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Lenkai protestuo
ja Maskvai

Vokiečiai kelia klausimą

buvo laikomas giliausioj slap
toj. Jis buvo atsilankęs ir į 
Quai d’Orsay, kame jį priėmė 
einąs premjero pareigas Re
nault, bet atsisak’ė diskusuoti 
dalykus, kol premjeras Her- 
riot sugrįš iš Londono.

Nori Kinu geležinkelių
Ponui Kamcnevui buvo duo

ta užtikrinimų, kad Francijos

Anglai su Rusais 
susitaikė

LONDONAS, rugp. 6.— Už
sienio reikalų pasekretorius 
Arthuras Ponscnby šiandie pa
vakary pranešė parlamente,

Darbininkas skundžia 
Fordą dėl $500,000

Sovietu Rusija mažina 
javy eksportą

Poligamija Turkijoj 
panaikinta įstatymu

dėl evakuavimo Ruhro

Kalbama apie Anglijos su Ru
sija pertraktacijų atnaujinimą

finansininkai' neatsisakytų duo- kad Anglų-Rusų derybos, ku- 
ti rusams paskolos, jeigu so- rloc vakar rylą buvo nutruku- 
vietų valdžia duotų jiems k u- gios, buvę vėl .atnaujintos ir 
rių nors garantijų, kaip pav.'šiandie 3:30 po< pietų prieita 
Kinų Rytų geležinkelį, ir dėtų prie susitarimo.
pastangų atlyginti Francijai už • ------------------

Lenkai protestuoja 
Maskvai

VARŠUVA, rugp. 6. — Len
kų valdžia pasiuntė Maskvai ir 
sovietų legacijai Varšuvoj dvi 
protesto notas. Vienoj protes
tuojama dėl ginkluoto taria
mų bolševikų bandos užpuoli
mo ir apiplėšimo lenkų mies
telio Stolpce, Minsko guberni
joj, o antra — dėl laikymo 
Maskvos kalėjime Lenkų misi
jos narių.

ro kraštas butų tuojau okupan
tų kariuomenės evakuotas.

Jie nurodo, kad Vokietijos 
valdžia veikiausia tuojau pultų, 
jeigu jos delegacija grįžtų Ber- 
linan negavus prižadėjimo, kad 
okupuojamieji kraštai bus urnai 
paliuosuoti nuo svetimųjų ka
riuomenės.

Vokiečiu delegacija įteikė 
aliantams savo atsakymą
Kelia klausimą dėl evakuavimo 

okupuotų sričių.

LONDONAS, rugp. 6. — Vo
kiečių delegacijos lyderis šį ry
tą įteikė vokiečių memorandu
mą, kaipo atsakymą į aliantų 
konferencijos protokolą su Da- 
vves’o reparacijų plano vykdymo 
programų.

Savo memorandume vokiečių 
delegacija neina į visas progra- 
mo smulkmenas, tik paduoda 
vokiečių pažvalgą dėl ekspertų 
raporto apie pražangas ir sank
cijas, f iškalę ir ekonominę Vo
kietijos vienybę ir reparacijų 
mokesnių perdavimą.

Priediniame prie memorandu
mo laiške vokiečiai iškelia du 
svarbiu klausimu: Ruhro ir kitų 
okupuotų sričių evakuavimo 
klausimą, ir klausimą dėl palai
kymo aliantų geležinkelių tar
nautojų Ruhre.

Amerikos ekspertai, kurie 
skaitė vokiečių memorandumą 
ir lydimąjį laišką, sako, kad vo
kiečių prieštaravimai nesą toki 
dideli ar svarbus, kad dėl jų ne
būtų galima susitarti.

Socialistai daro spaudimą.
Esantieji Londone Francijos 

socialistai ir Vokietijos socialde
mokratų vadas Rudolfas Breit- 
scheid’as daro spaudimo tarp
tautinei konferencijai, kad Ruh-

ANGLŲ-RUSŲ DERYBOS GAL 
DAR BUS ATNAUJINTOS

LONIDONAS, rugp. 6. — 
Anglų-Rusų per trak taci jos, ku
rios nutruko, gal dar bus at
naujintos. Tos nuomones lair 
kosi kai kurie užsienio minis
terijos valdininkai, taip, ma
tyt, tikisi ir rusų delegacijos 
nariai, kurie visai nesiruošia 
veikiai apleisti Londoną ir 
grįžti Maskvon.

Del ko nesusitaikyta
Pert rak taci jos su rusais nu

truko, kai antradienio rytą, po 
visos dienos ir nakties nepa
liaujamos sesijos, kurioj buvo 
punktas po punkto svarstomas 
ir priimamas bendras sutarties 
projektas, galų gale prieita 
prie paskutiniojo ir svarbiau
siojo punkto — svetimųjų pi
liečių Rusijoj turto nacionali
zavimo. Anglai reikalavo, kad 
rusai atsisakytų nuo teisės 
svetimųjų kraštų piliečių val
domąjį Rusijoj turtą naciona
lizuoti, rusai gi nesutiko, at
sakydami, kad tai butų pačių 
komunistinės jų valstybės pa
matų ardymas.

Keliomis minutėmis prieš 7 
vai. ryto rusų delegacijos va
das, Rakovsky, įteikė ministe- 
riui pirmininkui MacDonaldui 
atstovaujančiam p. Ponsonby 
tuo punktu rusų formulą. Pon
sonby ją atmetė ir įteikė Ra- 
kovskiui anglų formulą, kurią 
rusai atmetė. Tada ir viena ir 
antra pusė pamatė, kad butų 
bergždžias darbas derybas to
liau betęsti, ir konferencija 
nutruko.

tą 15 milijardų aukso frankų 
paskolą, kuri buvo duota caro 
valdžiai prieš karą ir karo lai
ku.
' Tenka pažymėti, kad prem
jeras Herriot pastaruoju laiku 
šiek tiek ataušo — ne per 
daug susirūpinęs urnai pradėti 
derybas su rusais, ir jeigu da
bar anglams nepavyks su jais 
susitarti, veikiausia nieko 
urnai nedarys nė Francija.
Komunistai kaltina Hughes’ą

Del sovietų reikalo pairimo 
Anglijoj ir Francijoj, francu- 
zų komunistai dabar kaltina 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorių Hughes’ą. Pasak 
jų, Hughes pasakęs abiejų 
kraštų premjerams Londone, 
kad Amerika tol negalėsianti 
padėti Europai, kol Europa 
sėbrausiantis su bolševizmu. 
Toks kaltinimas, žinoma, nie
ku neparemtas ir tuščias, bet 
jis šiandie plačiai skleidžia
mas. Komunistų propagandos 
laikraštis Humanitė sako:

“Amerikai \ viešpatauja J. 
Pierpont Morganas, o pono 
Morgano balsą ponas Hughes 
interpretuoja Europai.”

Daugybė siūlosi padėt La 
Follette'o kampanijai

WASHINGTONAS, rugp. 6. 
— Progresyviųjų kandidato La 
Follette’o sūnūs, irgi Robertas 
La Follette, kurs pasiėmė tvar
kyti rinkimų kampanijos daly
kus, praneša, kad raštinėn atei
na kasdien daugybė laiškų nuo 
visokiausių žmonių, vyrų ir mo
terų, kurie siūlosi savo darbu 
padėti rinkimų kampanijoj — 
kaipo kalbėtojai mitinguose, 
kaipo darbo orgaųizuotb.jai. kai
po rašytojai, padėjėjai dirbti 
raštinių darbą etc. Beveik visi 
jie siūlosi dirbti dykai, be jokio 
atlyginimo.

DETROIT, Mieli., rugp. 6.— 
Fordo automobilią kompanijos 
darbininkas Warren Ayers, 
“toolmakeris,” užvedė bylą 
prieš Fordą, reikalaudamas iš 
jo 500,(KM) dolerių atlyginimo.

Ayers sakosi, kad 1919 me
tais jis per šešis mėnesius ve
dęs' derybas su Dodge auto
mobilių kompanais, ligi išde- 
rėjęs, kad jie savo 26 milijonų 
vertės “stock’ą” parduotų For
dui, bet už visą tą savo darbą 
nieko iš Fordo negavęs.

8,100 žmoniy užmušta 
automobiliais per šešis 

mėnesius
NEW YORKAS, rugp. 6. — 

Nacionalių automobilių preky
bos rūmų surinktomis ir pa
skelbtomis statistikos žinio
mis, per pirmuosius šių metų 
šešis mėnesius Jungtinėse Val
stijose automobilių katastrofo
se užmušta viso 8,100 žmonių.

RYGA, rugp. 6. — Esančios 
čia Rusijos sovietų delegacijos 
oficialiu pranešimu Rusija 
stipriai sumažinus savo javų 
eksportą. Kuomet mėnuo at
gal per Bygos ir Talino (Re- 
velio) uostus užsienin eidavę 
iš Rusijos kasdien po 2(MK) to
nų javų, dabar per tuodu uos
tu beišeiną kasdien tik po 100 
tonų.

Eksportas sumažinta dėl blo
go šiemet javų derliaus Rusi
joj-

Sovietų valdžia veikiausia 
negales šiemet eksportuoti po
no Krasino žadėtų Europos 
rinkoms 2,500,000 tonų javų, 
nes ji pati vargiai begu turės 
pakankamai duonos savo gy
ventojams ateinančią žiemą 
išmaitinti.

Gaunami Rygoj Maskvos 
laikraščiai rodo, kad Rusija 
begalo susirupinus dėl šių me
tų nederliaus ir pramatomo 
bado. Sovietų spauda pripažįs
ta, kad badas palies ne ma
žiau kaip septynis milijonus 
gyventojų.

KONSTANTINOPOLIS, rugp. 
6.— Poligamija Turkijoj tapo 
panaikinta. Parlamentas pri
ėmė įstatymą, kuriuo vyrui 
draudžiama turėti daugiau 
kaip vieną pačią.

MAŽUMŲ OBSTRUKCIJA 
LENKIJOS SEIME

BRANTING VILNIAUS
KLAUSIMU

RADO NAPOLEONO LAIŠKŲ 
IR KITOKIŲ PALAIKŲ.

PRAGA, čechoslovakija, rug
piučio 6. — Brune, Moravijoj, 
rasta 276 Napoleono Bonaparto 
laiškai, rašyti savo užsienio rei
kalų ministeriui ir labiausiai už- 
tikimam žmogui, kunigaikščiui 
de Bassano. Rasta jie tarp įvai
rių vieno de Bassano ainių do
kumentų. Be to rasta dar .182 
aiškų juodraščiai ir daugybė 
autografuotų laiškų, rašytų į- 
vairių Europos valdovų Napole
onui. Tuos laiškus Napoleonas 
buvo pavedęs kunigaikščiui lai
dyti laiku savo traukimos iš 
Maskvos, čia buvo rasta taip
jau visa Bassano korespondenci
ja ir jo memuarai, — viso 4000 
surašytų lakštų, be to dar Napo
leono mirties maska juodmedžio 
dėžėj su Napoleono inicialais.

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

ŽAIDIMAS ŽMONIŲ 
GYVYBE

“Stebėtina, kaip mėne
sienoje žiba jūsų rankos”, 
tarė Golovinas, “lyginai 
kaip baltas gintaras”.

Ji sudrebėjo. “Jus pa
kvietėte mane deryboms”, 
tarė ji sutraukusi anta
kius, “toki buvo mudviejų 
sutartis. Aš sutikau tą ka
prizą išpildyti, nes nuo jo 
priklauso mano, mano vai
kų ir dar daugelio kitų 
žmonių ’ gyvybė. Tad eiki
me prie reikalo!”

Iš Jacob Wassermann’o 
apysakos “Golovinas”, kurs 
už kelių dienų pradės 
tilpti “Naujienose”.

GALI PAKENKT ATSTEIGI-
MUI SANTYKIŲ SU

‘ FRANCIJA
PARYŽIUS, rugp. 6. — Jei

gu Anglų-Rusų pertraktacijos 
galutinai nutruktų, tatai vei
kiausia neigiamai atsilieptų ir 
į. Francijos su Rusija santy
kių atsteigimą. Premjero Her- 
rioto priešininkai turėtų tam 
stiprų argumentą, nurodyda
mi į Anglijos nepasisekimą 
susitarti su bolševikais.

Kamenev Paryžiuje
Sovietų atstovas Kamenev, 

kurs jau dešimt dienų kaip 
yra atvykęs Paryžiun, turėjo 
pasimatymą su komunistų ir 
socialistų partijų lyderiais — 
Marcelu, Cachinu ir Bhimu — 
gaudamas iš jų rekomendaci
jų į įvairias finansų ir preky
bos įstaigas, kaip Banc de Pa
ris et dės Pays Bas, kurios 
labiausiai linkusios atsteigti 
prekybą su Rusija. Kamenevo

ELEKTRINIŲ TRAUKINIŲ 
KATASTROFA

Vienas žmogus užmuštas, aš
tuoniolika sužeistą

NEW YORKAS, rugp. 6. — 
Ties Ocean Parkwąy stotim su
simušė Brighton linijos elektri
nis traukinis su kitu požeminės 
linijos traukiniu. 1 Katastrofoj 
vienas asmuo liko užmuštas ir 
aštuoniolika sužeisti, kurią ke
turi pavojingai.

LAKŪNŲ KELIONĖ APLINK
PASAULĮ.

Amerikiečiai Islandijoj

buvimas čia per šešias dienasjures.

REYKJAVIK, Islandija, rug
piučio 6. — Amerikos keliaujan
tieji aplink pasaulį aviatoriai, 
Įeit. Smith ir Eric Nelson, iš 
Hornafjordo atskrido j Reyk- 
javiką. Mano sutrukti čia keletą 
dieną prieš išskridimą į Gren- 
lendiją — 480 mailių ištisai per

INDIJOS TVANŲ AUKOS

100 žmonių žuvę, 50,000 liko be 
pastogės

MADRAS, Britų Indija, rugp. 
6. — Del tvanų pietų Indijoj, 
kur pasak pirmesnių .pranešimų 
buvo pusė Kochinos valstijos už
lieta, oficialiais pranešimais Ma- 
labare žuvę suviršum 100 žmo
nių, o apie 5z tūkstančių žmonių 
likę be pastogės. Tūkstančiai 
hektarų lauką su javais visai 
sunaikinta.

Argentinietis — Allaiiaoade

ALLAIIABADAS, Britų In
dija, rugp. 6. — Skrendąs aplink 
pasauli Argentinos ' lakūnas 
maj. Zanni šį rytą atskrido čia 
iš Nasirabado. Pakeliuj, dėl 
smarkios audros, buvo privers
tas nusileisti Kounfore.

PROTO PAMIŠIMAS.

CASS LAKE, Minn., rugp. 6- 
— Great Northern traukiny vie
nas pasažieris, Lindberg’as, iš 
Portlando, Ore., gavo proto pa
mišimą-. Puolęs sumušė keletą ki 
tą pasažierią ir traukinio tar
nautoją, paskui iššokęs iš trau
kinio vieną žmogą nušovė, antrą 
sužeidė, pagaliau pats sau galą 
pasidarė.

Chicago ir apielinkė. — šian
die gražu ir vešiau; vidutinis 
mainąsis vėjas, — savo vald
žios oficialis oro pranašas, ku
riam baisiai nesiseka pranašau
ti.

Vakar temperatūra vidu.tinai 
sieke 710 F.

šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 8:03.

Anglų laikraštininkas Ed. 
Bauty, kuris yra drauge ir 
Svenska Dagbladet korespon
dentas, laike Tautos Sąjungos 
Tarybos posėdžių birželio 20 d. 
turėjo pasikalbėjimą su Švedi
jos atstovu Tautų Sąjungos Ta
ryboje Hjalmar Branting įvai
riais dienoj klausimais. Inter- 
vju tilpo Svenska Dagbladet.

H j. Branting su pasitenkinimu 
konstatavo, kad lenkai po gegu
žės mėn. 11 d. rinkimų Franci
joj pasidarė ramesni ir nebe
vargina tiek Tautų Sąjungos 
Tarybos, kaip paprastai. Tam 
įrodymas, kad šiame T. S. Ta
rybos posėdyje visai nebuvo iš
keltas Dancigo klausimas. Len
kai jau pradeda betarpiai susi
tarti su Dancigu. Tik santykių 
tarp Lenkijos ir Lietuvos nega
lima pavadinti gerais. Lietuva 
skaito save karo podėtyje su 
Lenkija. Tokia padėtis negali il
gai tverti. Čia reikalingas susi
taikymas, jei ne kam kitam, tai 
bent ryšiams užmegsti. Tautų 
Sąjunga galėtų šiame klausime 
padėti, jei iš Lietuvos pusės bu
tų noro užmegsti santykius. Bet 
podraug aš gerai suprantu, kad 
Lietuva negali skaityti Vilniaus 
klausimą išspręstu. Lietuva juk 
tapo generolo Želigovskio užpul
ta ir Lietuva niekuomet nepri
pažino susidariusios padėties. 

Be šio konflikto pilno išsprendi
mo nematau todėl kurios kitos 
išeities. Iš kitos pusės lenkai 
tvirtina, kad Vilniuj nėra nė vie
no lietuvio...’i •—Kuriuo gi budu, Tamstos 
nuomone, gali įvykti susitaiky
mas, — klausia laikraštininkas.

—Apie tai neturiu šiuo metu 
jokios idėjos. Galiu vien konsta
tuoti, kad Lietuva nuolat pro
testuoja. O todėl, manau, reika
linga ieškoti išsprendimo, — 
pabaigė Branting. [LŽ].

Italų aviatorius Locatelli pri
verstas sutrukti Anglijoj

Brough, Anglija, rugp. 6. — 
Pasiryžęs irgi skristi aplink pa
saulį, Italijos aviatorius Įeit.
Locatelli, atskridęs čia iš Pisos, 
bus priverstas kurį laiką sutru
kti, ligi susitaisys savo skren
damąją mašiną. Savo kelionę 
per Atlantiką jis darys tuo pa
čiu ruožu, kaip kad skrenda A- 
merikos aviatoriai.

NEW YORKE 5 ŽMONĖS MI
RĖ NUO KARŠČIO.

New Yorkas, rugp- 6. — šian
die dėl karščio mirė čia penki 
žmonės. Temperatūra vidudienį 
siekė 87 laipsnių. Karštis buvo 
nepakenčiamas dėl didelio oro 
drėgnumo.

PINIGŲ KURSAS
RIAUŠĖS KINŲ PARLA

MENTE

Vakar, rugpiučio 6, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $.46
Belgijos, 100 frankų ........... $5.13
Danijos, 100 kronų ............... $16.20
Italijos, 100 lirų ..................  $4.40
Francijos, 100 frankų ........... $5.50
Lietuvos, 100 litų ..............  $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.85
Olandijos, 100 florinų ........... $38.60
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.6fl
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.81

PEKINAS, Kinai, rugp. 6. — 
Del to, kad nauju premjeru ta
po nominuotas Dr. Yen, Kinų 
parlamente kilo riaušės. Nedide
lė opozicijos partija nusitarė ne
leisti parlamentui patvirtinti no
minaciją darymu obstrakcijos, 
ir ji tatai' darė. Iš to kilo svai
dytasis kėdėmis, rašalinėmis ir 
pagaliau kumščių kova. Posėdis 
buvo nutrauktas.

Varšuva, [LŽ].— Laike švie
timo Ministierio Miklaševskio 
kalbos seime, tautinės mažu
mos padarė obstrukciją.

Kada Miklaševskis pradėjo 
kalbėti apie autokefaliją pra
voslavų cerkves, belorusai, uk
rainiečiai ir žydai pakėlė di- 
džiausį triukšmą ir pradėjo 
mesti į Ministerį supuvusius 
kiaušinius.

Lenkai surikę: “nematytas 
dalykas, kad Lenkijos minis- 
teris negalėtų kalbėti Lenki
jos seime,” puolė mušti ma
žumas.

Su dideliu vargu nuramino 
atstovus. Belorusas Vasilčik 
išmirštas 10 posėdžių.

Kada toliau Miklaševskis 
ėmė kalbėti apie mokyklas ir 
pasakė, kad aukštosiose mo
kyklose esanti ketvirta dalis 
žydų, — 35 žydų atstovai pra
dėjo trepsėti, kumščiais muš
ti į piupitrus; prie jų prisidė
jo “Wy^wolenie” ir kilo toks
lermas, kad sunku apsakyti.

! Belorusų atst. Rogulia pra
dėjo į prezidiumą ir Mikla- 
ševskį leisti morkvas rekda- 

Įmas: “jūsų galvos ir protas, 
kaip šitos morkvos.”

Vėl kilo didžiausia sujudi- 
I mas, kuris baigėsi tik tada, 
kai mažumų atstovai apleido 
posėdžių salę.

I • ___ - - -t

Rado užmuštą farmerį.
DEESBURG, Fla., rugp. 5.— 

Netoli nuo čia kely rasta neži- 
. nia kokių piktadarių nušautą 
I farmerį Gadseną Douglas.

Telegrafines Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

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

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

I



kuriame jis bus

S. L FABIONfiS 00.

Telefonai

turi pristatyti

Dr. J. Jakubauskas

f- > >«¥S>V

Chicago, III

NekvoĮinės Imigracijos vizos

liet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Nedėliomis nuo 10 valai?-

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

SEVERA’S 
BAEZOL.

pnforipacijos
ir naturalizaci-

Kaina 50 Ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius,

NYTI VI 
PAS MUl TAS JUMS BUS 

NAUDOS.

i kur išduota 
’vĮzoS numeris.

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

Namų Tek: Hyde Park 3395

DĖL NEVIRSIMO

Ofisas 3803 Š. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phdne. 
Prosfėct 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių tęlefonuokit Prospect 0610

NAPRAPATI 
be vaistų, b( 

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 0 vak, 
Tel. Boulevard 4774

sutinka su apli
jis išduos leidimų pažy

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

1)R. M. J. SHERMAN
Sppcialistaa moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

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

/Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tek: Pullm-an 6377

Naujojo imigracijos įsta 
tymo analizas

ADVOKATAS
Ofisas:

911 Chicago Temple Bldg.
77 W. JVashington St.

Tel. Central 6200 
Cicero Panedelio vakare 

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Sekcija 8)
Konsuliariai viršininkai, sulyg 

leidimų Sekcijose 2 ir 9 gali iš
duoti vizas nekvotiniams’imi
grantams, jiems priparodžius 
kad jie teisėtai skaitosi nekvpti- 
niais imigrantais.

arti 31st Street
, •; 2—3 po piet 

Nedaliomis 10—12 dieną.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St.

e. Laivakortės pareiškime tu 
ri būti data, yięta 
ir imigarcijos 
Imigracijos viza turi būt uoste 
pristatoma inspekcijai, indor- 
suota data ir uosto perėjimui ir 
pristatyta Darbo Departamen-

Dr. M. žilvitis
. - DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Subafoje nuo 9 ryto iki 6 vakare 
Nedėlioję nuo 9 ryto’iki 12 dieną.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pūllman 5147

Francuziškas Daktaras:
Specialistas kraujo ,odbs, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Ganai 0464 ■ i

/ J ■■ . f
jValapdos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
'Nekėlioj nuo 2:30 .iki 4:30 po piet;

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudętte

(Serai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. >. , ,

f ' ' ' ■ ■■ U-‘ '

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

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

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

1 Dienomis: Canal
3110. Naktį
Drexel 0950 „ 

Boulevard 4136

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

sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 S'o. Halsted St.

Yards 1015. Val.:i6 iki 9 vai.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: _9 ryto iki 9 vakare. Sc- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaūs 

lengvomis išlygomis.

b. Jungtinių Valstybių' pilietis 
tvirtindamas, kad imigrantas 
yra giminė ir skaitomas kaipo 
nekvotinis imigrantas, gali pa
duoti prašymų Imigracijos Ko- 
misijonieriui, pažymėdamas, tar
pe kitų faktų, prašančio vardą 
ir ą.dresą jo piliętybės stovį, jo 
■darbiįy
^migrantu ir kiir imigrantus gy
veno, jo galimybė ir norų užlai
kyti imigrantą, reikalui priėjus.

c. Prašymą paduodant reikia 
prisiekti, ir jei paduotas kitur 
neg Jungtinėse Valstybėse, pri- 
siega turi būti daroma akyvaiz-^ 
doje Amerikos, konsuliario; vir- 
šjninko. Galima reikalauti tame 
pačiame prašyme įleidimo dau
giau neg vierfai ypatai.

d. Prašymas turi būti patvir
tintas su prisiega dviejų Jung
tinių Valstybių piliečių.

e. Jei Imigracijos Komisijo- 
nierius suras, kad faktai prašy
me paduoti yra teisingi, jis, su- 
iinkant Darbo Sekretoriui, pra
neš Valstybės Sekretoriui, kuris 
įsakys konsuliariui viršininkui 
išduoti imigracijos vizą.
.Leidimas sugrįžti į Jungtines 
.Valstybes po laikino nebuvimo

(Sekcija 10)
a. Bile svętimžemis norintis 

apleisti Jungtines Valstybes lai
kinai turi gauti nuo Imigracijos 
Komisijonieriaus leidimą įeiti į 
Jungtines Valstybes, pažymėda
mas, ant kiek laiko išvažiuoja.ir 
išvažiavimo priežastį.

b. Jei Imigracijos Komisijo-

vąrdus ir 
giminių, 

Valstybes 
ten mano 

kuomet nors

J.BUCERZA^
ADVOKATAS
Notary Public 

8405 Deodor F.treet 
Phone; Jndiana Harbor 279, 

Indiana Harbpr, Ind.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 10—11 ryto 
7—8 vak. ‘ '

f. Imigracijos vizos konsulus 
neišduos, jei patirs, kad imi
grantas neįleistinas, einant Imi
gracijos įstatymu.

g. Imigracijos viza nėra įva
žiavimo į Jungtines Valstybes, 
jei ateivis neišpildys visų Imi
gracijos įstatymų tame uoste, 
per kurį važiuoja.

h. Imigracijos vi?os kaina yra 
$9.00.

Imigracinės Vizps Aplikacija
(Sekcija 7)

a. Imigracinės vizos aplikaci
ja turi būt duplikuota.

b. Išpildant aplikaciją, kvoti- 
i nis, ar nekvotinis imigrantas tu
ri pažyniefi tarp ytų dąjykų, 
savo pilną vardą, aių^ių, lytį, 
tautybę, gimimo laika, vietas, 
kurs paskutiniais pehkeriąis me
tais gyveno, užsiėmimą, muksią, 
tikrąją vietą, kur važiuoja, As
meninę deskripciją, 
adresus tėvų ar kitų 
vykimo į Jungtines 
tikslą ir kiek laiko 
gyventi, ar buvo 
kalėjime, ar jo tėvai buvo kuo
met nors nepilno proto, žmonių 
institucijoj, ir turi paduoti kito
kius faktus iš asmeninės istori
jos. Jei ateivis yra nekvotinis, 
ypatingai turi pabrėžti savo ti
kslą.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago
Telephone

Boulevard 2160 ‘
Valandos

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

809 W, 3511) SI., Chicago 
Tel; Be Jevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
4) Parduodam Laivakortes. %

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S't. Room 520 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yords 438]

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
rejkalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 2,5c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną. ■< ' • J.

Vizų

nėms; (Sekcija 9)
a. Jei imigrantas yru nękvoti-, 

nis iš priežasties giminystės su 
Jungtinių Valstybių piliečiu, 
konsu Haris viršininkas neiš
duos imigracijos vizos tol, kol 
negaus įsakymo tai daryti nuo 
Darbo Departamento Valstybės 
Sekretoriaus.

Telephone Yards 0994

PR MAURICE KAHN
• 4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

LIETUVIU DAKTARAI I 
-------- - - - . . \ ;

Daktarai kurių vajįdai čia

GRUPĖ LIETUVIŲ EKSKURSIJOS IŠVAŽIUOJANČIŲ LAIVU 
^ĘVIĄTHAN, Iš NEW YORKO.

LIETUVJV EKSKURSIJA .
Lietuviai kurie išvažiavo iš New Yorko liepos 5 dieną ant United 

States linijos laivo “Leviathan”. Tai pasažieriai-ekskursantai keliaujanti 
Lietuvon. Jų kelione buvo labai pasekminga ir maloni, nes laivas plaukė 
labai greitai. Paskutinis rekordas to laivo yra 10 dienų ir 12 vąlandų per 
Atlantiką. ' >

Visi keliauninkai buvo labai užganėdinti ta keloine ir visi giria laivą 
Leviathan. Kaip jie nukeliavo j Klaipėdą, tai juos pasitiko su didelėmis 
ovacijomis. Juos pasitiko gubernatorius ir lietuvių valdininkai. Klaipėdos 
viršininkas pasakė puikią kalbą. Visi ekskursantai džiaugiasi, kad jie dar 
turi progą pamatyti savo gimtąją šalį.

Mrs. MICHNIEVIGZ- VIOIKIEHE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- j
rijos koloniją; 
ilgai praktika
vusi Peunsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 
ningai patar- Ky wl
nauja, visokio- k M
se ligose prieš K 
gimdymą, laike TO
gimdymo ir po Mk; x * 
gimdymo. B ♦ 1

Už dyką pata- į ».||k 1:MM
rimas, da ir ki- B > 'į H
tokiuose reika- K-,"*' i / .J
luose moterims KJ':. > * 
ir merginoms, rTOB
kreipkitės o ra- Sg , k&l 
site pagelbą. B *. ~
8 ryto iki 1 po B 
pietų, nuo 6 iki ■
9 vai. vakare.

c. Imigrantas turi pridėti dvi 
kopiji kalėjimo ir kariuomenės 
rekordus: dvi certifikuoti kopiji 
gimimo metrikų ir po dvi kopiji 
kitokių valstybės rekordų. Imi
grantas, kurs turi pasportą vi
zuotą prieš 1924 m. gegužes 26 
d., ir kuris padaro aplikaciją 
prieš rugsėjo 1 d., 1924 m. imi
gracijos viza reikalinga po 1924 
m. liepos mėnesio 1 d.

d. Imigrantas aplikacijoj taipgi 
turi pažymėti ar jis nėra iš
brauktu iš kurios nors Jungtinių 
Valstybių imigracijos įstatymų 
klasės.

e. Jei imigrantas to ^negali 
padaryti, tai turi paduoti tega
lės jo išbraukimo priežastis.

f. Kiekviena aplikacijos kopi
ja turės būti pasirašyta imigran 
to konsuliario viršininko aky- 
vaizdoje ir patikrinta prisiekiant 
prie konsuliario viršininko.

g. Už kiekvienos aplikacijos ir 
duplikatij pristatymą ir patikri
nimą imama $4.00 mokestis.

Imigracijos aktas, kurį pa-t 
keis naujo įstatymo kvota‘pasi-» 
baigė 1924 m., birželio 30 d; 
Naujas įstatymas, po kurio pre
zidentas pasirašė, įėjo galėn 
1924 m. liepos 1 d. Sekami nau
jo Imigracijos įstatymo svar
bus dalykai.

Įstatymo Vardas (Sekcija 1) 
Šis aktas vadinasi “1924 m. 

Imigracijos Aktas”.
Imigracijos Viza (Sekcija 2)
a. Kiekvienas imigrantas, į-, 

važiuodamas į Jungtines Valsty
bes turi turėti imigracijos vizą, 
turinčią šios aplikacijos kopiją, 
kurią Amerikos konsulas vlzuo-

ak toriai, 
daininin- 

prięlerą 
[pripažintoms profesijoms, atei
viai samdomi kaipo namų tar
nai. Ateiviai negimę Kanadoj, 
Newfoundlande, Kuboj, Meksi
koj, Centralės ir Pietinės Ame
rikos kraštuose,, gyvęųę ten pen
kis ar daugiau metų, lieka naujo 
įstatymo kvotos subjektu).

Kvotos Imigrantai
(Sekcija 5)

Terminas “kvotos imigrantas” 
reiškia tą, kuris nėra nekvoti- 
niu imigrantu.

Pirmenybė (Sekcija 6)
a. Išduodant imigracines vizas 

'šiems ateiviams bus duodama 
pirmenybė:

1. Kvotinis imigrantas, kuris 
nėra vedęs, neturįs 21 m. am
žiaus, tėvas, motina, vyras, ar 
žmona Jungtinių Valstybių pi
liečio, turinčio 21 m. amžiaus ar 
daugiau.

2. Kvotinis imigrantas, suma
nus žemdirbys, jo žmona ir vai
kai neturį 16 m. amžiaus (iš
imant tas valstybes, kurių kvo
tos nesiekia 300).

b. Pirmenybės neviršys 50% 
metines kvotos.

I Physical Health Institute
DR. VEIX)NIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera-1 
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543

JOHN I. BAGDZIONAS 
ADVOKATAS

Ve<l« bylas visuosa Taismuosa, Egeami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
oardavimo Dokumentus ir iizaliojimua

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolpti 326A 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonu Canal 1M7.

|Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz

BANIS
: AKUŠERKA 
l'uriu patyrimą. 
Pasekmingai pa-‘ 
-arnauju mote-

I ims prie ginidy- 
n<> kiekvienanve 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rim* ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St. t

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
POWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

O JlI shs
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 ik 
4 vai. po 
vakaro.

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2886

1. Imigranto tautybė
2. Kvotinis ir nekvotinis imi 

grantas
_ 3. Data, nurodanti kuomet vi 

za užsibaigia
4. Reikalingos 

apie Imigracijos 
jos įstatymą.

b. Imigrantas
dvi kopiji savo fotografijos kon
sului, — vieną pridėjimui prie 
vizos.

c. Imigracinės vizos gale bai
giasi periodu, kuris pažymėtas 
vizoj, nedaugiau kai keturiems 
mėnesiams.

d. Nuo imigranto nereikalau
jama pasporte kitos vizos, kai 
tik imigracijos, tik datos rekor
das ir imigracijos vizos nume
ris, kas pasporte pažymima vel-

Nekvotiniai Imigrantai

(Sekcija 4)
Šie imigrantai skaitomi 

kvotiniai: #
a. Nevedę vaikai, neturi 18 m. 

amžiaus, ar Jungtinių Valstybių 
piliečio žmona, kuomet jis, imi
gracijos aplikaciją išpildydamas 
gyvena Jungtinėse Valstybėse.

b. Imigrantas, pirmiau teisė
tai išteistas ir grįžtąs iš užsie- 
niii po laikino ten lankymosi.

c. Imigrantas, gimęs Kanadoj,’ 
Newfoundlande, Meksikoj, Ku
boj Haiti, Dominican Republic, 
IKanalo Zonoj arba nepriklauso
mam Centralinės ai* Pietinės 
'Amerikos krašte, jo žmona ir 
nevedę vaikai, neturį 18 m. am
žiaus.

d. Imigrantas, kuris mažiau-1 
fcia prieš du metu bus išpildęs

1. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Co?. Washington & Clark

nierius suras, k'ajd svęti^nžęniįs 
buvo teisėtai į Jungtines Valsty
bės 'įleistas, 
kacija
mėdamas laiką—nedaugiau kaip 
vienus metus 
teisėtas.

c. Galima gauti leidimo prail
ginimus, nedaugiau kai šešiems 
mėnesiams.

d. Imama $3.00 mokesties už 
kiekvieną leidimą ir prailgini
mą.

e. Toks leidimas neturės jo
kios galės sulyg imigracijos į- 
statymų, ir tik parodys, kad sve- 
timžemis grįžta po laikino viešė
jimo užsienyje.

Skaitlinis Apribavimas
, Sekcija, 11)

(Kvota nuo 1924 m. liepos 1 
d. iki 1927 m. birželio 30 d.)^

a. Metinė kvota bite nors tau
tos bus 2% visų tos tautos gy
ventoji) Jungtinėse Valstybėse 
1890 metais, bet mažiausia kvo
tą bile nors tautai bus 100 .
‘n. -Bus išduodama kvotiniams 

imigrantams bile nors tautos
1. Bile fiskaliniam mete, ne

daugiau imigracijos vizų kaip 
kad tos tautos kvota parodo.

2. Bile kalendoriniam mėne
sy, nedaugiau imigracijos visų 
kaip 10% visos tos tautos meti
nės kvotos.

pastaba: Metinė kvota kiek
vienai tautai, sulyg įstatymo 
1921 m. geg. m. 19 d. buvo 3%’ 
visų tautos gyventojų 1910 m. 
Mėnesinė kvota buvo 20% me
tinės kvotos. |

aplikaciją ir norės ^važiuoti j 
Jungtines Valstybes specialiai, 
bile religijns pašaukimajns, ko
legijų, universitetų, seminarijų, 
akademijų profesorius, jo žmo
na ir nevedę vaikai, neturį 18 
m. mnžiaus. —

e. Bortą 'f i’de . studentas, ma
giausia 15 m. amžiaus, kuris no
ri įvažiuoti į jungtines Valsty
bes, išimtinai mokinimosi kole
gijoj, universitete, akad/emijoj, 
Seminarijoj Darbo Sekretoriaus 
pripažintose.

(Pastąba): Sekantieji as
mens kurie įleisti į Jungtines 
Valstybes virš kvotos dabarti
nes kvotos akte, patampa kvo
tos subjekatu pagal naujo įsį^i- 
tymo: profesionalai, 
artistai, prelegentai, 
kai, slaugės, ateiviai

A. A. Olis
* ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705
6-8 v. v. apart Panedelio ir

Pėtnyčios.

Optometriat
T«). Botdcvard <431

Kaiupm 47-to» gal 
iub*tw

(Sekcija 3)
“Imigranto” terminas, varto

jamas šiame akte, reiškia bile 
ateivį iš bile kurio krašto, pasi
ryžusį važiuoti į Jungtines Vals
tybes, išskyrus:

1. Valstybės valdininkus, jų 
šeimynas, palydovus, tarnus ir 
samdininkus.

2. Ateiviai lankantys Jungti
nėse Valstybėse laikinai, kaipo 
turistai, arba laikinai biznio ar 
malonumo reikalais.

3. Ateiviai pervažiuojantieji 
per Jungtines Valstybes.

4. Ateiviai teisėtai leisti, ku
rie keliauja iš vienas Jungtimi) 
Valstybii) dalies iki kitai per 
kaimynės Valstybes teritoriją. I

5. Bona fide ateiviai, jurinin
kai, tarnaują kaipo tokie lai
vuose, atvykstančiuose į Jung
tines Valstybes, ir norį į Jung
tines Valstybes įeiti laikinai.

6. Ateiviai, turį teisę įeiti 
prekybos reikalais sulyg egzis
tuojančiu komercinės ir naviga
cinės sutarties. z

SANDARA
327 E. St., So. Boston, Mass.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

t 4442 So. Westem Avė
Tel . Lafayette 4146

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai
■ . t Olselio kainomis visiems

n Elgiausi dabar radiatoriai ir boife- 
nai. Jie bus brangesnis po menesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND A 
HEATING SUPPLY CO. f

• , 490 Milwaukee Avė. and ** 
461 N. Halsted St.

/ Hayiaarket 1018, Haymarket 4251

w. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Severas Gyduoles tiilalko 
šeimynos sveikata.

’ v į v
1 '• • ! L. U
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Kilimas ir smukimas 
neo-komunizmo

Rašo H. Kontarovich
Vertė A. ž.

galima laimėti revoliuciją”.
Nei Leninas, nei Bucharinas 

negalėjo pasakyti, kad jie lai
kosi marksistinių nusistatymų. 
Kaip tik priešingai, jų nusista
tymas yra griežtai priešingas 
marksininkų nusistatymui-

Nepaprastos Rusijos aplinky
bės ne tik kad daleido mažai 
saujalei ginkluotų sukilėlių pa
daryti revoliuciją; bet bolševi
kų vadovai nematė nieko nuo
stabaus tose nepaprastose sąly
gose, jie greitai nusprendė ir 
tuojau parašė straipsnį bolševi
kų laikraščiuose: “tik mažuma 
gali laimėti revoliuciją ir, gali
ma lengvai pasakyti, kad visos 
revoliucijos yra laimėtos mažu
mos“. Rašytojas tų žodžių va
dina save marksininkų. Faktiš
kai jis tvirtina, kad jis yra pil
nas pasekėjas Markso. Bet tik
renybėje jis yra pasekėjas ne 
Markso, bet Bakunino.

Kas link būtino reikalingumo 
ginkluoto sukilimo, nėra nei vie
no komunisto, pradedant Leni
nu ir baigiant Amerikoj jo pa
sekėjais — nei vienas neuižsi- 
gynė to.

Jie tikrai tikėjo, kad pasauli
nė revoliucija jau atėjo. Zinov- 
jevas tvirtino pirmame komin- 
terno kongrese: “gal būt užims 
metus laiko ir mes pradėsime 
užmiršti, kad Europoje buvo ka
va dėl sovietinės valdžios, nes 
laike šių metų ta kova bus už
baigta“. Bet tas jo tikėjimas 
neturėjo pagrindo gerai supra
tus Europos padėtį.

Vadovai Sovietinės Rusijos, 
kurie buvo ir yra vadovais Ko
munistų Internacionale, užmir
šo, kad Marksas sykį pasakė, 
kad revoliuciją galima butų pra
dėti Rusijoj, bet Rusijoj revoliu
cija gali įvykti po pasaulinės re
voliucijos.

Balandžio 14, 1918 metais, 
Trockis savp vienoje kalboje pa
sakė: “Pačioje pirmoje dienoje 
Rusų revoliucijos mes galėsime 
paliuosuoti Rusų liaudį tiktai su 
viena sąlyga, kad ji bus kaipo 
signalas revoliucijai kitoms ša
lims; bet jei kapitalizmas ir to
liau viešpataus Vokietijoj ir 
New Yorko stock exchange tu
rės savo galę, ir Britanijos im
perializmas pasiliks savo, jėgoj, 
mes busime pralaimėtojais”.

Pasaulinės revoliucijos įvyki
mas, tai buvo vienatinis bolševi
kų išganymas. Ir jie vis tvirti
no sau,’ kad ta pasaulinė revo
liucija jau tuojau—rytoj įvyks.

(Bus daugiau)

Platforma dėl progresy- 
vio politinio veikimo

Priimta Clevelando Konferenci
joj, liepos 5, 1924

Per 148 metus Amerikos 
žmonės siekiasi įsteigti tokią 
valdžią, kuri patarnautų visiems 
ir apsisaugoti tokios valdžios, 
kuri pakliūtų į rankas kelių as
menų. Laisvi žmonės kiekvie
nos gentkartės turi sujungti sa
vo organizuotas jėgas ir apsau
goti savo liuosybę. Kiekviena 
gentkartė turi turėti naują kar 
rą už liuosybę prieš naujas jė-

(Tęsinys)

Kodėl komunistų internacio
nalas pavartojo tokią taktiką? 
Ar tai todėl, kad komunistų va
dovai yra žmonės blogų norų 
arba nesąžiningi? Arba jie ne
turi darbininkų klasės reikalų 
arti savo širdies^ Taip gal ir 
yra. Komunistų vadovai nėra 
nei blogi nei sąžiningi žmonės; 
jie pilnai yra įsitikinę į savo 
veikimą ir jų taktika yra dik
tuojama pavienių asmenų. Tas 
pilnas pavienių asmenų veiki
mas ir diktavimas tarpe Rusijos 
bolševikų yra ir komunistų in
ternacionale. Tie patys vadovai, 
kurie yra Sovietinės Rusijos 
valdžioje yra taippat vadovai ir 
komunistų internacionale- Tie 
patys žmonės, kurie kovoja dėl 
Rusų Sovietinės Respublikos, 
turi kovoti ir dėl komunistų in
ternacionalo judėjimo.

Tie patys žmonės, kuomet su
sitvėrė naujas komunistų inter
nacionalas, turėjo kariauti su 
baltgvardiečiais; jie taipgi turė
jo vesti teoretinį karą su kitais 
socialistais. Jie mano, ir aš ma
nau, kad išleistos knygutės 
Plechanovo, Kautskio, Martavo 
ir Bauer’o, buvo jiems labiau pa
vojingos, negu baltgvardiečių 
šautuvai arba blokada imperia
listinių valdžių. Socialistai kri
tikavo juos svarbiausiai dėl tri
jų svarbesniųjų punktų:

1. Jokia socialė revoliucija ne
gali būti pasekminga paimta 
mažumos ginkluota jėga.

2. Kad socializmas negali būti 
įvykdintas nepribrendusioj eko
nominiai šaly.

3- Kad Sovietinė valdžia nega
lės ilgai atsilaikyti prieš kitas 
kapitalistines šalis.

Bolševikai, logiškai svarstant, 
galėjo kreipti domės į jų kriti
kus dėl nepaprastos Rusų padė
ties, kurios negalima rasti kur 
nors kitur. Bet bolševikai, ku
rie visuomet pasižymi savo re
voliuciniu romantingumu — pa
sirinko kitokį kelią. Jie patvirti
no savo bandymus ir patys 
tuomi užsiganėdino. Jie tvirti
no: kas yra padaryta Rusijoj, 
tai kitose šalyse dar lengviau 
galima .padaryti. Rusija eko
nominiai neišsivysčiusi šalis — 
paskelbė Leninas antrame ko
munistų kongrese: “Mes turime 
išsižadėti mokslinių išvadžioji
mų, kad kiekviena šalis turi per
eiti per kapitalistinę eksploata
ciją. Laike didelio proletarų 
sukilimo, visame pasaulyje gali 
būti įsteigta sovietinis režimas, 
net ir tose šalyse, kur kapitaliz
mas dar nėra pilnai išsivystęs”

O Bucharinas nuėjo dar to- 
liau. negu Leninas. Jis pasakė:

“Peržiurėjus procesą pasauli
nių revoliucijų, mes galime pa
dalyti abelną išvadą: Procesas 
pasaulinių revoliucijų prasideda 
tose šalyse, kur išsivystymo laips 
nis yra žemesnis ir kur proleta
rų laimėjimą lengviaus yra da- 
siekti... Juo mažiau kuri šalis 
yra kapitalistiniai išsivysčiusi, 
kas reiškia ir žemesnį revoliu
cinį išsivystymą,

gas, kurios siekiasi naujais bu
dais pavergti žmoniją.

Musų atstovaujamoj demo-
ten lengviaukratijoj žmonės apsaugoja savo

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas.

liuosybę pagelba publiškų atsto
vų.

Bandymas tų publiškų atsto
vų ir publiškų reikalavimų tu
rėtų būti: Ar jie tarnaus ar jie 
išnaudos tuos abelnus žmonių 
reikalavimus?

Reakcionieriai nuolat kovoja 
už valdymą visko, kas yra ša
lyje. Jie siekiasi, kad įsigijus, 
kaip jie vadina, .galingus vyrus 
ir gabiausius protus valdymui ir 
įsakymui savo nusistatymų ma
sėms silpnesnių žmonių.

Progresyviai, kaip tik prie
šingai, smerkia autokratiją ir 
siekiasi įsigyti daugiau demo
kratijos valdžioje. Nori suma
žinti jėgą privilegiruotų klasių 
ir suteikti daugiau atsakomybės 
patarnautoj ams.

Pagal principą sutrūnijusio 
individualizmo ir kompeticijos, 
tokia valdžia suteikia didžiausių 
progų keliems dėl asmeninių 
laimėjimų.

Pagal progresyvį principą 
kooperacijos, tokia valdžia su
teiks didžiausių progų daugu
mai žmonių ir labiau užtikrins 
jų būvį.

Tai yra musų kova kurioje 
mes visi laimėsime arba pralai
mėsime; — jei laimės ta klasė 
kurią mes atstovaujame, bus 
palaima visiems.v

Programas dėl Publiškų 
Patarnavimą

Delei tos kovos mes perstato
mo musų programą dėl publiš
kų patarnavimų:

1. Pavartoti jėgą Federalės 
Valdžios sutriuškinimui priva
tinio monopolio, bet ne išnaiki
nimo visko.

2. Būtinai prisilaikyti konsti
tucinių garantijų dėl liuosybės 
žodžio, spaudos ir susirinkimų.

3. Mes stojame už visuomeni
nę nuosavybę krašto vandenų 
jėgos. Už griežtą visuomeninę 
kontrolę ir nuolatinę konserva
vimą visų gamtinių turtų, įskai
tant anglis, geležį ir kitas ru
dis; aliejų, girias, naudai visų 
žmonių. Užtikrinimą publikų 
darbų laike biznio nupuolimų.

4. Uždėti taksus ant didelių 
įplaukų, aptaksuoti didelius pel
nus, staką ir dividendus, dide
lės nuosavybės ir paveldėjimus. 
Paliuosuoti nuo taksų reikalin
gus gyvenime reikmenis. Pa
liuosuoti žmones nuo neteisingų 
dabartinių taksų, o priversti 
tuos mokėti taksus, kurie turė
jo didelių pelnų iš karo; tegul 
jie užmoka karo išlaidas ir su
daro fondą dėl karo veteranų.

5. Įsteigti federalį rezervą ir 
federalę paskolų sistemą, kad 
įsteigus tiesioginį publišką kon
troliavimą šalies pinigų. Įsteigti 
šalies ir valstijų koperatyvę 
bankinę sistemą.

6. Išleisti įstatymus garan
tuojančius, kad farmeriai ir in
dustriniai darbininkai galėtų 
liuosai organizuotis ir tiesiogi
niai apsimainyti produktais dėl 
savo būvio pagerinimo.

7. Įsteigti valdžios marketų 
kooperacijos, dėl tiesioginio das- 
tatyino farmų produktų miesto 
gyventojams. Užtikrinti f ar
mėnams teisingas kainas už jų 
produktus ir apsaugoti miesto 
gyventojus nuo pelnagaudų 
maisto produktais ir kitų gyve
nime reikalingų dalykų. Įsteig
ti valdžios kontrolę ant visų 
skerdyklų.

8. Apsaugojimą ir pagelbą 
kooperatyvams per šalies ir val
stijų legislaturą.

9- Įsteigti abelną tarptautinį 
veikimą atbudavojimui ekono
minės suirutės visame pasauly
je, kuri yra pasireiškusi delei 
pasaulinio karo.

10. Atšaukti Cuimmins-Esch į- 
statymus. Įsteigti publišką val
dymą geležinkelių, su demokra
tiniu aperavimu ir apsaugoti 
juos nuo biurokratinio kontro
liavimo.

11. Prašalinti tiraniją ir uzur- 
paciją iš teismų. Nedaleisti
teismuose nužeminti legislatu- 

ros nusistatymus kas link poli
tinių ir ekonominių santikių. 
Prašalinti indžionkšinus darbi
ninkų susirėmimuose; darbinin
kai negali būti teisiami be pri- 
saikintųjų teisėjų (jury). Turi 
būti rinkimas visų federalių 
teisėjų be partijų skirtumo ap
ribotam laikui.

Del vaikų darbo amendmentas
12. Greitą ratifikavimą vaikų 

darbo amendmento ir išleidimo 
federalių Įstatymų japsaugoj^ 
mui vaikų industrijoj. Praša
linti legalį pažeminimą moterų; 
kad apsaugojus moteris draugi
jiniame gyvenime.

13. Pagilinti upes ir kanalus 
tarpe didžiųjų ežerų Ir jūrių.

14. Mes pasmerkiame dabar
tinę administraciją kas link už
sienių politikos, kuri pataikau
ja finansiniams imperialis
tams, aliejaus monopolistams ir 
tarptautiniams ''bankininkams, 
kurie nori laikyti pavergime 
silpnesnes tautas; nedaleidžia 
joms pakilti augščiau ir apsi
saugoti nuo karų. Mes norime, 
kad butų peržiūrėtos Versalės 
taikos sutartys; įsteigti teisingą 
taiką tarpe visų tautų ir praša
linti konskripciją, sumažinti ša
lių ginklavimosi ir užtikrinti 
publišką referendumą delei tai
kos ir karo.

Kad įvykdinus šitą programą 
mes atsišaukiame į pamatinius 
demokratinius reikalavimus 
AJmerikos žmonių. Mes prieši
namės plutokratų ir proletaria
to diktatūrai.

Mes atsišaukiame į Amerikos 
žmones, nežiūrint kokiai parti
jai jie priguli ir kokios rasės 
yra. Visi mes turime susijung
ti šioje kampanijoje ir visi eiti 
sykiu po vėliava progresyvės 
unijos.

šalis gali praturtėti priežiū
roj visų.

šalis gali pasidaryti galinga 
priežiūroj ir pasitarnavime visų.

Socialisty Partijoj
VAKARINĖS VALSTIJOS

Drg. O. A. 'Kennedy, Socia
listų Partijos vakarinių valsti
jų Distrikto Organizatorius, lai
kydamas tenai savo kalbą, pa
sakė:

“Amerikos Darbo Partija dar 
nėra formaliai suorganizuota, 
bet oficialė konferencija tam 
dalykui bus sušaukta sausio *29, 
1925.

“Socialistų Partija turėjo sa
vo Konvenciją Clevelande, lie
pos 6, 7 ir 8. Nominacija į ša
lies Prezidentus Robert M. La 
Follette tapo patvirtinta ir ko
mitetas tapo išrinktas koope
ruoti su Progresyviu Politiniu 
Veikimu.

“Pirmu sykiu į 22 metus nuo 
gyvavimo Socialistų Partijos, 
musų partija nestatė savo kan
didatų, bet patvirtino nomina
ciją kitos konvencijos. Tame 
veikime musų pairi ja gavo pa
tvirtinimą nuo musų užsitarna
vusio veikėjo d. Eugene V. 
Debs. Labai maža dalis balsavo 
prieš šitą veikimą, bet pasek
mes abelno darbo ir jie priėmė 
su dideliu malonumu.

“Tas tai yra permaina takti
kos, bet ne permainymas prin
cipu. Musų principai yra tie -pa
tys už kurios mes kovoj aane. 
Musų taktika yra tik kovos įran
kis. Mes pasirinkome naują gin
klą.

“Socialistų Partija susilauku
si 21 metų aipžiaus pasidarė 
Amerikos Darbininkų Partija 
su Amerikonišku programų ir 
siekiais.

“Amerikos Darbo Partija dar 
dabar negyvuoja. Kuomet ji su
siorganizuos, Sodialistų Partija 
bus viena jos dalių. Dabar ir vi
suomet Socialistų Partija bus 
atskira vienutė, taip kaip Colo- 
rados valstija yra atskira vie
nutė nuo kitų valstijų”.

PENNSYLVANIA

Drg. Hoopes, Socialistų Par
tijos Pennsylvanijos Sekreto- 

rius ir S. P. Nacionalio Komite
to narys) d. L. M. Harkins, iš 
New Jersey, atlaikė keletą labai 
pasekmingų masinių susirinki
mų grįždami atgal iš Cleve
lando Konvencijos. Drg. Hoopes 
rašo: “Musų mitingai buvo la
bai pasekmingi, žmonių senti
mentas, su kuriais mes susitiko
me tikrai patvirtina labai didelį 
skaičių balsų už La Follette

Otto Branstetter, so- 
cialisty darbuoto

jas mirė
Amerikos socialistų ju

dėjimas neteko savo stro
paus ir simpatingo dar
buotojo, per ketverius me
tus buvusio socialistų par
tijos nacionalio sekreto
riaus, draugo Otto F. Bran- 
steter’io. Praeitų penkta
dienį jis mirė American li
goninėj, 850 Irving Park 
blvd., Chicagoj.

Drg. Branstetter praeitų 
vasario mėnesį paslydo ir, 
puldamas, nuhižo kojų. Jis* 
buvo ir be to silpnos svei
katos — dėl nesveikatos 
jis tuomet kų tik buvo re
zignavęs iš partijos nacio
nalio sekretoriaus vietos,—< 
ir šita nelaimė jo sveikatų 
visai pakirto. Koja teko 
amputuoti, daryta kraujo 
transfuzija, bet niekas ne
bepadėjo. Ilgų laikų kan

kinęsis ligoninėj jis paga
liau apleido šį pasaulį, tu
rėdamas vos 47 metus am
žiaus.

lapkričio mėnesy. Pasižadėjo 
remti mumis visokios darbinin
kų organizacijos. Jų entuziaz
mas tiesiog stebėtinas. Reikala- 
vihnas propagandos literatūros 
yra toks didelis, kad mes ne
spėjame dastatyti”.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ 
CONNECTICUT

Rytinės valstijos pradėjo 
smarkiai veikti. Gautas laiškas 
nuo vietinės kuopos Socialistų 
Partijos sekretoriaus d. C. R. 
Johnson, iš Bridgeport, Conn. 
Jis rašo: — “Nuo laiko atlaiky- 
mų Socialistų Partijos ir Pro
gresyvių Konvencijų, mes per
matome, kad šį metą Preziden
tinė kampanija dėl socialistų 
bus pasekmingiausia, o svar
biausia Conn. valstijoj. Mes esa
me tikri, kad daugelis musų 
kandidatų bus išrinkti į valdiš
kas vietas. Musų partija turi 
dabar labai didelės įtekmės tar
pe darbininkų. Mes manome, 
kad gausime dar daugiau balsų 
negu 1922 metais. Nuo dabar 
skaitykite mumis pirmose eilė
se Socialistų Partijoj”.

Pažink savo priešus
Įsigalėjus Lietuvoj klerikali

nei reakcijai, jos apsireiškimą 
matome visose gyvenimo sri
tyse. Kunigai, turėdami už sa
vo pečių valdžią, kas kart la
biau rodo savo galią, kuri virs
ta despotizmu.

Ypatingai pasireiškia kuni
gų viešpatavimas mokyklose. 
Kai tik šviet. Ministerija pate
ko į klerikalų rankas, tuoj mu
sų mokyklos pajuto juodą re
akcijos 'slogutį.

Musų mokyklose kunigai ne 
tik mokytojauja, bet ir direk
toriauja. Ir jei dar kai kurio
se mokyklose oficialiai direk
toriauja ne kunigas, tai nie
kam nepaslaptis, kad ir tų mo
kyklų tvarka priklauso nuo 
kunigų malonės, kurie yra jų 
viešpačiai. Mokytojai ir moki
niai verčiami šokti sulig ku
nigu dirigavimu. . Ir .kunigai, 
turėdami savo rankose šviet. 
Ministeriją, be jokios atodai
ros šalina iš mokyklų tuos mo
kytojus ir mokinius, kurie 
drįsta priešintis, jų “krikščio
niškai” politikai.

Bet gal nė \vienoj (Lietuvos 
mokykloj nėra taip įsigalėję 
kunigai, kaip Mariampolės 
Mok. Seminarijoj, čia kunigų 
režimas pasiekė kulminacinio 
punkto. Direktorius kun. P. 
Dambrauskas, sudaręs visą 
kadrą sau paklusnių mokyto
jų (jų dalį sudaro kunigai), 
gana trumpu savo viešpatavi
mo laiku spėjo pasižymėti 
“valymu” mokyklos nuo pa
žangiojo elemento, šiemet ge
gužės 6 d. pašalinta iš Semi

narijos ketvirto kurso jau tre
čias mokinys. Pirmus du įtarė 
komunizmu, o šį trečiąjį, K. 
Borutą, pašalino štai delko:

Pirmą .dieną gegužės, kada 
Seminarijos ateitininkų, eucha- 
ristininkų ir kitos klerikalinės 
organizacijos demonstratyviai 
ėjo per miestą į bažnyčią, kad 
ten pasimeldus eiti sodinti 
“Vilniaus medį,“ direktorius 
pamatė ateinantį šaligatviu K. 
Borutą ir priėjęs prie jo sa
ko: “Prašau stoti į eilę.“ Bet 
K. Boruta, turėdamas omenyj 
taip brangią darbininkams ge
gužės 1 d. šventę ir suprasda
mas, kad tą dieną dalyvauti 
socialistui provokacijos pobū
džio iškilmėse nepridera, atsa
kė: “Atsiprašau, negaliu.“ Ta
da Dambrauskas, panaudoda
mas savo valdžią, sako: “Aš 
-tamstai įsakau.“ — “Aš nega
liu“ — atsako K. Boruta ir 
nueina.

Štai priežastis, dėl kurios 
K. Boruta pašalintas iš mokyk
los, nors iki egzaminų liko tik 
keletą dienų, čia tai ir išlin
do yla iš maišo. Musų kademai 
sakosi nevarą mokyklose savo 
politikos. Bet smurto keliu 
versti mokinius stoti į šaulių 
eiles, dalyvauti savotiškose ge
gužes 1 d. iškilmėse ar tai bū
tina mokinio pareiga?

Gerbiaini'oji! nusiimkit kali
kęs, atidenkit savo veidą ir 
aiškiai pasisakykit, kad jums 
mokyklose • rupi ne mokslas, 
kaipo toks, ne švietimas, ne 
kultūra, bet pavertimas mo
kyklos savo agitacijos įrankiu.

Darbo visuomenė — darbi
ninkai, atkreipkite į tai dėme
sį’

Matydami, kad kunigai ir 
jų pataikūnai išnaudoja mo
kyklą siauriems savo politikos 
tikslams, matydami, kad ku
nigai,- išnaudodami valstybes 
iždą, stiprina savo politines 
partijas, pagaliau matydami jų 
dedamas pastangas nuslopinti 
darbininkų sąmonę, — mes, 
tos darbininkų visuomenės da
lis, negalime sudėję rankas ra
iniai žiūrėti į tokius darbus. 
Jų pastangos kaip tik turi mus 
paskatinti prie darbo, turi bū
ti akstinu bendros kovos prieš 
juodąją reakciją. Pirmiausia 
tos rųšies darbus turime kelti 
aikštėn, turime aiškinti dar
bininkų masėms, kurioms 
mokslas negali nerūpėti, kad 
švietimo reikalą kunigai nori 
monopolizuoti savo rankose.

Taigi atydžiai sekime kleri
kalų darbus ir pažinkime jų 
tikslą!

[“Socialdemokratas”]

DARBININKŲ VALDŽIOS 
DARBUOTĖ DANUOSE

Laimėję parlamento rinki
muose, Dąnų socialdemokra
tai vieni patys paėmė į savo 
rankas valdžią ir pastate kabi
neto priešaky draugą Stau- 
ning.

Dabar ką tik pasibaigė pir
mutinė parlamento sesija, val
dant kraštą darbininkų vy
riausybei ir jau galima pažy
mėti visą eilę svarbių atliktų 
jos darbų. Stauningo kabine
tas susitaikė su Norvegais dėl 
Grenlandijos salos. Tai buvo 
senas nacionalistų išpustas gin
čas, kuris kiršino gerus kai
mynų santykius ir juokino pa
saulį. Danų vyriausybė pripa
žino de jure'Tarybų Rusus. Vi
dujiniam Danų gyvenime nau
ja Vyriausybe sumažino mui
tus minių vartojamoms pre
kėms ir tuo žymiai palengvino 
jų padėtį. Ji panaikino darbi
ninkų organizacijų skolas, ku
rias joms buvo prirokavusi se
noji buržuazinė valdžia už pa-* 
šalpas. Del tų skolų daugelis 
darbininkų buvo netekę rinki
kų teisės. Stauning pavarė iš 
vietų daugelį aukštesniųjų val
dininkų, kurie buvo įsipainioję 
į visokias spekuliacijas ir gro
bė iždą. Pagalinus darbininkų 
vyriausybė panaikino šio ru
dens armijos manevrus, kurie 
butų kainavę didelių pinigų. 
Tais savo darbais Stauningo 
kabinetas parodė, kad darbi
ninkų atstovai sugeba geriau 

už buržuaziją rūpinti krašto 
reikalus. -- ---- r

SUOMIŲ S.-D. PARTIJOS 
SUKAKTUVĖS

Musų partijos Centro Komi
tetas yra gavęs iš draugų Suo
mių pranešimą, kad š. m. lie
pos 20 dieną Suomių Socialde
mokratų Partija švenčia savo; 
organizacijos 30 metų sukaktu
ves. Draugai Suomiai karto 
kviečia mus, kad būtinai at
siust ūme jų šventei musų at
stovus, ir tuo budu ne tik su
stiprintume gyvus broliškus 
ryšius, bet gautume progos 
pamatyti, ką Suomių s.-d. per 
tuos 30 metų yra padarę. C. 
K-tas nutarė tose iškilmėse 
dalyvauti.

LSS. Konstitucijos 
Taisymas
Staipsnis I.

§ 2. Išmest žodžius “kol jos 
taktika neprieštarauja tarptau
tinių socialistų konferencijų nu
tarimams”.

Straipsnis III.
§ 2. Vietoje žodžių “tada, jei 

tam nesipriešina jau esančios 
kuopos”, įdėti: su Pild. K-o pri
tarimu.

Straipsnis IV.
§ 1. Vietoje žodžių “vieniems 

metams”, įdėti: dvejiems me«i 
tams.

§ 2. Pataisyti taip:
Pildomąjį Komitetą renka 

LSS. suvažiavimas iš dvigubo 
skaičiaus kandidatų, kuriuos no
minuoja visuotinas balsavimas. 
Jeigu suvažiavimas negali įvyk
ti tuo laiku, kai baigiasi senojo 
Pild. K-o tarnavimo terminas, 
tai Pild. K-ą renka visuotinas 
balsavimas.

3—išmest.
§ 4 pakeisti taip:
Jeigu yra reikalas Pildoma

jam Komitetui suvažiuot, tai jo 
(ir LSS. Sekretoriaus) kelionės 
lėšos yra apmokamos iš LL iž
do.

§ 5 ir Pasarga—išmest.
§ 6 pataisyt taip:
Pild. Kom. atsako už LSS. 

turtą, vykina LSS. suvažiavimų 
ir referentumų nutarimus, pri
žiūri tvarką organizacijoje ir 
atstovauja ją santykiuose su 
kitomis organizacijomis.

§ 7. Pild. Kom. skiria LSS. 
laikraščių redaktorius ir admi
nistratorius ir skiria jiems, pa
gal jų rekomendaciją, padėjė
jus.

Straipsnį V—išmest 
Straipsnį VI—išmest 

Straipsnis VIII.
§ 2. Pataisyt taip:
Kiekviena kuopa, renka po 

vieną delegatą į Suvažiavimą. 
Jeigu ji turi daugiau kaip 25 
narius, tai renka 2 delegatu; 
jeigu daugiau kaip 50 narių, tai 
renka 3, ir t.t.

§ 3. Vietoje žodžio “pataria
mais” įdėt: sprendžiamais.

§ 4. Pataisyt taip:
Suvažiavimas skiria vietą se

kamam paprastam suvažiavimui. 
Dieną ir dienotvarkę jam skel
bia, ne vėliaus kaip už 3 mėne
sių prieš suvažiavimą, Pildoma
sis Komitetas.

§ 5—išmest.
Straipsnis X.

§ 1. Pataisyt taip: »
LSS. Konstituciją gali pakeis

ti suvažiavimas dviejų trečda
lių balsu dauguma, arba visuo
tinas LSS. narių balsavimas (re
ferendumas) paprasta balsų 
dauguma.

§ 2, ir § 3 pataisyt taip:
Įnešimą visuotinam balsavi

mui gali duoti LSS. Suvažiavi
mas, LSS. Konferencija 
kuopa. Kuopos įnešimą turi pa
remti ne mažiaus kaip i/4 LSS. 
kuopų per 2 mėnesiu laiko po jo 
paskelbimo.

§ 4 ir Pasargą pataisyt taip:
Prie įnešimo referendumui 

negali būt duodama jokių patai
symų. Neparemtas arba balsa
vimu atmestas įnešimas negali 
būt duodamas referendumui per 
12 mėnesių laiko.
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lės pozicijos”.
Ji nori gauti naują pasko

lą, bet ji nesutinka pripa
žinti senąsias skolas. Ant
ra, ji atsisako duoti užtikri
nimą, kad ta paskola, kurios 
jie dabar prašo, ateityje ne
bus taip pat konfiskuota. 
Prie šitokių sąlygų Anglijos 
bankininkai neapsiima sko
linti savo pinigus, ir vargiai 
•galima tikėtis, kad jie kuo
met nors apsiims, kol bolše
vikai nepakeis savo nusista- 
tymo. i v,

Bditor JP.

1788 South HahUi stumt 
Chicage, JIL 

Tdephone 2oos«v<lt 861*
Į,, - ---------------- —

Subacription Katėsi
per year ia Canada.

, >7.J0 per yaar outside of Chicage.
|8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

l’intered u Second Clau Mattet 
March 17th, 1914, ai the Port Office 
pf Chicago, IU., undei the act of 
Ntrch Znd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidftia Naujinai Ben- 
drevl, 1789 So. Halatnd St., Chlcago 
UI. — Telefonas i Reosevelt 8603

d s*ixnoxajuno Kaina a 
Ehlcagoje — paltui

Metams....... .......................
Pusei meti---------------------
l'rima minesiama 
EMes^ m«neadaai-------------
Vienam minėtini —..............

B&icagoje per neiiotejaaj
Vieaa kopija — ...... -..
Savaitei « 18c
Mineaiul ........  76c

Bevlenytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

• Metams - - - 37.0*
Pusei mėti .. t ■ —i 8-60 
Trims mineslams — .......... .— 1«75
Dviem minašiam   .......... — 1.26
Vienam minėsiu! . ..........   .71

Lietuvon ir kitur uisieniaosa: 
(Atpiginta)

Metams ■, . - - ----- $8.00
Pusei meti 
Trims mėnesiams - -------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money 

Orderiu, kartu su uisakyma.
-------- J 3 -- ------- ------ -----

Anglų-rusų konferencija 
po keturių mėnesių derybų 
suiro. Sakoma tečiaus, kad 
ji gal vėl atsinaujins. Rusi
jos delegatai nesiskubina 
namo; matoma, jie dar nėra 
tarę paskutinį žodį. Angli
jos valdžia taip pat nerodo 
noro visai nutraukti dery
bas.

4.00 
2.00 
1JM) 
.75 Anglijos valdžia negali 

prispirti bankininkus, kad 
jie nusileistų šitame klausi
me, kadangi ji nekontroliuo
ja jų pinigų. Ji negali net 
duoti bankininkams garan
tiją už paskolintus sovie
tams pinigus, kadangi ji ne
turi ižde tokių sumų, ku
riomis ji galėtų užmokėti 
bankininkams, jeigu Rusija 
vėliaus atsisakytų paskolą 
grąžinti.

Nusileidimas todėl turės 
būt padarytas bolševikų pu
sėje, jeigu jie norės gauti 
paskolą. Klausimas tiktai;

MS

Apžvalga
—1

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBĖ

Dar Apie Naująją Partiją 
Lietuvoje

Nesenai rašiau “Naujienoms”,

Skaitytojų Balsai

Taip vienai, kaip ir ant
rai pusei būt geriau, kad su
sitarimas įvyktų. Anglijos 
valdžiai dėlto, kad MacDo- 
naldui rupi sustiprinti taiką 
Europoje; o kol nėra at- 
steifcta normalus santikiai 
su Rusija, ramumas Euro
poje nėra užtikrintas.

Sutartis su Rusija, be to, 
dpotų galimybės Anglijai 
padidinti savo eksportus ir 
sumažinti bedarbę.

Vienas Amerikos laikraščių 
korespondentas paskelbė savo 
intervievv (pasikalbėjimą) su 
Anglijos premjeru, MacDonal- 
du. Tame intervięw tarp; kitko

• i L* * ■ *

paduodama, kad Anglijos vald
žios galva pareiškęs, . jogei so
cializmas ne tiktai nesąs prie
šingas krikščionybei, bet “re
miasi e vangeli jomis”.

Brooklyno “Laisvė”, pastebė
jusi tai, šaukia: Ar matote, koks 
išdavikas yra tas Anglijos socia
listų vadas? Iš MacDonaldo žo
džių išeiną juk, kad socializmas 
neturįs priešintis nedorybėms, 
kurias kapitalas daro prieš dar
bininkų klasę:

“Kuomet išnaudotojai ir 
prispaudėjai kerta proletaria
tui į vieną žandą, tai jis tu
ri .atsukti ir kitą; proletariar 
tas, anot MacDonaldo socializ
mo, sutinkančio su evangeli- 
jomis, turi atiduoti, kas die
vo dievui, kas ciesoriaus cięt 
šoriui”. L .

f »■£}•.■ . •

Taip rašydama, “Laisvė” pa
rodo, kad ji nieko neišmano apie 
dalyką, kurį ji imasi aiškinti.

Kiekvienas žmogus, kuris yra 
apsipažinęs su krikščionybės is
torija, žino, kad pradinės krikš
čionybės (evangelijų krikščio-

yra, ar jie sugebės nusileisti. 'lybSs) ešm? visai nebuv0 ^e1’
bimas nusižeminimo ir paklus
numo ciesoriams.

Pirmųjų krikščionių mokslas 
buvo komunistinis ir revoliuci
nis. Nepersenai “Naujienos” po
lemikoje su “Draugu” nurodė, 
kaip Jėzus smerkė turtus ir tur
tuolius; kaip jisai reikalavo iš 
lobininkų turtų atsižadėjimo ir 
pasidalinimo su beturčiais, ir t. 
t. Iš to aišku, kad pradinė krikš-

Pastaruoju laiku Rusijoje 
paėmė viršų kraštutinio ko
munizmo srovė, kuri ėmė 
griauti net paties Lenino 
įvestąją “naująją ekonomi
nę politiką”. Ta pati srovė 
šiandie yra įsigalėjusi ir 
daugumoje Europos komu
nistų partijų. Šito “kairio
jo komunizmo” įtaka ir yra čionybė buvo beturčių judėji- 
didžiausia kliūtis bolševikų 
valdžiai susitaikyti su ang
lais.

Sovietų valdžia visą laiką 
blaškosi tarpe dviejų prieš
taravimų. Ekonominiai Ru
sijos reikalai verčia ją ieš
kot susitarimo su kitomis 
šalimis, bet siauri partiniai 
interesai skatina ją gąsdinti

Rusijai susitaikymas su1 pasaulį “revoliucija”. To- 
Anglija yra dar reikalinges- j dėl savo užsienių politikoje 
nis. Viena, jai būtinai rei- bolševikų valdžia visą laiką
kia paskolos. Be užsienių 
paskoloj Rusija nepajėgs 
pastatyti ant kojų savo mer
dėjančią pramonę; o užsie
niuose niekas kitas dabar 
negali arba nenori rusams 
skolinti, kaip tik Anglijos 
bankininkai. Jeigu anglai 
atsisakytų duoti paskolą, tai 
rusai jos niekur negautų.

Dar aršesnėj padėty te
čiaus, negu Rusijos pramo
nė, randasi josios finansai. 
Tik per didelę bėdą bolševi
kams pavyko padaryti pra
džią pastoviai valiutai, įve
dant “červoncus” (pinigų 
naikinimo teorija, kurią bu
vo sugalvojęs “genialia” Le
ninas, mat, pasirodė didele’ 
nesąmone, ir bolševikai šian
die jau stengiasi stabilizuoti 
savo valiutą); bet be stam
bios paskolos tie naujieji 
Rusijos pinigai važiuotų tuo 
pačiu keliu, kaip ir rublis. 
“Červoncui” gi susmukus, 
Rusijoje įvyktų visiškas 
chaosas. Jame veikiausia ir 
sovietų valdžia gyva nebeiš- 
liktų.

tai žengia žingsnį priekyn, 
tai žingsnį atgal, ir tuo bu- 
du trypia ant vietos.

Šitokia padėtis tečiaus 
tęstis negalės. Arba bolše
vikai turės nusileisti ekono- 
miniems krašto reikalavi
mams, arba Rusijos žmonės 
pagalios supras, kad teroris
tinė diktatūra stovi skersai 
kelio Rusijos atgijimui.

mas, atkreiptas prieš turtinguo
sius.

Šitą faktą “Laisve” turėtų ži
noti, jei ne iš ko kito, tai bent 
iš vyskupo Brown’o knygos apie 
“Komunizmą ir Krikščionizmą”, 
nes tą knygą ji pati labai rek
lamavo ir piršo skaitančiąja! lie
tuvių publikai.

“Laisve” sako, kad jeigu ji 
pirmiau butų parašiusi apie Mac 
Donaldą tą, ką jisai minėtame 
interview pasakė apie savo pa- 
žvalgas, tai “Naujienos” butų 
pavadinusios ją “begėdiška šmei
žike”. Ji klysta. MacDonaldo 
nuomonės “Naujienoms” yra se
nai žinomos, ir jeigu “Laisvė” 
butų jas teisingai išdėsčiusi, tai 
mes butume ne tiktai ne smer
kę ją, bet butume ją pagyrę.

Bet yra tikrai begėdiškas pa
sielgimas “Laisvės” pusėje, kuo
met ji, pati reklamavusi vysku
po Brown’o krikščioniškąjį ko
munizmą, dabar staigu dėl to’pa-

Vienok tarpe komunizmo Kri
staus gadynės ir socializmo dvi
dešimtojo šimtmečio yra ir 
stambių skirtumų. Jie yra dau
giausia ekonominio pobūdžio. 
Pirmieji krikščionys norėjo įvy
kinti bendrumą vartojimo srity
je: bendrą stalą (dar iki šiol nuo kad studento Nekvedavičiaus ini- 
to yra pasilikęs “komunijos sa- ciatyva Kaune susitvėrė nauja 

• kramentas”), bendrą gyvenamą-politinė organizacija pasivadinu- 
jį butą ir t. t. Todėl krikščionys 
reikalavo, kad visi turtai butų 
paverčiartii pinigais (parduoda
mi) ir išdalinami beturčiams ar
ba suvartojami bendriems ko
munos (bendrijos) reikalams.

Šių dienų socializmas nori pa
daryti bendrais ne vartojimo 
daiktus, bet darbo įrankius. Dėl
to jisai i’eikalauja ne turtų par
davimo, ir išdalinimo, bet pa
ėmimo į visuomenės rankas 
visuomeninėS nuosavybes žemei, 
kasykloms, dirbtuvėms, geležin
keliams ir t. t.

Kaip gi stovi šituo klausimu 
MacDonaldas ? Tur-but nė “Lais
vės” pleperiai nedrįs sakyti, 
kad jisai atmeta socialistinį eko
nomijos mokslą, o pritaria senų
jų krikščionių “vartojimo komu
nizmui”. MacDonaldas yra nau
josios gadynės socialistas daug 
labiaus, negu bolševikiškieji ko
munistai. Nes jisai stoja už dar
bo ir komunikacijos priemonių 
suvisuomeninimą, o ne už tai, 
ka<į visi žmonės valgytų iš vie
no katilo. Privatinių butų kon
fiskavimas, valdiškas valgio por
cijų Reguliavimas ir valgymas iš 
bendro katilo — tai buvo tie 
“idealai”, kuriuos mėgino vykin
ti gyvenime Rusijos bolševikai, 
vadovaujami Lenino.

Jeigu “Laisvei” taip smirdi 
visa, kas tik primena krikščio
niškąjį komunizmą, tai ji turi 
smerkti ne MacDonaldą, bet tą 
“tėvą, kuris yra Rusijoje”. Nes 
Lenino komunizmas yra ne vien 
gamybos, o ir vartojimo komu
nizmas, ir tuo budu jisai, eko
nominiu atžvilgiu, yra daug ar
timesnis pradinei krikščionybei, 
negu dabartinis socializmas.

Doros gi atžvilgiu, bolševikiš
kas komunizmas reiškia grįžimą 
į puslaukinių žmonių gadynę.

įstatymais lygus. Pilna tikybos, 
sąžines, žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijos laisvė; 
asmens, buto ir korespondenci
jos neliečiamybe. Darbininkams 
pilna laisvė, steigti draugijas ir 
sąjungas, streikų laisve tik ne
vartojant pajėgos ir nenaiki
nant darbo įrankių. Socialiai rei
kalai sekantieji: Įstatymai sau
goja, kad vieni visuomenės sluo- 
gsniai nenaudotų kitų — 8-nių 
valandų darbo dieną —* nakties 
darbas draudžiamas. Leidžiamas 
tik ten, kame to reikalauja vi- 
suomenes reikalai ir techninės 
sąlygos. Iki 16 metų amžiaus 
vaikams dirbti fabrikuose drau
džiama.

Sveikatos reikaluose Valstybė 
stengiasi pašalinti sąlygas, ku
rios ardo žmogaus sveikata — 
steigiama pakankamas skaičius 
ligoninių ir džiovininkams sana
torijų ir t. t. švietimo srity pra
džios mokslas nemokamas ir pri
verstinas iki 16 metų — valsty
binė pašalpa beturčiams vaikams 
mokytis (butas, valgis rūbai 
knygos). Bausmes skiriamos tik

, si “Lietuvos Darbo žmonių Par
tija”. Ligi šiol minėtoji partija 

. viešumon dar nesirodė, betgi pa
skutinėmis dienomis jau bando 
pradėti veikti. Partijos steigė
jai po įstaigas ir šiaip kur pa
sisukdami platina knygutes, kur 
yra atspausdinta partijos įsta
tai ir statutas. Įstatai susideda 
iš 73, o statutas iš 26 paragra
fų. Išstatytieji programoje obal- 
siai, — tai surankiotas iš viso
kių partijų programų mišinys, 
iš kurių vieni turi neva bolše
vikišką, kiti juodašimtišką po
būdį.

Del įdomumo kai karius par
tijos programos ir statuto punk
tus aš čia paminėsiu. Atspaus
dinta knygutėje priešprogrami- 
nė įžanga pažymėta 17 punktuo
se skamba sekamai: “Tautiečiai! 
— Lietuvos visokių amatų ir 
profesijų paprasti ir inteligen
tai darbininkai mažažemiai ir be
žemiai, susiburkime į vieną ga
lingą tautinę šeimyną — Lietu-]teismu. Mirties bausmė yra: Lie- 

’vos Darbo žmonių Partiją. Su
sibūrę tapsime tikrai stiprus 
ramsčiai medžiui, kuris laiko 
musu Tauta”. c c

Toliau įžangoj sakoma: “Iš-

DVEJOPI “INDIVIDUALAU’

“AMERIKIETIS

KAUNAS. — šiomis dienomis 
Apygardos Teisme buvo nagri
nėjama pil. Baranauskio, kurs 
kaltinamas dėl vagystės, byla. 
Tardymas parodė, kad jisai dė
damasis neva esąš amerikietis 
eidavo į viešbučius,. susipažin
davo su tikrais amerikiečiais ir 
iš jų išvogdavo dolerių; tokiu 
budu jisai apvogė daugelį asme
nų. Kaltinamasis prisipažino 
kaltu. Teismas jį nubaudė trims 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Lenkų banditizmas atgija

[č/ž išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Vadavimo Komitetui 
Kiša koją Vilniaus

Susitaikymas su Anglija 
yra bolševikiškai Rusijai, . 
galima sakyt, gyvybės ir

Demarkacijos linijos gyven
tojai 1 ties Vilnium ,■ xskuuilžiasi, 
kad 1 organizuojamas banditiz
mas kaip 1921—1923 m. Nuo 
birželio vidurio buvę daug 
įvykių, kad lenkų kareiviai, 

i užsimaskavę ir civiliai persi
rengę puolė kelis pasienio kai-

mirties klausimas. Kodėl gi mus apiplėšę ūkininkus, atsi-!ra studijavę socializmo- teori
jai derybos Londone iki šiol šaudydami pasitraukę atgal. jos. :• 1

“Vadove’^ kurio 2 numeris 
tik-ką išėjo iš spaudos, vienas M. 
M. Rogers aiškina, kad žmonės, 
kaipo asmens, esą dviejų skir
tingų rųšių:

“Kapitalistai ir darbo žmo
nės yra skirtingi individua- 
lai. Prie kapitalistų klesos pri
klauso tokie typai kaip Ero
das, Cezaris, Bismarkas, Kai
zeris ir t. t.; o prie darbinin
kų tokie asmenys kaip Kris
tus, Darvinas, Linkolnas, Tol
stojus, Vaičaitis, Basanavi
čius, Dagilėlis, Duonelaitis ir 
daugelis kitų”.

______________ __o__ Tai yra savotiška filosofija, 
ties krikščioniškojo komunizmo Jos yda tame, kad ji mato skir- 
ima plūsti MacDonaldą!

Krikščioniškam komunizme 
randasi, be abejonės, daug to
kių idėjų, kurioms gali pilnai 
pritarti kiekvienas šių dienų so
cialistas. Tas buvo nesuskaito
mą daugybę kartų pažymėta so
cialistų literatūroje. Tarp kitko 
tą yra pažymėjęs savo garsiam 
veikale apie socializmo istoriją 
didis socialistų mokslininkas K. 
Kautskis. Tą klausimą plačiai 
gvildeno savo knygoje apie so
cializmo istoriją Amerikoje ir 
Morris Hillųuit (jo knygą lietu
vių kalbon išvertė buvęs “Lais
vės” redaktorius, Pruseika).

Taigi nėra nieko nuostabaus 
tame, kad MacDonaldas ar ku
ris kitas socialistas pasako, jo
gei socializmas remiasi “Kris
taus evąngeli jomis”. Kongres- 
mano Bergerio redaguojamąsab 
“Mihvaukee Leader” nuolatos 
vadina socialią “pritaikj^ąja 
krikščionybe”. Agitacijos atžvil
giu toks aiškinimas turi savo 
patogumų, kadangi yra milionai 
žmonių, kurie šį-tą numano apie 
krikščionybę, bet niekuomet nė-

Yra milionai žmo- 
negali priskirti ne 

nė prie antros tų

tumą tiktai tarpe kapitalistų ir 
darbininkų.
nių, kurių 
prie vienos, 
klasių.

Bet kad toks žmogus, 
Tolstojus, nežiūrint savo 
lių turtų ir grafo titulo, 
artimesnis darbininkams,
kapitalistams, tai yra tiesa.

kaip 
dide- 
buvo 
negu

JUOKDARYS

apie

jos.

“Drauge” p. K. P. rašo 
slaptas organizacijas Ameriko
je ir, kaipo tokias, mini:

“Masons, Shriners, Knights 
of Pythias, Ku Klux Klan, Y. 
M. C. A., Order of Junior Me- 
chanics, Odd Fellows, West- 
ern Stars ir daug kitų”.

• Įdomų^ kądjvisos organizaci
jos sir Įirotestoiiiška spalva pa
virto pas tą poną “Slaptomis”.

Masonai nėra nėkiek slaptes
nį už katalikiškus “Kolumbo Vy
čius” (Knights of Columbus).

O skirti prie slaptų organiza
cijų Y. M. C. A. yra stačiai juo
kinga. I

tuvos išdavikams ir plėšikams 
—žmogžudžiams. Taikos Teisė
jai renkami, Svarbioms krimi
nalinėms byloms sudaromas pri
siekusiųjų posėdininkų teismas,

kelsime lietuvių vienybės vėlia-1 Teisėjai atsako tik 
vą. Vesime brolius ir seseris' į ’mą. • 
tautinį darbą. Kursime sau ir 
musų ainiams skaisčią ateitį —- 
išvesime darbo žmones iš skur
do. Stovėsime už greičiausį at
vadavimą musų sostines Vil
niaus. Kovosime su visais šmei
žikais, kurie žodžiu ar spauda 
žemins musų Tautos vardą. Gin
sime darbo žmonių reikalus. Rei
kalausime pakenčiamo kariams, 
valdininkams ir darbininkams 
atlyginimo. Stovėsime už skubo
tą žemės reformos vykdymą ir 
kaimų .į vienkiemius išskirsty
mą. Reikalausime, kad žemė bu
tų išdalinta sklypais nemažiau, 
kaip po 20 hakterų, tik kariams, 
mažažemiams ir bežemiams pil
non nuosavybėn ir kad dvarų 
centrai nebūtų iš varžytinių par
duodami spekuliantaftis, bet iš
dalinami kariams ir pasižymė
jusiems asmenims ginant valsty
bę. Remsime prekybą ir pramo
ne tik koperacijos pagrindais. 
Į darbą eisime doros ir tiesos 
keliais, vengsime šlykščių riete
nų. Duosime valdžiai dorų val
dininkų ir darbininkų lietuvių, 
o prasikaltusius reikalausime be 
jokio 'atsiklausimo traukti atsa
komybėn. Su visoms draugijoms 
ir organizacijoms, susikūrusio
mis Tautos ir doros pagrindais, 
Tautos klausimuose bendradar
biausime. Su Amerikoje gyve
nančiais broliais — lietuviais, 
palaikysime broliškus ryšius. Su 
visų valstybių darbo žmonėmis 
tautininkais stengsimės palaiky
ti draugiškus santykius”.

Naujosios partijos programo
je labiaus pažymėtini yra šie 
punktai. Suvienyti visus Lietu
vos darbo žmones į vieną galin
gą tautinę šeimyną ir stovėti 
tautos nepriklausomybės sargy- 
30 j e. Ginti savo ekonominius rei
kalus nuo kapitalistinio išnaudo
jimo. Valstybinė kalba — lietu
vių. Lietuva nepriklausoma, lai
sva, demokratiniai sutvarkyta 
Respublika su Prezidentu prie
šaky. Parlamentas liaudies ren
kamas — Seimas vyriausias Lie
tuvos vidaus ir užsienio tvarky
tojas. Atstovai į Seimą renkami 
3e skirtumo luomo, lyties, tiky- 
3os, betarpiu, slaptu ir propor
cingu balsavimu. Balsavime da
lyvauja visi lietuviai ir ,Lietu
vos piliečiai, turintieji nemažiau, 
kaip 21 metų amžiaus. Mipiste- 
rių Kabinetas sudalomas Seimo 
daugumos. Prezidentas ir mini- 
steriai gali būti tik lietuviai. 
Kraštas tvarkomas centralizaci
jos pamatais — griežta Valsty- 
3ės turto ir lėšų kontrole. Visi 
lietuviai ir Lietuvos piliečiai be 

I skirtumo luomų, tikybos, lyties

prieš teis-

Bažnyčia 
reikalauja

turi bu- 
hakterų 
normos, 
gavimas

Tikybos dalykose: 
tvarkosi taip, kaip 
kanonų teisės, tikybos nepriešin- 
gos Valstybės Įstatymams yra 
leidžiamos. Miestai ir miesteliai 
turi savivaldybės. Savivaldybių 
priežiūra priklauso apskričių vir
šininkams (kaip dabar mano 
pertvarkyti Seimo krikščioniš
kasis blokas — Liet, darbinink.)

Dvarai ir stambieji ūkiai da
linami įstatymais nustatyta 
tvarka (savininkui paliekama 60 
liakterų). Žemės gauna pilnon 
nuosavybėn visi tie, kurie ją dir
ba (bežemiai ir mažažemiai). 
Gaunama žemės norma 
ti ne mažesnė kaip 20 
ir nedidesnė valdymo 
Ne lietuviams žemės
draudžiamas. Mokesniai uždeda
mi turtingiems ir pasiturintiems 
sluogsniams (kas daugiau turi, 
tas daugiau moka). Mokesniai 
imami nuo turto, pelno ir palai
kų. Jie progresyviniai — mokes
niai nuo žemės mažinami, o ne
tiesioginiai mokesniai nuo būti
niausių dalykų, kaip tai nuo cu
kraus, žibalo, degtukų, druskos, 
geležies, miltų arbatos panaiki
nami. Panaikinami taippat mie
stų mokesniai, kaip už įvažiavi
mą, įnešimą ir įvežimą smulkių 
ūkio prekių ir t. t. Partijos na
riu gali būti kiekvienas pilna
teisis lietuvis — lietuvė sutinką 
su partijos programa ir nejau- 
nesnis kaip 18 metų. Nario mo
kesnis 20 centų mėnesiui.

Reikia pažymėti, kad nors 
partijos programoje nesigailima 
viliotinų obalsių bei gerų žadė
jimų, vienok jau iš anksto ga
lima spręsti, kad pasisekimo pri- 
traukt plačiąsias mases naujai 
įkurtoji partija neturės. Lietu
vos liaudis nėra ant tiek naivi, 
kad taip lengvai galėtų ją su
vedžioti visokie gudročiai, nors 
ir pasipuošę darbo žmonių sky
dais.

— Lietuvos darbininkas.

STATYBOS DARBAI 
KAUNE

Kaunas 13-VII. — šiemet pra
džioj vasaros statybos darbų te
buvo visai mažai — tik kur ne- 
kur buvo matyti remantuojant 
senus ar pradedant statyti nau
jus namus. Gi paskiausiuoju lai
ku staiga1 pradėjo statyti nema
žai naujų namų, o taipogi neku
riu gatvių atnaujina bruką, pla
tina šaligatvius (tratuarus). At
siradus statybos darbams dabar 
bedarbių Kaune skaičius žymiai 
sumažėjo ir beveik nebėra.

— Lietuvos darbininkas.
K J

Vos tik susikūrė Chicagoje 
Vilniaus Vadavimo Komitetas, 
kai Chicagos tautininkų organas 
savo editoriale ėmė agituoti už 
priskyrimą to komiteto prie Po
litinio Iždo- Tai yra daugiau 
negu keistas pasiūlymas.

To editorialo rašytojas daly
vavo Vilniaus Vadavimo Komi
teto susirinkimuose ir, kai buvo 
pakeltas klausimas kai dėl to 
komiteto partyviškumo, jis pri
tarė susirinkusiųjų nuomonei, 
kad tas Komitetas butų bepar- 
tyviškas, kad tuo budu butų ga
lima pritraukti prie bendro dar
bo Chicagos ir jos apielinkių 
plačioji visuomenė. Vilniaus 
klausimas apeina visus lietuvius 
lygiai, ir jeige mes norime, kad 
musų darbas butų sėkmingas, 
tad ir Vilniaus Vad. Komitetai! 
turime pritraukti . visų srovių 
žmones, kuriems tik musų tau
tos opiausias klausimas rupi- 
Štai įkas tam komitetui rūpėjo, 
ir jis tais pagrindais buvo su
kurtas. Tais pagrindais ku
riant tą komitetą ir prisidėjo 
į jį keletas gan veiklių žmonių, 
kurie visai nieko bendro neturi 
nei su Politiniu iždu nei su tau
tininkų srove. Gi dabar kuo
met Chicagos tautininkų orga
nas bando parduoti tą komitetą 
Politiniam Iždui, ‘ tai reiškia 
griovimas to komiteto, kuris vos 
tik spėjo susikurti .ir kurio 
gyvavimas šiuo metu ytin yra 
svarbus.

Šitoks tautininkų laikraščio 
elgimasis rodo tą faktą, kad 
jam Vilniaus reikalas, kuris 
kiekvienam lietuviui stovi arti 
širdies, visai nerupi — jam rupi 
įkinkyti Vilniaus Vadavimo Ko
mitetą į sandariečių vežimėlį.

—Chicagietis.

Kaip Lietuva progresuoja
Sakoma, jog jaunimas yra 

tautos ateitis, o jo mokyklos- 
ry toj aus kultūros tvėrėjai. Jei
gu tas teisinga, tai iš dabartinių 
Lietuvos mokyklų galėtumėm 
maždaug atspėti savu rytojų.

Musų universitetas gyvuoja 
neperblogiausiai. Kaskartą įve
da šį tą naujo arba senuosius pa
tobulina. Neužilgo žadama sta- 
tytį darjįįeni namai, nes senuo
se perankšta. Šiuo žvilgsniu 
viskas tvarkoj. Tik apgailėti 
reikia vienas reiškinys, — tai 
studentijos dvasia ir ideologija. 
Dauguma studentų (ateitinin
kai ir tautininkai) didžiausiu 
atsidėjimu studijuoja vokiečių 
studentų papročius ir kitokias 
viduramžio ceremonijas. Apsi
puošę panašiomis į lenkų gim
nazistų kepuraitėmis vaikšto po 
gatves ne tik iškilminguose atsi
tikimuose,, bet ir kasdiena. Ko
kiems galams tai daroma-neži- 
nia. Gal neužilgo prisikabins 
pašonėn kardą ir miklinsią dvi
kovose. Žinoma, yra ir kitokių 
keistenybių, kurių čia sunku ir 
nupasakoti. Musų studentija, 
ir už jos stovinti partijų lyderiai 
mano, jog kad pasivijus Vaka
rų Europą, mums reikalinga iš- 
naujo pergyventi viduramžiai, 
renesanso laikotarpis ir taip t.

Reikia labai paabejoti apie 
lietuvių studentijos (turiu ome
ny kepurninkus) dvasios svei
kumą. Studentai turėtų vaiky- 
ties ne paskui vokiečių kaizeriš- 
kos kultūros paviršius, bet turė
tų artinties prie musų liaudies 
ir jpsiųs reikąlų. < Nepadaryįiįm 
.tos klaidos, kurią padarė rusai, 
.įvesdami vakarų civilizaciją sa
vo kraštam Nuskynė viršūnes, 
parsinešė, bet šaknis paliko, ir 
viskas nudžiūvo. Musų šviesuo
liai irgi ta patį daro. Bet iš to 
nedaug gero turėsim. Arčiau 
savo žmonių ,arčiau-liaudies!

—'NauA-nietį .

I
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ICAGOS Branstetter palaidotas

ŽINIOS
Socialisty piknikas

šiame bus daug

Metinis Socialistų partijos 
Darbo Sekmadienio piknikas 
šiemet įvyks sekmadieny, rug
piučio 31 d., Riverview parke. 
Tai bus didžiausias susirinki
mas kampanijai už La Follette.

Kaip visuose socialistų pikni
kuose, taip ir
gerų kalbėtojų. Tarp jų kalbės 
VValter Thomas Mills iš Califor- 
nijos, pagarsėjęs vakaruose se
nas socialistų kalbėtojas; Geor
ge R. Kirkpatrick, rašytojas ir 
buvęs 1916 m. socialistų kandi
datas į vice prezidentus, auto
rius knygos “Karas Ko Delei?”; 
Andrew Lafin, socialistų kandi
datas į gubernatorius; Chas J- 
MacGowan, pirmininkas La Fol
lette spėkų Illinois valstijoj ir 
k. Pirmininkaus George Kopp, 
socialistų kandidatas į senato
rius.

Otto F. Branstetter, buvęs 
per keturius metus nacionalinis 
Socialistų partijos sekretorius, 
tapo užvakar palaidotas Grace- 
land kapinėse.

Prie jo kapo kalbėjo Mrs. Le
na Morris Lewis, W. R. Snow 
Salph Krongold ir Mrs. Seymęur 
Stedman, pabrėždami jo didelį 
atsidavimą darbininkų klasei. 
Jis buvo Socialistų partijos sek
retorium sunkiausiu partijai lai
ku, kada partija buvo, iš vienos 
pusės, nuožmiai puolama reakci
onierių, o iš kitos pusės, buvo 
draskoma visokių kairiasparoių. 
Jis su tokiu atsidavimu dirbo 
partijai, kad tas jo sunkus dari 
bas ir priartino x jo ankstyvą 
mirtį.

UŽPUOLĖ MOTERĮ

Bus ir daugybės kitų pasilink
sminimų.

Kiekvienas darbininkas priva
lo rengtis į šį pikniką. Kuopos 
privalo apsirūpinti bilietais. Jų 
galima gauti soc. partijos pavie
to raštinėj 1501 Warren Avė-

Padarykime tą pikniką sėk
mingiausiu iš visų socialistų I 
piknikų h,* paremkime kampani
ją už pažangiuosius kandidatus 
—La Follette ir :WKęeler!

------------------ » ‘/ąx,'h

Audra aplankė Chicago
M

Užvakar rytas buvo gana vė
sus, bet diena buvo labai kar
šta ir karštis buvo pasiekęs 92 
laipsnius. Bet vakare urnai pa
pūtė šaltas vėjas ir karštis į 10 
minučių nupuolė 15 laipsnių — 
iki 75 laipsnių. Neužilgo užėjo 
lietus, kuris buvo tiek smarkus, 
kad į trumpą laiką užtvenkdė 
gatves ir užliejo patiltes, taip 
kad gatvekariai ir automobiliai 
nebegalėjo jomis pravažiuoti. 
Daugelio namų rūsiai tapo už
lieti ii* ugniagesių departamen- 
tas sakosi, kad jis šiemet dar 
nebuvo gavęs tiek daug pašau
kimų išpumpuoti vandenį iš ru
sių, kiek užvakar. Gatvekarių 
komunikacija buvo sustabdyta 
kelioms valandoms ii’ žmones tu
rėjo eiti pėsti patiltėmis jieško- 
tis gatvekarių kitoj pusėj. Ypač 
smarkus lietus buvo šiaurinėj ir 
šiaurvakarinėj miesto dalyse ir 
taipjau vakariniuose priemieš- 
čiuose. Bet gaisrų nebuvo.

Tokis lietus, tai apsistoda
mas, tai vėl pradėdamas, lijo 

per visą naktį. Vakar ryte irgi 
buvo smarkus lietus, bet dides
nių nuostolių nepadarė ir komu
nikacijos nesustabdė.

Del lietaus pakilo Desplaines 
upė ir koroneris Wolff uždrau
dė joje maudytis, nes vietomis 
vanduo pasidarė keturius sykius 
gilesnis, o ir atsirado pavojingų 
verpetų. Chicagos upėje vanduo 
irgi pakilo, taipjau ir Michigan 
ežere.

Delei vakarykščio lietaus gal 
ir šiandie oras bus vėsesnis. Už
vakarykščiuose karščiuose, prieš 
lietų, vienas žmogus pasimirė 
nuo kaiščio, o du vaikai prigė
rė besimaudydami. Ligoninėse 
guli keli susirgę nuo karščio.

ŠIŲ laikų munšainas

Mrs. Beatriče D’Ambrosio, bu
vusi čempionas plaukikė, liko už
pulta nepažystamo žmogaus jos 
namuose 644 Addison St. užva
kar vakare. Manydama, kad tai 
jos vyras parėjo, ji atidarė du
ris, bet įėjo nepažystamas vy
ras, kuris atstatė revolverį ir 
tuojaus nudraskė visus jos dra
bužius. Kadangi ji jam pasiprie
šino, tai jis ją tiek sumušė, kad 
ji neteko sąmonės ir bandė iš
vilkti iš namų, tur-but tikslu iš
sivežti automobiliu, bet pakliudė 
audra ir jis pametė ją kieme, 
kur nuoga, be sąmonės, ilgą lai-

1 ką išgulėjo per lietų, apsemta 
vandens, iki nesugryžo jos vy
ras, kuris ir pašaukė daktarą ją 
atgaivinti.

Lupo $1 už netikusį munšainą

Plohibicijoš agentu padare 
kratą Kickaiioo kabarete, pijic 
79 ir Stony Island gatvių ir su
ėmė daug munšaino. Bet pasak 
agentų, nors toj karčianioj už 
stiklelį anunšaino buvo lupama 
po $1, bet munšainas buvo vi
sai prastas, visai nevertas tos 
kainos.

Duktė nusikirpo plaukus, tėvas 
nori ją areštuoti

Pas South Chicagos policijos 
teisėją atėjo Valentine Milano, 
9559 Avenue N ir pareikalavo 
išduoti arešto varantą prieš sa
vo 16 metų dukterį Sofiją, kuri 
nusikirpo plaukus. Teisėjas at
sisakė išduoti varantą paaiškin
damas tėvui, kad nusikirpimas 
plaukų visai nėra skaitomas nu
sidėjimu Amerikoje ir todėl ne

galima už tą Jo dukters areš
tuoti.

Tečiaus įšėlęs tėvas nenusi
leidžia ir sako, kad kreipsis va- 
ranto į augštesnį teismą. Esą 
nenubaudus šios dukters, gali 
sumanyti nusikirpti plaukus ir 
kitos šešios dukterys.

Šerifas Hoffman sumanė iš
bandyti tvirtumą paimto puoli
muose ant Burr Oak karčiamos 
munšaino ir kaip jis veikia ant 
kitų gyvūnų. Jis sudarė tris un
cijas to munšaino kralikui ir ti
kėjosi, kad k rali kas tuojaus pra
dės smarkubti ir net ant žmo
gaus pulti, bet vieton to, už pu- i 
sės minutės kralikas atsigulė,1 
pakratė kojas ir mirė. Tada po! 
vieną penkioliktą dalį uncijos 
munšaino duota dviem baltom 
pelėm, bet ir jos nesipešė, o tik 
ištiesė kojas ir irgi pasimirė.
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Trys žmonės užmušti

Apipiešė namus

ginkluoti negrai plėšikai

fel. Boulevard 24G9

Vien tik Lietuviu krautuve
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ELEKTRA

triMą ir pajiegą gavėdama | «anu» ir naujai namu, taipgi dirb
tuvei'' Ca*h arba ant iimokijimo.

Pirinetini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOttT E C CO,,Uc.

A. BARTKUS,
1619 W. 47th St., Tel. Boūle vard 7101,1892. Chicago.

ashion 
STOf 
istedst

East Hardwick, 
žiemą aš nega

Užvakar automobiliai užmušė 
tris žmones ir kelis sužeidė. Nuo 
pradžios metų automobiliai už
mušė jau 372 žmones.

Visose Jungt. Valstijose per 
pirmutinį pusmetį automobiliai 
užmušė 8,100 žmonių.

Du 
įėjo į turtingo Evanstono gy
ventojo Ędward J. White namus, 
sustatė visus\buvusius namie 
žmones prie sienos ir išnešė iš 
namų apie $10,000 vertės dra
bužių ir brangmenų, kiekvieną 
vertesnį daigtą, kokį jie spėjo 
pasiimti. Spėjama, kad lauke bu
vo bent du jų draugai, kurie pa
dėjo grobį nuvežti automobi- 
iu.

KAZIMIERAS M1CIUNAS
Mirė rugpiučio 5 d., 1924 m. su
laukęs amžiaus 16 metų. Gi
mė Oglesby, 111.

Paliko nuliūdime motiną Ma
rijoną, brolį Juozapą ir seserį 
Oną.

Laidotuves atsibus, rugpiučio 
7 d., ketvergo ryte 8 vai. iš 
namų, 839 W. 33rd St. į Šv. Jur
gio Bažnyčią iš tenais j Šv. Ka
zimiero Kapines.

Giminės ir draugai meldžia- »: 
mi dalyvauti laidotuvėse. jjį

Liekames nuliūdę
Motina, brolis ir sesele.

" v?; / ”? .

BALTIJOS- 
AMERIKOS 

LINIJA
Iš New Yorko 

TIESIAI LIETUVON 
per Klaipėdą

S. S’. LITUANIA .... Rugpjūčio 20
S. S’. ESTONIA ........... Rugsėjo 10’
Trečia klesa į Klaipėdą .... $107.00 
Kambariuose po 2, 4, G ir 8 lovos

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

Kodėl lietuviai turėtų vaitot Bal
tijos-Amerikos Liniją:

1. Tiesioginė kelionė iš porto j 
portą.

2. Visą kelionę vandeniu tuo pa
čiu laivu/ x

3. Be geležinkelio važiavimo per 
svetimas šalis.

4. Ant laivo vartojama lietuvių 
kalba.

5. Duodama daug ir geras mai
stas.

6. švarumas ir patogumas.
7. Malonus patarnavimas. 

Krutami paveikslai. 
Kasdien koncertai laivo orkes-

8.
9. 

tros
10. Tik lietuvių vizos arba pas- 

porto reikia.
Dabar jūsų proga. Pagal naują 

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

, Del visų tolimesnių informacijų 
ir laivakorčių kreipkitės į jūsų 
agentą arba į

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, Nevv York, N. Y. 
120 La Šalie St., Chicago, III.

> n i ......... .. i ..........    ■m J

j Lietuvą
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southanipton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, OlympicL Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos pertais, 

American Line 
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southamptoa 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti iipl&ukimai.” Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas *u 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y.' — Plymouth ■— Cherbourg 

Antwerp
Tankus išplaukimai. . Gera kelionė.

Nauji laivai. -
Belgepland su Lapland ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie viętinių agen
tų arba

Pasažierių, Departamentas
127 So. State St.. cbiragd. III.
" .................................... ■! .'.'"T

RYTOJ
Pelnyčiai Rugpiučio 8 d., <1924

VISOJE MUSU KRAUTUVĖJ

Šimtai Reikalingy: Dalyky Yra Pasiūloma
< ■ i. . . - *’*•••♦/ *■ ' « *» -• •• .

ATEIKIT IR NAUDOKITĖS PROGA

Lietuviai pardavėjai patarnauja.,

4

—Every Home Needs
Remington Portable

JMKB ins

PokiTan
MALT" 

EXTRACTr

A’

r*

Sbib

Tel. Iiafąye^te 4228
’ Plumbinb, Heating

KaikoAlietdvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai r J 

M. ’Yuška.
3228 W. 38-th St.‘, * Čhįęago, III.

Garsinkitės Naujienose

VYRAS SAKE KODĖL !
NEPABANDYTI JĮT

• poteris pasakė ji pabandys.! 
Pasekme, Lydia E. Pink- .
ham’s Vegetąble Com- 
pound padare ją svei

ką ir stiprią.

DIL VAITUSH, O. D.
LiHnvut Aki* MperiaJUiM

Vt. — “Pereitą 
ėjau dirbti jokio dar

bo visai. Aš turė
jau nugaros, gal
vos, šonų skaudė
jimą ir buvau ser
ganti nuolat per G 
mėnesius. Mčs 
skaitėm apie Ly
dia E. Pinkhanv’s 
Vegeteble Comp
ound laikraščiuo
se ir mano vyraa 
sako man, ‘kodėl 
tu nebandai jų’?

Baiejjg «mt> ūkių /tempimą, kuria 
e.s>u, pnežuHtimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu* 
uio skaudamą akių karitį atitaiso 
kleivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyątę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose atr 
sitikiuvuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.; 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. j 
J 545 West 47th St.

Phone Boo.levard 7689

“Augščiausios Rųšies
Kaip tik 'pabandysite Puri- 
tan jus pastebėsite skirtumą. 
Nėra kito tokio.
Riebiausias —
Padarytas iš parinktų mie
žių.
Stipriausias —
Jus gausite daugiausiai iš 
kiekvieno kiano.
Ir jis sutėikia TIKRAS PA- 

bSEKMEB.u» . i
Jus gausite užganėdinimą iš 
kiekvieno kiano Puritan.
Dvi rųšist—; I^lain Puritan 

4Mąit.'EKtrąct\3 ^uncijų pake
lis apynįų ir' Puritan Hop- 
Flavored <Malt Sugar Syrup.

ši maža rašomoji mašinėlė yra neapkainuojamai naudinga, pirmaiu- 
sia dėl berniukų ir mergaičių, kurie lanko mokyklą; o antrą dėl vyrų 
ar moterų, kurie turi bileką rašyt. Tai yra maža mašinėlė, su dide
lės masinos “Keyboardu”. Ant jos gali rašyt mokinys ir mokanti 
stenograiistę. Tai yra stipri ir atsakanti mašinėlė. Padaro gražų 
darbą. Galima neštis bile kur ir nauidoti bile kur. Smagu su ja 
rašyti ir smagu skaityt. Vienintelė mašina su lietuviškais akcen
tais ir su didelės mašinos “Keyboardu”.

KAINA SYKIU SU DĖŽUTE $60

Chicago, III.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
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Aš pasakiau, kad pabandysiu, jis nu
ėjo ir nupirko man tuziną butelių. 
Jis padare man daugiau gero, negu, 
kad aš galiu pasakyti ir mano drau
gai sako. ‘Ką tu sau padarini, tu iš- 
rodai taip sveika’. Aš pasakiau 
jiems, kad tai padare man Vegetable 
Compound, kad aš esu sveika ir stip
ri. Todėl neverta kentėti nuo galvos 
skaudėjimo ir kitų skausmų. Aš pa
sakysiu kiekvienam ką jos padarė 
man”. — Mrs. Fred Primo, Route: 
No. 2, East Hardvvick, Vermont.

šeimininkės daro didelį klaidą da- 
leisdamos sau būti sergančiomis, kad 
jos negali atlikti savo nei paprastų 
naminių darbų.

Paskutiniu laiku visoje šalyje pir
kėjai Lydia E, Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš kiekvieno 100 Rapor
tų, jie yra labai pasekmingi vartoji
me. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

Lietuvių Dentistas patar-: 
naus geriau . '

Traukimas dantą be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pieitom galima yalgyti kiečiausią mai
stą. Gaian tuo jame visą savo darbą, it 
žemas musų kainas. Sergėkite savą 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai, j

1545 Weet 47th Street.
Netoli Aahlaod Ava.

Jusliu Danelkus
ARTIST

3214 So. Halsted
CHICAGO, ILL.

Piešiu visokius vaizdus ir paveiks
lus. Maliavoju ir dekoruoju sve
taines ir ruimus. Fotografams, 
Teatrams vaizdadugnius, sainus ir 
t. t. (esu unijistas).

Wennersten’s
Bohemian Biend

Puiki gyduolė nuo šir-
• dies ligų ir skilvio 

ligų
Daktarai, kurie turi daug metų paty

rimo sako, kad ji veikia stebėtinai 
tokiuose atsitikimuose.

Musų skaitytojai be abejonės nu
sistebės, kaip dasižinos, kaip greit ir 
kaip pasekmingai ta gyduole veikia. 
Jei jūsų daktaras dar jums neužrašė 
jos, tik nueikit į apticką ir nusipirkit 
vieną butelį. Ji vadinasi Nuga-Tone. 
Ji yra labai maloni priėmimui ir vi
sam mėnesiui tik kainuoja apie $1.00. 
Jus tikrai nusistebėsit, kaip greitai 
jus pradėsit jaustis gėriau. Del nege
ro širdies veikimo, kuris paeina nuo 
nevirškinimo, užkietėjimo, .bloating, 
skilvio ir žarnų, neveikimą kepenų, 
galvos skaudėjimo, nieko nėra už ją 
geresnio. Ji atlieka savo darbą ir at
lieka greitai. Ji suteikia puik j apeti
tą ii’ reguliarį, ėjimą lauk, stimulioja 
kepenis ir inkstus ir sdteikia atšvie
žinant} miegą. Tik gaukite ją ir varto
kite kaip yra nurodyta per-keletą die
nų ir jei jus nesijausite geriau ir ne- 
išrodysite geriau, sugrąžinkite liku
sias jūsų aptiekoriui, gausite atgal 
pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge 
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptic- 
korius, kad davus garantiją- ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 
parduodama visų gerų aptiekorių.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kuri gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugąišimo laiko.

Mos turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų iSlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yni kaipo chroniška Asth- 
ma arba augSta tem'pcratura, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame 
jus gyvenate, jūsų amžius ___  ______
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų 
bės jums greitai.
, Mes specialiai norime pasiųsti 
kurie turi be vilties ligas, kur 
fprmos įkvėpuojančių gvduolių, 
prirengimų, "patentuotų durnų* 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musu iškaščiais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, visus tuos 
pąroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra ___ , ______
kad nepraleidus bent vieną diąną., 'Rašyki 
te tuojaus ir pradėkite metodą f 
siųskite pinigų. Tik atshąjafe 
Darykite tai šiandien ~r> jums / nereikia 
mokėti nei ui pašto .ženkleli.
/------- :—r'—"t 11 ■.

Dykai bandymo kuponas ; ’
FRONTIER ASTHMA CO. 72-fi.

Niagara aųd Hudson^Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų mo« 

todo pas:

priva-
k (imate 

užsiėmi-

pagel-
tlems 

visokios 
opiumo 
ir tt .

i kiek- 
meto- 

ncgali- 
nemalonius

labai svarbu, 
__ _ _ LJ* 

tuojau. Ne- 
i kuponą.

arba

metodas

■

yra lengviau priren-į 
gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsi te jį!

HenningWennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

Pilnas žmonių ftr' Ross’ ohs 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo IL

privatišką gydymui kamharią
čia atėję gaunu 

geriausj Ameriko
nišką ’^ope- 
jišką bedą gydy
mo. DiAtii skai
čius žmotiv Jcy- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina.' To 
kį mokesti gali kiekvienas tesėti 
mokėti, taip kad net vienas nereikta* 
lauja užmesti savo ligą. >

Patarimas dykai. s * 
žinokite apie sąve tje^a. Visilka D& 

slaptis yra užtikrinta. ',r /

Dr. R. M. Ro^s,
35 So./Dearbom Street, 

kampas; Dearborn ir Mar.roe
/ CriUy Building. Imkite elevatorią . 

iki 5 auglito.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo
Valanda;

kambarys 50G dėl vynj. 
kambarys 6t8 dėl/motėm.
Kasdien nuo 10 ryto iki B 

(Vai. vakare. NedČHoi .’bbo 
10 vak ryto iki 1 vai 
oą. Panedfilyj, serr k.V lt 
•ubatoje nuo lQ/vaL ryti 
iki 8 vai. vakare
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Laiškai Naujienų Ofise
A. B. C.
Abromaitis, Barbora 
Adomaitis, Kaz. 
Ambrozaitis, P. 
Andrius, Chas. 
Apacianka 
Ascilla, W. 
Ascilla, Joe 
Augaitis, Jos. 
Auryla, Jos. J. 
Benskis, M. 
Bislius, N. 
Bold, H. C. 
Brazauska, J. 
Budrys, J. 
Burogas> J. 
Ciepos, Jurgis 
Herman, K. 
Herman, Frank 
Jakstis, Ignas 
Jankauskas, K. 
Jonekas, J. 
Juškaitė, L.

'Juškevičius, Stanley 
Karolis, G. 
Kemežienė, F. S. 
Kemeža, A. 
Kilka, Francis 
Klimas, R. 
Kraunevich, O. 
Latonas, J. H. 
Lipinskienė, Agota 
Lisauskas, M. 
Mac k, Francis 
Markevich, John 
Martišius, M. 
Matulis, 
Mažeika, Stephan 
Miką, Leon 
Morkūnas, P. 
Norkevicz, Jonas 
Ori i n, Mary 
S. M. P. 
Paplauskas, Ant. 
Paulauskas, Jonas 
Petkus, A. 
Petrulis, John 
Pieslikui, J. 
Plonis, Tonis 
Puninskis, Felix‘ 
Pušinskas, Vincent 
Rapulis, R. 
Rinkevičius, W. 
Rudaitis, L. 
Rupslauskas, Antanas 
Sakalauskas, Chas. 
Scott, K. 
Šeštokienė, A. 
Silinskas, J. 
Slaminski, Joe 
Slavas, M. 
Smrt, Frank 
Sokolovvska, Anna 
Stadelnikas, Joseph 
Stankus, Anton 
Stasiulis, Chas. 
Tomošiunas, Jurgis 
Stumbris, Joe 
Vaičkus, Juozas 
Vistart, Anna 
Wenslow, William 
Zabrickas, Juozapas 
Žilius, Juozapas 
Žukauskas, Jurgis

LietuvįąRateliuose
L. S, S. 4 kp. rengia 

Išvažiavimą
L. S. S. 4 kp. rengia draugiš

ką išvažiavimą. Jis įvyks sek
madieny, rugp. 10 d., Beverly 
Hill miške. Išvažiavime kalbės 
d. K. Augustinavičius.

Tame išvažiavime pasižadėjo 
dalyvauti ir L. S. J. Lyga. Tad 
kiekvienam bus smagu pasilink
sminti su musų jaunimu ir tik
rai smagiai praleisti laiką tyra- 

'me ore.
Važiuojantys į išvažiavimą tu

ri pasiimti su savim ir užkand
žius, nes miške uždrausta juos 
pardavinėti.

Išvažiavimas bus toj pačioj 
vietoj, kur buvo L. S. S. VIII 
Rajono išvažiavimas.

Visi kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina j vyriausįjį pašt? 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
Vindovv” lobėj nuo Adanu 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
meta. Laiškus paštas laiko til 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

1 Baltrukonis W
18 Easakaitis Matausas
26 Gaulis Qonstant A
36 Janus Marya
37 Jonutis Pranas 
41 Kepelui Petrui 
46 Kudirka Izabele 
48 Lickus M S
53 Milaknis Jurgis Q 
58 Palikas Jonas 
60 Petreikis Stasys 
64 Pronokus Kastantas 
68 Rekuzas Lindas

Brighton Perk
Atsakymas Strygai

Naujienų Nr. 186 Strygas 
atsakydamas Senam Nariui sa- 

I ko, kad bolševikai nelendu į 
j Keistučio Kliubą,- bet juos 
kviečią; sako, Dundulienė pri
rašė Strygą prie Dramos Sky
riaus ir priragino prisirašyti 
prie paties Kliubo. Strygas čia 
sako netiesą. Jis, Strygas, at
ėjo pats į Dramos Skyriaus 
susirinkimą ir priėjęs prie 
Dundulienės sako: “Perstatyk 

t tamsta mane į Dramos Sky
rių, žinai, drauge, kad aš lo
šėjas ir mes galėsime daug 
ką nuveikti scenoje” Dundulie- 

I nė atsako: “Rodos, ' Strygas 
• veikete Darbininkų Dramatiš
kam Ratelyje.” Na, ir kaip 
pradėjo bliauti ant bolševikų- 
komunistų, sako tie bjaurybes, 
juodašimčiai, su jais jokis do
ras žmogus negali kartu veik
ti; sako, jie mane užpuolė ėsti, 
tai aš turėjau policijai pasis
kųsti, kad apgintų nuo Grybo, 
Jukelių, Pakaušių ir k., tai 
žmonės be sąžinės. Dar Dundu
lienė užklausė: “Tamsta gal ir 
pas mus nebusi patenkintas, 
gal ir mes tamstai busime ne
geri?” Strygas atsako: “O ką 
tamsta sakai. Juk čia pas jus 
kitokį žmonės, mes veiksim 
kaip broliai.” Taip gražiai 
žmogus prašėsi, ir Dundulienė 
pasigailėjo ir perstatė į Dra
mos Skyrių.

Vėliaus vėl jis prašo, kad 
perstatytų ir į patį Kliubą. 
Dundulienė ir vėl susimylėjo, 
sako, kad jau čia yra Jukelis, 
Milerienė, lai bus ir Strygas. 
Nors niekurie Dramos Sky
riaus nariai pastebėjo, kad 
Strygas nėra rimtas žmogus 
.draugijoje; bet tai jau buvo 
pervėlai. Jau Strygas buvo 
Kliube. Taigi Dundulienė Stry
gą nekvietė į Keistučio Kliubą, 
bet Strygas pats prašėsi, kad 
jį perstatytų.

—M. Dundulienė.

vadovaujant nepartinei organi
zacijai, bendrai veikiančiai su 
atsakančiomis įstaigomis Lietu
voje.

Tam svarbiam darbui vykin
ti, Chicagoj tapo sutvertas Vil
niaus Vadavimo Komitetas, sto
vintis nuošaliai nuo partijų. Į 
Komitetą yra atviros durys kiek
vienam lietuviui, norinčiam dar
buotes Vilniaus atvadavimui. 
Komiteto svarbiausias uždavi
nys bus: subendrinti Amerikos 
Lietuvių visuomenę tam aukš
tam darbui; rasti budus, kurių 
pagalba galėtumėm atsiekti Vil
niaus klausimo peržiūrėjimo 
Tautų Sąjungoje ar kitoj tarp
tautinėj įstaigoj; rūpintis teik
ti medžiaginę paramą Vilnijos 
lietuviams, ypatingai jų šelpimo 
įstaigoms ir mokykloms, kurių, 
buvimas ir darbuotė išimtinai 
priklauso nuo laisvųjų lietuvių 
aukų.

Pradėdami savo darbą, mes 
tikimės, kad Amerikos Lietu
viai daugiau negu pirma rems 
Vilniją ir padės pavergtiesiems 
nusikratyti svetimo jungo. Mes 
rėmčln Klaipėdą ir tik ačiū pa
sidarbavimui Amerikos Lietu
vių, Klaipėdos klausimas tapo 

išrištas musų tėvynės naudai be 
didesnio praliejimo kraujo. Ką 
mes nuveikėm Klaipėdai, tą pa
tį galėtumėm padaryti ir Vil
niui; tiktai padidinkim savo pa
stangas tam prakilna.ni tikslui, 
o pasekmės bus neabejotinos. 
Kiekvienam mieste ir miestely 
tverkime Vilniaus Vadavimo 
Komitetus ir aktyviai prisidė- 
kim prie, sostinės paliuosavimo.

Dideli laimėjimai politikoj at
siekiami ne tik armijų karo lau
kuose, bet ir visų piliečių dar
bu ir pasišventimu.
— Vilniaus Vadavimo Komite

tas, Chicago, III.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia ■ 
ar kviečia.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN jus galite prisira

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PRANEŠIMAI.
“Birutės” choro pamokos įvyks 

ketverge 7 d. rugpiučio, Mark White 
Parko svetainėj. Visi nariai-ės yra 
kviečiami atsilankyti į choro pamo
kas, nes po vakacijų kiekvienas na- 
rys-ė su nauja energija privalėtų at
vykti; taipgi kviečiame nesi vėluoti, 
nes repeticija prasidės punktuališkai 
8 valandą. —- Rtšt. Z. K.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, rugpiučio 7 d., Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St. 8 vai. vaka
re. Visi Komiteto nariai dalyvauki!,, 
turim daug svarbių reikalų svarsty
mui dėl organizacijos labo.

— A. Vilis, Sekr.

ASMENĮJ JIESKOJIMA!
PAJfišKAU Kazimiero Paškevl- 

čio. Jis yra kontraktorius,' budavo- 
ja, karpenteriauja. Gyveno Kensing- 
tone, Chicagoje ant Bridgeporto, da
bar nežinau kur. 'Turiu svarbų rei
kalą; meldžiu atsišaukti, noriu asa- 
biškai matytis, arba tuojau rašyk pas 
mane.

REV. DR. 1,. BRODOWICZ, 
1825 — lOth St., Rockford, III.

Ieškau savo moters Katrinos Ven- 
skienės, kuri gyvena Chicagoje. Aš 
jau dveji metai guliu ligoninėje ir la
bai norėčiau .pamatyti savo žmoną ir 
vaikučius. Jeigu aplankyti nėra gali
mybės, tai prašyčiau nors laišką pa
rašyti.

P. Venskus, Oak Forest, III., Ward 
D. 36.

Aš, Pranas Pečukaitis, prie Naujo
ko, kaimas Dauglaukiai, Tauragės pa
štas, ieškau savo seserų Marijonos ir 
Stanislavos ir motinos Pranciškos. 
Jos pirma gyveno Brooklyne, N. Y.

Aš, Pranas černauskis, ieškau sa
vo brolių Jono ir Leono černauskių, 
paeinančių iš Batakių, Tauragės ap
skričio.

Prašau jų pačių arba kas žino apie 
juos pranešti man šiuo adresu: Pra
nas černauskis, Naucių kaimas, Šila
lės vai., Tauragės apskritis.

Ieškau brolį ir dvi seserį, kurie 
prieš kelioliką metų gyveno Chicago
je. Po tėvais jie vadinasi Kiržgal- 
viais. Mano adresas

Peter Burnoth (Kirzgahvis), Pouch 
A., St. Peter, Minn.

APSIVEDIMUI
JEŠKAU merginos arba našles ap- 

sivedimui, tokios kuri myli ant ūkės 
gyventi. Aš turiu savo ‘ ūkę. Ne 
jaunesnes kaip 29 metų ir ne senes
nės, kaip 39. Aš esu vaikinas, 34 
metų. Meldžiu su pirmu laišku ir 
paveikslą prisiųsti, kad nesenai bu
tų imtas. Platesnių žinių suteiksiu 
laišku. J. R., P. O. Box 28, Kempster, 
Wis. .

PAJĖŠKAU susipažinimui dėl ap- 
sivedimo merginos arba našlės, senu
mo nuo 25 iki 38 metų. Aš esu vai
kinas 38 metų senumo. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu ne- 
rašinėti.

J. J. K., 
4834 Wegg Avė., E. Ch'icago, Ind.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
pagraIinamnami^

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

LIETUVON— 
atrašykite savo gimi
nėms ir pažjstamienMi 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Vilniaus Vadavimo Ko
miteto pranešimas

Amerikos Lietuviai savo re
zoliucijomis ir aukomis.yra aiš
kiai pabriežę savo nusistatymą 
nepalikti musų sostinės lenkų 
legionams, keturi metai atgal 
veidmainingai ir brutaliai ją pa
grobusiems. Visuotinas lietuvių 
nusistatymas yra — kovoti už 
Vilnių iki galo, iki ne bus lai
mėta, iškalno atmetant visus nu
sileidimus, pažeminančius kom
promisus su Lenkija. Jeigu mes 
Vilniaus klausime nusileisim 
Varšuvai, tuomet už metų, kitų 
ji pareikalaus iš musų išsižadė
ti ir pačios nepriklausomybės.

Vienok kova už Vilnių turėtų 
būti vedama ne pavienių asme- 

|nų, ne grupių arba sriovių vei
kiančių atskirai, bet suvienytu 
visu Amerikos Lietuvių frontu,

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

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
t’ams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
:ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K., Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų Su visokiais reikalais 
žalioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 40 Avie., 
Cicero, Ill.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

L. S. S. 4 kuopos draugiškas išva
žiavimas nedėlioj rugpiučio 10 dieną, 

i Beverly Hills miškus. Pradžia 11 
vai. dieną. Kalbės draugas C. Augu
stinavičius ir kiti. Visus kviečia 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugpiučio 7 
d., 8 vai. vak., Raymond Chapel’y. 
816 W. 31 St.

Visi nariai kviečiami susirinkti, 
nes bus svarbių reikalų svarstyti.

— Valdyba.

Harvėy, III. — S. L. A. 289 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 7 d. 
rugpiučio, 7 vai. vak. paprastoj svet. 
Nariai esat kviečiami susirinkti laiku 
ir užsimokėti užvilktus mokesčius, 
sykiu naujij narių atsiveskite.

Valdyba.

i

* . . ... .. .

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

REIKIA BARBBIMKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA ženota pora, 
be vaikų, gyventi pas janotorių. 
Atsišaukite laiškais arba suba- 
toj po pietų ar nedėlioj iki pietų.

JURGIS BIČUSAS,
4230 So. Grand Blvd.

REIKIA DARBININKU
_ ; VYRŲ

’ REIKALINGA patyrusių kar- 
penterių prie triming darbo.

John Mežlaiškis,
2319 W. 24th St.

Tel. Canal 5395

REIKALINGAS —
Barberys, patyręs savo darbą. 

Darbas visada.
Atsišaukite

3461 S. Morgan St.

JIESKO KAMBARIU
PAJĖŠKOJIMAS KAMBARIŲ 

Jaunavedžiai jėško flato 4 ar 5 rui
mus, turi būti elektra ir gazas. At
sišaukite, kad ir turėsite ruimus už 
dviejų savaičių laiko. Kreipkitės ypa- 
tiškai ar laišku į

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St., 

No. 136.

PARDAVIMUI
PARDUODU grosernę ir de- 

licatessen krautuvę. Parduosiu 
už pusę kainos, nes urnai tu
riu apleisti miestą.

5135 S. Halsted St.

Ketvir^ienis, Rugp. 7, *24

NAMAI-2EME

ISRENDAV0JIMU1
ANT RENDOS 5 kambariai 4611 

Archer Avė, gražioj vietoj, naujas 
namas, geri kambariai dėl datkaro ar 
kitokio biznio. Randa $50.00 į mė
nesį.

Kreipkitės
J. BALCHUNAS, 

3200 S. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 9265

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarii} geri 

rakandai. Parduosiu pigiai.
Atsišaukiate

PET. URBAN,
2010 Canalport Avė., Chicago, Iii. 

Iš fronto, antras augštas 
Po 6 vai. vakare.

PARSIDUODA rakandai greitai ir 
pigiai. Matyti galima visados. Turi 
būti parduota greitai ir pigiai.

Kreipkitės
A. D., 

817 W. 34th St., 
Tel. Boulevard 9336

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
labai puikioj vietoj, Brighton Parke. 
Meldžiu tamstą užeiti ir paderėti. 
Nepadarysi tamsta klaidos jeigu nu
pirksi. Parduosiu su namu arba be 
namo.

4104 So. Campbell Avė.
Phone Lafayette 8171______

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

209 W. 51st St., 
arti Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Duonkepykla. 
Kepama visokia duona, sena vie
ta, arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės
8651 Baltimore Avė., 

So. Chicago, III.
PARDAVIMUI abelna visokių ta- 

vorų krautuvė, lietuvių, lenkų ir sla- 
vokų apielinkė, geroje vietoje, kampi
nė krautuvė, pigi renda, apie $14,000 
vertes naujo stako, parduosime už 
cash už 75c. ant dolerio, čia atsilan
ko apie 40,000 žmonių.

D. A. BOOKSTAFF, 
2019 Broadvvay, Indiana Harbor, Ind.

Marąuette Manor 
Bargenai

Naujas 4 flatų mūrinis namas, 2-4 
ir 2-3 kambarių, aržuolo trimingai 
visame namo, steam heat, Kewonee 
boileris, kaina $23,000, cash $8,500.

2-2 flatai, mūrinis, 6-6 kambarių, 
sun parlor, modemiškoj apielinkėj, 
steam heat, kaina $15,500, pinigais 
reikalinga $4,000.

2-2 flatų, mūrinis, 6-6 kambarių, 
sun parlor, moderniškoj apielinkėj, pi
nigais reikalaujama $5,000, paimsime 
gerą namą kaipo dalį įmokėjimo.

5 kambarių mūrinis bungalow, lo
tas 31x125, aržuolo trimingai visame 
riame, tile vanos, kaina $8,500, pini
gais $3,000.

6 kambarių mūrinis bungalow, ar
žuolo trimingai, 2 karų garadžius, hot 
water heat, kaina $9,250, pinigais 
$3,000.

6 kėambarių medinė cottage, fur- 
nace šildoma, akmeniniu pamatu, kai
na $5,500, pinigais $3,000.

Chicago Lawn
6 kambarių medinis namas, stow 

heat, namas gerame padėjime, kaina 
$4,500, pinigais $2,000.

Weber & Williams, 
2514 W. 63rd St., 

Tel. Republic 1932

PARDAVIMUI
KOTELIS — 34 kambarių, restau- 

ranas ir nesvaiginamų gėrimų parlo- 
ras, garu šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — persiskyri
mas partnerių.

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

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Sue, taipgi geroj apielinkėj tarp dvie
jų strytkarių laines gera biznio vie
ta per ilgus metus išdirbta parduo
siu už pirmą teisingą, pasiūlymą ar
ba mainysiu ant namo ar automobilio, 
pardavimo priežastis du bizniu, vieną 
turiu parduoti. Atsišaukite tuojau, 
Naujienos, Box No. 521.

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

Šaukite telefonu '
Canal 3731

PARSIDUODA delikatesen saldai
nių, Ice Cream1, cigarų, tabako, laik
raščių krautuvė. Prieš didelę dirbtu
vę. Renda $50.00. Kampinė krautu
vė. Verta dvigubai, parduosiu už 
$1,500. Pardavimo priežastis svar
bi. Del platesnių žinių telefonuokite 
Berwyn 2037 R.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo ir 

reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $700 vertes grojiklį pianą ir 87 
rolelius, su g’Cnčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
M r. Frank piano.

1389 Milkaukee Avė.
Pirmas augštas.

Proga Biznyje
Automobilių Sales Stotis
Randai labai geroje vietoje, South 

Side. Parduodame trijų populiarių 
išdirbysčių karus. Gera priežastis 
pardavimo. Atiduosime pikiai. Pa- 
simatykite su

Sheehan Witous & Co.,
1654 W. 63 St.,

Tel. Prospect 1910

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu, 4 gražus gyvenimui kamba
riai, vana, elektra ir gasas, randasi 
Brighton Parke. Pardavimo priežas
tis — apleidžiu miestą.

šaukite telefonu
Lafayette 4472

DELIKATESEN krautuvė parda
vimui, labai geroje vietoje, rooming 
namų distrikte, North Side. Nėra 
konkurencijos. Pilnai prirengta. Yra 
ice box, mėsos piaustytuvas, compu*- 
ing svarstykles, elektrinis maliklis, 
ręgisteris ir t. t., daug šviežio tavo- 
ro, pigi renda ,garu šildoma. Turi 
būt parduotas iš labai svarbios prie
žasties, kaina $1,400, yra verta dvi
gubai. Taipgi parduosiu dalinais iš
mokėjimais, jei reikia.-

937 Diversey Blvd., 
prieš elevatorių stotį

SALDAINIŲ krautuve parda
vimui. Priežastis pardavimo — 
nuėjau į kitą biznį.

2751 W. 47th St., 
Tel. Lafayette 4112

BARGENAS
Pardavimui cigarų, kendžių ir 
notion štoras, visas, arba pusi
ninką ar pusininkę priimsiu. 
Biznis geras, tarpe dideliu dirb
tuvių. Šaukite tel. Canal 5942.

BARGENAS
Pardavimui Dry Goods krautu
vė nešanti didelį pelną. Parduo
siu labai pigiai ir pamokinsiu 
biznį daryti, jei bus reikalas. At- 
sišaukit į Naujienas, Box 529.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
ant South Side. Graži vieta gyveni
mui. biznis vertas $2,900, parduosiu 
už $2,000, ba turiu kitą biznį.

Kreipkitės
J. BALCHUNAS, 

3200 So. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 9265

NAMAI-ŽEME

BARGENAS
Pardavimui 3 namai, parduosiu pi

giai ,nes savininkas apleidžia miestą.
1) Namas randasi 2050 W. 22-nd 

St., bizniavas mūrinis 3 flatai, štoras, 
garadžius 2 mašinoms ir beismantas 
Rendos $142 į mėnesį. Kaina $12,500.

2) Randas 2100 W. 24 St., kampi
nis muro namas, 2 krautuvės ir 2 
flatai po 4 kambarius, aržuoliniai tri- 
mdngai, viskas vėliausios mados. Ren
dos $125 į menesį. Kaina $12,500.

3) Randasi ant Dochester ir 74 gat. 
2 flatai po 5 kambarius, visai naujas, 
vandeniu šildomas, cementuotas beiz- 
mantas, Ice baksiai, gesiniai pečiai 
priklauso prie namo. Rendos neša 
$180 j mėnesį. Kaina $15,000, su 
$5000 galima pirkti.

Atsišaukite prie savininko
2210 W. 22nd St. arti Ijeavitt 

Tel. Roosevelt 1639
KAD UŽBAIGUS NAMŲ 

REIKALUS
Advokatui yra pavesta parduoti trys 
puikus namai, 5126-38 Agatite Avė., 
netoli Milwaukee ir Montrose, 12 fla
tų, visi po 4 kambarius. Yra sun par- 
lorai, uždaromos lovos, ugnavietės ir 
t. t. Rendos $10,000 j metus. Pir
mas morgičius $40,000, 6 metams 
7%, pinigais $12,000. Kaina $67,500.

S. W. KAMPAS OAKLEY 
IR AINSLIE

15 flatų, naujas namas, 12 flatų po 
4 kambarius ir 3 flatai po 5 kamba
rius, yra sun parlorai, uždaromos lo> 
vos, galėtumėm parduoti už $18,000 
pinigais, pirmas morgičius $63,500 
7% į 4 metus.

NAMAI ANT IŠMAINYMO
2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamba

rių, su vėliausios mados įrengimais; 
mainysiu ant bučernės ir grosernčs; 
4 flatų muro namas, mainysiu ant lo
tų, automobilio ar kokio biznio. Sia
mas su bizniu, štoras ir 4 pagyveni
mai, mainysiu ant mažesnio namo ar
ba farmos.

Su reikalu kreipkitės pas 
. A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

4714 W. 13 St., 2 augštų namas, 
sun parlorai, 5-5 kambarių, pečiumi 
šildomas, platus lotas, dideli kamba
riai, $3,000 pinigais.

E. E. COWEN, Advokatas, 
900 Burnham Bldg. 
Phone State 3636.

DIDELIS BARGENAS
Savininkas turi parduoti 6 kamba

rių medinę cottage. Visi modemiški 
įrengimai, lotas 38x125, kaina $6,000 
dėl greito pirkėjo.

2664 W. 39 PI., 
Tel. Lafayette 1384

Laimingas Busi
jeigu nusipirksi šia 5 didelių kamba
rių naujai budavota bungalovv Brigh
ton Parke, visas išbaigimas aržuoli- 
nis pagal naujos mados; furnasu šil
doma; augštas skiepas ir antstogė; 
reikia pinigais $2,500; kaina greitam’ 
pardavimui tik $6,800; pasimatykite 
diena ar vakarais su

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
4034 Archer Av., prie California Av.

Įmokėk Tūkstantį Doleriy
Puiki Rezidencijy Vieta

Ši vieta paskirta gražiems 
šeimynų namams, vieno ar dvie
jų pagyvenimų. Lotai čia neuž
ilgo parsiduos po $1000 ir dau
giau. Dabar galima paimti už 
pusę kainos, jeigu imsite tuo- 
jaus. Liko tik keletas tokių lo
tų. Tik keli blokai nuo Mar- 
ųuette Parko. Puikiausia trans- 
portacija. čia yra vieta jūsų 
namams, čia yra reta proga 
nusipirkti sau gražų žemės šmo
tą už tokią kainą, kokios niekur 
šiandien nebėr. Pasinaudokite 
šituo atpigimu, nes visas real 
estate Chicagoje už dvejeto mū
šių pakils kainoje, o žeme jūsų 
namams tokia kaip ši ir dabar 
visur yra brangesnė negu čia. 
Nelaukite rytojaus, atsišaukit 
šiandien kol dar nevėlu.

Ateikite į Naujienų ofisą ir 
klauskite p. Jurgelionio, arba te
lefonu pasiskirkite laiką pama
tymui lotų. Tel. Roosevelt 8500.

2 flatų po 6 ir 6 kambarius, elekt
ra, maudynės, beizmentas ir gara
džius.

4 pagyvenimų medinis namas.
6 pagyvenimų medinis namas, ne

toli šv. Jurgio bažnyčios. Tie visi 
namai parsiduoda labai pigiai arba 
išsimaino ant bile kokio biznio ar far- 
mos. Savininkas priims lotus už pir
mą įmokėjimą.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS AND COM

3352 So. Halsted St., Chicago.
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI į Mt. Greenwood, 
III. ir Sawyer Avė., 5 kambarių 
cottage su dideliu augštu, lotas 31 pė
da, kaina $5600, įmokėti $1000, kitus 
po* $25 į mėnesį ir padukanas. Atda
ra dėl apžiūrėjimo. George Brikman, 
8000 S. Hąlsted St. Tel. Stewart 1177.

MORTGECl Al -MSKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 —• Burnhona Blbg. 

160 N. La Šalie St.

SOUTH-WEST SIDE 
Pardavimui per namų statytoją, 5 ir 
6 kambarių nauji mūriniai bungalovv, 
viskas modemiška, galima tuojau 
gyventi, $2,500 cash, kitus lengvais ( 
išmokėjimais, namai yra 3511-19 W. 
65 PI. arba telefonuokite Republic 
0106.

PARDAVIMUI namas su gro- 
serne ir bučerne, arba mainysiu 
ant mažo namo pietvakarinėj 
daly miesto.

5056 Archer Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
■■ ..imi i




