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Lemia pasisekimą Londo
no konferencijai

Rusija padarius militarę 
sutarti su Italija

Plieno trusto “Pittsburg plūs” 
naudojimo sistema uždrausta
Pranašauja aliantu kon

ferencijos pasisekimą
Plieno trusto “Pittsburgh 
plūs” sistema uždrausta

Amerikos finansininkų atsto
vas sako, kad alijantai susi
tarsią dėl Dawes’o plano vyk
dymo.

Federalė prekybos komisija nu
sprendė, kad trustas negali 
reikalaut mokesnio už tians- 
portą, kur to trarifcporo nėra.

LONDONAS, liepos 23.—Vie
nas žymiausiųjų Amerikos ban
kininkų prieš išvažiuodamas 
namo šiandie pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pareiškė, kad 
jis esąs tikras, jogei alijantų 
konferencija busianti vaisinga. 
Dawes’o ekspertų planui busią 
duota pragumų išrišti Europos 
ekonominius vargus, nežiūrint, 
tų nuomonių skirtumų, kurie 
pasireiškią tarp bankininkų ir 
konferencijos delegatų dėl gž^ 
rantijų 200 milijonų dolerių pa
skolos Vokietijai.

Tas bankininkas 'buvo visą lai
ką artimiausiame kontakte Su 
konferencijos darbuote. Jis sa
ko, kad -nuomonių skirtumai, 
kurie trukdė konferenciją, bu
vę menkos vertės, ir jis neabe
jojąs, kad alijantų delegatai 
neišvažiuosią iš Ix>ndono neat
siekę tikslo, kuriam konferen
cija buvo sušaukta, būtent pasi
tarti, susitarti ir imti vykdyti 
Dawes’o reparacijų planą.

.Francijos premjeras Herriot- 
šį rytą turėjo konferenciją A- 
merikos ambasadoje su ambasa
dorium Kelloggu ir valstybės 
sekretorium Hughes’u. Po to 
Herriotas ir Kellogg išvyko į 
Dovving gatvę konferuoti su 
kitaįis konferencijos delegacijų 
lyderiais-

Rusija padarius militarę 
sutartį su Italija

RYGA, liepos 23. — Rusų 
monarchistų rateliai Rygoj sa-

VVASHINGTONAS, liepos 23. 
— Federalė prekybos komisija 
paskelbė sprendimą, kuriuo 
plieno trustui, žinomam vardu 
United Steel Corporation, užgi
na naudoti ilgiau savo kainų 
plienui nustatymo sistemą, va
dinamą “Pittsburgh plūs”.

Kas yra ta “Pittsburgh plūs” 
sistema?

Plieno trusto centras yra 
Pittsburghas. Trustas kontro
liuoja didelę didžiumą plieno ga
minamųjų įmonių Amerikoj. 
Kurios nors vietos plieno varto
tojams reikia tos medžiagos ir, 
suprantamas dalykas, jie duodja 
užsakymą artimiausiai plieno 
gaminimo įmonei. Artimiausioji 
įmonė medžiagą jiems pristato, 
—reikia už ją užmokėti-

Trusto kaina plienui Pittsbur- 
ghe nustatyta, pavyzdžiui, $30 
tonui; tokia kaina ten vartoto
jams ir parduodama. Jei tolimų 
vietų, pav. Chicagos vartotojai 
savo užsakymus duotų Pittsbur
gh ui, ir iš ten jiems butų me
džiaga pristatoma, jie, žinoma, 
turėtų mokėt nustatytą plienui 
kainą — $30 tonui, plūs, t. y. 
pridėjus dar transportacijos lė
šų $7.60 už toną; tuo budu par- 
sigabenimaJs iš 'Pittsburgho ‘į 
Chicagą plieno tono pareitų var
totojams $37.60-

Chicagos vartotojai plieno iš 
Pittsburgho tečiau neima, jie 
tos medžiagos užsisako čia pat, 
vietos plieno gaminimo įmonėj. 
Vietos įmonė, pristačius me

džiagą, paduoda sąskaitą:
ko, kad praeitą savaitę sovietų 
valdžia padarius militarę sutar
tį su Italija. Einant sutartim, 
Italija garantuojanti pagalbą 

Rusijai atsitikime, jei Turkija 
bandytų grobti Užkaukazį ir 
Kaspijos jūrių sritis, kartu su 
Baku ir Grozno naftos laukais. 
Iš savo pusės Rusija garantuo
janti Italijai plačių kolonizavi
mo teisių Juodųjų jūrių srityse, 
o taipjau duodanti anglies kon
cesijų Dono baseine.

“Plieno tonas ........... $30.00
“Pittsburgh plūs ........... 7.60

“Viso ..................  $37.60

Progresyviai ruošiasi 
rinkimy kampanijai

WASHINGTONAS, liepos 23. 
— Progresyvės politinės akcijos 
kandidatei, senatorius La Fol- 
lette, prezidentui, ir senatorius 
Wheeler, vice-prezidentui, stro
piai daro planus, kad po atei
nančių prezidento linkimų už
imti krašto prezideiito ir vice
prezidento vietas -4 jeigu ne vi
suotinu balsavimu; tai kongreso 
rinkimu, žinoma, visuotinų 
balsavimų rezultatai butų toki, 
kad kongresui pAčiam tektų 
prezidentas rinkti-

Einant planais, kiekvienas 
kandidatas į kongreso narius tu
rės būti ištirtas ir prašomas, 
kad jis prisižadėtų balsuoti kon
grese prezidento rinkimais ly
giai taip, kaip kad jo rinkikai 
balsavo' visuotinais rinkimais. 
Tai yra, asmuo, išrinktas, pav., 
reguliariu republikonų partijos 
tikietu valstijoj, kur didžiuma 
rinkikų balsavo už La Follettą, 
turėtų duoti pasižadėjimą. ka< 
kongrese jis taipjau balsuos už 
La Follettą. Kuris kandidatas 
atsisakys tokį pasižadėjimą duo
ti, prieš jį rinkimams bus pasta
tytas La Folletto kandidatas.

Tuo budu ateinančiuose rin
kimuose gal būt bus nemaža 
kandidatų į senatorius ir kon- 
gresmanus, einančių republiko
nų ir demokratų tikietais, kurie 
vienok iš tikro bus La Folletto 
žmonės.

La Follettas ir jo rėmėjai yra 
įsitikinę, kad po ateinančių vi
suotinų balsavimų prezidentas 
rinkti teks gale gale kongresui. 
O kad taip gali atsitikti, tatai 
krūpčiodama pripažįsta ir ka
pitalistinė jrtepuUlikonų-demo- 

kratų spauda.

New Yorkas žada pusę milijono 
dolerių La Folletto kampani

jai.
NEW YORKAS, liepos 23.— 

Vakar įvyko socialistų ir unijų 
delegatų, reprezentuojančių 
300,000 New Yorko organizuotų 
darbininkų, mitingas, kuriame 
nutarta vesti energingą kampa
niją už išrinkimą ateinančiais 
balsavimais La Folletto — kra
što prezidentu ir Wheelerio — 
vice-prezidentu. Delegatai, ku
rių susirinkime dalyvavo 450, 
pareiškė, kad organizuotieji 
New Yorko darbininkai sukelsiu 
500,000 dolerių La Folletto rin
kimų kampanijai.

Nori įstatymo žydams iš 
Vokietijos vyti

Tokio įstatymo projektą pasiū
lysianti Ludendorfo-H'itlei)^ 
partija.

Progresyviųjų kandidatai

ROBEBT M. LA FOLLE'fTI ir BURTON K. WHEELER
Wisconsino senatorius Montanos senatoKus kandi-
kandidatas į prezidentus datas į vice-prezidentus

Amerikos lietuviai 
džiaugiasi kelione 

Lietuvon
EKSKURSININKAI Iš NEW- 
YORKO ATPLAUKĖ Į KLAI

PĖDĄ PER VIENUOL1- 
KĄ DIENŲ.

Klaipėdoj keleivius su iškilmėm 
pasitiko gubernatorius ir 
Krašto Tarybos nariai.

INJUNCTION PRIEŠ MĖSI
NINKŲ UNIJ^.

ROCKFORD, III., liepos 23. 
— Apskrities teismo teisėjas 
Reynolds išdavė mėsos kompa
nijai Salamone and Sons indžio- 
nkšeną (teismo drausmę) prieš 
vietos mėsininkų uniją, kurios 
nariai paskelbė Salamone and 
Sons firmoj streiką. Indžionkše- 
nu uždrausta streikininkams 
pikietuoti ties penkiomis tos 
kompanijos mėsos sankrovo

mis.

RUSŲ INŽINIERIUS PA
SMERKTA 10 METŲ 

KALĖJIMO.

MASKVA, liepos 23. — Uk
rainoj, Radiejevsko kasyklų vy9 
riausias inžinierius GuliaTov 
pasmerktas dešimčiai metų ka
lėjimo- Buvo kaltinamas dėl 
“ekonominio šnipavimo”. Dti 
kitu kasyklų administracijos 
nariu, kaltinamu dėl to paties 
dalyko, pasmerkta ^septyne- 
riems metams kalėjimo. Kitu 
du išteisinta.

PASIKĖSYMAS IŠSPROGDIN
TI FRANCUZŲ TRAUKINI

LYONAS, Franci ja, liepos 
22.— Buvo padaryta pasikėsi
nimas išsprogdinti traukinį ge
leži nkifilio linijoj tarp Pary
žiaus ir Marselės. Po. bėgiais 
buvo pakasta keletas skardinių 
parako, bet tik dalis jo te- 
sprogo, maža žalos tepadary
dama. Matyt tą piktadarybę 
buvo suplanavę plėšikai — iš
sprogdinti traukinį apiplėšimo 
tikslais.

Ei-Kaizeris gaminsiąs 
krutamuosius paveikslus
Atatinkamais paveikslais norįs 

“bustint” kaizerizmą Vokie
tijoj.

[Kablegrama Naujienoms]
KLAIPĖDA, liepos 18. [Suvė

luota]. — Garlaivis “Baltara” 
su Amerikos lietuviais ekskur- 
sininkais, kuriems vadovauja J. 
Lutas, atplaukė į Klaipėdą ket
virtadienį, liepos 17, penktą va
landą ryto. Kelionė iš Ne\v Yor
ko į Klaipėdą sutruko tik vie
nuolikę. dienų ir septyniolika 
valandų. Visi ekskursininkai 
džiaugiasi kelione. Jie taip pa
tenkinti kelionės greitumu, lai
vo patogumais ir patarnavimu, 
kad visi lietuviai ekskursininkai 
priėmė rezoliuciją, patardami 
visiems lietuviams, keliaujan
tiems tiek iš Amerikos Lietu
von, tiek iš Lietuvos Amerikon 
keliauti tik tuo keliu.

Atvykus Klaipėdon ekskursi- 
ninkuš oficialiai su iškilmėmis 

pasitiko, sveikindami, Klaipė
dos Gubernatorius ir Krašto 
Tarybos Prezidentas bei nariai-

AIRIŲ PATRIOTAI PALEIS- 
z TA Iš KALĖJIMO

FRANCIJOS-JUGOSLAVI- 
JOS APSIGYNIMO SĄ

JUNGA.

BIELGRADAS, liepos 23. — 
Laikraščio Vreme pranešimu 
Paryžiuj prasidėjusios pertrak- 
cijos susitarti dėl Franci j os- 
Jugoslavijos apsigynimo sąjun
gos. Laikraštis sako, kad tokia 
sutartis busianti pasirašyta me
tams dar nepasibaigus.

GYVENO 109 METUS NIE
KADOS NESIRGUS.

NEWT0N, Conn., liepos 23. 
— čia mirė viena moteriškė, 
Mrs. Nora Bradley Kane, su
laukus 109 metų amžiaus- Ji pa
sakodavus, kad niekados savo 
gyvenime nesirgus, nė daktaro 
patarimo neklausus. Ji susirgo 
tik savaitę prieš mirtį.

ĮREKORDUOTA ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

NEGIRDĖTI ŽMOGŽU
DŽIAI.

Tuo vardu šeštadienio 
“Naujienose” tilps pirma 
Dr. Al. Margerio rašinio 
dalis- Rašinyje gvildena
ma visus suinteresavęs 
klausimas — ar Leopol
das ir Loebas yra norma
lus žmonės?

Rašinyje yra surinkta 
daug įdomių faktų, ir to
dėl bus tikrai naudinga jį 
perskaityti.

Tas “Pittsburgh plūs” čia yra 
suma, kuri tenka mokėti už par- 

i gabenimą tono plieno iš Pitts
burgho į Chicagą — nežiūrint 
to, kad plienas niekados Pitts
burgho nė nematė, o buvo vie
tos įmonėj pagamintas ir varto- 

!tojui iš čia pat pristatytas. Bet 
mat vietos įmonė priklauso 
Pittsburgho trustui, ir trustas 
turi atsiimti savo “plūs” nebū
tų “transportacijos lėšų.”

Su šita plieno trusto “Pitts- 
. burgs plūs” sistema daugelio 
Į valsti jų plieno vartotojai jau 
(kelinti metai vedė kovą. Fede- 
ralės prekybos komisijos spren
dimu dabar galų gale tasai 
“Pittsburgh plūs” išnaudojimo 
būdas užginama.

Plieno trustas tečiau nenori 
nusileisti. United Steel Corpora
tion žada kreiptis į apeliacijų 
teismą, o jei reikėsią, tai ir j 
Aukščiausįjį teismą, kad fede- 
ralės prekybos komisijos tari- 

|mas butų atmainytas.

BERLINAS, liepos 23. — Ge
nerolo Ludendorfo-Hitlerio par
tija ruošiasi įnešti reichstage 
(parlamente) įstatymo projek
tą, kuriuo einant žydai turėtų 
būt išvaryti iš Vokietijos. Toly
gų įstatymo sumanymą jie įne- 
šią ir Bavarijos seime-

Be vijimo laukan, įstatymo 
projektas dar reikalauja, kad 
žydams butų užginta keisti sa
vo pavardes; taipjau jiems butų 
užginta užimti kurią nors val
džios vietą, žydų skaičius mo
kyklose ir universitetuose butų 
apribotas iki mažiausio nuošim
čio; Bavarijoj žydams ir ki
tiems svetimiems elementams 
butų uždrausta turėti žemės. 
Pagaliau žydai turėtų dėvėti 
specialiais rūbais su ženklais, 
parodančiais jų tikybą.

Vokiečių nacionalistų partija 
šitokiam Ludendorfo-HJitelio į- 
statymo projektui pritarianti.

Chicago ir apielinkė. — šian
die busią lietaus su perkūnija 
ir vešiau; lengvas pietvakaris 
vėjas pasikeisiąs šiaurvakariu, 
— pranašauja-federalis oro spė- 
jikas, kuriam nelabai sekasi nu
spėti.

Vakar žemiausia temperatū
ra siekė 6 vai. ryto — 720 F-, 
aukščiausia 4 vai. po p. — 
900 F.

Šiandie saulė teka 5:35, lei
džiasi 8:18. Mėnuo teka 1:09 
vai. ryto.

BERLINAS, liepos 23. — Ti
kslu “valyti” krutamuosius pa-, 
veikslus nuo “demokratizmo 
purvų” ir atsteigti Vokietijoj 
pagarbą kaizerizmui, buvusis 
Vokietijos kaizeris Vilhelmas 
Hohencollernas investavo apie 
25,000 dolerių į vieną filmų 
kompaniją ir patapo jos svar
biausias dalininkas. Ta kompa
nija vadinas Urania ir gamins 
paveikslus išimtinai tokius, ku
riuose bus aukštinama monar- 
chizmo idealai. Pirmas kruta- 
miems paveikslams veikalas, 
kuriame bus propaguojama mo- 
narchizmo idėja, busiąs “Parsi- 
fal”, antras — “Oberon”. Sce- 
narijas pasiėmęs rašyti pats ex- 
kaizeris.

Ketvirtasis ex-kaizerio sūnūs, 
Augustas Vilhelmas, jau nuo 
seniau yra -suinteresuotas kru
tamu jų paveikslų gaminimu ir 
yra vienos kompanijos dalinin
kas. Jo rupesniu jau buvo pa
gamintas vienas filmų veikalas, 
pavardytas “Frederic Rex” 
(Karalius Fridrikas), kuriame 
aukštinami Hohencollernai.

LONDONAS, liepos 23. — 
Buvęs Londono Airių Sąjungos 
pirmininkas Art O’Brien, kurs 
kaltinamas dėl “maištingos kon
spiracijos” 1923 m. liepos 6 die
ną buvo pasmerktas dvejiems 
metams kalėjimo, tapo dabar 
paleistas. Kartu su juo paleistas 
ir kitas airių patriotas McGrath.

FAENZA, Italija, liepos 23.— 
Rafaelio Bandandi observatori
jos seismografas įregistravo 
stnarkų žemės drebėjimą, besi- 
tęSusį per dvi valandas. Ap
skaičiuota, kad drebėjimas įvy
kęs apie 6,000 mailių tolumo.

MELBURNAS, Australija, 
liepos 23. — Ties Part Moresby, 
Naujoj Gvinėjoj, užšoko ant uo
lų garlaivis Brisbane, žmonės 
visi išg-elbėti-

Telegrafines Pinigų 
Perlaidos Lietuvon
50 Centų

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

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 23 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.41
Belgijos, 100 frankų ........... $4.64
Danijos, 100 kronų ............... $16.20
Italijos, 100 lirų ..................  $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.18
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30

' Norvegijos, 100 kronų ....... $13.47
Olandijos, 10d florinų ........... $38.32
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.44

PABĖGO NUO KULIPtKŲ, MI
RĖ GRIMZDAMOJOJ SMILTY

YUiMA, Arizona, liepos 22.— 
Vienas negras, William Jonės, 
užmušęs žmogų buvo pabėgęs 
į Kaliforniją, bet buvo ten su
gautas. Policistams vežant jį 
automobiliu atgal į Yumą, pa
keliui negras ištruko ir pabė
go. Policistai šaudydami jį vi
josi, bet nebesugavo. Po kiek 
laiko ieškojimo rado jį Cojo- 
rado upės grimzdamojoj smil
ty nuklimpusį, nebegyvą.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTĄ; DU ŽMONĖS 

UŽMUŠTA.

PARIS, III., liepos 23. — Ne
toli Oakland Pennsylvanijos 
gelžkelio traukinys sudaužė 
kryžkelėj automobilį, kuriuo va
žiavo I^ocey Honn su žmona. 
Abudu liko užmušti.

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

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

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausių ofisų, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APT1EKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUP1KAIČIO APTIEKA: 233 
East 1151 h St.

1739 So. Halsted St., Chicago, F
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Lemia pasisekimą Londo 
no konferencijai

Rusija padarius militarę

Plieno trusto “Pittsburg plūs’ 
naudojimo sistema uždrausta
Pranašauja alianty kon

ferencijos pasisekimą
Amerikos finansininkų atsto

vas sako, kad alijantai susi
tarsią dėl Dawes’o plano vyk
dymo.

ir

pa-

Plieno trusto centras yra 
Pittsburghas. Trustas kontro
liuoja didelę didžiumą plieno ga
minamųjų įmonių Amerikoj. 
Kurios nors vietos plieno varto
tojams reikia tos medžiagos ir,- 
suprantamas dalykas, jie duoda 
užsakymą artimiausiai plieno 
gaminimo įmonei. Artimiausioji 
įmonė medžiagą jiems pristato, 
—reikia už ją užmokėti-

Trusto kaina plienui Pittsbur- 
(ghe nustatyta, pavyzdžiui, $30 
tonui; tokia kaina ten vartoto
jams ir parduodama. Jei tolimų 

. vietų, pav. Chlcagos vartotojai 
savo užsakymus duotų Pittsbur- 

Ighui, ir iš ten jiems butų me- 
ir valstybės * ^iaga pristatoma, jie, žinoma, 

Po to ? turėtų mokėt nustatytą plienui 
į kainą — $30 tonui, plūs, t. y. 

su pridėjus dar transportacijos lė- 
kitajis konferencijos delegacijų į*0 $7.60 už toną; tuo budu par- 
lyderiais- > sigabenimas iš -Pittsiburgho ‘į

[Chicagą plieno tono pareitų var
totojams $37.60.

Chicagos vartotojai plieno iš 
Pittsburgho tečiau neima, jie 
tos medžiagos užsisako čia pat, 
vietos plieno gaminimo įmonėj. 
Vietos 'įmonė, pristačius me

džiagą, paduoda sąskaitą:
“Plieno tonas ........... $30.00
“Pittsburgh plūs ........... 7.60

“Viso ..................  $37.60
Tas “Pittsburgh plūs” čia yra 

suma, kuri tenka mokėti už par
iš Pitts

burgho į Chicagą — nežiūrint 
to, kad plienas niekados Pitts
burgho nė nematė, o buvo vie
tos įmonėj pagamintas ir varto
tojui iš čia pat pristatytas. Bet 
mat vietos įmone ■ priklauso 
Pittsburgho trustui, ir trustas 
turi atsiimti savo “plūs” nebū
tų “transportacijos lėšų.”

Su šita plieno trusto “Pitts- 
burgs plūs” sistema daugelio 

• valstijų plieno vartotojai jau 
kelinti metai vedė kovą. Fede- 
ralės prekybos komisijos spren
dimu dabar galų gale tasai 
“Pittsburgh plūs” ^naudojimo 
būdas užginama, i 

i Plieno trustas tečiau nenori 
nusileisti. United Steel Corpora
tion žada kreiptis į apeliacijų 
teismą, o jei reikėsią, tai ir į 
Aukščiausįjį teismą, kad fede- 
ralės prekybos komisijos tari- 

|mas butų atmainytas.

lai-

LONDONAS, liepos 23.—Vie
nas žymiausiųjų Amerikos ban
kininkų prieš išvažiuodamas 
namo šiandie pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pareiškė, kad 
jis esąs tikras, jogei alijantų 
konferencija busianti vaisinga. 
Dawes’o ekspertų planui busią 
duota pragumų išrišti Europos 
ekonominius vargus, nežiūrint, 
tų nuomonių skirtumų, kurie 
pasireiškią tarp bankininkų 
konferencijos delegatų dėl 
rantijų 200 milijonų dolerių 
skolos Vokietijai.

Tas bankininkas buvo visą 
ką artimiausiame kontakte su 
konferencijos darbuote. Jis sa
ko, kad -nuomonių skirtumai, 
kurie trukdė konferenciją, bu
vę menkos vertės, ir jis neabe
jojąs, kad alijantų delegatai 
neišvažiuosią iš Ix>ndono neat
siekę tikslo, kuriam konferen- ■ 
cija buvo sušaukta, būtent pasi- j 
tarti, susitarti ir imti vykdyti 
Dawes’o reparacijų planą.

• Francijos premjeras Herriot- 
šį rytą turėjo konferenciją A-j 
merikos ambasadoje su ambasa-1 
dorium Kelloggu i 
sekretorium Hughes’u. 
Herriotas ir Kellogg išvyko 
Dovving gatvę konferuoti

Rusija padarius militarę 
sutartį su Italija

RYGA, liepos 23. —- Rusų 
monarchistų rateliai Rygoj sa
ko, kad praeitą savaitę sovietų 
valdžia padarius militarę sutar
tį su Italija. Einant sutartim, 
Italija garantuojanti pagalbą 

Rusijai atsitikime, jei Turkija 
bandytų grobti Užkaukazį ir • , 
Kaspijos jūrių sritis, kartu su'*aben,mi> tono P11™0 
Baku ir Grozno naftos laukais. 
Iš savo pusės Rusija garantuo
janti Italijai plačių kolonizavi
mo teisių Juodųjų jūrių srityse, 
o taipjau duodanti anglies kon
cesijų Dono baseine.

NEGIRDĖTI ŽMOGŽU
DŽIAI.

Tuo vardu šeštadienio 
“Naujienose” tilps pirma 
Dr. Al. Margerio rašinio 
dalis. Rašinyje gvildena
ma visus suinteresavęs 
klausimas — ar Leopol
das ir Loebas yra norma
lus žmonės?

Rašinyje yra surinkta 
daug įdomių faktų, ir to
dėl bus tikrai naudinga jį 
perskaityti.

Plieno Irusio “Pittsburgh 
plūs” sistema uždrausta
Federalė prekybos komisija nu

sprendė, kad trustas negali 
reikalaut mokesnio už trans
portą, kur to trarikporo nėra.

VVASHINGTONAS, liepos 23. 
— Federalė prekybos komisija 
paskelbė sprendimą, kuriuo 
plieno trustui, žinomam vardu 
United Steel Corporation, užgi
na naudoti ilgiau savo kainų 
plienui nustatymo sistemą, va
dinamą “Pittsburgh plūs”.

Kas yra ta “Pittsburgh plūs” 
sistema?

Progresyviai ruošiasi 
rinkimą kampanijai

WASHINGTONAS, liepos 23. 
— Progresyvės politinės akcijos 
kandidatei, senatorius La Fol- 
lette, prezidentui, ir senatorius 
Wheeler, vice-prezidentui, stro
piai daro planus, kad po atei
nančių prezidento rinkimų už
imti krašto prezidento ir vice
prezidento vietas — jeigu ne vi
suotinu balsavimu, tai kongreso 
rinkimu, žinoma, jei visuotinų 
balsavimų rezultatai butų toki, 
kad kongresui pAčiam tektų 
prezidentas rinkti-

Einant planais, kiekvienas 
kandidatas į kongreso narius tu
rės būti ištirtas ir prašomas, 
kad jis prisižadėtų balsuoti kon
grese prezidento rinkimais ly
giai taip, kaip kad jo rinkikai 
balsavd* visuotinais rinkimais. 
Tai yra, asmuo, išrinktas, pav., 
reguliariu republikonų partijos 
tikietu valstijoj, kur didžiuma 
rinkikų balsavo už La Follettą, 
turėtų duoti pasižadėjimą. kai 
kongrese jis taipjau balsuos už 
La Follettą. Kuris kandidatas 
atsisakys tokį pasižadėjimą duo
ti, prieš jį rinkimams bus pasta
tytas La Folletto kandidatas.

Tuo budu ateinančiuose rin
kimuose gal būt bus nemaža 
kandidatų į senatorius ir kon- 
gresmanus, einančių republiko
nų ir demokratų tikietais, kurie 
vienok iš tikro bus La Folletto 
žmonės.

La Follettas ir jo rėmėjai yra 
įsitikinę, kad po ateinančių vi
suotinų balsavimų prezidentas 
rinkti teks gale gale kongresui. 
O kad taip gali atsitikti, tatai 
Ikrupcįodama pripažįsta ir ka
pitalistinė jrtepublikonų-demo- 

kratų spauda.

New Yorkas žada pusę milijono 
dolerių La Folletto kampani

jai.

NEW YORKAS, liepos 23.— 
Vakar įvyko socialistų ir unijų 
delegatų, reprezentuojančių 
300,000 Nevv Yorko organizuotų 
darbininkų, mitingas, įkuriame 
nutarta vesti energingą kampa
niją už išrinkimą ateinančiais 
balsavimais La Folletto — kra
što prezidentu ir Wheelerio — 
vice-prezidentu. Delegatai, ku
rių susirinkime dalyvavo 450, 
pareiškė, kad organizuotieji 
New Yorko darbininkai sukeistą 
500,000 dolerių La Folletto rin
kimų kampanijai.

Nori įstatymo žydams iš 
Vokietijos vyti

Tokio įstatymo projektą pasiū
lysianti Ludendorfo-H'itleiV/JI 
partija.

BERLINAS, liepos 23. — Ge
nerolo Ludendorfo-Hitlerio par
tija ruošiasi įnešti reichstage 
(parlamente) įstatymo projek
tą, kuriuo einant žydai turėtų 
būt išvaryti iš Vokietijos. Toly
gų įstatymo sumanymą jie įne
štą ir Bavarijos seime-

Be vijimo laukan, įstatymo 
projektas dar reikalauja, kad 
žydams butų užginta keisti sa
vo pavardes; taipjau jiems butų 
užginta užimti kurią nors val
džios vietą. Žydų skaičius mo
kyklose ir universitetuose butų 
apribotas iki mažiausio nuošim
čio; Bavarijoj žydams ir ki
tiems svetimiems elementams 
butų uždrausta turėti žemės. 
Pagaliau žydai turėtų dėvėti 
specialiais rūbais su ženklais, 
parodančiais jų tikybą.

Vokiečių nacionalistų partija 
šitokiam Ludendorfo-UJitelio į- 
statymo projektui pritarianti.

Progresyviųjų kandidatai

ROBEftT M. I.A EOLEE’fTI ir BURTON K. WHEELER
Wisconsino senatorius Montanos senatorius kandi-
kandidatas į prezidentus datas į vice-prezidentus

RUSŲ INŽINIERIUS PA
SMERKTA 10 METŲ 

KALĖJIMO.

MASKVA, liepos 23. —- Uk
rainoj, Radiejevsko kasyklų v y* 
riausias inžinierius GuliaTov 
pasmerktas dešimčiai metų ka
lėjimo- Buvo kaltinamas dėl 
“ekonominio šnipavimo”. Dti 
kitu kasyklų administracijos 
nariu, kaltinamu dėl to paties 
dalyko, pasmerkta ^septyne- 
riems metams kalėjimo. Kitu 
du išteisinta.

PASIKĖSYMAS IŠSPROGDIN
TI FRANCUZŲ TRAUKINĮ

LYONAS, Franci ja, liepos 
22.— Buvo padaryta pasikėsi
nimas išsprogdinti traukinį ge- 
ležinMio linijoj tarp Pary
žiaus ir Marselis. iPo. bėgiais 
buvo pakasta keletas skardinių 
parako, bet tik dalis jo te- 
sprogo, maža žalos tepadary
dama. Matyt tą piktadarybę 
buvo suplanavę plėšikai — iš
sprogdinti traukinį apiplėšimo 
tikslais.

Chicago ir apielinkė. — šian
die busią lietaus su perkūnija 
ir vėsiau; lengvas pietvakaris 
vėjas pasikeisiąs šiaurvakariu, 
— pranašauja federalis oro spė- 
jikas, kuriam nelabai sekasi nu
spėti.

Vakar žemiausia temperatū
ra siekė 6 vai. ryto — 720 F., 
aukščiausia 4 vai. po p. — 
900 F.

Šiandie saulė teka 5:35, lei
džiasi 8:18. Mėnuo teka 1:09 
vai. ryto.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, liepos 23 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.41
Belgijos, 100 frankų ........... $4.64
Danijos, 100 kronų ............... $16.20
Italijos, 100 lirų ..................  $4.33
Franci jos, 100 frankų .........   $5.18
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30

' Norvegijos, 100 kronų ....... $13.47
Olandijos, 100 florinų ...........  $38.32
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.44

Ex-Kaizeris gaminsiąs 
kintamuosius paveikslus
Atatinkamais paveikslais norįs 

“bustint” kaizerizmą Vokie
tijoj.

BERLINAS, liepos 23. — Ti
kslu “valyti” krutamuosius pa-, 
veikslus nuo “demokratizmo 
purvų” ir atsteigti Vokietijoj 
pagarbą kaizerizmui, buvusis 
Vokietijos kaizeris Vilhelmas 
Hohencollernas investavo apie 
25,000 dolerių j vieną filmų 
kompaniją ir patapo jos svar
biausias dalininkas. Ta kompa
nija vadinas Urania ir gamins 
paveikslus išimtinai tokius, ku
riuose bus aukštinama monar- 
chizmo idealai. Pirmas kruta- 
miems paveikslams veikalas, 
kuriame bus propaguojama mo- 
narchizmo idėja, busiąs “Parsi- 
fal”, antras — “Oberon”. Sce- 
narijas pasiėmęs rašyti pats ex- 
kaizeris.

Ketvirtasis ex-kaizerio sūnūs, 
Augustas Vilhelmas, jau nuo 
seniau yra -suinteresuotas kru
tamu jų paveikslų gaminimu ir 
yra vienos kompanijos dalinin
kas. Jo rupesniu jau buvo pa
gamintas vienas filmų veikalas, 
pavardytas “Frederic Rex” 
(Karalius Fridrikas), kuriame 
aukštinami Hohencollernai.

PABĖGO NUO KULIPlKŲ, MI
RĖ GRIMZDAMOJOJ SMILTY

YUiMA, Arizona, liepos 22.— 
Vienas negras, William Jonės, 
užmušęs žmogų buvo pabėgęs 
į Kaliforniją, bet buvo ten su
gautas. Policistams vežant jį 
automobiliu atgal į Yumą, pa
keliui negras ištruko ir pabė
go. Policistai šaudydami jį vi
josi, bet nebesugavo. Po kiek 
laiko ieškojimo rado jį Cojo- 
rado upės grimzdamojoj smil
ty nuklimpusį, nebegyvą.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTĄ; DU ŽMONĖS 

UŽMUŠTA.

PARIS, III., liepos 23. — Ne
toli Oakland Pennsylvanijos 
gelžkelio traukinys sudaužė 
kryžkelėj automobilį, kuriuo va
žiavo Ivocey Honn su žmona. 
Abudu liko užmušti.

Amerikos lietuviai 
džiaugiasi kelione 

Lietuvon
EKSKURSININKAI Iš NEW- 
YORKO ATPLAUKĖ Į KLAI

PĖDĄ PER VIENUOLI- 
KĄ DIENŲ.

Klaipėdoj keleivius su iškilmėm 
pasitiko gubernatorius ir 
Krašto Tarybos nariai.

[Kablegrama Naujienoms]
KLAIPĖDA, liepos 18. [Suvė

luota]. — Garlaivis “Baltara” 
su Amerikos lietuviais ekskur- 
sininkais, kuriems vadovauja J. 
Lutas, atplaukė į Klaipėdą ket
virtadienį, liepos 17, penktą va
landą ryto. Kelionė iš New Yor
ko į Klaipėdą sutruko tik vie- 
nuoliką dienų ir septyniolika 
valandų. Visi ekskursininkai 
džiaugiasi kelione. Jie tai|) pa
tenkinti kelionės greitumu, lai
vo patogumais ii- patarnavimu, 
kad visi lietuviai ekskursininkai 
priėmė rezoliuciją, patardami 
visiems lietuviams, keliaujan
tiems tiek iš Amerikos Lietu
von, tiek iš Lietuvos Amerikon 
keliauti tik tuo keliu.

Atvykus Klaipėdon ekskursi- 
ninkuš oficialiai su iškilmėmis 

pasitiko, sveikindami, Klaipė
dos Gubernatorius ir Krašto 
Tarybos Prezidentas bei nariai.

AIRIŲ PATRIOTAI PALEIS- 
z TA IŠ KALĖJIMO

LONDONAS, liepos 23. — 
Buvęs Londono Airių Sąjungos 
pirmininkas Art O’Brien, kurs 
kaltinamas dėl “maištingos kon
spiracijos” 1923 m. liepos 6 die
ną buvo pasmerktas dvejiems 
metams kalėjimo, tapo dabar 
paleistas. Kartu su juo paleistas; 
ir kitas airių patriotas McGrath.

/

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

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

1739 So. Halsted St. Chicago, III.

1NJUNCTION PRIEŠ MĖSI
NINKŲ UNLLy.

ROCKFORD, III., liepos 23. 
— Apskrities teismo teisėjas 
Reynolds išdavė mėsos kompa
nijai Salamone and Sons indžio- 
nkšeną (teismo drausme) prieš 
vietos mėsininkų uniją, kurios 
nariai paskelbė Salamone and 
Sons firmoj streiką. Indžionkše- 
nu uždrausta streikininkams 
pikietuoti ties penkiomis tos 
kompanijos mėsos sankrovo

mis.

FRANCIJOS-JUGOSLAVI- 
JOS APSIGYNIMO SĄ

JUNGA.

BIELGRADAS, liepos 23. — 
Laikraščio Vreme pranešimu 
Paryžiuj prasidėjusios pertrak- 
cijos susitarti dėl Franci jos- 
Jugoslavijos apsigynimo sąjun
gos. Laikraštis sako, kad tokia 
sutartis busianti pasirašyta me
tams dar nepasibaigus.

^Gyveno 109 metus nie
kados NESIRGUS.

NEWTON, Conn., liepos 23. 
— Čia mirė viena moteriške, 
Mrs. Nora Bradley Kane, su
laukus 109 metų amžiaus- Ji pa
sakodavęs, kad niekados savo 
gyvenime nesirgus, nė daktaro 
patarimo neklausus. Ji susirgo 
tik savaitę prieš mirtį.

ĮREKORDUOTA ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

FAENZA, Italija, liepos 23.— 
Rafaelio Bandandi observatori
jos seismografas įregistravo 
smarkų žemės drebėjimą, besi- 
tęsusį per dvi valandas. Ap
skaičiuota, kad drebėjimas įvy
kęs apie 6,000 mailių tolumo.

MELBURNAS, Australija, 
liepos 23. —; Ties Part Moresby, 
Naujoj Gvinėjoj, užšoko ant uo
lų garlaivis Brisbane, žmonės 
visi išgelbėt#
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KORESPONDENCIJOS

Binghauiton, N., Y.
Socialistų piknikas. Kalbėjo Dr. 

A. Montvidas.—Pelną atidavė 
Lietuvos socialdemokratams. 
-SJUzY. kp. piknikas.

LSS. 33 kp. veikia. Ji birželio 
29 d. buvo surengusi piknikų su 
prakalbomis. Kalbėtojais buvo 
prisižadėję net du aplankyti 
Binghamtoną, gryštant iš SLA. 
Seimo — Dr. A. Montvidas ir P. 
Miller, bet pastarasis dėl tūlų 
priežasčių nepribuvo, tai kalbėjo 
tik vienas Dr. A. Montvidas. I 
prakalbas susirinko nemažas bū
relis žmonių ir visi atydžiai 
klausėsi. Net ir niekurie komu
nistai “draugiškai” sveikino Dr. 
A. Montvidą, nors apsigryžę per 
savo organą jie ir kritikavo ne
kurtuos jo žodžius, — bet su tų 
“žmonelių” kritika niekas ir ne
siskaito.

Biznio atžvilgiu piknikas irgi 
pavyko gerai, pelno liko 35 dole
riai ir visi tapo paskirti Lietuvos 
“Socialdemokrato” naudai, ir 
perduota d P. B. Balčikoniui, 
LSS. 33-čios kuopos Sekretoriui.

du arba trys 
Lietuvis susi- 

dolerių ga- 
Valparaiso 
šaka. Da- 

Užbaigti

tiškai parvežti Lietuvon.
Tai yra puikus pavyzdys ir ki

toms LSS. kuopoms, kad ir jos 
ką nors parengtų vasaros laiku 
dėl Lietuvos Socialdemokratų, 
kurie nenuilstančiai kovoja už 
darbininkų reikalus.

, -------------------------------------

Liepos^TS d. SLA. 50-ta kuopa 
buvo surengus pikniką. Publikos 
atsilankė nemažai, tik truputį 
lietus pakenkė. Be to dar ir mu
sų komunistai bandė pakenkti 
tam piknikui, parengdami neto
liese kitą tokį pikniką, kuriame 
dalyvavo ir pats SLA. 50-tos 
kuopos vice-pirmininkas ir kiti 
SLA. nariai — jo draugai. Ne
žiūrint tų visų klinčių, kuopai li
ko pelno, rodos, apie $30.00.

—Teisybės Tarnas.

Valparaiso, Ind.
Jš MOKSLEIVIŲ GYVENIMO.

Profesionalai dauginasi. — Bol
ševikai bando naikinti moks
leivių knygyną.— Moksleiviai 
rengia išvažiavimą.

Šįmet Valparaiso mokyklą 
lankė lietuvių apie trys dešimt. 
Du lietuviai pabaigė aptiekorys- 
tės mokslą ir gavo laipsnius. Ke
turi pabaigė vidurinę mokyklą 
—“High School”. Rudenyje jie 
mano pradėti lankyti aukštąją 
mokyklą. Valparaiso universite
tas kiekvienais metais padaugi
na profesionalų lietuviams. Da
bar galima rasti profesionalų ir 
inteligentų po kelius kiekvieno
je lietuvių kolonijoje Amerikoje. 
Valparaiso mokykla yra plačiai 
žinoma pas lietuvius ir kiek
vienas, kuris yra 
tą mokyklą neužmirš 
niekados. Tai 
Dintėlė mokykla 
kurioje lietuviai

• — 1
tebeturi geriausią progą prasi
mokyti.

Išlaidos padidėjo
Seniau Valparaise buvo labai 

pigus mokslas ir pragyvenimas. 
Moksleiviams visos išlaidos buvo 

nedidesnes kaip 
doleriai į savaitę.
taupinęs tris šimtus 
lodavo atvažiavęs į 
užbaigti kokią nors 
bar jau nebegalima,
kokią profesiją reikia turėti ke
lis tūkstančius dolerių. Mokyk
los išlaidos padidėjo kolų dešim
tį kartų, negu kad buvo keli mo
tai atgal. Bet palyginant išlai
das su kitomis mokyklomis, tai 
Valparaiso visgi nėra brangu. 
Praeitą metą geras valgis kai
navo apie $15 į mėnesį.

Ateinantiems metams mokyk
los nustatytos išlaidos bus ke
liais doleriais daugiau. Mokslas 
už vieną bertainį • (tris mėne
sius), kainuos $50; tai apmokės 
už mokyklą, atletiką, knygyną 
ir savaitinį laikraštį, kuris yra 
Jšleidžiamas mokykloje. Valgis 
kainuos $54 už bertainį arba $18 
i mėnesį. Kambariai prie moį- 
kyklos kainuos nuo $18 iki $35 
iž bertainį.
Moksleivių knygyno klausimas
Pereitą metą, kada klaniečiai 
sakė, kad pirks Valparaiso Uni
versitetą, tai niekurie Chicagos 
jolitikieriai pradėjo dejuoti ką 
reikės daryti su moksleivių kny
gynu. Mat Valparaiso mokslei
viai per dvidešimtį metų įtaise 
gerą knygyną, kuriame randasi 
keli šimtai gerų knygų. Valpa- 
raisiečiams buvo labai stebėtina, 
kad daugiausia rūpinasi tie žmo
nės, kurie visai nieko bendra ne- 
;uri su moksleivių knygynu. Bol
ševikai ir katalikai net viešai bu
vo pradėję apie Valparaiso mo
ksleivių knygyną kalbėti. Tie 
žmonės nėra nė vieno cento au
koję dėl palaikimo moksleivių 
knygyno. Moksleivių rekordai 
arba protokolai nemini nė vieno 
iš tų žmonių, kad būt aukoję ka
la nors kokį centą ir nėra re
korduose užrašyta, kad butų bu
vę Valparaise kaipo svečiai. Jie 
niekados neatvažiuodavo į ren
giamus moksleivių vakarėlius ar 
išvažiavimus. Aukos, kurios yra ; 
gaunamos dėl Moksleivių kny
gyno palaikymo gaunamos yra | 
iš socialistų ir tautininkų, bet ne 
iš katalikų ar bolševikų. j

Jei kas atsitiktų su Valparaiso 
Moksleivių knygynu, tai galėtų 
spręsti tie žmonės, kurie dau
giausia prisidėjo prie palaikimo

S.

lankęs 
jos 

yra vie- 
Amerikoje 

turėjo ir dar

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Honieric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. —- Plymouth —• Cherbourg

• Antwerp
frankus išplaukimai. Gera kelionė. 

Nauji laivai.
Relgenland su Lapland ir Zeeland.

Viskas užraldnama, privatiški pasi- 
dšjimai. Geras m^istįas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pfsažierjų Departamentas
F 127 So. Statę SU Cįica^o. IU.

BALTIJOS- 
AMERIKOS 

LINIJA
H New Yorko 

TIESIAI LIETUVON 
per Klaipėdą

ESTI INI A ............ Liepos 30
S'. LITUAN1A .... Rugpjūčio 20

Trečia klesa į Klaipėdą .... $107.00 
Kambariuose po 2, 4, 6 ir 8 lovos

Musų tiesus patarnavimas iš 
New Yorko j Klaipėdą nuteikia lie
tuviams pasažieriams gerą progą 
padaryti kelionę malonia.

Kodėl lietuviai turėtų vaitot Bal
tijos-Amerikos Liniją:

1. Tiesioginė kelionė iš porto j 
portą.

2. Visą kelionę vandeniu tuo pa
čiu laivų.

3. Be geležinkelio važiavimo per 
svetimas šalis.

4. Ant laivo vartojama lietuvių 
kalba.

5. Duodama daug ir geras mai
stas.

6. švarumas ir patogumas.
7. Malonus patarnavimas.
8. Krutami paveikslai.
9. Kasdien koncertai laivo orkes- >:

tros. * ».
10. Tik lietuvių vizos arba pas- 

porto reikia.
Dabar jūsų proga. Pagal naują' 

įstatymą, kiekvienas gali vykti sa- į 
vo senon tėvynėn apsilankyti vie-j 
niems metams ar ilgiaus. Leidi- ! 
mas sugrįžimui į Suv. Valst. bus 
išduotas keleiviams Amerikos Vai-. 
džios.

Del visų tolimesnių informacijų 
ir laivąkorčių kreipkitės į Jųfi,ų 
agentą afrba į '

BALTIC AMERICA LINE
9 Ęroadway, New York, N. Y. 
120 La Šalie St., Chicago, III.

1 ■■ ■ i i J

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

NAUJIENOS, Chicagč, m.

Moksleivių knygyno ir tie, ku
rie yra ilgiausia priklausę Moks
leivių Draugijai.

Bolševikai naikina knygyną
Lietuviai žino, kad Amerikoj 

po karo atsirado lietuviškų bol
ševikų, kurie tiktai ir j ieško, 
kad ką griauti ir ardyti. Taip ir 
Valparaise yra. Pereitą metą at
važiavo keli, kaip kiti sako, “sa- 
litineik-iii”, kui'ie dar įieprtrmolcę 
skaityti, jau užsimanė panaikįn-Į 
ti Moksleivių Draugijos knygy
ną ir lietuvių kalbos klesas. Mat 
jie mano, kad sugriaus draugi
ją, tai knygynas paklius į jų 
tavorščių rankas. Bet vargiai 
jiems tas pavyks, kadangi Val
paraise dar randasi moksleivių, 
kurie nedaleis jiems tai padaryti.

Moksleivių išvažiavimas
Valparaiso moksleiviai vieną 

sykį į metus rengia išvažiavimą 
į miškus arba, kaip jie vadina, 
pikniką, šįmet tas išvažiavimas 
įvyks nedėliojo, 27 d. liepos, ne
toli nuo Universiteto, prie eže
ro. Vieta yra labai graži, ant : 
didelio kalno. Nuo to kalno ma
tyti griuvėsiai bokštų ; senojo 
kolegijos namo, kuriame per 
penkios dešimt metų- varpai 
skambėjo, bet dabar jau tyli ir 
atrodo lig sęnovės Romus mies
to griuvėsiai. Tad jei kas nori 
pamatyti seną Universitetą, mel-

jdžiu atvažiuoti į Valparaiso.
Svečiai yra kviečiami iš Chi

cagos ir apielinkių įmestelių. 
Viskas moksleivių išvažiavime 
už dyką. Aukų nebus renkama, 
nes moksleiviai yra turtingi. 
Prakalbų nebus, nes Valparaise j 
kalbėtojų nėra. Valparaisiečiai 
nori susipažinti su svečiais ir 1 
linksmai laiką praleisti.

—šakotas.

Nusišovė.
WORCESTER, Mass. Fe

liksas Vaičaitis,' gyvenąs ant 
ūkės sale Princetono, dėl neži
nomos priežasties nusišovė ant 
rytojaus po jo podukrės vestu
vių.

LIETUVIŲ EVANG. IJUĄ SĄ
JUNGOS “PAGAILA0. '

Tai yra draugija, sutvertą, 
Lietuvoj. Jos valdybos centras 
1’aiidp.si Tauragėj. Minėtos 
draugijos tikslas yra: kelti do
rą, švietimą, bei kultūrą ir ge
rinti ekonominę padėtį.

Ta Sąjungą leidžia laikraštį 
“Pagalba”, bendrai su Klaipė
dos Krašto draugija “Sandara”. 
Todėl jei kas norėtumėt, dau
giau, susipažinti su minėta Są
jungą, arba susiartinti, ir prisi
dėti prie bendro veikimo, tai 
kreipkitės j Centro Valdybą 
Tauragėj, sekančiu adresu:

L. E. L. S. “PAGALBA”, 
c/o Centro Valdyba,

M. Jonušaičiui, 
Tauragė, Lietuva.

1 ,WI ............

Mrs. MKMilEVIGZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St.. knmiM* »1
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, luike gimdym>o ir po 
gimdymo.

Už dykų pata
rimas, da ir ki- 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site nagelbų.

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

Tel. Blvd
I M. Woitkew«<» 
I BARIS 
I AKU9T.RKA
| Turiu patyrinu 
I Pasekmingai p» 
i tarnauju mote 
|lrims prie gim'j 
Imo Kiekvienam 
"atsitikime. Te iki i 
jypatišką prižiūri 
rijimą. Duodu pi* 
L tarimus moterim* 
gir merginoms <iy 
I krui.

Halpted St.

-

HERZMAN^Si
—iš RUSIJOS—

Garai lietuviams iinomas per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Ketvirtadienis, Liep. 24, ’24
MM. 7 •-*

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BDS< 

ANT NAUDOS. >

S. L FABIONftS CO.

609 W. 33111 SI., GAIcagO Į
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- | 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir F 
> Parduodam Laivakortes. « |

Jei abejoji akimis, vaaiteiraak
Dr. A. tt. BLUMENTHAL

Tai DouMvaH < 
3 Anhlund 

' . S.MOPM 47-tov
U-«>*

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na»- 
jausiun metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus. ■

«•»

Ofisas ir Labaratoflja: 1026 W.
18th St., netoli Morgan St

Wennersten’s
Bohemian Blend

SUTAUPYKIT 
SAVO DARBĄ 
WENNERSTEtfS 

reikalauja tik penkto 
liką minutų virimo. 
Mes padalome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

Henning Wennersten Inc.
206O' LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

MES PASIŪLOME NEIŠPAROUOTĄ DALĮ 
$35,000

Išleistus ir apsaugotus Pirmais Morgieiais 
MOZART APARTMENTUS

Piet-Rytinis kampas 64 gatvės ir Mozart St. 
6/—Pirmų Morgičiy Šeriai Auksiniai Bonai—6% 

Data kovo 10, 1924.
Pasibaigs pagal serijas kovo 10, 1926-1929 

Palūkanos bus mokamos kas pusmetis rugsėjo .10 ir 
kovo 10 sumoje $1,000, $50Q, $200 ir $100.

APSAUGA. — Žemė 60x125 pėdų, piet-rytinis 
kampas 64 gatvės ir Mozart St. yra pastatytas na
mas 2 augštų ir skiepas, muro ir Bedford akmenų 
aparmentas. Yra 2 apt. po 3 kambarius, .6 po 4 kam
barius ir 2 po 5 kambarius, su vanomis. Visi mo
derniški parankumai, tile vanos, bufetai, ugnavie- 
tes, knygynai, gasiniai pečiai, ledaunes, prosinimųi 
lentos. Visas garu šildomas.

VIETA. — Mozart apartmentai randasi augštos 
rųšies rezidencijoj, tik trys blokai nuo Marąuette 
Parko, kuris dabar yra padidintas ir kuris turi di- 
džiausį golf vietų mieste.

VERTE. — Mes apskaitome, kad žemė ir įren
gimas yra vertas $70,000.00, kuris turi antratiek ver
tės, kiek bonai yra išduoti.

SAVININKAI. — Tie bonai yra tiesioginėj at
sakomybėj Francis W. Julien ir Esther Julien, jo 
moteries. Mr'. Julien atsakantis biznierius kuris tu
ri real estate biznį ir turi kitų namų šioje apielinkėje.

Cirkuliorius, kuris nurodo smulkmeniškai, 
sueikiamas dykai.

Kaina par ir ųkuratiškos palūkanos.
Bonai pasiūlomi prie pirmutinio išpardavimo.

Chicago Lawn Stale Bank
Sixty-Third Street ir Kedzie AvenueSixty
“JPrisiąėjusis prie Chicagos Clearing Houae Associacijoš’”

Banko Valandos:
Kasdien 9 ryto iki 3 po piet; subatoinis 9 iki 12 dieną. 

Utarninko ir seredos vakarais 6 iki S.

GAUMA
Ąlbum^ sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; Čebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis;?.’ 
nėlė; Pakeltkojis; žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

rW°-*
' ■' ■ ’ i V

Chicago, III

Del nevirškinimo ir žarnų 
suirimų nors sykį yra 

pagelbėjimas
Štai yra nauja gyduolė kuri atlieka 

darbą ir atlieka greitai
Daktarai tiesiog nusistebi, kaip 

greitai ta nauja gyduolė vadinama 
Nuga-Tone prašalina nevirškinimą, 
užkietėjimą, galvos skaudėjimą, nėr 
malonų kvapsnj iš burnos ir žarnų 
nemalonumus. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal naują gyvenimą ir vikrumą nu
vargusioms ir silpniems nervams ir 
muskulams. Ji būdavo ja raudoną 
kraują, stiprius patvarius nervus ir 
suteikia labai didelę spėką gyvenimui. 
Nuga-Tone suteikia atšviežinantį mie
gą, gerą apetitą, puikų virškinimą, re- 
guliarį ėjimą lauk, pamestą entuziaz
mą ir ambiciją. Jei jus nesijaučiate 
gerai, jus esate skolingas sau, kad pa
bandžius Nuga-Tone. Ji yra labai 
maloni vartojimui ir pradėsite jaustis 
geriau tuojau. Jei jūsų daktaras dar 
jums neužrašė, nueikite pas aptieko^ 
rių ir gaukite butelį Nuga-Tone. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteikia jums tiek daug gero 
ir jie įsakė visiems aptiekoriam® 
duoti jums garantiją arba pinigus grą
žinti, jei jus neužganėdins. Žiūrėkite 
garantiją ant pakelio. Rekomenduo
jama, garantuojama ir parduodama 
pas visus aptiekorius.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kuri gali 

gmno arba sugaišinto laiko.
turime metodų _____ " J.'
■ ■ , : : ,j i ■

jų musų išlaidomis. Nedaro, skirtu.
senai sergate ar dabar pradėjo' 

ar tai
arba augšta temperatūra, jus priva'

Nedaro skirtumo kokiame klimate 
užsiėmi- 

jei jus Renčiame nuo dusulio arba au- 
pagel-

tiems 
visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
ineto- 

negali-

vartoti kiekvienas t>c jokio nesma
gumo arba sugaišiino laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt jų musų išlaidomis. Nedaro, skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Aath- 
rna arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame 
jus gyvenate, jūsų amžius 
Inas, ‘. 
gštos temperatūros, musų 
bes jums greitai. 

į Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, “patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime 
vienam musų iškaščiais, kad 
das yra paskirtas prašalinti 
mus kvėpavimus, visus tuos 
paroxyz.mus.

Tas dykai pasiūlymas yra 
kad nepfaleidus bent vienų dienų. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodų tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponų. 
Darykite tai šiandien — jums nereikli 
mokėti nei už pašto ženkleli.

nrbu

metodas
pasiųsti

, kur

durnų'
parodyti

musų
visus

nemalonius

labai svarbu,

Dykai bandymo kuponas
FRONTIĘR ASTHMA CO. 72-B, .

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

d"""1
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
Ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

A. L DAMIS, M. 0.
4643 80. Michigan Avė.

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

ano 6:30 iki 7:81 vakare.

Dr. AJ. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St,
Telephone 

JBoulevard 2161
Vrlandai

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė. ;
Tel. Lafayette 4146

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted St 
Tel.: Boelevard 1310 

Valandos: aue 6 Ud S v. v. kiek
vienų vakarų, Išskyrus ketvertų. 

NedUiomis nuo 9 iki 12 ryte.
Telefonai t

8419 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

—■ . 11 . n i   i

JOHN KUCHINSKAS
r LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leaviti St. | 
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- | 
redoj ir Pėtnyčioj įuo 9 r. iki 6 v. I 
Veda visokias bylas visuose tais- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus J 
Namus. Karmas ir Biznius. Skoll- j 
na Pinigus ant pirmo morgičiaa* S 

lengvomis išlygomis. į

Telephone Yardo 0994

DR. MAUR1CE KAHN
<631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kavę. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų licų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

......... ......... 4

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

IKI W. 47th SI.
Valandos nuo 8 Iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. NedJlionaia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
[.afayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 11 ry
to, 7 iki 8:89 vakarė. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Dr. M. žilvitis
. DENTLSTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

3265 So.
Valandos nuo 9
Subatoje nuo 9
Nedėlioję nuo 9

Halsted St.

ryto iki 9 vakare, 
ryto iki 6 vakare, 
ryto iki 12 dieną.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos. chroniš

kų ir slapta ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai ,

Ofisas 1800 S. Ashland A ve., r it 
\ viršaus Ashland State Bank

Telefonu^ Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 Iki 10.
faedčlioj nuo 2;30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 Ir nuo 6 iki

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette (

S

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo h 
pardavimo •Dokumentus ir jgaliojimua.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BU1LDIN4I 

Telefonas Randolph 3281 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1617.
■ —r

b. W. BANES, Advokatai
Val.i 9 A. M. Iki 6 P. M.

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

Telephone Randolph 2990 
Rez. 8203 So. Halsted SI.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■"I 1 ■ ■' ■' ' i»

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis Room 514-610 
127 N. Dearborn S'L, 

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

Tel. Durtom 9657

t. A, SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiaatylt 
Room. 1726

CHICAGO TEMPLE BIJ)Q.
77 W. WaskiEgton St.

Cor. Wasbiagton & ClarkI .
Mamų Tai.: Hyda Park 8896

rnmsHnHu

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6209

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

Bridgeport kitais vakarais

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 91 i 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6715 

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

V. W. RUTKAUSKAI 
Advokatas

29 Se. L* Šalie St. Room M9
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Chltara.
• Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN 1
ADVOKATAS
Notary Public / 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
*—1 Ą ■ i ------------------------------------------

l’lumingo ir Apšildymo įrengimai
? , Olselio kainomis yiriems. t. { 

Pigiausi dabar raditatbriai ir- boile- 
tiai. Jie bus brangesnis po miesto 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiekiau 
pirkdami huo musų. '

; PEOPLES PLUMBING and i 
HEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

4(>1 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarkųt 4281

__________________________________ Į
I
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teikia joms 
jų kovoje, 
darbininkai 
paims val-

Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1789 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
VVestern Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr.
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

O. Banienė, 1739

Socialisty Partijos alsi 
šaukimas

Principų dekleracija vienbalsiai 
priimta Socialistų Partijos 
konvencijoj, Cleveland, Ohio, 
liepos 8 dieną.

Amerika šiandien . nėra sa
vastis Amerikos žmonių. Musų 
taip vadinamas šalies turtas 
nėra šalies turtas, bet kelių 
privilegijuotų asmenų. Tie ke
li asmenys yra valdytojai ša
lies. Nors jų yra nedaug, bet 
jie valdo gyvenimą kitų žmo
nių. Jie turi visus darbus ir 
nustato musų algas; jie kontro
liuoja marketus ir nustato kai
nas; jie valdo musų namus ir 
nustato rendas; jie valdo mu
sų maistą ir nustato jo kainas; 
jie .valdo spaudą; jie kontro
liuoja valdžią ir išleidžia mums 
įstatymus; jie valdo mokyklas 
ir nustato žmonių protavimą. 
Jungtinių Valstijų Socialistų 
Partija reikalauja,, kad šalis ir 
jos turtai butų atimti iš kont
roliavimo privačių asmeninių 
reikalų ir butų .atiduota liau
džiai ir, kad ji butų valdoma 
su lygia nauda visiems.

Daugumas Amerikos žmonių 
yra darbininkai rankų ir pro
to; vyrai ir moterys, kurie tei
kia naudingą patarnavimą 
įvairiais budais niodierninėj ci
vilizacijoj. Jie pagamina šalies 
turtą, bet gyvena nuolatinia
me nedatekliuje. Jie maitina ir 
apdengia turtinguosius, bet 
lenkia galvas prieš jų nelegalų 
išdidumą. Jie palaiko gyvybė
je visas industrijas, bet neturi 
balso jų 
daugumą 
pataisyti 
teisybes, 
suvartoti 
guma.

Socialistų Partija pataria įs
teigti kooperatyvę sistemą pub
likos valdomų ir operuojamų 
verauzių, marketų, kad farme- 
riai ir miestų gyventojai, tie
sioginiu budu galėtų apsimai
nyti savo produktais, už tiek, 
kiek jie tikrai kainuoja ir kiek 
tas yra reikalinga abelnai vi
sų gerovei. Tas nužemins pra
gyvenimo kainas, užtikrins far- 
meriams teisingą atlyginimą 
už jų darbą ir paliuosuos 
iš morgičių nelaisvės.

Socializacija industrijos, 
socialistai numato, reiškia
ginu negu paprastai yra su
prantama valdžios savastis; 
čia įskaitoma demokratinis val- 
dymasis pagelba išrinktų ir at- 
sakomingų darbininką atstovų 
jų industrijoj ir 
liaudies.

juos

kaip 
dau-

atetovų nuo

* *♦ 
ūkių
stipriai susiorga-

darbininkaiMiestų ir 
privalo būti 
nizavę ekonominėj ir politinėj 
srity.Nuolatinė kova unijų ir 
kooperatyvių draugijų būtinai 
yra reikalinga; netik dėl page
rinimo materialės ir sociales 
padėties, bet taipgi, kad išmo
kinus juos papročių savęs apsi
gynimo, kurios jie turi turėti, 
kaip paims industriją į savo 
rankas.

Yra būtina pareiga kiekvie
no socialisto alginio darbinin
ko, kad būti ištikimu ir akty- 
višku nariu unijos jo industri
joj ar amate ir stengtis, kiek 
tik galima stiprinti unijų vei
kimą. Yra pareiga Socialistų 
Partijos ir spaudos pagelbėti 
unijoms
geresnių algų, 
darbo valandų 
dėties darbe.

vi sose

valdyme. Jie sudaro 
šalies žmonių ir gali 
visas tas sociales ne- 
kuomet jie išmoks 

savo jėgą, kaipo dau

jų kovose dėl 
sutrumpinimo 

ir geresnes pa

Iš valdančiosios klases nega
lima tikėtis, kad ji pamatiniai 
pe r keistų 
pati turi 
bininkai 
teresuoti 
mos.

sistemą, iš kurios ji 
naudos. Vien tik dar- 
yra tiesioginiai 

permainyme
užin 
siste

* * *
Socialistų Partija yra 

ninku partija. Ji pataria dar
bininkams, kad jie paimtų 
ekonominę ir politinę jėgą nuo 
kapitalistų’ klasės; ne todėl, 
kad patys pasidarytų kaipo val
domoji klasė, bet kad prašali
nus ant visados pasiskirstymą 
klasių ir valdymą klasių.

Kad šito atsiekus, darbinin
kai privalo būti susijungę į 
politinę partiją, nežiūrint ly
ties, rasės, spalvos ir tautybės. 
Socialistų Partija stengiasi lai
mėti politinę jėgą ir panaudo
ti ją įkūnijimui tokių permai
nų, kad iš jų tuojau butų nau
dos darbininkams; pakelti jų 
gyvenimo stovį, suteikti jiems 
daugiau jėgos, ir sustiprinti jų 
jėgą prieš kapitalistų represi
jas; tuojau atiduoti industri
jų valdymą žmonių savasčiai 
ant didelės skalės, pradedant 
nuo publiškų įmonių patarna
vimo, kaip tai bankų, apdrau- 
dos, kalnakasystės, transporta- 
cijos. Prašalinti išnaudojimą, 
pagelba rendų, palūkanų ir, 
galų gale, prašalinti pelną.

darbi-

Socialistų Partija siekiasi 
prie savo tikslų ramiu, tvarkiu 
budu ir deda daug vilties ant 
apšvietus ir 
šių.

organizavimo ma-

* ❖ *

Socialistų 
Amerikos žmonių mases, 
jos rūpestis 
vien tiktai Amerikoje. Moder- 
ninėj 
tautų 
kitu, 
turėti

stovi UŽ 
Bet 

neapsirubežiuoja

kaiminka 
pavergta.
solidaru-
tarpe vi-

ir ekonominę 
vienoje 

pasisekimu

yra prie- 
imperializ-

sų rengti valdančiųjų 
kariaujama masių, 
jėgos ir turtų pri- 
klasei, o kenteji- 
daugumai žmonių.

civilizacijoj siekiai visų 
ankštai rišasi vienas su 
Nei viena tauta negali 
pasisekimo, linksmumo

ir laisvės, kol jos 
yra neturtinga ir 
Tarptautiniai ryšiai 
mo yra labai aiškus
so pasaulio darbininkų. Viso
se civilizuotuose šalyse darbi
ninkų klasė veda smarkią ko
vą už politinę
laisvę ir pasisekimas 
šalyje, sykiu yra 
visų.

Socialistų Partija 
šinga militarizmui,
mui ir karui. įModerniniai ka
rai yra priežastimi komercinių 
ir finansinių intrigų kapitalis
tų klasės įvairiose šalyse. Ka
rai yra
klasių, bet 
Jie suteikia 
vilegij uotai 
mą, mirtį,
Karai sulaiko darbininkų ko- 
Vą dėl politinių teisių, materia
lių pagerinimų ir sociales tie
sos ir sutrukdo draugingumo 
ryšius tarp visų tautų. •

* *

Socialistų judėjimas yra pa
saulinė kova vardan civilizaci
jos. Socialistų Partija koope
ruoja su panašiomis partijo
mis kitų šalių ir 
pilniausią paramą 
tikėdamasi, kad 
visame pasaulyje
džias į savo rankas, prašalins 
priespaudą ir netvarką, išnau
dojimą ir kraujo praliejimą 
tarptautinio kapitalizmo ir įs
teigs Federaciją Socialistinių 
Respublikų, kooperuojant vie
na su kita naudai visų žmonių 
ir palaikymui pasauly taikos.

Socialisty Partijos pozicija
Socialistų Partijos daugumos 

komiteto raportas konferen
cijai dėl Progresyvio Politi
nio Veikimo.

Progresyvio Politinio Veiki
mo Konferencija, kuri nesenai 
pasibaigė, buvo labai žymus 
Jungtinių Valstijų darbininkų 
atstovų susirinkimas dėl abel- 
no politinio veikimo.

Ji reprezentavo apie tris mi- 
lionus organizuotų darbininkų, 
didelę daugumą farmerių, ko 
lėtą nepriguĮmingu progresyvių 
politinių organizacijų ir Socia
listų Partijos Nacionalį ir val
stijų komitetus. Čia tapo pri- 

darbininkų 
didelį žings- 
nuo senųjų 
nominuojant 

kandidatą j

Konvencija betgi specialiai 
pareiškia, kad Socialistų Par
tija pasilieka prie savo socia
listinių principų ir skelbia sa
vo principų deklaraciją, išleis
tą Socialistų Partijos Konven
cijoj.

2. Autorizuoja busimąjį Na- 
cionalį Partijos Pildomąjį Ko
mitetą, kad jis pitvirtintų kan
didatūrą Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidento, kuris bus pa
skirtas Progresyvio Politinio 
Veikimo Komiteto.

3. Socialistų Partija reika
lauja padidinti skaitlių Nacio- 
nalio Komiteto Konferencijos 
Progresyvio Politinio Veikimo.

4. Ateinančioj prezidentinė; 
kampanijoj, kad Socialisti, 
Partija pilnai kooperuotų su 
Konferencija Progresyvio Po
litinio Veikimo šalies rinki
muose tokiose valstijose ir vie
tose, kur nepriklausomi Far- 
merių-Darbininkų kandidatai 
bus nuominuoti, su kooperaci
ja valstijų ir vietinių Socialis
tų Partijos organizacijomis.

5. Socialistų Partija pasiųs 
pilną atstovybę į konvenciją, 
kuri atsibus sausio mėnesy, 
1925 metų, tikslu suorganiza
vimui pastovios ir nepriklau
somos naujos darbininkų par
tijos. Panaudoti visą savo jė
gą, kad padarius tą konvenci
ją taip didelę ir pasekmingą, 
kaip

ciję

imta progresyvė 
platforma. Padarė 
nį atsitraukimui 
politinių partijų, 
nepriklausomą
Jungtinių Valstijų Preziden
tus. Taipgi išleido patvarkymą 
sušaukti sekamą konferenciją 
sausio mėnesy, kad suorgani
zavus pastovią neprigulmingą
politinę partiją dėl nacionaliu 
ir vietinių rinkinių, paremta

Į progresyvūs ir darbininkų plat- 
I formos.
I Svarbiausias ir praktiškas 
Socialistų Partijos tikslas yra 
suorganizavimas darbininkų 
klasės j politinę partiją. Tuo 
dideliu tikslu vadovaudamasi 
partija visuomet ragino ir rė
mė kiekvieną darbininkų judė
jimą linkui nepriklausomos 
darbinjnlkų politikos. Progre
syvio Veikimo Konferencija 
yra suorganizuota pagelba So
cialistų Partijos ir musų par
tija kooperavo su ja darbe ir 

j išsivystyme.
Prezidentinė kampanija Pro

gresyvio (Politinio Veikimo išsi
vystys į didelį politinį darbi
ninkų judėjimą. Ji bus remia
ma ' laubiau susipratusių ir iš
silavinusių darbininkų /visoje 
šalyje. Socialistų Partija sykiu 
dalyvauja tame veikime su or
ganizuotais šalies darbininkais. 
Per ateinančius keturis mėne
sius socialistai turės nepapras
tai didelę progą dirbti sykiu su 
organizuotais darbininkais, ša
lę viens kito, kaipo draugai, 
abelnam tikslui.

Musų kooperavimas su Kon
ferencija Politinio Progresyvio 
Veikimo jau turi daug gerų 
pasekmių. Ir laike prezidenti
nės kampanijos, musų many
mu, prirengs dirvą suorgani
zavimui tikros Darbininkų Par
tijos sausio mėnesy.

Socialistų Partija, su jos po
litiniu išsilavinimu ir patyri
mu, aiškiu permatymu socia

lių negerumų ir idealistiniu 
partijos narių nusistatymu, bus 
pakviesta veikti naujame dar
bininkų judėjime. Ir socialistai 
tame, judėjime loš labai žymią 
rolę; taip kaip musų draugai 
lošia žymią rolę politiniame 
darbininkų judėjime Anglijoje.

Socialistų Partijos čielybė tu
ri būt užlaikoma. Narių skait
lius ir jų veikimas turi būt 
padidintas, netik labui socialis
tų judėjimo, bet taipgi dėl au
gimo ir pasisekimo 
darbininkų judėjimo 
lyje.

Socialistų Partijos
Komitetas rekomenduoja seka
mą:

1. ši konvencija patvirtina 
indorsavimą Politinio Progre
syvio Veikimo Konferencijos 
kandidatūrą senatoriaus Robert 
M. La Follette į Jungtinių Val
stijų prezidentus. 1 nuoliai gauna savo idėjas.

tik yra galima.
Atstovybėj Socialistų Par- 
į sausio mėnesio konven- 
jsakyti balsuoti ir veikti

suorganizavimui partijos, kuri 
susidėtų iš ekonominių organi- 
zacijų darbininkų ir farmerių, 
Socialistų Partijos ir kitų pa
žangių darbininkų grupių; kad 
ji butų griežtai atskirta nuo 
republikonų ir demokratų ir 
kitų kapitalistinių partijų, su 
pilnu nacionaliu, valstybiniu ir 
vietų organizacijomis, remian- 
ties platforma priimta Konfe
rencijos Progresyvio Politinio 
Veikimo.

kapitalistai kontro- 
teatrus, krutamus pa- 
radio, spaudą ir ap

gali pasukti visą 
kaip

politinio 
šioje ša-

Sa n tykių

Maža idealo
neVyrai, moterys ir vaikai 

gali gyventi be maisto, rūbų ir 
pastogės. Ir jie turi turėti dau
giau tų dalykų, negu gyvuliai, 
su kuriais jiems prisieina gy
venti.

Bet jie negali gauti maisto, 
rūbų, nei namų, kol jie neturi 
užtektinai pinigų užmokėti už 
juos. Taipgi yra žinoma, kad 
nei vienas negali turėti pinigų, 
kol jis jų neuždirba, arba gau
na palikimą, arba pasivagia. 
O kaip dabar,- ra sutvarkyta, 
taip ^vadinama pitalistinė si
stema, tai mes veik visi tu
rime uždirbti pinigas savo dar
bu.

Mes negalime ^auti pinigų,
Ir 

kol 
tu-

— fj

kol mes neturin/e darbo, 
mes negalime gauti darbo, 
kas nors iš to musų darbo 
ri sau asmeninės naudos.

Bet tai dar nėra viskas. 
Svarbiausia, juo mes daugiau 
dirbame, tuo mažiau galime 
pasinaudoti iš savo darbo vai
sių — mes negalime likti tur
tingais vien tik iš savo darbo. 
Mes savo darbu darbdaviams 
daugiau uždirbame, negu sau.

Svarbu taipgi šioje sistemo
je yra pelnas. Juo kuris žmo
gus turi daugiau pelno, tuo jis 
gali greičiau pralobti. Labiau
siai pasisekimo turi tie žmo
nės, kurie padaro daugiau pel
no. Pamažu savininko ir bošo 
pelnas pradeda nelygus būti ir 
pagal tą pelną pradeda skaityti 
žmogaus vertybę. Jei uždirbi 
mažiau pinigų, esi mažai ver
tas. Jei uždirbi daugiau pini
gų, esi vertesnis. Kas uždirba 
labai mažai, — yra niekam 
vertas. Taip yra dalinami žmo
nės pagal uždarbio vertę.

Kapitalistai-pelnagaudos da
bar kontroliuoja visus didžiuo
sius laikraščius, žurnalus, dirb
tuves, krutamus. paveikslus, 
radio. Ir jie žino; kaip galima 
mulkinti publiką. Jie taipgi 
\ontroliuoja mokyklų direkto
rius, valdo visas knygų spaus
tuves, kontroliuoja

Kurie skaito laikraščius, lan
ko krutamus paveikslus, eina 
į mokyklas, tie gauna jų paga
mintą pasauliožvalgą. Ten jie 
gauna daugiausiai nurodytnų, 
kad nieko svarbesnio šiame 
gyvenime nėra, kaip tik pasi- 
sekimas-pelnas.

Jie turėdami kontrolę ant 
visų įstaigų, kurios formuluo
ja jaunuolių nusistatymą; jie 
tankiausiai ir laimi. Kapitalis
tų nusistatymas pasidaro ma
sių nusistatymu ir ką jie pa
sako, tą visi priima kaipo ge
rą dalyką. Kritikuoti kapita
listinį surėdymą paprastas 
laikraščių skaitytojas nepajė
gia.

Ir nuo to paeina visas mąs
tymo nusistatymas. Paprastas 
pilietis nieku budu negali sau 
įsivaizdinti, kad kitaip galėtų 
įuti, kaip dabar. Pagal tokį 
protavimą logiška išvada yra, 
kad kapitalizmas turi pasilikti 
ir nieko daugiau nelieka, kaip 
tik sekti jo pėdomis ir tarnau
ti jam; o pasitaikius progai, 
pačiam pasidaryti kapitalistu.

Kapitalistai džiaugiasi to
kiais naujais kapitalistais, nes 
jie yra dar labiau vulgariški. 
Svarbiausiu dalyku tokių žmo
nių yra vien tiktai pinigų už
dirbimas; rūpintis apie kitus 
dalykus jiems išrodo vientik 
laiko gaišinimas. Ir jie dau
giau nieko neveikia, kaip tik 
žiuri, kad kuodaugiausiai už
dirbus pinigų.

Dabar 
Įklodami 
veikslus, 
švietimą,
žmonių protavimą taip, 
jiems patinka.

Krutami paveikslai padaro
mi taip, kad rodosi paprastų 
žmonių darbininkų ir nebūtų; 
vien tiktai rodoma parinktoji 
klasė žmonių ir apie juos vi
suomet eina dalykas. Tuo ■ bu
du artistai, piešėjai ir aktoriai 
įgauna supratimą, kad turčių 
klasė, tai geriausia ir jie patys 
nori tokiais pasidaryti, ■ jei tik 

tgauna progos.
Jei kuris atsiranda su nau

jomis idejdihis, kurios tarnau
tų ne vien tiktai atskiriems 
asmenims, bet ir abelnai vi
suomenei, tai tokios idėjos 
greitai būna sukritikuotos. Sa
koma, kad nieko tame nėra,— 
negalima iš to pinigų uždirbti.

Tuo budu doleriai ir taip va
dinami “pasisekimai” pasida
ro visas pagrindas mąstymo 
daugumos žmonių.

Tai yra paprastas kasdieni
nis apsireiškimas, nes niekas 
nėra skaitomas geriausiu, k$p 
tik “pasisekimas.” O tie, kurie 
turi dolerius ir centus, kontro
liuoja nustatymą visų idealų. 
Jauni vyrai ir moterys, kurie 
norėtų ką nors nuveikti.. . vien 
tik daro juokus. Jiems veiki
mas, kur nėra dolerių, — tuš
čias darbas.

Vyrai pradeda gaudyti ma
das. O apie moterys, ką ir be
kalbėti. Tuo budu jauni vyrai 
ir jaunos moterys pradeda vai
kyti madas ir gaudyti dole
rius, nežiūrint kokia kaina ir 
kokiu bildu juos dasigavus. 
Kad (atjausti kitą, pasigailėti, 
suteik 
doj. 1 
tik ai 
nieko.
moję. Kapitalizmas atėmė vi
są idėją iš jaunuomenės ir pa
darė iš jų vien tik dolerių gau
dytojais. —Azy.

susilaukti tinkamo savu dar
bui draugo — Lietuvos Darbi
ninkų Literatūros Draugijos. 
Bendrojo darbo atsiras ir tūks
tančiams LDLD narių, šitos 
apystovos draugai neprivalėtų 
išleisti ši akių, — todėl reikia 
padėti į šalį aimanos, nusimi
nimas ir beupis stovis (tokio, 
kiek žinau, esama), reikia 
stvertis skubaus organizacijos 
darbo, dauginant narių skaičių 
ir visiškai pasitikint savo dar
bui ir tikslams;

2) LDLD privalo gyvuoti de 
veikiančio prie jos Moksleivių 
Fondo. Fondo lėšos reikia di
dinti ir suvartoti jas tik social
demokratinio besimokinančio 
jaunimo šelpimui, tik to jauni
mo šelpimui, kurs aktyviai da
lyvauja darbininkų judėjime, 
šiandien nei Lietuvos, nei už
sienių universitetų ir aukštųjų 
mokyklų soc. dem. jaunuomenė 
jokios paramos neturi ir besi
mokindama ir partijos darbą 
bedirbdama vargsta ir badau
ja. Šituo Fondu reikia rimtai 
susirūpinti, aptarti ♦klausimas 
ir stvertis organizacinio darbo. 
Tegul LDLD Fondas šelpia vie
ną ar du moksleiviu, tegul jis 
žino ką šelpia ir tenemėto esa
mų lėšų kartais visai pripuola
miems dalykams. Amerikos 
draugai visą laiką kalba, kad ne
turi veikėjų, organizatorių ir 
t.t., bet kas buvo ar yra daroma, 
kad jų butų?! Mės Lietuvoje ke
liems jaunuoliams esame parū
pinę lėšų, bet tai maža, labai 
maža! ,

Korporantus šelpia bankai, 
ateitininkus (klerikalus) — kle
bonai, klerikalinė Lietuvos val
džia, varpininkus žada šelpti T. 
M. D. arba tautininkai, tuo tar
pu musų jaunimas?..

Sekant LSS pavyzdžiu tektų 
ir LDLD. draugams šitais rei
kalais pasitarti. Visas socialis
tinių organizacijų darbas reikia 
subendrinti ir vykinti apsibrėž
tus tikslus, nemėtant ir neiš- 
sklaidant jėgų, tuomet ir nedi
delis musų draugų būrys galės 
daug ko pasiekti ir rasti pasiten
kinimo. Be to visas amerikie
čių darbas privalo eiti tampria
me kontakte su s.-d. partijos 
vadovaujančių įstaigų darbuote.

knyga—premija privalo būti 
naudinga, suprantamai parašy
ta, įdomi ir t.t. šituos dalykus, 
turint iš anksto nustatytą lei
džiamųjų raštų eilę, sąžiningai 
ir gerai atliks Kultūra, bet 
LDLD. centras neprivalo ir savo 
pareigų pamiršti.

Manyčiau, kad šiems metams 
reikėjo senai padaryti užsaky
mas, včlinimasis tolygus organi
zacijos griovimui. Kiek žinau, 
“K-ra”, raginama nekuriu žmo
nių, ruošia visą eilę raštų, iš ku
rių gal ir galima bus pasinaudo
ti. žadama leisti “Stebuklai ir 
Paslaptis”, “Socializmo istori
ja” ir kt. LDLD. reikėtų pasi
rūpinti ,kad išeitų Kautskio— 
Proletarų revoliucija ir jos pro
gramas”. Už poros metų sukan
ka 30 metų nuo Lietuvos s.-d. 
partijos įsikūrimo 
ruoštis prie jubilejinio
partijos leidinio. Gerų ir nau
dingų raštų galima pasirinkti 
iki valiai. Taigi išvada: LDLD. 
pasilieka tik organizavimosi 
darbas ir M. Fondo reikalai, visą 
kitą darbą atliksime Lietuvoje 
per Kultūrą arba per Lietuvos 
D. L. Draugiją, jei ji įsikurs, 
tik visą veikimo planą reikia nu
statyti iš anksto.
Taigi ieškant kontakto su Kul

tūros b-ve tektų vaduotis išdės
tytais dėsniais, tik greičiau nuo 
žodžių prie darbo, darbo suderin
to musų partinių įstaigų tarpe.

—Kipras Bielinis.
Klaipėda,
Liepos 4 d. 1924.

neikia
s.-d.

Iš Lietuvos Socialdemo- 
kraty Partijos gyvenimo

i pagelbą, nėra nei ma- 
iekvienas rūpinasi vien 
i^ save ir, — daugiau 
Egojizmas žydi pilnu-

Del LDLD. reikaly
Del drg. P. Balčikonio raš- 

;o, gvildenančio LDLD ir Kul
tūros b-vės santykius, norė
čiau tarti keletą žodžių. Nieks 
musų neprivalėtų abejoti dėl 
sekančių dėsnių, liečiančių L. 
D. L. D. reikalus:

1) LDILD privalo gyvuoti, 
jlestis ir tobulintis kaipo at
skira, nepriklausoma draugija, 
besirūpinanti lietuvių darbi
ninkų kultūros ir dvasios rei
kalais Amerikoje, šitais reika-

iš šalies nepasiru-

Ar derinti ir kuriuo budu de
rinti LDLD darbas su Kultūros 
b-vės veikimu? žinoma, gali
ma ir geistina, kad LDLD. cent
ras, atskiros kuopos arba nariai 
stotų kultūros bendrovėn. Gali
mas ir kitas bendradarbiavimo 
būdas, būtent— LDLD. kuopos 
galėtų tapti Kultūros būreliais. 
Bet stojant Kultūros bendro
vėn, LDLD. kuopos ar atskiri 
jos nariai su s.-d. partijos žinia, 
turėtų įgalioti Lietuvos s.-d. par
tijos atskiras organizacijas ar 
žmones atstovauti jų reikalams 
Kultūroje, šitie įgaliotiniai veik
dami LDLD. vardu ir turėdami 
sprendžiamąjį balsą Kultūros 
b-vėje, turėtų įtakos į “Kultū
ros”’ veikimą, darbą ir raštų lei
dimą. šitas bendradarbiavimd 
būdas butų labai naudingas mu
sų kuopoms ir pačiai LDLD.

žymi parama Kultūrai butų ir 
tuomet, jei LDLD. išaugtų į 
milžinišką organizaciją su tūks
tančiu ar keliais tūkstančiais na
rių. Tuomet LDLD. užsakytų 
ne šimtus, bet tūkstančius ek- 
zempliorių knygų, kas “Kultū
ros” bendrovei butų begalo nau
dinga, ypač, jei užsakant kny- 
gą-premiją, LDLD. galėtų “K- 
ra” avansuoti pinigais, leidžia
mųjų knygų sąskaitom štai šito
je plotmėje turėtų eiti LDLD. 
santikiavimas su Kultūra, neiš
leidžiant iš akių savo ypatingųjų 
tikslų.

mokyklų ja ,s njeks iš šalies nepasiru- 
cnygų leidimą, iš kurių jau- pins; antrą gi vertus, Ameri- 

> kos LDLD greitu laiku gali

Dar vįenas dalykas. Ar gali 
LDLD išaugti iki tūkstančio 
ar daugiau narių? čia pas ma
ne abejonių nėra. LDLD. nariai 
jmoka dolerį ar pusantro me
tams ir’ gauna už tai knygą— 
premiją—reiškia nariams rizi
kas nedidelis, organizavimas to
kių narių visai nesunkus, tik 
reikia iš draugijos pusės boti 
dviejų dalykų būtent: a) laiku 
duoti knyga—premija ir b) toji

Tauragė.— Pirmą dieną Sek
minių Vietinės socialdemokra
tų kuopos iniciatyva buvo su
rengta gegužinė. ‘'jL’žmiestyje 
palei mišką gražioje lygumoje 
susirinko daugiau per tūkstan
tį žmonių. Kadangi oras buvo 
gražus, visiems buvo malonu 
pasigerėti gamta. Jaunieji šo
ko ir žaidė pievoje. Vėliau bu
vo 
Šilo Sapno. Užvis labiau pati
ko publikai deklamacijos B. 
Katauskaitės (7-nių metų) ir 
keletą kartų ją iššaukė publi
ka pakartoti.

Neapsiėjo be triukšmo: Ži
nomas čia Stirbis, deklamuo
jant J. Miniui 
nos,” būdamas 
griuvinėdamas išėjo 
publikos ir pradėjo šūkauti, 
kad jis norįs kalbėti krikščio
nių demokratų vardu. Draugai 
paprašė jį pasišalinti ir near
dyti tvarkos, bet jis nenorėjo 
nei girdėti apie tai. Pašaukus 
policiją, kuri norėjo jį pašalin
ti, Stirbis puolėsi mušti polici
ninkus ir nuov. v-ko padėjėją, 
bet buvo nugabentas į šaltąją 
išsimiegoti.

Paskui viskas išsiaiškino, kad 
tas triukšmas buvo tai pradžia 
plano vietinių juodašimčių —• 
“fašistų,” kurie norėjo suardy
ti gegužinę, manydami, jog Stir- 
biui pakėlus triukšmą musų 
draugai puls jį mušti ir tuomi 
jie manė pasinaudoti. Vargšai, 
perdaug jus kvaili... Tokius 
darbus, kaip iškabų 
ir tvarkos "ardymą, 
kame jums.

Reikia pabrėžti, 
policija visą laiką 
dabojo tvarką ir triukšmada
rius pašalino iš gegužinės.

Toliau viskas gražiai užsi
baigė ir visi linksmai ir paten
kinti išsiskirstė. Pelno nedaug 
liko, kadangi vietos Šiauliai ir 
kai kurie kiti vengė imti bilie
tus. Net tokie, kurie save vadi
na “inteligentais,” lipo ir lin
do per tvoras be jokios gėdos, 
kad tik už dyką įlysti. Jų vadi
namas “tamsuolis” darbininkas 
nei vienas to nepadarė.

—šilo Sapnas.

ir žaidė pievoje. Vėliau nu 
sakomos eilės J. Janoino ir

“Tamsios die-
•neblaivus ir

į vidurį

murzinimą 
mes palie-

kad vietos 
sąžiningai

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th gtn Chicago, IIL
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bedarbiais Rusijoje mažai 
kas rūpinasi. Gal ir tas ne
tiesa? •

Bet ve ką sako auggciaus 
minėtoji telegrama iš Mas
kvos: “Apie septinta dalis 
tų bedarbių gauna viešą pa
šalpą, o daugumai kitų nu
piginama randos ir atlei
džiama mokesniai.” •

Vadinasi, tiktai septinta 
dalis bedarbių gauna pašal
pą, o šeši septintadaliai ne
gauna pašalpos. Suskai
čius, kiek žmonių tai suda
ro, gauname ve ką: iš pu
santro miliono bedarbių pa
šalpa naudojasi apie 215,000, 
o pašalpps negauna 1,285,- 
000. ’

yra pasiekta 
Herriot, pav.

tūkstančių

:aAūJWROS,~
Jo bešališkumas yra visiems ži
nomas, o mokėjimu tvarką vesti 
seimuose niekas kitas tur-but 
negali jam prilygti. Visi žmo
nės, kuriems rupi Susivienijimo 
labas, džiaugiasi, kad jisai vėl 
(jau penktu kartu) tapo išrink
tas.

Ketvirtadienis, Liep. 24, '24

KOMUNISTAI IR TERORAS

Dzūkų Mokyklos.

Rugpjūčio? mėnesio 1 d. 
Atlantic City’je susirinks 
Amerikos Darbo Federaci
jos pildomoji taryba. Vien 
nas svarbiausiųjų klausi
mų, kurį ji turės išspręsti, 
bus Federacijos nusistaty
mas šio rudens rinkiniuose. 
Kuriuos 
rems?

Kadangi 
demokratai
savo platformas A. D. F. 
viršininkų reikalavimus ir 
nominavo kandidatais ne
palankius darbininkų uni
joms asmenis, tai pildomoji 
taryba turėtų indorsuoti ne
priklausomąjį sąrašą — La 
Follette’ą ir Wheeler’į.

kandidatus ji

republikonai ir 
atsisakė įdėti į

Korespondentas sako, kad 
daugumui šitų negaunančių 
pašalpos bedarbių nupigi
nama randos ir “atleidžia
ma mokesniai”. Taigi Ru
sijoje, pasirodo, bedarbiai 
turi dar ir mokesnius mo
kėti! Vieniems tie mokes
niai atleidžiama, kitiems — 
ne.

Na, tai koks tuomet yra 
Rusijoje “darbininkų pasi- 
liuosaVitnąs" ? , ■ Aršiausiose 
kapitalizįmo šalyse tie žmo
nės, kurie mažai uždirba, 
mokesnių nemoka. O Rusi
joje mokesnius turi mokėti 
net ir visai darbo netekę 
žmonės!

Apžvalga
■■ —s

FRANCIJOS SOCIALISTAI IR 
RUHRO KLAUSIMAS

rubsiuvių uni- 
darbininkų or- 

dalyvavusios 
konvencijoje 

turi taip pat

Amerikos Darbo Federa
cija turi apie 3,000,000 na
rių. Geležinkelių darbinin
kų brolijos, 
jos ir kitos 
gan.izacijos, 
progresistų 
Clevelande,
apie trejetą milionų narių. 
Jeigu prie to»pridėti dar far- 
mierių organizacijas šiaur
vakarinėse valstijose, tai 
pasidaro milžiniška armija 
žmonių, siekianti gal kokios 
dešimties milionų.

Eidami išvien, šitie žmo
nės gali lengvai sumušti ir 
republikonus ir demokra
tus. Todėl yra svarbu, kad 
A. D. Federacija prisidėtų 
prie La Follette’o-Wheele- 
r’io rėmėjų.

Kadangi komunistai nuo
latos šaukia, kad mes pa
duodu “melagingas” žinias 
apie sovietų Rusiją, tai esa
me priversti vėl nurodytų 
kas yra pranešama telegra
moje iš Maskvos.

O pranešama štai kas: 
Rusijoje siaučia didelė be
darbė, kuri nuolatos didėja. 
Pernai metais sausio mėne
syje buvo užregistruota 
641,000 bedarbių ; pernai va
sarą buvo 1,000,000 bedar-

“Darbininkas” rašo, kad Fran
cijos socialistai, “patekę, val
džion” (? “N.” Red.), atsižadėjo 
savo principų: .

“Andai kol Francijos val
džios priešakyje buvo impe
rialistas Poincarė, tai Franci
jos socialistai jį ir jo valdžią 
smerkė. Francijos socialistai 
priešinosi Rūro krašto okupa
cijai. O kai franeuzai įsibrio- 
vė į Vokietijos Rūrą, tai so
cialistai reikalavo tuoj trauk
tis.

“Nauji rinkimai Franci  jo j 
pastatė socialistus priešakin. 
Jie turi savo (? “N.” Red.) 
premierą Herriotą, išrinko sau 
palankesnį prezidentą. Ir ką- 
gi franeuzų socialistinė val
džia darė? Vykino savo nusi
statymą? Visai ne. Franeuzų 
armijos paliktos vokiečius 
smaugti okupuotame krašte. 
Atėjo laikas, kad reikia skirti 
205,000,000 frankų okupacinei 
armijai palaikyti. Parlamen
tas turėjo ttį sumą paskirti. 
Ką socialistai darė? Balsavo 
prieš? Višai ne. Dalis, teisy
bė, susilaikė nuo balsavimo, 
bet kita socialistų dalis balsa
vo už skyrimą pinigų grobimo 
ir smaugimo darbams parem
ti.”

Amerikos spaudoje buvo datig 
rašyta ir apie tai, kad Francijos 
radikalų vądas, Herriot, stengė
si prikalbinti socialistus daly
vauti valdžioje, bet jie atsisakė. 
Taigi Francijos socialistai ne 
tiktai neturi savo žmogaus 
premjero vietoje, bet tiė valdžio
je nedalyvauja!

Jie tiktai remia tą valdžią. Ir 
remia ją ne delko kito, kaip tik 
dėlto, kad prie dabartinių sąly
gų nėra kitokios išeities. Jeigu 
socialistai neremtų Herriot’o ka
bineto, tai jisai butų nuverstas 
ir jo vietą užimtų Poincarė. Pats 
gi “Darbininkas” sako, kad Po
incarė yra imperialistas, kuris 
nori pasmaugti Vokietiją.

Remdami Herriot’ą, socialistai 
kartu reikalauja, kad jisai atsi
sakytų nuo poincaristinės politi
kos, t. y. kad eitų prie susitai
kymo su Vokietija, kad suma
žintų armiją, kad neremtų mili- 
taristų kitose šalyse ir t.t. Ir ši
tuo atžvilgiu jau 
gerų, rezultatų, 
leido keletui šimtų
vokiečių, kurie buvo ištremti iŠ 
Reinlando ir Ruhro, sugrįžti na
mo.

Tas reikalas palaikyti Her
riot’ą, kad nedavus p-ui Poincarė 
paimti viršų, privertė socialistus 
ir nesipriešinti okupacinės ar
mijos kreditams. “Darbininkas” 
sako, kad socialistai, susilaiky
dami nuo balsavimo arba bal
suodami už kreditus, atsižadėjo 
savo principo^ ’ Kokio principo? 
Priešingumo Ruhro srities oku
pacijai? Bet juk socialistai ir 
dabar nesiliauja reikalavę, kad 
Francijos armija butų ištraukta 
iš Ruhro srities!

Svarstant klausimą kreditų 
okupacinei armijai, ėjo dalykas 
ne apie tai, ar ištraukti armiją, 
ar ne, o tiktai apie tai, ar duoti 
užlaikymą armijai, kol ji dar 
randasi Ruhro srityje. Pirma ne
gu armija bus ištraukta iš Ruh
ro srities, turės juk būt padary
ta sutartis tarp Francijos ir Vo
kietijos. Tos sutarties sąlygas 
dabar svarsto tarptautinė kon
ferencija Londone; ji nutars 
taip pat ir evakuacijos (armijos 
ištraukimo) laiką. Kiekvienas 
supranta, kad kitokiu budu ar
mijos ištraukimas negali būt į- 
vykintas. Kuomet yra šitokia 
padėtis, tai argi butų išmintinga 
reikalauti, kad Francijos valdžia 
tuos kareivius, kurie randasi 
Ruhro srityje, imtų ir paliktų 
“Dievo valiai”.

šis “Darbininko” priekaištas 
todėl yra nesąmoningas. Ir prie 
to dar jisai yra veidmainingas. 
“Darb.” yadina Ruhro okupacĖ 
ją “grobimu ir smaugimu”. Ge
rai, bet tą okupaciją įvykino juk 
ne socialistai; priešingai,1 jie ko
vojo. prieš ją ir dabar reikalau
ja, kad ji butų kaip galint grei
čiaus likviduota. Okupaciją į-
vykino Poincarė. O šitą poną
karščiausia rėmė Francijos kle
rikalai su gen. Castelnau prieša
kyje. Kodėl gi “Darb.” kabina
si prie socialistų, o nepasako, 
kad tikrieji smaugikai ir grobi- ; 
kai yra nacionalistai su klerika
lais?

SLĄ. PREZIDENTAS.

Po Wilkes Barre’s seimo SLA. 
prezidentas, p. St. Gegužis, para
šė “Tėvynėje” atsišaukimą į Su- 
sivienymo narius, ragindamas 
juos darbuotis organizacijos la
bui, vengiant bereikalingų ginčų 
ir kivirčų. Tarp kitko jisai sa
ko:

Vokietijos komunistų organas 
“Rote Fahne” įdėjo vieno įžy
maus komunisto, Eberleino, 
straipsnį apie terorą. Tame 
straipsnyje aiškinama, kad ko
munistai nepripažįsta “indivi- 
dualio teroro”, t. y. užpuldinėji
mo ant atskirų žmonių. Bet štai 
ką Ebetleinas priduria prie sa
vo aiškinimų.

“Kuomet mes komunistai 
atmetame individualį terorą, 
tai mes pripažįstame masinį 
terorą pilietinio karo metu, 
nbokį masinį terorą, kaip jį 
vartojo pilietinio karo laiko
tarpyje bolševikų partija Ru
sijoje. Pilietiniam kare pro
letariatas kaipo klasė turi 
šventą pareigą ne tiktai gintis 
nuo užpuolančių jų baltųjų 
buržuazijos pulkų, bet jos už
davinys ir pareiga pilietiniam 
kare yra pulti ir naikinti bur
žuaziją kaipo klasę visomis 
priemonėmis, taip pat ir masi
nio teroro priemonėmis.”
Tai yra kraugeriška teorija. 

“Pulti ir naikinti visomis prie
monėmis” — reiškia, skersti įr 
galabinti žmones, neatsižvel
giant į nieką! Ko gi bolševikai 
piktinasi fašistų žiaurumais, 
jeigu jie patys tokiai barbarybė! 
pritaria? Ar gal jie mano, kad 
reikia laikytis tokios doros, kaip 
tie laukiniai žmones, kurie sako: 
jeigu aš darau skriaudą kitam, 
tai yra gerai, o jeigu kitas daro 
skriaudą man, tai-yra negerai?

Be to, ta komunistų teorija 
yra paremta labai kvailais įsi
vaizdavimais. Masinis teroras, 
girdi, turi būt vartojamas “pilie
tinio karo metu”. O kada tas 
metas prasideda ir kada jisai 
baigiasi? Ar Rusija, pav., šian
die gyvena “pilietinio karo” lai
ką, ar ne?

Paskui, kas yra ta “buržuazi
jos klasė”, prieš kurią reikia 
vartoti terorą? Buržuazija yra 
neviena klasė, bet kelios lygiai 
klasės, kurios dažnai net labai 
smarkiai kovoja tarp savęs.

Ar ūkininkas yra buržujus, ar 
ne ? Ar daktaras arba advokatas 
yra buržujus, ar ne? Ar sava
rankis amatninkas, kuris turi 
savo dirbtuvėlę, bet ir pats joje 
dirba, — yra buržujus, ar ne?

Komunistai dar iki šiol nesu
pranta, kad klasė tai nėra luo
mas. Luomai skiriasi vienas nuo 
kito tuo, kad jie turi nelygias 
teises, žmogų, priklausantį vie
nam luomui, gali lengvai atskir
ti nuo žmogaus, priklausančio 
kitam luomui. Bėt luomai šian
die yra beveik visai išnykę, 
žmonės šiandie skiriasi ne teisių 
atžvilgiu, bet savo ekonominei 
padėtim; o tarpe ekonominių vi
suomenės grupių aiškias ribas 
pravesti negalima.

Ir Rusijoje bolševikai vartoja , 
terorą, vadovaudamiesi ne eko- . 
nomiaiais žmonių skirtumais, 
bet partijų skirtumais. Ka« yra 
priešingas bolševikų valdžiai, tą 
jie žudo, nepaisydami, ar tai yra 
darbininkas, inteligentas, ūki
ninkas, ar kas kitas.

Trumpai pasakius, gal nS 
vieho tękio tamsaus kampelio 
visoj Europoj nėra, išskyrus 
Rusiją, kaip ta vargše Dzūki
ja. Ir rodos, vertėtų kultūrai 
pakilti, nes mokyklų ne tik 
liaudies yra, bet ir aukštesnių
jų. Bet gaila, “mokyklos” 
bet ne mokyklos... Jos globo
jamos ne bepartyvių mokyto
jų, kaip tai turėtų būti, bet ku
nigų, kurie piestu stoja ’Liętu- 
voj už krikščionių demokratų 
partiją. Žinoma, taip dalykams 
esant mokyklose negali išgy
venti joks laisvamanis moki- 
nys, ypač socialistinių pažiū
rų. Susitikus su mokiniais štai 
kaip jie kalba:

‘WIusų mokykla, t. y. Veisė
juose (Seinų apskr., Suvalkų 
gub.) įsikūrė 1920 m. Mokyk
los kambariai yra maži ir kiek
viename vos po 2/3 langus. 
Nekurios klasės atsuktos į va
karų pusę, taip kad niekuomet 
saulės šviesos nematysi. Atsi
darius langą galima išvėdinti 
klasę, “sveiku” i oru, einančiu 
nuo tvartų ir mėšlyno. Moki
niai, kurie sėdi toliau nuo lan
go tamsesnę dieną, būna.. ak
li ! Tokiuose patogumuose la
bai gera jausli išsėdėjus kas
dien po šešias valandas. Moky
tojai irgi su mumis savotiškai 
elgiasi, ypač žiemos laiku. Su
sitinka mokinį einant kokią 
5-tą—6-tą valandą tai tuoj prie 
praeinančių maloniai užklau
sia: “Kur šliaužioji? Marš ;ra- 
mo! Mokykis! Ko valkiojies!” 
Nueina kur pas mokinį ir ran
da jo draugą, tai vėl: “O ko 
tu čia? Marš namo!” Ant ry
tojaus prideda trumpą savotiš
ką pamokslėlį. Mokykloj laike 
pamokos atsigrįžei — “valan
dą po painokų.” Tų valandų 
pas juos yra begales, jie jų ne
sigaili. Tarpe kitų dėstomų da
lykų yra rankų darbo pamo
ka. Bet vietoj to kad suteikus 
technikos žinių bei pačią tech
niką lavinti, mokinius žiemą 
varo malkų piauti ir skaldyti, 
o vasąrą
runkeliams 
Pabaigoj 
laipsnį 3.

Sužinojo
vienas mokinys yra neva “bol
ševikas.” Atėjęs pradėjo pa
mokslą :

“Tai ką tu čia pasakoji, kad 
Dievo nėra? Matai snarglys, 
universitetuose tokių dalykų 
neriša, o jis būdamas ketvirtoj 
klasėj nori sužinoti, ir d^ir ki
tiems pasakoja, mokslinčius! 
Kad man daugiau to nebūtų.” 

Bet ne tik viena eVisėjų pro
gimnazija taip “auklėja” mo
kinius, mažai kuo skiriasi ir 
Lazdijų Gimnazija su 2 metų 
mokytojų kursais, čia irgi, ro
dos, mokinys be leidimo negali 
išeiti laukan. Berods, mokiniai, 
kurie gauna laiškus, tai ir tie 
būna cenzūruojami. Tai mo
kykla Dievo iš dangaus “nu
mestoji.” Kas prasižengė kur 
už gėrimą, — nuėjo Lazdijuo* 
se, kas apsivogė — Lazdijuo
se, kas kokią nedorybę, pada
rė. arba egzaminų neišlaikė -- 
Lazdijuose! Ir stebėtina, visi 
ateitininku.. . (krikšiomiško 
raugo o-ja). Ištįkrųjų, Lietu
va susilauks kada nors lietu
viškojo Rymo, nes ir Italijos 
Rymas panašiu keliu kūrėsi.

Liečiant 
negalima 
gimnazijos 
jų kursais 
čia nuo senai 
mergas, kiti kortuoja ir deg
tinę naikina, o treti dirba so
cializmo idėjai. Pastarieji va
dinasi aušrininkais. Koks tik 
kunigas atsikelia į Alytų, tai 
jis mažai ką mato, kad moki
niai degtinę dažo su duona ar
ba sėdi kur ligi antros valan
das» ryto, bet jis labai, daug 
mato pas tariamus “bedievius” 
—• aušrininkus. '> Paprastai to
kius ketina varyti “šunų šu
kuoti.” Kiekvieną pamoką duo
da pamokslus, kad socializmas 
netikęs, kad tik krikščionis, 
žmogus pamaldus, yra dęras,

i
o visi kiti —■ aušrininkai, tai 
nedori ir kad “šiukšlių”, “pur
vų”, “bedievių” čia nebūtų. 
Mokinys yra kad ir paslaptin
giausias, tai kunigas-mokyto- 
jas jį žino. Ypatingos žinios 
plaukia pas didelį žinovą “fi- 
lozofą” kun. Žigą (kapelioną). 
Jis, ant jo, gali mokiniui (ži
noma tik aušrininkui, ateiti
ninkui jis ne) dvejukę pasta
tyti ir nesiklausus. Daugiau
sia nedorybės jis mato pas auš
rininkus. Jis labai daug žino, 
bet mokinys iškelia jam iš ti
kybos srities klausimą, tai at
sakymas būna štai koks: “Ma
ža ko tamsta nežinai! Ką tams
ta nori su manim pasierzinti, 
trukdyti, ką tamsta mane ma
tai? Sėsk, tamsta!”

Jeigu esi įtariamas, tai kiek
vieną beveik kartą šaukia at
sakinėti, ypač lietuvių kalbos. 
Jeigu gerai atsakai, laipsnio 
nestato, (ypač Z. Balcvičiui), 
jeigu blogai ~ dvejukę. Tegul 
kad ir visą pamoką gerai at
sakinėsi, o gale truputį sukly
si, pasakysi ne taip, kaip jam 
patinka, tai dvejukę. Prie to 
dar prideda: “Tamsta visgi šią 
ketvirtį nusmukai, aš tamstos 
atsakinėjimu nepatenkintas — 
du, dėkui, sėsk, tamsta.” Tai 
kasdien inijįl atsitikimai.

Kas kita jo pažiūrų moki
niams. Jie gali visur klysti, vi
saip daryti, kaip kam patinka, 
o gale metų jis dar duoda to
kiam pagyrimą ir stato labai 
garą laipsnį. Jiems tiesiog 
vilegijos.

Mokykloj pasakoja, kad 
reikia būti išdavikams,

ir gyvenęs
o vėliau

, »■ ‘

atvykęs A- 
ir tul:į lai-

pri-

Iš BIRŽŲ PADANGĖS.

’ ežių kopūstams ir 
(burokams) kasti.

ketvirčio pastato

direktorius, kad

Iš šitos “Darbininko” pasakos 
matyt, kad jo redaktorius ma
žiau žino apie Francijos politiką; 
negu paprastas laikraščių skai
tytojas. '

Visoje Amerikos spaudoje bu
vo daug kartų aiškinta, kad 
Francijos premjeras Herriot vi- 

(sai nėra socialistas, nežiūrint to, 
bių; pradžioje šių mefų bu- kad jisai?vadinasi “socialistas

vo 1,250,000 bedarbių, o da-Į radikalas”. Tikrai socialistinė 
bar yra 1,500,000. -Yra be' ^ja. Jrancijoje yra Jungtinė 
abejones, nemažai ir neužre
gistruotų bedarbių. .

Socialistų Partija, o “radikalai 
socialistai”, “republikonai socia
listai” ir kitos panašios grupės

Jei^U Šitos skaitlinės yra susideda iš grynai buržuazinių 
neteisingos, tai kodėl gi elementų.

“Per visą mano prezidenta
vimo laiką aš visuomet ven- 

• giau bereikalingų ir žalingų 
kivirčų ir to paties principo 
laikysiuos ateityje. Bus mano 
didžiausiu norit ir aukščiausiu 
uždaviniu palaikyti organiza- 

. ei joj tvarką, daboti jos reika
lus, ją ugdyti, didinti. Man 
btis smagu tuomet, kai aš ma
tysiu Susivienijimą Lietusių 

. Amerikoje . augant ir bujo- 
jant.”
Reikia pripažinti, kad p. Ge

gužio asmenyje Susivienijimas 
turi gabų, rimtą ir gerai išma
nantį savo pareigas viršininką.1

Apie Biržus gerų rugių beveik 
nematyti, jie nukentėjo nuo ru
dens šlapumo, pergilaus sniego 
ir nuo pavasario ,vėjų.

—Paskutinėmis dienomis bu
vo audra su ledais. Kai kurių 
kaimų, kaip Mažutiškių, net ge
rokai rugius pakapojo.

—Jau pradėjo vaikščioti be
veik reguliariai automobiliai 
Astravas.< Biržai* ---- i—Pasva
lys r'—" Pumpėnai i-■ Panevėžys. 
Greitu laiku-pradės kursuoti tos 
pačios bendrovės bent keli auto
mobiliai.

Galima tikėtis, kad tada auto
mobilių susisukimas tarp Pane
vėžio jr Biržų^bus reguliarus ir 
tobulas. \

Veisėjus, Lazdijus 
nutylėti ir Alytaus 
su 2 metų mokyto- 
naujienų. Mokiniai 

vieni eina pas

ne
kart 
kad 

išdavikai tai niekšai ir t. t. 
Kas kita iš mokyklos išėjus. 
Dar išeidamas liepia kuriam 
užeiti ir tenai, kambary, klau
sinėja kuris yra socialistas, 
kuris kokis, kas kur eina, ką 
kas daro. ' <

Bet ne tik vienas “filozofas” 
Žigas taip daro, dar prie to 
prisideda ir kun. Jakštys, di
rektorius. Jis saviesiems mo
kiniams -uždraudė vaikščioti su 
kai kuriais mokiniais, ypač su 
Balevičium, nes jis, girdi, so
cialistas.

Ateitininkai (krikščionys, 
kunigų raugo prisigėrę, o-ja) 
gali viešai veikti, jiems leista, 
jų yra 
guli 
Visų 
300; 
180.

apie 50-jų ir dar pri- 
nekurie pavasarininkuose, 
jų organizacijų yra apie 
tuo tarpu asmenų yra vos 
Argi ne juokai!

Kiti dalykai aušrininkams 
(socialistams). Jie turi slaps
tytis, nes susekti būna perse
kiojami ir ketinami varyti “šu
nų šukuoti.” * •

Tą pat galima pasakyti ir 
apie Merkinės progimnaziją.

Paieškoma

rikon 1913 m. ir gyveno po 
No. 62 E. Main St., South- 
bridge, Mass.

Geižauskas Kazimieras, atvykęs 
po antrašu 118 E. 10 PI., 
Chicago. Paeina iš Stalmokų 
kaimo, Šiaulėnų valsč., Šiau
lių apskr.

Petrauskaitė KaroHna, Antani
na, šioji ištekėjusi už Sla- 
vanskk)', ir Pranciška, kuri 
buk ištekėjusi už Otto Ku- 
ryzna. Jos atvikusios Ame
rikon 1913 m. ir gyvenusios 
Syracuse, N. Y.

Kapčiunas Mykolas ir jo vai
kai Zigmantas ir Autose, 
gyvenę Batavia, N. Y.

Gedryn Vladas, atvykęs Ame
rikon 1912 m.
Gardher, Mass., 
Newark, N. J.

šepetis Pranciškus, 
merikon 1912 m.
ką gyvenęs Chicagoje. Paei
na iš Scsikų valsč., Ukmer
gės apskr.

Banaitis , Antanas, atvykęs A- 
merikon prieš 19 metų. Gy
venęs Chicagoje. Turįs apie 
60 in. amžiaus, paeina iš Še
duvos valsč., Panevėžio aps.

Neiinontas Karolis, prieš karą 
gyvenęs Pliiladelpia, Pa.

Račkauskai, Jurgis ir Steponas, 
gyvenę So. Boston, Mass.

Skliutas Juozas, atvykęs Ame
rikon dar praeitais metais.

Jurkus Justinas, gyvenęs Am- 
sterdam, N. Y.

Jaloveskiai, Adolfas ir. Myko
lai, atvykę Amerikon prieš 
3() metų ir gyvenę Boston, 
iMass.

Podolskiai, Jonas 1 ir ' 'Mykolas, 
atvykę • Amerikon prieš 25 
metus, siuvėjai.

Gulbinas, Tadas, Jonąs, paeina 
iš Papilės, Šiaulių fcpbkr.

Simanauskas Antanas, atvyko 
Amerikon prieš 22 metus.

Budrys Jeronimas, prieš karą 
gyvenęs Argentinoje.

Slesoraitis Antanas, gyvenęs 
Chicagojer

Zenkevičius Juozas, paeina iš 
Seirijų, Alytaus apskr.

Bartkevičaitė’ Elena, ištekėjusi 
už Paul, gyvenusi Amstėt- 
dam, N. Y.
Viršminetom ypatom kon

sulate randasi svarbių žinių ir 
todėl jie patys ar kas apie juos 
žinantis prašoma atsiliepti šiuo 
antrašu:

I

Lithuanian Consulate,
38 Park Rdw, New York, N. Y.

*jr
Severo® Gyduoles u z! iko•’ v
'šeimynos rveikatą.

1 DČL NEVIRINIMO

♦

sustiprinimo nusilpnėjusią 
Ir stokos apetito vartok

SEVERAS 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

I

Bogušis Jodas, 1908 m. gyventi 
Chicagoje, o vėliau De Pue; 
III.

Birvydas Jonas, atvykęs Ame
rikon 1912 m. ir gyvenęs 
Scranton, Pa., buk tarnavęs 
Suvienytų Valstybių kariuo
menėje.

Jeskulevičius Valantas, paeina 
iš Krokolaukio parapijos, 
Kalvarijos apskr., buk atke
liavęs Amerikon 1912 m. ai1 
13 m. ir gyvenęs Bostone, o 
vėliau Ne\v Yorke.

Blažinskių šeimyna, apie 30 
metų Amerikoje. Tėvas Ka
zimieras Blažluskis, paeina 
iš Galicijos. Motina Kazi
miera iš namų MiėkeviČaitč. 
Jų vaikai: Vladislovas, Ro
manas, 'Edvardas ir Bronis
lovas. ■ 1915 m. jie gyvenę 
Buffalo, N. Y.

Bernatavičius Julijonas, 1915 
m. gyveno Wilkes Barte, Pa. 
Karo laiku tarnavęs katiuo- 
niehėje ir sveikas siigr.yžęS.

Matulionienė, Magdė, iš namų 
Kvizikevičiūflė, apjie 40—15 
metų amžiaus. Atvyko Ame
rikon prieš 18. metų. Paeina 
iš* šilėhų kaimo, Nanianiunų 
valsč., Alytaus apskr.

Survila Antanas, atvyko Ame-,

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

Kaina 60 ir 86 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

g

W. F. SEVERĄ CO.£ 
CEDAH RAPIDS, IOWA
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UŽLAIKYMAS* KŪDIKIŲ VASARĄ

tegul pa

isted

Vien tik Lietuvių krautuve

vinim

Pinigai,Lietuvių Rateliuose
Adresas

LIETUVA
Chicagfo, III

Garsinkitės Naujienose
THE GEEVUM GIRLS

■ ..i■■

|4CT O*

Highest 
Puslity

VVHAT'CHAt. 
? WHO THM? 
\wHLRLTHA

chroniškų, n 
inkstų, pūslės

YiNE.SlSĮ
3 FINE'.

visai 
skersai

Pasiųskite šitą dėl Gulbran 
šen informacijų.

Vardas ................................

{ienic'Fashion Institute 
St., New York (Dept. S.)

TVUS IS THE LAŠT ONeTT- 
> GEF-! MARINE PlCTURBS 
L—i ARE A ClNCHl r —

1LSON 
Fashton

ES.THEVRE. READY' 
>1EP RlfeHT INTO THE

ČTUDlO; PI E ASE • <

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS.

G E R B. Naujienų sikal- 
tytojos ijr Skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

VYTAUTAS DAUBARAS

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 

. kraujoe 
apumo U-

Z* 5UN»Et o« 
IAKC ONTARia

Kovos prieš naująją 
kykly sistemą

5U«SeT<* 
IA*C HUgaV

kų. Į ' Kurie sergate kreipkitės, < 
rasite.pagelbą. Patarimas dovanai 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tol. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Pasak 
pereitais 
automobiliai 
žmonių 
čiaus 
šiemet 
žmonių

sleivių dar buvo “Bijūnėlio’ 
draugijos ir komunistų iš važia-

WHO SAYS THEReS NO MONEY iN 
ART?--HERE’S AN ORDER FOR. r 
E1VE WATįR SCENES*

per • 
NAUJIENAS

3210 So. Ilalsted St.
Tol. Boulevard 9663,

Tel. Boulevard 4115
Dr. Mįchal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

liko apkaltintas už 
, nes jis automobi- 

septintadienį už- 
Naigong, 10 m., 
Avė.

Naci ana liai Apkainuoti

$650

>uns8t o“ g 
LAKt AAKHIGAN

Dr. Chiropractot ir 
Akušerka 

ANTELĖ KAUSHILLAS 
Gydau |)0<Ydistų ir be operacijų,

Liepos 20 d., Jei’ferson girio
se buvo LMS A 2 kuopos išvažia
vimas. Smagiai žaista, links
mintas, traukta virtę ir kt- Ka
dangi diena buvo labai kaitri, 
tai dauguma ir žaisti nelabai 
norėjo, o tiktai vaikščiojo po 
mišką.

Kaip tik tą pačią dieną pasi
taikė Lygiečių išvažiavimas į 
Sand Duries, tai dauguma moks-

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

Gydau jvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. ’t, 

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

Telephone Lafayette 4543 . >

nemažas 
Co. lentų 
nuo Blue 
. N uosto-

gražus
mlišlke netolią jjvlichigan 

Važiavimas irgi labai ge- 
Paimti galima North Wes- 
stoties traukinį, kuris nu- 

arba 
kuris

NAUJIENŲ -
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. lyto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

policijos viršininko, 
metais visoje šalyje 

užmušė 15,570 
Jeigu augimas skai- 

nelainiių nesumažės, tai 
bus užmušta 18,000

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman .6147

Pagamina Muzikantus
myn, kaip grojant paprastą 
grojiklj pianą, registruojantis 
principas padarė lengva dėl jū
sų pagaminti muzikalį efektą 
taip gražiu, kaip jus norite.

2 metai išmokėjimui

sistema yra praktiška, 
r «sta visame vidur- 

ant visų bulvarų, kur 
itrisUos šviesos auto- 
va ži n ė j i mo ko n t rolių -

»R. VAITUSH, O. D
IJetuvt* Specialistą*

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudi- 
jimus apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnio kaip 
pas kitus.

Dr. tJerner O. D.
3333 So. Halsted St., CIricago, J R
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
NeOeiiouzis nuo 10 iki 1

Te. Ecclevard 7679

vimas. Pavakaryje komunistai 
laikė prakalbas, kalbėjo keli kal
bėtojai, o publika ant kalnelio 
kepė ant saulės. Moksleiviai no
rėjo savo kalbėtojus pastatyti, 
bet kadangi publika buvo nuo 
kaitros nuvarginta, tai mokslei
viai daugiau jos nenorėjo var
ginti. ... '

Ateinantį septintadienį, liepos 
27 d., Centro valdyba laikys sa- 
vo susirinkimą kai 9 vai. ryto, 
K- Semaškos namuose, 1834 Wa- 
bansia Avė. Visi Centro ir Ap- 
švietos, komisijos nariai privalo 
dalyvauti. — Koresp.

ntitaiso 
tą, utitai- Pri 
įsuose at- 

egzanunavimas daroinai 
parodančia mažiausiai 

Specialč atyda atkreipiame 
s vaikus.
iki h v. Ned. lt) iki 1 p. p 

1545 West 47th St 
Phone Bcideyard 7689

Darbininkai pasmerkia kaip 
“junior high school,” taip ir 
“platoon system.”

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu* 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias Ir 
chronines ligas N APRAPATI
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Neįuu Lepinimo. uum.SII, tik" 
rsi pigus. • -Turi tema virių ir vi
dutini aijoDV U tvirto. ivlMial 
rausvo, ar balto. nikturijos ; dy 
(Ūlai 24 iki 86 ; attĮdha tik $3. 
Jei • krautuvėj nžra priaiųskit 
muilu savo vardų, adreaą ,, ir 
$8- Mm pasiųsime. ...

Neiao H 
120 E. 16t

yra vartojamas žmonių, 
kurie nori gerų pasek
mių.

Turtingas — 
Stiprus

Kode! jums nebandyt jo? 
Dviejų rųšių — Plain 
Puritan Malt Extract 
su 3 uncijų pakeliu 
apynių ir Puritan Hop- 
Flavored Malt Sugar 
Syrup.

Užvakar sudegė 
Briggs A Turivąs 
sandėlis į pietus 
Island ir 11 vagonų 
liai siekia $35,000.

Ravinia vasarinės Operos se
zonas prasidėjęs birželio 21 d. 
baigsis rugsėjo 1. Vieta yra la
bai graži: gražus daržas, tan
kiame 
ežero- 
ras. 
tern 
veža tiesiai prie daržo 
North Shorę elevatorių, 
nuo Adams gatvės j valandą lai
ko nuveža prie daržo. Taipjau 
automobfilisfams trij < geriausias 
pasivažinėjimas Shęridan vieš
keliu. Operai pasibaigus publi
kai skirstantys laukia Specialiai 
traukiniai ir elevatoriai, kuriais 
be mažiausio vargo galima par
važiuoti namo.

Opera esti kožną vakarą (iš
skyrus pirmadienį), bet užtai 
pirmadienio vakare būna kon
certas kai 8:15 vai. Opera prasi
deda 8:15 vai. vak. Koncertai 
duodama ketvirtadienį, ' šešta
dienį ir septintadienį 3:15 vai. 
po pietų- Į daržą reikia užsimo
kėti $1.00 įžangos, bet užtai ga
lima nepirkti operai tikieto, nes 
galima los klausyti iš lauko pu
sės (opera ant atdaro oro). 
Operai sėdynės kainuoja $2.25 
—$il.75—$1.00. • —šilandra

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 23, 1924, 1 vai. ryto. A. 
A. ■ Vytąutas gimė rugsėjo 29-tą 
d., 1918, Chicągoj, amžiaus 5 
metų 9 mėnesių ir 25 dienų. 
Paliko dideliam nuliudim-e mo
tiną, Barborą Naudužienę ir 
patėvį, Julijoną ir brolį Julijo
ną 5 mėn.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos .24 d., 1:30 po pietų iš 
namų ,1337 So. 50th Avė., Ci
cero, III. j Tautiškas kapihes.

Širdingai užprašome visus gi
mines, draugds ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Motina, patėvis ir brolis,

I
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Yards 1714.

įtaisytos šviesos 
automobilistams 
bus pakeisti į “Walk 
degimas tos šviesos reikš ati
darymą kel’o pėstiesiems eiti 
f kerša i gatvę, o visi automobi
listai luo iaiku turės sustoti. 
Tai yra dar tik bandymas, bet 
jeigu b?ndymas parodys, kad 
tokia 
tai ji bus 
raies’y 
tik via

Registruojanti Pianai
Skambėjimas beveik netikėti
nas — ar ne taip — be jokio 
techniško išsilavinimo. Kiek
vienas mylėtojas geros muzikos 
gali groti Gulbransen Regis- 
truojantį pianą su tokiu pat 
išlikimu ir jausmu kaip ir 
profesionalia pianistas.

Netikėtina? Galbūt. Bet 
tikra tiesA! Jus galite greit 
užganėdinti save apie tai — 
persitikrinkite. Patirkite — iš 
pirmų rankų. Tegul jūsų pačių 
akys ir ausys pertikrina jus! 
Išmokite kaip — su pagelba 
raktų nuspaustų žemyn grojant 
Gulbransen, bet ne numuštų žc-

Musų Modeliai —
$420

JOS. F. BUORIK
3343 So. Halsted St.,

Chieagos Darbo Federacija 
savo paskutiniame susirikime 
nutarė kartu su Mokytojų Fe
deracija vesti kuogriežčiausią 
kovą su įvedamomis Chicągoje 
“junior high school” ir t. v. 
“platoon system” mokyklose. 
Tas permainas įvesti pasiūlė 
naujasis mokyklų superinten
dentas McAndrey, kurio taip 
aklai klauso mokyklų taryba, 
kuri nutarė tuos pakeitimus 
padaryti net niekam, nė pa
tiems mokytojams, neduodant 
jokių paaiškinimų.

Pasak tų, kurie ilgai tyrinė
jo tas dvi mokyklų rūšis, to pa
keitimo mokyklose tikslas yra 
duoti daugiau paprastų darbi- 
ninkų«z perleidžiant skubiai vai
kus per pradedamąją mokyklą 
ir tada stumti juos į dirbtuvę, 
taip kad kuomažiausias skai
čius siektųsi aukštesnio moks
lo. T'ai' yra kapitalistų išmislas 
ir ti|< kapitalistams tokia mo
kyklą gali pasitarnauti. O ir 
pats McAndrew, kuris tai pa
siūlė, yrh^apitalistų tarnas, 
nes jis per ilgą -Gary
i nok y k las, k u riose"rmklėjajna 
neprotaujančius Gary vergus, 
ir negali tomis mokyklomis at
sigerėti. Tokią pat sistemą — 
auklėti fabrikantams aklus ne- 
protaujančius vergus — jis 
nori įvesti ir Chieagos mokyk
lose. Mokyklų taryba, kuri su
sideda iš fabrikantų, žinoma, 
mielu noru suliko tai įvesti, o 
kad žmonės negalėtų patirti 
kokios bus tos naujosios mo
kyklos, tai taryba atsisakė duo
ti apie jas kokių nors paaiški
nimų, kad niekas nesužinotų 
tiktosios tiesos.

Pasak mokytojų, junior high 
school ir “platoon system” yra 
įvestos daugely miestų, bet ir 
prie geriausių aplinkybių ir 
prie geriausio pastatymo jos 
negali prilygti nė blogiausioms 
paprastos sistemos mokykloms.

Chieagos Darbo Federacija, 
kuri ilgai tas mokyklas tyrinė
ja, bandys išvystyti tokią agi
taciją prieš tas mokyklas, kad 
kiekvienas galėtų sužinoti ko
kios ištikrųjų bus tos mokyk
los ir kad kiltų tokis pasipik
tinimas dėl bloginimo mokyk
lų, kad mokyklų taryba nebe- 
<1 rys tų vykinti savo planus pa
versti mokyklas į įstaigas pa- 

ruošimui fabrikantams pigiu 
ir nuolankių darbininkų.

ŠOU, 
Avė. 
biiio 
Anthony Micussio 
S. Lytie St 
tomobilio
račių. Frank Broz, 11 m.,
S. Keelcr Avė., pasimirė 
žaizdų, kurias jis aplaikė 
krisdamas iš automobiliu.

Frank Cbaraska, Gary saliu 
nurinkąs, 
užmušėjistę 
liu pereitą 
mušė Wm. 
2050 Karlov

Paleng^ais akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 

! mo skaudamą akių karšt;' 
kreivas akis, Dujiną katarai 
so trumparegystę Ir tolirejjystę. 
renka teisingai akinius, 
sitikimuose 
su elektra 
klaidas

triasu ir pajleg* «UT«dam« | omui ir naujai namas, taipgi dirb
tuve*. Caah arba ant HmokijUno.

Pirmutini Lietavii Elektrom Korporacija Amerikoje
THE BREDGEPORT ELECTRIC CO- Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th st., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Užvakar automobiliai užmu
šė tris vaikus. Harold Patter- 

■> m., 837 N.„ Humprey 
liko užmuštas automo- 
bėgant skersai gatvę.

9 m., '845
, liko u-žir užlas ' au- 
besivažiiiCjant dvi- 

2223:
nuo

Kad labiau apsaugojus peš- 
čiuosius ir davus jiems liuosą 
kelią, dabar bandoma nauja 
sistema, būtent visišką auto
mobilių sustabdymą 30 sekun
dų, kad davus pėstiesiems pro
gos pereiti saugiai skersai gat
vę. Ikisiol- pėstieji ėjo kartu 
su automobiliais. Tai butų ge
rai, jei automobiliai važinėtų 
tiesiai ir nesisukinėtų į kitas 
gatves. Tad dabar vidurmiesty 
bus įvesta trys švilpimai. Vie
ną kartą sušvilpus automobi
liai važiuoją i pietus ir šiaufę, 
du sykius sušvilpus — į vakar 
rus ir rytus, o tris- sykius su
švilpus visi automobiliui 
sustoja ir tada eina 
gatvę pėstieji. Vakarinės mies
to dalies bulvaruose, kur yra 

ten žodžiai 
Get Ready” 

užsi-

Motinos turi atsiminti, kad kūdi
kiai reikalauja išsimankštinimo ir 
šviežio oro. Nelaikykite kūdikių stu- 
boje, kur yra šiltas oras ir negerai 
Išvėdintas. Tas padaro kūdikį pik
tu, miegūstu ir sergančiu.

Išneškite vaikus lauk tarpe 7 vai. 
ryto ir saulei užsiįeidus rudeny. La
bai karštose dienose geriausia yra 
išnešti kūdikį anksti rytų į lauką, kuo
met saulė dar nekepina taip labai,; 
arba vėlai vakare. ,

Motinos taipgi turi atsiminti, kad 
vaikai turi žaisti. Tai. jų būdas is- 
simankštinimo. Geru dalyku yra 
išrengti kūdikį nuogą prieš maudynę 
ir tegu jis pabėgioja kokią 10 minu
čių. Paskiau išmaudykit kūdikį ir 
ištrinkite su grynu «vaikų pauderiu. 
Klauskite jūsų aptiekoriaus geriausio 
vaikų pauderio. Įtrinkite jį į kiekvie
ną odos raukšlę. Jis prašalina nie
žėjimą kuris \ atsiranda nuo drėgnu
mo ir prakaito. Jis išgydo suskirdu
sią odą ir suteikia kūdikiui vėsumo.

Labai karštoje dienoje patartina 
maudyti kūdikį keletą sykių dienoje 
drungname vandeny ir išbarstyti ge
rai su pauderiu.

Kaip kūdikis atlieka savo išsimank- 
štinimą ir išpauderiuotas, tegul pa- 
miega tūlą laiką, taipgi tegul motina 
pasilsi arba tegul užbaigia savo dar
bą.

Nekutonkite kadikio bile kada. Ku
tenimas yra negeras dalykas dėl kū
dikio nervų.

Kuonict kūdikis biskį paauga, šoki- 
nėkit sykiu,su kūdikiu., Kūdikiai tą 
mėgsta ir tas yra jiems į sveikatą.

Nedaleiskite kūdikiui žaisti ant 
grindų šaltame ore. Tegul jie žai
džia lovoje.

Nelaikykite kūdikio ilgai augštame 
krėsle. Kūdikis tenai negali žaisti 
ir negali tinkamai išsivystyti .
: i ■ >. . f ((Apskelbimas)

Jus žinote, kad jeigu 
4,500,000 pakelių ko 
norą yra parduodama i 
metus, tai turi būt ge
ras dalykas.

Puritan 
Malt

CHhAGOS 
ŽINIOS

PuriTan
’S’MAITS

KHighe9t Ūuafity"

šiandie, liepos 24 d. 8 val« va
kare, Raymond svetainėje įvy
ks Vilniaus Vadavimo Komiteto 
susirinkimas. Bus aptariama 
daug naudingų ir įdomių daly
kų: kaip stovi dabar okupuoto 
krašto reikalai, koks turėtų L>uti 
musų atsinešimas prie to kraš- 

to, ar negalėtumėm prigelbėti 
\ riniaus lietuvia ;-,o kovoti s.i 
lenkišku šovi-rizmu ir tt.

Kas tuvit atliekamo laiko ir 
nesate užimti ta valafida, malo
nėkite atsilankyti ir atsinešti 
su savim naujų sumanymų. 
Nors oras yra karštas, bet jis 
neturėtų sulaikyti mus nuo atsi

lankymo. Pareiga stovi augš- 
čiau smagumo. Susirinkime bus 
priimami nauji nariai ir renka
ma kita valdyba, kuri varys pir
myn pradėtąjį veikimą.—Narys

piivatiikų gydymai kambarį*
čia atėję gauna 

geriau s į Ameriko- 
nišką i* ^ope- p SA
jišką be d* gydy- VM
mo. Diek Ui skai- '
čius žinotu «£<y- PJ /B
domų kasdiftu per y
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį jZM
patarnavimą že- 
miausia kaina. To ■■ 
kį nvokesM gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas neraika.* 
lauja užmesti savo ligą. i

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Viaiika pa

slaptis yra užtikrinta. j

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

kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių ' 

iki 5 augšto. 
Trisdešimt metų toje važioje vietoje. 
Pričwirno kambarys 506 dėl vyrų. 
PriSnairao kambarys 608 dėl moterų.

Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
▼ai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, seredejt te 
•ubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

selfredUCING

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausme 
Bridge geriausio aukso, Su muši 
pieitom galima valgyti kiečiausiu mai 
stą. Gai antuo j am o visą savo darbų, i 
Žemas musų kain/>«. Sergėkite sa« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47tta Street.
Netoli Ashland Avė.

/11 3
■ '■■'č 11 '1

• • A

iii Hi |f k fl



M ■■M

ietuvių Rageliuose savo draugę Alice. Antose ir 
“Bilius” jau rengėsi . prie ves
tuvių, bet pamatęs Alice jis pra
dėjo nebesiskubinti, nes jį pavi
liojo Jos gražios akys. Antosei 
tai nepatiko ir abi draugės išsi
skyrė, o Bilius, nuėjo kariuo
menėn. Kada jis sugryžo iš ka
riuomenės, jis apsivedė su Ali
ce.

Antosė bandė visą tai užmirš
ti ir nuėjo dirbti. Bet likimas 
papainiojo taip, kad sugryžęs iš 
kariuomenės Bilius irgi susira
do darbą kaip tik toje pačioje 
dirbtuvėje, kur dirbo ir Antosė. 

sudylusį centą | Jiedu vėl pradėjo draugautis ir 
kada Bilius išvažiavo gydytis į 
Tuscon, Ariz., nuo užsinuodiji- 
jno gasais Fra nei joj e, abi jam 
rašinėjo laiškus.

Sugrįžęs iš Arizonos Bilius 
pareikalavo perskyrų nuo savo 
Alice ir juos gavo pernai vasa
rą. Už kelių mėnesių jis apsive
dė su Antose ir apsigyveno pas 
jos tėvus 3540 So- Mozart Avė. 
Kartu jis įstojo į Illinois univer
sitetą. Išpradžių jiedu buvo lai
mingi, bet neilgam. Po kelių mė
nesių jis jai pranešė, kad jis ne
gali užmiršti savo pirmosios pa
čios, kuri ir po perskirų nepa
liovė susirašinėti su juo. Ilgai
niui priėjo prie to, kad jis para
šė Antosei, kad jis tebemyli sa
vo Alice, prisipažino, kad jiedu 
tankiai susieina ir paprašė per
skirų, kad jis galėtų vėl apsive- 

Wm. Sarpalius mylėjo vieną, ap- sti su Alice.
sivedė su kita, paskui sugryžo 
prie pirmosios savo meilės, 
bet dabar nori gryžti prie pir
mosios pačios.

Franešimai
NAUJIENOS, Chicgga, UI

JIESKII i’A«TNERIĮJ REIKIA DARBININKU
n

PARDAVIMUI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Siuntinėja šlamštus
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Pajieškau Pusininko 
Arba Pusininkes

VYRŲ

Ketvirtadienis, Liep. 24, ’24

NAMAI-ZEME

Gents’ 
teipgi 

išdirb-
Pastaruoju laiku atsirado ant 

mano stalo koks tai laikraštėlis 
brošiūros formoje. Atplėšiau, 
žiūriu “Burtininkas”, šiaip man 
pats jo jau antgalvis davė su
prasti, kad bevertis šlamštas, 
bet kada mano vardu prisiųsta, 
tai ėmiau jį peržiūrėti. Peržiu
rėjau — nė už 
jame nieko gera neradau. įdė
tas nuvalkiotas “kabalas” ir 
kelios neva pastabos. Vienoje jų 
sakom#: “Naujienos” viską gū
žinančios, bet nesužinojo, kur 
L. A. B. randasi. Aš galiu jums 
pasakyti, kad “L. A. B.” yra 
Lietuvių Atburimo Bendrovė 
ir leidžia šitą šlamštelį “Burti
ninką”. Jos kompanija susideda 
iš vieno patrioto (nordikų ra
sės), o spausdina Bridgeporto 
“newspapermanai”.

Mat leidžiant grynai moksli
nius leidinius pelno nėra, o žino
jimo reikalauja neapiĮbotai 
daug, tai reikia leisti mulkini
mo “žurnalus.” —Rep.

KASDIEN tamsta guli prisirašyta 
/rie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar *>esi prisirašęs. Dina
mas kas savaiti po dolerį-kitą, nai 
nepatšmysi kaip susidėsi užtektinai 

1 nusipirkus sau namelį.
Naujiena Spulka 

1739 S. Halsted St

I Dry Goods ir Ladies’ and 
Furnishing štorą, kuk galima 
vesti kriaučiaus biznį. Vieta 
ta per 8 metus. Nors gaila butų 
parduoti visą biznį, bet jei reikalaus, 
kas, parduosiu arba mainysiu ant ki
to ko. 
siu.

VYRAI KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

pinigo, kad

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

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

Raymond Cha-

prie orkestros

Ork. Kom.

Kuria jis dabar myli?

Ciceriečiams Naujienų skaitym
ams ir rėmėjams šiuo pranešame, 

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

—Naujienų Adm.

Nemokantį biznio, išmokin- 
, Savininkas,

.3310 So. Halsted St.,
Chicago, Illinois.

ĮVAIRUS skhbimai
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

________ Tel. Yards 7282._________ 
STOGDENGYSTfi

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

Padarykite savo liusą laiką bran
giu. Mes turime suorganizavę Lie
tuvių Skyrių jr reikalaujame keleto 
gerų ištikimų vyrų dirbti su mumis 
keletą valandų kasdieną arba keletą 
dienų kas savaitė, per visus šiuos 
šiuos metus. Jus galite atlikti šį 
darbą labai lengvai, be atsitraukimo 
nuo dabartinio Jūsų užsiėmimo, labai 
geras pelnas. Puikus pakėlimas 
venime.

Atsišaukite greitai nuo 9:30 iš 
to iki 1 vai. po pietų.

Klauskite
ADAM MARKŪNAS 

Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
Room 800

Ist National Bank Building 
68 W. Monroe St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė rūkytos 
mėsos, Ice Sream, kendės, tabako ir 
cigarų krautuvė, turi būt parduota 
šią savaitę, biznis išdirbta per ilgus 
laikus* ,4 gražus kambariai pagyveni
mui, garadžius dėl karo, pigi renda, 
parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chica- 
gą, 5135 So. Halsted St.

PRANEŠU VISIEMS

gy

vy-

REIKIA vyro kontroliavimui gaso- 
lino stoties, kaipo partnerio. Reikia 
įnešti $1,750, algos $25 į savaitę ir 
pusė pelno. Vyras gali uždirbti $75 

savaitę. Patyrimo nereikia.
A t'di&Diiu'ii'A
109 N. Dearborn St., Room- 601 

Klauskite managerio

i

REIKIA —
Patyrusių boilerių į skudurų J 

atkarpų šapą.

PARDAVIMUI pigiai delika
tesen. Priežastis pardavimo — 
liga.

Atsišaukite,
741 W. 51 St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis ge
rai išdirbtas, visokių tautų ap
gyventa vieta; parduosiu grei
tai, M. Romanauskas, 836 West 
Cullerton St. arba 20 St.

Kurie pirkote ukes ir gyvenate Chi
cagoj, jei turite kokį reikalą ateikit 
pasikalbėti . Arba tie kurie manote 
pirkti, ar norite pirkti ar parduoti ar 
mainyti, meldžiu atsilankyti, ligi 
LIEPOS 26 DIENOS aš busiu Chica- 
goj, esu atvažiavęs su reikalais. Se
niausias ir teisingiausias ūkių parda
vėjas. Turiu visokių ūkių: su javais 
ir gyvuliais, gerais namais ir puikiais 
sodnais, ant kranto ežerų, žodžiu sa
kant tokių, kokių kas nori, už pigiau
sią kainą ant lengvų išmokėjimų, lie
tuvių kolonijose ,derlinga žemė, prie 
gerų riiarketų.

P. D. ANDREKUS, 
4422 S. Arteflian Avė., Chicago, III. 

namas užpakalyj 
arba Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI groserne ir 
visokių smulkmenų krautuvė, 
sunarnu arba atskirai galima 
pirkti tos rūšies štorų arti nė
ra per visą blokų. Kreipkitės

6009 So. May St.

Specialis Bargenas
2 flatų, mūrinis, 5-5 dideli kamba

riai, sun parlor, aržuoliniai trimai vi
sur, hot water heat ,paipos ir boileris 
apdengti, skiepo lubos pleisteriuotos, 
2 karų garadžius, lotas 30x125, ran
dasi prie Maplewood Avė., netoli 63 
St., kaina labai pigi greitam pirkėjui. 
Savininkas,

2514 W. 63 St.
Phone Republic 1932

Antonina Žemaičiutė ir Ali- 
ce Urbaitė buvo artimos drau
gės nuo pat vaikystės. Ir kada 
Antosė įsimylėjo į jaunų Wil- 
liam Sarpalių, ir jiedu susižie
davo, tai ji paskaitė būtinai rei
kalingu supažindinti su juo ir

Afrtonina žemaičiutė io pra-1MDr?ugycstŠ8 J'ie!!‘vo£ Veliava An? 
symą išpildė; keletą dienų atgal, kus įvyks nedėlioję 27 liepos, io va?, 
per savo advokatąCharles C. ryto’ i^,I)avis S(iuare Park i La T) .. . . Grange mišką.
Koe, ji paprašė perskirų nuo Visi draugai, kurie turite savo au- 
Sarpaliaus, įvardydama savo tomobilius ir nežinote kaip.nųvažiuo- 
draugę Alice Urbaitę-Sarpalie- pribukite.i virš nurortyt’
nę, kuri dabar gyvena 3320 Ali- Visi tie draugai ir draugės, kurie 
burn Avė norėtų važiuoti su troku, tie turėtų

. ’ , . I pranešti Komitetui, nevėliau kaip iki
“Dviem dalykais negali pasi- Į penktadienio, kad butų 'galima pa- 

J. Motuz,tikėti , sako nusivylusi Antose: Lamdyti tioką. lianešti 
4306 So. Wood St.vienas — vyru, antras — mo

terimi. ar pasko-
“Orleano

NAMUS PAGRAŽINU!
Kam.' reikalinga namus išmolevoti, 

dekoruoti ir popieriuoti, aš atlieku 
darbą geriausiai, gražiausiai ir 
nebrangią kainą.

Reikale kreipkitės
WOLTER PROKUP,
3122 So. Wallace St., 

Tel. Yards 5377

L. DRAY, 
1342 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI 3 sėdynių barber- 
nė (Barber Shop). Sykiu parduodu 
ir rakandus, automobilių, pianus, vi
so 4 ruimų rakandus. Pirkti galima 
sykiu ar atskirai. Skubinkit gausit 
bargeną, nes apleidžiu miestą greitai.

Kreipkitės
3347 So. Wallace St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, skie
po lubos pleisteriuotos, 5-5 kambarių, 
platus lotas, naujas namas, aržuoli- 
niai trimingai, garu šildomas, netoli 
63 St. ir Kedzie Avė. Kaina $16,000, 
pinigais $5,500, kitus po $55 į mėnesį.

SECUR1TY REALTY CO.,
10 S. La Šalie St., 

Rm. 624.

uz AUTOMOBILIAI

vendai nedidelis 
su keturiais ruimais gyveni- 
Geistina vietą Bridgeporte, 

of Lake ar Brighton Park ir 
nuo ♦lietuviškų bažnyčių. Pra- 
laišku

•Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St., No. 133.

REIKALINGAS 
Storas 
mui. 
Tovvn 
netoli 
neškit

PARDAVIMUI automobilius “Hay- 
nes”. Modelis 21 metų. Visas geras, 
iek pat kaip naujas. Nųpirksit pi

giai. Priežastis pardavimo — 
sutikimas partnerių. Kreipkitės 

4203 So. Rockwell St.
2 lubos

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė, prie 
mokyklos, yra 4 kambariai, naujos 
mados įtaisymas, karštu vandeniu šil
doma .elektra .maudynes, 2 karų ga- 
radžius. Daugiau patirsit ant vietos, 

94 W. 4th St., 
$t. Charles, III.

ne-

RAKANDAI

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
minkštų gėrimų, saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvė. 4 kambariai 
gyvenimui. Turiu parduoti greit, iš
važiuoju j Lietuva.

FRANK PORMALIS,
732 W. 19th St.

Marųuette Mauor
Augštos klesos naujas 6 kambarių 

mūrinis bungalovv, sun parlor, visur 
aržuoliniai trimingai ,hot water heat, 
reikia tiktai $3,000 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais.

WEBER AND WILLIAMS 
BUILDERS, 

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

0
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KAS TURITE parduoti 
lint teatrališkų knygučių 
Mergelė”. Malonėkite pranešti, siun
tinėjimo ir susirašinėjimo lėšas atly
ginsiu. M. Dundulienė, 1258 N. 
Wood St., Chicago, III.

Valparaiso, Ind. — Lietuvių Moks
leivių Literatišką Draugija rengia 
draugišką išvažiavimą, kuris atsibus 
nedėlioj, liepos 27 d., ant kalno prie 
Siger’io ežero. Mes, ‘ mokseliviai 
kviečiame Chicagiečius, Gariečius ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti musų 
išvažiaviman ir praleisti šventadieni 
tyrame ore kartu su mumis. Del pa
rankamo surasti vietą kreipkitės j lie
tuvių mokselivių knygyną, 751 Cyrus 
Str. — Komitetas.

Didžiausį Pikniką šioj vasaroj su do
vanomis rengia Federacija Lietuvių 
Kliubų, nedėlioj, liepos 27 d., Stickney 
Park darže, Lyons, III. Pradžia 12 
vai. Kviečia visus Komitetas.

PASARGA
rfESIGA RSINA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 

alėtu žinoti, kaip elgtis su priduoda, 
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
tnai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint t sekamos di*» 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

jieškoji- 
jieškojl- 
apmoka-

pasirodo

IŠRENDAVOJIMUI
BRIGHTON PARK ANT RENDOS 

flatas, 6 gražus, dideli kambariai; 
naujas mūrinis namas ,gražioj vietoj, 
gražiai ištaisytas: elektra, vanos ir 
kiti parankumai.

Kreipkitės pas savininką:
4523 So. Francisco Avė.

RENDON 4' 5 ir6 kambarių 
flatai, yra elektra ir vanos, 
da nebrangi.

928 W. 14 St.
Tel. Canal 4814

ren^

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA KAMBARYS 

šviesus, švarus tinkamai, prirengtas 
dėl 2 asmenų. Parendavosiu vyrams, 
merginoms arba vedusiai porai (be 
vaikų). Paranki vieta prie mažos ir 
tykios šeimynos. Turi būti blaivus. 
Atsišaukite: 2857 So. Emerald Avė., 
kampas 29 St. (iš fronto 3 lubos).

PARSIDUODA furničiai ir 2 pa
gyvenimų namas, pirmais floras 7 
cainbarių, su sun parlor, rendos 
atneša $70 į mėnesį, antras floras 
5 kambarių, yra porčiai iš prie
do ir užpakalio, rendos į mėnesį 

$60.83, furnace šildomas. Ant tre
čių lubų yra kambarys, rendojasi 
už $25, yra vanduo ir elektra, ga
lima padaryti 4 kambarių flatą su 
mažu kaštu ir rendos gauti $45, 
3 karų garadžius, neša rendos $21. 
Beizmente šapa neša rendos $25, 
yra geras vištininkas su elektra. 
Lotas yra 37’/a P&jų, iš abiejų pu
sių po 15 pėdų tuštuma. Labai pui
kioj apielinkėj, pačioj širdy mies
telio, yra visi parankumai, kam
bariai puikiai išdekoruoti. Viso 
rendos neša į mėnesį $201.83. Par
duosiu už $13,000, greitam parda
vimui, nes savininkas važiuoja į 
Itiią valstiją ant farmos, $3700 yra 
morgičių, $6000 cash, kitus išmo
kėjimais.

J. Shusho, 10929 S. State St.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parloras, saldainių, cigarų 
smulkių dalykų krautuvė. 

657 W. 47 St. 
Tel. Boulevąrd 6856.

ir

PARSIDUODA 6 kamb. mū
rinis namas ir 2-jų karų mūri
nis garadžius, saules kambarys, 
“Fire place” book cases, miega
mas porčius; namas yra vė
liausios mados, 2-jų metų senu
mo ir randas dailioje vietoj arti 
Marųuette park ir Kedzie Avė. 
Parsiduoda labai pigiai $8250. 
T. Prospect 7107 6438 S. Troy st.

• LABAI gražus frontinis kam
barys ant rendos, dėl vieno ar
ba dviejų vyrų.
2931 Emerald Avė., 3rd floor 

Phone Victory 0854

RANDAI geras kambarys dėl dvie
jų merginų ar moterų, kurios galės 
pasigaminti sau ir man valgį namie. 
Ateikite, o susitaikysime. Esu 
mie po 6 vai. vakarais.

958 W. 36th St.,.
2 lubos iš užpakalio

JIESKO DARBO

na-

PARSIDUODA rakandai: Ice box, 
Siuvama mašina, Lova ir 2 Kėdės ir 
apvalas Stalas. Galima pirkti atski
rai ar visus krūvoj. Parduosiu pi
giai, nes neturiu kur sutalpinti, viskas 
geras stovyje.

1734 String St.,
2 fl. rear

PARSIDUODA rakandai 2 
kambarių, galima ir kambarius 
parendavoti, kambariai gražus, 
šviesus ir dideli.

713 W. 17th PI., 1 fl. rear

PARDAVIMUI
TURIU tuojau parduoti grojiklį pi

aną, nes apleidžiu miestą liepos 26. 
Parduosiu $700 vertės grojiklį pianą, 
su benčium, kabinetu ir 98 muzikos 
rolelių už $135, ir $11 už storage. 
Klauskit Mrs. Pluezaks grojiklio pia
no, 1398 Mihvaukee Avė., 1-mas 
augštas.

CIGARŲ krautuvė ir delikate- 
sen pardavimui.Gera vieta ilgam 
laikui lysas, 4 kamb. iš užpaka* 
lio. Parduosiu prieinama kaina, 
pardavimo priežastis, kitas biz
nis. 1848 W. 63rd St.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas sale 
ir garadžius dėl dvieili karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

2441 W. 45th Place
EXTRA

Pardavimui grosernė ir delikatesen, 
Jackson Parko apielinkėj, senai įsteig
tas biznis, nėra kompeticijos; pigi 
renda, su kambariais dėl gyvenimo. 
Del nesveikatos parduosiu uz bile tei
singą pasiūlymą.

1418 E. 58 St.

EXTRA BARGENAS
2 pečiai kietų ir minkštų anglių, 

stalas. Parsiduoda labaį pigiai ;ki 
pėtnyčios vakaro, turi būt parduota.

Atsišaukite
3608 So. Union Avė.

Pirmos lubos iš fronto

PARSIDUODA naujas 2-jų augštų 
muro namas 5 kamb. viršui ir 5 že
mai, visi kieto medžio trimingai, 
karštu vandeniu šildoma;- 2 karų mu
ro garadžius su vandeniu, auromis ir 
šviesa.

6154 So. Mozart St.
arti 62 St.

PARDAVIMUI Restaurantas arba 
mainysiu ant namo, Biznis išdirptas 
ir gera vieta, norėčiam- bizni gera da
ryti. Apleidžiu miestą, pasiskubinkit 
gausit bargeną.

Kreipkitės
5001 So. Ashland Avė.

PIRKIT NUO SAVININKO
Pardavimui 3 bizniavi lotai prie 

Westem Avė. ant 69 St., N. E. 
kampas ir 2 lotai ant Western Avė., 
prie 82 St. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
2033 W. 21 PI., 

Phone Canal 4982

NAMAI-ZEME

IŽO AKRŲ farma pardavimui, 
derlinga žemė, geri budinkai, 
netoli nuo mokyklos ir mieste
lio, parduosiu pigiai greitam 
pirkėjui. J. F. Kostohryz, Box 
26, R. 1, Melrose, Wis.

No. 1200. Graži bliuzka. Sukirp
tos mieros 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai, reikia 1*4 yar
do 36 colių materijos.

No. 1679. Suknelė ir kelnaitės. 
Sukirptos mieros 2, 4, 6, ir 8 metų 
mergaitėm*. 4 metų mergaitei reikia 
2^4 yafdo 36 colių materijos ir % 
yardo skirtingos materijos.

No. 1857. Patogus rūbas. Su
kirptos mieros 36, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 214 yardo 
36 colių materijos.

No. 1870. Gražiai išrodanti na
mie dėvėti suknia. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 3’4 yardo 36 
colių materijos ir % yardo stirtingos 
materijos.

No. 1882. Tinkanti į svečius eiti 
suknia. Kaip lengva ją pasiūdinti 
rodo čia nupiešta diagrama.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ii' 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3*4 yardo 40 colių ma
terijos.

No. 2O67._ I^abai pritinkanti sve- 
čiuosna dėvėti suknia. Sukirptos 
mieros 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 2 yardų 
36 colių materios ir 3 yardų skirtin
gos materijos.

No. 2069. Sniego suknia. Viena 
popuiiariškiausių šį sezoną. Sukirp-1 
tos mietos 14 metų, 16, 36, 88, 50 irlĮ^

rei-42 colių per krutinę. 36 mierai 
kia 3% yardo 36 arba 40 colių mate
rijos ir 2 yardų 7 colių stugų juostai,1 
taip 3 yardai stygelių apsiuvinėji- 
mui. ,

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių,, prašome iškirptu 
paduotą blankutę arba priduoti par 
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo George 

Mortin, pirmiau gyveno Lavalette, 
N. Y. ir Sea Side Park, N. J., turiu 
greitą ir’labai svarbų reikalą.

Meldžiu atsišaukti greitai,
jai kas žino, meldžiu man pranešti, 
busiu labai dėkingas.

Atsišaukite
JUSTIN WAIŠNIS, 
3126 So. Lowe Avė., 

Chicago, III.

arba

JIEŠKAU darbo už orderių išve- 
džiotoją, kolektorių: Turiu savo au
tomobilių. Kam toks žmogus reika
lingas, prašau atsišaukti.

M. KUNCEVIČIA, 
845 W. 33rd Place, 

Telefonas Yards 6061

REIKIA DARBININKU

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė 2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūly
mą galima nupirkti ir su panru. Biz
nis gerai išdirbtas, randąsi lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. Parsiduoda 
dėlto, kad turiu 2 bizniu. Taipgi mai
nyčia ant namo ar loto . Atsišaukit 
pas savininką.

2210 W. 22 Str.

RETAS BARGENAS
Pardavimui Road House, Whcat- 

field, Ind. 14 kambarių ir nesvaigina
mų gėrimų Annex, su rakandais ir 
visais prirengimais, kaina $5,000, pi
nigais $2,000, kitus išmoKėjimais.

VICTOR L. SCHLAEGER 
8821 Commercial Avė., 

Phone South Chicago 0764

Žiūrėkite Šitą

PARDUODU arba mainysiu medi
nį namą 3562 So. Halsted St. su ak
mens apačia, .Storas ir 4 kambariai, 
viršui 8 kambarių flatas. Barnė 2 
karam. Mainyčia ant mažo namo, ar 
loto šalę Chicagos. Kreipkitės prie 
savininko.

F. K., 548 W. 32nd St.

MOTERŲ
REIKALINGA mergina ar moteris 

j restauraciją prie išnešiojimo val
gio, kad ir nelabai Jbutų patyrusi. 
Geros sąlygos, nuolatinis darbas.

Atsišaukite
1947 So. Halsted St., 

Tel. Canal 2938

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, visokių tautu apgyventa vieta, 
yra 4 puikus kambariai, garadžius, 4 
metų lysas ,rendos $45 į mėžnesį. Sy
kiu parduosiu ir rakandus, viskas už 
$3750.

Atsišaukite
8856 Lowe Avė.

2 flatų medinis namas/ 5-5 kamba
rių ,akmeniniu pamatu, lotas 50x125, 
kaina $8500, netoli gražaus Mar
ųuette Parko, mokyklų ir bažnyčių. 
Nepraleiskite šios progos nepamatę 
šio bargeno. Atsišaukite šiandien.

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

MOKYKLOS

'NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti nvan pavyzdį No...............
Mieros ..........................  per krutinę

JIESKO PARTNERIU REIKIA DARBININKU
VYRŲ

GREITAS BARGENAS valymo ir 
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba
riais pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, dabar parduosiu už 
$250, nes turiu parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

209 W. '51 st St., 
arti Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 6 
iy2 augšto cottage, 
$1,000, kaina $6,500. 
pirkinys,

5923 So. Robey
Tel. Diversey 1971

kambarių 
pinigais 

Geriausis

st.

EXTRA BARGENAS

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas J r valst.)

REIKIA PARTNERIO PRIE 
BIZNIO

Proga jaunam vyrui prisidėti 
prie Chicagoje įsteigtos korpora
cijos, kurios tikslas butų padary
ti čia sau ateitį. Aplikantas turi 
būti geras darbininkas, teisingas ir 
galįs įnešti $2,000 iki $3,000, kurie 
bus pilnai apsaugoti. AJgos $50 i 
savaitę ir pasidalinimas pelno. At
sakykite angliškai. Pasimatykite 
su Mr. Kaspar, Room 1110

110 S. Dearborn St.

REIKIA bučerio patyrusio 
savo darbe. Darbas ant 
sados.

1840 So. Halsted St. 
Tel. Canal 5821

vi-

REIKALINGAS senyvas vy
ras dirpti ant farmos.

Kreipkitės
11750 So. Ashland Avė* -

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, naujausios mados įtaisai; biznis 
už cash; parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Pardavimo priežastis — liga.

J. REKAŠIUS,
3300 So. Wallace St.

PARDAVIMUI lotai, 33 pėdų 
platumo, ant 103 Place 
State St. ir Perry Avė.

tarp

GREITAI turiu parduoti ąžuolo 
grojiklį pianą ir Brunswick mo- 
nagany viktrolą, visais rekordais ir 
voleliais, visai pigiai.

Kreipkitės k
4445 S, Artesian Avė 

Phdttė Lafhyetlė 1183 _

Kreipkitės:
W. C. WOOD 

John Buika
Parkway bldg.

11055 So. Michigan Avė*

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką. prižiūrėjimą 
ųs išmoksite į kėlės savaites, kaip 

atlikti didelius darbus. Darbas kol 
ųs mokinsitės o kaip užbaigsite, 
ai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI.

1507 Madiaon St.




