žėrinčiomis gatvėmis, jaučiausi 
ligi apkvaišimo, net ligi apsvai
gimo laimingas.

Tuo buriu tapau viena pa
saulinės sostinės garsenybių, 
kas man nemaža, bet net per
daug suko galvą. Vargu ar bu
vo koks nors angįų ar airių 
laikraštis, kurį paėmęs neras
tum vienos ar net kelių žinių 
apie žmogų, “kuris liemenės ki
šenėj nešioja milijonus” ir apie 
visus jo paskutinius nuotykius 
ir kalbas. Pradžioje žinios apie 
mane buvo spausdinamos pa
čiam gale to skyriaus, kuriame 
aprašomi aukštos kilmės žmo
nės ir iš jų nugirsti plepalai; 
paskiau aš pakilau aukščiau ba
jorų ir kaskart kildamas pasie
kiau mano padėties galimumui 
aukščiausio taško; atsidūriau 
aukščiau visų šios rųšies žmo
nių ne karališkos giminės, bet 
Žemiau vyriausio
dvarininko. Tačiau nemanykite, 
kad tai buvo garbė, o ne, tai tik 
žinomybė. Tačiau, netrukus įvy
ko ir tas: “Punch”*) atvaizda-

anglikonų

*) Labai prasiplatinęs juokų ir pa
šaipos žurnalas.

(Bu8 daugiau)
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Puikios Pasekmės nuo 
Severa’s Esko

Patyrimas M r. F. Bartonicek, ku
ris .gyvena Veblen, S. D., yra tikrai 
puikus. Jh rašo: “Aš labai kentė
jau nuo didelio niežiejimo odos ir 
negalėjau nuo jo atsikratyti, nežiū
rint ką aš bandžiau daryti kol- tik 
aš pavartojau Severa’s Esko, anti- 
septišką ointmenta, kuris prašalina 
visai mano kentėjimą”. — Nueikit j 
savo vaistinyčią ir pareikalaukit slo- 
vikelj už 50 centų Severa’s Esko ir 
neimkit kitų panašių pasiūlomų dėl 
jūsų. Jei negalit gauti tų tikrų gy
duolių, tai rašykit pas W. F. Seve
rą Co., Cedar Rapids, Iowa.

IMIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų Įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti-, 
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip' 
M AJ ESTI C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, AR ABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Soutnampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, L’l.

Reikalaudami
RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
pėoplesfSraUm

Asą*. heme.

(sėdi

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

BILLY’S^UNCLE
..D

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nominacijos išlaidos 
didėja

Senato komisijai darant toli
mesnius tyrinėjimus, kad suži
noti kiek kuris kandidatas į 
senatorius išleido nominacijai, 
los išlaidos nuolatos didėja. Dar 
užvakar išlaidos siekė dar tik 
virš $500,(XM>, o vakar jau pa
siekė arti $800,000. Spėjama, 
kad kol pasibaigs tyrinėjimai, 
pasirodys, kad kandidatai savo 
kampanijoms išleido nemažiau 
$1,000,006. Dabar išlaidų didu
me prieky stovi senatorius Mc- 
Kinley, kuris nominacijos nega
vo. Jo kampanijos vedėjas pri
sipažino, kad senatorius Mc- 
Kinley nominacijos kampanijai 
išleido nemažiau kaip $350,000. 
Po jo seka republikonų nomi
nacijų laimėjęs Smitli, kuris iš
leido virš $258,000. Mažiausia 
išleido demokratų kandidatas, 
kuris jokios opozicijos neturė
jo. i •>■

Jau atsirado vienas politikie
rius, kuris atsisakė liudyti prieš 
senato komisiją. Juo yra neg
ras \Vright, narys Illinois pre
kybos komisijos.

Pašovė pačią
Vito Delamedico, 38 m., ne

galėdamas prikalbinti savo pa
čią Cclia sugryšti pas jj, užpy
kęs ją pašovė gatvėje prie jos 
namų 3856 Washtenaw Avė., 
jai einant j darbą. Bet ji nepa- 
vojingai sužeista. Jos gi vyro 
ieško policija.

Kitas vyras, Garrctt McCaf- 
fery, kuris jau dveji metai kaip 
negyvena su savo pačia, pašo
vė savo pačios meilužį Charles 
Duun, 6210 S. Halsted St., ku
rio namuose savo pačią užtiko.

Al Capone pasidavė
Al (Laponi, kitaip žinomas 

kaipo Scarface Al Brown, Cice- 
ro butlegerių valdonas, pasida
vė federalinei valdžiai, kuri 
kaltino jį už peržengimą pro- 
bibicijos įstatymų. Jis tapo pa- 
liuosuolas už $5,000 kauciją. 
Bet vos spėjęs pasiliuosuoti, 
jis tapo areštuotas pavieto val
džios delei grand jury išnešto 
slapto apkaltinimo, kad jis buk 
dalyvavęs prokuroro pagelbi- 
ninko McS\viggin užmušime. 
Teisėjas Lynch atsisakė jį pa- 
liuosuoti už kauciją ir jis tapo 
uždarytas pavieto kalėjime.

Apiplėšė sankrovą
Penki plėšikai dienos laiku 

užpuolė United Clothing Co. 
sankrovą, 3209 W. Roosevelt 
Bd., kuomet sankrovoje buvo 
šeši žmonės, ir pabėgo pasi
ėmę 100 siutų ir overkotų ver
tės $850.

4 darbininkai sužeisti
Keturi darbininkai liko su

žeisti, vienas jų gal būt mirti
nai, ekspliodavus chemikalams 
Hoyne Mfg. ('.o., 2336 N. Hoyne 
Avė., dirbtuvėj.

Suspendavo kalėjimo 
viršininko pagel- 

bininkų
Cook pavieto kalėjimo virši

ninko pagelbininkas Ered Sprin- 
ger tapo suspenduotas už ėmi
mą kyšių iš kalinių. Du kalėji
mo sargai gi tapo pašalinti už 
butlegeriavimą kalėjime. Sar
gas Moore, kuris yra nuteistas 
60 dienų kalėjimai) už tai, kad 
girtas būdamas grūmojo teisė
ją gerokai išspardyti, liudijo, 
kad jis nuo kalinių įdavęs 
Springeriui $2 kyšio, kurį Sprin- 
ger priėmęs. Už tą liudijimą 
kalėjimo bausmė Moore tapo 
sumažinta iki 30 dienų.

Sudegė sargas
Alfred Nelson, 20 m., 1223 

W. 18‘St., naktinis sargas 
Quist A Becker Stair Mfg. Co., 
111 W. 58 St., sudegė tos dirli- 
tuvės rūsy, iš krosnies užside
gus jo drabužiams. Pati dirb
tuvė nuo gaisro mažai nuken
tėjo. Spėjama, kad Nelsono 
drabužiai užsidegė kada jis ati
darė krosnį, kad sumesti į ją 
medžiu skiedras. €

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu- 

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, km 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

903 Baltrušaitiene Ajrota
904 Bardaiskas James
924 Grumbinas Misa T.
928 Jagminas Barbora
933 Kasper Paula
935 Kiedainis Gasparas
934 Liubin Chas
949 Paukikas Tony
952 Paulies Jonas
953 Petas Warnsic
955 Poveleit Auna
957 Puznechys Jozapas

Lietuviu Rateliuose.
Jaunoji Birutė

Praplės savo darbuotę. — Nau
jas organizatorius. — šiandie 
susirinkimas

Pereitą penktadienį Jauno
sios Birutes valdyba laikė savo 
susirinkimą pasitarimui apie 
bėgančius reikalus ir nustaty
mui darbuotes vasarą ir atei
nantį rudenį.

Dainų ir orkestro pamokos 
vasaros laiku buvo nutrauktos, 
bet vaikų nenorima buvo paleis
ti, viena, rudeny sunkiau juos 
sutraukti į krūvą ir, antra, 
Jaun. Birutės uždaviniu yra 
traukti vaikus nuo gatvių, duo
ti jiems sveikų pasilinksminimų 
ir pratinti juos prie rimtesnio 
darbo. Vasarą gi, kada vaikai 
nelanko mokyklų ir veik visą 
laiką praleidžia vien gatvėse. 
Jaun. Birutės darbas ir darosi 
svarbiausias. Apsvarstymui 

kaip geriausia bufij veikti, val
dyba ir laikė savo susirinkimą.

. Pirmiausia buvo svarstytas 
organizatoriaus klausimas. Iki- 
šiol organizatorium buvo p. M. 
Vaidyla. Jis labai daug darba
vosi draugijėlėj, ir tai be ma
žiausio atlyginimo ir visi jo 
darbuote buvo labai patenkinti. 
Tečiaus būdamas užimtas ir 
kitais reikalais, jis jau senai 
buvo padavęs rezignaciją, tik ji 
nebuvo priimta, nes kito tokio 
gero organizatoriaus, kuris vei
ktų su tokiu atsidavimu drau
gijėlei, nebuvo numatoma, o be 
to p. M. Vaidyla buvo sutikęs 
eiti ir toliau savo pareigas iki 
bus rastas naujas organizato
rius.

Dabar naują organizatorių 
jau pasisekė rasti. Todėl šiame 
susirinkime valdyba p. M. Vai- 
dylos rezignaciją priėmė ir pa- 
liuosavo jį nuo tolimesnio orga
nizatoriaus pareigų ėjimo, kar
tu padekuodama už jo sunkią 
darbuotę Jaun. Birutėj per ga
na ilgą laiką. M. Vaidyla pasi
žadėjo ir toliau Jaun. Birutėj 
darbuotis, ant kiek jam laikas 
ir aplinkybės leis. Naujuoju 
organizatorium bus J. Uktvėris.' 
Jis Jaun. Birutei yra gerai pa
žystamas, nes ir pirmiau per il
gą laiką yra joje sėkmingai į ė- ' 
jęs organizatoriaus pareigas. 
Prie jo Jaun. Birutė buvo iš
augusi į didelę ir veiklią organi
zaciją ir buvo vaikų labai my
limas, nes jis visuomet mokėjo 
vaikus užinteresuoti; vėliau 
betgi dėl niek tiriu priežasčių 
buvo pasitraukęs iš organizato
riaus vietos.

Dabar vėl sugryžęs į Jaun. 
Birutės organizatoriaus vietą, 
J. Uktvėris jau šiam susirinki
mui patiekė pienus tolimesnės 
Jaun. Birutes darbuotes. Jo . 
patiektus pienus nutarta vykin-1 
ti. Tais pienais,. Jaun. Birutės 
darbuote bus žymiai praplėsta. * 

Ikišiol buvo mokinama lietuviui 
dainų, muzikos ir žaismių. Da- į 
bar gi pus įvesta ir keli sporto! 
skyriai: bus sutverti berniukų 
ir mergaičių baseball tymai, 
tennis, ir net golfo; žiemai gi 
atėjus bus įvesti teatro, čiuži- 
nėjimosi, baseball ir k. Bus su
ruošta ir kelios, ekskursijos į 
įvairias įdomesnes vietas. Yra 
ir daugiau veikimo pienų, bet 
tai bus paskelbta tik tada, kada 
augščiau paskelbtieji pienai bus 
įvykinti.

Šiandie, Mark White S<|. par- 
kiuko svetainėj yra šaukiamas 
visų Jaun. Birutės narių susi
rinkimas, kad tupjaus pradėjus 
darbuotę. Bus naujasis organi
zatorius J. Uktvėris ir pristatys 
vaikams visus darbuotės pienus, 
kad vaikai tuoj aus galėtų už
sirašyti į jiems patinkamus sky 
rius ir pradėti lavintis. Kiek
vienas skyrius turės kompeten- 
tiškus mokytojus.

Nauji nariai, kurie norėtų įs
toti į Jaun. Birutę ir prisidėti 
prie bile vieno skyriaus, kvie
čiami ateiti į šį susirinkimą. 
Bus dar ir naujų žaismių.

SIUSKIT. PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Jaun. Birutė galėtų labai 
plačiai išplėtoti savo darbuotę, 
jei tik patys tėvai daugiau do
mėtųsi savo vaikais ir labiau 
dalyvautų Jaun. Birutės veiki
me.

Tie gi tėvai, kurių vaikai dar 
nepriklauso prie Jaun. Birutės, 
tuojaus juos atsiųskite, Jaun. 
Birutė yra vaikų draugijėlė, 
kuri nori vaikus atitraukti nuo 
gatvės, kur jie nieko gero, 
apart blogo, neišmoksta, ir duo
ti jiems naudingesnį užsiėmi
mą. Mokestis yra visai maža— 
tik 15c. į mėnesį. —Tėvas.

Aukos J. Dikiniui
Sergančiam Dzimdzi-Drimdzi 

artistui J. Dikiniui apleidžiant 
Chicago ir išvažiuojant Lietu
von, būrelis jo draugų chica- 
giečių sudėjo krūvelę pinigų 
laivakortei, kad nors tuo pa
lengvinti sergančio artisto iš
važiavimą. Pinigai tapo įteikti 
pačiam artistui. Aukojo:

K. Augusi .......... $15.00
J. J. Čeponis .............. 5.00
S. Dargužis .............. 6.00
Dr. Juška ................ r 5.00
V. Makavcckas.,....; J 5.00 
Verną Olis ........ 10.00 
A. Olszewski . .1—1... 1.00 
Sesuo ...................... 5.00
Sitayičius ........ 5.00
Slikas 1.<M)
Mrs. Žilvitis .............  5.00
X. ............................. 5.00
X ir vėl . ...................... 5.00
Y................................. 2.00

Viso ................. $75.00

JONAS NOREIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 27 dieną, 1926 m., su
laukęs apie 40 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoje Kauno rady
bos, Šiaulių apskričio, Akme
nės parapijos, Gailaičių kaimo, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius pusbrolį Juozapą Švažus 
Amerikoje, Lietuvoje paliko 3 
brolius it4 SesOrę. Kūnas pašar
votas, randasi 1710 N. Girard 
Street.

Laidotuvės įvyks Liepos 31 
dieną, 2 valandą po pietų iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Noreikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
J. Švažus

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Blvd. 4139.

Stebuklai ir Dvasių Vai
dinimai Namuose

Garsus Magikas Jonas Čekanavi- 
čius, išleido stebėti
nas monų paslaptis, 
kurias galima pada
ryti be ypatingo mok
slo, gabumo, ir be 
prietaisų. Su tuom 
galima prikrėsti kur 
susirinkimuose, bai
mės, juoko ir nuo- 
stebumo.
Visi paaiškinimai 
“lietuvių kalboje”.
Kaina tik vienas do
leris, pareikalaudami 
prisiųskite “m o n e y

orderį”, arba įdėkite dolerį j laiš
ką. Pareikalauti galima tik Lie
pos ir Rugpiučio mėn. Toliaus ne- 
siuntinėsiu. (Adresuokite):

PROF. J. ČEKANOVICH 
5353 So. Turner Avė. 

Chicago, III.

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Maruliai! Bivd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 1464

KAROLIS BALTRUŠAITIS

Mirė Liepos 26 dienoj, 1926 
metais sulaukęs amžiaus 54 me
tų. Velionis paėjo iš Paliepių 
kaimo, Viduklės valsč., Rasei
nių apskr. Paliko dideliame nu- ■ 
liūdime moterį Oną, (lukterės 
Stellą ir Kotriną, žentus Janic- 
kį ir Krause, anūkę GJoria.

( LaiijotuVės atsibus šeštadie- 
nyj, 81 liepos, 8 vai. ryte iš 
namų, 3413 So. Ashland Avė. 
j šv. Jurgio Bažnyčią, iš te- 
nais į šv. Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių ir drau
gų dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Dukterys ir Žentai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

.......................................................
Phone Boulevard 5203

Privatiniai Ambulansal

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos

j Jau yra galima gauti skaniau
sių ir geriausių Birutės saldainių

t V. M. Stulpino krautuvėje.
(Perkupčiains, piknikų ir balių 

rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

! V. M. Stulpinas & Co.
3311S Halsted St. Chicago

Tel. Yards 6062
|V —■ ......./

DR. VAITUS!!
OPTOMCTR1STA8

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos akaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
aiso trumparegystę ir toliregystę. 
hirengia teisingai akinius. Visuo

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuviu 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 kuinas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

J

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loais, U. S. A.

Matai Kas Dedasi? /!

“Save” reiškia gelbėti; išgel-
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, pe ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti. ’ ‘ J

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų i^asdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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Pas vaidilas didelis su 
Mimas

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

Vaidilų Brolija rengia dide
les iškilmes černausko ąžuoly
ne 31 d. liepos. Tai bus nakti
nis parengimas.

Augšėiausias 
manė, 
kada

Perkūnas su- 
kad šeštadienio vakare, 

prasidės iškilmės, turi 
didelė audra su žaibavi- 
perkunija, viesulą ir lie- 
l'ai busianti tikra vaidi- 
aaktis ir tūkstančiai lie-i 
iš visų kraštų su važi uo- 
škilmes. lis įsake dviem 

didiem perkūnam atlikti dar-, -- . , . . .... . J draugiją tęsis
I ą, bet sitiedu spinusi ir stovi jo <1. š. m. ' 

lietuviams 
gruodžio 6 
draugijos nariais.

mais, 
turu.

tuviu

už giedrą. Matysime, kas apga-

UŽ dyką kambaris vedusiai porai, 
arba kambaris ir su pragyvenimu, 

‘senyvai moterei. Atsišaukite:
f'hicagos Lietuvių Draugija S. P.* NAUJIENOS

yra didžiausia lietuvių suvišelpos 
draugija (’hieagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuosus išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas ('hieagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. x Halsted St. arba 
j Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją* 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 

t tiktai iki gruodžio 
Pcrtat verta Chicagos 
pasirūpinti, kad 
dienai liktumėt

1739 So. Halsted St., Box 827

TURIME kelis gerus ruimus vy
rams dėl išrendavojimo — su valgiu 
ar be valgio, arba galės patys pasi
daryti sau valgyti. Sužinojimui kreip
kitės: M r. P. Jacobs, 3534 So. Par- 
nell Avė.

PASIRENDAVOJ A kambaris 
vieno vaikino, su valgiu ar be. 
si parankamai.

7140 So. Maplevvood Avė.

dėl
Vi-

ĮVAIRUS SKafilMAI

VYRŲ
VADOVAUJAM 

VADOVAUJAM 
VADOVAUJAM

Mes turime daugiau lietuvių 
prospektų negu galime juos ap
dirbti ir mes turime turėti ke
letą lietuvių salesmenų dėl mu
sų prospektų. Shekleton Bros. 
160 N. La Šalie St., Room 416.

BUČER1AI. Man reikalingas jūsų 
liuosus laikas, $50 j savaitę. Atsi- 
šuukit: 160 N. La Šalie St., Room 
416.

iki 
šios

Rug-Town of Lake. — Nedėlioję, 
piučio l d., 1926 m., Viekšniečių
kliubas rengia smagų išvažiavimą į 

nors Willow Springs miškus, netoli nuo 
95-tos gatvės ir lietuvišku farmų. 
Taigi visi Viekšniečiai ir svečiai yra 

į kviečiami atsilankyti į šį iškilmingą 
išvažiavimą ir pakvėpoti tyru oru, 

<lrau Koih iv pažjHtu.- 
i linK^mj) laikų tur- 
miškų. Bus skanių

LIETUVIU SPAUSTUVft
Spauzdinarn įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokius blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVft ‘

710 W. 88rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

Jūsų liuosą laiką
Mes nupirksime ir užmokėsime 
už jį gerai. Malonus darbas, tik 
2 valandas į vakarą ir nedėlioj.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
atsišaukit tuojau.

4359 So. Maplewood Avė.

ROOM1NG House, 16 kam- 
barių, South Side, netoli ežero, 
transferuojamas lysas, naujai 
dekoruota, kambariai pilni, ren
da $200. Gera proga. Phone 
Hemlock 5889, 2356 W. 63 St.

PARDAVIMUI krautuvė, saldainių, 
cigarų, tabako ir taip visokii 
smulkių daiktu. Parduosiu pigiai 
mainysiu ant loto.

Kreipkitės;
153 E. 107 St.

Tel. Pullman 9028

ar

KAS norite pirkti Kerą 
meat marke t, tai pirmiau
siai pažiūrėkite tą: — apy
vartos duoda $75,000 į me
tus, renda piRi, ilgas lysas, 
ir randasi puikioj apielin
kėj. Galima mainyti ir j ge
rą namą.

Kreipkitės i 
NAUJIENOS 

Box 829

Pardavimus Prasidės 
sekamą nedėldienį 

Liepos J8, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilnnkykit anksti gausit didelj 

pasirinkimą
$250 cash, $50 j mėnesį

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškj jmokėjimo, mes palaiky

sime jums namų kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausį šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pus, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros tranaportacijos.

Kaina $6400
Title garantuotos
Trust Co. Ofisas 

ną ir vakare.
SAWIAK & CO.

Statytojai
7181 W. Grand Avė.

prirengtas
per Chicago 'I'itle 
atdaras rytą, die-

KODĖL NE
Kraustykitės j savo locną namą už 
$45 j mėnesį, tiktai biskį iš pradžios 
įmokėjus.

$5950
Už naują 5 kambarių medinį bun
galovv, cementiniu pamatu, furnas 
šildomas, su grindimis viškai, yra 
vietos de) daugiau kambarių, laun- 
drė, pentrė ir t. t. Illinois Central 
transportacija. Tiktai 
siu j gerą lotą arba 
yra darbininko proga 
mą.

F. R. DRASLER,
J1901 Michigan Avenue 

Pullman 9470-4373

6 liko. Mainy- 
morgičius. Tai 
jsigyti sau na-

Budavotojas

KAS PIRMAS, TAS LAIMAS
Parsiduoda 5 kambarių 

labai gražioj vietoj, yra 
maudynė, 2 lotai, barnė, 
vištininkas, galima laikyt 
kiaules, žąsis, žodžiu sakant darbi
ninkui tikra lai nė, kaina tik $3000, 
įmokėti kiek gidte, pardavimo prie
žastis labai svarbi. Atsišaukit pas

J. LAURINAITIS 
6036 So. Mason Avė. 

Clearing, III.

namelis, 
elektra, 

garažas, 
karves,

šviesusis žaibas nupirko vi
są vežimą raketų ir spalvota 
ugnim ir jis nusprendė klausy
ti Augščiausio Perkūno:
audros ir nebūtų, jis švitins 
ąžuolyną kaip Įmanydamas.

Išmintinsrasi.s Praamžius sa
ko, kad žmones tušC-in <ev»sia 

negali gyventi, tinlul išsiimti- p? faiiojančių , 
nėio atstovus i Kanada St I va,*y"n» ’r . K?r,nuJ ir

•1 ' '• •’ * l graži orkestrą, prie kurios galėsite
Lonisų ir kitur parvežti sve
čiams maisto.

Galingasis Krivių Krivaitis 
sako, kad kuomet tūkstančiai 
lietuvių susirinks, reikia juos 
apsaugoti nuo visokio puolimo,!

smagiai pasišokti.
Dėlei parankumo tiems, kuriems 

reikės važiuoti gatvekariais, yra pa
rūpintas trokas, kuris išvažiuos nuo 
J. Lamino, 4601 So. Paulina Street, 
10:30 vai. iš ryto.

Visus kviečia KOM1TUTAS

rie darys
Ki- i i įvyks rcviiyvitagutis nusprendė, kad jau- Liuosybgs 

nimas be šokių negali gyventi 
buri gerų muzikantui 

griežti vaidilų iškilmėse.
Vyriausias Vaidila skelbia,’ 

kad turto išteklius ganėtinas ir 
iškilmes daryti kuopuiklausias.

Dr.* Gurskis iš Cicero telefo- 
nuoja, ar bus vietos visiems, 
Cicero lietuviams vaidilų iškil
mėse, nes visi jie norį dalyvauti.

Vadinasi, audra ar giedra, o 
vaidilų kongresas įvyks.

Cicero, III. — Vyrų ir Moterų Ap- 
švietos Draugystės susirinkimas 
įvyks Pėtnyčioj, Liepos 30 <1., Lietu- 

i svetainėj, kaip 7:30 
valandą vakare. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

Jaunosios Birutės narių susirinki
mas bus šiandie. Mark White Sųuare 
svetainėj. Yra svarbių reikalų, 
org. J. Uktveris su naujomis 

i mėmis ir plačiu veikimo pienu. 
■ ji nariai kviečiami.

Bus 
žais- 
Nau-

— Valdyba

Krivis.

Butku Juzės laiškelis

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyrius repeticija įvyks 
Ketvirtadienį, Liepos 29 į McKinley 
Park Svetainę, 39th St. ir VVestern 
Blvd., lygiai 8:00 vai. vakare. Na
riai ir nenariai, kurie norėtumėt pri- 
sirašvti prie Dramos Skyriaus kvie
čiami atsilankyti.

— Dramietis

įdėti jūsų
artimiausiu numeriu

Town of Lake. — Gvardijos D. L. 
K. Vytauto pusmetinis susirinkimas 
įvyks Penktadienyj, Liepos 30 d., š. 
m., 8 vai. vakare, paprastoje svet., 
I6th ir So. Wood gat. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti, nes yra 
daug dalykų svarstymui.

— N. Klimas, Nut. Rast.

šiuomi pranešam, kad p. lg< Vir
belio, yra “Naujienų” agentas Chi- 

su- cagoje ir artimose Chicagos apielin- 
graudina ir sunkiu va-’ kėse — per jį drąsiai galite užsisa- 

| kvti “Naujienas”, duoti skelbimą j 
“Naujienas” arba užsibaigusią “Nau- 

apleisda- jienų” prenumeratą panaujinti.
“NAUJIENOS”

Gerbiama Redakci
Maloniai prašau 

dienraščio 
ši mano laiškelį.

Kadangi aš esu minkšto bu
do ir jautrios sielos, tai kiek
vienas su draugemis-draugais 
persiskyrimas mane labai 
jaudina,
landų man suteikia.

'Lodei ir Chicagą 
mas neįstengiau su visais drau
gais asmeniniai atsisveikinti. 
Tai bent viešai 
draugams vieną kitą žodelį no
riu pasakyti.

Malonaus jausmo, širdingo 
dėkingumo ir draugiškos mei
lės pilnas pasilieku šiems drau
gams: E. Pormalienei, Bur
boms (S. ir G.), K. (ingiui 
baliui, P. Pečiukaičiui ir 
siems 
giems draugams, kurie taip ma
lonus mano buvo, gyvenant tą 
mizernąjį gyvenimą Cbicugoje.

Ypatingo dėkingumo ir pa
garbos aš esu kaltas E. Porma
lienei. Tokių žmonių, kaip ji, 
atmintis mane gražiausiomis 
mintimis- visą amžių lydės.

Butkų Juzė.

u m. t kiiiii. Bjrutės choro dainų praktika atsi- 
kat kuriems: bus šį vakarą, Liepos 29, 8 vai. vak., 

' Mark White parke, moterių gimnas
tikos svetainėje. Visi dainoriai bu
kit laiku. Dabar prie Birutės galima 
ir naujiems dainininkams prisidėti. 
Esate kviečiami.

APSIVEDIMAI
Birutė

vi-
kitiems mano skaitlin- J IEŠKAU moteries arba mer

ginos dėl apsivedimo nuo 20 iki 
*35 metų amžiaus. Aš esu naš
lys, 36 metų, turiu du vaikus 
ir savo namą. .1. SLIEKAS, R. 
1, Henri St., Muskegon, Mich.

JIESKO PARTNERIU

Pranešimai
REIKIA partnerio j bučernę ir gro- 

sernę. Priimsiu ir nepatyrusi prie to 
biznio. 3349 So. Wallaco St.

Te). Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Mnl»‘voja iiy ir* popicmojam, 
laikom malevų, popier^, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS, Prez.

REIKALINGAS šiaučius. Atsišau
kit tuojaus.

748 W. 33rd Street

PARDAVIMUI Malt A Hops 
krautuvė, parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo, turiu du sto
rus.

Atyda Namu Inventoriams
Augštos rųšies 1 augšto krau

tuvė ir fialai, apibudavota bal
tomis plytomis, garu šildoma, 
25x83 pėdų, dar galima dasta- 
tyti 2 diaugiau augštu, 295; 
Belmont Avė. Juniper 1673.

U4- ItEIK A LINCAS pirmos klejos uni- 
.tus buiberys; nuolut durbiiH.
>. Kedzie Avė., Tel. Hemlock 5939.

NAUJI BUNGALOVV
$500 įmokėti

Kitus kaip renda, pilnai mo
derniški, netoli I. C. ir gatveka- 
rių, netoli nuo šapų dėl darbo.

9201 Blackstone
Chesterfield 0155

»inkit<-s i>o num.
3J)49 W. 59th Street

AUTOMOBILIAI
ADVOKATAS —- Nesirūpinkit npic 

savo truhelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. > Advokatas Wallnce, 2204 
Michigan. Cal. 1113.

ROOMTNG namas, geroje vie
toje, turi būt parduotas iš prie
žasties ligos, renda $45, ilgas ly- 
sas, $1400 cash, $800 įmokėti.

4650 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
f><> O BciąmHnri mm kiekvienus, I****’- i vi m i 
Šildomas. Tikras pigumas. Pasima- 
tykit hu savininku, Netoli Brighton 
Parko. Savininkas

1636 W. 32nd Place
Tel. Lafayette 3464

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Studebakor automobi- 
liai yra vieni iš tvirčiausią 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3121 S». Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir Ai Kasulis, Vedėjai

^ARDAVIMUI groserne, saldainių, 
ice creamo, taipgi rūkytos mėsos 
krautuvė, su namu arba be namo. 
Šaukit Lafayette 8658.

CICERO BARGENAS
Parsiduoda medinis biznio namas, 

lietuvių apgyventoj vietoj, rendos 
neša į mėnesį $90.00. Kaina $H,000. 
Morgičių galima gauti $4,000. 
šaukite pas savininką

1430 So. 50th Court 
Cicero, III.

jmoke'h

5-f) kambarių mūrinis bunga- 
low. Yra visi moderniški įren
gimai, kitus kaip rendą. G AG E 
REALTY CO., 3000 W. 55 St. 
Prospect 2601.

Atsi- BRIGHTON PARK BARGENAS
2 pagyvenimų po 5 kambarius, pla

tus lotas. Parsiduoda pigiai. Naujas 
namas. 4422 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
ne su namu arba be namo, visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4104 So. Campbell Avė.

6 kambarių mūrinė cottage, prie 
geležinkelio švičių, gera gyvenimui 
arba bizniui. Savininkas 1314 Web- 
ster, Keystone 7226.

TIKRAS BARGENAS

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

i ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 

i apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo, 
j Didžiausia ir geriausia stogų den- 
: gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndalo 0114.

PARDAVIMUI

Tel. Lafayette 8703—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitCs 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 7590

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

REIKIA moterų, malonus darbas 
prie real estate pardavinėjimo. 

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St.

PRIIMSIU cash $100 arba išmokė
jimais už $700 vertės grojiklį pia
ną, su benčhnni r 120 volely. šis 
pianas labai gerai groja. Turit jį 
pamatyti kad įvertinus.

MR. JOBLEN, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė; įvairių tautų kolonijoj; cas>' biz
nis, priežastis pardavimo — mirtis 
savininko. 6010 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
ne, biznis senas ir gerai eina, par
duosiu pigiai, nes važiuoju j Lietu
vą. Kas pirmesnis, tas laimės. Pri
imsiu ką nors į mainus.

1967 Canalport Avė.
Phone Roosevelt 4395

Pri-

BARGENAS JEI PARDUOSIU 
GREIT

2 biznio lotai prie Archer Avė., ne
toli Cravvford. Kainos pasidvigubins 
j vienus metus. Greitam pardavimui 
kaina pigi; išmokėjimais.

MR. LEWIS 
Wabash 8440

Pardavimui 1 Vi augšto, tile ir 
stucco bungalovv, kampinis lotas, 
30x163 pėdų. Furnas šildomas, gra
žioje vietoje, $7600, išmokėjimais, 
$1600 įmokėti, $55.88 į mėnesį.

Vincennes 8215

ii PARSIDUODA cigarų ir cigaretų 
krautuvė. Ilgas lysas su kambariais. 
Pigi renda. Geras biznis. 30 metų 
kaip įkurta. 3637 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 kėdžių barbernė, 
white fix, vieno meto senumo, dėl li
gos. 1513 W. Polk St., arti Ashland 
Avenue.

BUČERNft IR GROSERNE 
PARDAVIMUI

PARSIDUODA namas 2 augštų, 
6-6 kambarių, yra dviejų karų gara
žas, parduosiu greit. Savininkas. At
sišaukit vakare 6 vai.

6234 So. Maplevvood Avė.

Sykiu su namu, prie bizniavos gat
vės, geros dieninės įplaukos, visi nau
ji fikčeriai, nebrangi kaina.

6034 So. Cravvford Avė. 
Hemlock 1388

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARSIDUODA ice cream pnrloris, 
kendžių ir tabokos. Riznis geras, 
išdirbtas per daugelį metų. Yra 
štoras ir 3 dideli kambariai. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės: •
712 W. 14 Place.

PARSIDUODA groserne ir bučer
nė. Senai Įsteigtas biznis, cash. Lie
tuvių ir kitų tautų apgyventoj apie
linkėj. 2136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akrų farma, su staku ir mašinomis, 
mainysiu į cottage arba 2 flatų 
namą, Chicagoj, pageidaujama South 
VVost Side. Nereikia agentų. Savi
ninkas John Schira, R. 1, Box 37, 
Carney, Mich.

BUČERNft, Wcšt Side, galima už
dirbti pinigų, prie 63rd St. Moderniš
ka, pilnai prirengta, ilgas lysas, pi
gi renda, puikus pasiūlymas. I. Coven, 
139 N. Clark St.

BEKERNftS — 2 gerai apsimo
kančios krautuvės j Beverly Hills, tu
riu parduoti. Savininkas apleidžia 
miestą. Beverly 8151.

PARDAVIMUI Vacuum Cleaner, 
gerame stovy, $10. Vincennes 2324.

PARDAVIMUI gera soda vandens 
route ir trokas, nebrangiai.

2900 Lowe Avenue

PARSIDUODA bučernė ir groser
ne delei mirties savininko.

4504 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
ne, su namu arba be namo. Gera biz
nio vieta. 2701 W. 43rd St.

PARSIDUODA 3 kėdžių barbernė, 
lietuvių apgyventoj apielinkėj. Geras 
biznis. 2351 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA bučernė su namu 
ar be namo. Geras biznis.

2633 W. 43rd Street

PARSIDUODA kendžių krautuvė.
1417 So. Union Avenue

PARDAVIMUI REZIDENCIJA
Moderniška kampinė mūrinė rezi

dencija ir garažas, karštu vandeniu 
šildoma, 2 blokai nuo Rockwetl Sto
ties, Ravenswood elevatorius, 9 di
deli kambariai, 2 vanos, atiduosiu už 
$25,000, 2600 Windsoi Avė. Savinin
kas: Central 2228.

NAMAI-ZEMF
MURINĘ cottage 5 ruimų, su 

beizmentu 5 ruimai, 2 ruimai atike, 
toiletai, vanduo. Bargenas. 

3405 Wa!lace Street

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

PRIE Grand avė., netoli Austin, 
150 pėdų frontage, garu šildomas, 
cementinės grindys, plieno kon
strukcija, taiiigi tile garažas, šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kitus pagal sutartį.

6047 W. Grand Avc.
Spaulding 5723

MAINAU farmą su budinkais ant 
namo ar lotų. Graži vieta dėl vasar
namių prie upes. Randasi McNaugh- 
ton, Wis. 94 W. 4th St., St. Charles, 
Illinois.

UŽ $750 įmokėjus nupliksite nau- 
,'ą 5 kambarių modemišką cottage. 
Gera apielinkė ir transportacija, kai
na tiktai $6750, kitus kaip rendą. 
11030 Michigan Avė., Pullman 7500.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakym**: $100.00 ant ir
$6.0ft j metus per visą 

llkuej gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei pėdė- 
tumė t juos į banką ar snulką?

Naujienų. Spulka. uždirba pa 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt JĮ 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
17.89 So. Halsted St.

ISRENOAVOJIMUI
STORAS ANT IŠRENDAVOJIMO
Atyda dėl atidarymo automobilių 

pardavinėjimo agentūrą (Auto Sales- 
room) prie 35-tos ir Halsted Sts. Ši
toj vietoj tas yra labai reikalinga. 
Dabar yra jums proga. Gražus kam
pinis Storas, tilo floras, kampas Hal
sted ir 35th Place. Duosime 5 
tų

REIKALINGOS 2 veiterkos 
dirbti į restaurantą.

Kreipkitės tuojaus
3206 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne, ice creamo 
ir kendžių Storas. 7008 So. Paulina 
St. Phone Prospect 9067 arba Bou
levard 3158. i

PARSIDUODA rosernė ir delika- 
tessen iš priežasties prRsišalinimo 
moteries. Parduosiu už pigiausią kai
ną. W. Juzėnas, 4539 W. Van Buren 
Street.

Vaidyty iškilmės įvyks černausko 
Darže, Subatoj, Liepos 31.

iy»ą.
CHAS. J. BAGDZIUNAS 

736 West 35th Street 
Boulevard 0012

me- REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA saldainių, notion ir 
mokyklų reikmenų krautuvė. Labai 
pigiai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Taipgi parsiduoda furni- 
čiai. 5613 So. Racine Avė.

RENDON moderniška krautuvė, 
tinka dėl pirmos klesos čeveryky 
krautuvės, naujoj biznio apielinkėj. 
Savininkas, 4191 Archer Avė.

RENDON 3 ir 4 kambarių flatai, 
visi šviesus, pečiais Šildomi, elektra, 
$18 iki $25.

FRANK ŠEŠTOKAS 
4958 Wentworth Avė.

PASISEKIMAS
Mes turime vietų dėl keleto Smar

kių lietuvių vyrų, kurie švariai iš
rodo ir moka gerai kalbėti.

| PATYRIMAS NEREIKALINGAS
, | Jei jus tam tiksite, tai mes 

kinsime jumis kaip ir kitus 
darbininkus. Gera mokestis.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St. Room

išmo- 
musų

416

RENDAI 4 kambariai, šviesus, 
elektra, naujai išdekoruota. Renda 
$13 mėnesiui. Atsigaukit vakarais.

3717 So. ParnelI Avė.

PARSIDUODA Lunch Ruimls, ge
ra vieta, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio loto arba galima rendavoti su 
visais įrankiais, kam reikalinga toks 
biznis.

669 W. 14th Street

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskį vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant rolelius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 j mėnesį atsakantiems žmo-REIKALINGAS kriaučiua aupran- i ? " 

tąs gerai savo ųdarbą prie vyriškų nėms, 
rūbų. Gera mokestis, pastovus dar- ' VAITONAITIS
bas. 2515 W. 42nd St. 6512 So. Halsted St., Ist fl.

ŽIŪRĖKIT
2 flatų medinis namas, 540 

W. 57 St., 6—6 kambarių, 4 
kambariai skiepe, kaina $6,000, 
cash $1,000, kitus išmokėjimais, 
namas išmokėtas. Sandner vie
natinis agentas, 206 W. Gar- 
field Blvd., Boulevard 1392.

GERAS pasiūlymas, kas tu
rit bungalow tarpe 63 ir 68 tarp 
Westem Avė, ir California Avė. 
r norit mainyt ant 2-jų flatų 

namo, atsišaukit greitai. 6218 
So. Rockwell St. Apie sąlygas 
patirsite ant vietos. 1-mos lubos

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3!4 nuo
šimčių.

INDUSTRIAL IX)AN SERVICE 
1726 W. Chirtigo Avė., 

cor. Hennitage

PARSIDUODA 80 akrų farma. 6 
mylios j pietus nuo Scottville, Mich. 
Viskas ‘gerame stovyje. Naujos ma
šinos. Ūkė gerai tvarkoma. Įnešti 
reikia be gyvulių $2500, o su $4000, 
likusius ant mortgage. Rašykit: 

JUOZAPAS ZITERIS
R No. 2, Box 96 

Scottville, Mich.

ANT pardavimo pigiai puikus mū
rinis bungalovv 6 kambarių, garu šil
domas, puikioj vietoj. Įnešti reikia 
$1,000, likusius ant lengvų išmokė
jimų.

5318 So. California Avė. 
Hemlock 4758

MAINYSIU savo lotą j 1 arba 2 
morgičius.

NAUJIENOS . .
Box 828

PARDAVIMUI apartmentas, 8 fla
tų, kampas, 90 pėdų pločio, 2 po 4, 
4 po 5 ir 2 po 7 kambarius. Labai 
gražioj ir geroj vietoj, Marųuette 
Manor apielinkėj, 1 blokas nuo 68rd 
St. Atsišaukit prie savininko.

2540 W. 64th Street 
Tel., Prospect 9511

PARDAVIMUI. Kam nors didelė 
proga. Gražus, naujos mados 20 ak- 
ų sodnas (obelių), Benzie County, 

Michigan, 3 mylios nuo Thompson- 
ville, vidury vaisių kolonijos, yra 500 
gerų medžių, 13 metų sutaupymas 
ant Stark Nursery, graživieta gy
venimui per visą metą, 
duoti 
mo.

Turiu par- 
greit. Neatmesiu gero pasiuly-

R. R. SHUMAN 
1621 Chicago Temple 

Chicago Tel. State 4228

$500 cash, naujas moderniškas na
mas, karštu vandeniu šildomas, 5 
cambarių mūrinis bungalovv, resto- 
rantų distrikte, $8150, $55 j mėnesį 
su nuošimčiais, prie mokyklų, krau
tuvių, raktas, 5547 Belmont. Pensa- 
cola 4488.

NAUJAS mūrinis bungalovv, 5-6 
kambarių, stikliniai porčiai, su grin
dimis viškai, aržuolo ir beržo tri
nias, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados fikčeViai, tikras na- 

| mas, atdaras iki 8 vakaro, 5410 Hen- 
derson St., 3 blokai į šiaurę nuo 
Belmont Avė.

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinanti dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rąžyki t INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
VVells Street.

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager 

siu m' , n .. ....... i


