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Sukilimas persimeta 
Kryman

Sunki ir pavojinga Gruzi 
jos sukilėliy padėtis

La Follette stiprėja

Bolševikai šėlsta ant
MacDonaldo

Sukilėliai apsupti didesnių bol
ševikų spėkų. Maža yra vilties 
laimėti sukilimą.

Republikonai numato kovą tik 
tarp Coolidge ir La Follette; 
demokratai irgi pr’ipažysita 
La Follette stiprumą.

Vokietijos nacionalistai gru 
moja valdžiai

Sukilimas prieš bolševi 
kus persimeta Kryman

Vengrija pripažino Rusiją. Kau
kaze dega aliejaus šaltiniai.

BERLINAS, rūgs. 16. —Gau
tomis čia iš Konstantinopolio ži
niomis, sukilimas, kuris prasi
dėjo Kaukaze, persimeta į ryti
nę Rusiją ir jau pasiekė Krymą. 
Naujų sumišimų buvo Sevasto
poly, Odesoj ir kitose Krymo da
lyse. Gyventojai rūstauja, kad 
grudai yra eksportuojami j už
sienį, kuomet pačio.KJlusijoj yra 
didelis maisto trukilrnas. Sevas
topolio 
maisto 
valdžia 
muoja 
ir rezervo sandėlius, 
atmušė • riaušininkus ir dabar 
patruliuoja miestą.

Apie 5,000,000 bušelių kvie
čių liko eksportuoti 
rugpiučio mėnesiuose.

Pripažino bolševikų
Rusijos ambasada 

kad tarp bolševikų ir Vengrijos 
liko pasirašyta sutartis, kuriąja 
Vengrija pripažysta Rusijos 
bolševikų valdžią ir sutinka at
naujinti diplomatinius ryšius.

Turkai uždarė sieną.
KONSTANTINOPOLIS*, Rug

sėjo 16. — Sukilėliai šiandie 
pradėjo dinamituoti Baku alie
jaus šaltinius, jų tarpt* ir duotą
sias internacionalinei Barnsdell 
korporacijai koncecijas, kurias 
korporacija nesenai pametė.

Turkijos valdžia išleido ne
paprastą įsakymą, draudžiantį 
bilekam važiuoti į Angorą ar 
pasienį be oficialinio leidimo. 
Tai padalyta dėl Turkijos ka
riuomenės judėjimų sąryšy su 
sukilimu.

37 aliejaus šaltiniai dega.
RYGA, rugsėjo 16. — Pasak 

Maskvos Izvestija, 37 aliejaus 
šaltiniai dega Baku apygardoje. 
Gaisras, kokio nebuvo jau per 
daugelį metų, tebėra nesuvaldo
mas. 20,000 darbininkų dirbą

be jokios paliovos, kad išgelbė
jus likusius šaltinius naujai ati
darytame distrikte.

Pirmiausia užsidegė 23-čias 
šaltinis, pavardytas Nikolai Le- 
nin’u. Liepsnos eina nuo vieno 
rezervuaro iki kito, padegda- 
mos vis naujus šaltinius...

Bolševikai šėlsta ant 
MacDonald

Kam tautų sąjunga nutarė 
Gruzijos padėtį.

tirti

Ku kiužai pašalino Young
CHICAGO. — Ku Khix Klano 

viršininkai IJlįinois valstijoje 
paskelbė, kad apmokamas ku- 
kluxų agentas' pietiniame Illi
nois, S. Glen Young, kuris kar
tu su kitais ku kluxais darė puo
limų ant gyventojų, neva vvkin 
dainas prohibiciją, liko pašalin- 

tas iš vietos. Nors viršininkai 
sako, kad jo veikimas buvo pa- 
tenkinantįs, bet kiti sako, kad 
jam labiau rūpėjo pačiam pa
garsėti, negu kad darbas dirbti.

Jo veikimas iššaukė1 (kruvi
nus susirėmimus Herrine ir ke
lis sykius reikėjo į ten siųsti 
miliciją. Be to jis liko apkaltin
tas žmogžudystėje, vogimuose 
ir prisistatyme federaliniu a- 
gentu. Jo laukia kelios bylos.

Potviny žuvo 100 japonu
šimtų žmonių pasigendama; 40,- 

000 namų užlieta

TOKIO, rūgs. 17. — Nepap
rastai smarkią audrąi pasekė 
potviniai, kurie užliejo daugelį 
Japonijos distriktų. Skaičius 
žuvusių galbūt siekia 1OO žino- 

nių. Vien tik Tokio užlieta 40,- 
000 namų. 300 žmonių pasigen
dama viename kaime Saltama 
valsčiuje. Čiba valsčiuje dėl po- 
tvinių nuslinko žemė ir keli 
žmones žuvo.

32 angliakasiai tebėra 
uždaryti kasykloje

Turbut jau yra žuvę. 12 anglia
kasių liko išgelbėta, 3 lavo
nai išimti.
KEMMKRĘR, Wyo„ rug-s. 17. 

*—Pasirodo, kad Kemmerer Coal 
Co. kasykloje prie Sublet liko 
ekspliozijos uždaryti 47 anglia
kasiai. Dvylika angliakasių va- 

1 kar išėjo iš kasyklos gyvi. Kar
tu liko išimti iš kasyklos trys 
lavonai. Apie likimą likusių 32 
angliakasių nieko nežinoma.

1 Betgi manoma, kad jie jau yra 
i žuvę; dalis jų veikiausia žuvo 
| pačioj ekspliozijoj, o likusieji 
žuvo nuo gasų. Išsigelbėjusieji 
buvo arčiau, išėjimo ir ekspliozi- 
ja nugriovė akmenis užpakaly 
jų, taip kad pasidaręs gasas li
ko uždarytas ir jie galėjo išeiti 
iš kasyklos be pavojaus.

Nežiūrint smarkaus lietaus, 
kuris labai kliudo gelbėjimui 
uždarytųjų, prie kasyklos dieną 
ir naktį! stovi dideli būriai mote
rų, vaikų ir giminių uždarytųjų, 
nekantriai laukdami apie juos 
kokios nors žinios. Bet gelbėti 
juos nepaprastai sunku, kadan
gi kasykla yra užgriauta. Kiek 
prasivalius kelią pasirodė, kad 
toliau yra tiek gaso, jog gelbė
tojai turėjo gryžti atgal.

21 lavonas išimtas
, iš kasyklų
KEMMERER, Wyo., rūgs. 17. 

— Jau 21 lavonas tapo išimtas 
iš kasyklos ties Sublet kur eks- 
pliozija buvo uždariusi keias- 
deŠimt angliakasių. Kiek dar 
lavonų yra kasykloje, tikrai ne
žinoma; spėjama, kad gal 18 ar 
daugiau.

NEW YORKAS, rūgs. 17. —
Repiiblikonų partijos viršunės

rateliuose numato, kad prezidentine rinki- 
I gautosios žinios rodo, kad Gru- kova eina tik tarp Coolidge 
zijos sukilėlių padėtis yra labai ir La Follette. Jie sako, kad ar- 
sunki ir pavojinga. Jie yra ap
supti daug didesnių bolševikų 
spėkų, nors ikišiol visgi jie at
laikė savo laimėjimus.

Dabar Gruzijos sukilėliai de
da pastangų Išsprogdinti gele
žinkelių tunelius, kad bolševikai 
negalėtų atsigabenti į kovos vie-

ryžiaus oficialiniuose

ba Coolidge bus išrinktas, arba 
prezidentą turės rinkti kongre
sas. Demokratų kandidatas jau 
nebeturys jokios reikšmės. Da
bar republikonai prisibijo tik 
to, jog La Follette gali gauti 
užtektinai balsų republlko n iš
košė valstijose, kad įstumti rin-

Darrow gelbės kitą žmogžudį 
nuo kartuvių

Į tą daugiau kareivių. Jie taipjau » kimus į kongresą. Kongrese gi 
bando sukurstyti viso Kaukazo republikonai nepraeitų, nes La 
ir Kubaniaus gyventojus, kurie 
niekad nebuvo draugingi Mas
kvos autokratams.

Bolševikams atsiėmus Kutais, 
sukilėliai pasitraukė į Gori ir 
laiko taip vadinąhią militarinį 
kelią tarp Vladikaukazo' ir Tifli- 
so. Jų skaičius nesiekia dau
giau,.100,000, bet jie yra gerai 

[aprūpinti amunicija ir artilerija
Skubiai atsiųsti iš Odesos ir 

Novorosysko bolševikų karei
viai liko išsodinti Poti ir Bitu
me. Iš tų vietų jie ir ėjo kovos 
laukan. Bet jie ėjo tiek pamaži, 
kad sukilėliams pasisekė išspro
gdinti ant jų kelio esantį tunelį. 
Bet bolševikų ginkluoti trauki
niai daro didelių nuostolių suki
lėliams.

Padėtis kiek geresnė yra Tif- 
lise, Aleksandropoly ir palei A- 
zerbaidžano aieną. Tai labai 
kliudo veikimui bolševikų divi
zijų Erivame, Aleksandropoly 
ir Baku.

nes La 
Follette šalininkai laiko balsų 
persvarą: be La Follette šalinin
kų balsų negali būti išrinkti nė 
demokratai, nė republikonai. 
Todėl republikonai yra nusitarę 
nuo šio laiko visą savo domę at
kreipti į La Follette ir jį kuo- 
smarkiausia pulti, visai neeik
vojant laiko su demokratų kan
didatais.

Demokratų nacionalinio 
miteto pirmininkas Shaver 
pripažysta, kad La Follette 
nepaprastai stiprus ir kad jei 
šiandie įvyktų rinkimai, tai nė 
vienas kandidatų neliktų išrink
tas, nes nė vienas negautų už
tektino skaičiaus rinkikų. Net 
ir Illinois valstija, visados grie
žtai republikoniška, \yra abejoti
na ir dar gali nueiti pas La Fol
lette. Daugelis kitų valstijų, 
kurių krypsnis, buvo pirmiau ai
škus, dabar pasidarė abejotino
mis. Svarbiausia, kad La Folle
tte spėka netik nemažėja, bet 
dar nuolatos didėja. Demokratai, 
yra ypač nusigandę, kad ir jų 
valdomose pietinėse valstijose 
La Follette spėka, nuolatos didė
ja, ypač pietvakarinėse valsti
jose.

Kunigas, kuris rengėsi nusižu
dyti, liko suvažinėtas automo
bilio.

CHICAGO. — Paskilbęs advo
katas Clarence Darrow, kurio 
iškalbumas išgelbėjo du jaunus 
milionierius žmogžudžius LeO» 
pold ir Loeb nuo kartuvių, da
bar gelbės nuo kartuvių kitą 
jauną žmogžudį Bernard Grant. 
Grant yra 19 m. amžiaus ir 
liko nuteistas pakorimui už už
mušimą policisto. Tą policistą 
jis su kitu vyru užmušęs bandy
damas apiplėšti vieną sankrovą. 
Grant yra neturtingų tėvų sū
nus ir gero advokato neturėjo, 
todėl liko nuteistas. Jo bausmę 
patvirtino augščiausias teismas. 
Dabar Darrowas paskelbė, kad 
jis vyks pas gubernatorių Small 
ir prašys ir Grant pakeisti mir
ties bausmę. Veikiausia Dar- 
rowas ir laimės, o gal pasiseks ir 
visai jį paliuosuoti, kadangi 
Krauser, kuris jį išdavė ir ku
ris taipjau yra nuteistas pako
rimui, dabar sako, kad Grant 
nedalyvavo plėšime ir policisto 
užmušime. Grant motina sako, 
kad Grant užmušimo laiku bu
vo namie. Grant belaukdamas 
pakorimo visai pražilo.

CHICAGO. — Kun. Leslie R. 
Anderson, kuris pereitą šešta
dienį pabėgo iš St. Joe, Mich., 
kur paliko savo šeimyną, liko 
suvažinėtas ir sunkiai sužeistas 
automobilio prie Washington ir 
Canal gatvių. Jis veikiausia 
mirs. Netoli stovėjo jo automo
bilius, kuriame rasta laiškų, ku
rie rodo, kad kunigas rengėsi 
nusižudyti delei dėl pletkų iškilu 
šio parapijoj skandalo. Jis prisi
pažino, kad jis rengėsi nusižu
dyti, bet sakosi, kad po automo
biliu pakliuvęs netyčiomis.

ko- 
irgi 
yraMASKVA, rūgs. 17. — Bol

ševikų valdžios viršūnės yra la
bai pasipiktinusios tautų sąjun- 

i ištirti Gruzijos 
padėtį ir įsimaišyti į jos reika
lus. Ypač bolševikai pyksta ant 
MacDonaldo, kam jis prisidėjo 
prie tos rezoliucijos pagamini
mo. ., '

f

Esą tai yra bandymas pada
ryti spaudimą į Rusijos valdžią, 
o kadangi tame dalyvauja ir 
MacDonaldas, tai esąs laužymas 
Anglijos-Rusijos sutarties. Esą-| 
Gruzijos sukiliiAs 
Kaukazijos sukijtni 
liečiantis mažą gilelę šalies, ne- 
palįečiant svambesnių centrų, 
kaip Baku ir Tiflisas. Esą visi 
sukjlimo vadovai suimti ir pats 
sukilimas esąs numalšintas pa
čių valstiečių, nė nenaudojant 
rau d on os i os armij os.

Tas tautų sąjungos nutarimas 
esąs bandymas maišytis į Rusi
jos vidurinius reikalus, esanti 
internacionalinė intryga sunai
kinti valstiečių laimėjimus ir 
Rusija griežčiausia tam pasi
priešinsianti.

pareikalavo1 gos nutarimu 
kurias duoti 
Minios Štur-

gyventojai 
porcijų, 
atsisakė.
kooperatyvų sankrovas

Kareiviai

liepos ir

valdžią 
paskelbė

tai nėra 
as, o tik pa-

Vokietijos nacionalistai 
vėl šiaušiasi

Reikalauja, kad kabinetas išpil
dytų savo prižadą nuimti 
Vokietijos kaltę už karą.

nuo

Vo- 
ma-

žemės drebėjimas Kaukaze

Dabar apie 8,000 sukilėlių ei
na linkui Vladikaukazo ir Groz- 
ny ir bando atkirsti Maskvos- 
Petrovsko geležinkelį. Jei tai pa
siseks, bolševikams bus sunku 
daugiau kareivių atsigabenti, 
neS reikės juos gabentis mažo
mis valtimis per Kaspijaus jurą.

Nors sukilimas vis naujus 
plotus apima, visgi nemanoma, 
kad jis pasiseks, jei turkai ne
duos penkių divizijų, kurios sto
vi Kaukazo pasieny. Bet ir di
džiausi optimistai tarp sukilėlių 
vadovų netiki, kad galima butų 
prikalbinti turkus atsižadėti ne
utraliteto.

MASKVA, rūgs. 17. — Iš 
Tifliso pranešama, kad Erzeru- 
me ištiko smarkus žemės drebė
jimas, sugriovęs keletą namų ir 
sustabdę traukinių | vaigščioji- 
mą.

Išteisino

Atšaukė jurininkus
WASHINGTON, rūgs. 17. — 

Gautomis žiniomis, Amerikos 
jurininkai, kurie buvo išsodinti 
Hondūras respublikoj, ties Cei- 
ba, liko atšaukti. Bet vienas ka
rinis laivas vistiek pasilieka 
Ceiba uoste.

Persekioja komunistus
Pasikorė belaukdama per

skyrų.

Maldavimas 
ir 

Wm. Dalton, 19 m.,

Kas labiausia mote
rims nepatinka

šeštadienio “Nhujdeno* 
se” tilps labai juokinga 
apysaka Ramybė, kurios 
autorius yra plačiai žino
mas Kauno gyventojams 
rusų laikraščio “Echo” lei
dėjas, Arkadij Buchov’as. 
Apysakoje juokingoje for
moje gvildenama tai, ko 
kiekviena moteris labiau
sia nemėgsta.

Be to, bus labai įdųmus 
straipsnis apie tai, kaip 
reikia miegoti. Bus ir ki
tokių įdomybių, kaip tai: 
naujos rųšies cukrus, ko
dėl vasarą žmonės dau- 
klaidų pridaro, etc.

BERLINAS, rūgs. 17. — 
kietijos nocionalistai išleido 
nifestą, kuriame grumojama 
valdžiai “griežta opozicija”, jei 
valdžia nepasiųs tuo j aus Vokie
tijos atsisakymą prisiimti * kalę 
už buvusį karą. 'Esą nacionalis
tai balsavo už D^wes planą ir 
todėl kabinetas^, turi išpildyti 
duotus nacionalistams pažadus. 

.Tas atšaukimasprisiėmimo kal- 
|tės už karą ir įstojimo tautų 
sąjungon klausimas vis dar gim 
do nesutikimus pačiame kabine
te ir tie nesutikimai tebėra ne
išlyginti. Stres&manno nuomo
nei ne visi kabineto nariai pri
taria ir todėl gįli gimti minis- 
terinis krizis.----R__

Nuteisė pakorimui

VIENA, rūgs. 17. — Iš visų 
Bulgarijoj dalių gauta žinių apie 
riaušes ir komunistų ir valdžios 
kareivių susirėmimus. Vienas 
korespondentas praneša, kad 
septyni valstiečių ir komunistų 
vadovai liko nužudyti, jų tarpe 
ir' gSrfusis Petro Vakev. šian
die valdžios kareiviai užpuolė 
komunistų burius ties Sofija ir 
juos 
mosi 
džių, 
kinti

CHICAGO. — Jackson parke 
pasikorė Estelle Levine, 55 m., 
1520 E. 68 St., iš nusiminimo, 
kad jos vyras pareikalavo per
skyrų.

CHICAGO.
žmoniškumo vėl pagelbėjo 
išgelbėjo
nuo kalėjimo. Trejetą metų at
gal, kada jis dar buvo 17 m. am
žiaus ir dirbo banke už $40 į 
mėnesį, kartą išėjo iš banko pa
siėmęs $722,000 Laisvės pasko
los bonais. Jis tapo tuoj aus su- 
gautąs. Du sykiu buvo teisia
mas, bet abu kartu jury nesu
sitaikė. Dabar buvo teisiamas 
trečią kartą. Jo advokatas, pa
sekdamas Darrową, maldavo 
žmoniškumo ir pasigailėjimo, 
kadangi jis jaunas būdamas sė
dėdamas tarp didžiausių krūvų 
pinigų nežinojo ką darąs pasi
imdamas bonų, kurių tiek daug 
jis mate. Nuo to laiko jis buvęs 
pavyzdingas vaikinas; kalėji
mas gi negali pataisyti, o tik 
gali dar labiau sugadinti žmo
gų. Jury paklausė tokių advo
kato argumentų ir Daltoną iš
teisino.

SOFIJA, rugsėjo 17. — Ma
noma, kad Makedonijos sukilėlių 
vadovu liks gen. Protoguerov, 
vieton užmuštojo Todor Alek- 
sandrov, kurį, kaip spėjama, už
mušė komunistai, su kuriais jis 
atsisakė eiti išvien, nors jie ir 
piršosi Makedonijos valstie
čiams ir žadėjo jiems pagelbą.

BEBLINAS, rūgs. 15. — 
Prof. Archenhold iš Berlino 
municipalinės observatorijos, 
kuris kasnakt daboja Marsą, 
.patemijęs ką tokio, ką jis skai
to esant marsiečių signalais 
žemes gyventojams. Kokie tie 
signalai jis neskelbia, apie tai 
jis pasitarsiąs su kitais astro
nomais.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

sumušė. Valdžia naudoda- 
nesutikimais tarp komita- 
matyt, nori visai sutriuš- 
komunistus.

Maskva taksuos svečius.

BALTIMORE, Md., rūgs. 17. 
— Du 18 ir 19 m. jaunuoliai, 
Thorųas Foran ir Claude Dobbs 
liko nuteisti pakorimui už už
mušimą Louis Cohen 1 apiplėši
mo tikslais. Trečias jaunuolis 
liko nuteistas visam amžiui 
kalėj iman.

MASKVA, rūgs. 17. — Sve
čiai, kurie norės aplankyti Mas
kvą, turės mokėti nuo $50 iki 
$‘50 taksų. Tai nutarė Maskvos 
sovietas, tikslu sumąžinti per- 
didelj susigrūdimą Maskvoje. 
Surinktieji pinigai eis būdavo j i- 
mui namų darbininkams. Dar 
neaišku, ar tas nuosprendis pa
lies amerikiečius ir kitus Rusi
joj besilankančius Svetimšalius.

CHICAGO. — “Oro Magela
nai,” kurie baigia oro kelionę 
aplink žemę, vakar jau apleido 
Chicagą ir išskrido į Omahą. 
Jie buvo ten tą pačią dieną.

Šiandie — apsiniaukę; nedi 
dėlė permaina temperatūroje.

Saulė teka (į:32 vai., leidžiasi 
6:57 v. Mėnuo leidžiasi 10:12 
vai. vakaro.

Nusižudė draugas.

CHICAGO. — Prieš porą die
nų automobilių lenktynėse Sy- 
racuse, N. Y., užsimušė paskil
bęs lenktynininkas Jimmie Mur- 
phy. Sužinojęs apie tai jo drau
gas Ė. C. Cheney nusišovė už
vakar Auditorium hotely.

Du žmonės žuvo audroje.

MACON, Ga., nigs. 17. -1 
Du žmonės žuvo ir keli žmonės 
liko sužeisti audroje, kuri siau
tė pietinėje Georgia dalyje.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 17, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .....
Danijo, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų ...........
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

. $4.45 

. $4.99 
$16.88 

. $4.38 
$5.33 

$10.30 
$13.79 
$38.35
$2.52 

$26.60 
$18.82

CHICAGO. — Ahthony C. 
Thill iš Wilmette, grudų pirk
lys, bėgdamas skersai Logan 
bulvarą, nuo dviejų jį užpuolu
sių puplikų, pakliuvo po kito 
automobilio ratais ir liko už
muštas ant vietos.

BOSTON, Mass., rūgs. 17. — 
Willigm Lewis Douglas, buvęs 
MassacKūsetts gubernatorius, 
turtingas čeverykų fabrikantas, 
šįryt pasimirė Peter Bent Brin- 
gham ligoninėj.

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

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 

, pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTU

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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"PANEVĖŽIO BALSAS”
• iičSgė, tu.

l I' f ; ■ ■ ,
.„„n.

KORESPONDENCIJOS|
Ketvirtadienis, Rūgs. 18, ’24

z

1924 m. vasario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti laikraštis “Pane
vėžio Balsas”. Eina j savaitę kartų. “Panevėžio Balse” smulkiau
siai rašome apie Panevėžio miesto ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio' miesto ir apskrities, užsisakykite 
“Panevėžio Balsą”, viską žinosite kas dedasi Jūsų tėviškėje, nereikes 
ir laiškų rašinėti, taipogi užsakykite “Panevėžio Balsą” savo gimi
nėms, gyvenantiems Lietuvoj.

“Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, pusei metų 1 dol. 25c.
“Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, metams 2 dol. 50c.

G Litai
12 Litų

Lietuvoj pusmetis .
Lietuvoj metams ...

Pinigus siųsti per Lietuvos KKEDtTO BANKĄ PANEVĖŽY.
“Panevėžio Balso” redakcijos ir administracijos antrašas:

• “PANEVĖŽIO BALSAS",
Laisvės “Aikštė 1 No., Panevėžy, Lithuania.

Daininiku ir Muzikantu 
Žiniai

Sandaros Knygyne randasi sekanti 
Dainą ir Muzikos veikalai:

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

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

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

LIETUVIŠKOS b A INOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra
žiausių dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina .... <... ..................................... ........

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias susiuvąs, kaina
BIRUTĖ, Kvartetai ir Duetai, kaina ......................

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

1.50

30

327 E. Street Boston, 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu .apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašaipų išmokėta $247,687.15.

SLA, kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Ti- 
vynę” dovana; ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI -r- 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adrųsu: .

LlTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

i

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba^

Ir kiektiename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

/ VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Colliusville, III,'
Ar bus lapkričio revoliucija?_

Bedarbė. — Negražus pasiel
gimas.

Jau per ilgą laiką “Naujieno
se ir kituose laikraščiuose ne
simatė žinučių iš Collinsville. 
Mat Pasaulio Pilietis buvo išva
žiavęs į Chicago ant vakacijų. 
Su Maikio tėvu jiedu švento Ča- 
lio makademijoj skrypkos para
pijomis munšainologijos mokino 
ir Jefferson miškuose su 25-to 
fronto darbiečių generolu An
driuliu diskusavo apie lapkričio 
revoliuciją, kuri turėjo įvykti 
lapkrity 1919 metų, bet dar ir 
po šiai dienai neįvyko.

Kiek teko Pasaulio Piliečiui 
patirti, tai lapkričio revoliuci
jos šioj šaly nebus nė šiemet, o 
tai dėl, dviejų svarbių priežas
čių. Viena todėl, kad "pačio An
driulio ir jo nedaugelio sekėjų 
galvose siaučia revoliucija ir pil
niausia betvarkė. Vieton vykin
ti lapkričio revoliuciją jie kas
met tveria po kelias naujas po
litines partijas, kurias nuolat 
laidoja. Tveria jie ir įvairius 
fondus sukėlimui revoliucijų 
proletarų kišeniuose, kad išvi
liojus pinigus į savo kišenius.

Antra, idarbiečiai' išvirto jo
kiais pat fanatikais, kaip ir Bi
blijos Studentai. Pastarieji skel
bia, kad buk nuo 1925 m. mi- 
lionai žmonių nebemirs. Tai ir 
musų darbiečiai nustojo rašę 
apie lapkričio revoliuciją, o ėmė
si agituoti už Fosterį, kuris de- 
vynius kartus mainė savo*kai- 
lį. Ir kam gi kalbėti apie revo
liucijų? Jei milionai proletarų 

nebemirs, tai kam gi ir revoliu
cija reikalinga? Kada “milionai 
gyvenančių nebemirs”, tai tos
teris liks prezidentu, .įvykins 
proletariato dikty^irą Įr prezi
dentaus per milionus ir bilionus 
metų. Tada 25-to fronto gene
rolas Andriulis gaus komįsaro 
džiabą tame Jeffersono miške
ly po tuo nudžiuvusiu medeliu. 
Jo gi davatkos sfyvės sale jo 
po tuo pačiu medeiįu ir šinkuos 
agurkais. Andriulis gi, kaipo ko
misaras, bus kartu ir teisėjas ir 
kars ant to paties nudžiuvusio 
medelio visus socialistus^ mene- 
ševikus, aidoblistus ii\ tą kairį
jį Janusą uzMįai, kad tie žmo
nės, kapitalistinėj gadynėj, ne
leisdavo jam laisvai meluoti po 
tuo medeliu ir jo melus tuojaus 
sugaudavo. Todėl ir lapkričio 
revoliucijos nebus, nes Andriu
lis mato geresnę" progą gyven
ti ir komisoriauti per bilionus 
metų.

Tik viena bėda yra. Andriu
lis nė kaip negali išrišti šio klau
simo: Jei milionai žmonių ne
bemirs ir jis pasiliks kdiyiiso- 
riauti Jefferson miške per bilio
nus metų, tai juk nebemirs nė 
tie bjaurybės socialistai, aidob- 
listai, nemirs ir tas Janusas. O 
jei jie nemirs, tai kaip jis ga
lės juos pakarti? O jei jis jų 
negales pakarti, tai jie jam per 
amžius neduos ramumo. Kur 
tada jam dėtis? Andriuliui to
dėl ir dreba apatinė lupa, kad 
jis to klausimo negali išrišti. 
Gal tavorškos padėtų jam tai iš
rišti ir nuramintų jo “nuvargu
sią sielą?/

Nuo šios dienos Pasaulio Pi
lietis visą savo darbą paveda 
Pasaulio Vergui. Su visais rei
kalais ir svarbiais atsitikimais 
todėl nuo dabar kreipkitės prie 
Pasaulio Vergo.

Darbai Collinsvillėj nėra pa
gerėję. Bedarbė dar vis tebe- 
siaučia. Dirbą tik viena didelė 
ir trys mažos kasyklos, het ir 
jos dirba tik dvi ar tris dienas 
į /savaitę. Trys didelės ’ kasyklos 
gi tebestovi uždarytos dar nuo 
pereitos žiemos, ^augelis ang
liakasių yra išvažinėj ę į kitus 
miestus; bet kad ir 
siaučia bedarbė, tai 
gryšta atgal.

miestuose 
niekurie

Patartina iš kitur į čia neva
žiuoti darbo jieškoti, nes ir ant 
vietos daug yra bedarbių ir .dar
bą gauti negalima.

<#. * *

★

Vienas Collinsvilles katali
kas, naminėlčs prisitraukęs; ėmė 
bartis su savo niotere; paskui 
šoko ją mušti ir, sakoma, ka
da ją skaudžiai sumušė, tai dar 
pasivertęs ir įkandęs į neįvar
dijamą vietą. Ar tai gražu?

— Pasaulio Vergas.
n,į iiiiim— m i .... . į i |

Zeigler, III. .
K '
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Komunistų prakalbos. Darbai 
eina geryn.

Rugsėjo 3 d. įvairių tautų 
komunistai buvo surengę pra
kalbas savo “garsiąjam” vadui 
ir kandidatui į prezideptus — 
Fosteriui, kurį tūli komunis- 
tukai taip garbina. Jis pasisa
kė keliaująs prezidento kam
panijos reikalais ir norįs pa
aiškinti apie esančias partijas. 
Apie republikonų ir demokra
tų partiją Fosteris tik trumpai 
pasakė, jog tos dvi partijos yra 
tik vienas paukštis, biskį skir
tingais sparnais. Jos atstovau
jančios vien kapitalistus. 'Pa
baigęs su luom, Fosteris aiš
kino apie La Follette’o partiją. 
Nors socialistai savinas jį, bet 
jis atstovaująs lik smulkiąją 
buržuaziją. Fosteris, reiškia, 
pavadino visus unijinius dar
bininkus smulkiais kapitalis
tais, nes jie yra pasirengę rem
ti'La Follette,

Buvo dąlinaipi lapeliai, ku
riuos daugiausia išjuokiami 
progresyvus kandidatai. To
liau Fosteris pakandžiojo Vo- 
kietijos socialistus, kam jie 
neleido komunistų sovietams 
užimti valdžią. jJis pasisakė bu
vęs Vokietijoj, tkur matęs daug 
akrų žemės paskirtos revoliu
cionierių kapiniams, už tai esą 
kalti socialdemokratai. Buvęs 
ir Rusijoj, bet nepasakė kiek 
akrų kapinių yra ten žuvu
sioms nuo bčlševikų teroro 
darbiniu kamšty Ketvirta partija 
esantį darbininkų partija, kurią 
jiš atstovaująs. Kaipo kandi
datas j prezidentus, jis pareiš
kė, jog jo programoje įdėta 
šalies pramones nacionalizaci
ja (to senai reikalauja ir so
cialistai. Angį.) ir panašiai. 
Jeigu jį išrinktų prezidentu, 
tai jis vadintųsi tik sovietų ko
misaru. Bet prezidentu būti jis 
nesitiki. Tam reikėtų, apie’ pen
kiolikę metų. Jam dabar esą 
svarbu daryti demonstraciją 
ir rinkti pinigus. Todėl prašė 
pakelti rankas, kas aukos pen
kis dolerius. Pakėlė tik kele
tas asmenų, kiti gi aukavo kur 
kas mažiau.

Darbai
v * k

Nesdnai, 992 angliakasių 
unijos skyriuje ką tik neįvy
ko muštynės tarp svetimtaučių 
ir amerikiečių dėl vietų ,valdy
boje. Pereito menesio mitinge 
Iruvo pakviesta net policija, ku
ri, iškrėtusi visus atsilankiu
sius, surado pas amerikiečius 
šešias revolverius. Mat, buvo 
norėta paimti valdybą į savo 
rankas revoliucijos keliu, bet 
nepavykę Pagal unijos kon
stitucijoj tokius kukluksus tu
rėtų išbraukti iš unijos, bet iš
rinkti teisėjai jos išteisino.

Darbai eina gerai. Anglių ka
syklos pirmiau tedirbo tik vie
ną dieną į savidtę, o dabar pra
dėjo dirbti visas. Nežiūrint j 
tai, čia matos nemažai bedar
bių. Kuomet paleido antrą ka
syklą, tai žmonių tiek prisi
renka, kad sunku gauti darbo. 
Todėl patartina iš toliau neva
žiuoti jčiii darbo ieškoti,

'/j —-Angliakasis./
‘ i-1 >*■ ■

‘ 11 ~1 ........ 1 '.J
’ ...... ' - >
Tel. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

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

Pirmas Teatras ir šokiai!
Keturių veiksmų Drama

“DVI SESERĮ”
Rengia

Amerikos Darbininkų Apšvietos 
Draugija 2 k p.

Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 28 d.
19j24 m.

Lietuvių Svetainėje, 
25tos Gatves ir Dix Avė. 

Durys atsidarys 4 vai.
Lošimas prasidės lygiai 4:30 po pietų 

lošimo programą išpildys 
Lietuvių Progresyve Dramos Dr-ja.

Gerbiamieji Detroito Lietuviai!
Šis veikalas-“Dvi Seserį” bus per

statytas pirmą kartą Detroite. Ši 
drama yra gana žingeidi nuo pradžių 
iki galui. Ir šį veikalą patartina ma
tyti kiekvienam darbininkui scenoj. 
Veikalas nuo pradžių iki galtii yra— 
gyvumo mokykla. Todėl nepraleiski
te nematę šios dramos.

Įžanga 50c. ypatai. •
Kviečia A. D. A. D. 2 kp

P. S. Nesiveluokite, lošimas prasi
dės paskirtu laiku, o vėliau bus šo
kiai prie geros orkestros.

NERVIŠKOS, NUSILP-
NĖJUSIOS MOTINOS

Nuvargo augindama vaikus 
ir prižiūrėdama namus. — 
žiūrėkite, kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com

pound pagelbėjo.

Indianapolis, Indiana. —- “Aš bu
vau labai nervuota ir labai blogame 

padėjime kuomet 
žindžiau savo kū
dikį ir girdėdama 
kalbas apie Lydia 
E. Pihkham’s Ve
getable Compound, 
aš pradėjou jas 
vartoti. Nuo ant
ro butelio aš pas
tebėjau didelį pa
gerėjimą ir aš dar 
vis vartoju. Aš 
dabar visai neneį’-

vuota ir jaučiu kaip kitatf žmogus. 
Tai yra puikios gyduolės dėl kiekvie
no nervuoto ir nusilpusio ir aš malo
niai suteiksiu informacijų kas link 
vartojimo jų. Aš manau, kad nėra 
geresnių gyduolių ir aš suteikiu da- 
Icidimą spausdinti šį mano laišką”. 
— Mrs. Anna Smith, 541 W. Nor- 
wood St., Indianapolis, Indiana.

Svarba Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound yra tame, kad jos 
pagelbsti visoms moterims nuo jų ži
nomų lij<ų.

Jei jus esate nervuota ir nuvąrgusi 
ir turite skaudėjimus jūsų ženvutinej 
daly kūno arba nugaros, atminkite, 
kad Vegetable Compound pagelbėjo 
kitoms moterims, kurios turėjo tuos 
pačius simptomus. Pardavimui pas 
aptiekorius visurUii - ui <■ •>

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

operacijų
4647 S’o. Halsted SJ.,

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

ROSE1.ANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Ąve„

2 iki' 7 vak. . Tel. Pullman 5147

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

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

4201 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.t.__ ________________

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernes, groserius, 

automobilius, farmas ir kitūs biznius.
Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

REAL ESTATE INVESTMENTS' 
2418 W. Marąuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti Western Avė., Chicago; Ui.

Telephone Prospect 8678

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešią cordu vati
nių siūlų špnlaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutes dresių 

siuviniui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D«Pt. C 

31S Fourth Avė., New York

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia ' mažiausias klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. >
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be «kauemo 
Bridgo geriausio aukso. Su įsiusi 
pieitom galima valgyti kiečiausių mai 
■itą. Gaientuojame visų savo darbų, Ii 
žemas musų kainas. Sergėkite saw 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weat 47th Street, 
Netoli Aaktand Me.

Reumatizmas
Metuose 1H93 a5 įgavau raumenų ir 

sub-acuto Reumatizmų. Ab taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas , yrti 
kentėti per 3 metus. Aš „ bandžiau" viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai išgydė 
mano ir tokis 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 bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vųrtės mano pagerinto “Home 
I reatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų • ir adresų ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jj pa- 
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Ret „u- 
inaskite, as nenoriu jūsų pinigų kol 
Jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgiau. 
k«i?PHMnKiV-,In-,I"T yra P«wiulomas dykai? Ncatideliokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. • 6J. K. Durston 
■Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
atsakomingas už teisingumų steitmento. 

' -11 I ! 1 . 1 ■' L I i m I

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervu, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir slapumo U-

privatiikų gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

geniausi Ameriko
niškų i* ^^stope- 
jiškų btŽĄ gydy
mo. Diddll skai
čius žmotlų U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progų duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimų že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai, 
žinokite apie save tiesą. Visiftka pa

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

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom Ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorią 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje 
Priimamo kambarys 506 dėl vyra. 
Priėmimo kambarys 5t8 dėl moterą 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki i 

vai. vakare. Nedalioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seraicĮs h 
subatoje nuo 10 vaL rytu 
iki 8 vai. vakare.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodų kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kud jus pabandy- 
turnėt jų musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ur jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
tpa arba augšta temperatūra, jus priva
lote • reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo- kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jų? kenčiame nuo dusulio arba au
kštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi _be vilties ligns, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, "patentuotų durnų' ir tt . 
ųepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuoe nemalonius
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vienų dienų. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodų tuojau. Ne
siųskite pinigų. 'I’ik atsiųskite kuponų. 
Darykite tai šiandien jums nereikia 
mokėti nei už paįito ženkleli.
f-----------------------------------

Dykai bandymo kuponas
Frontier Asthma (Jo. Roorn 72-B.
Niagara And Jludson Sts., Buffalo, N. Y

Atsiųskite dykai bandymui jūsų me
todo pas:

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-B 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS B 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

£

Tel. BoJevard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS. 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 
1^————— ...... .

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
V— ' ,|Į i ■ , ,
P' T-,ir ■ . —

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Rooin 1117—1122 
127 N. Dcarborn Str.

Telef. State 7521

VąJcarAiš ir nedėlios rytą: 
,^z.e ofise “Naujienų” name:

1739 $o. Halsted Str.
Telef’/ Roosevelt 8500 '

Panedėlio vakare: 
4601 S’o. Marghfield Avė.

I>— I |

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

V'akarciis
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 Jzitus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Western Avė.
Telefonas Lafayette 4089

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet. I

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas vJ«uom Telsmuo**, 
nunAa Abetraktu<ų Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu* ’r Igallojimoa

7 South Dearbom Street 
Teieton.ta Eandolva 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Talaioaaa Canal IMT.

V".............. ■ i i —

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
k , Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tol.: Hyde Park 3395
• ................. ...................... . ...... . — . ...

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washingt(»n St.
Tel. Central 6200

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

Bridgepprt' kitais vakarais 
3236 S. Hhlsted'St. T.Boul. 6737

V. W. lUiTK 'ki SKAS ] 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. ILd Hd >1 , < hirHgc 
TeL YokIi, 4681

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

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

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

sted St., Chicago, III.
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A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
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Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
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Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.
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MacDonaldas apie sočia 
lizmo tikslą

ko nelieka daryti, kad palai
kius juos tokiais.

—Ar jus manote remti Tau
tų Lygą visomis savo išgalė
mis?

Taip. Aš manau pats daly
vauti Tautų Lygoje, Genevo- 
je. Francijos ministeris pirmi
ninkas irgi ketina dalyvauti 
tenai. Aš norėčiau, kad ten 
dalyvautų, ir daugiau įtekmin
gų žmonių. Musų valdžios yra 
tikslas, kad pavartoti Tautų 
Lygą dėl įkūnijimo tarptauti
nės taikos.

—Ar manote, • kad ir kitos 
tautos turėtų remti Tautų Ly
gę?

Taip. Ypač Amerika privalė
tų veikliai dalyvauti Tautų Ly
goje. Ji yra sudaryta diel įkū
nijimo pasaulyje 
viena tauta turi 
gai savitu budu. 
kad prisidėjimas 
butų nustojimas

Vokietijos komunistai Socialisty Partijoj

(Ištraukos jo pasikalbėjimų 
laikraštininku E. P. Bell)

su

Vertė A. žymontas

(Tęsinys)

—Savo vienoje prakalboje 
jus pasakėte, kad stoka abel- 
no apsišvietimo nedaleidžia 
darbininkų partijai padaryti 
to, ką ji norėtų padaryti?

šalis reikalauja daug apsi
švietimo, kol ji pilnai supras 
ir priims Socializmo principus. 
Tai yra apšvietimo dalykaš su 
mumis visais. Mesi praktiškai 
visi labai gerai žinome, kad 
kas nors serioziškai yra nege
ra su musų sociale organizaci
ja; bet kaip tą pagerinti, mes 
tiktai galime sužinoti studijuo
dami ir darydami bandymus. 
Mes, vadovai, socialistiniame 
judėjime esame studijuotojai ir 
bandytojai. Labai daug val
džios įgaliotų komisijų prane
šimų apie dirbtuves, kasyklas, 
miestus, namus, apie moralę ir 
socialę padėtį žmonių, parodo, 
kiek dar daug šalis reikalauja 
studijuotojų ir daug turi da
ryti bandymų.

Rusijos revoliucija buvo 
mums didelė lekcija. Ji paro
dė mums, kad ta revoliucija 
yra tiktai naikinimas ir nelai
mės žmonėms ir niekas dau
giau. Mes norime, kad blogas 
butų pakeista geru. Ir tas turi 
būti daroma laipsniškai, moks
liniai.

—Ar jus vis dar laikotės 
tos nuomonės, kad nacionaliza
cija žemės, kasyklų, geležin
kelių, — tai geriausis dalykas 
pašalinimui sociaiio neramumo

stojame už 
ir mes csa- 
susi j tingimo 

Mes negalime

taikos. Kiek- 
pagelbėti Ly- 

Aš nenoriu, 
prie Lygos 

šaliai laisvės. 
Aš norėčiau matyti Lygą ga
linga jėga beesant, kuri savo 
taktingu veikimu teiktų pasau
liui 
tas 
kia

Komunistai ruošiasi.

Kairieji komunistei kaltina 
dešiniuosius tame, kad šie po
nai spalių /mėnesy nepadarė 
Vokietijoj / sukilimo. Kairieji 
tvirtino, kad laikas buvęs be
veik patogus, o dešinieji, ku
rie tuomet partijai t vadovavo, 
mano, jog sukilimas nebūtų 
pavykęs, šiandien, kuomet par
tijoj įsigalėjo kairieji, partija 
pradeda 
kilimo, 
pradėję 
kiečių 
“Bote 
liava) 
kimų,

SOCIALISTŲ P. COOK KAUN- 
TĖS DELEGATŲ SUSIRIN

KIMAS

malonumą ir taiką.' Kad 
greičiau butų įkūnyta, rei- 
prisidėti prie to veikimo.

(Užbaiga)

Draugai, darban!
ru-

delis gamtinis turtas, ją val
džia turėtų tuojau paimti kon
troliuoti. Pinigų jėga biznyje 
ir politikoje reikalauja greito 
veikimo draugijos, darbdavių 
ir darbininkų. Tokie bandymai 
kaip Birmingham Municipalis 
bankas turėtų būti labiau pra
platintas. Aš kalbu apie tiks
lus ir metodus, kurie galėtų 
būti įvykinti pagelba geni su
planavimu ir atsargiu bandy
mu.

—Jus, socialistai, esate prie
šai protekcionistų?

Labai aiškus. Tokio yra ir 
Britanijos -'balsuotojai, ta,ip 
kaip parodo kiekvieni rinkimai 
nuo pat Joseph Chamberlain 
laikų, kuris buvo iškėlęs tari
fų reformą, daugiau kaip 20 
metų tam atgal.

Mes, socialistai, 
Britanijos gerbūvį 
me čempionai jos 
ir apsigynimo,
daleisti, kad demokratiniai lai
mėjimai praeity butų užpuola
mi bile kokios formos barba
rizmo, be jokio tam pasiprie
šinimo.

Mes netikime, kad protekcio
nistų mechanizmas labiau su
jungtų Britanijos valstybę. 
Protekcionistų skymas yra pa
razitinis skymas, kuris suteik
tų kam nors dirbtinos naudos; 
bet kieno kito išlaidomis. Mes 
esame tam priešingi.

—Kas yra geriausiu cemen
tu valstybėje?

Laisvė. Ji yra vienijanti jė
ga kiekvienoje sistemoje. Ji 
yrą būtinai reikalinga žmo
nėms.

Mes skelbiame taiką ir mes 
suteiksime didelį kreditą ki
toms valstybėms, kurios skelbs 
taiką.

—Jus esate aktualistas?
Taip. Aš noriu veikti apie 

padėtį taip, kaip ji stovi šian
dien. Aš noriu sau įsivaizdin
ti kokių nors dalykų, kurie 
galėtų atsitikti kada nors atei
ty ir tuo budu sulaikyti nusi
ginklavimą. \

—Jus manote, kad dabarti
nis momentas yra geras mo
mentas veikti smarkiai linkui 
taikos?

dėl abstrukcijos. Jie 
už individualizmą, 

arba krikščionybę, 
jų nėra tikra poli-

socialius
— ne
šta tybą,

Suprantama. Kaip tik karas 
pasibaigė; dar visos karo bai
senybės tebėra žmonių atmin
ty, tuomet yra geriausias lai
kas veikti linkui taikos. Juo 
ilgiau tęsiasi po karo, tuo la
biau nyksta iš žmonių atmin
ties tos karo baisenybės ir tuo 
sunkiau darosi veikti linkui tai
kos.

—Jus esate nacionalistas?
Yra labai gražu mylėti savo 

šalį. Bet aš nemanau bereika- 
lo peštis ir su kaimynais. Aš 
nemanau,
įtraukti ką nors į pavojų ir 
kad tas pavojus kenktų vi
siems žmonėms, 
priežasties

Praėjo vasara. Artinasi 
duo ir šalta žiema. Pailgėjo, 
taip sakant, vakarai. Kiekvie
nas turi pagalvoti: ką jis turės 
veikti laike ilgų vakarų. O 
veikimo yra daug. Ir jo visuo
met bus. Tik reikia turėti no
ro veikti. Veikti ne tik savo 
asmeninei naudai, bet dirbti ir 
visuomeninį darbą a

Dirbti visuomeninį darbą 
yra visuomet parankiau ir gė
riau turint tam tikrą organi
zaciją.

Kaip' žinia, mes turime jau 
seną ir įtakingą darbininkų 
organizaciją — Lietuvių So
cialistų Sąjungą.

Dabar sąjungiečiai jau ir tu
rėtų labiau sukrusti prie vei
kimo. Snausti nėra ko. Tiesa, 
veikėjų pas mus yra neper- 
daugiausiai, bet kiek jų yra, 
jei tik visi prisidėsime nors 
po biskį prie veikimo, padary
sime daug.

šįmet kaip tik turimo la
biau veikti, nes artinasi šajies 
rinkimai. Socialistai nestatė 
savo kandidatų, tai visokie so
cialistų priešai daro įvairių 
jiems užmetimų. Tuos užmeti
mus ir rinkimų svarbą socia
listai privalėtų išaiškinti vie
šuose susirinkimuose.

Musų Sąjunga jau išgyveno 
dvidešimtį metų. Reikėtų vie
šuose susirinkimuose ir apie 
tai. pakalbėti. Yra dar daug 
žmonių, kurie nežino, kad mu
sų Sąjunga yra seniausia poli
tinė darbininkų organizacija 
Jungtinėse Valstijose.

Daugelis darbininkų jau pra
deda atsipeikėti nuo komunis
tinio suklaidinimo. Jie norėtų 
prisidėti prie rimto politinio ir 
gero veikimo. Lietuvių Socia
listų Sąjungai dabar yra pro
ga labiau išplėsti savo veiki
mą ir pritraukti gerų darbinin
kų į savo eiles, kad ir jie pri
sidėtų prie to musų veikimo.

Tik reikia smarkiau sukrus-

rimtai ruoštis prie su- 
Komunistinė spauda 

kalbėti griežčiau. Vo- 
komunistų laikraštis 

Faline” (Raudonoji ve- 
kasdien talpina atsišau- 
kur kviečia darbininkus

ginkluotis ir ruoštis galutinon 
kovon. Tankiau įvyksta susi
rėmimų tarp fašistų ir' komu
nistų. Neretai atsitinka susi
rėmimų ir su policija. Vienu 
žodžiu, partijoj vyrauja ūpas, 
“jog sprendžiamos j/os kovos 
ryt gali įvykti.” Partija turi 
būti pasiruošusi kasdieną su
kilti. Galima laukti, kad par
tija bandys kokį sukilimą ir 
daryti; tiktai reikia abęjoti, ar 
pasiseks. Buvo laikas, 7 kuomet 
komunistų partija • skaitė lig 
^uses milijono narių (prieš Ve
lykų sukilimą 1921 m.), šian
dien partijoj yra apie, tris šim
tus tuksiančių narių ir su ta 
armija reikia nuveikti ne tik
tai vokiečių fašistus, kurie ga 
stipresni ir už komunistus, bet 
reikės dar nuveikti ir Vokieti
jos kariuomenę.

Engelsas ne be reikalo yra 
vieną sykį pasakęs, jog nu
veikti buržuaziją gatvėj labai 
sunku. i ‘

Vokiečių darbininkai gali 
laimėti tiktai sujungę visas sa
vo pajėgas kovoje prieš bur
žuaziją. Dabar gi komunistai 
veda kovą ne tiek prieš bur
žuaziją kiek prieš socialdemo
kratiją. Darbininkų jėgos su
skaldytos ir silpnos. Be to, ne
reikia dar užmiršti, kad net 
laimėję Vokiėtijoj komunistai 
gautų susitikti su kitų kraštų 
buržuazija ir pakelti naują 
vą.

Komunistų reikšmė 
Vokietijoj., ' • v 

Komunistai Vokietijoj
ka nelabai švarų darbą. Skal
dydami darbininkų jėgas, ko
munistai padeda buržuazijai 
išnaudoti darbininkus. Ruošda
mi sukilimus, komunistai duo
da progos buržuazijai skan
dinti darbininkų judėjimą 
kraujuose. Vesdami kovą prieš 
socialdemokratus, komunistai 
silpnina darbininkus ir stipri
na buržuaziją. Vienu žodžiu, 
komunistai gal ir prieš savo 
norą dirba Vokietijoj buržuazi
jos naudai. ,

Kas toliau?
Kiek susitvarkius šalies ukiui, 

komunistų įtaka Vokietijoj tuoj 
sumažės, ir tuomet socialdemo
kratams vėl teks surinkti darbi
ninkų jėgas ir kovoti už socia
lizmą. Komunizmas yra tiktai 
laikinas reiškinys. Vakarų Eu- 
roposi darbininkai eina kiek kitu 
keliu į socializms, negu Rusijos 
bolševikai. Anglija, Danija, Aus
trija, be abejo, yra daug arčiau 
prie socializmo, kaip “komunis
tinė” Rusija.

Lietuvos darbininkas taip pat 
tegali būti vienas kelias į socia
lizmą,—kelias revoliucinės so
cialdemokratijos. Mes turime 
ruoštis kovon, kad pajėgtume 
atimtį politinę ir ekonominę 
valdžią, iš buržujų ir kunigų. 
Pasiruošę ir tinkamai susiorga
nizavę mes tikrai pajėgsime tą 
atlikti ir atliksime. —Kasparas.

ko-

atlie-

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., So
cialistų Partijos Cook Kauntės 
delegatų susirinkimas įvyko 
trečią valandą po pietų County 
Headųuarters. Susirinkime da
lyvavo delegatų nuo kalbinių 
socialistų federacijų ir wardų 
visi trisdešimts du. Buvo svars
tyta daugiausiai rinkimų kam
panijos feikalai. Atspausdinta 
daug agitacinės literatūros, 
wardų miesto žemlapiai. Del ge
resnio varymo už La Follette’ą 
agitacijos bus pastatyti įvairio
se miesto dalyse ant gatvių So- 
ciahstų Partijos ir šiaip progre
syvių pirmeiviškų darbininkų 
unijų kalbėtojai.

> •

Cook Kiauntės sekretorius 
Snow pranešė, kad laike prezi
dento rinkimų kampanijos vary
mui, pasižadėjęs iš anksto atva
žiuoti E. Debsas, kuris jei svei
kata jam pavelys, tai Chicagoj 
ir kitur pasakys darbininkams 
ir jų draugams visą eilę prakal
bų. Beje, pikniko komitetas pra
šo visų draugų, kad pasistengtų 

Į greitu laiku sugrąžinti pikniko 
neišparduotus tikietus, nes Ko
mitetas turi tą reikalą užbaigt 
ir padaryti pilną atskaitą.

v M •

žiemos sezonui nutarta, kad 
Socialistų Partija rengtų darbi
ninkų švietimo paskaitas, refe
ratus.

Apšvietos Komisija pranešė, 
kad jau ir svetainės paimta, bū
tent, North Saidėj, žydų Socia
listų Institutas. So. Hoyne avė. 
ir kitur. Paskaitos bus anglų 
kalboj. Taipgi liko nutarta, kad 
sudarymui didesnio darbininkų 
judėjimo butų rašomi agitaci
niai straipsniai už La Follette’ą 
į visus darbininkų socialistinius 
laikraščius. Ateinantį šeštadie
nį, rugsėjo 20 dieną, Ashland 
Auditorium (ten kur Naujienų 
koncertai rengiami) bus didelis 
masinis mitingas-prakalbos. Kal
bės Burton K. Wheeler, kandi
datas j viceprezidentus. Bus mu
zikais programas. Durys atsi
darys 6:30 vai. vak. Įžanga vel
tui. Kviečia visus atsilankyt.

—Šapos Darbininkas.

da tik bus reikalas šiuose pre
zidentiniuose rinkimuose:

Harriot Stanton Blatch, New 
York; Victor L. Berger, Mil- 
vviaukee; Joseph D. Cannon, 
New York; Abrakam Cahan, 
New York; John K Collins, 
Chicago; Wm. A. Cunhea, Chi
cago; Thomas M. Duncan, Mil- 
vvaukee; George H. Goebel, 
Newark, N. J; Leo M. Mar
kins, Philadelphia; Morris Hill- 
quit, Ne\v York; Daniel W. 
Hoan, Mihvaukee; Wm. Kar
lui, New York; Cameron H. 
King, San Francisco; George 
R. Kirkpatrick, Chicago; Geo
rge Koop, Chicago; Leo Krzyc- 
ki, Mihvaukee; Algernon Lee, 
Now York; Meyer London, 
Nęw York; May Harris Main- 
land, Neiw York; James Oneal, 
Ney York; Jacob Panken, New 
York; Patrick L. Quinlan, Chi
cago; Joseph W. Sharts, Day- 
ton, Ohio; W. R. Snow, Chi
cago;
York; 
cago; 
Louis 
Bireli

TARPTAUTINIO TRANSPOR
TO DARBININKŲ SUVAŽIA

VIMAS

transporto 
telegrafo ir 

organizacijų.

Rugpiučio 7 d. Hamburge ati
daryta transporto darbininkų 
suvažiavimas. Kongrese daly
vauja 114 atstovų, atvykusių iš 
19 valstybių nuo 
(gelžkelių, pašto, 
kt.) profesinių
Kongresas atstovauja 2 milijo
nu 100 tūkstančių narių. Neat
siuntė savo atstovų 19 profes. 
sąjungų nuo 7 valstybių.

Lietuvos ‘gelžkeliečiaį, pašti
ninkai ir šiaip susisiekimo dar
bininkai turėtų susirišti su pa
saulio transporto organizacijo
mis.

STREIKAI RUSIJOJ

Charles Solomon, New 
Seymour Stedman, Chi- 

B. C. Vladek, iNe<w York;
Waldman, New York; 
Wilson, Chicago.*

Įvairios žinios
DANIJOS 1 NUSIGINKLAVI

MAS

Taip. Mes čia prie to turi- 
. me eiti neužsimerkę ir nemie
godami. Truputis po trupučio 
mes turime atidaryti savo nu
sistatymą ir turime tam gauti 
pritarimą balsuotojų, nes mes 
veikiame sistemoje atstovauja
mos demokratijos. Balsuotojai 
nebalsuoja 
nebalsuoja 
socializmą 
Nei vienas
tinę išraiška. Žmonės balsuo
ja už tikrus pasiūlymus. Socia
lizmas yra tikras-nustatytas pa
siūlymas ir kuomet bus už jį 
nubalsuota, tai tuomet galima 
bus pradėti jį gyveniman vyk- 
dinti.

Musų konstruktyvis pasiūly
mas paliečia visus 
gyventojų sluogsnius 
darbą, apšvietę,. namų
žemdirbystę, valdymą indust
rijų, bankinę sistemą, 
tus, taksus, tarptautihius san- 
tikius ir municipalį > nusistaty
mą. Mes turime ir vėl bandyti. 
Su visais tais dalykais mes tu
rime veikti protingai ir atsar
giai. Nacionalizacija negali būt 
padaryta, kaip su šluota nu
šluota, kaip Rusijoj, kad ban
dė daryti. Tai butų tiktai žai
dimas, o žaidimais mes užsiim
ti negalime.

Kai kurios industrijos, kaip 
tai: anglių kasyklos, geležin
keliai, jau yra pribrendę prie 
nacionalizacijos^ Žemė, tas di-

kredi-

kad reikalas tūtų

Nėra jokios 
delei tokio veiki

mo. Teisingas atsinešimas prie 
kiekvieno dalyko — tai 
nijos palaima.

Ar jus esate įsitikinęs, 
Anglų:Francuzų sutartis 
pastovi?

Jei aš neturėčiau tokio
kinimo, tai, mano manymu, 
butų didelis pavojus Europos 
civilizacijai.

—Ar Anglų-Amerikos san- 
likiai yra visai užganėdinanti?

Visai, Ir musų valdžiai nie-

žmo-

kad 
bus

įsiti-

. Komunistų zaunijimai mums 
jau ne baisus. Mes žinome, 
kas jie do vieni. Mes žinome, 
kad jų didžiausias darbas, — 
tai niekinti so.cialistus. Mes į 
jų zaunas neturime kreipti do
mės. Jei kuris jų norėtų kenk
ti musų viešame veikime, • mes 
turime su juo pasielgti kaip su 
juodašimčiu. Jie niekas dau
giau ir nėra, kaip tikri juoda
šimčiai. X

Chicagoje veikimas musų 
Sąjungai yra labai patogus. 
Mes čia turime keletą gerų 
kalbėtojų. ‘ Kituose kolonijose 
musų draugams veikimas kiek 
sunkesnis. Bet ir ten gali susi
rasti draugų, kurie gali orga
nizuoti darbininkus į musų 
Sąjungą. Ir tas reikėtų daryti 
tuojau, — nelaukiant nieko. »

Mes žinome, kad mums į 
pagelbą nieks neateis. Mes pa
tys turime imtis darbo ir dirb
tu —Sąjungietis. pavojuje.

KETURIOS VALSTIJOS

X Socialistų Partija perorga
nizuota ir išduoti čarteriai: 
Idaho, Wyoming, Colorado ir 
Neveda. Tenai jau senai socia
listų kalbėtojai lankėsi su pra
kalbomis ir jų darbas nebuvo 
už dyką. Dabar tenai visur su
siorganizavo naujos Socialistų 
Partijos kuopos. Pasisekimo 
draugams.

FLORIDA

Pensacola, Florida, Journal 
padarė bandymą balsavimuose, 
norėjo pamatyti už ką dau
giausiai žmonės balsuos. La 
Follette gavo 14 balsų, 
lidge 
balsu.

ir Dhvis sykiu

TEXAS

SAVIŽUDYSTĖ

Ištremtieji soc. revoliucionie
riai—Sidorovas, Dolimaško ir 
Strušinskis — vėl suimti. Jiems 
pranešta, kad jie turėsią kalėti 
3 metus čeliabinsko kalėjime. 
Protestuodami prieš tokią ko
munistų sauvalę, minėtieji so
cialistai apsipylė žibalu ir pade
gė, norėdami nusižudyti. Jų gy
vastys nuo apdegimo dideliame

o Cęo- 
gavo 2

TexasDrg. Long iš Bedias, 
72 metų amžiaus senelis rašo: 
“Aš labai maloniai išdalinčiau 
socialistų propagandos literatū
rą, jei tik kas man ją prisiųs
tų; tik bėda, kad aš x neturiu 
pinigu nusipirkimui tęs litera
tūros.*’ Kas . atsiųs keletą dole
rių Spčialistų Partijai nupirki
mui jam 'literatūros?

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KAMPANIJA

Socialistų Partijos rinkimų 
kampanija jau eina visu smar
kumu. Sekami, kalbėtojai jau 
yra kelionėje ir laiko prakal
bs po įvairius miestus ir mies
telius :

Emil Herman, Alfred, Baker 
Lowis, Albert Weisibord, Li- 
lith Wilson,
^ewis, August Claessens, Ross 
). Brohvn, W. A. Toole.

h-\O šie draugai yra pasižadėję
Socialistų Partijai kalbėti ka- ganizuoti Europos darbininkai .yra Unijini Spaustuvė.

Lena Morrow

Danijos socialdemokratų val
džia rimtai eina prie visiško nu
siginklavimo. Socialisto Stau- 
ningo valdžia patiekė Danijos 
parlamentui įstatymo sumany
mą, kuriuo einant vietoj dabar 
laikomos 60,000 armijos palie
kama tik 7,000 vyrų milicijos, 
kuriai bus pavesta policijos ir 
muitininkų pareigos. Amunici
ja, turtai priklausanti karo mi-, 
pisterijai kareivinės, arsenalai, 
oro laivų stovyklos ir kt. par
duodama iš varžytinių. Gautieji 
pinigai bus suvartoti užsienių 
skolų apmokėjimui. Tuo pąt ke
liu bus panaikintas laivynas. 
Likusis laivynas eis upių ir 
vandenų policijos pareigas. Ka
ro ministerija visai panaikinai 
ma. šituo keliu bus sutaupyta 
60 milijonų kronų metams. Apie 
Danijos nusiginklavimą praneš
ta Tautų Sąjungos Tarybai.

Šis Danijos socialistų žygis 
sukėlė didelio triukšmo protestų 
Norvegijoj, Švedijoj ir Suomi
joj. . /

Vienok Danų darbininkų ir ra
dikalų valdžia visai nebojo kai
mynų ir konservatorių protestų. 
Nusiginklavimo įstatymo suma
nymas bus greitu laiku svarsto
mas parlamente. Jei parlamen
tas jo nepriimtų, tai bus paskel
bti nauji rinkimai — patys rin
kėjai išspręs ar jie pritaria ar 
ųe šitam socialdemokratų val
džios sumanymui?
. Tuo pačiu metu, 'kada socialis

tų pastangomis — Makdonaldo 
Anglijoj ir Stauningo Danijoj 
—einama prie nusiginklavimo ir 
taikos, Koųiunistų Rusija gink
luojasi iki ausų. Telegramos 
praneša, kad didelės ginklų par
tijos yra atėję į Archangelsko 
uostą. Komunistai ginkluojasi, 
nors Rusijoj 11 milijonų gyven
tojų kenčia badą, nors ten siau
čia bedarbė ir gyvenimo brangu
mas. Komunistai. žodžiais prieš 
karą, bet patys ruošia karus.

Ver ch ne - Dn iep r o v s- 
ko rajone darbininkai pradėjo 
streiką visose valstybės metalo 
liejyklose. Reikalauja sumokėti 
algas už balandį, birželį ir gegu
žės mėnesius, padidinti mokes
nį už akordo darbą, neimti nuo
šimčių iš darbininkų uždarbio 
valstybės reikalams ir įsteigti 
fondą algų išmokėjimui. ,

Volgos ir Karnos transporto 
darbininkai taip streikuoja. Rei
kalauja padidinti uždarbį, kurs 
dabar yra kur kas žemesnis už 
pragyvenimo minimumą. Sovie
tų valdžia žada sumažinti trans
porto darbininkų skaičių.

TARPTAUTINĖ DARBININ
KŲ ŠVIETIMO KONFE- 

RENCIJA

Rugpiučio 15 d. Oksforde 
(Anglijoj) įvyko 2-ji tarptauti
nė darbininkų švietimo konfe- 
rencija. Skaityta daug praneši
mų apie darbininkų švietimo 
padėtį įvairiuose ^kraštuose, 
apie darbininkų universitetus. 
Svarbiausiu klausimu buvo —1 
įsteigimas tarptautinės darbi
ninkų švėtimo organizacijų fede
racijos. Šitoji federacija turėtų 
veikti ranka į ranką su socialis- 
tifciaisf profesinių sąjungų, jau
nimo Internacionalas. Aptarta 
steigimas Tarptautinio darbinin
kų universiteto.

švieskimės .ir mes, kad galė
tume priklausyti darbininkų 
klasės švietimo internacionalui.

SOCIALISTŲ INTERNACIO- 
z NALAI PRIEŠ KARĄ >

Tarptautinis Profesinių Są
jungų Susivienijimas (Amster
damo), Darbininkų Socialistų 
Internacionalas (Londono) ir 
Socialistinis 'Jaunimo Interna
cionalas išleido atsišaukimą į 
visų kraštu darbininkus, kuria
me primena dešimties metų nuo 
didžiojo karo pradžios sukaktu
ves ir kviečia visomis jėgomis 
kovoti prieš karą, griebtis net 
visuotino streiko karui neleisti.

“Moliai viešpataus kapitaliz
mas, — sako atsišaukimas — 
toliai militarizmo nepažabosim 
ėmimas valdžios į darbininkų 
rankas visuose kraštuose ne tik 
pašalins išnaudojimą, bet taip 
pat panaikins ir karus.”

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SU
VAŽIAVIMAS BELGIJOJ

AUSTRIJOS SOCIALIZUOTOS 
ĮMONĖS

Austruose, kur s. d. partijos 
ir profesinių sąjungų jėga daug 
sveria, apščiai veikia socializuo- 
tų įmonių. Socializuotose įmonė
se dalyvauja yalstybės, savival
dybių vartotojų- koperatyvų ir 
darbininkų atstovai. Tokių įmo
nių pelnas skirstomas į tris da
lis, būtent: darbininkams, var
totojams ir valstybei su savival
dybėmis. šitas pelnas tokiu bu- 
du nepatenka privataus kapita
lo kišenėn. Visos socializuotos 
įmonės sudaro savo sąjungą, 
kurios pryšakyje stovi drg. w. 
Ellenbogenas. Socializuotos 
dirbtuvės, fabrikai ir įmonės 
veikia 5 metus ir yra įrodžiu- 
sios, kad jos savo gamyba pra
lenkia privataus kapitalo įmo
nes.

Austrų pavyzdžiai aiškiai sa
ko, kad socializmą sukurs or-

Rugpiučio 3 dieną įvyko 23- 
sai Belgijos profesinių sąjungų 
suvažiavįmas. Priimti nutari
mai apie 8 valandų darbo dieną, 
pensijas darbininkams senatvėj, 
statymą darbininkams butų ir 
p. Suvažiavimas nutarė reika
lauti, kad butų mažinamos iš
laidos, leidžiamos kariuomenės 
išlaikymui. Laike suvažiavimo 
buvot padaryta didelė manifesta
cija pagerbti gelžkeliečiams, ku
rie pernai buvo nubausti už da
lyvavimą gelžkelio streike.

MASINIS SUSIRINKIMAS

Subatoje, rugsėjo KO, 1924, 8 vai. 
vakare, Ashland Boųlevard Audito* 
rium, Ashland Boųlevard ir Van 
Fhiren St. jvyks didelis masinis susi
rinkimas. šiame susirinkime žymiau
siu kalbėtoju bus kandidatas į Vice
prezidentus, Neprigulmingo Politinio 
Veikimo, Senatorius BURTON K. 
WHEELER. Visi lietuviai piliečiai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime. Išgirsite daug žingeidžių 
dalykų. Įžanga dykai.

Naujienų Spaustuve
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: Sukilimai , prieš sovietų 
valdžią u persimainė, kaip 
praneša kai kurios telegra
mos iš Konstantinopolio, iš 
Kaukazo į pietinę Rusiją. 
Maištai prasidėjo Kryme, 
Odesoje ir Sevastopolyje.

Tuo tarpu kova tarpe bol
ševikų ir sukilėlių Gruzijoje 
ir Azerbeidžane tebesitęsia. 
Sąryšyje su žiniomis apie tą 
kovą eina gandai apie gais
rus Baku kerosino laukuose.

*■ —y

Ką šitie gandai reiškia, 
sunku numanyti.

Mąskvos “Izvestija” rašo, 
kad Baku srityje dega 37 ke
rosino Šaltiniai. Vienas 
pirmutinių, kur prasidėjo 
gaisras, esąs tas šaltinis, 
kuriam duota Lenino var
das. ' •

Amerikos gi koresponden
tų telegramos sako, kad Ba
ku srityje “revoliucionieriai 
ėmė dinamitu sprogdinti ke
rosino šulinius”. Esą sprog
dinama šuliniai ir vienos 
tarptautinės korporacijos 
koncesijoje.

Tai skamba keistai. Ne
jaugi sukilėliai tyčia naikin
tų gamtos turtus tame kraš
te, kurį jie nori paveržti 
Maskvos komisarams?

Kas žin kodėl staigu dalis 
spaudos ėmė reikšti susirū
pinimą, kad Tautų Sąjunga 
Genevoje rengiasi priimti 
rezoliuciją, kurioje reko- 
menduojama vartoti prie- 

vartos priemones prieš val
stybes, kurios ardys taiką. 
Komunistų laikraščiai šau
kia, kad tai reiškia “gink
luotą taiką”. Stambieji ka
pitalistų organai Amerikoje 
kalba panašiai. Net ir so
cialistinis “Milwaukee Lead- 
er” pamatė tame Tautų Są
jungos sumanyme kokį tai 
pavojų, — tik jisai spėja, 
kad MacDonaldas su Ker
notu, remdami tą planą, ty
čia norį iki “absurdo” dave- 
sti imperialistinį militariz- 
mą, idant jį diskreditavus.

Argi tas planas yra mili- 
taristiškas?

Francijos delegacija sū
manė, o Anglijos delegacija ko pavojingo.
pritarė (žinonta, su Mac- gu į jį pažvelgti Amerikos

IDonaldo žinia), kad prieš 
valstybę, kuri atsisakys pa
siduoti arbitracijai arba ku
ri priešinsis arbitracijos 
nuosprendžiui, butų pa
skelbtos tam. tikros “sankci
jos” (bausmės priemonės). 
Jos susidės iš to, kad kiti 
Tautų Sąjungos nariai bus 
pakviesti daryti j tą prieš
gyniaujančią valstybę eko
nominį, o jei bus reikalo, tai 
ir militafinį spaudimą.

Vadinasi, valstybei, kuri 
norėtų paniekinti arbitraci- 
ją, Tautų Sąjunga grūmoja, 
kad prieš ją galės būt pa
vartotas boikotas, sienų už
darymas, susijungusios kitų 
valstybių armijos ir karo lai
vynai.

Bet tai visai nereiškia mi- 
litarizmo didinimą. Milita- 
rizmo didinimas butų tiktai 
tuomet, jeigu aukščiaus pa
minėtų “sankcijų” vykini- 
mui butų įsteigta atskira 
Tautų Sąjungos armija ir 
atskiras Tautų Sąjungos ka
ro laivynas: tuomet šalia 
esančiųjų armijų ir laivynų 
atsirastų dar viena armija 
ir dar vienas karo laivynas. 
Bet Genevoje apie tai, ro
dos, niekas nė nesapnuoja.

“Sankcijos” prieš valsty
bę, kuri atsisako savo gin
čus su kaimynais rišti taikos 
keliu, bus vykinamos (ei
nant tuo sumanymu, kuris 
dabar yra svarstomas Ge
nevoje) Tautų Sąjungos na
rių jėgomis. Reiškia, naujų 
armijų ir naujų karo laivy
nų tam tikslui steigti nerei
kės. Atpenč, atskiros šalys 
priklausančios į Tautų Są
jungą galės net sumažinti 
savo armijas ir karo laivy-
nūs, kuomet kiekvieną jų ži
nos, kad, jeigu kas ją užpul
tų, tai ji ne viena ginsis nuo 
užpuoliko, bet turės pagel- 
bą iš kitų Tautų Sąjungos 
narių.

Mažomsioms valstybėms 
šitokia tvarka butų daug 
geresnis dalykas, negu da
bartinė padėtis, prie kurios 
galingas, visuometx gali 
smaugti silpnesnį jį.

Jeigu atmesti prievartą, 
kaipo priefnonę prispirti at
skiras valstybes pasiduoti 
arbitracijai, tai kokia tuo
met bus garantija, kad ta 
arba kita šalis ? neužpuls ir 
neapiplėš savo .silpnesnįjį 
kaimyną? z

Bendras visų valstybių 
pasižadėjimas neužpuldinėti 
viena kitos? Parašai po 
“amžinos taikos” sutartim? 
Bet juk praeitis parodė, kad 
ne pasižadėjimai, ne parašai 

nieko nereiškia, kuomet tar
pe valstybių iškyla dideli ki
virčai, kuriuose nė viena, nė 
antra pusė nenori nusileisti.

Šu valstybėmis einasi pa
našiai, kaip su atskirais 
žmonėmis. Jeigu nebūtų 
prievartos, kuri sulaiko at
skirą asmenį nuo jėgos var
tojimo prieš savo artimą, ta: 
kiekvienas* žmogus turėtų 
vaikščioti, apsiginklavęs 
nuo kojų iki galvos,* idant 
apsisaugojus nuo . užpuoli
mo.

Žiūrint darbininkų atžvil
giu į tą Tautų Sąjungos 
planą pasaulio taikos apsau
gojimui, jame nematyt nie- 

Kas kita, jei- 

arba Rusijos arba kitos ku
rios didelės ir galingos ša
lies nacionalizmo akimis.

Amerikos “patriotams” iš- 
tiesų turi būt nemalonu, kad 
kas nors “drįstų” šios šalies 
valdžiai sakyti, ar ji, pav. 
turi teisę siųsti kariuomenę 

ar ne. Taip pat 
gali pasakyti ir Rusijos im
perialistai, kad niekas ne
privalo “kišti nosį” į jos gin
čus su Lenkija, Rumanija, 
Kaukazo tautomis arba Pa
baltos respublikomis.

Bet Genevos kongrese šio
je valandoje, matyt, vado
vauja kitokio nusistatymo 
žmonės.

Apžvalga
b— i ...i

“KRIKŠČIONIŠKI TIKSLAI”
PRAKTIKOJE.

Kai Lietuvos klerikalai paėmė 
į savo rankas valdžią, tai jų 
spauda rasė, kad naujoji val
džia stengsis “sutvarkyti Lietu
vos gyvenimą taip, kaip -reika
lauja Kristaus mokslas”. Dabar 
pažiūrėkite, kaip klerikalai pil
do tą savo prižadą.

Kauno “Socialdemokratas” 
aprašo “krikščioniškos valdžios” 
šeimininkavimą Susisiekimo Mi
nisterijoje :

“1) Krikščionių demokratų 
laikraštis ‘ftytas’ nemoka 
paštui už persiuntimą. Kuo
met paštas kelis kartus pra
šęs apmokėti ir nieko nega
vęs atsisakė ‘Rytą’ siuntinėti, 
tai ‘Ryto’ adrpinistracijos at
stovas atėjęs į paštą reiškė 
nusistebėjimo, kad iš jų, kri
kščionių demokratų laikraš
čio, paštas drįsta reikalauti 
litų;

“2) Susisiekimo Ministeris 
Sližys išsiuntinėjo. visoms Mi
nisterijos įstaigoms aplink
raštį, kad jos duotų ‘Rytui’ 
skelbimų. Iš tų skelbimų ‘Ry
tui’ nemaža bus pelno. ‘Ry
tui’ už skelbimus mokės litus/ 
suprantama, ne Ministeris 
Šližys iš savo kišeniaus, bet 
darbininkai, valstiečiai ir kiti 
mokesnių mokėtojai;
v‘3) Kunigas Vilimas Susi

siekimo Ministerijos automo- 
bilium važinėja į Betygalą sa
vo reikalais. Kuomet iš Bety
galos gryžusiam Vilimui pra
nešė, kad jis turėsiąs apmokėt 

. kelionės išlaidas (už benziną, 
automobilio nusidėvėjimą, su
gaišinimą valdiškos įstaigos 
darbo, šoferį), tai kunigas la
bai nusistebėjo, kad iš jo drįs
ta reikalauti litų...” •/
Tai šitaip išrodo “Kristaus 

mokslo” ' vykiriimas klerikalų 
praktikoje.

AKLAI VIŠTAI GRŪDAS

Brooklyno “Ne-Laisvė” rašo:
“ ‘Socialistinė’ Anglų Mac- 

Donaklo valdžia padarė sutar
tį su Sovietais dėl dviejų prie- 
žtiačiiį. To reikalavo Įjos
biznis, sutvarkymas ekonomi

nių šalies /reikalu. Bet dar 
svarbesnė priežastis tai buvo 
griežtas Anglų Darbo Parti
jos reikalavimas padaryti to
kią sutartį; Darbo Partijos 
eilinių narių minios neatlai- 
džiai spyrė MacDonaldo mi
nisteriją; o be Darbo Partijos 
ta ministerija tuoj aus pasiro
dytų kybanti ore”.
Be darbo Partijos rėmimo 

MacDonaldo valdžia pasirodytų 
“kybanti ore’*. Tai dar Salia
mono išmintis pas tuos “Ne- 
Laisvės” redaktorius! Jie “su
prato”, kad MacDonaldo. valdžia 
negali gyvuoti be paramos Dar- 
jo Partijos — kuri/tą valdžią 
pastatė!

Dar viena saliamoniško proto 
pastanga, ir “Ne-Laisvės” gal
vočiai gal supras, kad Mac- 
Donaldb valdžia kaip tik ir sten
giasi vykinti .tą politiką, .kurią 
yra savo platformoje išdėsčiusi 

Darbo Partija (svarbiausias tos 
platformos autorius yra pats 
MacDonaldas).

Bet mums rupi aukščiaus pa
duotuose “Ne-Laisvės” žodžiuo
se pažymėti kitas dalykas. Ji 
sako, kad susitarimas su Rusija 
rūpėjo ir Anglijos bizniui, ir An
glijos darbininkams, susiorgani
zavusiems Darbo Partijoje, — 
kas yra tikriausia tiesa.

Anglijos biznis, t. y. pramo
ninkai, pirkliai ir t. t. laukia iš 
susitarimo su Rusija naudos sau, 
riebių pelnų. O Anglijos darbi
ninkai mano, kad ir jiems bus iš 
to nauda, kadangi, krašto biz
niui pasitaisius, darbininkai tu
rės geresnius uždarbius. Tuo bu
do ir Anglijos buržuazija, ir 
Anglijos darbininkai eina šita
me klausime išvien ir reikalafi- 
ja susitarimo su Rusija.

Tai yra labai aiškus dalykas. 
Bet kaip jį galėjo pripažinti ko
munistų “Ne-Laisvė”? Juk ji yi-j 
suomet skelbia, kad visa, kas 
yra naudinga buržuazijai, yra 
pragaištis darbininkams, ir visa, 
kas yra naudinga darbininkams, 
yra kenksminga buržuazijai. Ji 
nuolatos pasakoja, kad, jeigu 
darbininkai pritars kokiam nors 
dalykui, kurio reikalauja fabri
kantai arba pirkliai, tai jie nu- 
sidės savo klasei, “parsiduoda” 
savo išnaudotojams. Šita idėja 
yra paremtas visas “Ne-Lais
vės” komunizmas”.

Nesenai “Naujienos” aiškino, 
kad Vokietija, eksportuodama 
savo prekes į užsienius, idant 
užmokėjus reparacijas, kenks 
kitų šalių bizniui, ir tai prives 
prie to, kad karą laimėjusiose 
šalyse pagalios ims kelti balsą 
prieš Vokietijos plėšimą ne tik
tai darbininkai, bet ir kapita
listai. Kai Brooklyno laikraštis 
pamatė tą musų aiškinimą tai iš 
jo špaltų ėmė, kaip iš “surpai- 
pės”, verstis šlykščiausi keiks
mai musų adresu. Kaip, girdi, 
galima šitaip “begėdiškai” ir 
“nakališkai” apgaudinėti darbi
ninkus ir nekinti klasių kovos 
principą ?!

Dabar gi staigu pati “Ne- 
Laisvė”, kalbėdama apie sutartį 
tarp Anglijos ir Rusijos, sura
do, kad biznio atstovai ir darbi
ninkai turi bendrą reikalą ir sta 
to bendrą politinį reikalavimą.

Pasirodo, kad ir aklai vištai 
pasisekė užtikti grūdą.

Spekuliacija 
ūpu.

Nuostabus tie “Draugo” re
daktoriai. Negalėdami pasirem
ti laktais jie kiekvienam ginče 
naudojasi žmonių prietarais, 
spekuliuoja momento upu, kaip 
tikri demagogai. ,

Štai nesenai “Draugas” dide
lėmis ir storomis raidėmis (rug
sėjo 15 d.' šm.) paskelbė buk 
laisvamaniai ir “Naujienos” 
tarnaujančios lenkams. Ve dėl 
ko. . (

Porą savaičių atgal, vienas 
nusimanantis ir rinitas Vilniaus 
lietuvių veikėjas parašė iš Vil
niaus keletą laiškų, kur jisai iš
dėstė sunkią lietuvių padėtį. 
Viename jų jis taipgi pareiškė, 
jog Laikinasis Lietuvių Komite
tas dabartinėse aplinkybėse 
esųs la.k>ai suvaržytas, -neg-ali 
dirbti darbo ir todėl beveik ne

reikalingas. Užgirdęs šitą pasa
kymą, pats gal visai neskaitęs, 
“Draugas” suklykia, kad “Nau
jienos” einančios išvien su len
kų endekais, todėl* kad jos 
patalpino tokią mintį. 1 ai yra 
ne kas kita kaip demagogija. 
Vartojant tuos sofizmus, gali
ma butų įrodyti, kad ir “Drau
gas” eina išvien su Varšuva, 
nes jis ir ji lygiai remia kle
rikalus. Bet panašios rųšies iš
vedžiojimais gali mulkinti 
žmones tik “Draugo” redakto
riai.

Ar laikinasis lietuvių komi
tetas Vihiiįi-įe yrą reikalinĮgas 
ar ne, slinku pasakyti. ! Bet 
mes negalim Vilniaus lietu
viams, ypač žymesniems jų 
veikėjams uždrausti pareikšti 
savo mintis, susidėjusias karčio
se gyvenimo aplinkybėse. Ne
leisdami jiems to daryti, mes 
padidintume jų vergiją ir iš- 

tikro patarnautume lenkams.
Neliečiant reikšmės tos įstai

gos, tenka pasakyti, jog “Drau
gas” irgi prasižengia su teisy
be, tikrindamas, kad tasai lai
kinasis komitetas globoja arti 
tūkstančio vaikų. Ne laikinasis 
komitetas juos globoja, bet 
Basanavičiaus šelpimo komite
tas. Jie yra skirtini. Pirmasis 
užsiima daugiausiai politikos 
klausimais .ir, suprantama, ne
gali daug veikti, o antrasis už
siima labdaringais tikslais. 
“Draugas” tyčia ar netyčia tą 
viską apverįė aukštyn kojom, 
kad daugiau apjuodinus savo 
priešininkus.

Jeigu jis ištikro nori, kad 
lietuviai nesidarbuotų lenkams, 
tai tegul jisai pirmų pirmiau
sia atkreipia savo atydą į kun. 
Viskontą, kun. Skruodį ir į 
kitus, kurie tiesioginiai ir ne
tiesioginiai tarnauja Varšuvai.

—Tiesos Ieškotojas.

: Iš Klaipėdos Krašto'
[“L. U”.] Gelžkeliai. Rugpiu- 

čio 15 d. Krašto Direktorijoj, p. 
Borchertui pirmininkaujant, tar
tasi dėl Klaipėdos krašto siau
rųjų geležinkelių linijų tiesimo 
per' buvusiąją krašto sieną į 
Didž. Lietuvą, vadinasi iki di
desnių miestelių ir miškų, idant 
šiuos pastaruosius galėtų nau
dingai išnaudoti Klaipėdos med
žio ppamonė. Pasitarime dalyva
vo Krašto Gubernatorius p. Bud
rys, juriskonsultas p. Bataitis, 
Krašto Direktoriai Lekšas, Šul
cas, Panars, be to, d-ras Ozelys, 
visų trijų apskričių viršininkai, 
miesto atstovai ir kai kurie ki
ti kviesti Asmens.

Svarstyta pagrindiniai tiesimo 
klausimai. Klaipėdos miesto ir 
apskrities atstovai nurodė, kad 
Plikių ir Pėžaičių traukinėlis 
daug geriau apsimokėtų, jei ta 
linija butų pratęsta iki Rietavo 
ir už jį gulinčių miškų. Kolėšų 
geležinkelį reikėtų pratęsti iki 
.Naumiesčio, o Smalininkų liniją 
iki Jurbarko ir Raseinių. P. Gu
bernatorius pareiškė, kad Lietu
vos Vyriausybė nesipriešina tų 
linijų pratęsimui, esą reikia ras
ti tik atatinkamų kelių tiems 
planams vykinti.

Kalvių sąjunga sekmadienį tu
rėjo posėdį, kuriame nutarta 
įsteigti pavyzdingą kalvę ir pa- 
segimo mokyklą, čia galėtų kal
vio amato toliau mokintis moki
niai iš viso Klaipėdos krašto. Iš
rinkta komisija išdirbs projek
tą ir jį patieks Krašto Direkto
rijai. ,

Gyvulių eksportas. Pasak 
“Klaipėdos žinių” ilgokos dery- 
bos tarp Krašto Direktorijos ir 
suinteresuotų firmų gyvulių eks
porto klausimu jau davė vaisių. 
Š. mėn. 12 d. tarp Krašto Direk
torijos ir gyvulių eksporterio 
Juozapo Foąuet Gerte (Belgija) 
padaryta sutartis, kuria pasta- 
rąjam duota leidimas pirkti ma
žiausia 4,000 raguočių ir, be to, 
kiaulių ir avių, kurie garlaiviais 
bus gabenami stačiai į Belgiją, 
kadangi Vokietija nepraleidžia 
transporto geležinkeliais. Krašto 
Direktorija yra pasižadėjusi tuo 
pačiu tarpu kitiems eksporte- 
rlams leidimų pirkti į Belgiją 
galvijus nebeduoti. Supirkimas 

ir išvežimas prasidės vėliausia 
po 3 savaičių.

Rusnės šventė ligšioliniais ap
skaičiavimais davė gryno pelno 
10,000 lt. nukentėjusių dėl pot- 
vinio naudai. Galutinai dar ne
suskaičiuota, dėlto galima lauk
ti sumą kiek paUidėsiant.

Kiek Kaunan atvažiavo 
svečių?

Rugpiučio 22 ir 23 d. Kau
nan atvažiavo 30,000 ekskursi- 
ninkų ir 3,500 daihininkų.

žemės ūkio parodoje daly
vauja 200 įvairių firmų su sa
vo eksponatais. Svetimų val
stybių firmų yra apie 100.

Parodoje pakaitomis groja 
du karo dūdų orkestrai.

ATĖJO KULTŪROS No. 7 ir 
8 — galima <gauti Naujienų ofi
se. Kaina tik 25 centai.

- - - - - - - - - -- - - - - - - T'SkaitytojųBalsai
[Už išreikšta^ šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}Un ..........................

DARBININKAI, BUDĖKITE!

Darbininkai ir darbininkės, ar 
atsimenate tuos “prisirengimo” 
apvaikščiojimus (“Prepared- 
ness” parades) ? Tai buvo prieš 
Su v. Valstijų įstojimą į karą, 
ar ne? Tada kompanijos dirbtu
vių ir krautuvių varė savo dar
bininkus eiti gatvėmis — mar- 
šuoti su vėliavomis — plakatais, 
kad pakėlus ūpą, kad sudarius 
įspūdžio, jog to žmonės vienbal
siai reikalauja, kad valdžia bu
tų prisirengus prie karo....

Ir kuomet Suv. Valst. prisi
rengė prie karo, tai kas tuomet 
atsitiko? O-gi karas!

Šiemet rengiami yra apvaikš- 
čiojimai. Kompanijos dirbtuvių 
ir krautuvių, nori kad darbinin
kai vėl eitų gatvėmis su vėĮiar 
vomis — plakatais nešini.... Bus 
vaigščiojama gatvėmis....' susi
rinkimuose bus karštos šovinis- 
tiškos kalbos.^.. Viskas taip pat 
kaip ir anais' metais. Bet.... šie
met jąu nebe “prisirengimo” pa
roda-.-' o ne....' kaipgi.... šiemet 
tai ‘/Apsigynimo išbandymo” pa
roda (“defense tęst”).... jn

Darbininkai ir darbiniąkės, 
budėkite! tai yra taą pats ^vil
kas kitame kailyje;!',

Klausimas yra įik kbkius 
juodus planus juodasis kapita
lizmas dabar rengią ant darbi
ninkų galvų.

Praeitoji darbininkų skerdynė 
buvo “išgelbėjimui demokrati
jos”, ateinantį karą jie pava
dins kitokiu dailiu vardu darbi
ninkų suvedžiojimui. Teisingos 
karų priežasties jie niekuomet 
nepasakys, nes tikroji karų prie
žastis yra pats kapitalizmas.

Darbininkai! nesiduokit ap
gaudinėti..-.. Budėkite!!

— RafaeDVaitis.

Skaitytojo pastabos
Tur-but nėra kito tokio 

pliauškalo, kaip “Laisvės” Vin- 
caitis. 197-am savo laikraščio 
num. jisai rašo:

“Ten, kur blaškosi dūšelės 
buvusių irepublikonų, demo
kratų ir socialistų, reikia ge

rų spaviedninkų.”

O kas yra pats Vincaitis —ar 
ne buvęs socialistas? Taigi ir jo 
besiblaškančiai duselei reikia 
spaviedninko.

Bet nereikia eiti nė taip toli į 
praeitį, kuomet musų Vincai- 
čiai ir kiti r-r-revoliucionieriai 
b6vo socialistai, idant patyrus 
apie jų dūšelių stovį. Da ir po 
to, kai jie subolševikėjo (ar nu- 
sibolševikavo), jų sielos nesi
liauja blaškiusios! tai šian, tai 
ten. i

štai imkime komunistų atsi- 
nešimą linkui La Follette’o. 
Šiandie jie keikia jį 
s4UsirTesda.m.i. Bet žiūrė
kite, k<į jie kalbėjo apie t<į 

žmogų keletas menesių atgal, 
kai dar jie turėjo vilties, kad 
La Follette’ąs priims •FarmeriŲ 
Darbo partijos (amžiną atšilsį!) 
kandidatūrą ir bus jos nominuo
tas į prezidentus:

“Jeigu taip atsitiktų”, ra
šė komunistų lyderis C. E. 
Ruthenberg, “ir veikiausia iš
tiktųjų taip atsitiks, tai mes 
sakome, kad tokiam atsitiki
me mes palaikysime jį rinki
mų kampanijoj...” (žiur. 
“Laisvės” Nr. 91 š. m.

i

Tai taip rašė apie La Follet- 
te’ą pats generalis visų Ameri
kos komunistų sękrętprius. .0 
paprastieji komunistukai sta
čiai buvo apimti entuziazmu La 
Follette’ui.

Ve ką praneša Ruthenbergas 
tam pačiam straipsnyje, iš ku
rio paimta aukščiaus paduotoji 
ištrauka:

“Viena musų Partijos kuo
pa iš vakarinių valstijų at
siuntė į nacionalę raštinę en
tuziastišką laišką, kuriame 
sakome, kad tenai susiorgani
zavo ‘La Follette-for Pre- 
sident’ kliubas ir kad Partijos 
nariai užgriebė tos organi
zacijos kontrolę. Toliau kuo
pa pareiškia, kad busianti 
pradėta įtempta kampanija

1 praplėtimui ‘La ■ Fbllette-for- 
President’ kliubų Visam mies
te ir visam paviete.” (“L.”

* 91).
? Vadinasi, tuomet buvo “Hur- 

Žąh for La Follette!” O kai La 
Follette’ąs spyrė komunistams į 
galą nugaros, tai ėmė jisai ir 
pavirto “buržujum”, “išdavi
ku?, “kapitalistų bernu” ir t.t.

Na, ar nereikia toms besi
blaškančioms duselėms “gero 
spaviedninko”

Del Rusįįųs bado.
Tauras rašė “Laisvės” 138- 

am num. 1921 m.: “Badas Rusi
joj. Žmonės sutingę nedirba”.

Bet 217-am num. 1921 m. 
“Laisvė” jau keikia socialistus, 
kam jie kaltina bolševikus dėl 
bado. Girdi, gamta esanti kal
ta, nes ji išdžiovinusi Rusijos 
laukus... Del sių metų bado Ru
sijoje tur-but irgi “gamta” kal- 

t V.
ta. . • ”

Bet ką reiškia badas tokiai 
šaliai kurią “valdo proletaria
tas”! Pernai metais chicagiškis 
komunistų organas rašė (79 
num.): “Petrogrado krautu
vės visko pilnos.’’ Kas pinigų 
turi, vadinasi gali ir sočiai pa
valgyti ir gražiai apsirengti.

• I •
Tikra Amerika! Krautuvės 

pilnos kas pinigų, t^ri tfali vis
ko nusipįrkfcį t- taip, kaip, sa
kysime, New Yorke arba Chi- 
cagoje. O kas pinigų neturi, tas 
gali pasižiūrėti į krautuvių lan
gus ir palikti sotus, kaip rusai 
sako, “v prigliadku”. Ko gi dau- 
giaus bereikia? Tikras rojus!

Severos Gyduoles Užlaiko 
šeimynos sveikatą.

BĖL NEVIRIN1M0

sustiprinimo nusilpnčjueią 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL. *

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

V». F. SEVLRA CO.
CEDAR RAP1DS, IGWA

White Star Line
Greičiausia kelionė Lietuvon.

N. Y. —- Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos pertais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southamptoi — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išpl&ukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antvrerp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai. 
Belgenland su Lapland ir Zeeland.
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen-

Pasažierių Departamentas
127 8o. State St~ Chicago. III.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir niūrių dm k<> 

piaudynčs. Ruimai ir lovos dėl na k 
vynės.

Specialės rusiškos- maudynėm dėl 
moterų seredoms.
Savininkai Z. SA PERS I EI N & SONS’ 

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe 'laylor ir Roosevelt Rd. 

Phone West 1511 Chicago, IU.
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Burton K. Wheeler 
prakalbos

Ateinantį šeštadienį bus pa
žangiųjų spėkų kandidato į 
vice-prezidientus, senatoriaus 
Burton K. VVheeler. -Prakalbos 
bus Ashland Auditorium, prie 
Ashland ir Vau Buren gatvių; 
pradžia 8 vai. vakare. Taipjau 
bus ir kitų kalbėtojų, taipjali 
didelis jnuzikalinis programas; 
įžanga, dykai.,.

Visi darbininkai ir darbinin
kės rengkitės į šias prakalbas.

Socialistų partija išleido 32 
rųšių nedidelius lapelius, parė
mimui La Follette ir Wheeler 
kampanijos. Lapeliai labai pa
rankus platinti visur ir juose 
trumpai, bet gyvai išdėstoma 
svarbiausieji dienos klausimai. 
Tie lapeliai parsiduoda platinto
jams po $1 už 2,000 lapelių. Ga
lima keliems susidėti ir parsi
traukti tų lapelių ir paskui juos 
bendrai išdalinti.

43 žmonės užmušti į 
15 dienų

Nežiuriiit visi/ pastangų, skai
čius žūstančių nuo automobilių 
netik nemažėja, bet ifartdįįėja. 
Iki šiol buvo užmušama viduti-* 
niai po du žmones į dieną, 1x4 
per pirmą pusę rugsėjo mėne
sio, į -penkiolika dienų liko už
mušta net 43 žmonės, arba vi
sai arti 'trijų žmonių į dieną. 
O kaip tik tuo laiku policija ir 
visos valdžios įstaigos dėjo pa
stangų, kad sumažinti pirmes
ni rekųrį^ęĮyiejų žm^ąmį"diė- 
ną, bet pasiekė tik to/K™ skai- 
čius žustančiųj ų dar labiau pa
didėjo. Jei dabartinis rekordas 
laikysis per visą mėnesį, tai rug
sėjo mėnuo bus kruviniausias 
mėnuo Chicagos automobilių is
torijoje.

Iki šiol šiemet automobiliai 
Chicagoje užmušė jau 463 žmo
nes. Užvakar automobiliai už
mušė du vaikus.

Susidegino ant kapinių

Joseph Kopūstą, 44 m., 11 E. 
Chicago Avė., pasirinko Mont- 
rose kapines, 5400 N. Crawford 
Avė., kaipo vietą nusižudymui ir 
tai keistam nusižudimui — su
sideginimui.

Kapinėse einant dviem laido
tuvėm,, jis susinešė žagarų lau
žą, dar uždėjte ant laužo popie- 
ros, pats apsipylė kerosimi ir už
degė laužą ir savo drabužius. 
Uždegęs drabužius jis dar išskė
tė rankas, tajp kad greitai pa
virto į liepsnojantį kryžių. Su
bėgo žmonės ir bandė jį gelbė
ti, bet jis visoms pajiegoms tam 
priešinosi. Tečiaus pasisekė jį 
parmesti ant žemės ir liepsną 
užgesinti, bet jis jau buvo tiek 
apdegęs, kad po Lėlių valandų 
pasimirė ligoninėj. •

Dailės mtize.juje

Chicagos Dailės Instituto mu- 
zejuje (prie Michigan Avė.) da
bar yra išstatyti dailės dirbi
niai Vienuos valstybinės dailės 
ir amatų mokyklos'mokinių — 
vaikų. Paroda tęsis dar mėnesį 
laiko. Taipjau prasidėjo moder
ninių francuzų piešėjų paroda.

— Spalio 4 d. atsidarys šeš
tadienio dailės mokykla dėl lan
kančių viešąsias mokyklas vai
kų. Tą mokyklą lanko labai daug 
vaikų, jų tarpe keletas lietu
vių,

—^ Dailės muzejų kasmet vis 
daugiau žmonių aplanko. Perei
tą mėnesį buvo 89,862 lankyto
jai; porą metų atgal tebuvo tik 
55,212.

Lietuviu Rateliuose
Lietuviai organizuojąs 

remti La Follette'ą
Jau įsteigtas Lietuvių La Fo- 

llette-Wheeler’io t komitetas.

šiais prezidento rinkimais 
lietuviai vėl pradės ne tik žin- 
g< idant i šios šalies politika, 
bet ir veikliai joj dalyvauti.

Nes yra didelis reikalas.
šiais rinkimais, mat, turi iš

siristi svarbiausias Ąmerikos 
žmonėms klausimas: ar Ame
rika turi pasilikti laisva ša
lim.

Pas lietuvius nėra tur būt 
dviejų nuomonių tame •dalyke: 
visi stovi už laisvę, o todėl vi
si stovi už La Follette’ą.

Reikia dabar atsiekti tik to, 
kad visi nemiegotų, bet eitų 
ir paduotų savo balsą.

Tas tai svarbiausia.
Lietuvių spėkų sutelkimui 

Chicagoje jau įsisteigė Lietu
vių La Follette’o kliubas, kurs 
išrinko Lietuvių La Follette’o 
veikiamąjį komitetą.

Veikiamojo komiteto nariais 
tapo išrinkti sekami nariai:

Adv. Kleofas Jurgelionis, pir
mininku.

K. Kūgis, vice-pirm.
X. Semaška, sekretorių,
Dr. A. Montvidas, iždininku, 
>M. Zolpienė, direktorių.
La Follette’o kampanijos vy

riausias ofisas užgyrė šį lietu
vių komitetą ir tikisi, kad prie 
šio komiteto prisidės visos lie
tuvių progresyvės organizaci
jos ir visi lietuvių progresyviai 
veikėjai.

Vakar La Follettę’o kampa
nijos vyriausias vedėjas kong- 
lesmanas Nelsonas turėjo pa- 
s’kalbėjimą su lietuvių komi
teto pirmininku adv. K. Jurge
lioniu ir sekretorių X. Semaš
ka, ir išreiškė pageidavimą, 
kad juodu rūpintųsi organiza
vimu lietuvių ne tik Chicago
je, bet ir visoj Amerikoj.

Lietuvių La Follette’o komi
tetas už keleto dienų nori su
kviesti visų progresyvių Chi
cagos lietuvių veikėjų ir drau
gijų valdybų susirinkimą, gal 
būt prie vakarienės, idant ap
svarsčius lietuvių veikimą šioj 
kampanijoj.

Meno Rėmėjų susirinki
mas ir “Draugo” ne- 

apsirokavimas
Kaip žinoma, Meno Rėmėjų 

susirinkimą sukvietė organiza
cine komisija, susidedanti iš 
kun. Ig. Albavičiaus, dabarti
nio Katalikų Federacijos Cent
ro pirmininko, ir dviejų kitų 
narių. Gal apie šį susirinkimą 
netektų daug kalbėt, jei “Drau
gas” savo editoriale nebūtų 
pripasakojęs neteisybių apie 
laisvamanius. Ten taipgi sako
ma: “Kadangi tai turėjo buti 
neparlyvus susirinkimas,, tai 
nei Katalikų Federacija, nei 
“Draugo” redakcija kviesti ne
buvo.. . Kadangi- organizuotų 
katalikų laisvamaniai aiškiai 
pijo... Kadangi jie musų ne
kviečia ir nekviesdami mėgina 
visgi daryti bendrą darbą 
traukdami pavienius katalikus. 
Tad susipratę ir organizuoti 
katalikai į tą metinį komitetą 
neprivalo eiti’’... Belo “Drau
ge” redaktorius savo editoria
le pripasakojo daugybę kito
kių neteisybių ir išsvajotų da
lykų, bet apie juos nėra čia 
vietos kalbėti . Kun. Bumša, 
kurs buvo tame susirinkime ir 
kurs girdamas save, editoriale 
pareiškia savo pyktį už nepa- 
kvistimą Katalikų Federacijos, 
pamiršta, kad tasai meno rėmė
jų susirinkimas buvo šaulįtks 
Federacijos galvos kun. Ig. 
Albavičiaus.* Jeigu Federacijos 
pirmininkas nerado reikalo pa
kviesti ^Draugo” redaktoriaus 
ir visos Federacijos, tai čia 
jau ne laisvamanių kaltė. Kun. 

Bumša, vadinasi, puola ištikro 
ne ką kitą, kaip savo viršinin
kų. Sveikiname! Ir Bumša vie
šai šaukia, kad katalikai nesi- 
r ašy tų j tą komitetą, kurs bu
vo kviečiamas kun. Albavi
čiaus.

Mes tikimės, kad lietuvių vi
suomenė dar sykį pamatys, 
kaip “Draugo” redaktoriai ne
sąžiningai elgiasi terliodami 
meno rėmėjus. Kaip daugely 
dalykų, taip ir čia jis vienok 
pakliuvo; Užsipuolė ant laisva
manių už nepakvietimą oficia
liai Federacijos ir delei tos 
priežasties atsisakė visai nuo 
dalyvavimo, tuom tarpu pasi
rodė, kad susirinkimą šaukė 
patsai Federacijos viršininkas. 
Vadinasi,• kun. Bumšo neapsi
žiūrėjimas pagadino visą biznį.

Pusiau filosofas.

Lietuviy Amalgameitu 269 
Skyriaus Susirinkimas

- - #
Penktadieny, rugsėjo 12 d., 

Unijos svet., prie North ir Ro- 
bey gatvių įvyko Lietuvių. Bul>- 
siuvių 269 Skyriaus susirinki
mas. Susirinkimą atidarė ir 
tvarką vedė pirmininkas But
vilas. Raštininkas Maison per
skaitė pereitų skyriaus ir pil
domosios tarybos susirinkimų 
tarimus (protokolus). Buvo 
skaityti laiškai, kuriuos pri
siunčia kitos organizacijos. To
linus ėjo komisijų pranešimai. 
Už kalinių komisiją pranešė 
Bendokaitis, kad nuo dabar 
kalinių šelpimo fondo delega
tai nutarė surinktais pinigais 
šelpti ne vien komunistus, bet 
ir kitų partijų bei srovių po
litinius kalinius. (Taigi, sakau, 
gal dzievulis komunistams 
įžiebę dvasią šventą, gal jie 
ims rinkti aukas ir Rusijos 
kalėjimuose žūstantiems so
cialdemokratams, sočia Irevoliu- 
cionieriams, sindikalistams ir 
kiliems politiniams kaliniams,
kuriuos cinga ir džiova baigia 
naikinti šaltuose tolimosios
šiaurės Salovecko salos kalėji
muose) . “Friends of Soviet
Russia” delegatas Butvilas
pranešė, kad tas fondas dabar 
nieko neveikiąs; pirma Vokie
tijos baduolius “šelpė,” o da
bar jau Vokietijoj darbininkų 
padėtis “pagerėjusi,” tai ir šelp
ti nereikią;bet iki žiemai gali 
ir vėl kokioj nors pasaulio da
ly pasidaryti koks nors “tru- 
belis,” tai fondas ir vėl rinks 
aukas.

Iš Bendrosios 'karybos pra
nešimą pirmiausia davė* Vals- 
kis, kad buvę du mitingai; 
viename mitinge buvo prašy
mas, kad Chicagos Amalgamei- 
tų Bendroji Taryba La Falle- 
tte’o rinkimų kampanijos ve
dimui paskolintų pinigų; susi
rinkusių delegatų didžiuma nu
balsavo paskolinti vieną tuks
iantį dolerių. Antras delegatas, 
Buragas, pakartojo veik visus 
pirmojo delegato aiškinimus, 
tik biskį pamargino, pridėda
mas kokią tai unijos manadžie- 
•riaus Levino “politinę maši
ną,” kuri skolinusi La Folle
tte’o į prezidentus rinkimų 
kampanijai tūkstantį dolerių; 
jis ir kiti jo vienminčiai balsa
vę prieš paskolą. Trečias dele
gatas Jakšįis irgi davė prane
šimą. Kaip visuomet, taip ir 
dabar Jakštis išpeikė Levino 
mašiną, kam skolino La Folle
tte’o kampanijai tūkstantį do
lerių; matr jeigu Fosteriui, tai 
butų gera paskola, bet jeigu 
La Follette’ui, tai nedarbinin
kiška, nes/nekomunistiška. Dar 
pranešė, kad viena darbinin
kiška veikėja moteris kreipėsi 
į Bendrąją Tarybą su prašy
mu paremti kovą su neuniji- 
nėmis išdirbinių gaminimo įs
taigomis. Būtent, kad kalėj i- 
p^uose kaliniai labai pigiai gą- 
mina įvairiausias prekes, ku- 

:rios konkuruoja su unijinių pa
dirbtomis ir brangiau darbą 
apmokėtomis prekėmis. Rudok 
įrodė, kad izraelitai pirkliai 
daugumoj pirkliauja kalėji
muose padirbtais siutais, pi
giais batais ir kitokiais tavo- 

Irais, todėl patarė, kad unijis- 

tai pirkdami marškinius, ba
tus, siutus ar kitokias reikme
nis turi žiūrėti, -kati butų uni- 
jistų dirbtas su unijos terbe
liu, O ne' unijistų padirbtų pre
kių neimti, kad ir už pusdykę 
atiduotų.

Biznio agentas pranešė, kad 
prie “ready. rigade” siutų dar
bai pas kriaučius mažėja, o 
prie specialių siutų darbai bis
kį gerėja. Vakaro rengimo ko
miteto pirmininkas Butvilas 
pranešė, kad šokiai bus spalio 
5 d., Cicero Lietuvių Liuosy- 
bes svetainėje, grieš unijinė 
Balako orkestrą. Buvo išrinkti 
dėl to vakaro darbininkai.

Lietuvių skyrius gavo iš 
unijos centro už mėnesį nari
nių duoklių. Už arti keturioli-* 
ką šimtų lietuvių skyriaus na
rių $55 su centais. /

Adatos Valdytojas

Kensington
Tarp Kensingtono lietuvių ,

šiemet vasara buvo nenuobo
di, nes nekaršta. Mes greit pra
leidome, dabar turime laukti 
žiemos. Sulaukus ją, gal bus 
nuobodesnė, negu vasara, ypač 
tiems, kuriems priseis pabūti be 
darbo per visą žiemą. Jau ir 
dabar čia bedarbių yra pusėtinai 
daug, o užėjus žiemai dar dau
giau jų atsiras. Kur tik klausi, 
iš visur pradeda atleidinėti dar
bininkus. Darbdaviai pasilieka 
sau ištikimus ir stipresnius dar
bininkus, o silpnesniuosius pa
leidžia; ant dievo valios. Atleis
tieji darbininkai čia dar nemaž 
negalvoja su ateičia, kas su jais 
bus. Kurie turi pinigų, laukia 
geresnių laikų; jie mano, kad 
ateis išganytojas ir išgelbės juos 
iš to skurdo ir bado nasfų. Bet 
taip belaukiant ir bemąstant 
nekiltiems priseis gal ir badauti. 
Tuomi pasinaudos graboriai ir 
kunigai.

Čia yra pusėtinai daug tikin
čių žmonių. Jie neprotauja apie 
pagerinimą būvio, dar pasiganė- 
dina tomis gerybėmis, kokias 
suteikia valdančioji klasė. Pa
kalbinus juos prisirašyti prie 
draugijos, tuoj jie atsako, kokia 
nauda bus, kad priklausysime. 
Bet kuomet jie nepriklauso nė 
prie jokios draugijos, tai jie su
pranta, kad yra jau nauda, tik 
nepasako kam yra nauda, kuo
met neorganizuoti. Turi būt ku
nigams ir munšainieriams.

Kaina $60

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Tuomi padarysi dideli omagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau\ 
gams su kuriais susiraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su runka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia* 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos f

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Sir, 

Chicago, UI. .
J

■...;  ;"i .. .. .

GERK 'Naujieną skai
tytojos h skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

SS

. Munšainierių čia nestokoja, 
tą pripažysta ir patys munšai
nieriai. Jų yra po keletą, kožnoj 
stubo.j. Užėjus nedarbui ir atsi
radus bedarbių, susimažino mun 
šaino pasekėjų. Tuomi labiau
siai susirūpino munšainieriai, 
nes susimažino jų kostumeriai, 
o nemaž nesimažina munšainię- 
riai (jie tik tada tesirpažina, 
kuomet kuris iš jų numiršta 
nuo munšaino gėrimo). Dabar 
munšainieriai pradeda daryti 
varžytines tarp savęs, vieni i? 
kiti nori daugiau pasivergti kos- 
tumerių, o pasivergus daryti iš 
jų sau pragyvenimą šioj ašarų 
pakalnėj, (kostumeriams ren
giant buk geresnį gyvenimą ana 
me pasaulyje. Mat ir munšainie
riai ima pavyzdį iš kunigų, nes 
įr pastarieji savo parapijonus 
rengia į aną pasaulį. Tai Ken- 
singtono munšainieriai pasisa
vino kunigo biznį, gal ir su jo 
pradės ir kovą, kaip dabar jie 
kovoja tarp savęs ųž kostume- 
rius. — Darbininkas.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 
(Virinkit 15 minutų) 

Apyniai ir salyklos 
vienam kenej Klauskit 

jūsų pardavėjo.

r

711 So. Crawford Avė.
Dabar čia eina didelis čeverykų 
išpardavimas.
Yra išparduodamas visas stakas, 
labai nužemintomis kainomis.
Jei jus norite sutaupyti pinigų 
ateikite laike šio išpardavimo. 
Čeverykai vyrams, moterims ir 
vaikams. / ■ 
................. . 1 ........... ..........*

TEISINGAS GYDYMAS
Grynas kraujas yra 
gyvenimas. Išva
lykite savo kraują, 
ateikite pas mus, 
mes jį išvalysime ir 
atbudavosime. Be
veik visuose atsiti
kimuose kataro, Re
umatizmo, 

žo, 
lio, 
dūlių, 

__ ........——— plikimo,
Pasididinusių Gyslų paeina nuo nešva
raus kraujo' ir greitai pasveiksta kuo
met išvaloma.

Vėliausis išradimas parodo, kad 
gyduolės {čirškiamos tiesiai į kraują, 
veikia daug geričiau negu imamos per 
burną. Vienas serum pertikrins kiek-1 
vieną sergantį. Yra gaila žiūrėti, 
kaip ligoniai nori pasveikti vartoda
mi seną madą. Netrukdykite laiko 
išsirinkdami daktarus. Ateikite ir 
pažinkite tiesą. Mes norime pasikal
bėti sil kiekvienu kenčiančiu chrąniš- 
komis ligomis nervų, kraujo, odos, pū
slės, žarnų ir privačių ligų. Nesvar
bu, kaip silpnas ir nervuotas esate, 
mes tikrai užtikriname, kad musų gy
dymas suteiks jums labai greitą pa- 
gelbą.

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
Valandos: Nuo 9 iki 6 vakare, pa- 

nedėly, seredoje ir subatoje nuo 9 iki 
8 vakare. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, Direktorius 

505 So. State St., kampas Congress, 
2 augštas. Chicago, 111.

Parai y- 
Dusu- 
Skau-

Nu-

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Obelio kainomis visiems 

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Hayrr.tarket 1018. Haymarket 4261
*—--- ■ ■■■ ■ ....................................

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halnted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuona Sąži
ningai patar
nauja, 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.

DR. SERNER, 0. D.'
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos . skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Jei abejoji akimis, pasiterauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1S01 B)uo' Island Avė. 
Phono Roosevelt 2025

f
Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo U iki 3 po pie% 

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

------------ ------------- -

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

ntio 5:30 iki 7:30 vakare

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Ave>« 
Tel . Lafayette 4146 •

Jei nori išmokti t,
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterįs

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewtcz 

BANIS 
AKCTfiTCRKA 

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

3113 South 
.Halsted St.

Telefonai

>—‘ —............. *

« DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS-
Gerai liętuviams 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

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

V ' ' ■■■— ■ i ' iI . ’■ ■■ ■■ ■ ■■ 1 ■■■■'— ■ ■ ■ ■ 
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DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Of iscis
4729 So. Ashland Are., 2 labos

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos , 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos rate’iki 12 vai. po piet.
•* 'Telefonas Midway 2880

>

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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

V—■■ ■ ——■ „X

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tek Boulevard 9693 
Rezidencijos tel.- Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ufisaai 3103 So. Halsted St.. Chicago 

arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

>— i .m... ..... ,,
Dr. Bencdict Aron

Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610, Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0010
— ■

Dr. M. žilvitis
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. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So, Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

^Telefonas panai 0464 
Valandos 2:30 'iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30,iki 4:30 po piet;

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Reaudette
.. ..— - -.
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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-

PRANEŠIMAI
Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino 

extra susirinkimas įvyks penktadieny, 
rugsėjo 19 d., 7:30 vai. vak. šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 32 PI. ir 
Auburn Avė. Kiekvienas narys pri
valo pribūti j susirinkimą, nes bus 
naujų ir svabių reikalų aptarti.

— Nut. rašt.

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugsėjo 20 dieną kaip J 
vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
VVabansia Avė. Visi nariai turi bū
tinai dalyvauti, nes reikia išrinkti 
LSS. VIII Rajono konferenciją dele
gatus ir aptarti kitus svarbius orga
nizacijos reikalus.

J. Lapaitis, rašt.

JVAIRĮIS SKELBIMAI
. .............. —............

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Dlvision St.

Armitage 6193

CITY STOVE REPAIR WORKS 
1064 W. Roosevelt Rd. 

Phone West 2685
Taisome pečius, heaterius, su vande
niu iš fronto xvisokių išdirbimų. 
Roosevelt Rd. prie Blue Island Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlios rytą.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kendžių, ciga

rų, ice creamo, mokyklų reik
menų, su 1 augšto mariniu na
mu, 2 karų garažius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, pirmos klesos, cash biz
nis. Parduosiu su namu ar be 
namo, arba mainysiu į namų. 
Matykit savininką

1141 W. 99 Street

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė smulkme

niškų daiktų, saldainių, ice cream ir 
minkštų gėrimų, biznis gerai išdirb
tas, renda pigi, lysas ant 3 metų, de 
pagyvenimo 6 kambariai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

B. PAPŠIS,
1 E. 103 St., Roseland, III.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių.ir kitų smulkmėm 
krautuvė. 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie- 
žastis turiu du bizniu.

FRANK PORMALIS, 
732 W. 19 Street , 

Canal 1149

nūs savo senatvę.
NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

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- 
YYW\lz’olr'i f

— A. Vilis. LSS. VIII Raj. seki

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.’

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas ir Lietuvių Socialistinės Jau- 
nuomėnės Lyga sausio 4 d., 1925 me
tais rengia Didelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio salėje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijų bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarų nerengti.

— Koncerto Rengimo Komitetas.

Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 20 d., Ray- 
mond Chapely, 816 W. 31 St., 8 vai. 
vakaro.

Visi nariai privalo susirinkti, nes 
yra svarbus susirinkimas.

Taipjau norintieji prisirašyti prie 
kuopos nauji nariai yra prašomi atei
ti susirinkiman.

J. Keserauskas, pirm.

IŠRENDAVOJIMUI

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

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

—Naujienų Adm.

Northsidiečiams Žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1^22 VVabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo di regentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite"ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris • žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie pirmyn Choro galite bile 
atradienj viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Ascilla.

PASARGA.
rfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
<dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

nafs apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieikoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
be jotini, Naujienų administracija pa
lieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

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

Norintieji p&sigar dnt į sekamos die 
sos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ANT RENDOS storas tinka-’ 
mas dėl barbernės. Renda pigi.

Atsišaukite
3601 Lowe Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJU kambarį dėl vai

kinų arba dėl merginų arba vedusiai 
porai. Kambariai yra šildomi. Jeigu 
norėsite su valgiu tai ant mėnesio bus 
trisdešimts. Kambarys ir valgis ir 
drapanas išskalbsim kad norėsi, kam
barys be valgio septyni doleriai ant 
mėnesio. Mane galite matyt dienoms 
ir vakarais.

i J K
703 W. 21 Place, 

Ant antrų lubų iš priekio 
Chicago, Illinois

HOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvaiginamų gėrimų parlo- 
ras, garu šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — perisskyri- 
mas partnerių.

AMERICAN HOTEL, 
7622 W. 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI 3 kampinė groser- 
nė, delikatesen, cigarų, cigaretų, sal
dainių, minkštų gėrimų, geriausia 
Chicagoje, daromas geras biznis. Par
davimo priežastis — liga.

Atsišaukite
1685 Milwaukee Avė.

RUIMAS rendai ženotai porai, 
merginoms, vyrams. Vieta gera gy
venimui. Su valgiu arba be val
gio.

Kreiokitės
921 W. 33rd PI.

1 lubos užpakalis

PARDAVIMUI Restaurantas tarp 
dviejų strytkarių linijų, geras lokei- 
šinas, geras biznis, pigi renda, biz
nis per ilgus metus išdirbtas. Par
davimo priežastis — turiu du biz
niu.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.,

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
visokių tautų apgyventoj apielinkėj, 
daugiausia lietuviai, gera vieta, geri 
ruimai pagyvenimui, lysas ilgas. 
Pirksite gana pigiai, $800, pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. No. 151

PARDAVIMUI delicatesen ir gro- 
' šerio kratuuvė. Vieta išdirbta, biz
nis gerai daromas, ruimai gyvenimui, 
arba mainysiu ant namo, agentai ne- 
sikreipkit.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Barber Shop už 
gana prieinamą kainą. Biznis gero
je vietoje — išdirbtas per, daugel me
tų. Biznyje visi moderniški įtaisai, 
yra 3 krėslai, lysas dar 3 metams, 
taipgi gyvenimui 6 ruimai. Priežas
tis pardavimo — keliuos į kitą miesto 
dalį savo naman.

1807 W. North Avė.

NAMAI-ŽEMČ
$475 Lotai $475

♦

UŽTIKRINU, kad dar nei 
vienas nėra matęs nei Chica- 
coj, nei jos apielinkėj tokios 
puikios teritorijos, kokioj mes 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 
lotą ir statyti sau namą tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi Visai ne-< 
toli. Mes turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių vos tik po 
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos tik už dviejų blo
kų, taipgi ir eleveitoriai yra 
visai hetoli.

Taigi puiki proga yra įsigy
ti nuosavybę gražioj apielinkėj 
ir gėrėtis tyru oru.

Del informacijų malonėkite 
atsišaukti ypatiškai ar laišku

J. GRINIS, 
2610 S. Spaulding Avė.

2 blokai į vakarus nuo 
Kedzie Avė.

NAMAI-7.EME
Graži Namams Vieta

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Tamo

šiaus Jurgila apie 5 metai atgal gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
Iš IJetuvos paeina iš Kaltinėnų para
pijos, Tauragės apkspričio. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

JONAS BUKANTAS
Box 12, Page, W. Va.

Chicagoa Lietuvių Auditorium Ben
drovė rengia iškilmingą vakarienę 
baigimo statyti svetainės. Šeštadie
nio vakare, rugsėjo 20 d., Mildos svet- 
tainėje. Tikietus galima gauti ben
drovės ofise, 840 W. 33 st.

— Rengėjai.

Birutės Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas įvyks nedėiioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti j šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

PAJIEŠKAU Kastanto Augustina- 
vičiaus gyvenusio Chicagoj ir apielin
kėj ir kadaise mokinusio Valparaiso 
ir Muncie, Ind. Turiu labai svarbų 
reikalą ir norėčiau su juom susižinoti. 
Jis pats ar jo pažįstami malonėkite 
pranešti.

A. L. B. G. draugijai
5 Bleecker St., Apt. I, 

Brooklyn, N. Y. 
c/o Al. Duras.

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU moters arba merginos 

dėl apsivedimo, aš esmi 28 metų se
numo, aš turiu namą ir pinigų, no
riu gerą moterį gauti. Atsišaukite 
per laišką, užlaikysiu laiškus slapty
bėj.

TONY YENČIUS, 
3628 W. 61st PI., Chicago, III.

JĖŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės, be vaikų, nuo 30 iki 37 me
tų, kad ir jaunesnės, bile protinga. 
Aš esu 39 metų, nerūkau, negeriu, pa
siturįs. Mokyta mergina, o nori eiti 
į biznį, rašykite; atsakysiu kiekvienai.

J. LONKUTIS,
2639 W. Harrison St., Chicago, III.

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirinki
mus įvyks ketverge, rūgs. 18, 8 v. v. 
Naujienų name, 1739 So. Halsted St. 
Malonėkite visi draugai dalyvauti su
sirinkime ir atsinešti savo knygeles.

— Sekretorius.

Brighton Park. Liet. Atl. ir Pa- 
šelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks Penktadieny, rugsėjo 19 d., 
kliubo svetainėje, 7:30 vai. vak. Ma
lonėkite visi atsilankyti, turime svar
bių reikalų svarstyti. Taipgi bus rin
kimas darbininkų dėl baliaus, kuris 
įvyks spalio 4 d., Meldažio svet.

■ — F. A.
SLA. 2 apskričio kuopų delegatų 

bertaininė konferencija įvyks rugsėjo 
21 d., 1924 m., Palmer Parke svet., 
111-ta ir Indiana gatvių, Roseland, 
III. Pradžia — lygiai 12 vai. dieną. 
Visi delegatai, kurie esate išrinkti, 
privalote būti laiku.

— I*. J. Petronis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAMNAMUs \

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINT1NG 

HARDWARE CO„ 
8149 So. Halsted SU 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYST®
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.

Detroit, Mich. — Nedėiioj, rugsėjo 
21 d., 2:30 vai. po pietų, Amerikos 
Darb. Apšvietos Draugija rengia 
svarbias prakalbas. Lietuvių svet.,' 
25tos gatvės ir Dix Avė. įžanga dy- j 
kai. Todėl visi bukite ant šių pra-/ 
kalbų. — Komitetas. )

Garfield Park. —* Vaiku draugijėlės 
pamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai būna kas pėtnyČią, vakare 
kaip 7:30 v. J. Engele> svet., 3720 W. 
Harrisdn St. Tėvai norintys savo 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite 
atvesti ir prirašyti prie musų draugi
jėlės. -— Valdyba.

Reikalinga Bučernė
Arba kitas kosai biznis mainyt ant 
kampinio bizniavo namo 2 augštų su 
beizmantu 3 flatai po 4-4 ir 5 kam
barius ir Storas, morgičio pirmo yra 
$7000, kaina tiktai $13,500. Savinin
kas nori labai mainyt ant bile kokio 
biznio. Savo name turi lysą dar ant 
3 metų suvirš, tai negali vietos gaut, 
matykit tuoj

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blv. 

arti Westem Avė.
Phone Prospect 8678,

ŠVIESUS, geras kambarys 
randai su maudyne, elektra, te
lefonu.

3120 W. 41th PI.
Lafayette 4247

Į *
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA merginų darbui į 

saldainių dirbtuvę. Patyri
mas nereikalingas.

Atsišaukite
GREAT LAKE ' 

CANDY CO.
1417 W. Jackson Blvd.

Grojiklių Pianų Bargenas

$125
Su 102 roleliais, cabinet ir ben- 
čius, naujas kainavo $700. Turi 
būt parduotas tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli School St.

Klauskite Mr. Reis piano.

NEPAPRASTAS BARGENAS!
Parsiduoda grosernė, kendžių, 

ice cream ir visokių smulkmenų. 
Kaina $350, tai yra bargenas.

3656 So. Union Avė.

Kurie nemanote pirkti, mel
džiu neatsišaukti.

GROJIKUS PIANAS,PAR
DAVIMUI Už $250

Už $250 nupirksite mano 
grojikiį pianą, vartotą tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.

■ ■ • \ 'I / M k / ,, .

PARDAVIMUI bučernė. La
bai gera proga geram žmogui. 
Kampinė krau/uvė. Lysas ilgam 
laikui; pigi renda. Parduosiu pi
giai ’arba mainysiu į namą.

5262 S. Halsted St.

REIKALINGA senyva mote
ris dirbti prie namų ir daboti 
mažų mergaitę. Alga, užlaiky
mas ir kambarys.

1229 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyrų išlauko darbui. 
Gera mokestis.

Atsišaukite.
Room 209-10

58 W. Washington St.
Order of Owls

ĮVAIRENYBIŲ ir namų įren
gimų krautuvė. Labai gera vie
ta dėl lietuvių. Gražus gyveni
mui kambariai iš užpakalio. Del 
informacijų šaukite

Yards 6677

PARDAVIMUI grosernė’ su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi pne 
1627 Newberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga;

Šaukite telefonu
Canal 3731

PARDAVIMUI mažas grose- 
ris, labai geroj vietoj, apgyven
ta lietuvių. Parduosiu labai pi
giai.

. 667 W. 18 St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui restautanas, lysas 7 me
tams, geras transferinis kam
pas.

1807 So. Ashland Avė.

NLMAI-2EME
Naudokitės Proga

Kurie nopįfg Rjfkti arba mai
nyti.

(1) 4 kambarių cottage ir ša
lę tuščias lotas, mainysiu ant 
biznio ,automobilio arba lotų.

(2) 2 flatų namas parsiduo
da už $3,500, $1000 reikia įmo
kėti, likusius ant išmokėjimo.

(3) flatų naujas muro na
mas, su vėliausios mados įtaisy
mu, kaina $12,500, įmokėti rei
kia $4000.

(4) 4 flatų muro namas, su 
elektra, maudynėmis, kaina tik
tai $12,000, mainysiu ant biznio, 
lotų arba automobilio.

(5) 6 flatų muro namas, gra
žioj apielinkėj,, parduosiu arba 
priimsiu į mainus lotus arba 
mažesnį namą, kaipo pirmą įmo- 
kėjimą.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St., 
Tel. Blvd. 4899

Kas Turit $1,600 Gash
.Tai gyvenkit savo name nemokėkit 

kitam rendos. Parsiduoda Brighton 
Parke 5 kambarių medinė kateč, la
bai geram padėpime, beizmantas di
delis, elektra, maudynės, kambariai 
puikiai ištaisyti per 3 metus nereik 
nei pirštu pridėt. Rendos neša $40 į 
mėnesį, kaina tik $3,500, likusius sa
vininkas padarys mogičius mokamus 
po $25 į mėnesį, tai dar pirkėjui pa
lieka 15 dolerių į kišenių per mėnesį. 
Savininkas nei vieną centą neišleis iš 
tos kainos ha ir taip 1,000 dolerių pi
giau^ parduoda kiek vertas yra iš 
priežasties pinigų reikalingumo ant 
biznio; Užtikrinu, kad panašiai tokio 
namo jieškai pirkti pamatysit depazi- 
tą paliksit, tai yra tikrai bargenas. 
Matykit tuoj.

J. NAMON .
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blv. 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678

PARDUODU AR MAINYSIU
2 flatų mūrinis namas 5-6 kamba

rių, štymu apšidomas, aržuolo medžio 
baigtas, dubeltavi langai ir durys, 2 
karų garadžius, mainysiu ant bunga- 
lo arba lota ar ką turite. Agentai 
teneatsišaukia. Savininkas ant 1 lubų 

6135 So. Rockwell St., 
Tel. Republic 0170

ATYDA namų jieškotojams. Tik 
iki rugsėjo 20, mes pastatysime ant 
jūsų loto gražų 5 kambarių mūrinį 
bungalovv, su ice box, sieteliais, pe
čiumi ir išdekoruosime už $1000, ki
tus $4,400 išmokėjimais.

A & P. CONSTUCTION CO.
936 W. 79th St. Stewart 6584 
1320 E. 79th St. South Shore 3918

PARDAVIMUI beveik užbaig- 
tas 5 kambarių mūrinis bunga- 
low, kieto medžio grindys, fur
nace šildomas, lotas 29x125, tik
ras bargenas, matykite savi
ninką, 7012 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungalow, kieto medžio 
trimingai, karštu vandeniu šil
domas. Bargenas. Galima tuo
jau gyventi, savininkas.

6746 S. Maplewood Avė.

REIKALINGAS patyręs por
teris į saliuną, kuris gali dirbti 
ir už baro ir turi gerai kalbėti 
angliškai. • -

5240 S. Halsted St.

PAJIEŠKAU bučerio patyrusio 
savo darbe, geistina butų kad galėtų 
suprasti slavų kalbą.

Atsišaukite po pietų ar vakare.
. A. L., .

1621 So. Halsted St.

REIKIA shearmenų į gele
žies atkarpų jardą. Gera mo
kestis, nuolat darbas.

Atsišaukite
1682 W. Kindzię St.

AmOMOBILIAI ~
PARSIDUODA 3 automobiliai 

arba mainysiu ant piano, loto 
nebrangaus, namo arba biznio.

Atsišaukite
3601 Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučernė, gero
je vietoje ir geras biznis. Par
duosiu labai pigia kaina, nes tu
ri būti parduota tuojau.

Atsišaukite
5758 So. Robey St.

___________ - ______ _ .. r.

PARSIDUODA restaurantas 
geroj vietoj, daroma geras biz
nis. Pardavimo priežastis turiu 
išvažiuoti į kitą miestą. Parduo
siu pigiai už teisingą pasiulimą.

148 W. 69 St.

Bargenas
2 flatų medinis namas, lotas 

33x125, gasas, elektra ir vanos. 
Kaina greitam pardavimui $6000

Tuojau galima gyventi, mo
derniškas 4 kambarių mūrinis 
bungalow, furnace šildomas, tile 
vana, yra sinka, su grindimis 
augštas, cash reikia $2500, kai
na $6700. Savininkas

M. S. BOHAC,
2648 W. 51 St.

PARDAVIMUI baigiamas budavoti 
naujas muro bizniavas namas, beis- 
mantas po visu namu, Storas didelis 
4 ruimai iš užpakalio Storo 6 ir 4 rui
mų 2 flatai ast viršaus, karštu vande
niu apšildomas, aržuolo trimingas, 
vieta gera, bile kokiam bizniui, kaina 
tiktai $27000. Namas kampinis ir 
garadžius 2 karam.

Atsišaukit
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

RAKANDAI
EXTRA DIDELIS BARGENAS

5 ruimų vėliausios mados rakan
dai. turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausį pasiūlymą; taip-j 
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI didelė groser
nė, lietuviais apgyventa vieta, 
lysas ilgas, proga nupirkti pi
giai. Kreipkitės.

3264 So. Morgan St. ( 
Tel. Boulevard 2343

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, išdirbtas biznis, vieta 
kur visados biznis gerai eina/ 
Nupirksi t pjgiai, nes apleidžiu 
miestą. Kčeipkitės

5252 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų biz
niavas mūrinis namas, 4 po 5 ir 3 po 
4 kamabrius, su elektra, maudynėmis 
ir telefonais. Gali pirkt su arba be Sto
ro. Kaina $19,000. Rendos neša 
$200 į mėnesį. Atsišaukite pas savi
ninką.

2050 W. 21 Street

PARSIDUODA greitu laiku, 
bučernė ir grosernė, pigiai, viso- 

ių tautų apgyventoj vietoj.
J. VALEVIČIUS, 

1200 W. 59 St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage, 60x131, yra vištų, vai
sinių medžių, bargenas jei pirk
site šią savaitę.

5543 S. Notthingham Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, yra skiepas; augš
tas ir vasarinė virtuvė, elektra, 
vana. Geras bargenas.

730 W. 19 Pi.

PARDAVIMUI naujas 2 pagyveni
mų mūrinis namas 6 ir 6 kambariai, 
aržuolo trimingas, visas įtaisymas 
pagal vėliausios mados, garadžius ant 
2 karų, lotas 45x125, graži vieta prie 
parko ir mokyklų, taipgi mes ir mai
nytume ant mažesnio ar loto kur ge
roj vietoj.

Atsišaukite greitai
6521 S. Talman Avė. 

Pirmas floras

PARSIDUODA moderniškas nau
jas mūrinis narnas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar- 

.žuolo užbaigta, maudynės į sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porčiai” abdirbti 
“bongalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir gat- 
vekarių. Priimu lotus. Kreipkitės 
prie savininko, 6655 S. Talman Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE 

Medinis namas dviejų pagyvenimų 
po 6 kambarius. Narnas randasi ant 
kampo su lotu ir puse, vienas blokas 
nuo lietuviškos bažnyčios. Elektriką 
ir maudynės. Kaina $6,500; $2,500 
cash, likusius, mortgage.

Kreipkitės prie
EDMUND VITKAUSKAS, 

47E6 S. Honore St., 
Lafayette 5021

BARGENAS
60x125 PĖDŲ LOTAS

800 DOLERIŲ
Tas lotas yra pilnai prireng

tas ir randasi puikiausioje sek
cijoje Riverside, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos ir tiktai 3 
blokai iki elevatorio. Paimsime 
dalį įmokėjimo, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais. Jei 
jus žingeidaujate, aš atsiųsiu 
jums pilnus nurodymus kas 
link šito loto. Malonėkite ra
šyti,

Naujienos,
1739 So. Halsted St., (

\ ’ Box 559

BARGENAS. Pardavimui leng
vais išmokėjimais, 1915 Wellington 
Avė. 3 flatų medinis nąmas. Yra 
gasas, vana, elektra, miegojimui por- 
Čius, puikus šklepas, 3 karų gara
džius, savininkas ant 2 fl.

Pašaukite
Tel. Wellington 1842
1 - - - - _----- ----------------------

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 lotai Marųuette Park 

apielinkėj $1150 už abu. Tik Šią 
savaitę.

Kreipkitės
ROZENSKI LEMONT & CO. 

6312 So. Westem Avė.
Chicago.

PARDAVIMUI namas ir 
lotas. Atsišaukite į viršutinį 
flatą.

3216 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 2 auj^tų me
dinis namas, elektra, 2 kampi
niai lotai, geroje apielinkėje, pi
giai. Atsišaukite po 4 vai. po 
pietų subatoje ir nedėlioję.

2455 W. 39th St.-

NORIU mainyti namą ant 
grosernės. Meldžiu greitai 
atsišaukti.

ALEX DARGIS,
726 W. 18 St.,
Canal 1603

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
2jų pagyvenimų po 6 kambarius, va
nos, elektra ir gazas. Kas nori te
gul pasinaudoja ba gera proga. Agen
tai tegul neatsišaukia. Del platesnių 
informacijų tegul atsišaukia žemiau 
nurodytu adresu.

J. KONCHUS,
2100 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
kambarių, padalintas j du flatu, 3858 
Wallace St., bargenas už $3800, cash 
reikia $1500.

Atsišaukite
RYAN, COLGAN & McARDLE 

6352 So. Ashland Avė., 
Tel. Prospect 0050

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5-5 kambarių, stikliniai porčiai, 
garu šildomas, rendos $85 už flatą, 
namas 2 metų senumo, kaina $16,000, 
įmokėti $8,200, likusius kaip rendą.

Atsišaukite
7250 East End Avė.

MORTGECIAI -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 DRESSMAKING 
s COLLEGE,

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

M.-E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS AEGAS

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago, III.

IŠMOKITE SIUVIMO DRESIŲ 
Drafting, designing, fitting, finishing. 
Del jūsų ir kitų, 3 mėnesių pilnas 
kursas . Pradinių ir pramokusių klia- 
sos. Pradėkite dabar. Maža mo
kestis, išmokėjimais.

Beulah Macdonald School
309 So. La Šalie St., 

Wabash 8799


