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Gruzija sukilo prieš sovietus
Puse Gruzijos su

kilėlių rankose
Kinuos kilo pilietinis karas
A. D. F. tardo “darbininkų lyde
rius” atlankiusius p. Coolidge’ą
Gruzija ir Azerbedžanas 

sukilo. prieš bolševikus
Pusė Gruzijos krašto esu jau 

sukilėlių rankose; kova te
besitęsianti

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 
3.— Gruzijos atstovų gauto
mis čia žiniomis, Gruzija ir 
Azerbedžanas sukilę prieš 
Maskvos sovietų režimą. Jau 
penkios dienos kaip tęsias ko
va sukilėlių prieš bolševikų jė
gas, ir pusė Gruzijos krašto 
jau esą sukilėlių rankose.

Batumo gatvėse šiuo tarpu 
einanti atkakli ir kruvina ko
va.

Daug užmuštų ir sužeistų
LONDONAS, rugsėjo 3. — 

Gruzinų atstovybės Londone 
gauta iš Konstantinopolio te
legrama praneša, kad Gruzijoj 
ir Azerbedžane kilęs maištas 
prieš okupacines sovietų Rusi
jos jėgas. Įvykę kruvinų mū
šių su okupantais ir daug esą 
nukautų ir sužeistų. Susisieki
mas geležinkeliais ir telegrafu 
esąs nutrauktas.

Britų oficialūs sferos iki šiol 
nėra gavusios jokių žinių, ku
rios tuos pranešimus patvirtin
tų.

[Rugsėjo 1 dieną telegrama 
iš Gruzijos sostinės Tifliso, 
gauta per Maskvą, skelbė, kad 
praeitą penktadienį Gruzijoj 
buvę bandyta nuversti sovietų 
režimas: keliuose miestuose ir 
miesteliuose įvykę sukilimai, 
bet' jie buvę bolševikų jėgų 
nugniaužti. Oficialis Gruzijos 
komisarų tarybos pranešimas 
skelbė, kad sukilimas visai 
esąs likviduotas ir sukilimo va
dai areštuoti].

Kiliuose prasidėjo 
pilietinis karas

* /''

šanghajun suplaukė apie 100,- 
000 karo pabėgėlių. Ameri
ka siunčia daugiau karo lai
vų Į šanghajų.

ŠANCHAJUS, Kinai, nigs. 
3.— Pilietinis Kinų karas pra
sidėjo. Mūšiai tarp dviejų, 
tarp savęs besivaržančių, pro
vincijų gubernatorių kariuo
menių eina ties Huangtu, neto
li Šanghajaus, ir, kaip pranc-
Šimai skelbia, mūšio linija tę
sias į pajūrį, Vusungo kryp
tim. Iki šiol tečiau nė viena 
nė antra pusė kiek didesnio žy
gio nepadarė. Laukiama dides
nio mūšio rytoj ties Nansian- 
gu. apie
šanghajaus.

Pranešimas 
skelbia, kad 
Mandžurijos

dvyliką mylių nuo ninku) unijos pirmininkas p. T. kuriame siūlo jam miesto pa

iš Hongkongo 
Dr. Sun Jat-sen, 
mili (arinio (likta- 

tomus Čang Tso-lino prieši
ninkas, planuojąs ekspediciją 
siauri n. Žinios iš Mukdeno sa
ko. kad dv* M mdžurijos armi
jos žygiuojančio.! iš dviejų pu
siu Gaižiosios suuos linkui.

100,000 karo pabėgėlių
ŠANGHAJUS, rūgs. 3. — 

Krašto gyventojai, bijodami 
patekti tarp dviejų besipešan
čių kariuomenių ugnies, ėmė 
plaukte plaukti į šanghajų ir 
ligi traukinių begiojįmas Šan- 
ghajaus-Nankino geležinkeliu 
nutraukta, miestan ir j jo 
priemiesčius suplaukė daugiau 
nei šimtas tūkstančių pabėgė
lių.. _

Šanghajaus voluntirų korpu
sas ir šanghajaus apsaugos ka- 
liuomene, kurion įeina Ameri
kos ir Britų kariuomenių da
lys, pasiruošę ginti svetimša
lių miesto kvartalo ribas.

Svetimų valstybių karo 
laivai Kinuose

ŠANCHAJUS, rūgs. 8.— Tuo 
pačiu laikui, kai prasidėjo ka
riuomenes judėjimas išilgai 
Šanghajaus-Nankino geležin
kelio šanghajaus linkui, iš če- 
fu atvyko dar penki Amerikos 
ardomieji laivai. Dabar uoste 
randasi dvidešimt svetimų val
stybių karo laivų, būtent: Jung
tinių Valstijų vienuolika, Bri
tų keturi, Francijos du ir Ja
ponijos trys. Be to dar du 
Jungtinių Valstijų ir vienas 
Japonijos karo laivai stovi Nuti
ki ne.

Visas pasažierinių ir preki
nių traukinių judėjimas Šan- 
(ghajaus-iNankino •geležį* nkeliu 
tapo praeitą naktį sustabdy
tas.

“Darbininky lyderiai” pas 
Prez. Coolidge’ą

Kas padengė visos tos delegaci
jos kelionės, hotelių ir auto
mobilių išlaidas?

WASIIINGTONAS, rūgs. 3.— 
Darbo Dienos šventę pas valsty
bės prezidentą Coolidge’ą buvo 
atsilankius “darbininkų lyde
rių” grupė pareikšti jam darbi
ninkų palankumą ir pagarbą.

Prezidentas priėmė juos labai 
meiliai, — “darbininkų lyde
riams” buvo suruošti Baltajame 
Name pietus.

Visa, kaip reikiant. Mat da-
bar prasidėjo rinkimų kampani
ja-

Kas buvo tie “darbininkų ly
deriai”?

Vadovavo jiems buvęs kadaise 
Longtshoremen’ų (uosto darbi -

V. O’Connor, kurs dabar betgi krašty atatinkamą žemes plotą 
yra Laivų Tarybos (Shipping fabrikui, jeigu tik Fordas sutik- 
Board) pirmininkas. Kiti taip- Į tų tokį automobilių fabriką 
jau, sako, ne ką bendrą beturį Lenkijoj įsteigti.

su darbininkų organizacijomis.
Tuo vizitu dabar stipriai susi

domėjo kitų politinių partijų 
viršųnės VVashingtono; susido
mėjo ir. pati Amerikos Darbo 
Federacija.

Pasirodė, kad šita “darbinin
kų lyderių’* delegacija pas re- 
publikonų partijos kandidatą p. 
Coolidge’ą buvo sužvejota,.atga
benta ir apmokėta.

žvejojimu pasirūpino patsai 
Shipping Boardo pirmininkas 
O’Connor. Bet kas apmokėjo vi
sas lėšas?

Vienam spaudos atstovui O’
Connor pasisakė, kad jis apmo
kėjęs dalį išlaidų; paskui vėl 
sakęs, kad jis “užfundijęs” “ke
letą pietų , kai kuriems savo 
draugams iš darbininkų tarpo, 
ką ir bet kas kitas galėtų pada
ryti”.

Tečiau O’Connoro vardu pada
ryta sąskaita už septyniasde
šimt kambarių geriausiame vie
šbuty. Jo vardu pateikta taip
jau didelė sąskaita už automobi
lius*

Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkai daro tardymą visų 
delegacijoj dalyvavusių asmenų, 
kad sužinojus, ar jie turi ką 
nors bendrą su unijomis, kaip 
kad buvo Baltojo Namo paskel-
bime paduota.

Amerikos Darbo Federacija, 
kaip žinia, nutarė remti ir ener
gingai remia progresyviųjų ti- 
kietą, kuriuo eina į-prezidentus' 
senatorius La Follette ir į vice
prezidentus senatorius Wheeler. 
Šis tariamų “darbininkų lyde
rių” vizitas pas p. Coolidge’ą 
tai republikonų triksas — pa- 
muilinti žmonėms akis,, buk dar
bininkų unijos remia republiko
nų kandidatą.

Paskola Vokietijai bus 
paskelbta spalio 15 dieną

PARYŽIUS, nigs. 3. — Repa
racijų komisijos žiniomis Da- 
wes’o plane numatytoji $200,- 
000,000 paskola Vokietijai bus 
spalio 15 dieną vienu kartu pa
siūlyta New Yorke, Londone, 
Amsterdame, Berline, Zueriche 
ir Madride.

Einant planu Amerikoj turės 
būt sukelta $100,000,000 pasko
los, Anglijoj $80,000,000, Švei
carijoj, Olandijoj, Ispanijoj ir 
Vokietijoj, bendrai, $20,000,000. 
Paskolos palukis nustatyta 8 
nuoš.

Pinigyno sekretorius Mellon
• apie Europos atsisteigimą

NEW YORKAS, rūgs. 3. — 
Laivu Mąjestic, vakar grįžęs iš 
Europos pinigyno sekretorius 
Mellon pareiškė, kad jo įsitikini
mu Europa, priėmus galų gale 
Dawes’o planą ir jį vykindama 
greitai pradėsianti taisytis ir 
po kurio laiko ji pasieksianti 
tokio geroves laipsnio, kuriame 
ji stovėjo pirm karo.

Lenkai kviečia Fordą
Nori, kad jis įsteigtų savo au 

toinobilių fabriką Lenkijoj

VARŠUVA, rūgs. 3. — Byd- 
goščo (Brombergo, lenkų Pome
ranijoj) miesto taryba pasiuntė 
Amerikos automobilių fabriki- 
ninkui Henry Ford’ui laišką,

Latviij pasiuntinys apie 
LalvijoHietuvos 

santykius
KAUNAS i Lž] — Latvijos 

pasiuntinys Lietuvoj p. Balodis 
priėmęs Eltos korespondentą iš
sireiškė apie visą eilę klausimų:

Lietuvos Latvijos santykiai.
Pastarųjų pusantrų metų bė

gy, sako p. Balodis, Latvijos 
Lietuvos kultūriniai, politiniai ir 

: visuomeniniai santykiai rodą ai
škią tendenciją pagerėti. Svar
biausiais nuotikiais šituo atžvil
giu reikią laikyti šių metų gegu
žes m. Kaune įvykusi Latvijos, 
Lietuvos, Estijos konferencija, 

■Latvijos nacionalinio teatro vie
šėjimas Lietuvos sostinėj ir lat
vių lietuvių nesenai įvykusis 
kongresas Rygoj. Latvijos už
sienių reikalų ministerio p. Sė
jos paaiškinimą spaudai jokiu 
budu negalima esą aiškinti kai
po toki, kurs keistų gegužės 
konferencijoj nustatytąją pa
grindinę liniją.
PabaJtijos valstybių sąjungos 

klausimas.
Manau, kad apie svarbųjį Pa

baltiįos valstybių sąjungos klau
simą mėgstama dažnai kalbėti 
perdaug plačiu užsimojimu, tal
pinant jon tokias tautas, kurių 
angštesnis politinis bendradar- 
bavimas tegalimas gal tiktai to
limesnėj ateity. Suprantama, 
Pabaltės valstybių sąjunga te
gali turėti vieną tikslą, būtent, 
tvirtinti naujųjų, ypaingai ma
žųjų valstybių * nepriklausomy
bę, kelti ekonominį gerbūvį ir 
užtikrinti taikos darbo galimu
mą. Užtat ypatinga svarba turi 
Būti duodama Kauno konferen
cijai, kurioj pasireiškė Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos aiškus no
ras prekybos klausimuose eiti 
toliau už vadinamojo didžiausio 
palankumo principą^ Latvį ja vis 
laikosi to nusistatymo, kad ne
trunkant turi būti pasirašyta 
ekonominė konvencija su ata
tinkamais punktais apie muito 
unijos įkūrimą tarp Latvijos ir 
Lietuvos ir, suprantama, Lietu
vos ir Estijos. Tasai svarbusis 
aktas turėtų lemiančios reikš
mės Pabaltės valstybių sąjungos 
tolimesniam vystymuisi.

RUSŲ ATSTOVYBĖS SKY
RIUS KLAIPĖDOJ

Teko patirti, kad greitu laiku 
Klaipėdoj atidaromas Rusų at
stovybės prekybos skyrius. •

Eorfis^
L_--------------- T-----------

Chicago ir apielinkė. — Apla
mai gražu; truputį šilčiau; leng
vas pietvakaris vėjas, — taip 
šiai dienai pranašauja oro pra
našas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 63° F.

šiandie saulė teka 6:16, lei
džiasi 7:22.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 3, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Belgijos, 100 frankų .................  $5.09
Danijos, 100 kronų ................... $16.43
Italijos, 100 lirų ...................... $4.43
Francijos, 100 frankų .......... $5.39
Lietuvos, 100 litų .......   $10.30
Norvegijos, 100 kronų ......   $13.85
Olandijos, 100 florinų ............. $38.65
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.85

Anglijos darbininky 
unijos kongresas

Dalyvauja 750 delegatų, atsto
vaujančių puspenkto milijono 
organizuotų darbininkų.

LONDONAS, rugsėjo 2. — 
Vakar liuli mieste prasidėjo 
penkiasdešimt šeštasai ‘metinis 
Didžiosios Britanijos darbinin
kų unijų kongresas. Suvažiavi
me dalyvauja 750 delegatų, at
stovaujančių puspenkto milijo
no (4,500,000) organizuotų An
glijos darbininkų.

Šita Didžiosios Britanijos dar
bininkų unijų organizacija ata- 
tinka maždaug Amerikos Darbo 
Federacijai. Nors techniškai ji 
ne politinė ir, kaipo organizaci
ja, yra atskira nuo Darbo Parti
jos, ji vis dėlto daro didelės įta
kos į Darbo Partijos politiką.

I '

Kairiasparnių lyderiai
Kongreso pirmininku šiemet 

•yra A. A. Purcell, žinomas sa
vo simpatijomis komunistams 
ir, kaipo parlamento narys, at
stovų rūmuose priklauso kairia
jam darbiečių sparnui.

Kongreso atidaromo joj kalboj 
Purcell pasakė, kad darbininkų 
valdžios likimas galįa būt nu
lemtas opozicija sutarčiai su so
vietų Rusija. Jis pritarė sutar
čiai ir rągino darbininkus rem
ti ją visa savo jėga. Jis parei
škė, kad nė vienos partijos val
džia dar nebuvo taip daug gera 
padarius darbininkų klasei, kaip 
dabartinė MacDęnaldo valdžia.

Kai kurie delegatai bolševikai 
— kaip tokiems pridera — iste- 
ringai koliojo darbininkų val
džią, sakydami, kad ji esanti 
darbininkams aršesnė, nei kuri 
nors buvus kapitalistinė valdžia.

Delegatas Pollitt, profesija 
Ratilius, reikalavo, kad profesi
nės unijos kontroliuotų visą val
džios politiką. Jis smerkė Da
wes’o planą ir plano priėmimą.

Senas angliakasių lyderis 
Smillie, kuris buvo laikomas 
kaipo ekstremistas, gynė darbi
ninkų valdžios politiką.

Komunistai neturi įtakos
Komunistai buvo įnešę rezo

liuciją, kurioj pareiškiama dar
bininkų valdžiai papeikimas. 
Rezoliucija betgi buvo dideliau- 
sia balsu didžiuma atmesta.

šitas pirmas bandymas paro
dė, kad komunistų įtaka visai 
hežymi.
Siūlo steigti naują internacio

nalą.
šios dienos posėdy komunis

tuojąs Londono delegatas Pollitt 
pasiūlė rezoliuciją steigti, nau
ją internacionalą, kurs sujung
tų Maskvos ir Amsterdamo pro
fesinių sąjungų internacionalus.

Pirmininkas Purcell dėl tokio 
sumanymo buvo nė šiltas, nė 
šaltas. Jis pareiškė, kad vieny
bė butų geras dalykas ir dėl jos 
vertėtų dirbti neatsižvelgiant, 
kas buvo praeity.

Tečiau parlamento narys ir 
vienas seniausių Anglijos socia
listų darbuotojų, Will Thorne, 
grieščiausiai tą pasiūlymą smer
kė.*

“Kiekvienas, — sako Thorne, 
—kas žino faktus, gali prieiti 
pi’ie vienintelės išvados, būtent, 
kad, atsižvelgiant į pavojingą ir 
šlykščiai koliojamą raudonųjų 
Maskvos delegatų kalbą, Apie 
kokią nors vienybę tarp musų 
ir Maskvos negali būt nė kal
bos.”

D’Annunzio - atsiskyrėlis
Italijos poetas ir karininkas 

užsidarė savo viloj ir nieko 
nebenorįs žinoti, kas dedas 
pasauly.

BiRESCIA, Italija, rugsėjo 3. 
—■ Garsus italų poetas ir kari
ninkas. Gabrielius D’Annunzio^ 
visai pasitraukė iš bet kurio 
dalyvavimo pasaulio dalykuo
se, užsidarydamas, kaip koks 
vienuolis, savo viloj. Taip bent 
jisai pats praneša .savo laiške, 
išspaudintam Provincia di 
Brescia laikrašty.

D’Annunzio sako:

“Prašau jus paskelbti, kad 
aš likau vienu vienas sau didus 
1919 metų artistas. Mano tvir
tas pasiryžimas —- neboti ir 
nežinoti, kas kur už mano vi
los ribų dedas.

“Kas vakaras aš deginu ant 
akmens aukuro krūvas per 
dieną gautų laiškų, jų visai ne
atidaręs ir neskaitęs. Visai 
tuščias darbas rašyti man, ly- 
gia'i tuščias darbas eiti pas ma
ne. Aš niekam neatsakau. Aš 
niekę neįsilcidžiu. Nė maldavi
mais nė akiplčšumu niekas ne- 
suardys mano vienišo užsida
rymo. Mano su nes gudrus ir 
gerai kanda. Ar dar kam ne
aišku?”

APIPLĖŠĖ BANKĄ

Keturi banditai, dienos metu, 
pMsišlavė tarp 25-50 tūkstan
čių dolerių.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 3. 
— šiandie vidudienį keturi ma
skuoti plėšikai apiplėšė Jeffer- 
son State banką. Įpuolę bankan 
jie revolveriais grūmodami vi
sus banko tarnautojus ir valdi
ninkus suvarė į voltą ir pasi
griebę pundus pinigų, tarp 25,-
000 ir 50,000 dolerių, paspruko ti bandymai prieiti prie kolekty- 
automobiliu. jvaus susitarimo nepavyko.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstum, niekur nerasi greites- 

, nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip 
NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 

PERLAIDOS.
Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 

kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovu ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo4arpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPĘASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

INI MJJ O E INI O S
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

. • 1

Wisconsinas nedalyvaus 
karo manifestacijose

, ■ y \

MADISON, Wis., rūgs. 3. — 
Wisconsino valstijos guberna
torius Blaine atsisakė paskelb
ti įsakymą, kad valstijos gvar
dija dalyvautų Apsaugos Die
nos manifestacijose, kurios, 
einant prezidento paskelbimu, 
turės įvykti šio mėnesio 12 
dieną.

Vaduodamasis gubernato
riaus nusistatymu, adjt. gene
rolas Immell esąs pareiškęs, 
kad nacionalės gvardijos da
lims nebus leista dalvvauti ka
rinėse manifestacijose, ir jei 
kurių dalių oficierai bandytų 
tatai daryti, butų paleisti iš 
tarnybos.

NORĖJO GAUTI $500,000 UŽ 
KARINĮ VANDENŲ 

PLANĄ

MANILA, Filipinai, rūgs- 3. 
— 31-os infanterijos karys 
Frank Gota liko areštuotas dėl 
bandymo parduoti svetimos val
stybės agentui Corregidoro 
apielinkės vandenų planą. Už tą 
planą karys norėjęs gauti 500 
tūkstančių dolerių.

J. V. AMBASADORIUS 
GRĮŽTA• <-

ROMA, rūgs. 3. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Romoj, 
p. Henry ĘLetcher, išplauks iš 
Neapolio į New Yorką rūgs. 9. 
Grįžta į Jungtines Valstijas 
dviem mėnesiam. 

i

ŠVEDIJOJ GRESIA ŪKIO 
DARBININKŲ STREIKAS

STOCKHOLMAS, rugsėjo 3. 
— Švedijoj gresia kilti visuoti
nas žemės ūkio darbininkų strei 
kas, kadangi keletą kartų dary-
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Maišelis kuris laiko prijungimus

savyje visus

MAKISClf AMINO IMU A

• HERE VVHENNOTINUSE

COMMONVVEAITH EDISON COMPANY ’
CHICAGO

Del dykai namie

852 West G3rd' St.
2950 East 92nd St.3127 Logan Blvd.

3935 West Madison St.
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NAUJIENOS, Chicagi), UI,

DEL PIL. P. B. KORESPON
DENCIJOS Iš KAUNO 
“SUKILIMAS KAUNO 

KALĖJIME” z

lie-

y—r*
Ketvirtadienis, rūgs. 4, 1924

Chicagoi Favorite Cleaner

THE FEDERAL

: KEEP YOUR ATTACHMtNTS

NAUJAS DALYKAS FEDERAL!
Padarytas pagal orderi Canvas

štai yra kasnors visai naujo — dar nebuvo pirmiau su-
teikiama su vacuum cleanenu. Gražus, storas canvas
maišelis yra pakabintas už perttres durių ir sutalpina

valvino įrankius kurie yra su Feųeral
' Elektriniu Cleaner iu. Jus gausite šį naują maišelį ir

pilną setą prirengimų BE EKSTRA IŠKAŠČIŲ!

"ražus, • $9.50 alumi*
nuin elektrinis percolato*

6 puodukų m i eros.
Jame galima išvirti labai
gardžia kava ir išrodo la
bai gražiai ant stalo. Duo
damas DYKAI su Federal,
tiktai trumpam laikui!

demonstravimu Federal saukite
Randolph 1280 — Local 536 arba 164

T7 COMMONWEALTH EDISON OBlectric shopO
72 VVest Adams Street

4562 Broadway

Labai Svarbi Žinia Važiuojantiems j 
Lietuvą Rugsėjo Mėnesi 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS 
Pirma Specialė Ekskursija Lietuvon į Klaipėdą 

Ant greito dvišriubinio, su naujausio išradimo dėl atsaugos 
kelionės įtaisymais

LAIVO “ESTONIA”
10 Rugsėjo (September) 1924 , ’

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

Trečios Klesos Laivakorčių/ Kainos: •
Į KLAIPĖDĄ — $107.00. f KAUNĄ $107.50

Karės Taksai Atskirai.
Atskiros kajutos dėl mažų ir didelių šeimynų su 2-4-0-8 lo

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

Laivas Puikus Gero Maisto į Valias
Švarumas ir Patogumas Malonus Patarnavimas 

Kintami Paveikslai.
O kas svarbiausia — jūsų tautietis-vadas p-nas Juozas Smitrus 
nuvež įj>ačią Klaipėdą, žinote patys ir gerai suprantat ką tas 
reiškia; jo patarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčė- 
dys jums daug klapato ir apsaugos nuo daug bereikalingų iškas- * 
čių ir išnaudojimo. — Todėl nelaukit, nes laikas neperilgas. — 
Tuojaus užsisakykit vietas, nusipirkit laivakortes ir apsirupin- 
kit reikalingais dokumentais pas savo vietinį agentą arba —

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway,
120 N. La Šalie Str

New York
Chicago, Iii.

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis,, suminkš

tinantis,' atšviežinantis if 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

•vteai Ir pajtegą suvedame I senus 1x naujus naznus, taipgi dtrb- 
(■▼Mk Caih arba ant iimoUjirao.

Pirmutini Lietavii Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS. Pm
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chlcage.

YOUR rYtd
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. O tuo St., Chicagi

Kalėji- 
praleisti 
dėmesio 
minėtoji

“Naujienų” 170 Nr. iš 15 
pos š. m. yra tilpusi pil. P. b. 
korespondencija .iš Kauno var
du “Sukilimas Kauno 
me”, kurios \ negalima 
be pastabos. Ypatingo 
aš kreipiu todėl, kad
pil. P. b. gana ifcoka korespon
dencija neatatinka aprašytojo 
įvykio tikrenybei ir yra parašy
ta iš pagautų įvykio dieną sklei
stųjų mieste niekuo nepamatuo
tų gandų ir jos tonas papuoš
tas savętiškais dažais. Nekal
bant jau apie kitką, korespon
dencijoje pažymima, kad iš ka
lėjimo esą pabėgę -apie 140 žmo
nių: apie 20 užmuštų — užmuš
tuosius neva vežę į ligonbučius 
ir t. t. Tuotarpu gi iš kalėjimo 
pabėgo tik 75 kaliniai, o užmuš
tų iš viso tebuvo tik vienas ka
linys,. todėl ir vežioti į ligoni
nes užmuštuosius, apart to vie
no, nebuvo iš kur.

Toliaus korespondencijoj tarp 
kitoko pabrėžiama, kad su po
litiniais iš 'kalėjimo pabėgo ir 
kriminaliniai kaliniai; iš ko reik 
suprasti, kad pabėgimą surengė 
ir išbėgiojo iš kalėjimo politi
niai kaliniai. Tuotarjrti gi tik
renybėje organizavo pabėgimą 
ir pabėgo iš kalėjimo tik vieni 
kriminaliniai, o politiniai prie 
įvykusio maišto visai nei nepri
sidėjo. Taigi kauniečiams skai
tant amerikiečių rimtam dien
raštyje ilgiausias koresponden
cijas apie visai nebūtus dalykus 
atrodo labai keista ir stebėti
na-

Rodosi, neklysiu, jog pil. P. 
b. yra nuolatinis “Naujienų” ko
respondentas. Todėl stačiai yra 
nesuprantama, kpkiems tiks
lams jis padavinėja į laikraštį 
iš gandų sugraibstytas ir nepa
matuotas žinias, kurios klaidi
na skaitytojus, žinomas daly
kas, kad klaidų nedaro tik tas, 
kas nieko neveikia, — taigi ir 
nuolat rašinųjant į laikraštį ži
nias kartais ir visai nejučiomis 
įsiskverbia labai negeistinų 
klaidų, kurių stačiai sunku yra 
(r išvengti — tai tokios klaidos 
yra davanotinos- Bet gi raši
nėti į laikraštį dirbtinas žinias 
su kokiais nors savotiškais iš
voksimais yra stačiai moralia 
nusižengimas ir neleistinas da
lykas, ko laikraščio bendradar
bis neprivalėtų daryti.

Baigdamas turiu pabrėžti, 
kad rašydamas šią pastabą ne
turėjau nei mažiausio tikslų 
įžeisti pil. P. b., bet vien tik 
skaičiau būtina savo pareiga 
pažymėti tai, kas, mano many
mu, spaudos dTrvoje yra nelei
stina ir smerktina.

— Pet. Klimka.

dų laukams apsėti. Aplamai: 
imant, šiemet Lietuvoj rugių 
bus žymiai mažiau dėlto galima 
laukti duonos ^pabrangimo.

Kviečiai, kurie iŠpavasario j 
daugiausia , buvo blogi, dabar 
veik visur yra geri — tiek žie
miniai tiek vasariniai. Vasaro
jus: miežiai, avižos, žirniai, li
nai ir bulvės daugelyje vietų 
atrodo gerai, o ypač labai gra
žių yra linų.\Vasarojus veįk«vi-. 
sur dar tebėra žalias ir tik apie 
Kauną ir kitur (pačiose aukš
tesnėse vietose) matyti baltuo
jančio ir vietomis jau piauna 
avižas ir miežius.

, — Pet. Klimka.

Antanas iš Padvos.

Dviračio evoliucija
Imdamas plunksną, nesu už

sibrėžęs iliustruoti technikinę 
dviračių išdirbinio plėtotę. Pa
siėmiau tiktai dviračiais važi
nėjimo evoliuciją. Kaip iš re- 
tybės išaugo-išsiplėtojo į šian
dien matomą dviračių didelį 
kiekį Lietuvoje. >

Kaip visa gamta, taip ir dvi
račių plėtotė-evoliucija stam
bių žinksnių daryti nemėgsta.

Jai tėra žinoma tik lėtas to- 
žings- 
kury-

kimo priemonėms ir dalinai 
jas išstūmė iš gyvenimo.

Dviračių vartojimas po di
džiojo karo pastebėtas žymiai 
didesnis. Gi paskutiniuoju 
penktmečiu ir vėliau dviračių 
kiekis nepaprastas.

Tik apsižvalgykim: vaikis 
pųičjęs nuo darbo pailsio mė
lti, užsisėdęs ant dviračio du
mia į miestą ar kitur šiokiais 
tokiais peikalais-interesais.

Prieš atlaidus ar kitas iškil
mes keliai pilni dviračiais va
žiuojančiųjų. Vienas geru — 
žibančiu, kitas blogu —■ nuru- 
dyjusiu, visi pasididžiuodami, 
didingi, mina ir it paukštis du
mia, palikdami toli užpakaly 
einančius ir arkliais važiuo
jančius.

Nors dąug-daųg vargo esti 
kol' išmoksta, dyįračiu važiuoti, 
tankiai slinkiai ar lengvai susi
žeisti galima. Niekas tam neat
sižvelgdamas, nors tenka jė
gos bei sveikatos aukoti,’ ieško 
progos nusipirkt i. dviratį. Tan
kiai ar šiaip įvairus tarnauto
jai savo pajamų dalį skiria įsi
gijimui dviračio.

DR. VAITT7SH, O. D.
Lietuvi j, Snerialte*M

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežaslitai galvos skau<ibjiirx) 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
iu elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamo 
j mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Nt-d. 10 1 p. p
1545 Weat 47th St.

Phone Hc.fAcvnrd ?f»89

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITftSj 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS. k

0

Tel. Bo ievard 0611 ir 0774 i- 
PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 

( DAVIMO RAŠTUS. I 
t Pasekmingai siunčiam pinigus ir j

• Parduodam Laivakortes, t *

perspektiva

ŠIEMET
NA

LIETUVOJ SU DUO
BUS STRIUKAI

Kaunas, 15 rugpiučio. — Ap
silankius provincijoj ir pasikalį 
bėjus su įvairių vietų ūkinin
kais, prisieina konstatuoti, kad 
šiemet Lietuvoj su duona bus 
striukai. Rugiai jau baigiami 
imti nuo laukų ir kaip pasirodo 
— jų derlius yra nekoks ir dau
gelyje vietų su rugiais yra vi
sai blogai. Kai kurie ūkininkai 
neturėsiu grudų nei sėklai. Da
lykas tame, kad žemesnėse vie
tose — kaip Šiaulių, Panevėžio, 
Rokiškio apskričiuęse ir kitur 
dėl buvusio rudeny ir pavasary 
.didelio šlapumo rugiai išgedo 
vietomis teišaugo veik vienos 
smilgos bei dirsės. Ir tokių blo
gų rugių kaikur nesurinkta nei 
pusės, kiek būdavo kitais me
tais- Gi apie Kauną ir Suvalki
joj kur laukai yra aukštesni ir 
šiemet rugiai užderėjo neblogai, 
o vietomis buvo ir visai' gerų. 
Bet dėl buvusių pradžioje rug
piučio mėnesyj didelių ir šiltų 
lietų nuplauti rugiai gerokai 
apipuvo ir sudigo ir kaip neku- 
rie ūkininkai nusiskundžia, tai 
dėl tokio sudigimo nebusią gru-

ne a t
auga, 
žino-

api- 
me-

mes

Dūlėjimas, žingsnis po 
nio ėjimas pirmyn, lėtus 
bos procesas.

Nieko pasaulyje urnai 
siranda. Iš mažo daikto 
didėja ir "virsta visiems 
mu, pap^iliaru daiktu.

Dviračio istorija Lietuvoje 
tėra nedidelė-jaunutė ir 
mauti vos kelias dešimtis 
tų.

Apie .dvidešimtį metų
nužengę praeitin pamatysime, 
jog dviratis buvo taip retas, 
o gal dar ir retesnis dalykas 
kaip kad šiandien koks naujos 
firmos traktorius arba gražių
jų lyčių-mergaičių dviračių 
(damskinių) kiekis, ar kitoniš
kos technikos išdirbinys.

Dviratis pirmučiausiai, žino
ma, pakliuvo į turtingojo žmo
gaus rankas ''ir ten pradėtas 
vartoti gyvenimo reikaluose.

Kaip kiekvienas technikos 
stebuklas, taip ir dviratis mu
sų tamsiosios liaudies buvo pa
lydimas įvairiausiomis 
mis 
pats
liaudies virsdavo kruvina au
ka. Žmonės pamatę važiuojant 
manydavo, kad tai su “velnio 
parietku”, išgelbėjimui pasau
lio nuo velnio išsiviešpatavimo 
žmogų ir dviratį sunaikindavo.

Gyvenimas palengva riedėjo 
mindamas nauja civilizacijos 
vagą. Kas vakar skaityta “vėli
nio išradimu”, šiandien nebe- 
skaitoma; pratilai veja protas, 
krinta burtai, i nuimama nuo 
dviračio prakeikimas.

Kas vakar dviratį skaitė pik
ta dvasia, šiandien Lis ant dvi- 

smarku- 
nors re i-

pikto- 
kalbomis ir kartais 
važiuojantis tamsiosios

račio užsisėdęs visu 
mu vaižuoja kokiais 
kalais.

Gyvenimas slinko
dviračiai vis plėtės ir plėtės 
žmonių tarpe; susisiekimas to-

pirmyn,

Kuomet žmogus gali su ark
liu nuvažiuoti kelią per 3 -4 

dviračiu daug kartų 
mažiau laiko »ugai- 

daugiau ką padirbsi, 
pasidarė didelis kon- 
pirmyktįčioms susisie-

vai., su 
greičiau;
šiuši —- 
Dviratis 
ku rentas

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimą* dantų be skaraaroo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pieitom galima valgyti kiečiausią mal
dų. Gai įrituojamo visų jimvo darbą, i) 
žemas musų kalnas, Sergėkite «av» 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

i—■ 11 S

K. |GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Susisiekimo 
šviesi...

Su laiku dviratį išstums iš 
pasaulio ir jo vietą užims or
laivis, kurio išradimu šiandien 
konkuruoja trys žymiausios 
technikos tėvynės, — Vokieti
ja, Franci j a ir Anglija, kuris 
bus daug patogesnis už dvira
tį ir kitokią susisiekimo prie
monę ir taip pat lengvai priei
namas, kaip ir dviratis.

Gyvenimas žengs toliau civi
lizacijos . keliu, atidengdamas 
prieš žmonijos akis nematytus 
technikos stebuklus.

Ž. Kalvarija,
1924 m. VII 9 d.

KORESPONDENCIJOS |

Detroit, Mich.
Kur tik. nepasisukši, visur 

girdi’ tik kalbant apie Amerikos 
Darbininkų Apšvietos Draugi
jos 2 kp. pikniką, kuris įvyks 
Nedelioj rugsėjo 7 d., Ever- 
green Picntc Park. Su kuriais 

tik teko sueiti, tai visi sako, 
kad rengiuos ateinančią nedė- 
lią važiuoti į Amerikos Darbi
ninkų Apšvietos Draugijos pik
niką. Ir visi sako, kad viena tik 
draugija yra Detroite, kuri to
kius linksnius piknikus suren
gia. Net daugelis dar ir dabar 
atsimina tą linksmą pikniką 4th 
of 'July. Apšvietos Draugijos 
kur suvažiavę, šoko, dainavo bei 
žaidė lietuviškus žaislus. Ir kiek 
teko patirti’ iš komisijos, tai šis 
paskutinis Amerikos Darbinin
kų Apšvietos Draugijos pikni
kai bus vienas iš puikiausių bu
vusių šiame sezone. Komisija 
tikrina, kad kas šiame piknike 
bus, tas bus linksmas per visą 
laiką iki ateinančių metų. O 
linksmu būti kožnas nori. To
dėl nedėlioj, rugsėjo 7 d. buk 
piknike A. D. A. D. ir buk links
mas visą laiką, nes linksmą 
žmogų visi myli, žiūrėk plates
nių informacijų musų apgarsi
nime. Kviečia rengėjai.

ir

Pluminjjo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai 4r boile
riai. Jie bus brangesnis po menesio 
«ej<užio. Sutaupykit pinigu tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haynvarket 1018. Haymarket 4251

—————————————I ■!.■■■ I , , J .. ........... .........—.... ........................................... I

DETROITE PASKUTINIS DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Kurį Rengia

Amerikos Darbininkų Apšvietos Draugija 2 Kp.'

Nedėlioję, Rugsėjo (Sept) 7 dieną, 1924
EVERGREEN PTKNIK 1‘ARh

į . * 7 ;W: Warren & Evergreen Rpad
Pradžia'” 10 vai. iš ryto. ;. < • L' '">■ Įžanga!'50c. ypatai. t ' 

GERBIAMIEJI LIETUVIAI:— ,
Šis piknikas, bus vienas iš puikiausių užbaigimui šio sezono. Bukite 

visi kas tik mylite linksmai laiką praleisti su draugais tyrame ore.
Kviečia RENGĖJAI.

PASARGA: — Važiuodami imkite Crosstown Throuch. gatvekaiį ir va
žiuokit W. Warren iki Bus’ą ir paėnr? Bus’ą važiuokite iki Evergreen Road.1 
Su automobiliais važiuokite W. Warren Avė. iki Evergreen Road, tenai pa
sukit po dešinei ir toj giraitėj piknikas.

1545 Weat 471 h Street, 
Ncto/i AafcmuiS Ate.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulhnan 5147

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Afcher 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

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANTELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nito 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Reumatizmas
Metuose 1893 aš įgavau ratfmenų ir 

sub-acutc Reuniatiz.nui. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 3 metus. Aš bandžiau viso
kia? gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai išgydė 
mano ir tokia negeras mano stovis dau
giau. nebegrįžo. Aš daviau, jį kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu- 
Jėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš .noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo i>ile formos raumeninlų ir sutinimų 
pe.r narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto “Home 
Ireatment,” ncįt ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų ir adresų ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jį pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pasalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus $1, Rot su
praskite, as nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas ? Kodėl kentėti ilgiau, 

'“n’TPA’P?*. yra pasiūlomas dykai? Neatideliokit; Rašykite šiandien.
Mark H. Jackson, No. 61 K. Durston 

Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
ateakomingas už teisin&umę Bteitmento.

ILSON 
"ashion 
OE STOR

Vien tik Lietuviu krautuvė

3

1720 VVest Chicago Avė.
į

Tel. Haymarket 110.1
Veda bylas visuose teismuose.’ 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybe. Utarninko ir ketver- 
go vakare Naujienų^ofise

1739 So. Halsted St. <

“ • ----------------- * ' A

A; A. OIis
ADVOKATAS

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

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo| 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGOZIONAS
ADVOKATAS

Ved* bvltu Vinco** Tei«muo*«. Kgrami 
nuoj* Abritraktus, Padal-o pirkimo Ir 
o *r davimo Dokumertm ir įgaliojimo*

7 South Dearborn Street 
Telefonu Randolph 3261

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonu Canal 1667.

........................... ~ .

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: PnŲir/an 6377

k

Tel. Dearborn 9057

A. A. SiAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 » 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 \V. Washington St.
Tel. Central 6200 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

So. La Šalie St. Room 520
Tel. Central 6390

3223 S. Halsted St., Gliicago 
Tel. Yords 4681

29

Vak

HELEN BELMEN JERRY
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Western Avė.
Telefonas Lafayette 4089

Valandos: Nuo 7 iki 9 vąkar.iis, 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

J BUCERZAN
ADVOKATAS
Noiary Public 

34G5 Dcodor Street 
Faune? Indiana Harboi ^79,

ILgI'-t. InC
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Ketvirtadienis, rūgs. 4, 1924

L S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Rugsėjo 4,1924 Eilinis No. 74

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

LJS.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontaa, 1789 So 

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

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 8210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 26 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, 4188 Archer Avė.

— visi Chicago, Iii.

MacDonaldas apie socia
lizmo tikslą

(Ištraukos jo pasikalbėjimų su 
laikraštininku E. P. Bell)

Vertė A. žymontas

Socializmas yra religinis* ir 
populiaris patarnavimas — gi
lus fizinis, protinis ir moralis 
entuziazmas. Ir moralis gerbu- 
vis žmonių šeimynos. Iš intelek- 
tualės pusės — mąstymo ir te
orijos — jis yra mokslinis pro
gramas socialio gerbūvio- Prak
tišku žvilgsniu iki dabartinių 
laikų, jis yra nuolatinis besivyr 
stymas mokslinio, legislatyvio ir 
administratyvio judėjimo, kad 
atsiekus savo idealo.

Socializmas yra priešininkas 
dideliems turtams. Jis taipgi ne
pripažįsta labdarybės. Socialė 
rekonstrukcija yra gera gyduo
lė nuo labdarybių ir didelių lo
bių.

Materializmas, vulgaringu- 
mas, stoka grožės mintyse ir 
sieloje, užmiršimas žmonių ver
tės, — socializmas tų dalykų 
nepakenčia. Socializmas norėtų 
padaryti žmones protaujančiais, 
simpatingais, maloniais ir gra
žiais visame pasaulyje.

Musų amžius yra nepapras
tas amžius, bet jis nėra krikš
čioniškas amžius. Musų siekis 
yra prie žinojimo; mes privalo
me siekti prie kultūros. Mes iš
mokome kaip lakioti fiziniai; 
mes privalome išmokti lakioti 
ir savo sieloje. Musu dideli lai
mėjimai suteikė mums daug ma
lonumo. Mes dar turime išmok
ti, kaip naudotis tuo malonu
mu. Turime 'išmokti būti rai- 
mus.

Socializmas < yra serioziškas, 
rimtas dalykas. Socializmas no
ri atsteigti draugiją naujais pa
grindais. Socializmas stoja už 
grynumą pavienio asmens, už 
grynumą šeimyninio gyvenimo, 
už inteligentiją, už garbę ir už 
ištvermę politikoje.

Mes dabar turime dabai pa
viršutinį gyvenimą. Yra per
daug išpustų pūslinių gaudyto
jui, — “didelės garbės” ir auk
sinių žibučių. Prieš tokius smul
kius dalykus Socializmas kovo
ja ir kelia revoliuciją.

Socializmas yra didelis sieki
nys prie žmonijos gerbūvio.

Socializmas nepritaria prie
vartai.

Socializmas yra sveikata, bet 
ne liga. Jis yra žmoniškumas, 
bet ne barbarizmas. Tai yra in- 
telektualis ir moralis veiksnys. 
Jis kovoja su pagelba intelek
tualių ir moralių ginklų. Jis per
tikrina žmones ir priima į sa
vo eiles; bet neverčia Juos po 
prievarta prie savęs.

Komunizmas yra labai blogas 
dalykas. Jis yra klaidingas — 
visai klaidingas. Socializmas yra ! 
labai priešingas tiranlijai- Jis 
netiki į proletariato diktatūrą. 
Socializmas nori prašalinti vi- • 
sus minties suvaržymus teisin
gi! vyrų ir moterų. »

Socialistai yra dideli apsaugo-
tojai individualizmo. Jie yra valgis ir gėrimas. Jiems reikia 
vienatiniai inteligentingi indivi-, rūbų, reikia namų. Bet nei vie- 
dualistai. Tokie individualistai, ' nas tų dalykų nėra jiems malo- 
kin ie gerbia individualizmą. Kas nūs, jie kenčia sielos skausmus, 
yra gera iš tokio inaividualiz-j (Bus cįaugiau)

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per
Naujienų kaHegramųs.

L.S.S. VIII Rajono Centro
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skama^akas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, III.

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

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

Finansų Sekr. — O. Banienė, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

mo, jei jis negali prašalinti tų 
sąlygų, kuriose individualistas 
negali būti individualistu. As
meninė laisvė yra individualiz
mas, — pakenčiamas individua
lizmas. Socializmas stovi už tik
rą, ne dirbtiną, asmeninę lais
vę. Tikra asmeninė laisvė gali 
ateiti tiktai per mokslinę socia- 
lę organizaciją, kuri pripažįsta 
žmogaus asmenį pirmiausiai ir 
nepavergia jo, kaip dabar kad 
daro finansininkai ir industri
nės mašinos.

Nėra mažiausios [ abejonės, 
mano manymu, kad socialistai 
yra pionieriai mąstytotojai dėl 
politinių ir socialių reformų pa
saulyje. Vienas labai žymus rei
škinys yra pas socialistus; kad 
jie labai gerbia žmoniją, bet ne
tiki į kumščio jėgą. Kitos mu
sų senos partijos visai, nemano 
apie kitus žmones. Jos tik lai
kosi grynai savo reikalų ir se
nų papročių. Jos nesuteikė pa
sauliui taikos. Jos nesuteikė jo
kio malonumo. Jos paliko dau
gumą žmonių alkanais, menkai 
apsirengusiais ir prastose na
muose gyvenančiais. Milionai 
darbininkų — asmenys, kurie 
sudaro pagrindą socialės struk
tūros ~ jiems neduota tinka
mų namų, o kiti šimtai tūkstan
čių, neturi jokių namų. Bet jie 
dar nėra nuilsę įtikinėti mus., 
kad jie yra atsiųsti iš dangaus, 
vesti ir valdyti kitus žmones

Darbininkų partija žino dau
giau, negu kitos partijos apie 
žmones, kaipo žmones; negu 
vien tiktai kaipo ekonominę vie
nutę. Darbininkų pa-’tij'a pažį
sta žmones labiau, todėl, kad ji 
turi artimesnių ryšių su jais. 
Darbininkai ir jų kova, — tai 
Darbo Partijos Universitetas- 
Musų Partija žino, kad jei jus
turite reikalo su pelitine eko
nomija, jus tuomet turite rei
kalo su žmonių siela, 'žmonių 
siela yra didelis ir komplikuo
tas dalykas. Ji yra daug plates
nė negu konservatizmas arbai li
beralizmas. Vien tik Socializ
mas yra užtektinai didelis, kad 
apimtų žmonių sielas. Ir kol jus 

' neužgančdinsite žmonių sielos 

1— jus negalite įsteigti pasek
mingos draugijos.

Todėl kad jus negalėsite ap
imti vienatinio gyvenime prin- 
cipo-individualio ir socialio išsi- 

į vystymo — laisves.

Tiesa, kad mes, socialistai, 
esame poetai- Niekur nėra ge
ros politikos be poezijos. Poezi
ja guli širdyje žmonių gyveųi- 

. me. Kiekvienas mažas ^kūdikis 
gatvėje yra poetas. Yra .nepa
taisoma klaida, kad musų seno

sios partijos neturi jokio pajau
timo link poezijos. Jeigu jos tu
rėtų tą gražią gamtos dovaną, 
jos nebūtų daleidusios taip bai
siai pažeminti žmonių jausmus 
ir jų troškimus.

Socialistai yra linkę prie ar- 
tizmo ir klasinės literatūros to
dėl, kad jie yra humahistai. Jie 
nori, kad žmonės ir visa drau
gija paliktų žmoniška- Meilė vi
suose jos formose, yra pačia
me viduryje socialistų įsitikini
mo. žmonėms yra reikalingas

NAUJIENOS, Chicago, UI

La Follette, Davis, Fostei 
ar Coolidge?

iNesikarščiuokit. Jus nejausi
te jokio skirtumo savo pinigų 
maišelyje, kuris iš jų bus iš
rinktas prezidentu. Bet nežiū
rint to, visgi yra skirtumas iš 
tų kandidatų į prezidentus.

Jeigu pažiūrėsime į senąsias 
abidvi partijas, — republikonų 
ir demokratų, —' tai' skirtumo 
tarpe jų nėra jokio, — jos abi
dvi yra kapitalistų klasės par
tijos ir abidvi gina kapitalis
tų reikalus. Balsuoti už re- 
publikonus ar demokratuš dar
bininkai negali. Jeigu kuris 
darbininkas balsuos už tas par
tijas, tai jis tiesioginiai nusi
deda prieš savo klasę. Jis savo 
balsu remia savo priešus.

Nei vienas darbininkas ne
privalėtų balsuoti nei, už Davis, 
nei už Coolidge.

Bet dar yra du kandidatai: 
La Follette ir Foster. Už kurį 
iš tų dviejų darbininkai priva
lėtų balsuoti?

Fosteris, kaip žinia, yra ko
munistų kandidatas ir daugiau
siai gauna paramos iš tokių 
žmonių, kurie dar neturi pilie
tinių popierių, — nepiliečių. 
Taipgi jis gauna paramos ir iš 
Maskvos davatkų. Bet Ameri
kos darbininkai proletariato 
diktatūrai nepritaria. Todėl 
kas balsuos už Fosterį, tas tik 
savo balsą numes šalin, nes 
Fosteris, galima iš kalno pra
našauti, mažai gaus balsų, nes 
jo partija jokios reikšmes dar
bininkų judėjime neturi. Fos
teris ir jo pasekėjai yra tik
tai išpusto burbulo gaudytojai. 
Jie yra svajotojai, bet ne realis
tai. Už Fosterį protaujantys 
piliečiai turėtų nebalsuoti, nes 
vėjų nusugaudysi. O Fosterio 
partija yra vėjavaikių partija.

Lieka vienatinis kandidatas 
į Jungtinių Valstijų preziden
tus, — tai La Follette. Jis šį
met yra remiamas visos šalies 
organizuotų darbininkų. Nors 
yra užmetinėjama, kad jis yra 
republikonas, bet jis nėra nei 
republikonas, nei demokratas. 
Jis šiose rinkimuose eina kai
po Nepriklausomo Politinio 
Veikimo kandidatas. Socialistų 
Partija irgi remia jį. Todėl 
protaujantys paliečiai tupėtų 
visi balsuoti šį metą už La Fo
llette į Jungtinių Valstijų pre
zidentus ir kitus kandidatus 
kurie bus sykiu pastatyti tame 
sara še.

Amerikos piliečiai nėra ran
gus žmonės politikoje ir ne
veikliai dalyvauja savo šalies 
rinkimuose; bet šįmet darbi
ninkams didelė proga parodyti 
savo jėgą. Niekuomet dar pir
miau organizuoti darbininkai 
nebalsavo atskirai nuo repub
likonų ir demokratų. Organi
zuoti darbininkai žiurėjo į so
cialistų politinę partiją šnairo
mis. Ii' tankiausiai <lai-J>iri in
kai balsuodavo tai už- demokra- 
tus, tai už republikonus. Tuo 
budu organizuoti darbininkai 
darė didelę skriaudą savo kla
sei.

šįmet jau bus kas kita. Jau 
visi organizuoti unijų darbi
ninkai yra nutarę remti ir bal
suoti už La' Follette’ą ir jo są
rašą. Ir gerai padarys, jei visi 
darbininkai balsuos už tą ti- 
kietą.

Sausio mėnesy manoma sut
verti pastovi darbininkų parti
ja, kaip Anglijoje kad yra Dar
bo Partija. Į tą Darbo Parti
ją manoma priimti visi orga
nizuoti darbininkai, kurie pil
nai pritars tam tikslui, o ne
norės griauti jo. Tuo budu su
sidarys šioje šalyje galinga 
darbininkų partija, kuri pasi
darys rimta konkurentė repub- 
likonams ir demokratams.

Todėl šįmet yra pirmutinis 
bandymas. Darbininkai privalo 
veikliai dalyvauti toje rinkimų 
kovoje ir balsuoti už La Folle
tte ir jo sąrašą.

—Darbininkas.

Vokiečiy S.-D. Partijos 
Suvažiavimas Bailino

Birželio 11-14 d.

Vokiečių Socialdemokratų 
partijos suvažiavimas įvyko šių 
metų birželio 11-14 d. Berline. 
Didelį darbą turėjo atlikti šis 
pirmas po socialdemokratinių 
partijų susivienijimo — suva
žiavimas. Partijos programa, 
statutas ir visa eilė kitų klausi
mų suvažiavime reikėjo aptarti. 
Tiesa, programos svarstymas li
ko atidėtas sekančiam suvažia
vimui, bet užtat kiti klausimai 
buvo plačiau ar siauriau ap
svarstyti.

Vokietija per pastaruosius 
metus gyveno ypatingai audrin
gose sąlygose. Tik prisiminki
me pernykštį pinigų vertybes 
puolimą su visomis jo pasekmė
mis. Reakcija — ypač pernai 
metais — aukštai pakėlė galvą. 
Fašistinis judėjimas gręse va
landomis net ir pačią respubli
ką panaikinti. Daug darbinin
kų laimėjimų iš revoliucijos lai
kų buvo iš darbininkų vėl atim
ta. Pavyzdžiui net 8-ių valandų 
darbo diena daugely vietų buvo 
panaikinta ir įvesta 9-ių ar net 
10-ties valandų darbo diena.

Toks audringas laikas iškėlė 
ir įvairių ypatingų klausimų. 
Pavyzdžiui, praėjusiais metais 
gyvai buvo svarstomas klausi
mas santikio tarp valstybės ir 
darbininkų. Kaip reikia žiūrėti 
į valstybę ? Ar valstybės reika
lai reikia statyti aukščiau laiki
nųjų darbininkų reikalų, ar ne? 
Bendrai, pokariniais metais gy
vai buvo svarstomas valstybės 
klausimas. Atgimė senas gin
čas tarp Markso ir Lasalio šali
ninkų. Visa eilė raštų gvildeno 
tą klausimą. Cunow, Adler, 
Kautsky ir kiti savo raštuose 
svarstė valstybės klausimą. Ir 
suvažiavimas turėjo tame klau
sime tarti savo žodį.

Be to vokiečių partijoj buvo 
iškilę daug vidujinių nesusipra
timų, kuriuos reikėjo išrišti. 
Vienas tokių nesusipratimų bu
vo Saksonijoj, kur frakcijos 
dauguma tiesiog atsisakė vyk
dyti Saksonijos socialdemokratų 
suvažiavimų nutarimus.

šiame suvažiavime buvo 400 
dalyvių, kurių 285 rinkti atsto
vai iš vietų, kiti nuo įvairių par
tijos instancijų ir be to tame 
skaičiuje dar svečiai iš užsienių.

Tas jau rodo, kad partijoj su 
demokratizmu ne kaip tesama. 
Suvažiavime ant 2$5 rinktų at
stovų buvo apie 100 nerinktų 
dalyvių su balso teise. Aišku, 
jog tie 100 balsų iš partijos biu
rokratijos turi svirti į Centro 
Komiteto pusę ir tokiu budu tik
roji partijos narių valia, jei ji 
ir butų skirtinga nuo Centro 
Komiteto nusistatymo, negali 

aiškiai pasireikšti. Tiesa, 
komunistų partijose demokra
tizmo dar mažiau tej’a, bei ko
munistai ir šiame atsitikime ne
gali būti socialdemokratams pa
vyzdžiu.

Vokiečių partijoj skiriasi ga
na griežtai du sparnu: kairysis 
ir dešinysis. Šiame suvažiavi
me kairieji sprendžiamajame 
balsavime surinko 105 balsus, 
kiti buvo už dešiniuosius. Aiš
ku, jog ir šitame balsavime šim
tas biurokratinių balsų dalyką 
dešinėn kreipė.

Demokratizmo trukumas pa
sirodė ir tame, jog kairiajam 
sparnui nebuvo leista statyti 
savo koreferentų. Opozicijos 
kalbėtojai turėjo tenkintis 10 
minučių. Aišku, kad į dešimtį 
minučių negalima pilnai išvys
tyti savo skirtumo nusistatymo. 
Trukumas demokratizmo pasi
rodė ir renkant C. Komitetą į 
kurį pateko vien tik draugai iš 
dešiniojo sparno. Apie propor
cijos reikalą dešinieji galvos sau 
nelaužė.

Kalbant apie suvažiavimo 
darbus teks, dėl stokos vietos, 
tenkintis trumpais paminėjimais 
svarstomųjų dalykų.

Apie bendrąją partijos politi
ką pranešimą darė drg. Wels. 

Jis pabrėžė, jog partija turi ko
voti už išlaikymą demokratinės 
respublikos, kurią visuotinas 
darbininkų ir kareivių tarybų 
atstovų suvažiavimas 1918 m. 
proklamavo. Kitas reikalas yra 
kovoti už valstybės išlaikymą. 
Socialdemokratija kovoja už vi
sų tautų laisvę, todėl vokiečių 
socialdemokratija turi teisės ir 
net pafeigos reikalauti, kad ir 
vokiečių įauta butų laisva, vo
kiečių valstybė — nepriklauso
ma. Partija turi stoti griežton 
kovon prieš darbininkų judėji
mo ardytojus komunistus. 
Kaip šiandieniniai krikš
čionys pirmieji eitų Kris
taus kryžiuoti, jei jis gyvas 
butų, taip ir Marksas, jei jis 
šiandien dar gyventų ir butų 
Rusijoj, be abejo, sėdėtų sykiu 
su Rusijos socialdemokratais 
komunistų kalėjime. Vietoj 
marksizmo bolševikai vykdo 
šiandien bakunizmą.

Partija yra socialistinio In
ternacionalo narys ir turi likti 
ištikima internacionalizmui. 
Prisiminęs opoziciją kalbėtojas 
pabrėžia, jog partijos vienybę 
reikia už viską aukščiau statyti.

Po Wels’o kalbėjo drg. Lud- 
wig apie organizaciją, kasą ir 
agitaciją. 1922 m. spalii^mėn. 
daugumos Socialdemokratų par
tijoj buvo 1,174,105 nariai. Ne
priklausomieji tuo pat metu tu
rėjo 290,762 narių. Tiktai 206,- 
065 nariai iš nepriklausomųjų 
susijungė 'Su daugumos social
demokratais. Suvienytoj parti
joj 1923 m. gale buvo 1,261,072 
nariu, tame skaičiuj 130,000 mo
terų.

1923 metų galas buvo pats 
sunkiausias partijai laikas. Daug 
laikraščių sustojo ėję. 40 tar
nautojų reikėjo atleisti. Nuo 
šių metų pradžios organizacija 
vėl susitvarkė.

Dabar partija turi 169 laik
raščius iš kurių 121 spausdina- 
nami savose spaustuvėse. Lai
kraščių ir skaitytojų skaičius 
šiais metais nuolat auga.

Reichstago rinkimai partijai 
atsiėjo iš visa į 846,000 markių 
iš kurių centras išleido 145,000 
markių.

šiais metais partija vėl turi 
nuolatinių pajamų ir šįmetines 
pajamos siekia jau 1913 metų 
pajamų. Sunkiausiais laikais 
užsienių draugai atėjo vokiečių 
partijai pagelbon. Viso užsie
nių socialdemokratai suteikė 
apie 100,000 markių pašalpos.

Reichstago frakcijos praneši
me drg. Mueller turiningai ir iš
kalbingai stengėsi ginti frakci
jos darbus parlamente. Frak
cija Reichstage vedė taip vadi
namą “realę politiką”*); social
demokratai savo veikime turi 
jaustis atsakomingi prieš darbi
ninkų klasę, o dėlto ir kiekvie
nas patrijos žygis turi būti da
romas taip, kad darbininkams iš 
to butų daugiausiai naudos. Jei 
kur partija, įeidama į koaliciją 
su buržuazija, da.ujęia.t.1 gali pri
siekti darbininkų naudai, kaip 
neįeidama, tai dėl darbininkų 
klasės labo į tokią koaliciją ji 
turi įeiti. Kalbėtojas piešią vi
sus svarbesniuosius Vokie
tijos politinio gyvenimo įvy
kius ir paaiškina kodėl frak
cija tuo ar kitu atveju vie
naip ar kitaip elgėsi.

Po šitų ir keletos kitų prane
šimų prasidėjo bendros diskusi
jos.

Opozicija pabrėžia, jog politi
koj neužtenka turėti tikslą, bet 
reikia ir į pasiektus rezultatus 
atsižiūrėti. Dešinieji varydami 
savo politiką turėjo, be abejo, 
gerą tikslą, bet kokie rezulta
tai?

Socialiai darbininkų laimėji
mai atimti, net 8-ių- valandų 
darbo diena panaikinta; reakci
ja įsigalėjo; infliacija nebuvo 
sulaikyta ir t- t.

Partija kovoja už demokratiz
mą, o vid'uj partijos*to demo
kratizmo trūksta.

Buržuazija visur ir visuomet 
tiktai savo interesus pirmon

*) “Reale politika” toje prasmėje 
reiškia, kad socialdemokratams ne 
tiek svarbu buvo gražiai pakalbėti, 
paagituoti, kiek ko nors darbininkų 
naudai iškovoti. “Reikia neužmirš
tant ko mes norime — žiūrėti ką mes 
galimo padaryti”* 

vieton stato, o socialdemokratai 
randa reikalingu klaidingai su
prastus “valstybės reikalus” 
statyti aukščiau darbininkų kla
sės reikalų.

Socialdemokratija turi vado
vautis tiktai darbininkų reika
lais. Gindami respubliką griež
čiausiai betgi turime kovoti su 
tos respublikos ekonomine poli
tika. Į respubliką reikia įdėti 
socialistinis turinys.

Pas dešiniuosius socialdemo
kratus dfažnai negalima atskir
ti sveiko ir socialistui priimti
no patriotizmo nuo buržuazinio 
nacionalizmo. Vėlesnės diskusi
jos sukosi apie klausimą, kiek 
ikišiolaikinė daugumos politika 
buvo tiksli ir darbininkams nau
dinga.

Priimtoji rezoliucija pateisi
na partijos veikimą' iki šiolei ir 
aiškiai pabrėžia, jog koalicijos 
klausimas nėra principo, bet tik
tai taktikos klausimas.

Iš kitų svarstytų klausimų 
reikia iškelti sekantį* socialde
mokratija ir žemės ūkis.

1891 m. priimtoj Erfurto pro
gramoj sakoma, jog augantis 
kapitalizmas “ūkininkams reiš
kia ne pažangą, bet vis didėjant 
tį jų buities nepastovumą, skur
dą, priespaudą, pavergimą, paže
minimą ir naudojimą’’. Taigi, 
Erfurto programa aiškiai sako, 
jog smulkus žemės ūkiai turi 
išnykti.

Bet jau prieš 20 metų pasiro
dė žinomo socialdemokrato Da- 
vid’o knyga apie socializmą ir 
žemės ūkį, kur autorius atsto
vauja priešingą nuomonę. Ir da
bartiniame suvažiavime, nors 
žemės’ klausimu programinio nu
sistatymo ir nebuvo priimta, Da
vido nuomonė vyravo- Smulkus 
ūkis nenyksta, bet plečiasi, ar
ba bent išsilaiko vietoje. Parti
ja turi jungti savo eilėse ne tik 
proletarus, bet ir smulkiuosius 
žemės savininkus. “Socialdemo
kratų partija neprivalo būti tik
tai samdomųjų darbininkų par
tija,‘bet-turi jungti savo eilėse 
visą dirbančiąją tautą” (Volk). 
šitaip formulavo tą mintį refe
rentas Helling savo referate 
apie “žemes ūkį ir socialdemo
kratiją”.

Šitoji mintis nėra nauja, nes 
ir Goerlico programa iš 1921 
metų sako, jog: “Vokiečių So
cialdemokratų partija yra visų 
sodžiaus ir miesto darbo žmo
nių partija. Ji stengiasi sujung
ti visus iš savo darbo gyvenan
čius darbo žmones....” ir t. t-

Lietuvos socialdemokratams, 
vedusiems kovą ne tiktai už 
dvarų nusavinimą, bet ir-už jų 
suskaldymą šitos mintys nėra 
svetimos. Lietuvos socialdemo
kratijai tenka taip pat visur gin
ti ir mažažemių reikalus prieš 
Lietuvoj šėlstančią reakciją, 
šiandieną ir tokiame pramonės 
krašte kaip Vokietija darbinin
kai stengiasi ankščiau susirišti 
su smulkiais sodžiaus ūkinin
kais. Mes turime ir to pasimo
kinti ir savo dlarbą toje pras
mėj labinti išplėsti.

Vienas įdomiausių referatų 
suvažiavime buvo Hilferding’o 
apie “Reichstago rinkimus ir so
cialdemokratiją”. Pranešėjas — 
žinomas sdUalizmo mokslinin
kas — nurodo permainas, įvy- 
kusais laike pastarųjų dešim
ties metų. Kapitalų koncentra
cija padidėjo, milžiniški koncer
nai siekia galutinai paimti val
stybių valdžias į savo rankas.

Iš kitos pusės tarnautojai ir 
valdininkai susiartino su darbi
ninkais. šitie išnaudojami sluog- 
sniai gina visuomenės laisvę 
prieš skaičių galingų kapitalo 
magnatų. Socializmas šiandieną 
nebėra neturto ir skurdo klau
simas, bet jis yra dabar eilinis 
visuomenės klausimas. Socializ
mo pažanga Anglijoj ir Prancū
zijoj duoda dar daugiau vilties 
prieiti prie pastovios taikos. Ke
lias į taiką yra Tautų Sąjun
ga, į kurią ir Vokietija turi įsto
ti.

Socialdemokratija turi stoti 
už priėmimą ekspertų praneši
mo ir tokiu budu eiti prie išri
šimo reperacijų klausimo-

Vidaus politikoj didžiausias 
darbininkų pažeminimas jau yra 
praėjęs; dabar socialistinis ju
dėjimas pradeda vėl kilti.

Partijos tikslas nėra koalici
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ja, bet grynai darbininkų vald
žia, o tam reikia socialdemokra
tinės Reichstago daugumos. Prie 
to reikia ir eiti. '

Debatuose Levi — buvęs Vo
kiečių Komunistų Partijos pir
mininkas — pabrėžia, jog, opo
zicija iš ekspertų pranešimo tai
kos nesitiki. Jei opozicija stovi 
už ekspertų pranešimo priėmi
mą, tad tiktai todėl, kad tokiu 
budu vokiečių buržuazija bus 
priversta atsilyginti už karo 
pradėjimą.

Rusija, anot Levi, greitu lai
ku gali virsti labai galinga im
perialistine ūkininkų valstybe. 
Neramumas paeinąs iš Rusijos 
nėra Zinovjevo ar Kominteroo 
padaras, bet priežastis to yra 
170 milijonų pabudusių ūkinin
kų. Didelės kovos tenka darbi
ninkams kovoti, dar didesnių 
reikia laukti.

Tolimesniuose debatuose va
landomis ėjo labai aštrus gin
čai tarp daugumos ir opozicijos. 
Verta gal butų pažymėti vieną 
A. Braun’o mintį: “Mes turime 
turėti drąsos tą, kas teisinga 
yra, ir prieš jausminį darbinin
kų nusistatymą atstovauti. Ki
taip mes varytumėm demagogi
ją”.

Baigdamas suvažiavimą pir
mininkas pažymėjo, jog “Parti
jos vienybė, prisipažinimas prie 
demokratijos ir socializmo nie
kuomet nebuvo taip stiprus kaip 
šiame suvažiavime”.

Po suvažiavimo vokiečių so
cialdemokratų laukia sunkios 
kovos, kuriose teks įtempti vi
sas pajėgas. Mes iš savo pusės 
palinkėsime Vokietijos drau
gams ištvermės jų atsakomin- 
goj kovoj už socialistirfę žmo
nijos ateitį.

(“S/ D”) Jnš.

Socialistu Partijoj
WASHINGTON

Drg. R. Herman, pagelbinin- 
kas distrikto sekretoriaus So
cialistų Partijos, išleido atsi
šaukimą į narius, kad jie kuo- 
smarkiausiai pradėtų veikti, 
nors “ir yra manoma, kad dau
gumas jif yra priešingi susi
jungimui* su La Follette. Galų 
gale jissako, kad vienas žmo
gus čia nieko daug nereiškia, 
bet svarbiausia yra musų or
ganizacija. Mes kiek galėdami 
privalome stiprinti savo orga
nizaciją. Savo rašte jis ragina, 
kad nei vienas senas ir geras 
socialistas nenustotų veikęs ir 
neapleistų partijos. Apleidimas 
partijos butų tiktai didelė nau
da darbininkų priešininkams.

MAINE
Drg. Bringam jau dvi savai

tės kaip važinėjasi su prakal
bomis Maine valstijoj. Ne tik 
socialistai jam rengia prakal
bas, bet ir kiti organizuoti 
darbininkai. Prakalbos visur 
buvo labai pasekmingos. Į jo 
prakalbas susirenka po 800 ir 
daugiau žmonių, o Portlande, 
Waterville ir Madison. dar 

daugiau susirinko. Prakalbos 
finansiniai apsimokėjo ir dar 
liko $23 propagandai. Kiti 
draugai irgi padeda jam pra
kalbas sakyti, kaip tai: James 
A. Dte Bell, F. H. Maxfield ir 
Baker. Tuose prakalbose par
duota daug socialistinės litera
tūros.

CONNECTICUT
Nesenai čia įvyko valstijos 

konvencija Progresyvio Politi
nio Veikimo. Suorganizuota 
daug La Follette rėmimo kliu- 
bų. Greitu laiku bus visoje val
stijoje suorganizuoti panašus 
kliuhai. Yra organizuojama 
vieši mitingai ir jau pasižadė
jo keli kalbėtojai, kurie dykai 
apsiėmė kalbėti.

NEW YORK
Niekur turbūt nėra tokio di

delio socialistų judėjimo, kaip 
New Yorke. Ten Socialistų Par
tijos sykiu su La Follette yra 
išstatyti visi kandidatai. Mi
tingai ir prakalbos salėse ir 
gatvėse būna kasdien. Kalbėto
jų yra dešimtimis. Literatūros 
parduodama daug, žodžiu, pro
paganda varoma visu smarku
mu,
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Praktika parodė, kad to
kia finansinė politika visai 
neveda prie pinigų panaiki
nimo. Kai sovietų rublis 
paliko beveik visai be. ver
tės, tai sovietų valdžia ne 
panaikino pinigus, bet pasi
stengė įvest naują valiutą, 
paremtą auksu.

Pinigas yra pirkimo įran
kis. Ku*on>t valdžia neturi 
aukso ir negauna jo pasisko
linti, tai ji ima spausdinti 
popierinius pinigus, kad už
mokėjus jais algas valsty
bės tarnautojams ir kariuo
menei ir nusipirkus įvairių 
daiktų, kurių jai reikia. Val
stybės tarnautojai ir karei
viai tais pinigais taip pat 
perkas kas jiems reikia.

JeigU valdžia nespausdin
tų tų pinigų, tai ji turėtų 
imti reikalingus jai daiktus 
jėga, kitaip sakant, konfis
kuoti. Jėga turėtų imti sau 
maistą, rubus bei kitokias 
reikmenas ir valdininkai, 
policistai ir kareiviai: jie 
turėtų gyventi plėšimu.

nWI p

Apžvalga
VIENINTELIAI “MARK

SISTAI”

meryje štai kokią “apšvielą” 
p-ia Johanna (Baltrušaitienė) :

“Jeigu nori būti tikru ko
munistu, tai turi žinoti ko
munizmo principus taip 
sakiai, kaip katalikas 
katekizmą ir poterius”.
Jeigu netikite, kad taip

p-ia Baltrušaitienė, tai paimki
te 8-ą “Apsišvietimo” numerį ir 
atskleiskite p. 9. * • -

nuo-
žino

rašo

Mes norėtume tečiaus duoti 
dar pataisymą prie to Johanuos 
patarimo, ir būtent šitokį: Jei
gu, nori būt tikru, t. y. bolše
vikišku, komunistu, tai turi ne 
tiktai žinoti bolševikišką kate
kizmą ir bolševikiškus poterius, 
bet turi mokėti ir rusiškai per- 
sižegnoti — taip, kaip žegnojo
si bolševikų atstovai Londono 
konferencijoje!

Jacob Wassermann

GO OVINAS
Verte Kast August.

vf

(Tęsinys)

Ką gi veikia 
nuo to laiko,

Laiškai iš Vilniaus
KRAŠTE

mokyklos 
silpnos vi-

• u, <.’ < .
Be to, spausdinant vis 

daugiaus popierinių pinigų, 
nejjądengtų / auksu, puola 
pirmlaus iškištųjų pinigų 
verte. * Jeigu, sakysime, 
šiandie,, ačių popierinių pi
nigų: dauginimui/ rublio ver
tė pasidavė dvigubai maže
snė, negu buvo sakaitę, laiko 
atgal, tai, reiškia, pinigiš- 
kas turtas visų žmonių,, ku^ 
rie turi rublius, tapo pusiau 
sunaikintas. Tai yra vis- 
tiek, kaip kad tiems žmo
nėms butų kas padaręs 
“hold up” ir atėmęs iš jų pu
sę pinigų.

Pirklys, pardavęs savo 
prekes savaitė laiko atgal, 
žiuri, kad jau jisai nebeturi 
kuo nusipirkti naujų pre
kių; ūkininkas, gavęs rub
lius už savo javus ir gyvulį, 
nebeįstengia įsigyti naują 
vežimą ir žagrę, kuriuos ji
sai ketino pirkti; darbinin- 

atsiėmęs algą už savo
matyt, yra stipresnė. JavųHarbą, nebeištenka pinigų 
eksporto sovietų valdžia dar Į duonai savo šeimyną paval- 

T . ’---rigydinti.
Tai ve ką »eiškė tas popie

rinių pinigų , spausdinimas, 
kuriuo bolševikų valdžia ža
dėjo “panaikinti kapitaliz
mo pamatą”. Ir komunisti
niai bonkagalviai visuose 
pasaulio kraštuose laukė, iš
sižioję, kada ta bolševikų 
politika atidarys rojaus var
tus žmonijai...

Dėlto, kad Mariampoles 
Realinė Gimnazija nėra ku
nigų kontroliuojama^ tai kle
rikalų valdžia atėmė jai val
stybės pašalpą ir paliovė 
mokėjusi algas jos moky-

Klerikalai nori pasmaug
ti tą švietimo įstaigą. Bet 
Realinės Gimnazijos moky
tojai nutarė laikytis iki pas- 
kutinosios. Ar Amerikos 
lietuviai padės jiems?

Rusijoje vėl artinasi ba
das. Sovietų valdžioje tuo 
tarpu eina kova tarpe dvie
jų frakcijų: viena stoja už 
tai, kad Rusija, nepaisyda
ma javų neužderėjimo, ga
bentų kviečius ir rugius į 
užsienius; antra frak
cija reikalauja, kad javų 
eksportas butų sustabdytas.

Kolkas pirmoji frakcija,
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LIETUVIŲ LIAUDIES MOKY

KLOS VILNIAUS
Lietuvių liaudies 

Vilniaus krašte yra
sais atžvilgiais. Sunku net rei
kalauti, kad panašios mokyklos 
kurioj nors valstybėje galėtų 
būti toleruojamos arba pavadin
tos mokyklomis. Tačiau nežiū
rint į visus j ų trukumus, vis- 
delto jos atlieka svarbų darbą: 
išmokina skaityti ir rašyti. Bet 
daugiau nieko. Išėjusius musų 
liaudies mokyklą negalima pri
imti nei į gimnaziją, nei į mo
kytojų seminariją, nei į kitą 
aukštesnę mokyklą, nes būna vi
siškai ne prirengti. Ir kaip juos 

[pradinė mokykla gali prirengti 
į aukštesnę mokyklą, jei patys 
mokytojai geriau tinka į I se
minarijos kursą, negu mokyto
jauti. Aišku, taip toliau palikti 
negalima ir reikia ieškoti kokio 
nors išėjimo. Nes kitaip, anks
čiau ar vėliau, visas tas moky
klas Lenkų valdžia uždarys, o iš 
naujo jas- atidaryti bus ne taip 
jau lengvas darbas. Labiausia 
mums reikia gerų liaudies mo
kytojų. Bet kur jų gauti?•• Mo
kytojų seminarija galėtų užkiš
ti šią spragą, bet dabartinėse są
lygose ji stačiai nieko negali pa
daryti. Visuomenė šią taip svar
bią Vilniaus kraštui mokykįą vi
siškai pamiršo ir nieku ne atei
na jai į pagalbą. Pirmiausia, 
Mokytojų seminarijai yra rei-

nesustabdė. Jai rupi, kad 
nesusmuktų červoncų (nau
jųjų Rusijos pinigų) kursas. 
Červonco kurso palaikymui 
reikia aukso iš užsienių, o 
aukso sovietų valdžia negali 
gauti kitokiu budu, kaip tik
tai eksportuodama javus.

savo 
pen-

bol-

Taigi, mes matome keistą 
reginį. Kad išgelbėjus savo 
pinigų verfcę, bolševikai šian
die parduoda užsieniams ja
vus, versdami badauti 
žmones. O kaip buvo 
ketas metų atgal?

Penketas metų atgal
ševikų vadas, Leninas, buvo 
sugalvojęs teoriją, kad pini
gai esąs toks “praklemtas” 
daiktas, kurį reikią kaip ga
lint greičiaus panaikinti. 
Kuomet pinigai busią panai
kinti, tai išnyksiąs kapita
lizmo pamatas, ir kapitaliz- 

jnas daugiaus nebėatsigrieb- 
siąs. . . ’

Ir sovietų valdžia vykino 
šitą “gemaiingą” Lenino te
oriją gyvenime, spausdinda
ma vis daugiaus ir daugiaus 
popierinių rublių, kol rublis 
pasidarė nevertas popieros, 
ant kurios jisai buvo spaus
dinamas.

Ažuot linksi^jhęsi rojuje, 
Rusijos žmonės dabar, kaip 
sakėme, gauna badą kęsti, 
idant nenuvažiuotų rublio 
keliu naujieji sovietų pini
gai, červoncai.

Valdžia eksportuoja ja
vus. Vienok štai ką prane
ša telegrama iš Kopenhage- 
no:

“Čionai gauta žinia, 
kad Leningrado uoste ta
po paskelbtas apgulos sto
vis. Darbininkai stengia
si sulaikyti kviečių gabe
nimą į užsienius.”
Vadinasi,' eina badaujan

čiųjų darbininkų riaušės, 
kurias valdžia slopina J gin
kluotomis jėgbriįis. Ta4n 
mieste, kuris* nešioja Lenino 
vardą ir. kurio burmistras 
yra Trečiojo Internacionalo

Ką reiškia pinigų vertės pirmininkas, Grigorij Zi- 
nuldymas? -novjev!

Retkarčiais mums patenka į 
rankas mėnesinis laikraštukas 
“Apsišvietimas”, kurį leidžia at
skilusieji nuo komunistų “kai
rieji komunistai”, Clevelande. Jį 
redaguoja buvęs socialistas, Juo^ 
zas Baltrušaitis, iš Pittsbur- 
gh’o.

Kai kada yra įdomu pažvelg
ti, kur keliauja šitie “čystojo” 
komunizmo atstovai. Laisviniai 
komunistai, kaip žinia, jau se
nai padžiovė ant tvoros savo 
“revoliucinius” principus ir pa
virto paprastais mekleriais, kau
lijančiais pinigus iš “susipratu
sių” darbininkų. 
“extra-kairieji”
kai jie paėmė perskyras nuo 
Ifrusieikos-Bimbos-Jukelio frak
cijos?

Jie sako, kad jie “šviečiasi” 
ir “šviečia” darbininkus, štai 
vienas tos jų apšvietos pavyz
dys:

“Socialistai dabar yra nu- 
progresavę į aukgšŽiau: jie 
yra smulkiais buržujais. Dar- 

. biečiai (kurie vadinasi esą 
- ‘komunistais’) dar tebėra tik 

smulkiosios buržuazijos ideo
logais; tebėra viduryj, tarpe 
darbininkų ir smulkburžųjų. 
Bet jie darosi tikrais buržu- 
jūkais. Jie nėra marksistais. 
Jie painias daro ’ marksistų 
judėjimui....

“Kaip bolševikui buvo pirm 
visko darbininkas-proletaras 
visame revoliucijos judėjinie, 
taip Amerikos komunistui 
proletariatas yra ir bus ąlfa 
ir omega, t. y- abėcėlės, arba

. mokslo, apšvietos pradžia ir [ 
pabaiga, be jokios pertrau
kos, be jokio užsimiršimo ir 
apsileidimo. Marksistai tur 
vienytis. Jiems priklauso at
eitis”. (“Apsišv.” No. 8).
Tai yra jovalas, o ne apšvie- kalingas savo butas, nes kartu 

ta. 4 su gimnazija jai labai mažai
'Dėlto, kad baltrušaitiniems I vietos teskiriama. Gi dabar, kuo- 

pleperiams nepatinka ■ sočialis-1 me^ reikalaujant lenkams prisi- 
tai, tai jie paverčia juos smulk- eina ją žymiai praplėsti, viefos 
buržujais , vadinasi, perkelia iš vjsį§kai pritruks. Atskiras bu- 
darbininkų klases į kitą klasę. tag svar|5u ^utu jr todėl, kad ta- 
Delto, kad jie susipy o su e- da pamokos galėtų eiti iš ryto, 
smiaisiais komunistę ;ta! jie K. vakarinig užsigmimas labai 
juos taip pat kelia , kitą kla- kamuoja moksIli. Toliau> Moky.

, v., .. „ .v . „ tojų seminarijai reikia, bentPagal šita “logiką išeina, * . . , . ., , z " -i i • x, .... svarbiausiųjų mokslo priemonių, kad žmogus priklauso i tą ar- . V7J/. ..... .ba kita klasę ne sulig to, kokia,H h** «lole‘ J.1 ,lueko 
■yra jo ekonominė padėtis, bet "etun\ Semin^ai labal na* 
sulig to, kokios yra jo pažval- ln8'a butų, turėti savo sodas ir 
gos. Jeigu žmogus yra “mark-[baržas, kur mokiniai galėtų 
sistas”, tai “Apsišvietimas” ski- Praktiškai tų dalykų pramokti, 
ria jį į proletariata; o jeigu' ji- Pereitais metais seminarija ne
sat nėra “marksistas” (tokioje galėjo nei vieną ūkio pamoką 
prasmėje, kaip tą žodį “su- ivesti, nes viena, truko vietos, o 
pranta”. Baltrušaitis), tai extra- antra — “Rytas” neskyrė tam 
kairiųjų organas deda jį į pu- tikslui pinigų. Rusų mokytojų 
siau-smulkburžujų, į smulkbur- seminarijose mokiniai gaudavo 
žiijų arba į stambiųjų buržujų šiek tiek žinių iš svarbiausiųjų 
(baltrušaitiškai reikėtų sakyti: ūkio dalykų, tuo tarpu musų 
“stambburžujų”) klasę. . mokiniai nemoka net medelių

Gaila, kad “A/psišvietimo” re- skiepyti. Teisybė, einant botani- 
daktorius nepaskelbia šitos s<i- ką apie tai aiškinama, bet prak- 
vo teorijos plačiaus, bet tenki- tiškai nėra kur ir kaip parody- 
nasi tokiu laikraštėliu, kuris ti. Jei iš' lietuvių tarpo nebūtų 
kas žin ar turi daugiaus kaip kam dėstyti ūkio dalykų, tai 
dvi kapi skaitytojų. Einant jo 
teorija, juk reikėtų aukštyn ko
jomis apversti visą naujosios 
gadynės istoriją.

Kadaųgi tiktai “marksistai” 
yra proletarai, tai aišku, joge i 
jokio proletariato nebuvo, kol 
neatsirado Marksas ir Markso 
mokslai Kadangi Markso mokr 
slą pradžioje suprato ir jam pri
tarė tiktai jisai pats ir jo drau
gas Engelsas, tai visas proleta
riatas tuomet susidėjo iš dvie* 
jų asmenų. Paskui atsirado ke-j 
ios dešimtys proletarų dau

giaus, ir pagaliau gimė Leninas, 
<uris priveisė proletarų ne tik
tai Rusijoje, bet ir įvairiose buo
žių, buržujų ir kapitalistų ša
lyse. / 
a Tai ve kokį atidengimą “is^ 
>ademenijos” padarę extra-kal- 
riųjų, grynųjų ir vienintelių 
comunistų organo redaktorius-

Pilnoje harmonijoje su to
mis genijaus mintimis skelbia 
taipe pačiame ‘laikraštėlio nu-

bet žadinys paliko kaip sapne 
radinys.... Negalima suprasti, 
kodėl nereikalingiems dalykam^ 
visuomet pinigų yra, o reikalin- 
giausiems — nėra. °Sako, taip 
suskirstą pašalpas šelpiamosios 
draugijos. Jei iš tikrųjų tai tie
sa, tai matyti, kam nors iš tų 
šelpimo draugijų rupi, kad vi
sas švietimo darbas Vilnijoj iš
irtų. Kitaip suprasti negalima, 
nes kam kam, bet švietimo dar
bui tų pašalpų tai mažiausiai ei
na. Jei kitaip — tai kui’ jos? 
Be to, žinovai taip pat tvirtina, 
kad Lietuvos šelpiamosiose 
draugijose daug įtakos turį įvai
rios tamsios jėgos, kurioms la
biau esą tiki, negu patiems Vil
niaus lietuviams. Kaip ligi šio
lei buvo varomas darbas Vilniu
je, visi žino. Visas pastangas dė
davo, kad tik parodžius Vilniaus 
lietuviškumą. Ir niekuomet tam 
tikslui lėšų ne pritrukdavo. 
Bet dabar klausimas: ar paliko

Mėnulis nusileido, 
visiškai tamsu- Marija 
apgraibom surado stalą ir pa
ėmė žvakę. Ten jau gulėjo deg
tukai. Ji uždegė žvakę. Baimin
gai pažiurėjo į ją ir pagalvojo, 
kad tos žvakės neilgam teuž- 
teks. “Meilė”, sumurmėjo ji, 
“meilė!”

“Kam jus žudote žodį, tarda
mi jį tokiu budu?” paklausė Go- 
lovinas nesijudindamas iš vie
tos-

“Aš atmetu nuo savęs tik la
voną, nužudėte jį jus patys”, 
rimtai pareiškė ji. “Nužudėte 
ant amžių”.

“Dorovė, nesąmoninga doro
vė”, pastebėjo jis traukydamas 
pečiais. “Smūgis labai silpnas. 
Aš atsakysiu į jį”.

Marija pradėjo pasakų pasa
kotojos žemu balsu, kuris vienu 
savo skambėjimu perduoda vi
są, kas norima perduoti: “Kai
me aš girdėjau pasaką apie du 
kaimiečiu, Petrą ir Nikitą. Abu 
buvo neturtingu ir nieku budu 
negalėjo į žmones išeiti. Petras 
išėjo vendravoti ir bėgiu kelių 
metų nesirodė. Ant galo, sugrį
žo ir parsinešė pilną maišą auk
so. Iš kur pas tave tiek aukso 
godžiai paklausė Nikita. Iška
siau^ iš žemės, atsakė Petras b’

Pasidarė 
atsikėlė,
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kokios nors pereitų metų darbo Priėjo statyti sau palocių. Ni- 
žymės? — Jokių. Kitaip ir bu- kjta paklausė jo kelio ii^pats

mažai

dar tas neįvedimas galima butų 
pateisintą bet dėstyti yra kajn. 
Pagaliau, kadangi Mokytojų se
minarijos mokiniai pats bied- 
nlausias Vilniaus krašto elemen
tas ir neturi iš ko pirkties sau 
mokslo vadovėlių, tai ir šiame 
dalyke reiktų ateiti mokiniams 
į pagalbą. Galima butų vadovė
lius skolinti ir užbaigę kursą 
galėtų seminarijai sugražinti. 
Tada nereiktų kasmet pirkti 
naujų. Gi dabar dalis mokinių 
ištisus metus neturi vadovėlių 
ir skolinasi iš savo draugų, ki
ti įgiję vadovėlius pusmečiui 
praėjus. Be to, būtinai reiktų 
seipinarijos knygynas padidinti. 
Ųlgi siolęi.-seminarija beveik, jo
kio knygyno neturi, jei ne skai
tyti kelių dešimtų menkom ver- 
tės brošiūrų, kurios greičiau tin
ka pradinės mokyklos vaikams. 
Buvo žadėję seminarijos knygy
nui atsiųsti knygų iš Lietuvos,

ti negalėjo, nes ką reiškia toks 
paviršutinis lietuviškumas. Mes 
puikiai pamename, kaip prie 
bolševikų Vilnius pasidarė gry- 
nai rusišku miestu, nors jie vie-, 
sėjo čia gana trumpai. Panašiai 
atsitiko ir prie lepkų. Vilniaus 
krašte kol kas dar galima tu
rėti savo mokyklas, vadinasi, ir 
visas musų darbas turi būti ton 
pusėn nukreiptas. Apie kitokį 
darbą šiose sąlygose negali bū
ti ir kalbos. Vienintelis turi bū
ti musų tikslas — tai šviesti at
silikusią Vilniaus krašto liaudį. 
Jei tą darbą prideramai mes at
liksime, tai ta liaudis pati mo
kės atskirti avį nuo vilko,...-De
ja, ligi šiolei pas mus daugiau aukso dalį”, 
buvo kreipiama domės į ištau- 
tėjusius dvarininkėlius, vadina
muosius “šlėktas”, negu’į liau
dį: Labiausia tuo tarpu mums 
reikia gerų liaudies mokytojų, 
vadinasi, pirmiausiai reikia ata- 
tinkaKiai pastatyti mok. semina
riją, kad ji galėtų tokių moky
tojų pagaminti. Gi “Ryto” drau
gija privalo pasirūpinti liaudies 
mokytojų būvio pagerinimu, nes 
už tokį mokesnį, kaip dabar “Ry
tas” moka liaudies mokytojams, 
joks geresnis mokytojas nedirbs. 
Liaudies mokytojai dabar už
dirba į rhėnesį jnaždaug tiek, 
kaip Amerikos darbininkas į 
dieną, o pragyvenimas čia ma
žai ką pigesnis. Pati “Ryto” val
dyba sutinka, kad mokytojų al
gos yra permažos. Bet tada 
klausimas, kodėl “Rytas” nepa
sirūpina bent kiek pakelti mo
kytojų algas? Visuomet atsako 
vienodai: “iš kur imsime lėšų”. 
Bet ar “Rytas” stengėsi suras
ti tam tikslui lėšų? žinoma, ne. 
Jis laukia, kad tai kas atliktų iš 
šalies, žodžiu, kad kepti karve
liai patys J burną sulėktų ... 
Man rodos, kad jau dirbti dar
bą, tai dirbti kaip reikia, kad 
iš to darbo butų nauda arba vi
siškai uždaryti kromelį.... Kitaip 
išeina bereikalinga s tiktai lėšų 
ir energijos aikvojimas. Jei są
lygos .čia nei kiek he pasikeis, 
tai visas musų darbas savaimi 
iširs, ir tai ne tolimoj ateityj, 
o tada ne taip lengva bus jį at
naujinti; nors ir lėšų butų už
tenkamai. O jei taip atsitiks, tai 
už tai kalti bus ne vilniečiai, 
bet kas kitas

išėjo 1 vendravoti. Bėt kuriam 
laikui praėjus, jis sugrįžo nu
vargęs. Aš paklydau, tarė jis. 
Petras išėjo jį lydėti, privedė 

! prie aukšto kalno ir parode ka
byklas: štai čia tau reikia nu- 
I sileisti ir porą metų kasti že- 
pię- Bet vėl, kuriam laikui pra
ėjus, Nįkita sugrįžo atgal su 
tuščiomis rankomis ir pareiškė: 

į aš neturiu jokio noro porą me
tų žemėje knistis; duok man ge
riau dalį savo aukso; tai bus P^ 
prasčiau. Savo auksu su tavim 
aš negaliu pasidalyti, atsakė 
jam Petras, tu matai, aš pale
čių budavoju; reikia (gi man 
darbininkams mokėti! Padėk 
man budavoti, — tąsyk gausi

Vilnius, 2-VIII-24.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas. į

Ji nutilo.
“Smūgis kiek stipresnis”, 

šypsodamas tarė Golovinas. “Su
grįžęs namo, Petras privalėjo 
savo auksu pasidalyti”-

“Ką Nikita butų tud išlo
šęs?” karštai atsakė Marija. 
“Jis butų praleidęs savo dalį ir 
vėl pasilikęs ubagu”.

“Aikvoti geriau, negu bėgiu 
kelerių metų žemę knisti”, tvir
tino Golovinas, vis dar Išypso- 
damas ir niūromis į Mariją žiū
rėdamas.

“Aikvotojas — tai vagis”, ta
rė Marija. “Reikią dirbti, i rei
kia žemę rausti!”

“Reikia, reikia”, ironiškai pa
kartojo Golovinas; jo akys su
žibėjo. “Ar aš nedirbau kasy
klose? Ar aš neknisau žemę?”

“Gal būt, — bet jus neieško
jote žemėje aukso, nesekėte Pe
tro pavyzdį”, atsakė Marija, pa
kėlusi dešinę ranką, ne tiek 
protestui prieš jo žodžius, kiek 
apsigynimui nuo jo žvilgsnių. 
Jeigu Petras paklaus jūsų: ką 
veikei tu kasyklose? — jus pri
kalėsite jam atsakyti: visa, kas 
prieš tave eina, nuodija tavo 
širdį, ruošia kančias tau it* ta
vo artimui. <0 Petras juk visgi 
budtfVojo”.

Golovinas nieko neatsakė. Jis 
atmetė galvą atgal, šypsojosi ir 
iš paniūrų į ją žiurėjo. Ją ėmė 
kamuoti koks tai keistas neri
mas ir gėdos jausmas, kuris pa
ėjo iš gilumos iri jbs visą esmę 
apėmė.vJi norėjo urnai pranyk
ti. Galų gale ji supyko ir ėmė 
pati'sau išmetinėti, kam žvakę 
uždegė, širdis ėmė( smarkiau 
plakti, karšta srovė'perbėgo per 
nugarą ir už ausimis. Ji pati 
nesuprato, kas su ja darosi. Ne
tikėtai jis paklausė, iš vietos 
nesijudindamas: “Ar jus tikite 
į pabaigą?” j

“Į kokią pabaigą?’/

“Ne tik į pabaigą Marijos 
Kruedener ir Igorio Golovino, 
— tai ir be to perdaug aišku. 
Aš kalbu apie Rusijos ir Euro
pos galą, apie pabaigą gelžke- 
lių ir telegrafų, laikraščių ir 
knygų, meno, mokslo ir politi
kos, apie pasaulio pabaigą, vi
so egzistuojančio pabaigą. Ar 
jus tikite į tai?’

Marija nuleido galvą. Kuriam 
laikui praėjus ji tyliai atsakė: 
“Ne, netikiu. Aš tikiu į amži
ną gyvenimą”. -

“Ar tikite jus į sugrįžimą?” 
paklausė Golovinas, ir jo šyp
sena paskendo šešėlyje, kurį me
te į jį žvakės blyksėjanti liep
sna.
' “Kokią prasmę jųs priduoda- 
te žodžiui sugrįžimas?”

“Niekas nepasikartoja”, tęsė 
jis, nekreipdamas dėmesio į jos 
klausimą. “O vienok kiekvienas 
žmogaus kvėpavimas kalba apie 
sugrįžimą. Niekas nepasikarto
ja, o vienok žmogus trokšta am
žino pasikartojimo. Vėl, vėl ir 
vėl, — štai žodis, kuris įkūni
ja mumyse silpnybę. Kol mes 
tą silpnybę nenugalėsime, tol li
kimo rankose mes busime žais
las. O jums, Marija Jakovlev- 
na, jau niekuomet nebesugrįš 
tai, kas buvo jūsų pasididžiavi
mu, jūsų turtu, tai, kas rodė 
jums teisingą kelią. Tatai nie
kuomet nebegrįš. Niekuomet”.

Užmerkusi akis Marija griež
tai papurtė galvą ir tarė: “Jųs 
klystate. Aš esu tame taip jau 
įsitikinusi, kaip ir tikėjime į 
tai, jog rytoj saulė patekės: se
nasis įsitikinimas vėl sugrįš”.

“Jųs kalbate dabar ne tai, ką 
jaučiate. Jųs turėjote nelaimę 
laimingai apsivesti, — kitaip 
jųs būtute toki moteris, su ku
ria drąsiai butų galima prie ba
rikadų stoti. Kaip pikta, kuo
met aro instiktą turinti esmė 
išvirsta perekšle. Visa, kas ju
myse buvo kilnaus ir karžygį n- 
go, vedybos suspaudė į siaurą 
kapsulę, ir jųs dabar bijotės pa
sijudinti, kad nesudaužius bran
gų apvalkalą. Sąryšyje su vis
kuo jųs surišti pasižadėjimais, 
pareigomis, dėkingumu. Jųs kra
totės nuo visko, ką lengvai ga
lėtute išpildyti jeigu nuo jūsų 
nebūtų atimta elementarinė 
žmogaus laisvė. Tokias moteris, 
Kaij>jurs, valstybė privalėtų dar 
jaunystėje nacionalizuoti, že- 
nątvė jas sunaikina. Tai vis- 
vien ką įberti smėlių į brangų 
laikrodžio mechanizmą. Kuo
met paskui atvyksta didysai 
priešas, tąsyk jau esti pervėlu. 
Didysai priešas, 
misaras, atviras 
mas”.

Ji tylėjo. Jos 
kė nepaprastas
kuris susyk Goloviną nustebi
no.

“O į didįjį priešą jųs irgi ne
tikite?” paklausė jis persimai
niusiu balsu. Ji tylėdama pažiu
rėjo jam į akis, bet nieko 
atsakė. , . • - ... /

“Ar bandėte kada nors jo 
veikslą įsivaizduoti?” tęsė
su ironija balse. “Tųr būt, taip. 
Juk ju^ų vaidentuvė yra laki. 
Ar jis nepatraukiantis? nevilio- 
jantis? Aiz jis nepanašus i tik
rą meilužį? Ar jam neprieina
mos visos paslaptys, užrašytos, 
išmoktos ir pergyventos? Ir ar
gi jis nepasiekė viso to tik sa
vo aistringumo patenkinimui? 
Visas pasaulis jo pilnas. Jis pa
šauktas iššluoti susirinkusias 
šiukšles”.

vyriausias ko- 
ir nepaperka

veide pasireiš-
nuoširdumas,

ne-

pa- 
jis

“Taip, jis 
tarė Marija, 
teisybę

pasaulį pripildė”, 
“Jis šaukia apie 

ir žudo; lieja sąjaus- 
mo ašaras —- ir žudo; skelbia
naują tvarką ir progresą — ir 
žudo; bučiuoja, glamonėja ir 
žudo. Jis nežino pasigailėjimo 
savo - meilėje”. Ji vis dar žiu
rėjo į jo žalia liepsnele degan
čias akis. Staiga žvakė sušnyp
štė ir užgeso.

(Bus daugiau)
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Virš 400,000 vaikų 
mokyklas

lanko

atsidarė 
Pirmąją

Lietuvių vaikas mirė 
įsidrėskimo

nuo

Pereitą antradienį 
vienosios mokyklos, 
diena į mokyklas atėjo 435,- 

Jiems visiems su- 
Bet toli ne visi 

mokyklon su pir- 
daugelis pradėjo

Stravinskis, 8 metų, 
3209 Lime St., pasimirė savo 
namuose nuo kraujo užsinuo- 
dijimo, kuris pasidarė, keletą 
dienų jam žaidžiant įsidrėskus 
į koją medžio šmotu.

T

Lietuvis mirė nuo 
apsideginimo

Užvakar nuo apsideginimo 
pasimirė lietuvis Petras Vare- 
kojis, 2157 Emerald Avė. Jis 
apsidegino pereitą pirmadienį 
bepiliau t į krosnį užsidegusias 
šiukšles. > •

APIPLĖŠĖ LIETUVI

iš Antano
nigUs ir

Grigonio atėmė 
laikrodėlį.

pi-

1-6 
pa- 
pa- 

Jie atėmė iš

prie Halstcd ir 
Antanui Grigoniui

Užvakar 
gatvės 
stojo kelią trys plėšikui ir 
reikalavo pinigų.
Grigonio laikrodį, aul
plunksną ir 15 dolerių pinigais. 
Plėšikai blįyo. visai jauni, 
vienas galėjo Vį.buti kokių 15 
metų, o vyriausias ’turėjo gal 
18 melų. Priegtam taU+nivp 
dar gan anksti — 10 vai. va^.

Antanas Grigonis yra “Nau
jienų” skaitytojas. Jis yra silp
nos sveikatos žmogus ir kurį 
laiką jau gydosi U. S. Marine

Nepasisekė vyrukui: gavo muš
ti ir dar pabaudą turės 

užsimokėti

m., 321 
į Cozy

Robert Findelhay, 30 
S. Morgan St., nuėjo 
krutamųjų- paveikslų 
Užpakaly jo sėdėjo Mrs. Jane 
Stanage, 19 m. ir jos sesuo

kaip jos pasakoja, jis 
ko- 
taip 
net

Ro- 
tei-

ko ir, 
pradėjo graibytis apie jų 
jas. Urnai Jane pakilo ir 
Robertui kirto į veidą, kad 
visas teatras suskambėjo, 
be to pasišaukė polieistą ir 
bertą areštavo. Teisme jis
sinosi, kad tų merginų kojos 
pradėjo trintis į jo švarko 
skvernus ir jis nenorėdamas, 
kad švarkas liktų suteptas, 
bandęs jų kojas prastumti.-Čia 
Jane vėl kirto Robertui į vei
dą, o teisėjas uždėjo jam $200 
pabaudos, kurios jei nesumokės 
laiku, turės eiti kalėjimai!.

Pusi mirė Wm. Healy

Užvakar urnai pasimirė Wil- 
liam J. Healy, prezidentas Chi
cagos sanitarinio distrikto. Pa
simirė jis prausykloje Brevoort 
hotely, kada rengėsi
Manoma, kad mirties priežas
tim yra širdies liga ir apoplek
sija.

skustis.

Davis Chicagoje.

John W. Davis, demokratų 
kandidatas į prezidentus, už
vakar atvyko į Chicago, pasi
tarti su vietos demokratų va
dovais apie vedinių demokratų 
kampanijos ateinančiuose pre
zidentiniuose rinkimuose.

Lietuvių Rateliuose J*'s-DVYNUKAI UŽGIMĖ , 3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 
Čenenė ir jos > , . < |Tel, Yards 1119

Buvo labai serganti. Jau- Baigusi akus* 
laivelis” ir “aš išsivilkčia tesi daug geriau po vartoji- ilgai praktika- 

Joms mo Lydia E. Pinkliam S vusi Pennsyl- 
Vegetable Compound. i™"}*08”_______ ; bučiuose. Sąži-

Wyocena, Wisconsin. — “Aš vartą-1 ningai 
Era mano jau Lydia E. Pinkham’s

Lieiuviy Radio koncertas
Puikus atsižymėjimas

1 .«

Atėjo gadynė, kad visai nebė
ra reikalo keltis iš namų, kad 
galėjus girdėti tikrą dainavimą 
musų lietuvių artistų. Sėdi žmo
gus savo kambaryje ir klausai
si kalbos, muzikos instrumentų, 
ir dainų- Nereik nė .kaštų jokių 
panešti, ir net ko nors prašyti, 
kad pavelytų pasigėrėti musų 
artistų malonėmis. »

• I
Rugpiučio 28 d., 8:20 vai. va

kare per Radio, iš K Y W (Edi-

215 vaikai, 
ras ta vietos, 
vaikai atėjo 
mąja diena, 
lankyti su trečiadieniu, o kiti
pradės lankyti mokyklas tik 
ateinančią savaitę. Kadangi vie
tų mokyklose vis dar trūksta, 
tai gal 32,000 vaikų priseis su
grusti į laikines mokyklas.

Be to šį rudenį tapo įvesta 
nauja mokyklų sistema — ju- 
nior high school, kuri vieto
mis ir iš tėvų puses sdsilau- 
ke griežto pasipriešinimo. Su 
junior high school sistema da- son Bld.) stoties pranešta, kad 
romą bandymus penkiose mo- »i(> vakaro koncertinį 
kvklose.

Suėmė nužiūrimą užmušėją

Detektivai areštavo Frank 
Derrico ir jo meilužę. Nužiūri
ma, kad jis dalyvavo užpuoli
me aut Nori h Avenue kabare
to Melrose Parke.

Užpuolimas įvyko trečiadie
nio ryte. Keli plėšikai ilgai try
nėsi apie barą, paskui urnai iš
sitraukė revolverius ir pradėjo 
Ša ūdyti .į lubas. Bartenderis 
pradėjo šaudyti į juos. Tada 
vienas banditų,; pamatė negrą 
muzikantą James Wėbb ir pa
leido į jį'keletą šūvių. Webb 
neužilgo pasimirė. Taipjau ta
po pašautas ir kabareto savi
ninkas Palšy Danno, o kitas 
muzikantas liko sumuštas. Ban
ditai taipjau bandė išvogti ir 
vieną aktorę, bet nepasisekė. 
Rct visi buvę kabarete žmonės 
liko' apiplėšt i.

Vaikai padegė mokyklą?

Pereitą antradienį kilo gais
ras Slieridan mokykloje, prie 
27 ir VVallace gatvių, pridaręs 
už $1,000 nuostolių. Daugely 
kambarių rasta primėtyta po- 
pieros. Spėjama, kad mokyklą 
padegė, niekuric vaikų, kurie 
norėjo sutrukdyti mokyklos 
atsidarymą. Ypač apdegė kin- 
dergarten, kuris turės pasilik
ti 
ti

Į lietuvių 
i programą išpildys vien tik lietu- 
’vių artistai.

Ant pirmosios ugnies stojo p. 
i Sofija Sauris, sopranas- Pianų 
palydėjo josios vyras J. Sauris. 
Dainavo: “Miškas . ūžia”, “Dul-. 
dul dūdelė”, kompozicijos p. 
Petro Sarpaliaus ir vieną — an
gliškai. Dainos išėjo pusėtinai 
gerai.

Juozas Ramanauskas, teno
ras, dainavo: p. Sarpaliaus “Va
karas”, J- Žilevičiaus “Nuliūdi
mo Valanda” ir Serenadą itališ
kai. Jam pianu lydėjo šv. Jurgio 
^parapijos vargonininkas p. 
Sįauris. Sudainuota vykusiai. 

, . P-ia Eleną - Rakauskiene, so
pranas, gražiai sudainavo “Oi 
■greičiau, greičiau” Šimkaus, an- 1 
trą -humoristinę dainelę ir Šim
kaus ”Knr bakūžė samanota”. 
Pianu palydėjo p. Šiauris.

Pasigirsta ir p. J. Čepaičio, 
tenoro, balsas, “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis plaukia” ir “Kaitink; 
šviesi saulute.” Jam lydėjo pia-j 
nu p. Siauris. Čepaičio balsas 
padarė didelį įspūdį, labiausia p. 
Petrausko “Tykiai, tykiai Nemu 
nelis teka-” Balsas buvo labai 
lengvas ir aiškus, rodosi, plaukte 
plaukiantis. J. Čepaitis yra pa-; 
daręs didelį progresą dainavime'

P-ia Salomija 
sesutė Stela Staniuliutė labai 
gerai sudainavo duetus “Plaukia 
sau 
čigono rūbą,” Rimkaus-
pianu pritarė K. Y. W. pianistė.1 

P-as Povilas Stogis, basas, i 
puikiai sudainavo 
prangi” ir Sh u berto “Two Gra- 
nadiers”. Jam pianu lydėjo p. 
M. Juozavitas. Jiedu tai užarta-1 
vojo visą lietuvių radib progra-1 
mą. Visų buvo malonu klausy
tis, bet p- Stogio, rodosi^ kad 
kokia mašininė spėka liejo stip-' 
rų ir tvirtą balsą. Buvo žadėta 
per anglų laikraščius (langiaus. 
progiame, bet, nežinia dėl ko ;mano gim(jymo sirgimą ir užbaigiau 
kios priežasties p. Kast. Sabo- j butelį kol galėjau sirgdama lovoje, 
nio ir jo moteries p-ios Liudei-' ,p?sveikau. 11 Jau^iuos labai gcraj 

■’ ' ir dabar auginu savo dvynukus. Aš
kos Sabonienės nebuvo.

šį radio lietuvių koncertą su
rengė p. Petras Sarpalius- Bet 
jis programe nedalyvavo; jis 
tik klausėsi per radio ir, džiau
gėsi, kad viskas išėjo kuopui- 
kiausiai. Patiko lietuvių dainos 
klausytojams, nes daug aplaiky-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

- --r--------------------CT ,.W v

Sėveros Gyduoles užlaiko 
v šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnėjusią 
ir stokos apetito vartok '

SŽVERA’S
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

+

Vegetable ' nau.]®»
i i _ Rfi I1OCom-pound p i r- 

miau npno dvy
nukų, nes mano 
sesuo rekomenda
vo jas man. Aš 
taip buvau silnna, 
kad vos tik galė
jau dirbti savo na- 

' mų darbą. Bet 
kaip aš pradėiau 
vartoti antrą bu
telį, aš pajutau 

'daug geriau. Aš
išvartojau tris ir puse butelių laike

rekomenduoju Vegetable Compound 
kiekvienai it vertinsiu jj ateity”; -r-. 
Mrs. Ida Gerbitz, Wyocena, Wis.

Kiek daug panašių atsitikimų yra 
raportuota mums. Daug moterų pa
sidaro silpnomis po gimdymui ir to
kioms motinoms prižiūrėjimas kūdi
kių yra visai negalimas. Netik, kad 
yra sunku motinoms, bet kūdikiai ir
gi nuo to turi kentėti.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compouiąl yra puikus tonikas moti
noms prieš ir po gimdymo. Jos yra 
prirengtos iš mėdikalių šakmj iš žie
dų ir neturi kenkiančių syvų. Jos 
gali būti saugiai vartojamos motinų 
kurios žindo vaikus.

patar- 
visokio- 

se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

O

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewlcz 

BANIS
A K USER K A

Puriu ^tyrimą. 
| Pasekmingai pa

tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam e 

^atsitikime. Tel
ekia ypatišką pri

žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

«-DR. HERZMAN «

Jei abejoji akindi,pasitelraok
Dr. A. R. BLUMiENTHAL

* ( OptoM«trtat 
Ta). BoalavaHI UM 
4*49 8. Aahlane Ava 
Kaupo 4T-t«f tat 

8*rM labata

■ DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVF... CHICAGO

Wennersten’s
Bohemian Blend

Nuo 1896 
WENNERSTEN’S 
yra prirengejai 
Apynių-S'alyklo sko 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri
rengti.

MALT
and

HOPS
Combined

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi akių uždegimą/ jeigu akys 
nuvargę, sil^nosg skaUdžibš arba 
ašaroja, tųojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo į iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halstcd St.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo lt iki 3 po pietų, 

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

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

ir nuo 6 iki

Telefonai:

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*

■ Chicago, Illinoi*
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. rytę, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliosiu >Hfiq 10 valan

dos rytąJHi Ifc’Val. po piet.
Telejtėkns Midway 2880

i lr»ii......................  .......................................................... ....

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
, Universiteto)

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279

i kį mokestį gali kiekvienas iitesit 
Į mokėti, taip kad nei vienas nereiks

t?

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

ate ar dabar prad^o- kaipft chronUka Asth- 
priva-

klimate 
ižsiėini- 

i au- 
pagel-
tiems 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek-

metodas
pasiųsti 

kur
patentuotų durnų*

Mes 
ų iėkaėčiais, kad musų meto- 
skirtas praSalinti visus negali-

*

rit)

uždarytas iki nebus padary- 
reikalingi pataisymai.

Chicagiečiai steigia žydų 
koloniją Palestinoje.

Chicagos sionistai rengiasi 
prie kampanijos surinkti $1,- 
600,000 įsteigimui Palestinoje 
žydų kolonijos vardu Chicago. 
Ik't steigdami tą koloniją pa
tys steigėjai visai nemano į ją 
važiuoti, o tikisi ją užpildyti 
iš Europos žydų biednuomenės.

GREITA KELIONĖ LATVIA
White Star Line

Greičiausia kelionė Lietuvon.
N. Y. — Cherboiirg — Sbuthamptori 
Išplaukimai suimtomis. Didžiausi lai- 

Majestic, Olympic, Homeric. Grei- 
susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
Whiie Star Line

f. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai.

Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.
Viskas užrakinama, privutiški paal- 

dJjimai. Geras mtaistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažieriy Departamentas
127 So. State St_ Cbirago. III.

vai 
tas

RYTOJ

Pelnyčio! Rugsėjo 5 d., 1924

VISOJE MUSy KRAUTUVĖJ
4 ■

Šimtai Reikalingų Dalyky Yra Pasiūloma

MMOt.a šiiniiitiMtMMiMrniMiiCTii
Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 

, Inkstų, juslės ir šhpumo H

privatiiką gydymai kambarią

čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* ^epe- 
jišką bt Sūdy
mo. DidklU gkai-

i čius -j<y-
domų kasdi&a per 
Dr. Ross, eutei- 
kia progą duoti 

į geriausi rnedikalj 
l patarnavimą <že- 
i miausia kaina. To

Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worin), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

J)

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A ,
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky 
rilis atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 V.

ryto iki 2 vai. po piet

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 

1 tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

ATEIKIT IR NAUDOKITĖS PROGA

Lietuviai pardavėjai patarnauja

lauja užmesti savo ligą.
Patarimas dykai.

Žinokite apie save tiesą. Viaiška pa 
slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
85 So. Dearbom Street, ' 

kampas Dearbom ir Monro© St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje
Priėmimo kambarys 506 dėl tyrų.
Priėmimo kambarys 698 dėl motorą
Valandas: Kasdier? nuo 10 ryto iki E 

vai. vakare. Nedalioj nu< 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredkĄt ii 
•ū bato j e nuo 10 vsu.. 
iki 8 vai. vakare.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenkiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt jų musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai aernate <«r dabar pradčųo* 
te Biruti, ar tai yra I /..l .... '.Z'1 ma aid,;, augitu temperattira, jus 
lute reikalauti dykai ifibandymui musij me
todo. Nedaro skirtumo kokiame 
jus gyvenate, jus’i amžius arba užsi 

i man, .jei jus kenčiame nuo dusulio aYba 
gčtos temperatūros, musų

i bčs jums greitai.
Mes specialiai norime 

kurie turi be vilties ligas, 
formoj įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, "patentuotų durnų' 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam muši 
das yra pasl____ .______
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxy'zmus. \

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vienų dienų. Rašyki
te tųojaus ir pradėkite metodų tuojau. Ne
siųskite pinigų, / yik ' atsiųskite kuponų. 
Darykite tai šiandien — Jums x nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

......................................  I I. I I

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė
i Tel . Lafayette 4146

Dykai \bajidymo kuponas __________  1_____
Frontier Asthma Co. ’ R6om',; 72-B. 4 a, ... .
Niagara and Hudson St«., Bnffalo, N. Y i J oKClblnilll NllllJįenOSe 
„Arkite dykai bandymui ju8U

kad pačios Naujienos
; yra naudingos.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. I)rexel 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 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

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

Dr. M. žilvitis
. z DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos,. chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo šu-nagelba naujausių metodų 

Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos^ 2J20 iki 5 ir 8/iki 10. 
Nedėiioj nuo 2:30.iki 4:30 po piet; 
. ' y <

• Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo l£:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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* i'otlll/ill DūfolilinOO piuojama. Paaiškėjo, kad dabar trą valandą p. W.,Ivanauskas su 
tlulUVIlĮ ildtullUUuui Šerų turi draugijos, savo motere išvažiavo į ligohi-

 bet yra da keletas tūkstančių nę aplankyti savo sunkiai ser-
.1 PRANEŠIMAI

^Tąsa nuo 5-to pusi.)

ta laiškų. J. Yuknis, 1414 So.
Court, Gilėto, III. prisiuntė 

sekamą laišką:
“Programas rugpiučio 28 d. 

buvo geras ir lietuviai artistai 
buvo puikus. Programa tikrai 
suteikė malonumą, velytume 
juos girdėt kada nors vėl“. .

Lietuviai artistai dainavo vi
siems, bet ne visi juos girdėjo, 
nes didžiuma neturi radio savo 
namuose. Tegul jie pasiskubina 
įsivesti. — Bubnis.

Draugijy valdyty 
susirinkimas

d

ben- 
viiši-

buvo

Penktadieny, rugpiučio 29 
Mildos svet. įvyko Draugijų val
dybų susirinkimas. Susirinki
mas buvo šauktas per laiškus. Iš 
40 draugijų, kurios priklauso 
prie- Lietuvių Auditorijos 
drovės, susirinko apie 150 
ninku.

Šio susirinkimo tikslas
supažindinti draugijų viršinin
kus su Auditorijos reikalais, 
idant jie galėtų teisingai pain
formuoti savo draugijų narius. 
Daugeliui draugijų nariam bu
vo neaišku, kai kurie dalykai. 
Kai kurie nariai nematė jokio 
skirtumo tarpe šėrų ir bonų. 
Bonai jų manymu buvo: “žmo
gus pirkęs boną yra lygus dali
ninkui (sėrininkui), kuris turi 
teisę pagal daugumą šėrų.“ šia
me susirinkime visiem teko su
žinoti, kad Auditorijos valdinin
kais yra tik tie, kurie turės šė
lus ; bonai yra tik .paskola ant 
tam tikro laiko su 6*/j nuošim
čių ir pagal Illinois valstijos tie
sas turės būti 
šimčiais nuo 
Paskutiniuose
baigs visų bonų 
Bonai bus išmokami 
pirmąjį ir antrąjį metą bus iš
mokėta po $5000. kas met. Pas
kiau bus mokama po daug dides
nę sumą.

Plačiai ištisus klausimą vi
siems buvo aišku išmokėjimo 
bonų sistema.

Buvo kalbėta, kad 
nepatektų į keleto 
žmonių rankas, bet
draugijų ir kad butų jų kontro-

šėrų neparduotų, tad ir pagei
daujama, kad likusį staką iš
pirktų draugijos, o ne pavieni 
žmonės. Kai kurie išsireiškė, 
kad draugijos išpirktų virš 45 
tūkstančių šėrų, tad nors ir at
sirastų kokis lietuviškas “milio- 
nierius“, bet diktatorium tapti 
nors ir norėtų, neįstengs. Buvo 
ir tokių, kurie kalbėjo, kad ne
įsileisti į board direktorius to
kių žmonių, kurie nėra draugijų 
viršininkai. Paaiškėjo, kad kai 
kurie draugijų viršininkai visai 
neturi pirkę nė vieno Šero. Bu
vo patarimai, kad draugijų vir
šininkai įsigytų auditorijos šė
rų, o tada be jokių kliūčių galės 
tapti board direktoriais.

Auditorijos valdyba raporta
vo, kad yra virš keturios dešimt 
tukstančių aukso bonų neišpar- 
duota. Sumanymai buvo: kad 40 
draugijų paimtų po vieną tūks
tantį bonų ir jei pačios neišga
lėtų, tad galėtų išparduoti savo 
nariams. Auditorija neprašo 
aukoti, tik paskolinti ant kelių 

metų, už ką ji sugrąžins su di
deliais nuošimčiais.

Nutarta, kad kiekviena drau
gija šauktų extra susirinkimus 
teisingai supažindinti visus sa
vo narius su savo Auditorijos 
reikalais.

Susivienijimo Draugijų komi
tetas raportavo, kad Auditorijos 
naudai yra rengiamas piknikas, 
rugsėjo 7 d., Blinstrupo Darže, 
Justice park, III. Esą, bus bara
vykų su virtais ir keptais gry
bais. šis piknikas bus labai 
svarbus, nes kiekvienas sužinos 
skirtumą tarp baravyko ir gry
bo. Kai kam gal pasiseks ir jau
ną lepčiukę rasti.

— Bubnis.

gantį vaiką. Namuose paliko tik
tai vieną šunį, kuris yra labai 
sargus. Apie aštuntą valandą va
kare, kada sugryžo iš ligoninės 
rado šunį priglušytą ir uždary
tą miegruimj, o krautuvę išvog
tą. Kambariuose viskas išvarty
ta, matomai, jieškota daugiau 
pinigų ir kitokių brangenybių. 
Plėšikų butą gudrių, iš krautu
vės išnešta tiktai brangiausi 
daiktai. Kaip tai: šilkiniai mar
škiniai; šilkinės pančiahos; ka- 
klaraikščiai ir t. p., pigių daik
tų visai neimta, tiktai išvarty
ta- — D.

SLA. 109 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, rugsėjo 5 d., Mel- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
taipgi norintieji prisirašyti.

— Valdyba.

L. J. S. Lygos mėnesinis susirin
kimas įvyks šiandien, rugsėjo 4 d., 8 
vai. vakare, Raymond Chapel svetai
nėje (816 W. 31 St.).

šiame susirinkime bus svarstoma 
naujos konstitucijos projektas, tad 
nariai privalo būtinai susirinkiman 
atvykti. — Valdyba.

Išvyko VVashingtonan

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo pusbrolio Ciprijono 

Valatko. paeina iš Pašušvio miestelio, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, III. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišauti laišku ar telefonu.

ANDREJUS BARTKUS, 
829 So. Winnebago St., 

Rookford, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Automobilių plovėjų, $35. Auto

mobilių mechanikų, $40. . Oilerių į 
dirbtuvę, $28.50. šoferių, $30 — $35, 
Peškurių, $130 į mėnesį. Pečkurių, 
$24. Janitorių, $10 į mėnesį. Pasiun
tinė jimui vyrų, $60. Staytojų,, ,75c. į 
valandą, r J. 
$35. . 
dirbtuvę, $16-$18.

♦
Indų plovėjų, $18. Antrų virėjų, 

$22. Lovų taisytojų, $50 į mėnesį 
kambarys ir valgis. Merginų į dirb
tuvę, $15-18. Prie kaunterio, $20. Vei- 
terkų, $20-$25. Janitorkų, $65.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St., 2 fl.

yru, $60. Staytojų, 75c. į 
. Prie išsiuntinėjimo klerkų, 

Antro virėjo, $25. Vaikinų j

MOTERŲ

REIKIA DARRININKįĮ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

atmokėti su nuo- 
1926 m. iki 1935.

metuose užsi- 
atmokėjimas.

dalimis:

Lietuvis daktaras gavo

PARDAVIMUI puiki kampi
nė grosernė ir bučernė. Puikus 
nauji visi “fix turės“, kurie 
kaštavo su virš $3000, tirštai 
apgyventa maišytų tautų vie
ta, tokiam bizniui labai tinka
ma, bet gaila, kad aš esu far- 
merys, neapsipažinęs su bizniu 
ir angliškos
tai esu priverstas 
giai.

Atsišaukite pas 
tą, Ed. W. Baks, 
Halsted St. Tel. Boulevard 6775

‘BARGENAS
Parsiduoda aiba apsimaino ant 

mažesnio namo 2 Storų ir flatas. Na
mas mūrinis ir gerame stovyje.

Atsiliepkite
3935 So. Kedzie Avė. t

kalbos nemoku, 
parduoti pi-

mano agen-
3301 South

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
rnas Bridgeporto grožioj vietoj, par
duosiu už $6800 arba mainysiu ant 
bučemės, grosetnės ar kitokio biznio.

Kreipkitės
J. BALCHUNAS, 

3200 So. Lowe Avė. 
Tel. Boulevard 9265

. šiomis dienomis Vilniaus Va
davimo Komitetas pasiuntė de
legaciją Washingtonan persta
tyti valdžios sferoms sunkią 
okupuotos Lietuvos padėtį. De- 
legacijon, tarp kitų įeina p. J. 
J. Elias. S. Kodis ir Komaiko. 
Pastarasis nėra lietuvis, bet’ 
lietuvius visviena karštai re
mia. Delegacija sugrįš šiandie 
vakare arba rytoj ryte. —XYZ.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio teisingo su 

biskį ginigų prie aptiekos, labai gera 
proga padaryti pinigų, mokslo ne
reikalaujate. Rašykit

S. B. BAKTYS,
1799 So. Halsted St. Bos 545 

Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS kampinis 

štoras, naujas frontas, randa- 
ant Halsted ir'32-ros gatvių.

A Grigas & Co.
3114 So. Halsted St.

si

ATSIDUODA štoras ant ren
dos, patogioj vietoj dėl kriau- 
čiaus.

Atsišaukite
6813 So. Western Avė.

__________________________ 1
IŠSIDUODA 4 kambariai, dėl 

mažos šeimynos šviesus ir šva
rus, yra elektra ir gasas.

A. DONILE,
3534-So. Parnell

Yards 6803

REIKIA moterų sortavimpi 
regsų.

Kreipkitės:
1465 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALINGAS bučeris, ku
ris supranta savo amatą ir ku
ris moka gerai anglų kalbą. 
Nemokanti anglų kalbos neat- 
sišaukit.

2944 W. 63 St.

REIKALINGAS
PIRMARANKIS

DUONKEPIS .
Atsišaukite

1208 E. 93 St.• •

REIKIA bučerio, kuris 
pranta savo darbą.

Atsišaukite
858 W. 33 St.

su-

t

Dr. Stasys Naikelis tapo 
nerio pagelbininkas.

koro-

auditorija 
privatinių 
kad butų

Nesenai Naujienų reporteris 
Raganius sužinojo, l<ad musų 
lietuvis daktaras Stasys Nai
kelis tapo pakviestas dirbti prie 
Chicagos miesto koronerio. Jis 
užima pirmo pagelbininko vie
tą prie daktaro Springer.

Kadangi tai yra gera žinia 
musų lietuviams, tai Raganius 
tuoj nubėgo pas daktarą St¥

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

INTERNACIONALO APVA1KŠ-
' MOJIMAS į

Įvyks rugsėjo 30, Mildos Svetainėje. 
Rengia LSS. 4 kuopa. Kitos LSS. 
kuopos malonėkite tą dieną nerengti 
jokių viešų prakalbų, bet atsilankyti į 
musų surengtą apvaikščiojimą.

— Komitetas.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS 4 ar 5 ruimų fla

tas rendai jaunai šeimynai, kamba
riai turi būti šviesus ir patogus dėl 
gyvenimo. Kas turit tokius ruimus, 
praneškit.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

Bbx 147
, ____j, j .ĮM.1 - -L' .'.L. 1.1. -

SIŪLYMAI KAMBARiy

REIKIA vyrų darbui į Doug- 
las BaŲi House. Nuolatinis 
darbas.

Atsišaukite
3516 Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI

4

įbėgęs į daktaro

PETRAS VARE KOJIS
Mirė rugsėjo 2 dieną, 1924 

m., 8:30 vai. ryto, sulaukęs am
žiaus 29 metų. Velionis paėjo 
iš Aulh| kaimo, Biržų valsč., 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Leonarą ir sūnų Petrą, 
broli Joną ir seserį Marijoną. 
Laidotuvės atsibus rugsėjo 6 
dieną, 1:30 vai. po pietų iš na
rni} 3157 Emerald Avė. į Lietu
vių Tautiškas Kapines.

Giminės, draugai, meldžiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Liekames dideliame nubudime
Moteris, sūnūs, brolis ir sesuo.

I>aidotuvems patarnauja gra
belius A. Masalskis.

Naikelį, kad 
pasiteiravus.

Raganius
ofisą, 3252 S. Halsted gatvėj,
rado būrį žmonių, pacientų be^ 
laukiant daktaro; reiškia, ligo
niai pirma, o Raganiui reikės 
laukti. Nėr ko daryt, reikia 
laukt. Ret jis vistiek sulaukė 
ir su daktaru pasimatė.

Daktaras prisipažino, kad jis 
užima tokią vietą ir mielai su
tiko duoti tankiai pirmas ži
nias Naujienoms; apart to dar 
gerbiamas daktaras pasakė, 
kad jis pasistengs duoti neku- 
rias žinias greičiau Naujie
noms negu anglų laikraščiui.

Galima pasveikinti daktarą 
Stasį Naikelį su jo nauju urė
du ir palinkėti jam kuogeriau- 
sios kloties jo darbe. Daktaras 
pasižadėjo artimiausioje 
tyje 
Mes

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
i'ams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
:ad 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, IH.F. Lukoševičius.

-—Naujienų Adm,

Visi norinti gauti “Naujienas’’ 
kiekvieną dieną, anksti iii ryto i savo 
namais, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos AuSros Knygynas paveda 
šitą (Jąrbą, 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.,

PARENDAVOJU kambarį dėl dvie
jų vyrų aiba dėl vieno arba dėl mer
ginų. Kambaris yra šildomas. Ar 
su valgiu ar be valgio kaip norite. 
Galite mane matyti namie dienoms 
ar vakarais, (ant 2rų lubų).

/ J. K.
703 W. 21 PI.

PARDAVIMUI 4 durimis Fordas 
Važinėtas tik 2 mėnesiu. Reikia 
inešti $300 ir kitus ant lengvo išmc- 
kesčio. Priežastis paradvjmo — ap
leidžiu miestą.

Naujienos
3210 So. Halsted St., 

Box No. 14G

atei- 
jau pradėti duoti žinias, 
jų lauksime.

—Raganius.

LSS. VIII Rajono konferencija 
įvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai užsi- 
mokėkit. .

— A. Vilis, LSS. VIII Raj. sekt

West Side
VVestsidėj plėšikai nesimažina

RENDAI kambaris šviesus, 
švarus, šiltas. Geras^ ženotai 
porai, merginai ar vaikinui. 
Kreipkitės, 3 lubos užpakalis.

3231 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI automobilius “Ap- 
rinson” 8 cilinderių, 7 pasažierių, 
1922 metų atrodo kaip naujas, arba 
mainysiu ant grosernės ir nedidelio 
namo. Perkanti gaus didelį barge- 
ną, turi būti parduota greitai.

Tel. Boulevard 4435, 
3210 So. Halsted St.

Box 144

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
mą — maiiavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti iarba j naujuą namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinanvą kainą pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
8149 So. Halsted St., 

Tel. Yarda 7282.

RAKANDAI
PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra

kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianąs, $750, 
vartotas 3 mėn. už $350, kaurai, liam- 
pos ii’ fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 So. Lincoln St.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair pai- 
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, wilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, liairypa, Con- 
sole fonografas, virtvės • setas, vis
kas skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

STANISLOVAS 
STRAVINSKAS

Mirė rugsėjo 1 dienoj, 1924 m., 
1:35 vai .po pietų, sulaukęs 8 
metų ir 9 mėnesius amžiaus. 
Paliko dideliame nubudime •tė
vus, penkes seseris, brolį ir 
švogerj Juozapą Skatauską. 
Laidotuves atsibus Rugsėjo 5 
•dieną, 8 vai. ryte iš namų 3209 
So. Lime St. j šv. Jurgio Baž
nyčią, iš tenais į šv. Kazimiero 
Kapines. Kviečiame visus gi
mines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasiliekame dideliame nubu
dime
Tėvai, sesers, brolis ir fivogeris.

Ijaidoutvems patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

Neseniai “Naujienose“ buvo' 
rašyta, kad Westsidėj plėšikai 
keletą krautuvių apiplėšė. Da
bar vėl pereitą nedėldienį, rugp. 
31 d. tapo plėšikų išvogta krau
tuvė lietuvio W. Ivanausko, 
2252 W. 22nd St.

Nuostoliaus padaryta labai 
daug, kiek teko patirti; apie 
$2,000.00 vertės tavorų paimta 
ir apie $300.00 pinigais ir tai 
dienos laiku. Buvo taip: W. Iva
nauskas turi švarią krautuvę 
vyriškų aprėdalų, ,ir reikia pri
pažinti, kad tai yra pirmos kle- 
sos ta vora s. Nedėlioj laikė at
darą iki pietų, po pietų apie an-

LSS'. VIII Rajoną knygų peržiurė- 
. imo komisija malonėkit susirinkt 
lenktadienio vakare, rugsėjo 5 d., 
Naujienų name, kaip 8 vai. vak. Tu
rėsit peržiūrėt Rajono finansų kny
gas, kad prirengus pilną raportą kon- 

’erencijai. Taipgi dalyvaukit finan
sų sekretorius ir kesierius.

— A. Vilis, Sekr.

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

RAKANDAI. Didelis bargenas 
jei pirksite tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 2-3 šmotai riešuoto me
džio miegamo kambario setas, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, console 
fonografas, karpetai, liampos ir t. t.

6444 So. Union Avė.,
• * 1 fi.

SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI
Tautiškos Parapijos visuotinas ir 

abai svarbus susirinkimas įvyksta 
ateinančią subatą, rugsėjo 6 d., 7 vai. 
vakare Bažnytinėje svetainėje, prie 
35 ir Union gatvių. Bus renkama 
jarapi ios darbuoto jai ir kiti Komite- 1 
ai. Visus parapijos narius ir para

pijai simpatizuojančius lietuvius kvie
čia gausiai atsilankyti. — Valdyba

IŠRENDAVOJU ruimą vie
nam vyrui be valgio prie ma
žos šeimynos, turi būti blaivus. 
Atsišaukit po penkių.

NEGIRDĖTAS bargenas. Turi 
būt parduota greit bučernė, labai dai- 
lioj vietoj. Pirmos klesos įrengi
mas. Už teisingą pasiūlymą. Bu-1Bu-1 
černč randasi, 5610 So. Kedzie Avė. 
Savininkas dieną, 10753 S. Mjchigan 
Avė., vakarais 
Pullman 5606.

1 W. 112 PI. Tel.
i

1462 S. Peoria St.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
7aš. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nėtnyčioj, rūgs. 5 d., 7:30 v. v., 
V. Lukštos svet., 1500 S. 49 Avė. 
Visi nariai pribukite paskirtu laiku, 
eikia aptarti 10 metų jubiliejų, 
'aipgi priduokite savo tikrą adresą 

arba prisiųskite sekretoriui B. Tuma- 
vich, 1227 S. 50 Avė., kitaip bus už
dėta bausmė. — Valdyba.

JIESKO DARBO
11

J IEŠKAU darbo prie namų. 
Esu našlė be vaikų.

Kreipkitės
11351 Langley Avė.

Zofija Mikalauskienė

GROJIKLIS PIANAS 
$700 vertes grojiklis pianas bus 
parduotas už

$115
ir $12 storage išlaidų. Yra 73 
muzikos roleliai, benčius ir cabi- 
net. Klauskit Mrs. Santos piano. 

3323 Lincoln Avė. 1 fl.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, ice creamo, mokyklų rei
kmenų, su 1 augšto mūriniu 
namu, 2 karų garadžius. Gero
je vietoje, netoli lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios.

2734 W. 43rd St.
K

PARSIDUODA dažų krautuvė 
(Paint Store). Biznis 16 metų senu
mo, gerai išdirbta, Lietuvių apgyven
ta vieta. Noriu parduoti greit, todėl 
parduosiu pigiai.

2237 W. 22 St., Chicago.
Phone Canal 4101

PARDAVIMUI notion, ciga
rų, cigaretų, ice cream ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. 
Senas išdirbtas biznis. Gausite 
bargeną. Kreipkitės tuojaus 

2988 Archer Avė.

PARSIDUODA kendžių, cigarų ir 
šiaip visokių smulkių daiktų krautu
vė . Lysas ilgas. Renda pigi. Kam
bariai prie krautuvės. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

530 W. 26 St.

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
cigaretų, saldainių, groserio ir šeip 
visokių smulkmenų. Geri pikčeriai, 
4 kambariai gyvenimui. Renda pigi, 
lysas ilgas.

Atsišaukite
3709 So. Halsted St.» ,

PARSIDUODA grosernė, kendžių, 
cigarų ir visokių smulkmenų ir 
minkštų gėrimų. Labai geras biznis, 
4 gražus kambariai pagyvenimui. 
Renda nebrangi. Turiu greit parduo
ti, nes važiuoju į Lietuvą.

732 W. 19 St., 
Tel. Canal 1149 . . . . 1 1 <*.

PARSIDUODA ar mainoma cigarų, 
cigaretų, tabako, ice cream1 parlor ir 
lengvų užkandžių krautuvė. Pigi 
renda, 4 kambariai pagyvenimui.

Atsišaukite
3633 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3564

PARDAVIMUI pieninin
kystės biznis. Puikus biz
nis, geroje apielinkėje. Cash.

Atsišaukite
2919 So. Union Avė.

PARSIDUODA kendžių, cigarų, ci
garetų ir visokių smulkių daiktų krau
tuvė. Lysas ilgas. Renda pigi, 
kambariai gyvenimui. Nupirksit 
pigiai iš priežasties partnerių nesu
tikimo.

3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė kampinė, karai eina iš 
abiejų pusių. Kreipkitės tuojau 
gausit bargeną.

J. VALENČIUS, 
1338 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė; prieš moky
klą, labai geroje vietoje; renda 
pigi, lysas 4 metams.

5954 S. Aida St.

NAMAI-2EME
PARSIDUODA arba apsimaino ge

ras biznis namas ant Town of Lake. 
Gali atidaryti kokį tik nori bizn|. 
Reikia turėti $4,000.00 cash, likusius 
ant išmokėjimo.

Savininkas
JOHN WINTERS PLACE 

5701 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, furnace- šildomas, 
pleisteriuotas skiepas, miegoji
mui porčiai. Savininkas randasi 

4419 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 4 augštų bizniavus 
muro namas, 4 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius. Galima pirkti su bizniu ar be. 
Biznis yra kendžių krautuvė; arti prie 
mokyklos. Savininkas nari parduoti 
greitai.

ONA MARKUNIENĖ 
2050 W. 21 St.

FARMA ant pardavimo arba išmai
nymo ant nomo, 65 akrai žemes, su 
visais gyvuliais, mašinoms ir viskas 
ant farmos. Gera žemė prie gero ke
lio, 2 mylios nuo miesto, kas 
šaukitės prie savininko.

JOHN ŽALIS,
R. 4, Hart,

norit

Mich.
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EXTRA BARGENAS 
Pardavimui nu namai ant vieno loto. 
Priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, šturminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12’/2%, kaina $9500.

H. HAJCK,
• 733 W. 17 Place

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas 1 aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui, 
mo.

Atskyras lotas prie na- 
Parduosiu pigiai.
VLADAS JANKAUSKAS

6135 W. Giddings St.

PARDAVIMUI mūrinis, 4 
flatų namas, su visais įtaisy
mais. Kaina $8,700. Rendos ne
ša $100 į mėnesį. Kreipkitės 
pas savininką.

5252 S. Artesian Avė.

8 KAMBARIŲ medinė cottage, 
fumace šildoma, 25 pėdų lotas, 
garadžius, tiktėi $4700.

2322 Kirkland Avė.
Netoli Western Electric. Ber

genas. Šaukite savininką
Prospect 6358

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

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Streets 

West Thirty First State Bank Bldg.

LOTAI 30x125 pėdų, labai gražioje 
subdivizijoje, prieš Marųuette Parką, 
prie 71 St. ir Sacramento Avė. Da
bar yra pravesta gatvekarių linija. 
Yra suros ir apmokėtos, vanduo ir ce
mentiniai šalygatviai.

P. J. O’REILLY,
Didysis ofisas — 4000 W. 63 St.

Atstovas yra ant tos žemės '

PARDAVIMUI krautuvė ir flatinis 
namas, mūrinis, 
toli 21 St. U 
$10,000. /i

IGNAL______  _____ ,
31 st & Wallace Streets

West Thirty First State Bank Bldg.

prie Halsted St., ne- 
ai gera vieta ,tiktai

US CHAP & CO.,

$1000 PIGIAUS
Negu vertas. Parduodu tik uz 
$14,500. Parduodu 2 aukštų murinj 
namą garu apšildomą 5 ir 6 kamba
riai, aržuolo medžio baigtas, 2 karų 
garadžius. Namas randasi netoli 
šv. Kazimiero Vienuolyno, arti stryt- 
karių linijos. Agentai teneatsišau- 
kia. Savininkas ant 1 lubų,'6135 S. 
Rockwell St. Tel. Republic 0170.

--------------------- -----------------
PARDAVIMUI tikrai moder

niška krautuvė, mūrinis namas, 
randasi South Side biznio gat
vėje, 4 kambarių flatas iš užpa
kalio, 6 kambarių flatas augštai, 
2 karų garadžius. Galima tuo
jau užimti krautuvę ir gyventi 
flate. Tas yra bargenas už 
$12,900, pinigais reikalaujama 
$5,000.
SHEEHAN-VITOUS AND CO.

1654 W. 63 St., 
Tel. Prospect 1910

2 AUGŠTŲ medinis namas, 
6-6 kambarių, su 2 lotais, yra 
elektra, vanos, kaina $7,000. 
Pasimatykit su savininku.

2025 W. Ohio St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
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