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Tikyba Meksikoje““*“
MM **

zmo

nepersekiojama Minios puolė cerkves ir sumušė 
pamaldas laikiusius šešis 
šventikus

Sovietų spauda patvirtina 
skylimą partijoj

Odesoje kilo žmonių neramu 
mai dėl cerkvių

Jokio tikybos persekioji 
mo Meksikoj nėra

Sovietą spauda patvirtina 
skylimą partijoje

Metodistų vyskupas, atvykęs 
iš Meksikos suko, kad žinioa 
apie persekiojimus 
propaganda

esą tik

Centristai, apsidirbę su kairiai
siais, bijo Trockio vadovauja
mų dešiniųjų

bažny-
M i este,

RYGA, rugp. 4. — Maskvos 
Pravdos šeštadienio leidinys 
kiek plačiau nušviečia pastarą
sias politines atmainas, įvyku
sias sovietų valdžioje, jų tarpe 
pašalinimą daugiau kaip dvie
jų dešųnčių žymių komisarų ir 
pastatymą jų vietose mažiau 
žinomų komunistų valdininkų. 
Pravda patvirtina visus pir
mykščius pranešimus, kad ko
munistų partijos eilėse vyksta

MASKVA, rugp. 4. — Tele
gramos iš Odesos praneša, kad 
ten kilę rimtų neramumų. Riau
šės kilusios dėl perdavimo kelių 
senųjų stačiatikių cerkvių nau
jajai, taip vadinamai “Gyvajai 
bažnyčiai.”

Pikta minia įsiveržus į vieną 
cerkvę, kur šeši stačiatikių 
šventikai laikė mišias, ir puo
lus šventikus. Moterys spjau
džiusios šventikams į veidi\s, 
tuo tarpu kai kiti stengęsis juos 
gelbėti. j

Tik atvykusiai milicijai paga-1 
liau su dideliu vargu pavykę 
riaušininkus suvaldyti ir šventi
kus išgelbėti, nors jie jau buvę 
skaudžiai sumankyti. Riaušėse Į 
viena mergina buvus pavojingai 
sužalota.

Pasak pranešimų, kova tarp 
šalininkų senosios 
bažnyčios ir naujos 
bažnyčios
virus jau nuo birželio mėnesio, 
ir dabar ji perėjus į atviras į 
riaušes.

ortodoksų 
“gyvosios 

dėl cerkvių Odesoj Į Pacific and Atlantic Photo]
A?*J. Maloney (Los Angeles, Cal.) laiko savo dukterį, kuri 

| tapo pripažinta tobuliausiu fiziniu žvilgsniu kūdikiu visoj Cali* 
Į foribjoj-

Jungtinių Valstijų ir Vo 
kietijos finansininkai tu 

rėš konferenciją
Maskva gavo Iš Amerikos I Britą ultimatumas Indijos 

, kunigaikščiui

pavartoti 
bažnytinei

Metodistų episkopalų 
čios vyskupas Meksikos 
George Miller, kurs dabar at
vyko kelioms dienoms į Chica- 
gą, vakar pareiškė, kad jokių 
religinių persekiojimų Meksiko
je šiandie nėra. Vyskupas sa
ko:

“Uuoliai skleidžiamos Jungti
nėse Valstijose žinios apie ta
riamus religinius persekiojimus
Meksikoj yra tik propaganda, rimtas skylimas. 
kurios tikslas yra pristatyti da-Į Pirmesnius pranešimus apie 
lykus taip, kad atrodytų, buk tą skylimą Maskva buvo piktai 
Meksikos valdžia atkrito į tam- nugynus, o užsienis priėmė juos 
si uosius viduramžius ir dabar skeptiškai, 
vartoja prieš katalikų bažnyčią 
tuos pačius metinius, kuriuos 
pastaroji taip energingai varto
jo prieš išpažintojus kitų tikė
jimų visose šalyse, kuriose tik

/Romos katalikų bažnyčia buvo 
įsiviešpatavus.

“Meksika šiandie turi geriau
sią valdžią, kokią ji yra kada 
turėjusi, ir jei ta valdžia da
bar buvo priversta 

' griežtų priemonių
situacijai kontroliuoti, tai, ma
tyt, tam buvo priežasties.

“Priežasties yra. Dalykas 
toks, kad katalikų kunigai Mek
sikoj atvirai atsisakė klausyti 
krašto įstatymų ir įsikandę ki
šo nosį į politiką. Dabar jie or
ganizavo ekonominį boikotą, at
virai prisipažindami, kad jie no
rį subankrutinti kraštą ir tuo 
budu nuveikti valdžią.

“Katalikų kunigija visados 
priešinus demokratijos -išsirutu- 
lojimui ir visuotino žmonių 
švietimo progresui. Bet dabar ji 
Meksikoj garsiai rėkia “tikėji
mo laisvės’’.

“Aplamai imant, Meksika vi
soj savo istorijoj niekados ne
buvo geresnėj padėty, kaipT kad 
šiandie. Dabartinė valdžia su
sitinka su daugeliu kliūčių, bet 
vis tik ji yra padarius jau gero 
progreso krašto ekonominio at- 
steigimo darbe. Meksika reika
linga tik užuojautos ir morali
nės paramos.”

Dabar gi oficialiai 
sovietų laikraščiai patvirtina ne 
tik dabartinį skylimą, bet ir 
pirmesniuosius.

Dabartinis skylimas, pasak 
komisaro Bucharino, parėjęs iš 
to, kad dabartiniai vadai sten
gęsis bolševizmą modifikuoti 
taip, idant davus progos ūkinin
kams atsigriebti. Pirmiau ūki
ninkai vis giliau ir giliau bridę 
į vargą, dėl to ir Rusijos žemės 
ūkio produktų eksportas vis 
menkėjęs. Nesenai buvus pri
imta kitokia politika, kuri turė
tų užtikrinti ūkininkams doras 
kainas jų produktams, taip, kad 
jie galėtų pirktis reikalingus 
sau padarinius ir manufaktūros 
prekes

Tuo budu, pasak Bucharino, 
norėta padidinti eksportas ir 
sustiprinti smunkančios sovietų 
pramonės.

Zinovjevas betgi buvęs tam 
priešingas. Jis tvirtinęs, kad 
keisdama savo programą tikslu 
patenkinti buržuazijos ir ūki
ninkuos reikalus pati komunis
tų partija virsianti buržuazine. 
Del to Zinovjevas stojęs opozi
cijom ir jei jo sąmokslas butų 
pavykęs, komunistų partija bu
tų buvus kovojančių tarp sa
vęs grupių suskaldyta ir Rusija 
butų atsidūrus naujos pseudo- 
komunistinės revolicijos nas
ruose.

BEBLINAS, rugp. 4.
daliai praneša, J$ad Dr. ILjal- 
mar Schacht, Heichsbanko pir
mininkas, ir Benjamin Strong, 
Ne\v Yorko Federalinio Bezer- 
vos banko valdytojas, susitiksią 
kur nors ne Vokietijoj dėl pa
sikalbėjimo. Pasimatymo no
rįs p. Strong, tečiaus konferen
cijoj apie aktingą Vokietijos 
dalyvavimą Francijos franko 
stabilizavimo planuose negalė
sią būt nė kalbas.

Heichsbanko pirmininkas šiuo 
tanai yra Holandijoj, išvykęs 
atlankyti savo šeimyną.

Ofi-

Pirmojo Internacionalo 
dokumentu kopijas Reikalauja, kad j svarbias ad

ministracijos vietas butų ski
riami britų valdininkai

2,000 geležinkelio dar
bininkų gavo dau

giau algos

Protestuoja dėl Bulgarijos 
mifadžy žygiu

VIENNA, Austrija, rugp. 4. 
— Iš Sofijos praneša, kad Fran
cijos, Anglijos ir Italijos atsto
vai įteikę Bulgarijos užsienio 
ministe/iui protestą dėl tariamų 
komitadžų (partizanų) 
m\j į Jugoslavijos ir 
jos teritorijas.

Užsienio ministeris
kad Bulgarija, kaip lig šiol taip 
ir toliau, darysianti visų pa-1 
stangų išlaikyti taikąs Balka-i 
nuošė.

įsiverži-
Bumani-

atsakęs,

. MAI>lSON,ĄVVis., rugjU-J.
Wisconsino universitetas pa* 
siuntė Marxo-Engelso Institutui 
Maskvoj du šimtu fotostatinių 
Pirmojo Internacionalo laiškų ir Britų vyriausybė 
rankraščių kopijų, kurios bus 
suvartotos sovietų įstaigos ruo
šiamai išleisti pilniausiai socia
lizmo istorjiai. Minėta laiškų 
kolekcija tai yra vieninteliai 
pasauly Pirmojo Internacionalo 
darbų rekordai, kai Internacio
nalo centras buvo 1872 metais 
perkeltas į New Yorką.

I Dokumentai pirmiau priklau
sė Hermanui Schlueteriui, New 
Yorko vokiečių socialistų dien
raščio “Volkszeitung” redakto
riui. William English Walling 
juos nupirko ir, prieš penkiolika 
metų, padovanojo Wisconsino 
Valstijos Istoriniam Knygynui, 
kurio žinioje jie dabar ir yra.

Maskviškiam institutui pra
šant, VVisconsino Universiteto 
istorijos profesorius Selig Peri
mai! padarė dokumentų fotogra
fines kopijas ir pasiuntė. Laiš
kai rašyti trimis kalbomis, ang
lų, francuzų ir vokiečių.

LONDONAS, rugp. 4. —Pra
nešimai iš Bombejo sako, kad 

Indijoj pa
siuntus Hyderabado kunigaikš
tijos valdovui stiprų ultimatu
mą, reikalaudama, kad j svar
bias administracijos vietas bu
tų paskirti valdininkai britai. 
Tatai turį būt padaryta iki šio 
mėnesio 20 dienos.

Britų vyriausybe sako, kad 
visoj Hyderabado kunigaikšti
joj įsivyravus korupcija, kad 
valdininkų vietos pardavinėja
mos už pinigus, kad teisėjai pa- 
pirkinėjami, o postai, kuriuos 
laikė užėmę britų valdininkai, 
tapę panaikinti.

Laužo katalikę kunigu . 
streiką Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
4. — Kuo pasibaigs dabartinis 
katalikų kunigijos streikas 
Meksikoj, parodys ateitis, bet 
kunigų tarpe jau pradeda atsi
rasti “streiklaužių.“ Kunigas 
Dimas Anguisano, Alvarado, 
Vera Cruz valstijoj, klebonas, 
parašė prezidentui Callesui lai
šką, kuriame jis pareiškia, kad 
jis pripažįstąs valdžios religi
nius įstatymus ir jų klausysiąs, 
ir prašo, kad jam butų grąžin
ta Alvarado bažnyčia, kuri jau 
buvo miesto vyriausybės "pa
skirto piliečių komiteto perim
ta. '

Prezidentas Calles tuojau da
vė įsakymą grąžinti bažnyčią 
kunigui Anguisanui.

Bažnyčios beveik jau visur 
yra perimtos miestų vyriausy
bių globon ir laikomos atdaros 
žmonėms, kurie nori eiti į jas 
melstis.

Kunigijos paskelbas ekonomi
nis boikotas, kuriuo jie tikėjosi 
“paklupdyti” valdžią, lauktų 
vaisių nedavė. Biznis eina kaip 
ėjęs.

Meksikos Miesto Prekybos 
Bumų Konfederacija, kuri yra 
centralinis viso krašto prekybų 
rūmų organas, į Meksikos Dar
bo Federacijos paklosimą, kaip 
ji žiūrinti į kunigų paskelbtą 
boikotą, atsakė, kad su tuo boi
kotu ji kovosianti visa energi
ja, kartu laikydamos nuošaly 
nuo bet kurių religinių ginčų.

Tolygų pareiškimą padarė ir 
Pramonės Romų Konfederacija, 
pridurdama, kad ji kooperuos 
su kiekvienu judėjimu krašto 
pramonei apsaugoti.

Slaptos degtinės varyk
los ekspliozija

LOS ANGELES, Gal., rugp. 
4. — Vienuos namuos čia va
kar įvyko slaptos degtinės va
ryklos ekspliozija, kuri uždegė 
namus ir juos sunaikino. Ugny 
žuvo du maži vaikai, o viena 
moteriškė ir du vaikai buvo pa
vojingai sužeisti.

Illinois kasyklos pradės 
vėl dirbti

116 asmenų žuvę per 
potvyynj Japonijoj

Lietuvos žinios.
Svėdasuose “fašistai” 

issiaiskino
Ūkininkų sąjungos ir pavasari

ninkų šulas Giečiunas “fašis
tų” štabo viršininkas

SVĖDASAI. [LžJ. — Pasta
ruoju laiku policijai pavyko su
sekti “fašistų” lizdas. Užvesta 
byla ir, rodos, visu rimtumu 
vedama. Liudininkai rimtai pri- 
parodč, kad Jonas Giečiunas 
viešai žmonėms skaitė “fašistų” 
lapelius, pritarė jų turiniui ir 
nemažai reiškė simpatijos “fa
šistinei” literatūrai. Dabar pa
aiškėjo, kad neabejotinai san
dėlis “fašistinių” lapelių buvo 
pas Giečiuną ir jis juos platino 
tarpe žmonių su savo pagelbi- 
ninkais. norėdamas žmonėms 
įvaryti baimės, kad šie nebal
suotų už kairiuosius. Giečiu
nas yra ūkininkų, sąjungos šu
las, šaulys ir nuo “Pavasarinin
kų”? išrinktas į valsčiaus valdy
bą. Tas policijos atidengimas 
baisiai sujaudino kleboniją, ku
ri susirūpinusi Giečiuną gelbėti.

Brolis brolį papjovė
KAUNAS. — Birelio mėn. 

naktį iš 20 į 21 *d. ant plento 
link Birštono Nemaniūnų vai. 
Alytaus apskr. rastas su per
durtu, kaip matyt — peiliu, 

[kairiuoju šonu nežinomo as- 
mens lavonas.

Kriminalinės policijos valdi
ninkams vietoje ištyrus, pasiro
dė, kad lavonas yra pil. Pašečo 
Vinco, gyv. Gelažunų kaime, 
Nemaniūnų vai. Alytaus apskr.

Nustatyta taipgi, kad ji nu
žudė jo brolis Andrius, su ku
riuo jis turėjo senus kivirčius 
dėl palikimo pasidalinimo.

Į Taip birželio 20 d. apie 10 v. 
vakaro tuodu broliai susibarė 
ir įalų gale susipešė. Besi mu
šant Vincas iš namų išbėgo, o 
Andrius pasileido jį vytis plen
tu ir pasivijęs smogė Vincui 
peiliu į šoną, kuris pataikė į šir
dį, nuoi ko Vincas tuojaus mi
rė.

CAPET()WN, Pietų Afrika, 
rugp. 3. — šiandie mirė John 
Merriman, vienas žymiausių 
Pietų Afrikos diplomatų. Prieš 
keliolika metų jis buvo Pietų 
Afrikos premjeras ir iždo mi
nisteris.

NEWPORT NEWS, Va., rug
pjūčio 4. ■*— Langley aviacijos 
lauke vakar užsimušė du Penn- 
sylvanijos nacionalės gvardijos 
lakūnai, kapit. John Batty ir 
James Cheesman, jų aeroplanui 
nukiltus žemėn.HARRISBURG, Ilk, rugp. 4. 

— Saline County Coal Corpo
ration šiandie paskelbė, kad jos 
kasyklos No. 3, kurios per pen
kis pastaruosius mėnesius buvo 
uždarytos, dabar vėl pradės 
dirbti. Tose kasyklose papras
tai dirba 600 darbininkų.

Ruošias taipjau pradėti dirb
ti tos kompanijos kasyklos No, 
2, kurios yra Ledforde.

Wasson Coal kompanijos ka
syklos No. 1 ir 2, kurios stovė
jo uždarytos per penkis mėne
sius/žada irgi pradėti dirbti.
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NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

• i • - ’

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

• išmokėjimą. t
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS -
1739 So. Halsted St Chicago, III.

TOKIO, Japonija, rugp. 4. 
|— Paskiausiais apskaičiavimais, 
per potvynius, kurie atlankė Ni- 
igatos prefektūrą, žuvę 116 

. žmonių. Trysdešiipt trys kūnai 
surasta. Vanduo visur jau bai-

PAiRYŽlUS, rugp. 4.—Prem- gia atslūgti.

Poincare planuoja naują 
vidujinę paskoląNors su radikaliniais dezerti- 

rais buvę pasielgta kaip rei
kiant, sako Bucharinas, komu
nistų partijai gresiąs betgi' 
dar didesnis pavojus iš konser- 
vatingųjų ekstremistų, Trockio 
vadovaujamų, kurie propaguoją 
mesti komunizmą, pripažinti 
Rusijos skolas svetimoms vals
tybėms ir atidaryti duris užsie
nio kapitalui.

Nuo pat bolševikų perversmo 
Busiją valdė komisarai, kilę iš

BLOOMINGTON, III
4. — Chcicago & AJton geležin
kelio kompanija pridėjo 1^2 
nuoš. valandai daugiau algos vi
siems geležinkelių dirbtuvėse 
dirbantiems darbininkams ir 
mechanikams. Algų padidini- 
mas, liečiąs apie 2,000 darbinin-1 tautų, kurios prieš revoliuciją 
kų, galioja ir už praeitą laiką buvo senosios caro valdžios per- 
nuo šių metų liepos 15 dienos.

rugp.

sekiojamos. Svarbiausi jų buvo 
žydai, lenkai, latviai ir gruzinai. 
Ta senoji gvardija betgi spar
čiai nyksta, ir Bucharinas nu
siskundžia, kad komunistų par-

WASHINGTONAS, rugp. 3.
— Valstybės sekretorius Kel- 
legg šiandie panaikino embargo 
eksportavimui į Meksiką neka-Įtijos narių tarpe didėjąs nacio- 
rinių aeroplanų. nalistinis jausmas. Jie esą ait-

jeras Poincare Šiandie pranešė 
atstovų buto finansų komisijai, 
kad kai tik situacija leisianti, 
gal būt apie rugsėjo pabaigą,) 
valdžia planuojanti paskelbti. 
didelę vidujinę paskolą. Vy-, 
riausybės tikslas esąs konsoli- I 
duoti visas vidaus paskolas ir ' 
stabilizuoti franko vertę.

Degus laivas pabėgo 
nuo gelbėtojų

SįORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę ir nenusi- 
riai priešingi remti ilgiau tre- stojęs oras; maža atmainos 
čiojo (komunistų) internaciona- temperatūroj; vidutinis mainą- 
lo veikimą; jie Rusijos ekono- sis vėjas. 
im,nj atstumą stata aukščiau, Vakal. tmperatura siekg 
I • * I • • • « • I I t • ' nimufn 68°, maksimum 87°hnę revoliuciją, kuri dabarti-,
niams vadams vis dar tebesivai- Į Šiandie saulė teka 5:47, lei- 
dena už orizonto. džiasi 8:05 valandą.

mi- 
F.

SABASOTA, Fla., rugp. 4.— 
Vakar buvo pastebėtas degąs 
jūrėse, septynias mylias nuo 
Venice, laivas. Pagalbos duoti 
tuojau pasiųsta laivas su žmo
nėmis, bet gelbėtojams besiarti
nant, degąs laivas apsisuko ir 
pabėgo. .Valdininkai mano, kad 
tai veikiausiai buvęs svaigiųjų 
gėrimų kontrabandos laivas, 
kurio žmonės, matyt, nusitarė 
geriau atsisakyti nuo pagalbos 
ir bandyti patiems gaisrą užge- 
syti, ne kad patekti į vyriausy
bės rankas.



Massachusetts
Massachusetts yra skaitlin

giausiai apgyventa, iš šešių Nau
jos Anglijos, valstybių. F šiau
rius šios valstybės randasi Ver- 
mont ir New Hampshire, į ry
tus iMassachusetts įlanką ir At- 
lantiko Okeanas, į pietus Bhode 
Jsland ir Connecticut, į vakarus 
Rhode Island ir New YoYk’as. 
Massachusetts indijonų kalboj 
reiškia “didžiųjų kalnų vieta”. 
Valstybės vakarinėj daly randa
si Appalachian kalnai. Rytinė 
dalis taipgi kalnuota, pietrytus 
žema ir pieskuota. I vakarus 
randasi derlinga Connecticut 
ui>ės apielinkė. šioj valstybėj 
randasi garsus Berkshire kal
nai, kur vasaros laike gyvena 
miestų turtuoliai.

valstybės svarbiausia 
Connecticut upė, bet 
dar trys, Housatonic, 
ir Merrimac. Nbrs,

Šios 
upė yra 
randasi 
Hoosac
apart Merrimac upės, šitos upės 
nėr tinkamos laivams plaukioti, 
jos su kitoms upėms ir upelėms 
priduoda užtektinai vandeninės 
pajėgos užlaikyti šios valstybės 
industriališkų išsiplėtojimų.

Pramonės. Kaslink padirbtų 
daigtų vertės, šita valstybė už
ima ketvirta vieta Su v. Valsty
bėse, bet gyventojų skailiuje 
stovi septinta. Yra didžiausias 
medvilnių audimo, čeverykų, iš- 
dirbtos-odos, ir popierų pramo
nės centras. Suvirs 100,000 
žmonių dirba jos medvilnių au
dimo fabrikuose, ir suvirs 86,- 
000 žmonių čeverykų fabrikuo
se. 1923 m. išdirbysčių cenzas 
paduoda* 10,531 Įstaigas su 667,- 
758 darbininkais, kurie uždirbo 
$798.267,701 algoms, jų padirbti 
daigtai verti $3,583,000,000.

il.aivų bud kojini o vietos ran
dasi Bostone, Ųuincy, Newbury 
Port ir Salem. Fall River, j 
Lovvell, New Bedford ir Law- j 
rence yra šios šalies medvilnių 
audinio centrai.

Bostonas yra didžiausias 
jystčs uostas Amerikoj.

žemdirbystė. Kadangi 
valstybėj randasi tiek daug
molini, ir jos taip visur išsiplė
toję, nėr reikalo tad daug kal
bėti apie žemdirbystę. Dabar
tės randasi tik 32,001 ūkė iš 
7,719 akrų apskritai. Kalnuoti. 
žem$ nelaniai ^gera javams, ii 
vien tik žmonių energija padarė 
ją derlingą. Connecticut upės 
kloniai valstybės derlingiausia 
vieta. Vietiniai baltieji ūkiniu 
kai operuoja 22,950 ūkių, sve
timtaučiai 8,930 ūkių, ir kitas 
u kės negrai ir indijonų. Tarpe 
produktų turime pieno produk
tų, bulvių, šieno, obuolių ir me
daus. 1920 metais javai buvo 
verti $53,700,925.

vų, kiti yra svetimšaliai (1920 
m.—238,919) arba čion gimę 
svetimų ar maišytų tėvų.

Bostonas yra Naujos Angli
jos komercinis metropolius,, ir 
centras labai apgyvento pramo
ninio distrikto. - Beveik 25 nuo
šimtis visų Massachusetts fabri
kų randasi Boston’e —, dau
giausia odų, geležinių daigtų, 
mašinerijų, drabužių, muzikališ- 
kų instrumentų, knygų, cukraus 
ir t. t.

Haverhill, su 48,084, ir Lynn 
su 108,542 gyventojais yra di
džiausi čeverykų centrai, kuo
met Lowell su 116,542, Law- 
rence su 90,136, Fall River šu» 
129,662 gyventojais ir New Ri
ver turi daugybes pramonių su
rištų su medvilnių pramone. 
Viename fabrike kasdien 12,000 
kepurių pagaminama.

Cambridge ,trys rųylios iš Bo- 
ston’o, su 120,053 gyventojais, 
turi įvairias pramones, pianų, 
vargonų, meblių, automobilių, 
knygų ir t. t. Čionais randasi 
garsus Harvard Universitetas 
įsteigtas 1636 metais. Pirma 
spausdinamoji mašina buvo var 
totą Cambridge. Dabartiniu 
laiku suvirš 30 leidinių atspaus! 
dinama Cambridge.

Tarpe kitų industriališkų cen
trų galime paminėti.

Somerville, Boston’e priemie
stis (99,206 gyventojais) turi 
mėsos pakavimo vietas, miltų

(Seka ant 3-čio pusk)

Reikalaudami

RAKANDU

žve

šioj 
pra-

lki ASS AC H U SĖT TS MI ESTĄ 1.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Dideles Krautuves

sulig gyventojų skaitliaus uži
ma* penktą vietą Suv. Valstybė
se. Puritanų Įsteigtas 1630 me
tais. 1920 metais turėjo 748,- 
060 gyventojų. Tik 181,811 
Šiandieninių Boston’o gyvento
jų, yra vaikai vietinių baltų te-

Peopksjuroifm'e (omptiittf

1922-32 So. Haisted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kumpas ųichniond Gt.

Latvių1 Mokslininkų Draugystė
• • Rengia

' NAKTINĮ PIKNIKį
šeštadieny j, Rugpiučio-August 7 d., 1926 

GRAND TAVERN
Grand Avė- ir Manhattan Road, Franklin I'ark, III.

Šokiai ir kiti pasilinksminimai ant šviežio oro. Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia Rengimo KOMITETAS

BABRAVIČIAUS REKORDAI
.Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rekordų Skyrius Įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį: ' \ s

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune uŽrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko ”Dudel8’ (10 colių, 76c) Ir “Stasys” (10 colių, 
75c). z

Už persiuątimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ

Ketvirtadienis,,ii111, . ,

, • , \ \
... •„ ' , a s.-- ;

’ » «■■ » ** *#,.». , . „ r į

Patarimas Draugystėms
Kaip gauti 9% už indelius ir padidinti jos turtą ,

Amerikos lietuvių draugystės turi po 
keletu tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimtį. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko į Lietuvos Koperacijos Bankų.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
yus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtų ir indėlius dviguba atsakomybė. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos f i- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu.

Lietuvos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žeme, užtai jam ne
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar 
tai butų ekonomines, ar politinės. Kopera
cijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausiems bankams kitose 
šalyse.

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

PINIGŲ SAUGUMAS

ši m čia i mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4!4% ir sukakus 
metams — Visa tai prisiunčiama če
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais. -

Kiekvienas narys norintys padaryti ge-; 
rą savo draugystei privalo pakelti šį klausi-; 
mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti,1 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymą, turės iš 
jo didelę naudą sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ukj.

Šituo pasiulymu jęali pasinoucloti kiek-: 
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje 
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo ląukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti į savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra pątogesniff negu 
investmentas ant morgičių ar bonų.

PILNAI UŽTIKRINTAS

Rugp. 5, ’26

t?

>< ?

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS 
KAUNAS, LIETUVA, ' ■ 

Visais reikalais ir su indėliais kreipkįtės į Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

NAUJIENŲ BENDROVE
1739 So. Haisted St., Chicago, III.



Ketvirtadienis, Rugp. 5, ’26 NAUJIENOS, Chlcago^-Ill.
„Plauk po Amerikos Vėliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione i
LIETUVĄ z
tik $203.00 ir brangiau

per Bretnen ar Chcrbourg
Darykite dabar planui raliuoti tėvynėn smagioje 

draugijoj jųtų tautiečių. Rugsėjo mėnesį yra paruošta 
tam tyčia orirengimat Lietuviams, kūne plauks ant 
Suvienytų Valstijų Valduos valdomo ir operuojamo 
Uivo S. S. REPUBLIC

kuris išplauks ii New Yorko Rugsėjo 9 
arba puikaus kaip palocius

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks rugsėjo 29.

Įrengimai ant visų United States Lines laivų yra 
garsus po pašau IĮ. Rasite erdvius kambarius, pla
čius dėmus, apsčiai gero maisto.

Apie iiplaukimus laivų 
SS. LEVIATHAN 

SS. GEORGE VVASHINGTON—SS. REPUBLIC SS. 1‘RES HARDINO---S.S. PRES. ROOSEVE1.I
klauskite vietos agentu arba rašykite pas

Massachusetts
(Seka nuo antro pusi.)

I Iii sb. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

NAUJI KORDAI
$3.9530 X 3'2 KORDAS

32x1

Balloonai 
29x4.40—$ 6.85 
30x4.95—$12.00 
30x5.25—$14.00 
31x5.25—$14.00 
32x6.00—$16.50 
33x6.00—$16.50 
32x6.20—$16.50

BEE TIRE CO.
1350 SO. VVAEASH AVĖ.,

' Atdara Nedėliomis iki 2 v. po pitt šeštadieniais iki 9 v. vak.

Nauji Kordai 
-$ 6.95 
$ 6.95 
$ 6.95 

32x4 54—$11.95 
33x4 h—$11.95 
34x4'/į—$11.95 
30x5 —$15.00 
33x5 —$15.00 
35x5 —$15.00

malūnus ir geležies fabrikus.
| Roxbury, irgi netoli Boston’o 
(75,000 gyventojų), turi che
miškų fabrikų ir kitų pramonių

Į Holyhoke (60,892 gyvento 
jais), gamina daugiausia rašo
mos popieros ir konvert, samdo 
apie 5,000 žmonių 26 fabrikuose, 
turi ir kitų išdirbysčių.

Ųuincy (60,131) aštuoniom
. mylios iš Boston’o, turi granito 
skalei i nyčių, misingo ir geležies

| šapų.
Malden (51,789), turi didžiau

sia guminių čeverykų fabrikų 
visoj šalyje.

Chelsea (47,505) gamina ma-, 
šinų šapų produktus, guma, če- 
verykus ir t. t.

IINIIIIIIIffllIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIN

DAUNORASAUTO SALES

Plymouth yra Naujos Angli
jos seniausias miestas, čionais 
randasi Pilgrimų svetaine.

Gyventojų Skaičius. 1920 
metais cenzus duoda šiai valsty
bėj 5,852,356 gyventojus. Spar
tus išsipletojinias industrinių 
centrų privertė beveik 94.8 nuo
šimtį gyventojų apsigyventi 
miestuose. Apie 28 nuošimtis 
gyventojų yra svetimšaliai. Iš 
2,725,990 vietinių, tik 1,230,773 
gyventojai, yra vaikai vietinių 
tėvų, suvirs pusė yra svetimų I 
ar maišytų tėvų. Iš svetimša- I 
lių, 262,021 paėjo iš Kanados, 
183',171 iš Airijos, 117,007 iš 
Italijos, 20,789 iš Lietuvos ir t.t.

Sulig 1920 m. cenzos Boston’e 
buvo 238,019 svetimšalių (4,127 
lietuviai) Fall River, 42,331 sve
timšaliais, Lowell 38,040, Wor- 
cester 53,418, Cambridge 32,104, 
Springfield 31,250 ir Lynu 27,- 
858.

Išskiriant Goston’a, Worces- 
ter’is yra šios valstybės svai- 
biausias miestas. Cenzas paduo
da 4,220 lietuvių Worcesteryje.

Sakoma kad Hartholomovv 
Gosnold buvo pirmas europietis 
kuris atvyko į Massachusetts 
valstybę. Jis atvyko 1602 me
tais. Yra pranešimai ir kitų 
ekspedicijų, ypatingai Lief Eric- 
son’o ekspedicija 600 metų ank- 
ščiaus. Netoli Boston’o stovi 
bokštas atminčiai kito senoviško 

Į norvegiško apgy veninio — va
dinto Noremhega.

Baltų žmonių apgyvenimai 
nebuvo pasekmingi pakol anglų 
separatistai, ieškodami tikeji- 
miškos laisves, atvyko į Provin- 
cetown Harbor, ai/t laivo May- 
flower, lapkričio mėnesy 1620 
m. Nepaisant sunkių laikų ši
tie Pilgrimai apsistojo ir pradė
jo kolonizuoti šitų valstybę.

Į Trimis metais vėliaus, grupė 
anglų žvejų apsigyveno Salem’e.

Šios dvi kolonijos įsteigė te- 
okratiškų valdžių. Per ilga lai
kų tikėjimiška neapykanta gy
vavo. Roger VVilliams ir kiti, 
kurių nuomonės buvo pavojin
gos, buvo išvaryti. 1692 me
tais žmones buvo baudžiami ra
ganyste.

Prieš revoliucijos karų, Mas
sachusetts buvo centras šiauri-

nių sukilimų “Boston Tea 
Party” buvo pradžia sukilimo 
prieš taksavimų be reprezenta
cijos. Pirm revoliucijos kova 
prasidėjo Lexingon’e.

Massachusetts taipgi vedė 
kovų prieš vergiją ir pristatė 
160,000 vyrų unijos pulkams per 
civilį karų. ' (FLIS),

Daktarai Sako, kad Negeras 
Virškinimas ir Užkietėji
mas Vidurių Pagamina 

Daug Ligų
Visi. NesinagunVji Dabar 

Greitai Prašalinami su Nau
jomis Gyduolėmis

Jei Juru daktaras dar nėra jums jų 
sakęs, eikite pas aptiekorių ir gaukite 
telj. Jos vadinasi Nuga-Tone. 
lonios vartoti ir jus galite 
mėnesiui apie už $1.00.

Tie yra

IšbėrimaiZ
Jei jus turite Išbėrimus arba kitų 

kokia odos ligą, nusipirkite baksel) 
Cadum Olntment. Jis prašali na metė* 
jimų tuojau*, lis labai gerai gymi ta> 
odos vietas kurios vrn užkrėsto.- liga 
ir yra paraudonavusios Cadum OtnV 
ment taipgi geras nuo spuogų šlakų 
puėkų, išbėrimų. ' suskirdusios odos 
karščio, pilės, slogu išbėrimų deder
vinių. niežėjimų, j+lt ręstų dedervinių 
išsibrėžlmų persipinvimų. ausidreski 
mij, skaudėjimų Aaėų nudegimų ir tl 
•Jei jus negn.ite guuti Cadum Oinv 
ment savo aptieko.ie tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical. Companyi 
576 Fiftli Aver.ute New York

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

pritaiko 
stiklai

akis — 
šlifuoti 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jan J. Sinelana
OPTOMETR1STAS 

1801 South AKhland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augšto virš Platta ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

- šios Valstybės įstatymai.

JORDAN PEERLESS
Didžiausi* išpardavimas naujų automobilių; taipgi senų

Overland vasarine

•Nash vasarinė .............. . ........ $75
Elgin vasarinė ................. ......... $75
Buick vasarinė ....... — ......... $50
Buick vasarinė .............. ...... $250
( ant* vasarinė ............... ...... $200
St ui z vasarinė ............... ...... $325

$150

Cadillac žieminis --- ............. $650
Hudson žieminis ............. $650
Chevrolet žieminis ... ............. $450
Chandler vasarinė .... ............. $175
Moon vasarinė ......... ............. $200
Cleveland vasarinė . ............. $150

reikalauti 
jeigu neturi 

dalį jeigu yra

ineigųi taksų
Visi automobiliai parduodami ant lengvų išmokėjimų.
Neužmirškite pasiimti pinigų važiuodami, kad nereikėtų grįžti atgal 

be automobiliaus.

DAUNORAS AUTO SALES
4032 Archer Avenue

SUDRIKO PIANU KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikališka krautuvė. 
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

Gulbransen Registering Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

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

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budnikas parduotų juos.

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

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

Sekantieji Massachusetts val
stybės įstatymai užinteresuos 
svetimšalius.

Vyras, žmonai mirus, gali lai
kyti, kol gyvena, trečių dalį jos 
žemės, žmona gali 
pusę vyro turto, 
vaikų, ir trečių 
vaikai.

Valstybė turi
įstatymų. Nuo algų ir užsiėmi
mų reikalauja D/į* nuošimti, 
yra paprasti paliuosavimai.

Apsivedimo įstatymas reika
lauja parašyta pranešima ant 
specialės blankos vieno iš daly
vaujančių asmenų arba tėvo ne
mažinus kaip penkias dienas 
prieš vestuves.

Negalima paimti moters turtą 
užmokėti vyro skoloms, jeigu 
tas turtas mažiaus kaip $2,000 
vertės.

Persiskyrimo priežastys šioj 
valstybėj yra » svetimoterystė, 
žiaurus pasielgimas, apleidimas 
per tris metus, girtuokliavimas, 
ir t. t. Galima gauti persisky
rimų, jeigu vienas arba kitas 
pasodintas valstybės kalėjime 
per penkius metus arba ilgiaus.

Valstybė turi kompensacijos 
įstatymų. Savaitinės kompen
sacijos ratos yra nuo 7 iki 16 
dolerių į savaitę, augščiausia su
ma už visiškų sunegalėjimų yra 
$4,000.

Apie Massachusetts istoriją.

Vietiniai gyventojai šios val
stybės buvo Algonųuin šeimy
nos indijonai. Ir net iki šiai 
dienai upės, ežerui, kalnai nešio
ja indi jonų vardus.

Rusiškes ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

$514-16 Roogevelt Rd 
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

“Atspaudinkit tų kas para
šyta viršui mano pavąrdės 
r pasakykit visiems kenčiantiems 

nuo niežiančios ir suskirdusios odos,( 
kad jie gali išsigydyti su Severa’s 
Esko, Kuomet aš kentėjau nuo odos 
niežiejimo, aš vartojau šį antiseptiš- 
cą ointmentą ir jis paliuosavo ma
ne nuo tų kentėjimų”. Mathias Gart- 
nar, Curįiss, Wis. — Jei jus kanki
na nemalonus odos niežiejimas, ban
dykit Severa’s Esko šiandien. Kaina 
50c slovikelis. Parduodamas pas ap- 
tiekorius, arba rašykit pas W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

uŽ- 
bu- 

nm- 
visam

Joh yra 
gauti 

_____ _  jūsų viduriai 
nevirSkina, yra užkletieję ir raugejate po 
valgio, Hkauda galva, kepenis neveikia ge
rai, apsivielęs liežuvis, atsiduoda kvapas, 
jaučiatės labai nuvargęs atsikėlęs it ry
to, bandykite Nuga-Tone. Jos atliks darbą 
gerai ir greitai. Nuga-Tone suteikia daug 
ambicijos ir vikrumo nuvergusiems, nusi
dirbusiems žmonėms. Jos pasekmingai padi
dina stiprumą ir spėką gyvenime. Jos su
teikia ramų, atžviežinantj miegą, gerą ape
titą, stimuliuoja kepenis, skilvi ir žarnas 
labai pasekmingai. Pabandykite j»w tik ke
lias dienas, jei jus nepajusite geriau ir ne. 
ižrodysite geriau, nuneikite likusias pas 
aptiekorių, kur jas nupirkote ir gau- 
kito atgal savo pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai ką jos padaro to
kiose atsitikimuose, jie privertė visus ap- 
tiekorius suteikti garantiją ir sugrąžinti 
pinigus, jei jus nebusite užganėdintas. Re
komenduojamos ir pardavinėjamos pas vi
sus gerus aptiekoriue.

Jei

Lietuviai Advokatai

DR. HERZMAN ^
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pa</al 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija; 1025 W.

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

ir nuc C iki 7:30 vai. vakare.
k į Dienomis: Canal 

3110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Telefonai:

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto ’ki 4 p. p. 

Gyvenimo V lėta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Yal.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergę. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEK 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčloj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 1® ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. U Šalie St., Room 2001

Tel. Randoiph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarnis

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHESADVOKATAS /
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavo  jime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

v V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais U tani., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-niai. Prirengia

* visokias legališkas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną kr priduok j Naujienų ofisą ar | sto

tį, arba savo Išnešiotojui sykį j mšnesj ir bus apmainyta | tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujiena^ per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85. i
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimu.

.......... Atkirp čia . ...
Data; Rugpjūtis 5 d., 1926 

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovi, tai atsilankykit j

VVICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE

1510 N. Robey Street
Phone: Brunswick 16*2

Medicina — Chirurgija Urologija
— X-Ray

Pilnas Išegzaminavimas

TemiTaotaT
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASI1
3464 So. Halsted St.

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

Ros. 3201 So. Wallace Street

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. .
Tel. Kenwood 5107

„ . j < nuo 9 ikt 11 vai. ryte: 
Valandos į nuo 6 iki 6 vai. „k.r.

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Aręher Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room 2®9 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick ^988.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar l 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 198$. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

/■■■ »
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Are., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SĘGAL
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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

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.

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
-Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteirank
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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 
Naktimis Tel. Fairfax 6858

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O. 
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D D. O.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milvvaukee AveM 2 fl.

Garsinkitės Naujienose
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per year in Canada. 
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UI. — Telefonui Kooeavalt 850B.

BEGĖDIŠKAS KLERIKALŲ GROBIMAS 
VALSTYBĖS IŽDO

• • • , • • • 
PAŠALPOS PlUVATINIEMS ASMENIMS

PAŠALPOS POLITINĖMS PARTIJOMS IR 
KITOKIOMS ORGANIZACIJOMS

Klerikalinių ministerių buvo sušelpti valstybės pini-

Generolas Ladyga — 4,000 litų;
ITipčius (rodos, slaptosios policijos viršininkas) — 

0,000 litų;
P-as Bičiūnas (klerikalų spaudos agentas) — 3,400 

litų; 4 s. 5 &.jįifi
Ūkio Banko direktorius Končius — 15,000 litų.
Be to, buvo sušelpta daugybė žmonių, prisidengusių 

įvairių draugijų vardais:
P-as Eretas (šveicariškas daktaras ir ateitininkų ly

deris) gavo 15,000 litų pašalpos “sporto reikalams”;
P-ai Borkys, Vainauskas, Matulionis, Masaitis ir 

Juozas Katilius gavo 20,000 litų, kaipo “naujakurių są-

“Minties” bendrovė (kuri leidžia klerikalų dienraštį 
“Rytą”) gavo 10,000 litų paskolos ir 15,000 litų p$P 
šalpos; . -

Rusų laikraščio “Echo” leidėjai ir žydiško laikras- 
čio “Kovner Zeit” leidėjai (kurių tarpe buvo ir dr. Drau
gelis) gavo net 115,000 litų.

Tai matote, kiek visokių parazitų penėjo Valstybės 
pinigais klerikalai! Ir čia dar neįskaityta įvairių įvai
riausios politinės, “kultūrinės” ir kitokios klerikalų or
ganizacijos, kurios gavo begales pašalpų neva visuomeni
niam savo darbui.

Iš klerikalinių organizacijų, kurios buvo šelpiamos 
valstybės pinigais, galima paminėti sekančias:

Šv. Zitos Draugija gavo 30,000 litų pašalpos ir 50,000 
litų paskolos;

“Saulės” draugija — 30,000 litų pašalpos ir 68,000 li
tų paskolos;

“Žiburys” — 110,000 pašalpos ir 35,000 paskolos;
Bendrovė “Viltis” Šiauliuose — 55,000 litų pašalpos 

ir 65,000 litų paskolos;
Žemaičių seminarija — 60,000 pašalpos ir 100,000 pa

skolos ; • x
Moterų Kultūros Draugija — 67,350 litų pašalpos;
Karmėlavos mokykla — 35,000 pašalpos ir 60,000 pa

skolos;
“Blaivybė” — 28,800 pašalpos ir dar kas mėnuo po 

6,350 litų, neskaitant tų pašalpų, kurios jai buvo paskir
tos biudžete (!); * \

Šv. Juozapo draugija — 15,000 pašalpos;
Ūkininkų Sąjunga (politinė klerikalų organizacija) 

gavo 1924 metais garantijų 515,160 švedų kronų sumoje 
ir 1925 m. 218,672 švedų kronų;

Klerikalų žurnalui “Kosmos” duota 10,000 litų;
Darbo Federacija (klerikalų politinė partija) gavo 

12,000 litų; . .
Ateitininkų studentų draugija — 27,000 litų, ir t. t., 

irt.t. ... -i
Už šitą begėdišką valstybės pinigų grobimą-naujoji 

valdžia turėtų pašaukti buvusius klerikalinius ministe- 
rius teismo atsakomybėn. Kada dabar tatai tapo iškelta 
aikštėn ir visi Lietuvos žmonės mato, kaip “krikščioniš-

VALDŽIA TURI NUBAUSTI TUOS GROBIKUS

Užvakar “Naujienose” buvo perspausdinta ministe- 
rio pirmininko Sleževičihus kalba, pasakyta Seime dėl 
socialdemokratų ir liaudininkų interpeliacijos, kurioje 
buvo reikalaujama aiškių žinių apie valstybės iždo aikvo- 
jimų prie klerikalinių valdžių. Skaitydamas tą kalbą, 
kiekvienas padorus žmogus turėjo jausti gėdą, kad tokie 
dalykai galėjo dėtis Lietuvoje!

Klerikaliniai ininistėriai, pasirodo, elgėsi su valsty
bes iždu aršiau, negu su savo partijos kasa. Jie ne tik 
dalino dešimtis ir šimtus tukstahčiu litų valstybės pini
gų savo partijos organizacijoms, bet ir šelpė jais atski
rus asmenis.

Chicagoje — paltu:
Metams ....... _ $8.00

Užsimokijimo kuinai
PuMi metą —............................. 4.00
Trims minaelams_____ $2.90
Dviem niiaedanm__ ......... .. 1.50
Vienam minėsiu! ............. .75

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ------------------------- 8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Minėsiu! -------- ..........____ —---- 75c

Suvelnytose Valstijose, ne Chicagoje.
paltui

Metams ......--------
Pusei metų--------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur uisienluosei 
(Atpiginta)

Metams u.-------------------------  $8.09
Pusei metų ---------------------------- 4.00
Trims mėnesiams *.-------------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su uisakymu.

17.00
8.50
1.75

. 1-26
_ .75

.... . MjĮJOJItNbiS) ChĮcBgO, HL 
kai” kunigai ir jų pastumdėliai dalinosi liaudies sudeda
mais mokesniais, tai pati visuomenė reikalaus, kad gro
bikai butų nubausti!

Klerikališkas parazitizmas turi būt išrautas su šak
nims, — jeigu Lietuvos respublika nori išlikti gyva!

Kultūra ir jos sąvoka
[Prof. G. J. Polonskis].

, — l> I. ■ ■ II ■ ................

Apžvalga
I 11 ■ ■ II- *

KAS YRA DEMOKRATYBfi?

“Sandara” anądien parašė, 
kad, jeigu dabar butų paleistas 
įLietuvos Seimas ir įvyktų nau
ji rinkimai, tai “klerikalai tu
rėtų progą sugrįžti valdžion.” 
Kaip ji tatai galėjo susapnuoti, 
mes nežinome, bet Brooklyno 
“Laisvė” tuojaus prie to plepa
lo prikibo ir sako:

“Jei tas tiesa, tai, vaduo
jantis ‘demokratijos’ dėsniu, 
liaudininkai ir socialdemokra
tai neturi teisės laikyti val
džios vadeles savo rankose, 

, nes jie nebeatstovauja Lietu
vos piliečių didžiumos norų ir 
valios.” ’

Iš to, kad “Sandara” parašė 
nesąmonę, visai neišeina, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia yra 
“nedemokratiška”. Dauguma 
Lietuvos piliečių ją tikrai re
mia, ir jeigu dabar įvyktų nau
ji Seimo rinkimai, tai klerikalai, 
be jokios abejonės, butų dar 
skaudžiau sumušti, negu perei
tų gegužes menesį.

“Sandara” veikiausia norėjo 
diskredituoti Lietuvos socialde
mokratus, todėl ji ir sugalvojo 
tą absurdą, kad klerikalai turį 
progos sugrįžti valdžios. Del ši
tos priežasties, girdi, socialde
mokratai busią priversti, kad 
ir nenorėdami, nusileisti liaudi
ninkams. Bet šita savo nevy
kusia pasaka ji tik suteikė mo
ralę paramą klerikalams.

Tečiaus ko iš to džiaugiasi 
“Laisvė”? Argi ir jai butų ma
loniau, kad klerikalai sugrįžtų 
valdžion ,

Demokratijos dėsniai visai 
nereikalauja, kad rinkimai į 
Seimą butų daromi kas trys 
mėnesiai. Pilnai pakanka, jeigu 
linkimai įvyksta vieną sykį per 
trejus metus.

Rusijos bolševikai turi val
džią savo rankose jau beveik 
devynerius metus ir dar iki šiol 
jie “neprisirengia” patikrinti, 
ar jie alstovauja piliečių didžiu
mos norus ir valią, ar neatsto
vauja. Kodėl gi komunistų laik
raštis neprimena jiems “demo
kratijos dėsnius”?

NEPAPRASTA PADĖTIS IR 
NEPAPRASTI ĮSTATYMAI

Francijos socialistai kartu 
su socialistais radikalais, kaip 
žinia, griežtai pasipriešino 
Briand’o-Caillaus reikalavimui 
suteikti vyriausybei nepapras
tą įgaliavimų krašto finan
sams tvarkyti. Del šito pasi
priešinimo Briand’o-Caillaux 
kabinetas negavo* parlamente 
pasitikėjimo ir turėjo atsista
tydinti.

Tuomet buvo susidaręs Iler- 
rtot’o kabinetas, kuris tečiaus 
išgyvavęs vos 46 valandas, irgi 
turėjo* pasitraukti. Po to susi
darė “nacionalės vienybės” val
džia su Poincarė priešakyje, 
fcią valdžią remia didelė parla
mento dauguma. Joje dalyvau
ja ir radikalai, kurie buvo nu- 
vertę Briand’o-Caillnux kabine
tų. '

Dabartine valdžia yra deši
nesnė — taigi, radikalų atžvik 
gi u, ir blogesnė, ne^u ta, kurią 
jie nuvertė. O betgi šitų bloges- 
niųjų valdžių jiems tenka rem
ti. Jiems tenka remti jų, nežiū
rint net tos pažeminančios ra
dikalams apystovos,* kad jai va
dovauja tas pats Poincarė, prieš 
kurį jie iki šiol griųžtai kovo
ju . f J i#

Opozicijoje dabartinei val
džiai yra pasilikę tiktai socia
listai.

Aišku, kad taktika, kuri da-« 
ve šitokius rezultatus, negali 
būt teisinga.

Radikalų vadas llerriot, sto
damas prieš Briand’o-Gaillaux 
kabinetą, pareiškė, kad jisai 
norįs apginti parlamento tei
ses. Suteikimas nepaprastų įga
liavimų valdžiai butų, jo nuo
mone, smūgis krašto konstitu
cijai ir demokratinėms tradi
cijoms. Ar tai yra tiesa?

Vargiai, štai Belgijoje visos 
didžiosios partijos,* neišimant ir 
socialistų, balsavo už “įgaliavi- 
mo įstatymą” (“karaliaus dikta
tūrą”, kaip sakoma laikraščių 
korespondentų žargone), sutei
kiantį nepaprastą galią valdžiai 
tvarkyti krašto finansus. O 
betgi joks rimtas žmogus nepa
sakys, kad Belgijos socialistai 
esą blogesni demokratai už V a. v • iFrancijos radikalus. Mes žino
me taip pat, kad už panašų įs
tatymą 1923 metais balsavo ir 
Vokietįjos socjajdemo'kratai, 
kuomet reikėjo kad ir čia dar 
taip stabilizuoti markės kursą.

Vokietijos socialdemokratų or
ganas “Vor\vaerts“ tuo klausi
amu ve ką rašo:

“...Mes, Vokietijos social
demokratai, esame, deja, įgi- 

i ję šiokio-tokio patyrimo in- 
i Racijos it stabilizacijos sri

tyje. Ir mes galime iš giliau- 
i šio įsitikinimo tarti savo 

draugams Francijoje: Be įga
liavimų valdžiai taip toli nu
žengusią inflaciją nugalėti 
negalima. Vokietijoje nieku 
budu nebūtų pavykę stabili
zuoti* rentos markę, jeigu 
Vokietijos reichstagas nebūtų 
su socialdemokratų balsais 
priėmęs metų rudenyje 
įgaliavimo<įstatymus. Kad tie 
įstatymai-buvo neteisėtai pa
vartoti ir kitiems dalykams, 
o ne viqn tiktai būtinai rei
kalingoms finansinės politi
kos priemonėms, tai jau čia 
kitas klausimas — bet šiaii- 
die mes vis lik galime ramia 
sąžine pasakyti, kad lie įga- 
liavimo įstatymai išgelbėjo 
Vokietijos- ūkį nuo visiškos 
suirutės’.”'
Pasirodo, kad be nepaprastų 

priemonių atlikti tokį nepap
rastą dalyką, kai į) suirusios fi- 
nantų sistemos sutvarkymas,— 
negalima.

f Bet jeigu nepaprastos prie
monės yra būtinai reikalingos, 
lai jos negali būt priešingos 
demokratijai! Demokratija tu
ri juk tarnauti žmonėms, o ne 
žmonės demokratijai; anot tos 
patarlės: “ne nosis tabakui, bet 
tabakas nosiai.”

Laikinas suteikimas nepap
rastos galios valdžiai visai ne
panaikina demokratijos, jeigu 
tąx galią valdžiai laisvai sutei
kia demokratijos valios reiškė
jas, parlamentas. Demokratija 
yra naikinama tiktai tuomet, 
kuomet valdžia pasiima nepap
rastą galių prievarta arba smur
tu — kaip įvyko Rusijoje ir 
Italijoje.

Francijos radikalai ir socia
listai, priešindamiesi pačiam 
nepaprasto valdžios įgaliavimo 
principui, vistiek neįstengė pa
šalinti “finansinės diktatūros” 
reikalingumų. Tik dabar tą 
“diktatūrų” vykins atžagarei
vis Poincarė.

Įvairenybės
SUVARTOJIMAS ŠALTA- 

KOšfiS v

Suv. Valstybių Žemdirbystes 
Departamentas apskaito, kad 
pereitais metais 322,729,00 ga- 
liųuų šallakošės suvartota ^ioj 
Šaly. ' ' ':’ jr

1910 m. 95,150,(XK) galionų 
suvartota, bet jau 1915 metais 
suvartojimas žyfniai didėjo iki 
175,224,000 galionų ir 1920 m J 
200,000,000 galionų suvartota.

Kultūra — kokia tai didelė, 
talpi, saisli, bet per dažnai ir 
ne vietoj vartojama, — kokia 
išblyškusi ir nuvalkiota sąvo
ka. Kas tik nekalba apie kul
tūrų ir kam tik neprisega šios 
sąvokos. Evangelija — kultū
ra ir drednoutas (šarvuotas ka
ro laivas) — kultūra. Taip yra 
sakoma, nors savaime aišku, 
kad šiuodu dalyku kreipia žmo
gų visiškai skirtingon dargi 
priešingon pusėn, ir kaip tik to 
dūliai žmogus, kultūros atžvil
giu, kartais ir ištisus amžius 
tūpčiojo vienoj vietoj, — be 
mažiausios pažangos.

Tačiau tas nežinomasis žmo
gus, kurs pirmas pavartojo tų 
žodį, tur būt, tikrai žinojo, ką 
reiškia toji “kultūra”. Jis pa
siskolino jį iš lotynų kalbos. 
Žodis COLO reiškia ąUginu, ug
dau, išdirbu (gerinu) ir — 
gerbiu, lenkiuosi, dievinu. Jis 
(nežinomasis žmogus) žinojo, 
jog dviem pirmykštėm to žodžio 
prasmėm (tam žodžio dVc j opu
mui) atatinka turinio dvejo- 
pumas. Jis suprato dvejopos ar
ba dviejų rųšių kultūros esant.

Viena, kuri išorinių priežas
čių yra sukeliama žmogaus ko
voj dėl būties, — kultūra, kuri 
tarytum būva tarp žmogaus ir 
gamtos, kame žmogifs jau ne
bėra tik narys visoj gamtos na
rių grandinėj, bet kame jis dar 
ne tik žmogus.

Antra, kuri kyla iš žmogaus 
vidaus gyvenimo — iš jo pa
stangų atskleisti visas gyveni
mo paslaptis bei jo prasmę, — 
toji kultūra, kuri gludi pačia
me žmoguje — jo prote, širdy-

kad abi 
išvidinio 
tik glau- 
neperski-ir 

tegali suda- 
tačiau vieną

Nežinomasis žmogus, galima 
spėti, žinojo dar tai, 
sriti — išorinio ir 
žmogaus gyvenimo — 
džiai, organiškai 
riamai susiėjusios 
ryti nors dvilypę, 
tikrą kultūrų. Kultūra, kartoju, 
be galo didelė, talpi, visa sie
janti ir, gal, visa išaiškinanti 
sąvoka. Bet vėliau, dąbar toji 
sąvoka, lyg nublukęs kasdienėj 
apyvartoj pinigas, neteko pir
mykščio aiškumo, skaistumo ir 
tų žinių, iš kurių galėtumėm 
spręsti apie jos svorį ir vertę. 
Tąsias žymes mes privalome 
atgaminti, turėdami 
musų laukų sąlygas.

Be abejo, kiekvienas 
ne viena kasdienine 
būti žmogus gyvas

jog 
•gali 
lai, 
yra 
tikra to 
svarbiausiu 
“duona”, < 
atsirasią 
busią “duonos”, kitaip pasa
kius, tos kultūros, kuri žmo
gaus išoriniam gyvenimui tar
nauja, ir toji kultūra, kilri tie
siog išvidinių priežasčių žmo
guje yra sukeliama. Čia tiesa 
su netiesa yra sumišusi. Nie
kad nereikia tvirtinti, žmogų 
galint visokiose sąlygose gyven
ti kilniosios kultūros interesais.

“Duona” žmogui visuomet 
turi būti aptikrinta. Skurdas 
ir išorinio gyvenimo netvarka 
bei suirutė perkerta šaknis auk
štesniosios kultūros plitinimui. 
Skurdas ir netvarka — kultū
ros priešai — tiek atskiru atsi
tikimu, tiek ir apskritai. Bet 
ir atvirkščiai tvirtinimas irgi 

visai teisingas. Išorinis žmo
gaus gyvenimas (techninė, ma
terialine pusė) gali bųji viso
keriopai apsaugotas ir aptik
rintas su visokiais ištekliais, o 
visgi visa kita — neatsiranda. 
Neatsiranda todėl, kad jie ne 
būtinai iškyla iš išorinės kultū
ros, ji reikalinga visai kitokių 
pastangų ir dažnai kaip tik 
dėl materialinės kultūros per
tekliaus s išvidinė dvasios kultū
ra esti visiškai nuslopinta, pa
miršta. \

Taip eina amžiai pakaitomis 
ir istorijoje. Tik pirmomis kul
tūros dienomis išorinis ir išvi
dinis žmogaus gyvenimas eina 

žino, 
duona 
ir jog 

ko, be “duonos”, žmogus
reikalingas, ir bus kultūra, 

žodžio prasme. Bet 
Į dalyku laikoma 
o visa kita savaime 
(bfts pradėta). Jei 

duonos”,

maždaug lygiai greta. Vargin
ga ir paprasta pirmykščio žmo
gaus būtis visiškai sutampa 
su tokiu pat skurdžiu ir nesu
dėtingu tikėjimu bei dvasios 
reikalavimais. Ret toliau, gan
greit visuomet iškyla nuolat 
didėjęs skirtumas tarp išorinės 
ir išvidinės kultūros, laikinai 
pirmaujant čia vienai čia ant
rai. .

Paimkime Senovės Rytų kul
tūrų. Tai geriausias pavyzdys 
vidujinės kultūros, kuri ne tik 
pirmavo, bet tiesiog prarijo iš
orinę kultūrų. Rytai nesidomi 
ir nemėgsta išorinio regimojo 

realus, pilnas iliuzijų, apgaulių. 
Jie pasirengę jį įveikti savo 
gudrybe, burtais, paslaptingo
mis okultizmo priemonėmis, 
bet jokiu bildu nenori jame įsi
kurti, įsigalėti. Rytai nieko ne
išranda. Bet jeigu Rytai — tas 
musų kultūros lopšys — nėra 
pamiršti, ir iki šiol savo mįslė
mis ir paslaptimis pagauna 
mus, tai tik todėl, kad Rytai 
visiškai paskendo samprotavi
mų gelmėse, ieškojimuose, sva
jonėse, kad savo noru išsiža
dėjo dėl vidujinio gyvenimo vi
so, kas liečia išorinį pasaulį 
Kaip senovės* Rytų kultūra, taip 
lygiai ir tos kultūros žmogus 
vieninteliai savotiški vien dva 
sinių pradų gyvenime vykdyto-

todel neturėjo dideliu 
visai žmoniškai su- 
savo išorinį gyvenimą 
jis pavesdavo atlikti

viešoj aikštėj, bet ne 
kad ’

Rytų pasaulį pakeitė antiki, 
— Graikijos ir Rofnos — pa
saulis. Graikiją ir Romą įpra- 
to vadinti vienalytėmis klasiš
komis kultūromis. Bet kokia 
baisi praraja tarp senovės Grai
kijos. ir senovės Romos*. Kultu 
ros atžvilgiu tatai dvi priešių 
gybi. Graikija buvo laimingiau 
sias pasauly kraštas. Nuostab 
buvo jos gamta; žydras skais
tus dangus, jūrės, derlinga ii 
pilną prigimties * turiu žemė 
Tačiau graikas neturėjo dideliu 
noro ir 
gabumų 
tvarkyti 
Visa tat 
savo vergams, kurie tik gadin 
davo viską. Jeigu tiktai pagal
votume, ką senovės laisvasis 
graikas valgydavo, kame gul£ 
davo ir kokiomis susisiekime 
priemonėmis naudodavosi, tac 
šių dienų berno gyvenimas at
rodytų mums poniškas. Seno 
vės išmokslintas graikas dau
giausia gyvendavo ore, gatvėj 

dėl to 
senovės Graikijoj galima 

buvo gyventi aikštėse, bet dėl 
to, kad namuose negalima bu 
vo gyventi. Namuose trukdavo 
ir oro, ir šviesos ir reikalin
giausių įstaigų. Graikijoj be
veik visados nesibaigdavo var
gas, skurdas, epidemijos ir vi
sokia netvarka. Tuo tarpu nie
kuomet žemėj negyveno tokių 
įžymių žmonių, kaip senovės 
Graikijoj. Ištisi būriai buvo 
-ten filosofų, poetų, dailininkų, 
oratorių, istorikų tikras žmo
nijos genijaus žiedas. Ir jie 
kuone kiekvienas paliko po sa
vęs žmonijos istorijoj neišdil
domų pėdsakų tos kultūros, ku
ri kilo iš kilnių ir laisvų žmo
gaus dvasios potroškių.

Kas kita ■
Roma — karys, nukariautojas. 
O kad sektųs kariauti ir nuka
riauti, reikalinga buvo statyti, 
organizuoti, tiesti naujus ke
lius ir t. t. Roma tatai ir darė. 
Ji nukariavo visų žinomą jai 
pasaulį ir liko jo viešpačiu — 
Europoj, Azijoj, Afrikoj — tik 
viešpačiu be jokios savo vidaus 
kultūros. Romos 
kai neoriginali: 
ta, ir ji prigijo 
buvo reikalinga 
metimams, f

Originalų vidujinės kultūros 
vaizdų (Juoda mums viduram
žių Europa. Reikia tačiau' skil
ti ankstuj j ir vėlybą jį vidur
amžį. Ankstybasis viduramžis 

tai tikro istorijos chaoso 
laikotarpis, iki tol nežinoma is
torijoj barbarų padermės išsi-

senovės Roma.

kultūra visiš- 
ji pasisavin- 

tiek, kiek tat 
valstybes su-

savo tautybės bruo- 
susidurdamos tarp 
priešai, čia vėl lai- 

ir artėdamos viena 
dėjo pamatus isto- 

tautom s. VėlyJ
atvirkščiai

tai mies-

dirbimo i 
žus ir čia 
savęs kaip 
gindamosi 
irie kitos 
rijos tautoms. Vėlybasis vi
duramžis atvirkščiai sudaro 
paskutinį teigiamą to sąmyšio 
ir padermių chaoso išdavinį 
jau su tam tikrais aiškiais pa
stovios kultūros bruožais. Tik 
kokia bedugnė tarp išorinio ir 
vidujinio vaizdo. Žiūrint iš oro, 
viduramžių Europa 
tas su barono pilimi, tai kai
mas, vienuolynas ir platusis 
vieškelis. Ir tas platusis vieš
kelis niekam neduodavo gyven
ai. Drąsus ir plėšrus žmonės, 
dievai žino iš kur atsibastę, vi
sų viduramžių pastangų griovė. 
Visi turėjo teises kariauti ir vi
si kariavo: baronas* su kaimy
nu barofiu, miestas su miestu, 
vienuolynas su vienuolynu. Be 
to, piešimai ir mieste, ir kai
me, ir ant vieškelio. Tokia vi
duramžių regimoji puse. Bet 
yra ir neregimoji —* tai kultū
ra žmogaus sėklos, kuri buvo > 
atkreipta į dangaus aukštybes 
ir atsispindėjo neblėstamo gra
žumo dailės paminkluose.

Dabar — apie musų laikų 
kultūros ypatybes. Bet savieji 
kailiniai arčiau kūno. Ir kaip 

i lik dėl to, kad j ie arčiau kūno, 
ir kyla nelinksmų minčių.

Kultūra pirmykšte savo pras
me yra organiškas ir harmo- 
niškas suderinimas^ išvidinio ir 
dorinio žmogaus gyvenimo.
kalbant, niekad nebuvo, o jei 
buvo, tai lik laimingaisiais gy
venimo protarpiais, taip sakant, 
istorijos šventadieniais. 'Vatai 

j visada buvo didelė nelaime. Tik 
toj f nelaime įvairiais laikais 
turėjo savotiškų neišvengiamų 
priežasčių. Viena iš dviejų: 
ba, 
ra i, 
mai 
ba, 
ra i

ar- 
įsivyravus išvidinei kullu- 
trukdavo sąlygų atatinka- 
išorinei kultuvai plisti, ar- 
atvirkščiai, išorinei kultu- 
žymiai pakilus, trukdavo

atatinkamo vidaus kultūros pra
plėtimo.

Bet kitaip yra musų laikais. 
Apie išorinė kultuvų musų lai
kais ir kalbėti netenka: toj sri
ty žmogus tiesiog artinasi prie 
ribos. Visa šitame pasaulyje 
žmogaus sužinota, visa jam pri
klauso. Ir jdTgu kur pasaulyje 
dar yra kokių neištirtų ir dar 
nenaudojamų sričių, tai bent 
yra jau numatyti keliais, ku
riais XX-jo amžiaus žmogus,» 
jei ne šiandien, tai rytoj turės 
pasiekti jas. Netrūksta taip pat 
įvairių galimybių ir gerų sąly
gų išvidinei kultūrai plėtoti, 
šių dienų žmogus turi vidaus 
patyrimą ir patyrimų iš praei
tų amžių paveldėtų. Ir iš or<A 
ir iš vidaus musų amžius tur
tingesnis už bet kurį kitą am
žių. Užtat niekad nėra buvę to
kio griežto, niekuo nepateisina
mo skirtumo tarp išvidinio ir 
išorinio kultūrinio gyvenimo, 
kaip dabar. Yra lai nepasibai
giamas žmonių gyvenimo nege
rumas, yda, kuri gali būti gy
doma tiktai perkainojus visas 
musų sąvokas visai nepriklau
somos musų vidaus kultūros 
reikalu. \[“Kultura”].

Vladas Butkus.

LIETUVON

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

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJK8TIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAN1), 
BELGENLAND, PENNLANl)-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, AK ABIC 
siūlo greitų kelionę j Cherbourg, 
Southumpton, Antwcrp. Daug laivų 
išplaukia kas savaite.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE ' > 
RED STAR LINE

So. State Si, Chicago, UL

tų
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J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
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Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.
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bu, kad ji butų sumušta tuo- 
jaus. / i ; i

Jeigu socialdemokratai nebū
tų dėjęsi su liaudininkais, ki
taip sakant, jeigu jie butų mė
ginę susyk pergalėti visas bur
žuazines partijas, tai jie, žino
mu, nebūtų atsiekę nieko:, ka
dangi kolkas darbininkų partį- 

Užversti gyvais I no s.-d. frakcijas tų kraštų Sei-|ja Lietuvoje dar yra per silp
nins rtfespėjo- muosej o prieš mus pastatė pir-

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

Pabaltės s.-d. konferenci
jos rezoliucija dėl ekono
minio Pabaltės valstybių 

susiartinimo .

DEMOKRATIJAI GINTI.

(Rygos konferencijos 
rezoliucija).

Pabaltės valstybės (EstOnija, 
Lietuva ir Latvija) gali sėkmin
gai Įgyvendinti politinio ir eko
nominio savųjų kraštų išsivys
tymo uždavinį, pakelti tų kraš
tų gerovę tik vesdamos bendrą 

, ir suderintą politiką ir eidamos 
prie ekonominės minėtų 
valstybių sąjungos.

Minėtų trijų valstybių socia
listinėms partijoms tenka todėl

trijų

1. nugalėti tą pasivumą ir 
priešinimus ekonominei Pabal
tos kraštų sąjungai, kurios rodo 
buržuazinės partijos ir atskiros 
įmonininkų grupės, vedamos tik

2. atsiekti

1. Pastaruoju laiku Pabaltės 
kraštuose reakcijos ir buržuazi
jos pastangomis yra keliama fa
šistinė agitacija ir kuriamos fa
šistinės organizacijos^ • Tos or
ganizacijos puola darbininkus ii 
jų organizacijas ir stato sau tik
slą nuversti ginklo pagalba esa
mąją demokrtinę tvarką ir įve
sti kruviną reakcinės buržuazi
jos diktatūrą.

Konferencijoj . dalyvaujan
čios partijos, gindamos darbi
ninkų klasę ir demokratiją, ves 
ir toliau energingą kovą su fa
šistais ir kiekviena pas save na
mie ir bendromis jėgomis, pa
laikydamos vienas kitą visomis j 
galimomis priemonėmis.

2. Konferencija konstatuoja, 
kad komunistų įtaka į darbinin
kus žymiai sumažėjusi visuose 
Pabaltės kraštuose. Konferen
cija skaito reikalinga vesti ir to
jau griežtą idėjinę kovą su ko
munistais, nes komunistų kovos 
budai skaldo ir silpnina darbi
ninkų klasės jėgas, trukdo josi 
<ovą už klasinius darbininkų j 
reikalus, už įgyvendinimą val-

rinkliavos ir pošli- Ltybės gyvenime nuosakios de- 
• • •• • • 1 •

a) kad minėtų valstybių už
sienio prekyba butų suderinta,*
butų įgyvendinti -ir vienodai tei
kiami vienodai visiems tiems 
kraštams muitų tarifai, vieno
di prekybos ir transporto ir lai
vininkystės 
nos;

b) minėtų valstybių konsula
tai ir prekybos atstovai kad 
veiktų suderintai;

c) minėtų kraštų gelžkelių 
tarifai kad butų vienodai nusta
tyti, suderinti ir vienodai tai
komi; turi būti pašalintos sun
kenybės liuosam tų trijų valsty
bių piliečių susisiekimui, pre
kių ir vidujinių gaminių apy
vartai (panaikinti trijų valsty
bių ribose pasai, visos, konsulia- 
rinės rinkliavos);

d) kad butų suvienuodinti it 
vienodai renkami tiesioginiai ir 
netiesioginiai mokesčiai, butų 
suderinti fiskalinio pobūdžio 
monopoliai, siekiant palengvinti 
netiesioginių mokesčių naštą ir 
paskatinti tų kraštų gaminamų
jų jėgų išvystymą;

e) kad trijų minėtų kraštų 
socialė įstatimdavybė butų to
liau ir suderintai vystoma.

Kai ankščiau numatytos re
formos bus gyvenimai! veda
mos, rasis būtino reikalo suda
ryti bendri specialus susijungu
sioms šalims institutai ir eko
nominės įstaigos, o taip pat įgy
vendintas ankštas susijungusių 
šalių parlamentų bendradarbia
vimas derinti jų darbuotei įsta
tymų leidimo stity.

Vykstant gyvenime ekonomi
niam Pabaltės kraštų susiarti
nimui, bus reikalinga derinti 
esamosios prekybos konvencijos 
ir sutartys, gi naujos sutartys 
ir konsekvencijos turės būt su
daromos visų trijų susijungti- 
gūsių valstybių iš vieno.

Pripažindama, kad Pabaltės 
valstybės yra gyvai interesuotos 
Rusijos rinka ir kad Rusijai, 
tiek pat svarbu artimai bendra
darbiauti ūkio srity su Pabaltės 
kraštais, konferencija mato’bū
tino reikalo tvirtinti ir plėsti 
ekonominius santykius susijun
gusių Pabaltės valstybių su Ru
sais, einant tame susiartinime 
toliau, negu reikalauja didžiau
sio palankumo principas.

kratijos principų ir socializ
mo.

Konferencija skaito reikalin
ga pabrėžti ,kad geriausia prie
monė pakirsti komunistų įtakai 
yra ne policinės represijos, bet 
plačios socialės reformos paten
kinti opiausius darbo žmonių 
reikalus.

3. Reakcinės buržuazijos tar
pe Pabaltės kraštuose aiškėja 
pastaraisiais metais žymus su. 
stiprėjimas nacionalistinių ten
dencijų, kurios reiškiasi nekul
tūringais, kartais chuliganiškais 
tautinių mažumų puolimais. 
Konferencija protestuoja prieš 
tokius nacionalizmo ekcesus. 
Kovodamos su nacionalistine re
akcija, konferencijoj dalyvau
jančios socialistinės partijos nt 
tik aiškins liaudies minioms zo
ologinio nacionalizmo žalą, bet 
ir gins teisių lygybę visiems pi
liečiams be tautos ir tikybos 
skirtumo ir reikalaus įgyven
dinti teisingą tautinę autonomi
ją tautinėms mažumoms. (S-d.)

ANTRAS PRESOS 
PIKNIKAS

socialistų piknikas 
Parke bus rugpiučio 
Tikietai piknikui jau 

Visi partijos na-

Antras 
Rivervievv 
29 dieną, 
yra padaryti,
riai ir kuopos turėtų pasirūpin
ti kauntės ofise.

Piknike kalbės drg. M. 
Hillųuit iš New Yorko, kongres- 
manas Vįctor Berger, 
Oneal ir Jos. W. Shartš. 

i _____
BANKIETAS.

James

Rugpiučio 28 d., šeštadienio 
vakare, bus surengtas bankietas 
socialistų partijos nacionalio 
vykdomojo komiteto priėmimui. 
Jame dalyvaus tarp kitų ir drg.

Vietas bankiete galima užsi
sakyti Cook kauntės ofise. Vie
nam asmeniui įžangos tikietas 
kainuos $1.50.

joms, brendinti juos kultūriniai, 
vystyti koperacijas, bet Latvi
jos Seime jie turi tokią atsto
vybę, kokia realiai atatinka da
bartiniam visuomenės klasi-

Įvykusi Rygoje birželio 19—Iniam susiskirstymui.
20 dieną Pabaltės socialistinių Kas kita Lietuvoje ir Estijoj, 
partijų konferencija iki šiol ne- Paskutiniai rinkimai Estuose ir 
gavo musų spaudoje net trum- ypač Lietuvoje žymiai sustipri- 
po įvertinimo.
dienos reikalais, 
me dėl jos pasisakytu nors pati Imą ’ nuo Lietuvos susikūrimo 
konferencija verta gilesnio susi- valdžioje dalyvavimo klausimą, 
domčjimo. Lietuvos ir Estijos socialdemo

kratų 'įtaka į savųjų kraštų gy
venimą ir jų politiką pasidarė 
žymi ir reali. Jau tas vienas 
duoda naujų galimybių eiti prie 
Pabaltės kraštų susiartinimo.

Reikalas pagerėjo dar vienu 
atvėj u. Pilsudskio 
Lenkuose buvo bent pradžioje 
įvertinta tiek Suomijoj, tiek ir 
Estuose kaipo pradžia gilesnių 
pasikeitimų Lenkijoj, kurie be- 
sivystydami galėjo pasibaigti 
arba katastrofa pačiai Lenkijai, 
arba bent labiau paaštrinti jos 
kaimyninius santykius. Kaipo 
neramumų laužas Lenkija maža 
ką galėjo vilioti. Ir todėl len
kiškos simpatijos Estuose pasi
darė daug atsargesnės,, gi Suo
mijoj jos, rodos, visai išdyla. 
Pabaltės kraštuose idėja jų su- 
.siartinimo įgavo tuo budu stip
resnių šalininkų ir Suomijoj, ir 
dalinai Estijoj. žinoma, be 
Lenkijos.

Tai va apystovos, kurios pa
ruošė Rygos s.-d. konferencijai 
jos/ dalyvių lengvą susipratimą 
ir sužadino juose vilties imtis I 
gyvomis rankomis darJk) Pabal
tės sąjungai kurti. • — Vik..

avantura

Socialistai ir Buržuazi 
nūs Partijos

galintybės 
Į vakarus 

galima ga-

Konferencija apsvarstė ir pa
sisakė vienu pamatiniu klausi
mu, — dėl Pabaltės respublikų 
ekonominio ir politinio susiarti
nimo; dėl priemonių patikrinti 
taiką rytuose ir politinę nepri
klausomybę patiems Pabaltės 
kraštams. Pasisakė už ankštą 

[susirišimą ateity ir už ryšilį 
mezgimą jau dabar.

Pabaltės socialistinių partijų 
nusistatymas tuo klausimu nė- 

|ra naujas. Susiartinimo mintį 
ypatingai uoliai propagavo Lie
tuvos ir Latvijos socialdemo
kratija ir nuo 1919 metų nau
dojom kiekvieną svarbesnę pro
gą vėl ir vėl ją iškelti. liet pa
skutinė Rygos konferencija 
įnešė į kalbamąjį klausimą nau
ją momentą, — ji pastatė susi
artinimo reikalą kaipo gyvą gy
venimo butenybę ir kaipo šian
dien jau realų socialistinių par
tijų uždavinį. Tik iš to sume
timo einant, priimtoms konfe
rencijoj rezoliucijoms duota 
konkretus ii’ gana smulkiai de
talizuotas turinys. .

Iš kur toks aktingumas?
| Pabaltės "kraštų gyvenime 
tenka pažymėti pastaruoju lai
ku visą eilę faktų, kurie daro 
susiartinimo klausimą vis labai 
gyvą. Lietuva, Latvija ir Es- 
tonija jau spėjo dalinai atsigau
ti nuo didžiojo karo pasekmių 
ir daro energingų pastangų vee-
ti savo ūkį į pastovias vėžes, Vienas “Prijaučiantis” klau- 
prisitaikindamos naujoms poli- Į siu, mus' ar socializmo princi- 
tinėms ir ekonominėms sąly- Pai leidžih darbininkiškai parti
joms. Nežiūrint yiąų sunkumų, jai dėtis į blokus arba koalicijas 
tos pastangos nelieka bergž- pu buržuazinėms partijoms. Ji- 
džios. Pabaltės kraštai besi-1 sai rašo: 
tvarkydami kas met didina savo 
ūkio gaminių eksportą. Kiek 
žemės ūkio produktai gauna sau 
rinkos be didesnių sunkumų, 
tiek pramonės dirbiniai susitin
ka su galingais konkurentais ir 
dažniausiai nepajėgia su jais 
varžytis. Nesant patikrintų 
rinkų, pramanė merdi, didėja 
bedarbių skaičius ir gula sunkia 
našta ne tik ant darbininkų kla
sės, bet ir ant pačios valstybės. 
Rinkų ieškojimas darosi opus 
kasdieninis rūpestis.

Rinkų suradimo 
yra labai kuklios. 
Pabaltės kraštams
benti tik tokius dirbinius, ku
riems pigi žaliava randasi vie
toje, o tokių produktų labai ma
ža. Tuo tarpu Estija, Latvija 
ir dalinai Lietuva palikimo ke
liu yra gavusios ir tokias pra
monės sritis, kuriose dirbama 
atvežama žaliava. Tiems gami
niams kelias — arba į rytus, 
arba pačiuose Pabaltės -kraštuo
se. Iš čia seka gyvas reikalas 
panaikinti Pabaltės kraštuose 
tarpusavio muito sienas, j ieško
ti tarpusavio ekonominio susi
artinimo, iš kitos gi "pusės, — 
ieškoti didesnio ekonominio ben
dradarbiavimo su ‘ didesniais 
nepramoningais kaimynais. Pa
baltos kraštų proletarai skau
džiai atjaučia dabartinės padė
ties sunkumą ir todėl socialisti
nės partijos vienos pirmųjų tu
rėjo gyvai susirūpinti ir ieškoti 
išeities.

Susiartinimo reikalų sustip
rino ir pasauliniai politiniai įvy
kiai tiek Pabaltės kraštuose, 
kraštuose, tiek dalinai ir Len
kijoj. Santykiai Latviuose ma
ža kuo pasikeitė pastaruoju lai
ku. Ten* socialdemokratija, ga
lima sakyti, jau bus pasiekusi 
tų maksimalinių laimėjimų, ku
rie ^jai galimi dabartiniu metu 
prie dabartinio ūkio išsivysty
mo. Musų draugai Latviuose 
turi prieš save begales darbo 
vystyti darbininkų organizaci-

“Lietuvos socialdemokratai 
įėjo į koalicinę valdžią kartu 
su liaudininkais. Bet liaudi
ninkus socialistai laiko bur
žuazine partiją; ir patys liau
dininkai yra atsižadėję “so
cialistų” vardo, tuo parody
dami, kad dabartinė buržua
zijos tvarka jiems yra gera. 
Kaip tečiaus socialdemokra
tai, pripažindami save darbi
ninkiška partija gali blokuo
tis su buržuazijos atstovais?

^Socialistai skelbia klasių 
kovą. Todėl tarpe darbinin
kų ir buržuazijos turi būt ko
va, o ne blokai arba koalici
jos. Ar ne taip? Kiek pa
tyriau, tai ir K. Marksas taip 
skelbė.

“O gal aš klystu? Mark
so vardą šiandie nuolatos 
garbina komunistai, bet iš jų 
politikos matyt, kad ne visos 
Markso idėjos gali būt pritai
kintos dabartinėse sąlygose. 
Daugelį dalykų, kuriuos ko
munistai pirmiaus buvo pri
ėmę pagal Marksą, šiandie 
jau jie atmeta, o Marksas juk 
jau senai miręs ir savo idėjų 
negalėjo pakeisti.

“Bet visgi pasilieka klausi
mas: ar darbininkai privalo 
vesti klasių kovą su buržua-1 
zija, ar eiti į koalicijas?
šau paaiškinti.”

ATSAKYMAS.

Pra-

ma- 
koa-

“Prijaučiantis” klysta, 
nydamas, kad blokas arba 
licija yra nesutaikomas dalykas 
su klasių kova.

Kuriam tikslui Lietuvos so
cialdemokratai susidėjo j koali
ciją su vai. liaudininkais? Tam, 
kad nugalėjus klerikalus! Va
dinasi, jie susidėjo su viena 
buržuazijos dalini tiksju sumuš
ti kitą buržuazijos dalį. Ta bur
žuazinė partija, prieš kurių da
bar kovoja socialdemokratų ir 
iNiudfninkų koalicija, būtent 
klerikalai, yra aršesni darbi
ninkų priešai. Todėl yra svar-

Ina viena sumušti visus savo 
I priešus. , ’

Klasių kova, kaip matome, 
nėra sustabdyta (jos ir neghlb- 
ma sustabdyti), ji tiktai eina 
ypatingoje formoje.

Iš to, kas aukščiaus pasaky
ta, yra aišku, kad į- buržuaziją 
negalima žiūrėt, kaip į vienodą 
masę. Tikrenybėje buržuazija* 
susideda iš įvairių sluoksnių, 
kurių reikalai yra skirtingi ir 
dažnai net visai, priešingi vic?, 
ni kitiems, šitas faktas yra 
priežastis to, kad buržuazija 
visur organizuojasi į keletą par
tijų, kurios kovoja tarp savę$. 
Kova tarp jų kartais esti to
kia aštri, kad jos net stveriasi 
ginklo viena prieš kitą! Darbi6 
ninku partija butų labai neiš
mintinga, jeigu ji atsisakytų 
pasinaudoti šitais buržuazijos 
viduje esančiais priešiiiguihąiš.

Dhbar eisime prie klausimo, 
kaip j tą dalyką žiurėjo Mark
sas.

Visų-pirma reikia pastebėti, 
kad Markso pasekėjų uždavi
nys anaiptol nėra visame ka
me kopijuoti Marksą. Sąlygos 
šiandie daugeliu atžvilgių yra 
visai kitokios, negu jos buvo 
70 ir net 50 metų 
liko nepasikeitus 
bendroji apystova, 
kad da ir šiandie 
buržuazinė, į priešingas klases 
pasidalinusi, visuomenė. Eko
nominis tos visuomenės pagrin
das yra kapitalizmas.

Marksas tą ekonominį pa
grindą ištyrė ir surado jo plė
tojimosi įstatymus. Kas šituos 
įstatymus laiko teisingais, tas 
yra Markso pasekėjas, “marksi
ninkas”. 
radimais 
Marksais 
teoriją, 
žinoma, 
principais šitos teorijos, o ne 
aklai laikytis kiekvienas jos 
smulkmenos, kiekvieno konkre
čiai praktikai taikinamo jos su
manymo.

Ką gi sako Marksas apie so
cialistų santykius su buržuazi
nėmis partijomis?

Ketvirtaine “Komunistų Ma
nifesto” perskyrime mes tuo 
klausimu skaitome:

utgalA Pasi
tiktai viena 

būtent ta, 
tebegyvuoja

Pasiremdamas savo at- 
ekonomijos srityje, 

sutverė ir socializmo 
Marksininkas šiandie, 

gali vadovautis tiktai

“Jie (komunistai) kovoja 
dėl atsiekimo artimiausiųjų 
darbininkų klasės tikslų ir 
reikalų, bet jie dabarties ju
dėjime atstovauja ateities 
judėjimą. Francijoje komu
nistai dedasi prie soeialistiš- 
kai-demokratiškos partijos 
prieš konservatyvę ir radika
lę buržuaziją, neatsižadėda
mi tečiaus teises kritiškai 
perkratinėti iš praeities pa
silikusias revoliucines frazes 
ir iliuzijas. „

“Šveicarijoje jie remia ra
dikalus, neužmiršdami te- 
čiaus, kad ta partija suside
da iš prieštaraujančių ele
mentų, dalinai iš demokrati
nių socialistų franeuziškoje 
prasmėje, dalinai 
lės buržuazijos.

“Tarpe lenkų 
remia tą partiją, 
agrarinę (žemės 
ją tautinio pasiliuosavimo są
lyga, tą pačią partiją', kuri 
iššaukė Krokuvos sukilimą 
1846 metais.

“Vokietijos komunistų par
tija kovoja bendrai su bur- 
žuacija, kaip tik buržuazija 
elgiasi revoliucingai, prieš 
absoliučią monarchiją, feu- 
dalinius žemės savininkus 
(dvarininkus) ir smulkiąją 
buržuaziją.”
Matote, koks čia taktikos 

(vairumas? Komunistai (dabar 
tu pati partija vadinasi socialis
tais arba socialdemokratais) 
vienur eina išvien su buržuazi
niais radikalais, kitur eina prieš 
radikalus; vienur jie dedasi su

iŠ radika-

komunistai
,, kuri laito 
») revolijuclS

visa buržuazija (kuomet pa
staroji kovoja prieš monarchi
ją ir dvarininkus), kitur tik su 
atskiromis buržuazijos grupė 
mis.

Bet šitame įvairume lengva 
pastebėti bendra#, vadovaujan
tis principas: visur, kur eina 
kova tarpe dviejų buržuazinių 
grupių, darbininkų partija de
dasi su pažangesniąja grupe 
prieš atžagareiviškesnę grupę.

Taigi einant Markso teorija 
socialistų koalicija su tam tik
romis buržuazinėmis partijomis 
yra ne tiktai galima, bet ir, 
kai kuriose sąlygose, reikalinga.

Jeigu šių dienų vadinamieji 
“komunistai” sako, kad koali
cija prieštaraujanti “marksiz- 
umi’” ir “klasių kovos” princi* 
pui, tai tatai tiktai parodo, kad 
apie marksizmą ir klasių kovą 
jie nieko neišmano.

SOCIALISTV persekioji- .
MAS ARMĖNIJOJE.

Bolševikų pavergtoje Armė
nijoje pastaruoju laiku pradėta 
aštriai persekioti socialistus. 
Vienoje tiktai Errvanėje stum
ta 40 draugų; tiek pat suareš
tuota ir sodžiuje. Oficialiai 
Rusijos pranešimai irgi pripa
žįsta, kad suimtųjų skaičius sie
kia 70.

Viehintėlis armėnų socialistų 
“nusidėjimas” yra tame, kad 
jie skleidė partrauktą iš užsie
nio socialistinę literatūrą. Bol- 
šęvikai, matyt, yra pasiryžę iš
naikinti socialdemokratinį ju
dėjimą Armėnijoje, taip pat 
kaip ir Gruzijoje.

Armėnų socialistų užsienio 
delegacija gavo žinių, kad dau
gelis suimtųjų Armėnijos socia
listų paskelbė bado streiką, rei
kalaudami, kad valdžia arba be 
atidėliojimo pasakytų kali
niams, ,už ką jie yra suimti, ar
ba kad ji paleistų jUos. “Dar
bininkiška” bolševikų vyriausy
bė atsakė j šitą reikalavimą kai 
kurių kalinių išgabenimu Rusi
jos gilumon.

COOK CAUNTY KON
VENCIJA.

Rugpiučio 9 d., pirmadienį, 
vyks kita Socialistų partijos 
Jook kauntės konvencijos sesi
ja Douglas Park Auditorijos 
(Ogden ir Kenzie Avė.) kamba
riuose, antrame aukšte (Ladies 
Parlor). Pradžia 8 vai. vaka-

ši sesija bus tęsinys suvirin
amo, įvykusio liepos 11 d. Die- 
lotvarkėje yra keletas svarbių 

i 

klausimų.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Ralstcd St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, Iii.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą 
Skaityk Naujienas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čiaįeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savą 
kvito ir gavėjo vardą.

x Pinigus gavo:
12394—Uršulei Kazimierienei- 

Venskuotienei
6996—Zofijai Butkevienei
6990—Petronėlei Astrauskie

nei
7016— Pranui Pociui
7007—Antanui Gužauskul
7005—Agnieškai Gedgaudaitei
7017— Juozapui- Mukui
7020— Julijonai Dantytei
7021— Paulinai Samoškienei

22Q89—Anastazijai Leviškienei
7046—Aleksandrui Praku- 

liauskui
55600—Domicėlė Mikštienč
6968—Ludvik Karko
6416—Boleslav Gramantas

938—Alex Pszibilsky
95905—Magdalenai Pikiotienei
22918—Grasildai Lukpetrienei
95909—Barborai Bagdonienei

6748—Juozapui Vaitkui
6819—Onai šimkevičienei

24286—Aleksui šerpečiui
22449—Pranui Marcinkui

22935- Juozapui Nacui
6840—Antoninai Petreikienei
685fr—Jonui Daujotui
6855—Kazimierui Daujotui 

21361—Juozui Petrilai 
12358—Grasei Gužienei
6850—Stanislovai Kiaurakaitei 
6860—Apolionijai Tųmpienei 
6872—Uršulei Druktenienei 

22941—Rozalijai Paulauskienei 
55604—Antoninai Lakavičienei 
55605—Marei Jankauskaitei
55608—Antanui Bajorinui 
95910—Benigdai Bartkienei

6904—Teresei Kielienei
24294 — Juzefai Klapatauskienei 
12374 Marijonai Žemaitienei
6922—Leonorai čiuprinskie- 

nei •
22953—Stasiui Aniuliui
22462—Teofilei Labukienei 
6686—Barborai Katelibnei 
6724—Marijonai Vaicekaus

kienei
22895—J i e va i Tente r ie nei
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Kur įvyKs

Juokų, Žaidimų—Gemių Kupinas
NEDELIOJE

$150.00 Dovanu Už Pasižymėjimus
PROGRAMAS

I BEGTINES 50 YARDŲ
1 Vyrų virš 50 metų
2 Moterų virš 50 metų
3 Vyrų virš 25 metų
4 Moterų virš 25 metųr
5 Vaikinų virš 20 metų
6 Merginų virš 20 metų
7 Vaikinų virš 16 metų
8 Merginų virš 16 metų
9 Vaikų virš 10 metų

10 Mergaičių virš 16 metų
11 Vaikų virš 7 metų
12 Mergaičių virš 7 metų

II GABUMŲ IR JĖGOS LENKTYNES 
— VYRŲ

1 Bačkų lenktynėm 1 ’
2 Bėgimas iš kitos puses
3 Čeverykų lenktynės s
4 Virvės traukimas

k \

III GABUMŲ IR APSUKRUMO
LENKTYNES — MOTERŲ

1 Bėgimas po dvi
2 Ceverykų lenktynės (kitaip)
3—Skrybėlių kontestas

IV CHARLESTON KONTESTAS

1 Charleston kontestas — vyrų
2 Charleston kontestas — moterų

V ĮVAIRUS KONTESTAI
1 Dainavimo kontestas
2 Arbūzų kontestas
3 Juoko kontestas
4 Greičiausio kalbėjimo kontestas
5 Naujienų platinimo kontesjas, t. y.

Kas daugiaus gaus piknike Naujienoms 
prenumeratorių

• Kiekvienam laimėtojui teks atatinkama dovana iš bendrojo dovanų fondo — $150.00. 
Taisykite kojas ir balsns — susijuoskite diržais, kad kas netruktų iš juokų!

Rengkitės ir tėmykit kas bus toliaus — Naujienų piknikas sujudins visų miestą! NAUJIENŲ KVIESLYS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ligoninės' vedėjai trau
kiami atsakomybėn

Rasta nužudytas 
žmogus šulinyje

Peppins Temponi ir C. An- 
drevvs laikė Park ligoninę, 2513 
N. 6 st., nors daktaro laisnių 
jiedu ir neturėjo? *

Tapo patirta, kad viena tos 
ligoninės pacientė mirusi. Tem
poni liko suimtas ir iš jo reika
laujama
partneris Andrevvs kol kas ne
pasisekė pagauti. Sakoma, kad 
jis pasprukęs į kitą miestą.

$5,000 kaucijos. Jo
Netoli 93 gat. ir 1(M> avė. ta

po atrastas lavonas šuliny j. Jo 
rankos ir kojos surištos vielo
mis, prie kurių prikabinta ak
menys ir plytos. Nužudy tasai 
atrodo kokių 35 metų amžiaus; 
jo galva kulkos perverta.

Policija mano, kad į šulinį jis 
buvo įmestas prieš ketvertą ar 
penketą savaičių. Iš išžiuros jis 
atrodo sicilietis. Pertat ir mano
ma, kad jis yra 
ka. Greičiausia 
tas paskutiniam 
ir nudaigotas.

LIETUVIŲ GOLFAS

Tiek Lietuviy Nesusi 
renka Niekur

Pakliuvo lietuvis už pri 
gaudinėjimą

Kraujo, odos, chroniškas

jis buvo išvež- 
pavažinėjimui

Garfield parke rasta 
peršauta mergaitė

Rugpiučio 1 d, Garfield parke 
policija rado peršautą mergaitę, 
kokių 18 metų amžiaus. Ji tapo 
nugabenta į Cook pavieto ligo
ninę. Padėtis jos esanti kritin- 
ga. Ji atsisako kalbėti. Pas ją 
rasta raštelis, .. kur sakoma: 
“Man nusibodo su tokia motina 
gyventi.”

Manoma, kad mergaitė persi
šovė namie, o į parką atėjo mir
ti, nes pas ją nebuvo revolve
rio.

IIUSZAR DAR LAISVAS

oe] lluszar, 
trapper”, 

automobilis*

Reikalauja $25,000 
iš daktaro

Henrietta Cox, 31 N. 
mond avė., užvedė bylą 
Dr. C. L. Belding, 601 N. 
ral avė., reikalaudama $25,000 
atlyginimo. Esą daktaras žadė
jęs ją vesti, bet vėliaus ji suži
nojusi. kad jis jau yra vedęs.

Daktaras yra 41 metų am
žiaus, o p-lė Cox — 23.

Ray- 
prieš

Cook pavieto kalėjimui 
reikalingas užveizda
Kalėjimo specialė komisija 

skelbia, jog Cook pavieto kalė
jimui esąs reikalingas užveizda, 
kurio metinė , alga busianti 
$5,000. Aplikantai busią priima
mi iš įvairių valstijų. Vėliau 
komisija paskirsianti atatinka
mus kvotimus.

Mokesnių už automobi 
liūs jau sumokėta 

$4,091,166
Miesto kolektorius Thomas 

P. Keane paskelbė, kad už au
tomobilius mokesnių 
miestas iki šiol jau 
$4,091,166.

Lietuvių golfininkų skaitlius 
kas-kart vis didėja. Ponios, pa
nelės, vyrai, seni ir jauni su di
džiausiu entuziazmu golfą lošia, 
o kai kurie labai gerai, kurių 
“score” laikosi apie 80. Jie iš- 
pliekia kailį geriems amerikonų 
lošėjams.

Šiemet ypatingai gerai lošia 
A. Mcnos, J. Mileris, I)r. Nai- 
kelis, A. Kvedaras, I)r. Kara
lius, Dr. Kasputis, Dr. Zimon- 
tas, Dr. Žilvitis (dentistas), Viz
baras, Jurgelionis, Laucius ir 
kiti jaunesni lošėjai. Jau įvyko 
net keletas rimtų susikirtimų 
tarpe musų geresnių žvaigždžių.

A. Menas atlaikė čempiono 
vardą, kurį .1. Mileris bandė 
nuo jo atimti. Nors p. Mileris 
pralaimėjo Menui, bet susikir
time su Dr. A. Karalium liepos 
19 d. Laramie Kljube išėjp per- 
galėtojum, padarydamas “2 up”. 
Čia, reikia pasakyti tikrai bu
vo smarkus susikirtimas, nes 
ant 16 skylės abu susilygino ir 
tik 17 ir 18 skylės p. 
davė pergalę. Sumušti 

ikia, nėra taip 
nekurie manė.
nppasiduok ir dar sykį

Niekur pasaulyj į jokį paren
gimą nesusirenka tiek lietuvių, 
kiek jų atsilanko į “Naujienų” 
piknikus . Jeigu nedalyvauja 6 
—7 tūkstančiai, tai tik prastam 
orui užėjus. Ir ateinantį sek
madienį, rugpiučio 8 d. bus pil
nas didžiulis Černausko sodas.

Ką tai reiškia?
Reiškia, kad “Naujienos” yra 

visų lietuvių laikraštis; kad jos 
tarnauja lietuviams nuoširdžiau 
taktingiau, negu visi kiti laik
raščiai; kad jų intaka žmonyse 
yra labai didelė. Jokie priešų 
burnojimai ir skymai pakenkti 
negelbsti.

“Nayijienų” piknikai nėra tik 
paprasti išvažiavimai, o turtin
giausi programa, nes niekas ne- 
pajiegia pakelti tiek išlaidų pro
gramų surengimui, kaip “Nau
jienos”.

Laikraščiai rašo apie menkus 
mitingus, piknikus ir kitokius 
parengimus, kur dalyvauja tik 
kelios dešimtys ar keli šimtai 
žmonių. Apie “Naujienų” mil
žiniškus parengimus rašoma 
permažai. — Chicagietis.

M. Matulevičius išviliojęs iš 
Janušonio $500, žadėdamas 
atkviesti jo brolį

Nuo 2 
lioj

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ncdė-
nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 148(1
TELEFONAS CANAL ^464

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI8TA8

akiu speciaTistas 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

.esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- . 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Besirengiant plaukti
“Naujienų” ekskursija

Broadvievv “speed 
kuris terorizavo 
tus neteisėtai juos 
mas ir j>ini«rino L>*in- * niotiiiss i
sme, kaipo žinia, tapo atidno- ka buvę surinkta tik 
tas teismui kaipo kriminalistas, 
.lis kaltinamas tiesiog plėšimu. ' 
Bet nors ir tapo išleistas įsaky
mas įkalinti Iluszarą, kol jis 
nepristatys $18,000 kauciją, 
vienok Joe tebevaikščioja lais
vas. Jo advokatas Lustfield 
deda pastangų, kad tą kauciją 
kaip nors sumažinus.

Pranešama, kad imama na-

(taksu) 
surinkęs

IŠK1RTO SAU ŠPOSĄ

ir policijos viršininkas Frank 
O’Connor. Jiedu irgi ‘operavu
siu “speed trap”.

MAIŠTO

Olga Danu k, 17 metų am
žiaus, vidurmiestyj pargriuvo 
ant šalygatvio. Morris Gohen 
pagelbėjo jai atsikelti. Ji pareiš
kė, kad nurijusi nuodų. Cohen 
tuoj nugabeno į St. Luke’o ligo
ninę, kur daktarai ėmė jai duo
ti vaistų nuo užsinuodijimo. 
Pravėrusi akis, Olga pareiškė, 
kad ji jokių nuodų neėmusi, o 
tik norėjusi daktarams šposą iš
kirsti. Bet tas šposas jai nau- 
(lon neišėjo: ji tapo nugabenta į 

■ vaikų pataisos namus.
kad pavieto ___ _______
rengėsi prie-

PRIE

Tapo susekta, ___________
kalėjimo kaliniai rengėsi prie, 
maišto. Jie buvo pasidarę ir KONFISKAVO LIGONINĖS 
atatinkamų ginklų. Baltieji DEGTINI
žadėjo pulti juoduosius. Sargas 
tačiau patyrė ir kaliniams mai-' 
što nebepasisekė pakelti. Kal
tininkai (31 jų) tapo nubausti: 
bėgiu dviejų dienų prie jų ne
bus prileisti vizitoriai ir nie
kas iš šalies negalės jiems mais
to paduoti. Vadinasi, turės ten
kintis tuo maistu, kuris duoda
mas kalėjime.

Prohibicijos agentai padare 
kratą Keystone ligoninėj ir 
išsivežė 13Į/& “keisų” degtinės, 
Dr. Lewis Kent Eastman, tos 
ligoninės viršininkas, žada kovo
ti su neteisėtu agentų pasielgi
mu. Jis sako, jog agentai netu
rėję teisės tą degtinę liesti ka* 
daugi sulig įstatymų kiekvieną 
ligoninei

NUŠOVĖ KONTBAKTOR1V ra kiekį

Mileriui 
p. Mile- 
lengva, 
Bravo,

Karalius veikia. Man

kaip 
Milerį, 
kibk į Menulį, o sykiu tėmyk 
ką Dr 
R iki r><>
kas teko nugirsti: Dr. Kara- 
lius, karpo geras sportas, ir Lie
tuvių Golfo Kliubo preziden
tas nenori pasiduoti musų pro- 
fesionaliains lošėjams p. Menui 
ir p. Mileriui ir šaukia juos 
abu “pcrsitikrinli“, o kad savo 
laimėjimą šielttiTTk užtikrinus, 
daktaras susirado sau pagelbi- 
uinka asmeny dar nežinomo ir 
negirdėto clUcagiečiams jauno 
lietuvio Petro Gustainio, pitts- 
burgiečio, kuris dabar yra asis
tentu Laramie Kliube.

Daktaras tikrina, kad šis 
naujas “golfo meteoras” daro 
stebuklus jų kliube, lad ir pa
dės jam įvaryti baimės Menui 
ir Mileriui, o prie gerų aplin
kybių (jei dar Perkūnas pa
dės), tai net ir k/iilį jiems 
pliekti.

Jų lošjniąs, kaip sakoma, 
rėš įvykti panedėly, rugp. 9 
Calumet Country Kliube.

* Rcport.

tu- 
d.,

Juozas Janušonis (1408 Wal- 
lace road, Hammond, Ind.) pra
nešė policijai, kad M. Matulevi
čius (Matulenius) iš Chicagos 
išviliojęs iš jo $500, žadėda
mas atkviesti į Ameriką jo 
brolį.'

Matulevičius iš pradžių išga
vęs $300, sakydamas, kad tie 
pinigai busią reikalingi Janu
šonio brolio atgabenimui iš Lie
tuvos į "Omaha. Vėlau Matule
vičius išdavęs dar $300, saky
damas, kad Janušonio brolis
turėsiąs kai kurį laiką Kanadoj; 
pasilikti, kol pasitaikys atatin
kama proga j j į Ameriką atga
benti.

Policija areštavo Matulevičių 
Janušonio namuose. Areštuota
sis gynėsi, kad nieko panašaus 
nebuvę. Buvo suimta ir jo žmo
na. Policija atgabeno ją į Chi- 
cagą ir iškrėtė jos namus. Sa
ko, radusi laiškų, kurie rodo, 
jog randasi ir kitų, kurie sumor 
kėjo Matulevičiui pinigų dėl at
gabenimo savo giminių iš Euro
pos.

Policija atiduos Matulevičių 
feęleralinei valdžiai, kuri už ves 
prieš jį bylą dėl pašto naudoji
mo prigavingiems tikslams.

Vienas Hammondo “Naujie
nų” skaitytojas praneša, kad 
seniau Matulevičius turėjęs ko
kį tai ofisą Windsor, Ont. (Ka
nadoj). Ten jis irgi panašų biz
nį varęs.

KAZIMIERAS 
MARTINAVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3-čią dieną, 11 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
20 metų amžiaus; gimęs Chica- 
goje, paliko dideliame nuliūdi
me savo tėvUs, seseris: Ameli
ją, Zofiją ir brolį Augustiną. 
Kūnas pašarvotas, randasi na
muose 2858 W. 39th St.

'• Laidotuvėp įvyks Subatoje, 
rugpiučio 7 dieną, 8 valandą iš 
ryto iš namų j Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kazimiero Marti- 
navičio giminėš, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jam paskutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ,
• Tėvai, Seserys ir Brolis 

Martinavičiai
Laidotuvės^ patarnauja gra- 

borius Butkus, Tel. Canal 3161

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų bę skausmo. 
Bridgo geriausio aukso. Su musų 
pi eito m galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas inusų kuinas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Liepos 31 d. pribuvo iš Chi
cagos pora moterų) Liudvika 
Černauskienė su sunum ir Teo
dora Rekašienė su trimis vai
kais. Pribuvo iš Lavvrėncc, 
Mass. Ona Alionicnė su savo 
dukterim. Jie visi mielai pristo
jo prie “Naujienų” ekskursan
tu, nes ,iu agentai neturėjo jo
kių palydovų. >IcsĮ joms puVci- 

kėme pagalbų, kuri joms buvo 
reikalinga. ,

Rašam šiuos žodžius, visi csa-^u fau toki, lel>u™b R*ip at- 
me pasirengę ir laukiame tro-,n?n^i a.P\e kitus... Kad būti to
ko, kuris visų daiktus nuveš į,k*u» reikia būti ypatingai geru 
laivą. Mes. užeiki uosi m e savo žmogum.!. Tokiu, žmogumi yia 
bagažus ir 6 (Gliieagos 
laiku 7 vai.) vakare sėsime ant 
savo laivo. Pirmoj valandoj 
nakties musų laivas apleis Ame
rikos šalį ir tadn plauksime vis 
tolyn per juras, artyn prie Lie
tuvos. į#

Visi esame s^dki ir gerame 
upe. Visi atsisveikiname su ju
mis paskutinį kartą šiame Ame
rikos kontinente.

Daugiau žinių suteiksime pa
važiavę dieną antrą nuo jurų.

Good bye. —Jonas Jankus.

Ačiu fferaširdžiui
I>clei sunkios gyveninio k°vos 

•šiandie vargiai kas gali pasive-

Stebuklai ir Dvasių Vai
dinimai Namuose .

Garsus Magikas Jonas ČekanaVi- 
čius, išleido stebėti
nas monų paslaptis, 
kurias galima pada
ryti be ypatingo mok
slo, gabumo, ir be 
prietaisų. Su tuom 
galima prikrėsti, kur 
susirinkimuose, bai
mes, juoko ir nuo- 
stebumo.

• Visi paai š k i n i m a i 
“lietuvių kalboje”.
Kaina tik vienas do
leris, pareikalaudami 
prisiųskite “m o n e y

orderį”, *arba įdėkite dolerį į laiš
ką. Pareikalauti galima tik Lie- 

ir 1<piučio Tolinus ne-
siuntinesiu. (Adresuokite):

TKOF. J. CEKANOVIC1I 
5353 So. Turner Avė. 

Chicago, III.

Jaunoji Birutė

žmogum.u lokiu žmogumi yra 
|i»UMQ geraširdį pf. J. Budrikas, 
'kuris jau ne vienam yra sutei
kęs smagių valandų... tai žiūrėk 
dovanojo pianų, tai rekordus, 
tai ką kitą... Tai vėl kokiam ge
ram tikslui paaukojo.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Simpatiškas 
Mandagu0 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eiideikis Komo. 
PAGKABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

44 17 Su. Fairfield Avenue, 
Tel. I.afayetto 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Gicoio 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. S201

Saldainiai (Kendčs) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Bitutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

l’ei kupčiams, piknikų ir 
rengėjams perkant daugiau 
dama nuolaidą.

Krautuve atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 S Halstcd St. Chicago

Tel. Yards 6062

balių 
duo-Boulcvard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS
. NORKAITIS

Vienintčlis lietuvis auksel ius North 
Salėje. Parduodu aipcsinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir prilai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
lometristas.
1850 W. North Avė.. Chicugo, III.

ANTANAS JOKU2IS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 3-čią <Ueną, 11:00 va
landą ryte, 1926 m., Woodboro, 
Wis., sulaukęs 52 metų am
žiaus; gimęs Kauno rėd., Tel
šių ap.skr., Retavos parapijoj,> 
Stumbrių kaimas, palikdamas 
dideliame nuliudime moterį 
Leokadiją, po tėvais Budginai- 
tę, 2 dukteris: Domicėlę 15 me
tų ir Marcelę 11 metų, seserį 
Marijoną ir švogerj Vincentą 
Skimelį. Lietuvoj seseris Juli
joną ir Barborą, brolį Juozapą 
ir brolienę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4056 So. Artesfim Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
rugpiučio 7 dieną, 8:00 valan
dą iš ryto iš namų j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gėdų!ingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Jokužio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimi/

Nuliūdę liękanie,
Moteris, Dukterys, Sesuo 

ir švogeris
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Budrikis, Tel. Yds 1741

—■' -■■■■—.................. ■ i . ................................................... ....

Phone Boulcvard 5203 
Privatiniai Ambulanaai

L J. ZOLP
Graboriiis ir Pagrabų di rėk tori wa 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį i

1646 W. <6th SU Chicago

Kaip tik naujasis organiza
torius užėmė savo “postą”, tuoj 
pradėta vykinti ir patiektieji 
planai (apie tuos planus Jau 
buvo rašyta). Susirinkimai da
rosi skaitlingesni.

Nežiūrint karščių, praeitą 
ketvirtadienį vaikų buvo pilnu- 
tė svetaine. To valdyba visai 
nesitikėjo, šiandie vakare, 
kia manyti, vaikų atvyks 
daugiau, šį vakarą taip 
įvyksta tėvų susirinkimas, 
manoma, kad susirinkimas

Klausyk ir Temyli ą į 
0 Polam •n

Lietuvių Rateliuose
tik- (

ŽU-

BILLY’SUNCLE

yra leidžiama tam 
degtinės laikyti.

auksadailis, 
į VViscoųsin

DU CHICAGOS 
DEIKOS

rei
dai’ 
pat 

Tad 
busPerkely, 50 j

Du Chicagos žudeikos
nto.ui.^AT.oFr.

Blakes
bTANOAHD OUCO.( NEW JEIUBEV)

Juozas Lukas išvažiavo 
atostogoms

Juozas Lukas, 
vakar išvažiavo

i Delis atostogoms. Jis išvažiavo manoma, kad susirinkimas I— 
'automobiliu su savo draugais.!itin skaitlingas. Bus priimami 
[Wišconsine jis žada užtrukti!ir nauji nariai. —N. 

pa- keletą savaičių. Sugrįžęs, sako, | —------------—---------
sak kalėjimo viršininkų, pami- 'jis tarnausiąs dar su didesniu, Siųskit Naujienas

i ir Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Rugpiučio 3 d. tapo nušautas' PAMIŠO 
turtingas kontraktorius Morris I 
Markovvitz, 41 
metų amžiaus.

Kadangi Markovvitz turėjęs Sam Vinci ir Walter'Krauser- 
nesusipratimų su Machinery, [kurie sėdi Joliet kalėjime, 
Safe Movers and Rigger’s uni
jos 711 skyrium, tai policija šo. Jie greičiausia bus nugaben- atsidėjimu savo draugams 
įtaria to skyriaus viršininkus. |ti į kriminalių pamišėlių įstaigą, kostuineriams.—R.

FLT BRIHG" W
New SubscnfceF

Išnaikina
Muses. Uodus,

Tarakonus

Sis musų prietelis dirba 
Širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną. /

Darykit tai ir Jus •"

Štai kiek kuponų gausit 
kiekvieną atneštą ar atsiust*, 
paštu naują skaitytoją.
Už metus ___  150 kuponų
Už pusę metų....... 75 kuponui
Už tris mėnesius 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį t<‘ks geriausia 
dovana.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Lieiuvių RitieliuBu Pranešimai JW SKELBIMAI
( I ąsa nuo 7-Ui piled.) SVARBUS PRANEŠIMAS

CHICAGOS LIETUVIAMS
Nesenai p. J. Budrikas atsi

lankęs “Naujienosna” paliko 
man visą pundą rekoitlų. Tie 
rekordai įdainuoti Lietuvos 
Operos artistų. Kipro Petraus
ko arijos iš “Tosca“, “Pagliacci“ 
ir “Rigpletto“; Olekas — 
“Blusa” ir kokia tai graži “Ka
ro Daina”, ir Grigaitienė Dva
rijonaitė, Sodeikos ir kiti.

Puikios, švelnios dainos.
Kipro Petrausko ariją 

Toscos sunku užmiršt h 
taip dainuoti,

Kad 
kaip kad jisai 

dainuoja reikia mokėti mylėti... 
neapkęsti ir kentėti... Olekos 
daina apie Blusą gera, labai ge
ra. Oleka padare didelį progre
są, Chicagą apleidęs.

Gerai dainuoja p. Sodeika, 
p-lė Dvarijonaitė ir p. Grigai
tienė. Muzikos rekordai irgi pa
stebėtini. Tikrai lietuviški mo- 
tivai su lietuvių dvasios 
kimu.

Ačiū p. Budrikui už 
Klausiau aš jų, klausės 
draugai ir nuoširdžiai

juos.
mano 

galime

Marė Jurgelionienė.

Juozo Totoraičio 
paaiškinimas

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
talpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugija 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali palaųti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos, Lietuvių Draugiją 
s. p. r ' r ’— t.-*’ xI- 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Perlat veria Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laidom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PABDAl'IKdl NAMAI-2EMĖ

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius - dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas VValIace, 2204 
Michiga.. Cal. 1143.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krauUiH

2805 W. 68rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

Palcngvinlmas įstojimui į šią I nišiai. Parduodama už prieinamas 
: * ; tiktai iki gruodžio ’I kainas.

iki 
šios

Koseland, III. — SLA 139 kuopos 
mėnesinlH susirinkimas {vyks ket
verge, rugpiličio 5 d. kaip 7:30 v. 
vakare, Strumilos svet. Visi nariai 
ir narės malonėkite atsilankyti.

J. Slončauskas, seki*.

Birutės choro dainų pamoka bus 
cetvirtadienio vakaro, rugpiučio 5 
dieną, 8 vai.
parko svet. Dabar mylinti dainuoti 
gali prie 
vienoj 
ninkai 
pradės

vakaro, Mark AVhite* 
riinti dainuoti 

Birulės prisidėti katroj 
dainų pamokoj. Visi daini- 
bukit laiku, nes šį vakarų 
mokinti naujas dainas.

Birutė.
“Naujienose” jau buvo rašy

ta apie tai, kaip Daugala kirviu 
perskėlė Totoraičiui gąlvą. Ta- 
Čiatl toj žinutėj ne Viskas buvo Jokantų name, 4138 Archer Avenue. 
aprašyta taip, kaip iš tiesų įvy
ko.

Pasak Totoraičio, dalykas bu
vęs toks. Krautuvėlę 
Daugala su

Brighton Park. —. S. L. A. 176 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 6 
d. rugpiučio, 7:30 vai. vak., brolių

laikė ne
Totoraitiene, ale

Totoraitienė tik

Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti, nes daug yra svarbių daly
kų aptarimui. Atsiveskite ir naujų 
narių prisirašyti prie S. L. A. 176 
kp. — A. Trejoms, Sekr.

dažnai 
kydavo. 
žinojęs. 
Ii tik

Birutės Choro Valdybos susirinki
mas įvyks penktadienio vakare, rug-1 

■ W.vplr l«in-*P,u^*° 6 (1» Raymond Chapel, 816 W.
' 31st St. Pradžia 8 vai. vak. Esate

lotoraitiS kviečiami rėmėjai ir choro nariai, 
nes bus svarstoma prisirengimas Bi- į 
rutės apvaikščioti dvidešimtis metų 
savo jubilėjų.

Birutė

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago) ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Bidžiaunia ir geriausia stogu den
gimo {staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phon4* Lawndale 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČER1AI 
Grosemių, Bu- 
Černių, Deiikate-

_ JfįaP’/ ssen, Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

npecialumas Geras patar
navimas. žemos kainos.

Sogtheims, 1912 So State St.

KAS norite pirkti gėrę

REIKALINGAS antrarunkis|sjaj pažiūrėkite tą: — apy- 
pekonus, mokantis juodą ir bai- vartog duodft $75 000 } me. 
tą duoną kepti.J arbas pastovus renda pig^ ilgas lysas, 

° nV iii Pr randasi puikioj apielin- 
Merose lart, . L Qajjma majnyti ir į ge- 

, Tel. Męlrose Park 787 |rąJnamę

Kreipkitės i
NAUJIENOS

Box 829
REIKIA gero patyrusio beilerio, 

darbas junk šapėje. Gera alga.
Smith and Blotkis

2633 W. Roosevelt Rd.

HARI)WARE KRAUTUVŲ 
2 flatų 
geroje 
biznis.

REIKIA darbininkų darbui j gele
žies atkarpų jardą. Nuolat darbas, I Parduosiu arba mainysiu į 

[gera mokestis. Reliance Iron X Steel namą arba cottagc, labai 
Co., 2133 So. Sawyer Avė. Į vietoje, 7 metai įsteigtas

---------------------------------------- m—----------------- 1 Veikit greitai.
DEŠRŲ stofferių. Didelė alga. I B. R. Pietkiesvicz 

Guggenheim Bros., 46th ir Packers I 2612 W. 47 St.
Avė., Stock Yards. I  

DALINAM laikui darbininkui Ke- , .NEPAPRASTA proga, pasinaudo- 
1-n mnkPNtis Auvfitos rūšies real 1 ‘arduodu savo krautuvę, ice fe 

®°’ k ’ ________ I mui, garu šildomi. Renda tik $35
' | Ilgas lysas Likau vienas, todėl pri- 

REIKALINGAS patyręs barbens Į verstas esu- pigiai parduoti.
dirbti vakarais ir subatomifu 17091 2502 \V. 69 St.
So. Halsted St.’ i  ----------- —............ ...........................

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Meat Market 

šalę A. P. Biznis daroma cash. 
Įplaukų į dienų $90—-$100. Par
davimo priežastis patirsit ant 
vietos.

7307 S. Racine Avė.

Pardavimui Namai

Studebaker automoM- 
/^^Hliai yra vieni ii tvirčiausių 
■I ^/ ' kainos, prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes* pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 

, rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iŠ kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 

I naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime. ,.

PARDAVIMUI grosernė — biznio 
vieta. Pigiai parduosim, nes esam 
seni žmonės. Nesuprantam biznio.

4617 So. Paulina Street

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė. Maišytų tautų apgyventa vieta. 
Biznis cash. 5752 So. Racine Avė.

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted' Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARSIDUODA .pigiai groser- 
nė, saldainių, ice cream,'cigarų 
ir džiovintos mėsos; biznis-einą 
gerai, nes tik viena grosernė 
ant viso bloko.

4634 So. Fairfield Avė.

Kadangi 
kad krautuvėlė esan- 
priedanga, o ištikrų- 

jų ten visai kitokis biznis varo
mas, tai jis norėjęs savo žmo
ną nuo tos lindynės atpratinti. 
Kuomet negelbėjo įspėjimai, tai 
jis policijai pranešęs. Daugala 
per mergaitę pakvietęs Totorai
tį pas jį užeiti. Ir kai Totoraitis 
nuėjęs, tai Dtaugala be niekur 
nieko drožęs jam į galvą su 
kirviu.

Šiandie įvyks teismas. Danga
lai, kaip praneša Totoraitis, pa
kliuvo dar ir už munšaino šin- 
kavimą.

Antradienio “Naujienose” bu
vo paduotas neteisingas Danga
lus vardas. Jo vardas esąs 
Domas, o ne Jonas. Gi Totorai
tis gyvenąs 1830 Seward st., o 
ne 23.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams. kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-Čios ir 56-tos. Viršpa- 
minčtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, perint kurie 
negauna! “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Sa. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Aleko 

Telečkos. Paeina iš Vilniaus guber
nijos. Jo moteris yia iš Suvalkų, Ve
ronika žilinskiutė. Pirmiaus gyveno 
Chicagoje. Prašau jo arba kas apie 
jį žino man pranešti, busiu dėkingas.

JUOZAS STALMOKAS
1712 So. Ruble St., Chicago, III,

Specialis pakvietimas visų 
kataliky ir parapijony

PAJIEŠKAU Juozo Kila, gyveno 
pirmiau Pittsburghe. Turiu svarbų 
reikalų. Meldžiu priduoti man adre
sų jo paties ar kitu jį pažystanČių.

FRANCIŠKUS STULGIS 
5252 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

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

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

LIETUVIŲ SPAUSTUVft
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

VARTOTI KARAI
Pirkite sau karų nuo atsakančio 

. vertelgos, štai keletas gerų karų že
miau pažymėtų. Vėliausias, 1925, 
Nash Brougham* adv. modelis, kaip 
naujas. — 1926k modelio, 58 Chrys
ler, 4 durių sedan, 1922, 7 pasažie- 
rių Marmon touring, pertaisytas, 
nauji tajerai ir maleva, 1925. Ajax I 
4 durių sedan, gerame stovyje, ma-1 
Ieva kaip nauja,( 1924. Chevrolet se-, 
dan, nauja male\|h, geri tajerai. 1923 
Hudson Coach, puikus bargenas, 50 
dar daugiau kritų dėl išsirinkimo.

NORTH-WEST NASH CO. 
4037 Mihvaukce Avenue 

Pensacola 2646 Kildare 1130

PARDAVIMUI restaurantas, ge
riausioj vietoj So. Chicagoj, įplaukų 
$900 j savaitę, geras lysas, puiki 
proga, kaina $8,000, išmokėjimais.

MERCHANTS SALES CO.
64 W. Randolph St. 

Tel. Central 1127

PARSIDUODA grosernė biznis ei
na gerai. 4522 So. Honore St.

PRANEŠIMAS

Pranešu savo draugams, pažįsta
miems ir visiems bridgeportieČiams 
ir apielinkei, 
rankas nuo 
Joe Nickman 
kviečiu visus 
bus reikalas 
lūs; taip pat dirbu naujus siutus, 

esu patyręs tame amate per il- 
metus. Patarnausiu visiems

kad pareina į mano 
rugpiučio 9 d. buvęs 
kriaučių biznis. Už- 
pas mane, kuriems 

isprosyti, clstyti siu-

geri tajerai. 1923
dar daugiau krirų dėl išsirinkimo.

PARDAVIMUI
GROSERNE, užkandžiai, delika- 

tescn, ice creain, cigaretai, cigarai 
pardavimui 1536 W. 14 St. Canal 
5998.

PARDAVIMUI gasolino stotis, pi
nigų uždirbimo vieta, 10 metų ly- 
sas, 3800 S. Ashland Avė. Lafayette 
4158.

PARSIDUODA Malt and Hops 
krautuvė. 6106 So. .State St.

ESU priverstas greit ir pigiai 
parduoti puikiausi reštau rantą 
Bridgeporte. Pasinauduokit ne
paprasta proga.

Savininkas
3103 So. Halsted Street

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
labai graži vieta — parkas, pu
sė bloko nuo bulvaro, parduo- 
Aime pigiai, įmokėti tik $2,500, 
kitus kaip rendą. 5422 South 
Carpenter St.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis namas, maudy
nės, elektra, visi parankumai, 
barnė dėl karvės ir vištinii>ko, 
žemės 90X125; įmokėti tiktai 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kastner Ave.z

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas 
ir floras karštu vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki- 
tub kaip rendą. 4640 S. Sacra- 
mento Avė.

4 PAGYVENIMŲ namas, vi
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, vi&i parankumai, kam
pinis lotas, 75X125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Įmokėti $4,000, ki
tus kaip rendą, ar mainysiu 
a'iit mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kamba

rių bungalow, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Įmokėti tik 
$2,500, kitus kaip rendą.

5329 So. Homan Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bungalovv, v įtaisytas pagal vė
liausios mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti . $2500. ..6955 So. ..Wash- 
tenmv Avė.

4 PAGYVENIMŲ medinis na
mas, visi po 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Įmokėti tik 
$1500, kitus kaip rendą.

3442 So. Wallace St.
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas po 6 ir 6 kambarius. 
Įmokėti tik $3,500, kitus kaip 
rendą. 6734 S. Maplevvood Avė;

PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių, 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas.- Įmokėti tik $2,500, kitus 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockvvell St.

NAMAI-ŽELjc
Pardavimps l’rasidčs 

sekamą nedėldienį 
Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit dideli 

pasirinkimą• r ,
$250 cash, $50 i mėnesi

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškj įmokėjimo, mes palaiky

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

5 kambarių, tile vana, furnas Šil
domi, cementiniai šalytakiai ir sklez' 
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros tfhnsportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

PARSIDUODA muro namas 2 fla
tų po 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas ir muro garadžius 2 karų. 
Turime greit parduoti ir todėl leisim 
pigiai arba mainysim ant bungalow 
arba kito mažesnio namo.

7013 So. Washtenaw Avė.

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI!

PARKAVIMUI naujas vieno aug- 
što bizniavus muro namas; štoras ir 
5 kambariai; karšto vandenio šilu
ma; reikia $3,000 įmokėt, kitus leng
vais išmokėjimais. Mainysiu j bun- 
galovv arba lotą.

PARDAVIMUI 2 augštų beveik 
naujas muro namas; 2 flatai po 6 
kambarius; aržuolo trimas; garu šil
domas; lotas 50x125; 10 karų gara
džius; lietuvių apielinkėj; rendos ne
ša į mėnesį $200.00; kaina greitam 
pardavimui $17,000; veltas $20,000.

Matvkite
JOSEPH YUSHKEWITZ

3647 Archer Avė., prie Oakley Avė.

PARDAVIMUI farma ir pieno 
biznis, netoli miesto, geras pelnas. 
Priimsiu į mainus namus ir biznius. 
Parduosiu pigiai dėl ligos. 198 ake- 
riai, 130 akrų dirbamos, 63 akrai 
gražaus miško, su atakų, 10 melžia
mų karvių, 2 tėlyčios, 3 arkliai, 4 
kiaulės, 50 vištų, 1 tono Fordas. 1 
traktorius ir kitos mašinos ir bu- 
dinkai, gerame stovyje. Aptverta. 
Atsisaukit pas savininką.

J. SRITIS 
R. 3, Box 26 

Wisconsin Rapids, Wis.

LOTAS ant pardavimo 36x125, 
Maifluette Manor, prie šv. Kazimie
ro Vienuolyno, ant So. Rockvvell St., 
prie W. 69th St. Gera proga <lel no
rinčių budavotis.

Pašauk savininką
Fairfax 8977

MORTBECUkPmOŠ

nes
gus 
ra i.

ge-

PARSIDUODA grosernė ir bučor- 
nė. Senai įsteigtas biznis, cash. Lie
tuvių ir kitų tautų apgyventoj apie- 
linkėj. 2136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, gera 
vieta; pigiai nupirksit.

3258 $o. Morgan St.

Su pagarba,
PETER BUTVILE 

3120 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

REIKIA pinigų, parduosiu savo 
Krell Auto Grand Grojiklj Pianų už 
$95. Joseph Demboski, 2332 W. Mąd- 
i«on St., Ist fi.

PARDAVIMUI restaurantas, sena 
išdirbta vieta, arba mainysiu ant ne
didelio namo. Kreipkitės

10822 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI bučernė, 
bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mo ar loto, ar automobilio.
1 Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.

la-
Pi- 

na-

Broliai ir seserys katalikai!
Jus jau žinote, kad ateinan

tį sekmadienį, rugpiučio 8-tą d. 
įvyksta garsus ir didelis Nau
jienų piknikas, kuris pripildys 
dideliu džiaugsmu ir artimo mei
le visų žmonių širdis. 'Tūkstan
čiai žmonių susirinkę į puikų 
Černausko daržą, broliškoj mei
lėj, sutikime ir geriausiame upe 
praleis dieną ir užmirš savo 
vargus ir bėdas.

“Linksminkitės ir džiaugki- 
tės, o ir Tėvas mano, ir visi dan
gaus angelai džiaugsis su ju
mis“, sako Jėzus. Ir Naujienos 
skelbia linksmybę ir palinksmi
nimui savo skaitytojų, draugų 
ir rėmėjų rengia tą didelį ir pil
ną linksmybių pikniką.

“Mylėkit kits kitą, o Dievas 
mylės jus’, sako garsus prana
šas. Taip sako ir Naujienos, ir 
rengia šį puikų pikniką, kad pa
mylėjus savo skaitytojus, drau
gus ir rėmėjus, ir visų draugų 
draugus.

Atvykit broliai katalikai ir 
linksminkitės kartu su visais 
naujieniečiais šioj didelėje iš
kilmėje — Naujienų piknike!

NAUJIENŲ KVIESLYS

Aš Jieva Vaitkaitė, o po vyru Ku- 
neikienė pajieškau savo pusseserės 
Olesės Vaitkaitės ir Anielės Vaitkai- 
tės. Prašau atsišaukti, nes 
svarbų reikalą.

JIEVA KUNEIKIENfi 
1112 Magnolia Street 
N. S. Pittsburgh, Pa.

turiu

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris j win- 

dow shade gerai įrengtų biznį, gerai 
apmokantis biznis, turi turėti kiek 
pinigų ir mokėti skaityti ir rašyti.

Reikalingas Real Estate salesme- 
nas, visų laikų dirbti arba retkar
čiais. Matykit M. W. Martin, 2412 
W. 47th St., Tel. lafayette 8743.

REIKALINGAS partneris prisldė- 
ti $3066 prie gero garažo biznio, 
nešančio didelį pelną. Butų gera, 
kad butų auto mechanikas. Kreip
kitės apatiškai arba laišku Jackson 
Blvd. Garage. 

2039 W. Jackson Blvd

ISRENDAVOJIMUI
RENDON flatas 3 kambarių.
Brighton Parkuose.

2617 W. 40th Place

STORAS ant romios, 4 kambariai 
dei pagyvenimo, visi naujos mados 
įtaissma*. štoras tinkamas <i<«l vi
sokio biznio, i 
čios. Taipgi tam n-č'am name 5 
kambariai ant rendos, 1434 South 
49th Ct. Savininkas gyvena 4936 W. 
1 tth St., Cicero, III.

KEIKIA DARBININKŲ
\ MOTERŲ

REIKIA moterų darbui nuo Stukų 
namie. lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Rodm 1632.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. 2100 S. Loomis 
Str.

REIKALINGA stenografė dirbti 
advokato ofise, laike vakacijos. At- 
sišaukit tuojau. A. A. Slakis, 77 W. 
Washington St., Tel. Dearborn 9057.

REIKIA^ merginos abelnam namų 
darbui ir prižiūrėti kūdiki. Kamba
rys ir valgis. Tel. Spaulding 4085.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MUMS reikia 10 vyrų pilnam 
arba dalinam laikuiT dėl par
davinėjimo. Didelis komišinas. 
Klauskite Duback.

712 W. 63 St.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

SALDAINIŲ, ice creamo, ci
garų, cigaretų, mokyklos reik
menų, notions ir žurnalų, čia 
sustoja gatvekariai. Del infor
macijų Juniper 0179 arba Key- 
stone 6481.

PARSIDUODA groserio ir saldai
nių krautuvė, apygarda apgyventa 
lietuvių ir kitokių tautų, prieinama 
kaina, ilgas lysas, renda nebrangi. 
Kambariai tinkami pagyvenimui ir 
garadžius vienam karui. Priežastis 
pardavimo, patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7674

KEIKIA vyrų visam arba dalie* 
laikui, pelningas darbas, nereikia

netoli lietuvių bažny-1 Pąnlavinėti, gera mokestis, atsišau- 
_ . * a* 1 » • I * ■ t V 11 ■« ■ > A ■ 1 a ■ O am tl ZVkit nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

* Mr. Elgart,
Room 324, 

160 N. La Salio St*

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON furnišiotas kambarys

REIKALINGAS žmogus ant ūkės 
kuris moka karves milžti. Joe Zubri- 
ski, Goodman, Wis.

RENDON furnišiotas kambarys REIKIA bučerio. turi būt patyręs 
dėl vieno arba dviejų vyrų. 6948 So. unijista.s. Gera mokestis, nuolat dar- 
Maplewood Avė., Tel. Hemlock 4760 bas» 3453 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai bučer 
nė ir grosernė. Gera vieta, se
nai išdirbtas biznis. Priežastis 
pardavimo — liga. Greitai atsi- 
šaukit.

- 5256 S. Princeton Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga arba mainysiu į au
tomobilių. t

Kreipkitės tuojau. '
3352 So. Morgan St.

PARSIDUODA restauracija arba 
mainysiu ant mašinos arba kitko. 
1739 So. Halsted St., Box 833.

PARSIDUODA kendžių krautuvė.
1417 So. Union Avenue

PARDAVIMUI delicattessen Sto
ras, sandvičių, cigarų, ice cream. 
Greitai parduosiu už teisingų pasiū
lymą. Tel. Fairfax 0035.

PARDUOSIU bučernę, nes turiu 2 
krautuves, jos pertoli viena nuo ki
tos dėl vieno žmogaus apžiūrėjimo. 
Tel. Rogers Park 0360, po 7 vakare 
šaukit Kildare 0683.

PARDAVIMUI delikatescn, 3 gy
venimui kambariai i 
dalinai su rakandais, pianas. Dykai 
šviesa, gasas. šiluma, už $375. Tel. 
Michigan 0237.

PARDAVIMUI Storas cigarų, ken 
džių, 3 kambariai gyvenimui, ren- 
dos $25, 3 motų lysas. 1063 Van 
Buren St.

NAMAI-ZEME
TIKRAS bargenas, 70x125 kam

pas, netoli geležinkelio, mokyklų, 
gatvekarių, $1300, 40x125 Marųuette 
Park distrikte. Kaina $600. Veikit 
greitai.
JOHN P. SARSFIELD & CO.

6350 So. Kedzie Avenue 
Hemlock 6176

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 5-kių kambarių bun

galovv, su 2 lotais; .parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant 2-jų flatų namo, 
nepaisant apielinkės; bungalow ran
dasi M t. Greenvvoode.

IŠSIMAINO 4-rių flatų muro na
mas, 2 po 4 ir 2 po 5 kambarius; 
mainysiu ant mažesnio namo, nepai
sant apielinkės.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas Brighton Parke; mainysiu ant 
cottages toliaus iš miesto. Su virš- 
minėtais reikalais pasiskubinkit. Kr.s 
pirmesnis, tas laimės.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette 5107

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

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

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

per savininką muri-padav .
nis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, 6512 So. 
California Avė. šaukit Kieffcr, 

Englewood 4014.

6512 So.

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

Prie Grand Avė., netoli Austin, 
150 pėdų frontage, garu šildomas, 
cementinės grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tile garažas, šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikią cash, 
kitus pagal sutartį. \

6047 W. Grand. Avė.
Spaulding 5T23

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

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

MOKYKLOS

COTTAGE TIK $3800
— CASH $500

6 dideli kambariai ir vana. Na- 
iš užpakalio, mas naujai malevotas ir dekoruotas, 

lengvais išmokėjimais. 47th St. ne
toli Union Avė.

HOUGH
4213 So. Halsted St., Yards 0808

IŠSIMAINO 1 flatas, 2 Storai, mū
rinis namas, ant bučernės arba far- 
mos. Veikite greitai. Savininkas: J. 
J. P., 1630 So. 49th Avė., Cicero, III.

NAUJAS 2 fintų marinis jiamas, 
6—6 kambarių, karštu vandeniu šil
domas, aržuolo Irimas, miegojimui Afotu/Lit cnvin i v»lz u
Thomas St. Albany 1618.PARDAVIMUI groserae su I rui J”"''111'- 
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mals gyvenimui; išdirbta biznu 
yieta. Kreipkitės 834 W. 33 St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso1’ 
kių smulkmenų laikoma. Gera biz
nio vieta. 4505 So. Paulina St.

MODERNIŠKAS Morgan Park na
mas, 7 kambarių, $11,000, lotas 
50x125, savininkas išvažiuoja. 11353 
So. Irving Avė., Beverly 0858.

VYRAI išmokit barbervstės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit • arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

PARDAVIMUI namas, 3 flatų, po 
T» kambarius kiekvienas, pirmas aug- 
štas, fumas šildomas, platus lotas, 
1 blokas nuo gatvekarių ir elevato- 
rio, $15,600, cash $5,600. 1514 N.

Spaulding Avė., Tel. Albany 2940.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis 
bungalo\< lotas <37% nčdų, $5(10 
cash. Bepublic 6783, 6915 South 
Rockvvell, St.

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILŽ, ManagerV . ■ ■ -


