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600 delegatu Tarptautiniame 
Socialistu kongrese

Lietuvoj politiniai kanki
nami elektra

f " ' ..................

Anglai su Prancūzais susitaikė 
dėl skolų fundavimo

Tarptautinis socialisty 
kongresas Marsellėj

Kongrese dalyvauja daugiau 
kaip 600 delegatų, atstovau
jančių 30 valstybių

MARSEILLES, Franci ja, r. 
23. (Pavėluota).—šiandie, kaip 
trečią valančią po pietų, atsi
darė čia tarptautinis socialistų 
kongresas. Jame dalyvauja
daugiau kaip 600 delegatų, 'at
stovaujančių trijų dešimčių 
kraštų socialistinį judėjimą.

Jungtinėms Amerikos Valsti
joms atstovauja šie delegatai: 
Morris Hilkiuit, Victor Berger, 
teisėja# Panken iš New Yor- 
ko, teisėjas Rower iš Bostono 
Duncan iš Milwaukee, Algernon 
Lee ir Ab. Kahan, laikraščio 
Forvvard redaktųrius. .
Kongresą atidai? Hendersonas

Kongresas prasidėjo su dide
liu paradu. Atidaromąją kal
bą laikė Anglijos delegatas Ar- 
thuras Henderson. Savo kalboj 
jis plačiai apsistojo ties įsiga
lėjusia įvairiuose kraštuose re
akcija ir teroru. Jis ypač pa
brėžė , diktatoriaus Mussolinio 
režimą ir jo kruvinus žygius 
prieš socialistus ir prieš Itali
jos demokratiją aplamai. Apie 
Rusiją kalbėtojas pasakė:

“Rusija yra viena iš tų vals
tybių, kurios šiandie vaitoja po 
geležine despotizmo kulnim.”

Ovacijos Turati
Vienas įspūdingiausių mo

mentų buvo, kai buvo pristaty
tas oenas Italijos socialistų va
das, Turati. Jis yra vienas se
niausių socialistų vadų Euro
poj, mylimas ir gerbiamas so
cialistų visame pasauly lygiai 
taip, kaip kad jis yra mylimas 
ir gerbiamas savo gimtajame 
krašte, Italijoj. Jo kalba bu 
vo nuoširdi ir įspūdinga, ypač 
jam kalbant apie savo nelaimin
gą tėvynę, kuri šiandie kenčia 
Mussolinio fašistų terorą. Sa
vo kalbą Turati baigė žodžiais:

“Aš nelaukiu, kad kitos tau 
tos padėtų Italijai atgauti lais
vę. Aš žinau, kad kiekviena 
tauta turi pati sau laisvę išsi
kovoti, ir aš pilnai įsitikinęs, 
kad ankščiau ar vėliau Italija 
vėl išsivaduos iš des}x>tizmo h 
pataps laisvas kraštas.”

Kai Turati baigė savo kalbą, 
visi delegatai pakilo iš vietų ii 
audringai jam plojo.

Adlerio kalba

Didelio įspūdžio padarė taip
jau Austrijos delegato, Fritzo 
Adlgrio, kalba. Kalbėdamas 
Adleris prisiminė savo garsios 
istorinės bylos scenas, — bylos 
dėl nušovimo Austrijos vidaus 
reikalų ministerio.

Kongresas kasdien turės du 
įvairiu pirmininku, kurie atsto
vaus dviem įvairiem kraštam. 
Pirmiausia eina dvi didžiulės 
valstybės, Anglija ir Franci j a, 
kuriom atstovauja, resp., Hen
dersonas ir Brekas. Rytoj

Kankinimas politinių 
kaliniu Lietuvoje

Kankinimams vartojama elek
tra; Ona Smeigauskaitė Vil
kaviškio kalėjime kankinta, 
kol ji išėjo iš proto

MASKVA, rugp. 25. [Chica- 
gos Daily News koresp. Junius 
B. VVood], — Tarptautinė Re- 
voliucininkų šelpimo Organiza
cija praneša šiurpią žinią apie 
kankinimą politinių kalinių Vii 
kaviškio kalėjime, Lietuvoj, su 
pagalba elektros.

Ta organizacija, kuri yra iš
leidus pamfletėlį su aprašaymats 
kankinimo elektra metodų ir jų 
pasekmių, sako, kad visi ofi
cialiai pranešimai apie pasta
ruosius žiaurumus ir padarytus 
po to keršto darbus, buvo Lie
tuvoj nugniaužti. i

Kaip pasakoja, viena mergai
tė Ona Smeigauskaitė, priklau
siusi komunistų kliubui, buvo 
suimta, sumušta ir įkišta kalė
jimam Kadangi nuolatiniais 
daužymais mergaitės galvos į 
sieną kalėjimo valdininkai vis 
tiek nieko negalėjo iš jos iš
gauti, tai griebėsi elektrinių 
tortųrų, kurios suardo žmo
gaus smegenis ir visą nervų si
stemą. Du kalėjimo valdinin
kai būvi paskirti pavartoti 
mergaitei elektrinių kankinimo 
metodų. Kankinimai buvo tę
siami dagi po to. kai mergaitė 
buvo paimta j ligoninę, iki ga
lintos ji išėjo iš proto ir buvo
pasiųsta j pamišėlių namus.

Budeliai nužudyti
Po to vienas tų kalėjimo val

dininkų, begirtuokliaudamas, 
gyrėsi, kaip bukliąi jis mokąs 
operuoti elektrine kankinimo 
mašina, taipjau pasigirdamas, 
kad jis tą mergaitę iškanevei- 
kęs.

Ant rytojaus jis buvo rastas 
gatvėj negyvas.

Antras kalėjimo valdininkas 
pats save išdavė, pasiūlydamas 
100 dolerių dovanų tam, kas 
parodys tą piktadarį, kur nu
žudė jo draugą. Neužilgo po 
to rasta ir jis negyvas.

Švedų karaliaus gimi
naitė — Y. W. C. A. 

pirmininkė
STOKHOLMAS, rugp. 26. — 

Švedijos karaliaus Gustavo gi
minaitė, princesė Elsa Berna- 
dotte, tapo išrinkta švedų Jau
nų Moterų Krikščionių Asocia
cijos pirmininkė.

Princesė Elsa nesenai lankė- 
si Jungtinėse Valstijose norėda
ma arčiau susipažinti su Ame
rikos darbininkių mergaičių pa
dėtim, ir tuo tikslu ji pati dir
bo, kaipo paprasta darbininkė, 
viename fabrike Chicagoj.

pirmininkavimas bus pavesta 
Amerikai ir Vokietijai. Ame
rikai atstovaus Victoras Ber
ger.

JERiUZOLIMAS, Palestina, xpietų; vidutinis rytų 
rugp. 25. — šiandie atvyko Vakar temperatūra 
čia feldmaršalas Plumer, nau- kai siekė 73° F. 
jas Britų aukštasis komisaras x šiandie saulė teka 
Palestinai. džiasi 7:34 valandą.

vėjas. rugp. 25. — Portugalų karo 
vidutimš • aviatoriai, kap. Ramos ir Įeit.

Sinioes, žada neužilgo bandyti 
6:09, lei- skristi iš Lisabono j Portugalų 

. rytų Afriką.
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AmerikoK Delegatai Tarptautiniame Socialistu Kongrese Marsellėj, Franci joj

VICTOR L. BERGER
Kongresmanas iš Wisconsino

ABRAKAM CAHAN 
Laikraščio Forward redakto

rius iš N. Y.

Susilaikė dėl skoly fun
davimo Anglijai

LONDONAS, rugp. 26.—Bri
tų finansų kancleris, Winston 
Churchill, ir Francijos finansų 
ministeris, Caillaux, šiandie 
principe susitaikė dėl Franci
jos karo skolų fundavimo Ang
lijai.

16,000 vokiečių padeda 
francuzams

Kare su maurais Morokkoj vo
kiečiai, kovo ją Francijos le
gione, geriausi kareiviai

PARYŽIUS, ru£p. 26. — še
šiolika tūkstančių Vokiečių, tai
gi visa pusė Francijos užsienio 
legiono, padeda francuzams ka
riauti su maurais Morokkoj.

Užsienio legionas, į kurį įei
na ir vokiečiai, visados buvo 
pirmutinėse kovos eilėse nuo 
pat laiko, kaip riffiečių vatfas 
Abd-el-Krimas pradėjo savo 'ka
ro žygius. Prancūzų karinin
kai sako, kad mūšiuose su prie
šu vokiečiai visados geriausiai 
pasižymėję.

Riffiečiai vėl ima veikti
FEZAS, Morokka, rugp. 26.

— Oro skautai praneša, kad rif- 
f iečių gentys atnaujino vėl sa- upės krante. Gynęs miestą C. McDowell. koją. neleidžia maudytis.
vo veiklumą keliose kovos fron
to dalyse, ypatingai, vakarinėj 
daly.

Tsulo apygardoj riffiečiai a 
takavo pirmąsias francuzų po
zicijas bombomis ir durtuvais, 
bet po aštrios kovos buvo at
mušti ir pabėgo, palikę kelioli- 
ką nukautų ir sužeistų.

Moteriškė — delegatas 
Tautų Sąjungai

SYDNEY, Australija, rugp. 
25. — Ministerlų pirmininkas 
Bruce pranešė atstovų butui, 
kad delegatų pavaduotoju T. 
Sąjung. kongrse, kurs ateinantį 
mėnesį prasidės posėdžiauti Ge- 
nevoj, tapus paskirta poni Mac- 
Kannon, iš Sydney.

FRANCIJOJ SUŽEISTI KETU
RI CIKAGIECIAI

PARYŽIUS, rugp. 25. — Au
tomobilių kolizijoj ties Bonnie- 
res, keturiasdešimt mylių nuo 
Paryžiaus, vakar buvo skau
džiai sužeisti keturi Čikagieeiai, 
Mr. ir Mrs. Bames, Mrs. Clay 
Judson ir Arthur Aldis. Vi J 
pargabenti į Paryžiaus ligoni
nę.

Neramumai Kinuose
Dokų darbininkai puolė kalėji

mą, bandydami paliuosuoti 
kalinius; du užmušti

ŠANHAJUS, Kinai, rugp. 26. 
— Minia dokų darbininkų ki
niečių šiandie puolė ]>olicijos 
stotį Nantao distrikte, norėda
mi paliuosuoti kalinius. Įvyku
siose muštynėse su policija du 
asmens buvo užmušti ir keli ki
ti sužeisti.

Streikininkai grįžta dirbti
Dvylika tūkstančių kiniečių 

darbininkų, streikavusių japo
nams priklausančiuose medvil
nės fabrikuose, grįžo vėl dirb
ti. Britams priklausančių fa
brikų darbininkai kiniečiai tę
sia streiką toliau. .

Sukilusieji Sirijos druzai 
paomė miestą

Francuzų garnizonas Deir-ez- 
Zore buvo priverstas pasiduo
ti priešo jėgoms

LONDONAS, rugp. 26.
Iš Kairo, Egipto, praneša Ex- 
change Telegraphui, kad suki
lusieji druzai paėmę Deir-ez- 
Zorą, vieną svarbiausių Sirijos 
miestų dešiniajame Eufrato

francuzų garnizonas buvęs pri
verstas pasiduoti.

Pranešimas sako, kad sukili-’ 
mas druzų prieš francuzų reži
mą Sirijoj vis labiau plečiasi.

DEL RADIO MOTERIŠKĖ GA
VO PROTO PAMIŠIMĄ i

SJOUX CITY, la., rugp. 25. 
— Mrs. Mamie Badelne tapo 
pasiųsta į Cherokee, į valstijos 
ligoninę sergantiems proto li
gomis. Ji gavo proto pamiši
mą dėl radio, įsivaizdavus, kad 
ji negalinti niekur gauti darbo 

-dėl to, kad kur tik ji kreipusis, 
visur samdytojams iŠ anksto 
buvę pranešama radiofonu, kad 
jai darbo neduotų.

I MONTEVIOEO, Uruguaja, 
rugp. 25. — Uruguaja šiandie 
švenčia šimtmetines ^ukaktu- 
VCS savo nepriklausomybės 
nuo Brazilijos.

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

Aplamai gražu; šilčiau po ILISABONAS. Portugalija,

MORRIS HILLQUIT 
Am. Socialistų Partijos Inter- 

nacionalis sekretorius

Krasinas turėjo bėgti
Rezortininkų minia nuvijo jį 

šauksmais “Valio Gruzija!”

PARYŽIUS, rugp. 26. — So
vietų ambasadorius Krasinas 
su savo šeimyna ne kaip jaučia
si viename francuzų pajūrio re- 
zorte. Kai jis, pasimaudęs* jū
rėse, viešbučio terasoj gurkšno
jo vyną su savo žmona ir duk
terim, bematant apie juos susi
rinko būrys žmonių, tarp kurių 
buvo ir gruzinų.

“Valio Gruzija! Šalin Krasi
nas!” ėmė minia rėkti.

Krasinas buvo priverstas pa
sišalinti, o jam bėgant minia 
gausiai plojo.

Sprogimas J. V. karo 
laive Oklahoma

Vienas jūreivis užmuštas, ant
ras sužeistas

VVASHINGTONAS, rugp. 26. 
— Jungtinių Valstijų karo laive 
Oklahoma, pakeliui iš Naujosios 
Zelandijos į Samoa, vakar laike 
pratimų įvyko ekspliozija, ku
rios vienas jūreivis buvo už
muštais1, antras sužeistas.

Oklahoma yra vienas senes
niųjų pirmaeilių karo laivų. Jo 
komanduotoju yra kapitonas

Paštininkų unijos pla
nuoja federaciją

CLfevELAND, Ohio, rugp. 
26. — Laikoma čia nacionale 
pašto kūmautųjų asociacijų 
konvencija svarsto sumanymą 
sujungti visas paštininkų uni
jas, skaitančias bendrai 360,- 
000 narių, į vieną federaciją. 
Sumanymą pateikė Jungtinė 
Nacionale Pašto Klerkų Aso
ciacija.

Fabrikininkas prisipa
žino apvogęs banką

DAYTON, Ohio, rugp. 25. — 
Daytono fabrikininkasi Fred C. 
Nickol, 46, h ratuotas kaip ban
ditas, k)frs rugpiučio 14 dieną 
apiplėšė Daytono Savings & 
Trust banko filiją North Day- 
tone, pašluodamas iš jos 21,- 
000 dolerių, prie kaltės prlslpa 
žino. Apiplėšimo metu jo ne
pažinta, bet jį paskui išdavė 
netyčia jo giminaitė. Areštuo
tas fabrikininkas bandė nusižu
dyti, bet nepavyko.

JACOB PANKEN
Teisėjas iš New Yorko

J. V. Valdžios laivai par
duodami svetimiems

Svetimšaliai, tečiau, juos nupir
kę, negali jų vartoti prekybai 
su Amerika

\ ........ ......
WASIilNGTONAS, rugp. 26. 

— Valdžios laivų komisija įga
liojo Laivyno korporacijos pir
mininką, Palmerį, parduoti sve
timoms valstybėms ežerų tipo 
prekybinius valdžios laivus, ku
riems negalima rasti pirkėjų 
Amerikoj. Tokių laivų yra 120.

Tie laivai gali būt parduot) 
svetimiems tik įsu ta sąlyga, 
kad jie nebus vartojami preky
bai su Jungtinėmis Valstijomis.

Išrado lakstytuvą; ne
lekia; nusižudė

WORCESTER, Mass., rugp. 
26. — Susisielojęs, kad jo iš
rastas aeroplanas, kurs turėjo 
skristi be motoro, visai ne
skrenda, išradėjas Alfonsas K. 
Dube nuėjęs į savo garažą, 
pasikorė.

Jo išrasta skrendamoji maši
na turėjo skristi kaip paukštis, 
plasnojant sparnais. Jis darė 
visokių bandymų, skrisdamas 
nuo stogo, bet niekas neišėjo. 
Prieš kiek laiko jis, bandyda
mas skristi nuo istogo, nulaužė

Dabar Ląikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 

'♦i didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;

Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St 

mUJIEHOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

No. 202

Lietuviu kataliky kunigams 
taika nerupi

Į bažnyčių taikos ir brolybės 
kongresą nevažiuoja

KAUNAS, 27. VII. [Elta]. — 
Stokholme š. m. rugpjūčio mčn. 
įvyks pasaulines įvairių krikš
čionių tikybų sąjungos atstovų 
susivažiavimas taikai skleisti 
su bažnyčių pagalba. Rug
pjūčio m. 21 r 22 d. ten pat 
įvyks visų krikščionių visuoti
nas tusi rink imas (Life and 
Work). Susirinkimas siekiąs 
325 m. Graikijos ciesoriaus 
Konstantino surengto panašaus 
susirinkimo tikslu —v suvienyti 
visus krikščionis. J minėtas 
konferencijas iš Lietuvos vyks
ta Stokholman: evangelikų — 
reformatų kolegijos atstovas 
kun. Fridrichas Barnelis, sta
čiatikių eparchijos tarybos na
rys adv, V. Bojevas ir evange
likų — liuteronių konsistorijos 
atstovas kun. Kibelka ir Titel- 
bachas.

[Lietuvos katalikų kunigai 
tame suvažiavime nedalyvau
ja.]

Lenky provokacija
KAUNAS^ 16? VŪ. [Elta].— 

Liepos mėn. 12 ir 13 d. 23 vai. 
30 min. ties Taugelių kaimu 
lenkų policininkas peržengė de
markacijos liniją musų pusėn 
ir pasislėpęs krūmuose 3 kar
tus šovė į musų sargybinį Mic
kevičių Kazį, bet peršovė tik 
drabužius. Atsakydamas į 
tai musų policininkas iiove į 
lenkų policininką ir jį nukovė 
vietoj. Nukautojo jiolicininko 
lavonas musų pusėj 237 žings
niai nuo demarkacijos linijos.

PRIGĖRĖ DU KAREIVIU

KAUNAS. — Liepos 24 d. 
besimaudydami Nemune ties A. 
Panemune prigėrė 2 kareiviu, 
paskutinėmis 3 dienomis Kau
ne prigėrė 4 asmens. Per šių 
metų maudymos sezoną iki šiol 
jau prigėrė Kaune 12 akmenų.

Nuo š. m. liepos 25 d. Nemu
no pakrantėj Panemunėj, kur 
yra pavojinga maudytis, stovi 
sargybiniai — kareiviai, kurie
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ĮkorespondencijosĮ
Pittsburgh, Pa.

Iš sandariečiu darbuotes.
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ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Casl; ąrba ant išmokėjimų.
PirmutiM Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pr.s.

1619 W. 47th St., Tel. Boulcvard 7101, 1892, Chicago

Blogiausias dusulio antpuolis ir dusinantis Hsy Fover simptomai palengvinami ir co- 
v.ddomi nuo dešimtioo sekundą iki trijų minučių, vartojant Dr. R. HCHI1FMANN 8 
A8THMADOR. kuris tiesioginai pasiekia ligos takais, suteikdamas saldu ir ramų 
miegų lovoje, tiems, kurie kitaip turėtų snausti kėdėje. Priaiųsk mums savo vardų ir 
aiškiai parašytų adresų ir gausi niusų gydymų visiškni DYKAI. Duok mums progų 
įrodyti tatai musų kaltais. ASTHMADOR yra parduodamas per visus aptiekoriua 
ubolnai visose dalyse pasaulio. Prisiųsk savo adresų dėl persitikrinimo

R. SCHIFFMANN CO., 1734 N. Main Street, LOS ANGELES, CAL.
M——MII  ........................... I «

Rugp. 13-tų Sandaros Kuopų 
Sąryšio valdyba susirinkus, ap 
žiurėjus įeigas ir išeigas nuo 
pikniko 9/ d. rugp., Amšiejaus 
farmoj, naudai Sandaros Poli
tinio Iždo, rado, kad pelno liko 
$25.15, suaukota buvo $43.75, 
da ant posėdžio suaukojo A. 
Akelaitytė $1., A. Žemaitis $1. 
P. Pikėris $14.10, nuo Penn 
Avės, prakalbų drauge su so
cialistais $5.00, viso sudėjus 
pasidaro $90. Taigi iš Sąryšio 
nutarta pridėt $10.00, kad pa
darius lygiai $100, kad neapsi- 
leidus Bostono sandariečiams. 
Taigi šimtinę Pranas Pikšris, 
kaipo Politinio Iždo vice pirmi
ninkas, tuoj žadėjo pasiųsti į 
Politinį Iždą.

Nutarta .rengti dar vienas 
piknikas, tai Corn Iloast Pik
nikas, Labor Day dienoj, pane- 
dėly, rugp. 7 d., pas Amšiejų. 
Gerb. Anišiejus, 13 kuopos 
pirm, farmą aukoja uždyka, 
sako, negalėjo per vasarį nu
eit i kuopos susirinkimus, tai 
ners tuo atsilygina. Taipgi ža
dėjo išrostyt (iššutyt) savo 
geriausių kornų (kukurūzų) 
ir kitas šimtas, jei nedaugiau, 
vėl bus į Politinį Iždą.

Taippat aptarta rūpintis ir 
šiaip vakarų surengimu žie
mos sezone. Tam tikslui išrin
kta komisija iš J. Virbicko, A. 
Akelaity lės ir B. kapeikos.

Piltsburglio laisvesni žmo
nės turi savo Tautiškas Kapi
nes. Tautišką bažnyčią ir jie 
visi dės pastangas, kad ir Lie
tuvos žmonėms pagelbėjus pa- 
siliuosuoti nuo Komos kunigų 
vergijos. — Sanda rietis.

tais, kas lik aviną padaro avi
nu. Ir nusivožę jj j savo pik
niką pririšo prie krūmo ir lau
kė' tūkstantinių minių susiren
kant. Ale laukė, laukė ir su
laukė tik ne tūkstantinės mi
nios, bet des.ėtkines, daugumo
je susidedančios iš ščyrųjų bol
ševikiškos vieros parapijonų ir 
kėlėt os pašalinių atvažiavusių 
dėlei žingeidumo.

Bolševikai pamatė, kad nū 
avinas nieko negelbėjo, — nė
ra tūkstantinės minios, neluž- 
ta Adomo Krioklio farnia* nuo 
minios, supyko ant to nelai
mingo avino ir ėmė kupčiavoti; 
tol kupčiavo, kol pardavė už 
čielą kvoterį ir tai ne lietuviui,

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

ne tavorščiui bolševikui, ale 
tūlam nutukusiam airišiui.

—Kipšas.

H. S. Pittsburgh, Pa.
Bolševikų piknikas ir 

avinas.

Vilu
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. —* Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III.

Bugpiučio 16 <1. musų bol
ševikai buvo surengę pikniką 
Adomo Kriuklio farmoje. Jie 
rengdami minėtą pikniką buvo 
pasiėmę aviną sau už “vadą” 
ir manė, kad su avino pagelba 
tikrai sutrauks ne lik North 
Sidės lietuvius, ale viso Pitts- 
burgho tūkstantines minias. 
Mat, avinas vadovauja avims, 
ir kartais gana dideliam bu
rini, tai kodėl avinas negali 
būt vadovu musų bolševi
kams? Juk kaip avis seka 
paskui aviną, taip bolševikai 
aklai seka paskui saVo vado
vus. Bolševikų buvo manoma, 
kad Pittsburgho lietuviai tik- 
rai pasuks avini} iv suksis į jlį 
pikniką.

Ta “nelaboji” Pittsburgho 
publika jau paskui bolševikus 
neseka, tai jiems buvo reika* 
linga šauktis į pagelbą avinas. 
Ale negelbėjo ne avinas: pitts
burgh iečiai ne avis, tai nesekė 
paskui aviną.

Tolimesnieji skaitytojai tik
rai manys, kad aš juokauju. 
Bet aš užtikrinu, kad tai tikra 
teisybė. Musų bolševikai tik
rai avino garbę naudojo sa
viems tikslams. Bengdami mi
nėtą pikniką garsino, kad bus 
avinas jų piknike ir, žinoma, 
davę žodį, stengėsi ir ištesėti. 
Parsitraukė nuo farmų tikrą 
aviną’ su ragais su uodega ir 
su... kitais reikalingais daik-

Ankstybos

Naujienos

Garsinkite “Naujienose”

Marųuette Parko arba 
Vienuolyno apielinkd NAU
JIENOS išnešiojamos nuo 
ryto anksti, reguliariai.

Paduokit orderius pas
S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar Meti
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Biznieriams, Profesionalams ir Braugijoms
Šiuo pranešame visiems biznieriams, profesiona

lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams jų rei7 
kainose ar daro biznį su lietuviais, kad Naujienos auko
ja paskelbimą dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 
1926 metams.

Naujienų Metraštis arba Metinė Biznio,rodyklė yra 
vienintelė knyga, kurioje telpa informacijos reikalin
gos kasdien, kiekvieno žmogaus gyvenime. Ją naudoja
si kas metai apie 40,000 žmonių, lietuvių ir kitataučių, 
kurie turi kokių nors reikalų su lietuviais. Joje telpa 
apie 30,000 informacijų ir apie 1,000 adresų įvairių biz
nių, profesionalų ir draugijų. x /

Įrašyk|ton ir Savo Vardą
Kiekvienas biznierius, profesionalas ir draugystė 

iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardą, adresą, vardą firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 
du priduokit apie save informacijų ir Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.

.. Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau................
f NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.
GERBIAMIEJI: —

Malonėsite patalpinti mano skelbimą dykai, Jūsų leidžiamam metraštyje, 1926 
metų. Žemiau paduotų faktų teisingumų tikrinu savo parašu.
Koks biznis ar profesija? ..................................................................................... ..............
Vardas asmens ar firmos? ..................................................................................................
Adresas ? ....................................... <..........................................................................................
Parašas savininko ar viršininko ....................................................... •...................................

Naudokitės šia proga patys ir patarkit kitiems — tai bus jums nauda!

NAUJIENOS
1789 So. Halsted Str.
Chicago, III.
GERBIAMIEJI: — , . . T

Malonėkite patalpinti musų draugystės vardą ir pirmininko adresą dykai, Jū
sų leidžiamam metraštyje, 1926 metų. (• • < i
Draugystes vardas
Kiek turi narių?
Pirmininko vardas
Adresas ...............

Kada suorganizuota

NOREDAMif 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-* 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. į

L FABIONAS Cb

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Ba Jevard 0611 Ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulcvard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgcporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
' ' 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V iikmiii s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Tel. Dcarborn 9057

• A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
> - - '

J. P. WAITCHES
Advokatas

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo ji- 

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

JOHN B. BORDEN
' (John Bagdziunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Rooni 1310 ?

Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telephonc Roosevelt 9090 
Namų Telefonas llepublic 9600 \

<
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Ketvirtadienis, Rugp. 27, ’25 NAUJIENOS, Chicago, III.

Į Q C 711MI A Darbininkų ir Socialistų Interna 
*-*• kJ* 1111V k-J cionalo Antrojo Kongreso žymes

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais nieji delegatai i

August 27, 1925 Kilinis No. 125 Kongresas atsidarė rugp. 24 d. Marseilles mieste, Francijoj. Delegatų

L.S.S. Pildomasis Komitetas
J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

J. šmotelis, 10G04 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grabelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — M. G, Mauriens, 4333
S. Fuirfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekt. -- O. Baniene, 1729 W.
Monroe St

Kasierius —
Edbrooke Avė., Chicago, III.

j Knygius — M. Krikščiūnas, 131 USo.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

Chicago, III.
- J. Kondratavičius, 10G11

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

Friedrich Engels pastarasis buvo ėjęs dangums 
mokslo, lodei Engelsas statė jį 
pirmeanėn vieton ir visuomet 
reikalavo, kad ta teorija, kurią 

vadintų- 
1818 m. 
Marksas 

turtą ir,

cialistų rėmėjų. Socialistai šiandien yra tris kartus tvirtesni negu karo i •
tvirtinimai, kad karaspradžioje.' Tas faktas parodo, ko verti buvo priešų

Šį mėnesi sukako lygiai 30 
metų nuo Friedricho 1 
mirties. Kiekvienas darbininkiš 
ko laikraščio skaitytojas žino 
kad Engelsas buvo artimas Ka- 

'ištremtas iš Vokietijos, turėjo 
skursti svetimose šalyse, tai 
jo draugas gelbėjo jį nuo var- 
go ir davė galimybę jam užsi
imti savo moksliniais tyrinėji
mais. Engelsas vėl sugrįžo į 
savo tėvo biznį ir savo uždar
biu dalinosi su Marksu. Iš tų 
laikų yra pasilikę daugybė lai- 

apsikeisda- 
keturiuosc 

Tiktai tas, 
Markso-En- ( 

gali numanyti, tsch, rusų socialdemo
kratų vadas.

Engelso IJlI°du bendrai sutverė, 
Įsi Markso vardu. Kai 
revoliucijos sūkuryje 
pražudė visa savo

rolio Markso draugas ir bendra
darbis, kad juodu bendrai para
šė garsiąją brošiūrą “Komunis
tų Manifestas” ir yra laikomi 
mokslinio socializmo “tėvais” 
arba steigėjais. Bet ne tiek daug 
žmonių žino tikrąją Engelso 
reikšmę šių dienų socializmui.

Daugelis, nors ir vadina jį 
socializmo mokslo “tėvu“, sto
vinčiu sale Markso, vienok vis
gi žiuri į jį, kaip į Markso padė
jėją, o ne kaipo i savarankišką, 
originalų mokslininką ir dar
buotoją. Tikrenybėje gi Engel
sas anaiptol nebuvo vien tiktai 
Markso pagelbininkas. Socialis
tu jisai patapo net dvejais me
tais anksčiaus už Marksą, ne
žiūrint to, kad jisai buvo jau
nesnis už pastarąjį. Engelsas 
gimė 1820 m. lapkričio 28 d. Tu
rėdamas 20 metų amžiaus, jisai 
Berline atliko savo kareiviavi
mo pareigą, kaipo laisvanoris, ir 
čia būdamas radikalų laisvama
nių draugijoje, susipažino su 
Mozeso Hesso veikalu apie Fran
cijos ir Anglijos komunistus ir 
pasidarė jų idėjų pasekėjas.

Engelso tėvas laivo turtingas 
fabrikantas Barmeno mieste ir 
turėjo biznio skyrių Manchester, 
Anglijoje. Kuomet pradžioje 
10-tų metų tėvas pasiūlė jaunam 
Engelsui vietą savo Mancheste
ro ofise, pastarasis priėmė ją su 
džiaugsmu, nes jam rūpėjo ar-

škų, kuriais juodu 
vo; jie yra išleisti 
dideliuose tomuose.

gelso palikimą, 
koki ankšti dvasios ryšiai jun
gė tuodu nepaprastu draugu. 
Iš jų susirašinėjimo matyt, 
kad l>c nuolatinės materialūs 
Engelso pagalbos Marksas nie
ku budu nebūtų galėjęs atlikti 
savo didžiausią jį darbą, “Kapi
talo” rašymą. Ne gana to, kad 
Engelsas jam nuolatos siunti
nėdavo pinigus; jisai ištaisyda
vo ir jo anglų kalba rašytus 
straipsnius, kuriais Marksas 
uždarbiaudavo Amerikos spau-

Engelsas 
prie paties 
parašymo: 
rankraščius

susirinko virš 600, kurie atstovauja 8,000,000 socialistų ir 30,000,000 so7

re ■k .

v. ” <5^

kų judėjimą, apie kurį jisai bu
vo skaitęs. Rezultate savo stu
dijų Engelsas parašė knygą 
“Dirbančiųjų klasių padėtis An
glijoje”, kuri išėjo iš spaudos 
1815 m. šitame savo-kūrinyje 
vos dvidešimts-penkių metų am
žiaus autorius taip puikiai nu
piešė darbininkų gyvenimo ir 
darbo sąlygas pramoningiausio- 
je tuo laiku pasaulio šalyje, kad 
Marksas, daug vėliaus rašyda
mas savo garsųjį “Kapitalą”, 
pripažino ji geriausiu veikalu

Engelsas 
tame 
ri neto j u 
išreiškė
visuomenės tvarka, kuri 
pasakiškus 
pitalo savininkų, bet 
kia skurdui ir vargui 
čiųjų žmonių minias, 
knygoje 
naįj tuja
tvarkos kilimų 
klasė

tečiaus pasirodė 
ivo veikale ne liktai ly

be t ir kovotoju. Jisai 
pasipiktinimą ' tąja 

neša
turtus saujalei ka

pas mer- 
dirhan- 

Toje pat
jaunas rašytojas pra- 
iiaujcs visuomenes 

iš darbininkų 
kovos prieš kapitalistų
Taigi čia mes jau ran

dame išdėstytas pamatines so
cialistinės filosofijos ir socialis
tų programo mintis, kurios 
paskui buvo taip vaizdžiai su
formuluotos “Komunistų Mani- 

Marksas prie tų pačių 
beveik tuo pačiu lai- 
studi j įlodamas sky- 
juodu susitiko ir pa
jų dviejų idėjos yra 

ir pradėjo 
ir paliko 

mirties,

gal.

s *

Telefonais:

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANlS
AKUŠERE A

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

■ m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.*

<Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
| AKUšERKA
i 3101 So. Hafated St., kampas 31
, Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijps ligon- 

. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
~ *. > 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimai, dar ir 
kitokiuose' rei
kaluose 1 mote
rims’ ir mergi
noms kreipki- 

I tos. o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 

■ 9 vai. vakare.

?■ vanijps 
bučiuose.

Theodor Stauning, Da- ir po
nijos premjeras socia
listas.

^DR. HERZMAN™
sunaikino” socialistų judėjimų.

£

u

vienas iš 
SocialistųRickard Johannes Sad- 

ler, socialistų Švedijos 
premjeras.

Arthur Henderson, 
kongreso pirmininkas, 
buvusis minist. Mac- 
Donaldo kabinete.

fytto Bauer, 
Austrijos 
Partijos vadų.

Ramsay MacDonald, 
buvęs Anglijos prem
jeras; buvęs Antrojo 
Internacionalo sekre
torius.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

DR. SERNER, 0. D.

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexc) 0950

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Raphael Abramowi- Otto Wels, Vokiečių
Socialistų Partijos va
das.

Specialistai užsise- 
nejusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Mc- 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. WlLLii\u
1347 VV. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Kari Kautšky, žymiau- 
miausias socialistų te
oretikas ir delegatas 
nuo Austrijos.

Rudolph Breitscheid, 
vokiečių Reichstago 
narys ir buvusis finan
sų ministeris.

Leon Blum, Francijos
Socialistų Partijos va

Emil Vanderveide, 
Belgijos Soc. Partijos 
vadas ir užsienių rei
kalų ministeris dabar
tiniame kabinete.

Rudolph Hilferding, 
vokiečių Reichstago 
narys ir buvusis kabi
neto narys.

Jean Longuei, vienas 
žymiausių Francijos 
socialistų, K. Markso 
anūkas.

daug prisidėjo ir 
Markso “Kapitalo” 

jisai peržiūrėdavo 
kuriuos autorius

siųsdavo jam dalimis; jisai nu- 
rodvdavo autoriui, kas reikia 
taisyti; jisai padėdavo jam gau
ti specialių veikalų 
klausimais, kuriuos 
paliesdavo “Kapitale” 
pindavo jam praktiškų 
džių iš pramonės ir 
gyvenimo, ir t. t.

Kai 1867 m. išėjo 
“Kapitalo” tomas, tai 
savo laiške Engelsui i 
gei tiktai ačiū jo i 
įstengė tą darbą paba 
antrą ir trečią “Kapitalo” to
mus pats autorius jau nesuspė
jo prirengti spaudai. Po Mark
so mirties juos išleido Engel
sas.

1869 metais Engelsas, pali
kęs dalininku Manchestero biz
nyje, savo dali pardavė ir per-| 

gyvent 
prie savo 
jisai vėl 
darbininkų

das Atstovų Bute.

atskirais 'taikytą prie1 išsivysčiusio kapi- 
autorius talizmo sąlygų. Savo jaunystė-

paru-
pavyz-'

prekybos

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvav 5512 

DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedčly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Telephone Yards 099^

DR. MADRIDE 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.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
/ Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
faktinis Tel. Fairfax 6353

<■ Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir G iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakąre

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

sakyti, ar draugija savo tvarką 
yra pakeitusi evoliucijos, ar Re
voliucijos budu. Triukšmai, žu
dynes, kraujo liejimas ir turto 
naikinimas ne visuomet 
reiškia revoliuciją. Triukšmingi 
sukilimai dažnai ne tik nepage
rina žmonių gyvenimą, bet dar 
pablogina. Sukilimai gali įvykti 
kas metas, kas mėnesis, kas sa
vaitė, ar kas dvidešimts ketu
rios valandos, o pats socialis gy
venimas ir jo tvarka tenužengia 
tiek toli, kiek ekonominės sąly
gos leidžia. To nesupranta mu
sų Maskvos tavorščiai ir jie kei
kia ir kolioja tuos žmones, ku
rie visa tai nurodo.

LSS. VIII Rajono 
Darbuotė

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
je Engelsas kartu su Marksu 
manė, kad perėjimas iš kapita
lizmo tvarkos į socializmą tu
rės įvykti revoliucinio karo 
keliu. Tikėdamas ginklo galy
be, Engelsas savo laiku atsidė- 

i sako, jo-|JVs studijavo karo mokslą ir 
pagalbai jisai pasidarė didelis žinovas šitoje 

srityje. Bet susiorganizavimas 
stambių socialistinių partijų 
Vokietijoje, Francijoje, Belgi
joje ir kitur, parodė, jogei 
nauji metodai kovos u» darbi
ninkų klasės reikalus — balsa
vimas, veikimas parlamente ir 
t. t. — duoda tikresnius rezul-, 
tatus- ir yra pavojingesni bur-

i Londoną, ar- ’ žnazijaii. Savo išvadas iš šito 
draugo. Nuo to!Patyrimo Engelsas išdėstė 1891 

ome aktingai |HU i - - -
judėjime, I j(-s hiidos brošiūros apie 

‘šių kovas Francijoje”. Ta įžan
ga buvo kaip ir 
mentas.

1895 m. rugpiučio 5 d. jisai 
mirė, palikdamas keletą tūks
tančių asmeniškų 
šimtus tūkstančių 
įvairiose pasaulio

pirmas 
Marksas 

sako, jo- j

atskira brošiūra 
išsivystimas nuo 

mokslo,” kuri

čiaus 
laiko 
viekti 
studijuol ir rašyt. Iš jo raštų
žinomiausi yra |M)lemiškas vei
kalas prieš E. Dūk Įmingą; pas
kutiniai to veikalo perskyrimai 
buvo išleisti 
“Socializmo 
utopijos iki
yra išversta į daugelį kalbų ir 
pasiekė plačiausias skaitytojų 
minias. Kita tokia pat popu
liaru Engelso brošiūra y ^‘Šei
mynos, privatinės nuosavybės 
ir valstybės atsiradimas.”

Bet šitie raštai tai tiktai ma
ža dalis to darbo, kurį Engel
sas atliko socialistinio judėji
mo sustiprinimui pabaigoje 

amžiaus. Po Markso mir
ties (1883 m.) jam teko pasi- 

i vadovo ir patarėjo rolę 
pasaulio socialistams. Ji-

imti 
viso 
sai sulaukė to laiko, kada susi
kūrė Antrasis 
(1889 m.) ir čia
remdamas savo ilgų metų pa
tyrimu, padėjo sutverti naują

Internacionalas
jisai, pasi-

festi 
minčių ir 
k u atėjo, 
rimu. Kai 
matė, kad
vienodos, tai juodu 
darbuotis bendrai 
draugai iki Markso 
1883 m.

Engelso protas1 buvo ne ma
žiaus gabus, kaip Markso, bet darbininkų kovos taktiką, pri-

įžangoje prie Markso nau- 
! “Kla-

Rugpiučio 23 d. Jeffersono gi
rioje buvo L.S.S. VIII Rajono ir 
Pirmyn Mišraus Choro bendras 
išvažiavimas, žmonių suvažiavo 
nepaprastai daug. Tokio skait
lingo bujio lietuvių suvažiavu
sių viena diena, Jeffersonas tur 
būt nėra matęs. Tai atsitiko vei
kiausia todėl, kad be tų dviejų 
organizaci j ų savo, išvažiavimus 
toje pačioje vietoje turėjo Lie
tuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopa ir Humbuldt 
Parko Lietuvių Politiškai Kliu- 
bas.

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti Slst Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optęmetrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Miiwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633 DU. 8ENEDICT ARON

•Ofisas 3801 So. Kedžie Avė. Phone 
I^afalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. ^Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 .valandai vakare.

Po Dr. A. Montvido kalbėjo 1 
studentas B. Simokaitis. Jisai 
kalbėjo apie industrijos vysty
mąsi. žmogaus protas, išmokęs 
pavergti gatntos jėgas, padaro 
žmonijai daug daugiau gero, ne
gu jo fiziška jėga. Jis todėl nu
rodė, kad lietuviai daugiau nau-1 
dos sau ir savo tautai padarytų 
jeigu ;
keliones ir daugiau domės kreip
tų j mokslą ir industriją. | * IPo Simokaičio pristatyta kal
bėti K. Kairį. Jis kalbėjo trum-i 
pai ir pasakė gardaus juoko. '

Tvarkos vedėjas prahešė, kad 
programas baigėsi ir prasidės 
žaismės. Tuo tarpu iš krūmų iš
lindo Maskvos gizelis ir prašė 
žmonių, kad jie užeitų ir f jų j 
kromelį, kuris'esąs čia pat. Ko- f 

__  ___ „ __ munistai neteko žmonių simpa- 
tvarka keičiasi ir tobulinasi j tijos ir su savo parengimais jie( 
daug geresnę, daug tobulesnę lenda prie ramių ir padorių žmo- 
tvarką ačiū tam, kad keičiasi nių kelti netvarką. Savaitė prieš 
darbo įrankiai. Bet tas socialės tai jie toje pačioje vietoje turė- 
tvarkos besikeitimas ir tobulini- jo savo išvažiavimą. Išskyrus 
masis nėra umus. Jis pina lėtai kelių bobų, kurįos apie jų kro- 
ir tokiais žingsniais, kokius jam' mėlį visą dieną trypė, lenai nie-

• nustato < __
Dažnai istorijoje yra sunku pa-1

Apie 5 vai. vakaro tarpe susi
spietusio didelio būrio žmonių 

/'Engelso' lošta-'pasil'ocl° Antanas Vi,is ir PaaišT 
K ‘ tainęs, kad šis išvažiavimas su- 

rengtas trijų organizacijų, nuo 
lietuvių socialistų 8 rajono pri
stato kalbėti Dr. A. Montvidą.

Dr. Montvidas savo kalbą pra-
draugų ir 

pasėkėję
t______ r_____ dalyje. En- deda su tais pasiteisinimais, kad
gelso išdėstytoji socialistų tak-Į laikyti girioje rimtas prakalbas 
tika yra priimta ir dabartinių- i ir rišti sunkius gyvenimo klau- 
me Socialistiniame Darbininkų 'simus nėra visai patogi vieta, 
IntcrnacĮionallc, kuris šiandie kadangi žmonės i girias ne tam 
laiko kongresą Marseilles- mies- tikslui suvažiuoja. Po to jisai 

nurodo, kad socialistai yra tam 
tikro socialio mokslo sekėjai ir 
aiškintojai. -Visa žmonijos isto
rija yra tam tikra socialės tvar
kos vystymosi eiga. Draugijos

f

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149 t

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462 

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutartj. Francuziškas Daktaras
. 11 b<lVO veltiutll y vi£) ■■ |

jie mestų bereikalingas (](■ Ai Ki KtllKciUSKdS

ekonominės sąlygos. I ko daugiau nebuvo.
Reporteris.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Western Avė..

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

»■ ............................................................ ... I I ✓

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S’o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

—■ 1 1

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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Rugsėjo mėnesio 
istoriškos dienos

šė šešiasdešimts septynias kny
ga.i, pusė iš kurių buvo nove
lės. Jo knygos, ypatingai in- 
dijonų pasakos, buvo verstos 
daugelį svetimų kalbų.

Gailestingoji Sesuo

KOMUNISTAI ELGIASI, KAIP PARAZITAI

NETEKĘ ĮTAKOS ŽMONYSE, JIE ARDO 
KITŲ SUEIGAS

SULYGINIMAS BALTKALNIERIŲ SU 
PROLETARAIS

IŠNAUDOTOJŲ PROTAVIMAS

Rugsėjo 6, 1757. Gimimo die
na Markizo de Lafayette. Mar
kizas de Lafayette gimė Au- 
^ergne rūgs. 6, 1757 metais. 
Jis su vienuolika draugų atvyko 
į Ameriką 1776 metais prisidė
ti prie • kolonistų revoliucijos 
karo. Jis lošė svarbią jolą 
revoliucijos kare ir dalyvauda
mas Brandyvvine’o kovoje buvo 
sužeistas. Išskiriant vienus 
metus, praleistus Franci joj, jis 
tarnavo per visą karą ir užsi- 
l>elnijo garbės vietą. Nepai
sant jaunystės, jis buvo vie
nas iš puikiausių Washington’o 
pagelbininkų. Kuomet Corn- 
vvallis pasidavė, VVashihngtonas 
viešai padėkavojo Lafayettui. 
Po karo Lafayettas du kartu 
aplankė Ameriką ir visur buvo 
sutiktas su didelėmis demons
tracijomis ir su džiaugsmu. 
Kongresus jam davė dovaną iš 
$200,000 ir žemės iŠ 24,000 ak
rų. ,'

1 Bugs. 9, 1664. šioje' dienoje, 
Pcter Stuyvesant, paskutinis

Skaitytoji! Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

TAI TIKRAS “TAUTIŠKO 
PRINCIPO MELAS.”

Kada “Naujienos” pasako, kad komunistai yra para- 
w A ' A VIU1 kJVUJ VVD4U1V, jJtAOIV L4. VA 111O

zitai artt darbininkų klasės kūno, tai visa Maskvos send- holandiš'kas Naujo Amsterda- 
vičių valgytojų kompanija ima kirksėti ir šnypšti, lyg žą
sų pulkas. Bet ar tai netiesa?

Štai, praeitą sekmadienį Chicagos socialistai ir dve
jetas kitų progresyvių organizacijų parengė išvažiavimą 
į miškus. Susirinko nepaprastai didelė minja žmonių ir 
visi buvo labai patenkinti prakalbomis ir dainomis, ku
rias atliko rengėjų pakviestos jčgoš. Kuomet gi buvo pa
baigtas suvažiavimo programas, tai staigu prie publikos 
atlindo komunistai su savo kromeliu. Girdi, dabar ir jie 
pradėsią savo “programą!”

Visi pažįsta tuos gaivalus, todėl čia nėra reikalo mi
nėti tas blevyzgas, kuriomis jie atėjo sugadinti ūpą suva
žiavusiai publikai. Bet ko jie lenda į svetimus parengi
mus? Kodėl jie nesušaukia savo publikos, jeigu jie nori 
turėti klausytojų savo nepraustburniams “oratoriams?” 
Komunistams butų gėda šitaip elgtis, jeigu jie nebūtų pa-

14, 1814.
parašytas.
anglai paėmė VVashing-
Apleisdami miestų, pa-»

Amerikos
Rugp. 24,

Kai Maskvos davatkos Chicagoje surengia savo pra
kalbas, pikniką arba išvažiavimą, tai publika pas juos nei
na. Idant prisivilioti šiek-tiek žmonių, jie dabar į kiekvie
ną savo parengimą tempia būrį vaikų, kurių mamės no
ri, kad jų “beibės” išmoktų bolševikiškų poterių. Bet 
apart vaikų ir “susipratusių” mamių, komunistai visvie- 
na jokios publikos nepritraukia. Todėl jie mėgina pasi
naudoti kitų organizacijų triusu ir įtaka, ir lenda ten, 
kur jų niekas neprašo.

Gerai, kad musų žmonės yra ramaus budo, o kad ne, 
tai šitoks kiauliškas komunistų lindimas į svetimas suei
gas dovanai jiems nepraePy. Bet tegul jie perdaug nesi
tyčioja iš žmonių kantrybės, nes jie susilauks, kad su jais 
bus pasielgta taip, kaip Lietuvoje ūkininkas pasielgia su 
degląja, kuri turi drąsos kišti savo šnipą pro stubos du
ris! •. ,

Rusijos valdovai vėl padarė vieną žinksnį progreso 
keliu. Jie pripažino technikos darbininkams, ofisų tarnau
tojams ir kitokiems “baltakalnieriams” lygias teises su 
fyzinio darbo darbininkais. Tatai atlikta Rusijos komu
nistų partijos pildomojo centro komiteto nutarimu. Par
tijos centro komitetas, mat, Rusijoje yra aukštesnė įstai
ga, negu visi sovietai, nors kai kurie naivus žmonės ma- 

kad tenai gyvuoja darbininkų atstovų tarybų vald-

m’o gubernatorius, pasirašė po 
dokumentais, kurie pavedė mie
stą pulkininkui Nicjiols, Angli
jos komendantui. Anglijos lai
vai atplaukė rūgs. 30 d. ir bu
vo prisirengę bombarduoti mie
stą. • Anglai tuoj permainė 
vardą į New York, pagerbda
mi York’o kunigaikštį.

Rūgs. 
Himnas 
1814 m. 
toną,
ėmė kelius amerikiečius nela^ą- 
vėn, tarp kurių buvo Dr. Wil- 
liam Beane, kuris kovose, neda 
lyvavo, bet tapo suimtas dėl ko
kio tai mažo prasižengimo. Tar
pe prezidento Madison’o pagel
bininkų buvo prokuroras Fran
cis Scott Key, trisdešimts ke
turių metų senumo. Jis buvo 
vienas iš Maryland valstijos ve
dėjų, jo tėvas tarnavo revoliu
cijos kare. Francis Scott Key 
buvo kaimyną® ir geras drau
gas Dr. Beane. Gavęs nuo pre
zidento leidimą, iškeliavo ieš
koti anglų laivo, ant kurio ra
dosi Dr. Beane. Drauge su 
militarišku draugu, nešdami 
taikos vėliavą, Key išplaukė 
ant laivo Mindcn, ir netoli Bal- 
timorės rado anglų laivą. Ad
mirolas Cochran, vadas, iš
klausęs Key prašymą paliuo- 
suoti jo draugą, 'soitiko ant to, 
bet kadangi anglai rengėsi ata
kuoti Baltimorės miestą, ame
rikiečiai, su laivu Minden, buvo 
laikinai sulaikyti. Anglai ne
norėjo, kad baltimoriečiai iš 
anksto butų persergėti, kad Jų 
miestą atakuos. Anksti ryto, 
rugsėjo 13, šešiolika Anglijos 
kariškų laivų plaukė j Baltimo- 
re atakuoti Fort Henry, kur 
buvo apie tūkstantis vjfrų. Ko
va tęsėsi dieną ir naktį. Key 
nuo laivo “Minden” viską matė. 
Jis galėjo matyti Amerikos vė-

Skaitydamas “Varpo” nr. 33, 
15 d. rugpiučio š. m., patėmi- 
jau tikrą “tautiško principo 
melą” apie Naujienų piknikd. 
Apart kitko tūlas “Piknike 
Buvį's” (pataisius 
das, kurias padarė 
veik neišskaitoma)

“Piknikas buvo 
kas ir niekuo nepasižymėjo: 
nė vieta, nė dideliu žmonių 
buriu ir apie jį rašyti visai ne
būtų ko, t. t. Grigaitį su Ži- 
montu ir kelis mažiau žino
mus bučerips. Daržas yra ne
didelis ir žmonių suvažiavo ne 
(J,(M)(), o daugiausia du tūkstan
čiai. Chicagiečių daugiau ne
buvo kaip 50 žmonių; nė inte
ligentų, nė biznierių visai ne
buvo, išskiriant Grigaičiui 
spyčių berėžiant, sustojo ap
link jį pasiklausyti nedaugiau, 
kaip 50 žmonių.

“'Publika buvo vietinė 
džiumoj ne lietuviai.”

Well, iš tautiško šono žiū
rint atrodo, kad maždaug pas 
p. “Piknike Buvęs” yra hevisi 
namie. Todėl aš manau, kad 
tokį žmogų melagiu vadinti nė
ra galima. Tai reiškia, vadina
si, jam reikalinga daktaro pa-' 
gelba. Bet jeigu jo protas vei
kia nors 30 nuoš., tai galima 
jį pavadinti “tautiško principo 
melagium”. , Tai tiek apie p. 
“Piknike Buvęs” galima pasa
kyti- .

Bet indomų kaip “Varpę” 
redakcija talpina tokią žinutę. 
Man rodos, kad toki melagin
ga žinia nė “Naujienas” pašie
pė, bet patį “Varpą”. Aš nema
nu reikalo daugiau rašyti ar- 
>a gvildenti apie viršminėtą 
ištrauką, nes tai yra žemiau 
kritikos. Tik tiek noriu pasa
kyti, kad jeigu tautininkai 
rengtų pikniką ir iš visos jų 
organizacijos suvažiuotų net 
99 nuoš. jos narių, tai dar tru
ktų apie tris ar keturis tūks
tančius žmonių, kad piknikas 
jutų lokio skaičiaus, kaip kad 
“Naujienų” buvo šiemet!

Tai ir sakau tikras ”tautiš- 
<0 principo melas”.

—Vulkanas.

'Piknike 
visas klai- 
jo “žinią” 
sako:

kaip pikni-

Paieškoma

ir di

apie

no,v • zia.
Bet ar ne keista, kad po astuonių metų bolševikiš

kos valdžios tenka daryti tokią reformą? Tiktai dabar 
“didžiausieji revoliucionieriai” suprato, kad reikia duoti 
lygybę proto ir rankų darbininkams! Iki šiol jos tenai 
nebuvo. Iki šiol bolševikiškam “rojuje” buvo manoma, 
kad jeigu žmogus dirba proto darbą, tai jisai yra žemes
nės rųšies pilietis, negu tas, kuris kerta malkas, tepa ma
šinos ratą arba šluoja grindis.

ir kaip tik 
prašvito, Key sušuko 
vėliava vis plėvėsuoja,” 

rytą Key parašė pirmą 
stanzą. Neužilgo, jis

> * <.
Kada aš susipažinau su Ag- 

le, ji buvo jauna inksma mer
gelė. Visa it šypsulys. Rodėsi, 
kad ji žino tiktai džiūgauti*, 
linksmintis ir šypsotis be galo, 
be krašto. Aglė mėgdavo ir 
gyvenimą ir mužiką. Ji gerai 
grojo, skambino, kaip tikroji 
artistė. Aš ir visi mes, jos 
draugai, nežinojoęn kas joje 
mums labiau patiko: 
muzika, ar 
džiaugsmu,
jaunos gyvenimo laimės, 
džiaugsmas buvo, kaip' muzika. 
Rodėsi, kad ji pati skamba, 
lyg koks nepaprastas rykas ir 
Dievas

ji pati su 
juoku, su

ar jos 
i savo 

noru 
Jos

davom labai daug. Bodaevas 
pražuvo. Ilgai jau niekas jo 
nematė. Aglė rodėsi visai už
miršo jį ir niekados nekalbėjo 
apie Bodaevą. Tiesa, ji nešyp- 
sodavo taip dažnai, neturėjo 
noro linksmintis, bet kasgi 
galėjo linksmintis, kuomet my
limoji tėvynė buvo apdengta ir 
aplieta žmonių krauju ir aša
romis ir kada ore stovėjo žiau
rus rėksmas, mirties šauks
mas... Bet urnai atsirado Bo- 
dacvas. Jis atėjo į musų kon
certą... Pertraukos laiku į ar
tistų kambarį atėjo aukštas, 
labai gražus karininkas, gra-
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žvilgterėjau į Aglę ir jos vei
das pasirodė man keistas: pa- 
raudonavusis, akys žibėjo, su
sijaudinusi, (kandžiodama lu
pas, ji žiurėjo į juos. Man bu
vo aišku, kad Aglę pavydas 
ima. Ant Aglės galvos buvo 
Balta skarelė ir todėl vienas 
kareivėlis, manydamas, kad 
Agle — gailestingoji sesuo, 
kreipėsi prie jos ir paprašė 
pagalbos. Aglė sudrebėjo ir 
šoko jum padėti taip greitai, 
kad numetė savo krepšelį že
mėn ir dar daugiau susijudino, 
kai. kareivis padėjo jai pakelti 
krepšelį.

“Nereikia, nereikia, meski
te”, — sakė Aglė vos neverk
dama.

Mes 
vergai

skambina tame ryke.
II.

buvom prie jos, 
prie savo ponios 

ketas žmonių, kaip 
gyvenusiųjų tiktai 
mirksniu, penketą 
mėgstančių be galo 
visų artistų gyvenimą. liet vie-J 
nas iš musų nemėgdavo muzi-Į 
kos ir niekas ^nežinojo kodėl 
jis taip dažnai lankydavo Ag- 
lės namą. ' Jis buvo gražus, 
jaunas žmogus, aukštas, tiesus, 
kiek išblyškęs, su gražiomis, 
didelėmis, juodomis akimis. Jo 
vardas buvo Sergėjus Bodae
vas. Jis be galo mylėjo Aglę. 
Mes dar gerai nežinojom kas 
mums labiau patiko ar ji, ar 
jos muzika. Bet muziką Boda
evas negalėjo suprasti ir mylė
jo tiktai ją vieną, 
atrodė, kaip kokia 
Aglė nenorėjo, arba 
suprasti jo jausmo, 
su juo, kaip su mumis: lygiai 
draugiška, ylai nepalikdhvo, 
kad ji$ nemėgsta muzikos ir 
lodei vieną kartą jam 
“negaliu jus suprasti, 
čia atėjote?” Bodaevas 
pažiurėjo ir atsakė: •

“Aš atėjau čia ne dėl muzi
kos”. . . .j . .

“Kas gi jums čia reikia?” 
vėl paklausė Aglė.

“Aš... jus... Aš jus myliu!” 
Aglė nuleidusi savo galvą, tylė
jo, bet po valandėlės griežtai 
atsakė:

nekalbėti...’”
“Gerai” - 

daevas.

kaip 
Pen- 
pati, 
aki-

ir ji
vienu

žmonių,
muzikų ir

Ji jam 
dievaitė...

Ji buvo

sakė:
Kodėl 

keistai

daugiau apie tai

atsakė tyliai Bo-

III.
Nuo tos dienos Aglė ėmė 

kankinti Bodaevą savo šaltu
mu. Ji elgėsi su juo, kaip su 
su kokiu nykštuku ir todėl jo 
akys vis daugiau nusimindavo. 
Jo nelaimingasis veidas dar 
labiau nepatikdavo Aglei ir ji 
dažnai rėkė:

O betgi patys bolševikų partijos vadai ne fyzinį dar
bų dirbo, bet protinį. Ir jie savo teisių, nebijok, nemaži
no! Jie pasisavino didesnes teises, negu nabašninkas ca
ras Mikė. Vyriausiąjį savo vadą, Leniną, jie net šventuo
ju padarė, nors jisai niekuomet savo gyvenime nebuvo 
dirbęs rankų darbo.

Kaip tokį prieštaravimą išąiškint? Išaiškint galima 
tiktai tuo, kad bolševikai laiko save aukštesniais sutvė
rimais už visus kitus žmones. Kas tinka visiems kitiems 
žmonėms, tas jiems netinka: taip jie apie save piano.

Bet taip mano apie save ir visi žmonių išnaudotojai. 
Visa išnaudotojų klasė žiuri į kitus žmones, kaip į savo 
įrankius, 6 ne kaip į sau lygias esybes. Mulkiai ir vergai 
tokioje išnaudotojų pažiūroje nemąto nieko blogo, bet 
laisvos dvasios žmonės piktinasi ja ir kovoja prieš ją.

ry. Anglai nekantriai laukė 
baltos vėliavos, vieton Ameri
kos vėliavos. Bet nsulaukė. 
Trečią valandą, yyte/ viskas ant 
syk sustojo. Key ir jo draugu) 
nežinojo ar tvirtovė pąsidavė ar 
kova sustabdyta, 
diena 
“musų 
ir tą 
dainos
su savo draugais buvo paliuo- 
suoti. Sekančią dieną Key pa
rodė savo eiles draugui, tels- 
dariui Nicholson’ui, kuris pa
siuntė jas į laikrašti Baltimorė- 
je, kur buvo atspausdintos rug
sėjo 21, po vardu “Apgynimas 
Fort Henry.” Autorius nepa
davė įsavo vardo. Ir tos ei
lės, prie muzikos pritaikytos y- 
ra Amerikos himnas.

Rūgs. 15, 1789. Gimimo die
na James Fennimore Coope>. 
Jis gimė Burlington, N. J., ir 
buvo geriausias iš pirmų Ame
rikos novelistų. Jo pirma kny
ga “Persergėjimas” nebuvo pa
sekminga, 
atspausdinta 
pasekminga.

1) Rudžius Anatanas, 
43 metų amžiaus, atvykęs A- 
merikon prieš 17 metų, gyve
nęs New Yorke ir Bostone.

2) Bubliauskienė-Marcinkc- 
vičiene, Marijona, tūlų laikų 
gyvenusi Trenton, N. J.

J) Marcinkevičius, Jonas, gy
venęs 115 Sherman Avie., Tren
ton, N. J.
' 4) Dagilis, Kartis, tūlą laiką 
gyvenęs po antrašu 119 West 
74 St., New York, N. Y.

lieškomieji arba kas apie 
. uos žino prašoma atsiliepti 
šiuo antrašu:

Lithuanian Consulatc, . 
38 Park - Ro<w,

• New York, N. Y.

“Prašau nedaryti tokio ne
laimingo veido, nes aš negaliu

Bodaevas, nusigandęs norė
jo šypsotis, bet niekas neišda- 
vo ir tuo laiku jis norėjo grei
čiau numirti. Kartą Agle tarė: 

“Jus neturite savimeilės”.
MKodel jus taip man sakot?” 

—paklausė jis.
“Nes aš noriu, kad jus dau

giau nebeateitumėt čia”.
“Jeigu jus taip norit, aš ne

beateisiu,
vas ir giliai atsidusdamas išė
jo iš kambario. O kada jis išė
jo, Aglė pradėjo iš pradžios 
juoktis, o paskui verkti, verk
ti be galo.

IV.

atsakė Bodae-

ATVYKO KAUNAN DANIJOS 
LAIKRAŠTININKAS

KAUNAS. — Liepos mėn. 26 
d. Kaunan atvyko Kopenhagos 
laikraščio “The Baltic-Scandi- 
navian Trade Review” 'redak
cijos sekretorius p. Enevold So- 
rensen, kuris viešės Kaune ke
lia® dienas. Svečias per tą 
laiką nori arčiau sušipdžinti feli 
Lietuvos ekonomine ir politine 
padėtim. * v

Tuo tarpu prasidėjo pasau
linis karas. Visi žmonės suju
do, pradėjo kalbėli ir ūžti. 
Galingoji banga liaudies judė
jimo apėmė ir mus. Dabar jau 
nebuvo laiko manyti apie mu
ziką ir kitus savo dalykus. 
Dabai’ mes matėme prieš save 
didžiąją pasaulio dramą, kaip 
gi mes galėjom mąstyti apie 
savo nedidėliųs , džiaugsmus ir 
nelaimes. Kiekvienas norėjo 
padaryti ką nors gero tėvynei, 
padėti sunkiuose dideliuose
darbuose. Mes su Agle davėm varvėjo. Prie jų kuždėjo gai- 
daug koncertų ir karininkams lestingosios sesers ir studentai, 
ir kareivių šeimynoms ir dirl^- padėdami jiems eiti.

Antra, “Šnipas,”
1812 metais buvo

Iš viso jis para-

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Mes jokiu budu negalėjom ti
kėti, kad tas karininkas —
musų Sergėjus Bodaevas. Ag
lė, pamačiusi Bodaevą, atsis
tojo iš savo vietos ir išblyšku
si ėmė žiūrėti į jį. Mes apsto
jome ir pradėjome klausinėti 
apie viską, o jis žiurėjo tuo 
tarpu į Aglę, ‘ kuri stovėjo 

į baltu, kaip popierių, veidu, di- 
j dėlėmis, pilnomis ašarų akimis. 
1 Bodaevas pareiškė mums, kad 
jis buvo kariuomenėje, bet sir
gdamas išėjo iš tarnybos, 
dabar vėl grįžta į karą.

“Aš atėjau atsisveikinti 
tarė jis lyg teisindamasis prieš 
Aglę, vis žiūrėdamas į ją: “ry
toj mes išvažiuosim.”

Ir čia atsiliko ko mes nie
kados nelaukėm. Aglė 
rėkli ir butų nugriuvusi, 
ne Bodaevas, kuris buvo prieš 
ją. Aglė apkabino ji, lyg visą 
laiką laukdama jo ir pradėjo 
verkti be galo. Verkdama 
sakė jam:

“Ką jus su manimi darote. 
Negaliu daugiau gyventi!” 
Greitai nutilo ir atsisėdo kėdė
je, o jis bučiuodamas jos pir
štus vis klausė:

“Ar tai tiesa?”.
“Aš pati nežinojau

Aglė: “o kaip man liūdna ir 
skaudu.” O paskui, pagriebusi 
jo ranką, skubėdama paklau
sė:

o

ėmė 
jei

atshkė

“Aš tave dar matysiu?
Taip?*’

Bodaevas tyliai atsakė:
“Nežinau... gal būt.” Aglė 

užsidengė veidą rankomis.

Su Bodaevo išvažiavimu Ag
lei rodėsi gyvenimas pabaigtas. 
Ji vaikščiojo, kaip šešėlis, iš
džiuvusi, išblyškusi. Atsisakė 
nuo dalvvavimo koncertuose, 
niekur neišeidavo iš namų. Kai 
mes klausdavom Aglę, ji atsa
kydavo tyliai su gailiu šypsu- 
liu:

“Aš sergu dabar. Negerai 
man. Bet praeis viskas ir vėl 
bus kaip pirmiaus.”

, “Bet buvo matyti, kad ji pa
ti netikėjo savo žodžiams. Prie 
piano Aglė nebeateidavo ir vis 
ilgėdavosi. Gaila btivo matyti, 
kaip ji tirpsta, silpsta ir vysta. 
Kartą man pasisekė išvesti ją 
ir mes ilgai klaidžiojom gatvė
se. Ji kalbėjo apie karą, sakė, 
kad negali daugiau taip sėdė
ti, kad jai reikia kas nors dir
bti, nes kitaip ji iš proto išeis. 
Ji sakė, kad ji negali būti to
kia svyruojanti, sakė, kad jai 
gėda nieko nedirbti.

“Patarkite- man!” — prašė 
su ašaromis balse mergelė.

Man buvo sunku patarti Ag
lei. Ką galės dirbti tokia silp
na prie gyvenimo pripratusi, 
visų išlepinta panelė.

“Jus galite dalyvauti musų 
koncertuose, kaip pirmiau. Ten 
jus atnešdavot daug naudos.”

“Ne,” atsakė Aglė. “Aš ne
galiu dabar groti. Tas perdaug 
tepgvas ir malonus darbas. 
Ten kraujas, suprantate, krau
jas ir mirtis, o aš čia grosiu... 
Ne!...”

Nejučiomis atėjome į stotį. 
Čia pamačiau didelę minią 
žmonių, jų . tarpe kelis karei
vius ir karihipHųs, išeinančius 
iš stoties su raiščiais ant gal
vos, kojų ir rankų. Kraujus

Mažas kareivis žvilgterėjo į 
ją ir suprasdamas rimtai tarė:

“Mums nieko, tiktai eiti 
sunku”. Aglė paėmė jį už 
rankos. Kaip mažą vaikelį ji 
veda kareNį, rūpestingai klau- 
sinedama, — ar gerai jam, ar 
ne skaudu? Ir jos veidas rodė 
tikrąjį sopulį, kai sužeistas vai
tojo. Man ji pasakė nelaukt 
jos.

“Aš pati ateisiu namo”, — 
sakė ji ir jos akys keistai su
žibėjo. Rodėsi, buvo jose koks 
rustus nusprendimas. O kitą 
dieną mes gavome nuo jos lai
škelį. čia ir jo turinys:

“Aš tuojau išvažiuosiu. Kur, 
—nesakysiu. Nereikia. Neieš
kokite manęs. Aš radau ką 
man reikia. Aš galiu dabar gy
venti. Ačiū jums už viską. 
Niekados neužmiršiu jus. At
minkite ir jus—jūsų Aglę.”

Praėjo mėnuo, praėjo kitas. 
Apie Aglę nieko nebuvo girdėt. 
Kaip į vandenį nukrito. Mačiau 
gatvėj gailestingąją seserį, ku
ri labai buvo panaši į Aglę. Ji 
ėjo paskui karstą. Numirė 
vier«s karininkas. Liūdnai pa
galvojau: ’ kur gi dabar musų 
Aglė? Bet tuomet užmiršau 
apie tą susitikimą. Tą pačią 
dieną teko man būti ligoninėj. 
Iš laikraščių sužinojau, kad 
mano gimnazijos draugas guli 
vienoje musų ligoninėje. Aš 
atėjau į ligoninę aplankyti jį. 
Nežinodamas kur eiti, aš norė
jau prašyti pagalbos vienos 
sesers. Ji pakėlė galvą, pažiu
rėjo į mane.

“Aglė, tai jus?” — pradė
jau rėkti. Ji tyliai paspaudė 
man ranką. Nauji drabužiai, 
balta skarelė, kuri apdengė 
kaklą ir plaukus taip permai
nė Aglę, kad sunku buvo pa
žinti ją. Baltas, liūdnas veidas, 
didelės akys su melsvais šešė
liais aplink, išbalusios lupos, 
kurios jau ilgai nebešypsojo, 
visas jos veidas, be žodžių 
kalbėjo apie didelę nelaimę, 
kurią ji tyliai nešiojo savo sie
loje.

“Kas su jumis, Agle? Jus 
sergate? Jums reikia pailsio?”

“Ne,” — sakė Aglė, — “Pas 
mane atsitiko nelaimė...” Ir 
pradėjo verkti. Ašaros ėmo 
bėgti iš jos liūdnų akių.

“Bodaevas, jis?...” tariau aš 
“tai aš jus šiandien mačiau.” 
Vargšė nulenkė galvą ir vis 
verkė. Nieko negalėjau jai sa
kyki, negalėjau padėti jos 
nelaimėje. Bet po valandėlės, 
ji jau rimtai sakė:

“Eiva,, atrasime jūsų drau
gu”

Aš žiurėjau j Aglę ir atmi
niau tą linksmą linksmutį gyvą 
mergelę su šviesios jaunos lai
mes šypsuliu. Bet ar dabar 
moka ji šypsotis? Taip, moka, 
bet kitoniškai. Aš mačiau, 
koks gražus šypsulys buvo jos 
lupose, kai ją pašaukė vienas, 
sunkiai sužeistas kareivis, ki
tas šypsulys buvo dabar. Ne 
laimės ir džiaugsmo, bet ty
lios, geros širdies^ mylinčios 
sielos. Gražiausis moteriškės 
šypsulys!...

ILaisvai vertė Irina R.

Ūmai
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Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados
• patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228-W, 38lh Chicago, 111.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

De Bosą vėl suimtas
Policija nesiliauja persekiojusi 

rulx«iuvių darbuotojų

Patsy De Bosą, 21 metų, ku
ris buvo kartu su kitais rubsiu- 
viais suimtas amalgameitų uni
jos raštinėje ir už kurio paliuo- 
sa vilną teisėjas Lyle pareikala
vo užstatyti $105,000 kaucijds, 
bet kurį paskui teisėjas Fishher 
paliuosavo už $10,000 kaucijos, 
dabar vėl ta}X) policijos suim
tas. Policija nepatenkinta nu 
statytąja mažesne kaucija, jį 
areštavo neužilgo po paiiuosa- 
vimo už kauciją ir kad negali
ma butu greitai vėl jo paliuo- 
suoti, policija išgabeno ji į ku
ri nors priemiestį, kur laikoma 
jį paslėptą ir nieko prie jo ne- 
prileidžiama. Tuogi tarpu de
dama visu pastangų, kad su
medžiojusi nors kelis f abri Ran
telius, kurie sutiktų bent pra
sitarti. kad jis buvęs tarp tų, 
kurie tiems fabrikantėliams su- 
laistė drabužius deginančiomis 
rūgštimis; arba jei tokių nega
lima butų rasti, tai bent tokių, 
kurie pripažintų, kad De Bosą 
yra jiems grūmojęs, jei jie ne
pripažins unijos. '

Dabar amalgameitų unija ve
da vieną streiką už pripažini
mą unijos ir todėl fabrikantų 
kurstoma policija > ir deda visas 
pastangas, kad kdip? nors prie 
unijos prisikabinus ir sutru ly
džius jos vedamą kovą. Kada 
padaryta puolimą ant unijos 
raštinės, tai tame puolime da
lyvavo ir International Tail’o- 
ring Co., kur eina rubsiuvių 
streikas, manažeris, kuris nuro
dinėjo policijai ką areštuoti.

Spiria įvesti vandens 
Į miterius

Spiriamas* federalinės val
džios, kuri grūmoja nebeleisti 
Chicagai tiek daug vandens 
naudoti, jei nebus įvesti van
dens mitęriai, mayoras Dever 
šaukia nepaprastą miesto tary
bos susirinkimą ateinantį ant
radienį tikslu priverst!“ tarybą 
tuos miterius įvesti visuose 
namuose Chicagoje.

Miterių klausimas jau senai 
yra svarstomas miesto tarybo
je, bet net patys aldermanai bi
josi balsuoti už miterius, nes 
pasiūlyme nustatoma nepa
prastai aukšta vandens kaina, 
aukštesnė net ir už gasąt nors 
vandens pagaminimas nieko ne
kainuoja.

TRYS ATIDUOTI TEISMUI 
už užmušimą studento

Koronerio teismas atidavė 
tris jaunus italus grand jury, 

, kad išneštų prieš juos apkalti
nimą už žmogžudystę, kurią jie 
papildė užmušdami keletą dienų 
atgal jauną Chicagos universi
teto studentą John Klassin.

Suimti ir atiduoti teismui: 
Archie Carlini, kuris pradėjo 
muštynes, Victor Baffa, tikra
sis užmušėjas ir Carl Daughet- 
ti, kuris taipjau muštynėse da
lyvavo. Dalyvavo muštynėse 
ir ketvirtas italas, kuris betgi 
slapstosi ir policijai jį suimti 
nepasisekė.

PUOLA MUNŠAINO URVUS

Policija, šerifas, prokuroras 
ir federaliniai agentai pradėjo 
pulti munšaino urvus miesto 
pakraščiuose ir užmiesty, ypač 
vakariniuose ir šiaurvakari
niuose priemiesčiuose. Suim
ta daug munšaino ir gemble- 
riavimo įmonių.

PRAPUOLĖ BROKERIS SU 
$75,000 Pašauta italą

VVilliam P. Harris, brokeris, 
109 N. Dearborn St., išvažiavo 
liepos- 20 <1. į Baltimore, Md.. 
neva biznio reikalais ir daugiau 
nebegryžo. Jo .klientai ilgai 
jo nesulaukdami, pradėjo tei
rautis ir surado, kad jis visą 
savo turtą Chicagoje išpardavė, 
o ir savo ofisą uždarė, net ir 
telefoną į ofisą uždarydamas. 
Išjieškojus visus jo padėJdus 
pasirodė, kad jis viską išsive
žė. Dabar kreditoriai ir in- 
vestoriai atsikreipė į teismą, 
užvesdami bankruto bylą, bet 
kad jokio turto nėra, tai ir 
pelnyti nieko negalės. Inves- 
toriai gi pražudys tarp $75,000 
ir $100,000.

Salvatore Mostioiami raštas 
ant šalygatvio netoli savo pul- 
ruimio 726 W. Taylor St., pa
šautas trimis kulkomis. Jis 
veikiausia mirs, bet atsisako 
pasakyti kas jį pašovė. Jo ki
šenių je rasta $300, kas rodo, 
kad jis nėra plėšikų auka. '

Pereitą sekmadienį automo
biliai užmušė tris žmones. Šie
met Cook paviete automobiliai 
užmušė jau 170 žmonių.

RADO BRAVARĄ

Prohibicijos agentai namuose 
prie 2253 Milwaukee Avė., rado 
pilną bravūrą, bet bravarinin- 
kai buvo pabėgę slaptu išėji
mu. Namas, matyt, tyčia bu
vo pabudavotas tam tikslui ir 
įrengtas taip, kaip moderninis 
bravaras, tik mažesnėj skalėj. 
Kasta 30 etatinių jau padary
to alaus ir 200 statinių dar rau
ginant.

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIŲ

Lietum Rateliuose.
Vilniaus Vadavimo 

K-to reikalu
Nešimai laikraščiuose buvo 

paskelbtas Vilniaus Vadavimo 
Komiteto atsišaukimas į Ameri
kos lietuvius, kuriame kviečia 
ma skirti ateinančią spalių 9 
d. musų sostinės reikalams. 
Reiškia, kad visi šios šalies lie
tuviai turėtų atlikti šiokį tokį 
darbą dėl okupuotojo krašto 
laisvės.

Labai gerai padarė komite
tas, kad laiku pasiskubino pa
skelbti tą atsišaukimą, nes da
bar galės atsakančiai pasireng
ti kiekviena lietuvių kolonija.

Užvakar automobiliai užmu
šė tris žmones — du vaikus ir 
vieną seną žmogų.

Nauja Naujieną Stotis7
North Sidės Naujieniečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Daba t 
Naujienos jų reikalavimą išpil
do. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas <flit kampo 
North Avė. ir Kedzie Avė.

— Naujienų Administracija

r~----------- —-------------g-u-

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai
J

Didysis Ofisas:
4605-07 Š. Hermitage Avė.

Tel. Varde 1741 ir 4040

SKY'RIUS
4447 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero. '

Tel. Cicero 8094

Vasaros karščiams užėjus 
nelengva yra veikti kiekvienoj 
draugijoj. Pačių tų 'darbuotojų 
skaičius ne labai didelis, o ir 
tie patys dažnai neišpildo savo 
pasižadėjimų. Vilniaus Vadavi
mo Komitetas irgi dalinai at
jaučia tą musų visuomenini 
krizį. Prie to prisideda dar 
tam tikros sriovės užpuldinėji
mai, ypatingai jų dienraščio, 
kas taipgi trukdo sukoheentra- 
vimą visi; pajėgų pasirinktam 
tikslui. Jiems, matomai, rupi, 
kad Vilniaus vadavimo darini 
išmesti iš dabartinių vėžių ir 
paversti jį ginčų ir kolionių į- 
kvėpėjų.

Nežiūrint į tą visa Chicagos 
lietuviai visgi pritaria tam są
žiningam, drąsiam veikimui,
kurį yra parodęs Vilniaus Va
davimo komitetas praeituose
ir šiuose metuose. Permainy
mas tojo neva jau tradicinio
nusistatymo vargiai ar paten
kintų musų liaudį, kuri vi
sa širdim yra atsidavus musą 
sostinės rėmimui.

Jokiam darbe negalima ap
sieiti be kliūčių. Taigi e ir čia, 
jei viskas eitų kuopivikiausiai, 
tai mes ištikrųjų ne dirbtume, 
bet tik žaistume. Su pasišven
timu ir mokėjimu atskirti ben
drus reikalus nuo smulkmenų, 
mes išplėsim Vilniaus šelpimo 
darbą ir pagreitinsime jo pasi- 
liuosavimą.

Visuotinas V. V. K-to susi
rinkimas įvyks penktadieny, 
rugpiučio 28 d. 8:30 vai. vak. 
Mildos svet., kiir kviečiami visi 
dalyvauti. —Rep.

North Side
Draugijų išvažiavimas į Jef- 

fersono girias.

S^ptintadieny, rugpiučio 23 
d., įvyko šių organizacijų išva
žiavimas: LSS. VIII (Chica
gos) Ra jono, LMSA. 2-ros kuo
pos, Ilumboldt parko (Lietuvių 
Politiško Kliubo ir bolševikų 
AŽVD — vaikų dr-jėlės. Veži
mų su užkandžiais turėjo tik 
socialistai ir bolševikai, o mo
ksleiviai ir Kliubas tik taip 
sau atvažiavo smagesniam lai
ko praleidimui.

Publikos šį sykį buvo daug; 
turbut todėl, kad keletas orga
nizacijų garsinos! ir žingeida- 
vo delei apie linkės lietuviai at- 
vvko. v

Prasideda programas.

Socialistų Rajono pinAinin- 
kas Vi lis, atidarė programą ir 
pakvietė kalbėti Dr. A. Monl- 
vidą. Kaip žinoma, daktaras 
kalba rimtai ir sveikai daly? 
kus dėsto. Jis nepasakoja tuš
čių frazių, bet ragino sveikai 
protauti. Aiškino apie revoliu
ciją ir evoliuciją ir jų prasmę 
draugijiniame gyvenime.

Čia užsiminė apie musų 
karštagalvius bolševikus, kurie 
sapnais ir šukavimais prisista
to save dideliais vyrais, ir tuo 
pačiu sykiu dergia visus kas 
jiems nepritaria. Vieną dalyką 
daktaras jiems užpylė taip, kad 
tie tuoj pradėjo bėgti iš pub
likos, žinoma, tie, kurie supra
to jo pasakymą, būtent, kad 
nors Dunningas ir yra pilnas 
didžiausių mandragalvių ir 
Svajotojų nepilnapročių,
In't visgi! dar toli ne visi nepil- 
napročiai yra uždaryti ir dar 
nemažai jų yra ant laisves. 
Tikrą tiesą daktaras jiems pa
sakė kas paskiau pilnai pasi
tvirtino.

Antras kalbėjo p. B. Simo- 
kaitis, elciktro-tech. inžinie
rius, nuo moksleivių. Jis visai 
nelietė politikos, vien tik aiški
no mokslo svarbą ir jo nuopel
nus žmonijai. Labiau kalbėjo 
apie elektrą, jos istoriją, paga
minimą, ir pakinkymą j indus
triją, kur ji suka ratus beveik 
visose pasaulio dalyse. Kalbėjo 
gerai, matyt, buvo prisirengęs.

Trečias kalbėjo p. C. Kairis, 
turbut pirmininkas to Kliubo. 
Jis trumpiausia kalbėjo; ačia- 
vo atsilankiusiems už skaitlin
gą atsilankimą.

Po p. Kairio kalbos pirminin
kas pareiškė., jog jau viskas 
pabaigta. Atsiprašo visų, kad 
Pirmyn Choro mokytojas nieat- 
silankė, tai choras nedainuo
siąs, kuris turi sykiu čia išva
žiavimą. Taigi, viskas gražiai 
užbaigta.

Prasideda bolševikų sorkės.
Pabaigus vienoje vietoje 

bolševikai adepiečiai šaukia 
publiką j kitą vietą, biskį to
liau. Moksleivis, p. Samulionis 
pradeda programą po skraiste 
Ateities Žiedo draugijėlės. 
Perstatų pirmuoju kalbėtoju 
tūlą Vkšį (atsikrausčiusį iš 
Rochester, N. Y.). Matyt, kad 
tas žmogutis pastatytas tik dėl 
to, kad geresnio tenai nebuvo. 
Jis daugiau nieko nežinojo, ir 
turbut nežino, vien tik D-rą 
Montvidą šmeižti.

Antras kalbėjo moksleivis, 
adepietis, p. Gustn alias Gasiu-

c

TELEFONŲ MERGAITE 
DABAR SVEIKA

Kentėjo du metus, gavo 
palengvinimą vartodama 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Marshalltown, Iowa. — “Kaip aš 
pradėjau vartoti Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Com
pound, tuomet aš 
buvau telefonų 
operatorka ir jau 
kentėjau dvejus 
metus nuo didelių 
skausmų ir kojų 
sutraukimų, taip 
kad vos tik galė
jau pavaikščioti. 
Kartais negalėjau 
dirbti jokio darbo

_  _____ dėl savo trubelių. 
Mano motina vartoja gyduoles laike 
permainos jos gyvenimo, ji manė, 
kad jos pagelbės ir man ir jos pagel
bėjo. Aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Liver Pilis. Aš rekomen
duoju jūsų gyduoles savo draugams 
ir aš atsakysiu visus laiškus apie 
jas”. — Mrs. P. E. Everts, Box 149, 
Marshalltovvu, la.

MRS. NORTON’S -PATARIMAS.
“Pirm kol aš nepradėjau vartoti 

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Conb 
pound aš buvau silpna ir nervinga, ir 
turėjau tokį didelį svaiguli, kad vos 
tik galėjau išlaikyti kaip kada. Aš 
neturėjau apetito, nemiegojau gerai 
naktimis ir buvau nusilpusi. Mano 
vyras parnešė man butelį Vegetable 
Compound ir aš nusistebėjau jo pa
sekmėmis”. Mrs. Clarence S. Norr 
ton, 18 Pierce Si., Dover, N. H.

nas, lankantis Chlcago Dental 
College, nesenai įsibrukęs te-1 
nai.

šis jau kitokiu tonu kalba. 
Išplūdo visaip Dr. Montvidą,1 
kiek jo makaulėje galėjo ras
tis žinojimo, o to žinojimo tė-1 
ra (ik sulig bei bes. Kalbėtojum 
nėra galima vadinti, nes taip1 
jis maišėsi ir sau per ausį dau
žė, kad net ir paprastos mote
rėlės juokėsi. Nesutvarko 
minčių ir Šokinėja nuo vienos! 
temos ant kitos, kaip ta-s uba
go vaikas.

Užbaigęs kolioti musų dak
tarą, jis pradeda kalbėti apie 
viešas, vidurines ir aukštąsias 
mokyklas. Girdi, ką vaikams 
duoda publiškos mokyklos? Jie 
tenai nieko neišmoksta. Na, o 
high schools tai tik mulkini
mo vietos. Jeigu įeisi sveiku 
protu, tai išeisi daug kvailes
nis. Kokis čia mokslas; girdi, 
atverčia tau knygą iš antros 
pusės ir viskas. “Aš sakau, 
jus, high school studentai 
esate apmulkinti ir nieko neiš
mokino jus,” šaukia “kalbėto
jas”. Kokį tikslą Gusen turi, 
sunku pasakyti. Bet jis nepir- 
mą kartą niekina šios šalies 
apšvietos įstaigas ir kur tik 
jis turi progą kalbėti, tai tą 
pačią giesmę gieda. Turbut jis 
nori saviesiems įkalbėti* kad 
šie savo vaikų nemokintų ir 
paliktų juos tiek pat kvailais, 
kaip ir pats kalbėtojas. Ar ne 

'gėda taip kalbėti, ypač dar 
moksleiviu būnant? Pats Gu- 
šen ištupėjo arti keturių metų 
high schoolėj ir dar dienomis, 
nes moters pelnydavo jam duo
ną, o dabar spjaudo atsisukęs 
ką pats valgė ir kitiems pri
stato baubu. Tai tik kas nors 
negero jo makaulėje.

Toliau, buvo keletas vaikų 
eilučių, daina ir šokis? Buvo 
prašorya, kad duotų kalbėti, 
nes nekurie moksleiviai jau
tėsi įžeisti to murzos, kuris 
dryso taip apšvietos įstaigas ir 
moksleivius šmeižti, bet pirmi
ninkas nedavė, girdi, mes biz
nį norim daryti.

— Ex Moksleivis.

(Tąsa ant u-to pusi.)

U8l VHIaŲ uuOS LlgŲ
, Cadum Ointment gali būti vartoja
mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimu prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oiut- 
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidrėskimų. užgavimų ir taip toliau.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nrfima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaida^.. SpeciaK atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai; 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

LIETUVON Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street !
Netoli Ashland Avė.

/•

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas . 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen-1 
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 S®. State SU Chlcago. III.
________________________________

VVennersten’s
Bohemian Blend
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ne- 

ir 
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Kita pigi ekskursija į dvynukų miestus 
Nepraleiskite tos puikios progos, pasidžiaugti 
visą dieną tuose gražiuose miestuose NorthWest

TIKTAI

$7.00 
TEN IR ATGAL 

iš Chicagos

WENNERSTEN'S 
yra lengviau priren-1 

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsite jį!

HenningWennersten1nc.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICACO

St. Paul-Minneapolis
SUKATOJE, RUGPIUČIO 29

Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

GREITO SPECIALIO COACH TRAUKINIO
Iš Madison St. Stoties 7:00 vai. vakare, (Standard laikas). At
važiuoja St. Paul 7:15 ryto, Minneapolis 7:45 ryto. Gryžta 
rugpiučio 30. Iš Minneapolis 6:00 valandą vakare, St. Paul 6:35 
vakare. Atvažiuoja į Chicagą 6:30 ryto. Vaikams pusė kai
nos kelionė. Bagažo nečekiojama.

Del tikietų ir informacijų kreip
kitės pas 

Tikietų ofisas 
148 S. Clark St. Tel. Dearborn 2323 

arba 226 W. Jackson St., 
Tel. Dearborn 2121 

arba Pasažleirų Stotis Madison ir 
Canul Sts. Tel. Dearborn 2060

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
------------------------------------- J ,

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai-1 
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Kodėl Nebūti 
Šveiku? ...

4* * * ’* *

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujamp Euro- 
piejiškame-AmerikoniŠkame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabaįr yra išgy
domos vartojant 
haujausį Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią

dančia jėga, daugumas jų yia 
portuotų iš Europos ir kitų salių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, Šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau- | 
dėjimus, „nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mos 
esame specialistai daugelio metų 
ligoniuose ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbejonr tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doi ir S-ubatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedaliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir • 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro
Z

daug ar mažai pirkinių. Gauiiami 
ofine, pridUOdant šį skelbimą ir 40c. 
mo išlaidų 5c.

■ * . •. ' • ■ t p i ,

NAUJIENOS,
1730 So. HalBted St

O

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
• (Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda 
75 centus. Jie yri
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

Naujienų 
Persiunti-

Chickgn, IU.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna —. padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
taye spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. • 

Chicago, III.

LIETUVON - 
užrašykite v savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS: — Lietu
vos' žmonės Amerikos 
N a u j i e n a s labiausia 
mėgsta.v

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parkę 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 

I reguliariai kasdien kiekvie- 
! am skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip- 
iitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė. į 

Tel. Roosevelt 8500
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Lietuvių Rateliuose.' Vanagaitis ir Birutė 'LIETUVOS KLERljiAI.Ų AT
STOVAS CHICAGOJE ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

(Tąsa nuo 5 pusi.)

PRIGftRfi JAUNAS PROFE 
SIGNALAS

ŽUVO
DR. C. K. CHERRY, 

jaunas dentistas, kuris 
vakar besimaudydamas 
Gary, ilnd.

sako, kad 
surengtas 
niekad jo 
j j minės.

į Chicago atvyko ir pas kun.
Albavičių apsistojo
SeiMo narys kun.
Šmulkštys, klerikalų

Po atostogų Vanagaitis rengs 
Birutę prie koncertą su didele 
energija, su dideliu entuziazmu 
ir atsidėjimu. Jis 
šis koncertas bus 
taip, kad lietuviai 
neužmirš ir visados
Galima tikėt jo pasakimul, nes 
Vanagaitis turi' visą būrį artis
tų, kurie eina išvien su juo ir 
taipjau dirba su atsidėjimu. 

Į Chicagos jaunimas yra labai 
susiinterasavęs Birute Ir lau
kia kada prasidės pamokos. Mat 
nori sužinoti kas ten tokio 
naujo bus. Todėl kurie norite 
sužinot to, ko dar. nežinote ir 
negirdėjote ir kurie mylite mu
ziką ir dilinąs ir norite likti 
tistais,( tai 27 d. rugpiučio 
silankykit į Mark White 
svetainę, 8 vai. vakare.

ti r- 
at-

Lietuvos 
A n tanas 
vadovas 

Seime. ) Nors jis atvažiavo kai
po Lietuvos atstovas tai’pparia- 
mentarinėj konferencijoj, VVa- 
shingtone, bet pirmiausia nust- 
skubo klerikalų suvažiaviman Ir 
dabar važinėja po lietuvių ko
lonijas su agitacija už klerika
lus.

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę. Kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.

1 čia jums pilniausias saugumasTėvai, kurie turi sūnūs arba 
ukteris, jeigu nori, kad butų ir garantija, nra .

<>.<Vfti išauklėti, privalo para- dar nesame girdėję, kad apulkoj 
gint, kad jų Vaikai prigulėtų.
prie tokios draugijos, kur gaus kada ir bile kokiam reikalui, 
gerą išauklėjimą, užsitarnausvald,111H 
sau naudosi ir garbės ir tuo pa- kontrole; o jos viršininkais 
čiu kartu atneš nauda lietuviu1 V® I1*t<?konnngl ir 8»zinin«i 
tautai, priduos jai kultui’iųgu- Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
mo. Birutė nenori jokiu tur-: h'^nįo vedėjas.
tų, bet nori, kad butų didelis 
choras ir taip gerai išlavintas, 
kad pralenkdamas kitus lietu
vių chorus, susilygintų sp ki
tų tautų chorais. Tėvai ir 
motinos sako: o kokią mes nau
dą turėsim, jei musų vaikai pri- * 
gulės prie Birutes-? Matote, 
jiems nesvarbu, tegul būna Lie
tuvių tauta tiek kultūringa, 
kaip čigonų; tegul pasisėda ant 
slenksčio, tegul įsikanda ilgą 

dar nežinoma. į nelaimės vietą pypkę ir tegul ją ruko. Bet ne; 
tuoj išvyko adv. K. (ingis, Dr. 
Šimkus, Dr.

Dr. Cherry
prigėrė

Prigėrė vakar. paskutiniąją 
atostogų dieną, Gary, Ind.

Vakar, į pavakarį, žuvo 
nas lietuvis profesionalas, 
rai chiaigkčiams žinomas

K. Cherry, dentistas. 
prigėrė besimaudydamas
kutinį kartą prieš gryšiant 
Chicagą iš Gary, Ind., į kur jis

jau-
ge-
Dr.

pas-
i

Smulkmenų apie nelaimę

Graičunas ir kiti
Salom i ja Staniu- 
del ištikusios bai- 
yra labai nusimi- 
antra baisi nelai- 

dar visai nesenai

Jo žmona, 
liutė-čorienė, 

.‘tos nelaimės 
misi. Ją jau 
me ištinka:
staiga pasimirė jos tėvas, žino
mas darbuotojas Antanas Sta
niulis.

Platesnių žinių bus rytoj.

savo darbo vaisius: 
dainuoja Italijoje, 

ir kitose šalyse. O 
kad Birutė per visą

Jaunoji Birutė Gyvuoja
Jaunoji Birutė yra nusista

čius nepaiyt nei šalčio nei karš
čio. Ji nenutraukė nei vienai 
savaitei savo veikimo, o priešin
gai stengiasi sustiprinti. Pe
reitam ketvirtadieny susirinko 
geras būrys birutiečių, kurie su 
nauju savo mokytoju 
nos programą.

šiam ketvirtadieny 
lankyti dar daugiau, 
tojasį tėvai ir patys
pinasi padidinti savo draugijė
lę visomis išgalėmis. Linkiu 
pasisekimo. —Reporteris.

atliko die-

nes mokv- 
vaikai ru-

Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždipinku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

ARTINASI DIDELĖS SOCIALISTŲ 
IŠKILMĖS CHICAGOJE

Chicagos socialistų srities konven
cija, kurioje galės dalyvauti kiekvie
nas partijos narys, įvykjį rugpiučio 
29 <1., Douglas Park Auditorijoje. 
Tos pačios dienos vakarę bus ban- 
kietas drg. E. V. Dėbso pagerbimui. 
Dalyvaujantiems bankiete kainuos 
$1.50 asmeniui; užsisakyt vietą rei
kia iš anksto, kreipiantis šiuo adre
su: Local Cook Countv, 803 W. Mad- 
ison Street, Room 315, Chicago, III.

Ant, rytojaus po konvencijos ir 
bankieto, nedėlioi, rugpiučio 30 die
ną, bus milžiniškas piknikas River- 
view Parke, kur vyriausias kalbėto
jas bus Eugene \. Debs. įžanga į 
pikniką 35c.

Bus lietuvių skyrius su puikiu pro
gramų. Dalyvauki! visi!

yra žmonių suprantančių nau
dingą darbą dėl lietuvių tautos 
ir dirba be sustojimo.

Neprošalį priminti, kad Biru
tė pauodė 
jos nariai 
Lietuvoje 
tai todėl,
laiką savo gyvavimo stengėsi 
palaikyt geriausius chorvedžius 
— Petrauską, Šimkų, Kvedėrą 
ir galų gale atsiviliojo iš Lietu
vos p. Vanagaitį, kuris dabar 
veiks su Birute visu smarkumu 
net su dviem pagelbininkais. 
Vienas iš jų bus chicaglečiam 
žinomas kaipo geras chorvedis, j 
tai p. P. Sarpaliua, kitas atva- 
žiuja iš Lietuvos — Olšauskas piučio 27, 1925, 8 vai. vakare 
Dzimdzi-Drimdzi narys.

—F. Gelbudto.

Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas jvyks penktadie
ny. rugpiučio 28 d., 8:30 vai. vak., 
Mildos svetainėje.

Visi komiteto nariai ir organizaci- , 
jų atstovai labai prašomi dalyvauti, 
nes teks svarstyti gana svarbiu klau
simų, — Valdyba.

LSS. Pildomojo Komiteto susi
rinkimas jvyks ketvirtadieny, rug- 

e. Nau
jienų name. Visi P. K. nariai ma
lonėkite dalyvauti siislrinkime.

—Sekretorius.

Gal atvažiuos Chicagon du 
žymus Lietuvos artistai 

i «

Vanagaitis pradės Birutę rengti 
prie koncerto 27 d. rugpiučio. Pra
ktikos jvyks Mark VVhite Square 
ant 30 gatvės So. Halsted St. Pra- 

| džia 8:00 valandų vakaro. Atsilan
kykite ir prisirašykite prie choro.

— Valdyba.
Valstybės 

atvyks 
Dramos

dramos žvaigždės' gal 
dalyvauti Vaičkaus 
Teatre

Gerb. ,J. Vaičkus veda per- 
traktacijas kablegramomls su 
Lietuvos Valstybinės dramos 
premierais, P. Kubertavičium ir 
J. Stanuliu, kaslink jų atvyki
mo į Ameriką ir įstojimo j 
Vaičkaus Dramos Teatrą žie
mos sezonui. Kaip teko patir
ti, gerb. J. Vaičkus bijąs mora
liškos atsakomybės, nes jeigu 
dabar Lietuvos Valstybinę l.ra- 

' mą apleistų gabiausieji ir talen- 
‘ tingiausieji jos artistai — Ku- 

bertavičius ir Stanulis, tai Val- 
1 stybinei dramai priseitų 

kios dienos ir kombinacija di- 
rektoriato iš trijų asmenų — 
ex-gimnazisto ir bankininko 
Kernau&ko, nusibankrutij usio
“Švyturio” bendrovės bendra
darbio Rucevičiaus ir pasižymė
jusio savo prakilniais darbais :r 
nepakastu jautrumu į prie gra
žios lyties Liudo Giros, nieko 
nesugalvotų, kaip tą spragą uz- 
kimštį. Bet pakol kas atrodo, 

į kad svarbiau Amerikos lietu
viams turėti nuolatinį teatrą su

SLA. kuopos pabaigtuvių talentingomis scenos pajėgomis 
/išvažiavimo rengTjai paskeFb- jr turbut, kad žiemos sezonui 
tą vakarą prapuolė su likusiais chieagiečiai susilauks naudingų 
produktais. Susirinkę keletas 
pašalinių pasisukinėjo, muzi
ka/! tai pagriežė ir veikiai išsi
skirstė, nesulaukdami rengėjų. 
O tai įvyko todėl, kad rengė
jai — komitetas buvo labai 
“busy” kitur... —Tas Pats.

šv. Antano tvirtovėj pereitą 
sekmadieni prasidėjo jomarkas 
- bazaras.

■Paprastai pirmą dieną biz
nis geriausia eina, bet šį kar
tą viskas buvo apmiręs; paly- 
gnius su kitais metais šiemet 
biznis yra “poor”. Jeigu ir 
toliau taip bus ir biznis nepa
sitaisys, tai parapijonys “gaus 
velnių”, nee už viską' turi at
sakyti parapijonys, 
žiūrėdami ar patys

kurie 
turi,

duoti ir duoti bažnyčiai, 
sunešė įvairių dalykėlių, 
aukojo, o dabar patys turi 
ir vėl išpirkti tuos pačius 
ktus. Ar tai ne juokinga?
vis tai '‘'Dievui ant garbės”, 
nes luš —truks, o nauja baž
nyčia turi būti pastatyta.

ne
turi 
Jie 
su
eiti 
dai- 
Bet

sun-

ir rimtų svečių iš Lietuvos. At
eitis parodys. —y.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos,

šv. Kazimiero Kapinių Komisijos 
susirinkimas jvyks pėtnyčioj, rugpiu
čio 28 <1., 8 vai. vakarė, Mark White 

i S,quare Park, 30th ir So. Halsted St. 
J Dus pasitarimas komisijos kas link 
i šv. Kazimiero Kapinių direkcijos. 
Malonėkit visi komisijos nariai susi
rinkti. — Komisija.

L. D. L. D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks šiandie vakare, Naujienų na
me. Visi nariai prašomi dalyvauti.

— Sekretorius.

Aušros Spaudos Bendrovės Direk
torių susirinkimas jvyks Pčtnyčioj, 
Rugpiučio 28 d., 8 vai. vakare, Auš
ros raštinėj. Direktoriai kviečiami at
silankyti. '
— P. Galskis, Laikinis Sekretorius.

Humboldt Park L’etuvių Pol. Kliu 
bo mėnesinis susirinkimas jvyks pčt
nyčioj, rugpiučio 28 dieną, 7:30 vai. 
vakare, 3810 Evergreen Avė., Chica
go, III. Nariai malonėkite būti visi 
ant šio susirinkimo.

— A. Walskis, Rašt. ,

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Aš Petronėlė želvaitC paieškai! 
savo (tėdės Adomo Kneito; gyveno 
per daugelį metų Ručine, Wis. Mel
džiu atsišaukti arba kas žino apie 
jį meldžiu pranešti už ką busiu 
dėkinga. P. Želvaitė,

15147 Center Avė., Harvey, III.

JIESKO PARTNERIŲ '
REIKALINGAS partnerys j 

bučernės ir grosernės biznį. Pa
tyrimas nereikalingas. Atsišau- 
kit greitai.

4425 So. Wells St.
Phone Yards 3906

PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne
vedęs, negaliu vienas apsidirbti, ou- 
čerio ir groserio biznyje, kas ne mo
kės tfii pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan A ve.

--------------------—r-—----------------------- i-------------------

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON furnišioti kamba

riai, dėl 1 arba 2 vyrų, 
elektra, vana, šeimyna be 
kų, gera transportacija, 
brangiai. 5846 S. 'La Šalie

yra 
vai-
ne-

PASIRENDAVOJA ruimas 
dėl vieno vaikino, be valgio. Rui
mas gana tinkamas ir geroje 
vieloje.

3344 So. Auburn Avė.
2nd floor front

ĮVAIBĮIS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING BXPERTS 

Long distancc handling.
Turime daug metų patyrimą. 

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 -— Blvcl. 1969 re«.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPOKT PAINTING '

& |IDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižhiokite pas mus 
apie jūsų piumbingų ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SUPPLY CO.

190 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

.ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
* CHICAGO

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Phimbing Supply Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius fumišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų.,Aprūpinant anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių, Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

i REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų ir merginų 
virš 16 metų amžiaus dėl len
gvo dirbtuves darbo. Greitos 
darbininkes gali uždirbti gerą 
algą. A. L. Randall Co.

525 W. 76 Str.
|, Reikia patyrusios merginos 

j Real Estate ofisą. Turi mokė
ti angliškai ir lietuviškai vesti 
stenografiškus dalykus. Rozen-

IEŠKAU Jono Satbaro, Kaltinėnų 
parap., Gaidenų sodos, Tauragės ap- 
skr. 14 metų atgal gyveno Belle 
Valley, Ohio, o iš ten išvažiavo į 
Carnagie, Pa. Ir dar gavome kelis i . - _

laiškus iš Carnagie — vėliau, kur S'kl Lemom (ind Co.
6312 S. Wcstern Avė.

PAII'LšKAU moters ąr mer
ginos prie namų darbo — val
gis, guolis ir geras atlygini
mas'. 1-st floor

3524 So. Ix>we Avė.

tai dingo. Pats arba žinanti, praneš- j 
kitę — busiu dėkinga. Ona Satbarai- •
tė—Steponienė, 3210 S. EmeruĮd Av.

PAJ1EŠKAU savo draugų An
tano Lekavičiaus, kitą kartą gy
veno Denver, Colorado ir Kl. 
Rimdžiaus, gyveno Ąllegheny, 
Pa. Atsišaukite patįs ar kas ki
tas duokit žinoti adresu: JOHN 

•GABRIS, 885 Strong St., Port- 
land, Ore.

REIKALINGA —
Patyrus veiterka dirbti 

tauracijoje.
Atsišaukite:

2113 So. Halsted St.

ręs

MOTERŲ
' .REIKALINGA mergaitė /Urb
ti restauracijoj. Turi mokėti lie
tuviškai, lenkiškai arba slavo- 
kiškai.

1650 Throop St.
Near 18th Street

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ________

REIKIA lietuvių, angliškai 
mokančių vyrų prie telegrafo 
darbo, patyrimo nereikia, $25 
iki $35 į savaitę kol mokinsis. 
M R. WOLKER, 127 No. Dear- 
bam St., Room 601.

ir deli- 
renda pigi, 

Par- 
bu-

PARDAVIMUI grosernė 
katėsscn; geras biznis, 
geri kambariai dėl gyvenimo, 
davimo juiežartls — mirtis, turi 

greitai parduotas. 
Atsišaukite greitai.

1413 E. 58th St.
Telefonas Fairfax 2619

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

ti

PARDAVIMUI pigiajt restauranas, 
tarpe didelių dirbtuvių, biznis išdirb
tas, pigi renda, gera proga uždirbti 
pinigų su mažu kapitalu. Priežastis 
— savininkas serga.

F R. POCIUS
11955 So. Halsted St.

PARSIDUODA restaurantas ir 
furnished room?, tarpe didelių dirb
tuvių, nupirksrt už pusę verČios; pu
sę biznio arba visų; partnerių nesu
sitikimas.

Atsišaukite:
2227 Calumet Avė.

2 lubos

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard La n d Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

~REIKMJNCAS vvačmekeris PARSIDUODA pianas: fie- 
prie taisymo laikrodoliy, turi ram at°vy.ie. Priežastis va
žiuoti savo darbą. ,žiuojam i kitą miestą. Parduo-

Atsišaukite: s^u už $35.00. Matyt galima
4632 So. Ashland Avė. ' i visada. 1358 W. 13th St. Tel.

—-------------------------------------Canal 6672.

REIKALINGA gerų unijistų 
karpenterių.

Atsiliepkite
7926 So. Artesian Avė.

BARGENAS
5 kambarių, vandeniu apšildo

ma cottage, cementiniu beiz- 
mentu ir didele pastoge, kampi
nis lotas 36x125, arti vienuoly
no, kaina $5,500; įmokėti $2,000

J. SINKUS and COMPANY 
809 W. 69th Street

• PIRMOS klesos 
kioj vietoj, verta 
duosiu už $1,500.

5124 Kedzie
Apie 7 vai. vakare šaukit Tel. 

Lafayette 6271.

bučemė, pui-
.$3,200, par-

Atsišaukit:
Avenue

PARDAVIMUI NAMAI 
IR ŽEMĖ

REIKALINGAS janitorius prie 
namų darbo, nevedęs, valgis, 
kambarys ir gera alga.

Atsišaukite
/ 1503 Hoyne Avė.

1 lubos frontas

REIKtA 2 patyrusių shpar
menu ir 4 patyrusių pagelbininkų 
darbas geležies atkarpų jarde.

COHEN IKON & 
STEEL CO.

2034 Southport Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai ir du pečiu, visus rykiu ariba da
limis. Parsiduoda už prieinamą kai
na. Taipgi ir flatas pasirendavoja. 
Matyti galima kasdieną iš ryto iki 
11 valandą. ' •

916 W. 32nd Street
3 lubos iš fronto

- PARDAVIMUI
NANCY BEAUTY SHOP 

parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halstėd Str.
Tol. Roosevelt 8951

GRAŽUS GROJIKUS PIANAS
Vertės $70(1, su benčiumi, kabi

nę! ir rolėmis už $115. Išmokėji
mais dėl gerų žmonių.

2332 W. Madlson Str.

GERAS BARGENAS. Parsiduoda 
Notion krautuvė.. Parduodu kendžių, 
cigarų, ice cream, ir mokyklų reik
menis, maldaknygas ir pasakas. Par
duosiu pigiai, neš gi eitu laiku vyk
stu Europon.

1025 W. 18th Street

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė — noriu parduoti grei
tai, parduosiu pigiai — visą biz
nį arba pusę. Priežastį pardavi
mo sužinosit vietoje.

3651 So. Wallace St.

PARDAVIMUI delikatessen, 
apynių ir salyklos krautuvė. Tu
ri būt parduota iš priežasties li
gos, yra 3 kambariai iš užpaka-s 
lio, rendos $35.

3956 So. Western Avė.

NAMAI-2EMĖ
SHEEHAN WITOUS & CO.

, Pasiūlo greitam pardavimui seka
mus labai gerus bargenus.

2 flatų, mūrinis namas, 6-6 kam
barių, netoli Ogden Park, piešinių 
plytų frontas ir porčius, aržuolo tri- 
mingai visur, furnas ir pečiumi šil
domas, 2 karų garažas, cementinė 
ėlė, kaina tiktai $11,000, cash $3,500.

- - - * - '
5-6 kambarių flatai, furnas ir pe

čiumi šildomas, 2 karų garažas, kai- 
na'‘'tiktai $10,500, cash $1,500.

Geriausioi’e vietoje West Engle- 
woode, gražus, 2 flatų, ant plataus 
loto, 5-6 kambarių, cementinė ėlė. 
kaina $13,200, cash $3,000^

Mansfield Avė., 2 flatų, 5-6 kam
barių, karštu vandeniu ir pečiumi šil
domas, cementinė ėlė, kaina $13,200, 
cash $3,000.

5-6 kambarių, netoli 63rd St. ir 
Paulina St., viskas aržuolo trimin
gas, 2 karu garažas, cementinė ėlė, 
kaina $12,900, cash $3,500.,|----

Naujas, 5-5 kambariu, sun parlor 
flatas, jmurvtas plumbinoras, guru 
šildomas, nuikinje vietoje, kaina tik-

PARDAVIMUI buČerne ir (tai $13,800, cash $3,500.
grosernė^ gerai apsimokantis' 
kampas, Jefferson Parke, 
priežasties kito biznio, turiu par- 
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duoti arba mainyti į gerus lotus netoli 63rd St. ir Ashland Avė., kai- 
arba į gerą karą ir biskį pini
gų. 5857 Lawrence Avenue

Medinis namas, cementiniu parr-a- 
iš tu, cementinis skiepas. 4-5 kamba

rių, karštu vandeniu šildomas, 2 ka
rų garažas, cementinė ėlė, randasi 

na tiktai $8,300, cash $3,500. 
*

Puikus mūrinis bungalow, 6 kam
barių, ant kamno. Marųuette Manor, 
kaina tiktai $8,500, cash $1,500.

4 flatų, mūrinis namas, 7-8 kam
barių, Hanrilton Parke, netoli 72nd, 
garu šildomas, 50 pėdų lotas, kaina 
$24,000, kitus $4,380 j metus, šau
kit savininką, Tel. Vincennes 3823.

2 flatų, mūrinis namas, 6-7 kam
barių, karštu vandeniu t šildomas, 
? karų garažas, kambariai skiepe, 
platus lotas, cash $4,000. Telefonas 
Vincennes 3823.

LOTAI — 60 pėdų, South Shore 
Distriktę, prie Essex, netoli 78th 
St., dalį jmokfti pinigais. 30 pėdų lo
tas ant Prairie Avė., netoli 103 St., 
kaina $1,600, ’Zj cash. Telefonas 
Vincennes 3823.

7 KAMBARIŲ COTTAGE

Visi labai dideli kambariai, 4 mie
gami kambariai, naujai malevotas 
įš lauko, naujas stogas, yra elektra, 
cementinis stogas, karšto vandenio 
boileris ir dūdos gali būti prijung
tos, renda. $13 j mėnesį, netoli 38th 
St. ir Emerald Avė., kaina $4,300, 
$3,000 per 5 metus, užmokėkit equi- 
ty, $1,300, arba biskj jmokėkit, ki
tus lengvais išmokėjimais, šaukit sa
vininką MR. FUNCKE, Telefonas 
Prospect 0715.

PARSIDUODA arba mainau savo 
2 augštų medinį namą. Cementuotas 
beizmentas. 8 ruimai viršui, apačioj 
5 ruimai, grosernė ir bučernė. Fur- 
nace apšildomas, elektra ir maudy
nė. Viskas gerame stovyje. $4,00Q.- 
00 įmokėti, likusius ant išmokėji
mo.

Atsišaukite:
5306 South Union Avė.
Telefonas Yards 1321

PARDAVIMUI modemiškas 
6 kambarių mūrinis namas, 
furnace šildomas, puiki trans- 
oortacija, 2 karų garažas, kai
na, $6250, išmokėjimais.

6622 So. Sangamon Str.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinė rezidencija, 2 lotai, kampi
nis namas, geroje vietoje, yra 
elektra, nebrangiai.

2455 W. Pershing Road 
(39th St.)

MORTGECIAI-PASKOLOS
PARSIDUODA

Minkštų gėrimų krautuvė
Atsišaukite:

iRoosevelt 2939

PARDAVIMUI arba 
ne svaiginamų gėrimų 
pysiu ant loto ar ant

Kreipkitės:
3352 So. Morgan

mainymui 
biznis. Mai- 
bile ko,

Str.

BIZNIS DUODANTIS GERĄ 
PRAGYVENIMĄ 

Parsiduoda ice cream, mokyklos reik
mėm} ir groserio krautuvė, arti mo
kyklos. Ilgas lisa's, 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu su rakandais 
už tikrą pasiulijimą, pardavimo prie
žastis — perskyros.

463G So. Hermitage Avė.
------- --------------------- ---------r--- .....

PARDUOSIU ARBA MAI
NYSIU boarding house ant 
grosernės, bungalow arba 2 
flatų namo. Taipgi turiu $6,000 
cash galiu pridėti prie namo 
jeigu bus reikalas.

Atsišaukite vakarais kaip 6.
4517 So. Washtenaw Avė. •

PARSIDUODA restoranas, se
nai išdirbtas biznis, geras pel
nas, tarp didelių automobilių ša
pų. Parduodu, nes partneriai ne
susitaiko. Galiu mainyti ant ma
žo namo. 2404 Indiana Avė. »

Netoli musų ofiso, mūrinis bunga- 
low, 2 metų senumo, 5 kambarių ii 
miegojimui porčius su stiklais ir 
pleisteriotas. puikus skiepas, su grin
dimis viškai, aržuolo trinvingai, kar
štu vandeniu šildomas, negalit nie
kur nigiau gauti, kaina $8/100, cash 
$2,000.

Marshfield Avė., cottage, 6 kam
barių, furnas šildoma, beržo triminl 
gai, cementinis skiepas, su grindi
mis viškai, cimentuota ėlė. 3 metų 
senumo, kaina $6.500. cash $1,950. 
kitus no $50 j mėnesį, iškaitant vi
sas palūkanas.

/ SHEEHAN WITOUS and CO. 
1654 W. 63rd St.

Tel. Hemlock 1600

2 FLATŲ. 5-6 kambarių, barge- 
nas už cash, moderniškas, beržo 
trimingas, 2 karų mūrinis garažas 
atskirai apšildomas, puikioje

69 St.
toje^ ant Green St., i pietus

Naujienos, 1739 So. Halsted 
Box 601

vic- 
nuo

st.

MAINYSIU lotą ant gero au 
tomobilio. Kampinis lotas, ge
roj vietoj; pirmam pirma pro
ga. M. Rozenski,

6312 So. \Viestern Avė.

PARDAVIMUI namas ir lotas, / 
flatai po 4 kambarius, yra vilkai 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge 
ras biznis, vana ir karštas vanduo 
elektra, gasas, garadžius.

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

ANTRI MORGIČ1AI
Suteikiami a it >6% palūkanų.
Taipgi perkami Trečius Morgičius 

i y* irnYit vnlrtii q
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

Greitas Patarnavimas

Visokios rųšies automobilių pasko- 
'os. Paskolinsime ant jūsų automo- 
liliaus ar jus važiuosite juo, ar pa- 
iksite pas mus. Notos atnaujinamos.
CHICAGO’S MOST CONVEN1ENT 

FINANCING
1837 So. Michigan Avė. 
Calumet 3267 or 3276

J. Woolf.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madlson, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager


