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Santarvė neleisianti karo 
Balkanuose

Šveicarija nebįsileis sovie
tų Rusijos piliečių

Baisus tvanai Kinuose; 50,000 
žmonių žuvę

Santarvė nusistačius ne
leisti karo Balknuose

Balkanų valstybėms pataria su 
skundais kreiptis į Ambasa
dorių Tarybų.

PARYŽIUS, rugp. IS.+Nors 
Balkanuose vėl ėmė virti, di
džiulės valstybės, kaip tenka 
patirti, nusistačiusios neleisti, 
kad dėl Bulgarijos kiltų kas 
nors panašaus į visuotiną karą.

Francija, Anglija ir Italija 
yra jau neformaliai patarusios 
draikams, Jugoslavam? ir Ru
munams su savo skundais kreip
tis į Ambasadorių Tarybą Pa
ryžiuje, — jeigu jie Jaučiasi, 
kad kas nors turėtų būt daroma.

Italija ypač mano, kad Balka
nų valstybės daug perdeda savo 
skunduose dėl Makedoniečių ju
dėjimo Bulgarijos pasieniais. O 
be kurios nors didžiulių valsty
bių paramos vargiai begu ma
žosios sugebės ar išdrįs pradėti 
karo žygius-

Kai dėl Rusijos, ji vis dar lau
kia kreditų iš Anglijos, o taip
jau pripažinimo iš Francijos, ir 
šiuo tarpu sovietų valdžiai visai 
nėra intereso finansuoti karo 
avantiūras. Vokietijai gi dabar 
rupi tik koramiausiai išsilaiky
ti. Francija, Anglija ir Italija 
— visos trys griežtai priešingos 
bet kuriam bandymui sudrums
ti ramumą ir nė viena jų nepa
norės duoti pinigų ar amunici
jos karo avantiūroms.

Šveicarija uždaro savo du
ris sovietu rusams

LONDONAS, rugp. 13. — 
šveicarų legacijos pranešimu, 
Šveicarijos valdžia išleido pa
tvarkymą, kuriuo draudžiama 
sovietų Rusijos piliečiams at
vykti į Šveicarų respubliką-

50,000 žmonią žuvo per 
tvanus Kinuose

Dešimtys tūkstančių kaimų už
lieta ir milijonai žmonių li
kę be pastogės.

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
13.— Del baisių tvanų, užlie
jusių milžiniškus plotus Kinuo
se, mažiausiai penkiasdešimt 
tūkstančių žmonių yra. žuvję, 
milijonai kitų likę be pasto
gės; dešimtys tūkstančių mies
tų miestelių ir kaimų užlieta 
vandeniu.

Bėgantieji nuo tvanų žmo
nės tūkstančiais plaukia į Pe
kiną.

Apie žuvusių žmonių skaičių 
pilnų žinių sunku dabar gau
ti, bet sako, kad jų bus nema
žiau kaip 50 tūkstančių.

[Per praeitas kelias savai
tes buvo pranešimų iš įvairių 
Kinijos vietų apie didelius tva
nus, padariusius milžiniškų

Ispanijos karalius Alfonso 
sostas pavojui

Morokko armija reikalaujanti 
pašalinimo Primo de Riveros 
diktatūros.

PARYŽIUS, rugp. 13. — Te
legramos iš Madrido praneša, 
kad Ispanijos diktatorius Primo 
de Rivera nuolatos konferuojąs 
su karalium Alfonsu karaliaus 
vasarinėj rezidencijoj Santan- 
dere. Madrido garnizonas per
pastarąsias dešimt dienų laiko
mas po ginklu ii pilname pris 
ruošime.

Nežiūrint aštrios cenzūros, 
gauta žinių, kad padėties kritin-

| nuostolių ir prarijusius neina- gumas kilęs dėl Morokko armi- 
ža žmonių gyvasčių. Liepos jos reikalavimo, kad karalius 
menesio pabaigoj dideli tva-’ tuojau pašalintų diktatorių de 
nai buvo Cihli ir Huano pro-1 Rivera ir panaikintų dikčatory- 
vincijose. Praeitų ^savaitę’ bu- bę. Morokko armijos vadai ge

riau sutiktų, kad naujos val-vo pranešta apie tvanus Ku- 
angsi ir Sinkiange, bei skai
čius žuvusių žmonių iki tam 
laikui buvo nedidelis.]

Nepajiegia susitarti Ruhra 
evakuavimo klausimu

LONDONAS, rugp. 13. — 
Francijos, Belgijos ir Vokietijos 
atstovų- laikyta šiandie konfe
rencija tikslu prieiti prie susita
rimo Ruhro evakuavimo klausi
mu l</2 vai- po pietų pasibaigė 
nedavus jokių rezultatų.

Apie 4 vai. po pietų turėjo 
įvykti “keturiolikos didžiulių” 
tarybos susirinkimas, kuriame 
tikėtasi išgirsti pranešimą apie 
susitaikymą su vokiečiais. B'et 
kadangi tokio susitaikymo ne
įvyko, tarybos susirinkimas 
taipjau atšaukta, kad tuo būdu 
tęsus pasitarimus privačiai.

Sekamas “keturiolikos didžiu
lių” mitingas žada įvykti ket
virtadienio rytą.
Amerika dalyvaus finansų mi- 

nisterių konferencijoj; nori 
pinigų.
Jungtinių Valstijų valdžia 

per savo ambasadorių Kellog- 
gą pranešė, kad ji norinti pa
siųsti savo atstovus į aHantų 
finansų ministerių konferenci
ją, kuri turės įvykti Paryžiuj 
neužilgio po šios konferenci
jos.

Finansų ministerių konfe
rencijos tikslas —- pasitarti 
dėl paskirstymo pinigų, gautų 
iš Vokietijos, tat ir Amerikai 
rupi gauti savo dalis pinigų, 
išleistų laikymui Amerikos ka
riuomenės Vokietijoj, o taip
jau atlyginimą už paskandintą 
Lusilaniją.

džios priešaky stotų gen. Wey- 
ler — jeigu jau nebūtų galima 
sudaryti konstitucinės partijos 
valdžios, kuri pakeistų diktatu-
ra, negu kad ilgiau bepasilik- 
tų de Rivera-

Karalius 'gali netekt sosto
Klausimas dabar kįla, kas bus 

su pačiu karalium Alfonsu, — 
kas laukia jo netolimoj ateity? 
Toks klausimas kįla dėl to, kad 
ne be jo prisidėjimo įvyko revo
liucija, kuri nuvertė konstituci
nę valdžią ir jos vietoj įsteigė 
de Riveros diktatūra.

Tas aitrus nepalankumas, ko
kiu de Rivera buvo visur Moro- 
kke priimtas, kai jis ten buvo 
nuvykęs, aiškiai parodo, ko ga
lima laukti iš armijos, jeigu vei
kiai nebus padaryta atmainų. 
Generolas Berrenguer, kurs da
bar gyvena ištrėmime Paryžiuj, 
menamas kaipo busimas Morok
ko generalisssimus, kai tik pa
sibaigs diktatūra.

Nors abejotina, kad karalius 
atsisakytų sosto, bet gali atsiti
kti, kad jis bus priverstas tatai 
padaryti.

Karalienė pasišalinus iš 
Madrido

Karalienė motina, Marija Kris
tina ,kuri visą laiką, kol Alfon
sas buvo vaikas, valdė Ispanijai, 
ir kuri yra stipri ir įtakinga val
džios rateliuose, dar prieš porą 
savaičių apleidę sostinę ir iške
liavo Šveicarijon, kame ji pasi
liksianti visą vasarą, kadangi jj 
nepritaria pastangoms ilgiau 
diktatūrą tęsti.

RUSŲ BANDITŲ ŠAIKA AT
LANKĖ RUMANIJĄ

Taikėsi apiplėšti miestelį, bet 
buvo užklupta ir išguita

TARP MEKSIKOS IR RUSI
JOS ATSTEIGTA DIP
LOMATINIAI santy

kiai

MASKVA, rugp. 13. — Mek
sikos su sovietų Rusija diploma
tiniai santykiai tapo pilnai at- 
steigti. Pertrakcijos tuo reika
lu buvo vedamos Berllne.

Sovietų atstovu Meksikai ta
po paskirtas S. S- Pestkovsk* 
[?], lenkas, kurs, kaipo revoliu- 
cininkas, per keletą metų gyve
no Londone. Meksikos gi atsto
vu Meksikai yra paskirtas prof. 
Basilio Vadillo, dabartinis Mek
sikos pasiuntinys Norvegijai.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rugp. 13. — Gautomis čia žinio
mis, Rumunijos kariuomenės 
kuopa užklupus rusų teroristų 
bandą, kuri buvo persikėlus per 
Dniestro upę, netoli Juodųjų 
jūrių, tikslu apiplėšti Rumani
jos miestelį šabą. Po trumpos 
kovos teroristai pasprukę atgal 
per sieną, palikdami betgi gink
lus ir amuniciją.

SMARKI AUDRA SU LIETUM 
NEW YORKE

SOVIETAI DŽIAUGIASI Iš 
BANKROTŲ

Sovietų rusų spauda džiau
giasi, kad įvedus piniginę re
formą Tūloj, užsidarė M pri
vatinės prekybos įstaigos ir 
kad jau dabar ten privatinės 
prekybos apyvarta didesnė tik 
1% už valdišką prekybą [LŽ].

NEW YORKAS, rugp. 13.- 
Po keleto dienų kaitros vakar 
užėjo smarki audra su lietum, 
kurs per kurį laiką latakais 
pylė, užtvindydamas gatves ir 
sutrukdydamas komunikaciją.

SNIEGAS IOWOJ

I0WA CITY, la., rugp. 12.— 
Šiandie čia pasirodė sniegas. 
Snigo keletą minučių, bet grei
tai vėl nutirpo.

I

Iš AEROPLANO Į PLAUKIANTĮ LAIVELI

Reikia turėti nemaža drąsos ir vikrumo padaryti taip, kaip 
oro akrobatas Floyd Parsons kad. sugeba. Vaizdely matote 
kaip jis iš skrendančio aerop'ano taikosi viržių kopėčiomis 
nusileisti i smarkiai plaukianti motorinį laivelį. Tuos savo 
“triksus” Parson’ąs darė vandenyse ties Coronado pakraščiu, 
Kalifornijoj.

Maury sukilėliai sumušė 
franeuzus Morokke

MANILLA, Morokkas, rugp. 
13. Gautos Melilloj žinios 
skelbia, kad Ispanijos Ir Franci
jos protektoratuose Morokko 
įvykę didelių kautynių su suki
lusiais maurais.

Kruviniausias susirėmimas į- 
vykęs tarp franeuzų kolonijos 
pajėgų ir maurų sukilėlių. Mau
rai paėmę 3 tvirtoveles ir pri
vertę franeuzus trauktis. Ap
siaustiems franeuzams pasiųsta 
sustiprinimų.

Ispanų kariuomenės daiis, su
sidedanti iŠ merokkiečių ir ko
manduojama Abdulo Malekko, 
turėjus taipjau susirėmimą su 
sukilėliais. Pastarieji buvę su
mušti, palikę kovos lauke apie 
šimtą nukautų ir sužeistų.

AVIATORIUS IŠGELBĖJO JŪ
RĖSE KETURIAS MER

GAITES

BOSTON, Mass., rugp. 13. — 
Skrisdamas neaukštai Dorches- 
tero įlanka, aviatorius Clyde 
Smith pastebėjo keturias mer
gaites benardančias aplink apsi
vertusį laivelį. Jis pasiskubino 
nuskristi į aviacijos stotį Squan 
;ume, iš kur tuojau buvo pasių
stas greitas motorinis laivelis 
nelaimės vieton, ir visos ketu
rios mergaitėm tapo išgelbėtos.

Chicago ir apielinkė. —. šiai 
dienai oro pranašas nusako 
šiaip: — Aplamai giedra ir tru
putį šilčiau; vidutinis šiaurčry- 
čių ir rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 63° F. , r s<

M, ‘

Šiandie saulė teka 5:56, lei
džiasi 7:54- Mėnuo leidžiasi 5J34 
ryto.
• . .... . • •. ..'t ’
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PINIGŲ KURSAS
pi-Vakar, rugp. 13, užsienio 

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

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

... $4-52;
.. $5.12:

$1646

$5.50
$10.30
$13.98

. $39.05

.. $2.54 
$26.6(5 
$18.90

Komunistai planuoją ar
dyt koloniją imperijas

'""l

Plečiąsis Internacionalas esąs 
įsteigęs tam tikrą slaptą tri- 
bunalą.

PARYŽIUS, rugp. 13. — Jou
rnal de Paris skelbiasi turįs ne
užginamų įrodymų, kad nesenai 
laikytasis Maskvoj komunistų 
internacionalo kongresas esąs 
įkūręs tam tikrą slaptą tribuna- 
lą, kurio uždavinys busiąs vesti 
ypatingą revoliucinį darbą Eu
ropos imperijų — Britanijos, 
Francijos ete — kolonijose tik
slu atskirti jas nuo dabartinių 
savo metropolijų. Kolonijų dar
buotės komisijon įeiną komuni
stų internacionalo nariai anglai, 
franeuzai, belgai, ispanai ir o- 
landai, kurie turėsią veikti, kad 
nuo savo valstybės atplėšus ko
lonijų kraštus.

Francijos komunistą partijos 
lyderis Cachin esąs paskirtas 
vadovauti komisijoj franeuzų 
grupei, kurios uždavinys busiąs 
sėti nepasitenkinimą ir iššaukti 
kolonijų vietos gyventojų suki
limą Madagaskare, Dahomey, 
Sudane, Senegale, Guadehipoj, 
Vakarų Induose, Indo-Kinuose, 
Siame, AUžire ir Morokke. Ang
lijos gi komunistų agitatoriai, 
kolonijų skaldytojai, savo dar

buotę turėsią koncentruoti vy
riausiai Indijoj ir Egipte-

HENRY FORDAS NENORI 
SENATORIAUS DŽIABO

LANSING, Mich., rugp. 13. 
Automobilių fabrikininkas Hen
ry Ford, kurį Michigano re- 
publikonai be jo žinios buvo! 
padėję sąrašan kandidatų į 
Jungtinių Valstijų senatorius, 
telegramų pranešė valstijos 
fiejkrątoęįui, kad jis atsisakąs 
kandidatuoti.

DU LAKŪNAI SUSIŽEIDĖ, 
-VIENAS JŲ MIRTINAI 
h • ■ ——*—   *

RANTOUIL, Ilk, rugp. 13.-
Aeroplanui nukritus žemėn, 
skaudžiai susižeidė pilotas Įeit. 
Albrook ir eilinis Dickinson, 
pastarasis mirtinai.

s SEPTYNI SUŽEISTI GARI
NIAM KATILUI SPROGUS

DADEVILLE, Ala., rugp. 13. 
— Įvykus garinio kastuvo ka
tilo ekspliozijai Gibsons 
Camp’e, septyni darbininkai li
ko sužeisti, kurių du mirtinai.

Hughes esąs maniakas* 
sako maskviečiai

J. V. Valstybės Sekretorius va
žinėjęs Europon sovietams di
skredituoti.

MASKVA, rugp. 13. — Izvie- 
stija išspausdino straipsnį ant
rašte “Didžiulė artilerija prieš 
Sovietų Federaciją,” kuriame 
Amerikos valstybės sekretorius 
Hughes įtariamas bandymu or
ganizuot koaliciją prieš sovietų 
Rusiją.

Apibudinęs Ilughes’ą kaipo 
maniaką, kurs negalįs šaltu 
krauju kalbėti apie Rusiją, laik
raštis sako:

“Vyriausias dabartinės Hug- 
hes’o politikos tikslas tai kova 
su bolševizmu. Kad to savo tiks
lo atsiekti, jis pasiruošęs dary
ti viską.”

Izviestija sako, kad ir užsie
nio spauda esanti pareiškus 
nuomonės, kad tikrasis Hu
ghes’© Europon atsilankymo tik
slas buvęs pakenkti įsteigti ge
resnius tarp sovietų Rusijos ir 
kitų valstybių santykius.

Nauji žemes drebėjimai 
Japonuose

TOKIO, Japonija, rugp. 13.
Kobės, Osakos ir Nogajos 

apskrityse šiandie įvyko stip
rokas žemes drebėjimas. Nuo

Lietuvos žinios.
LIETUVOS BANKO 

BALANSAS

Kaunas. — Birželio m. 16 
dieną Lietuvos Banko balan
sas suvestas 139,903,988.70 li
tų sumai.

Banknotų apyvartoje yra 
(Ui,808,790.72 litų, kurie pa
dengti auksu, sidabru ir tvir
ta užsienių valiuta sumoje 77,- 
491,674.83 litų.

Diskontuoti vekseliai, doku
mentai ir paskolos už prekes 
ir vertybes suvesta sumoje 
30,132,098.20 litų.

VARLIŲ LIETUS

TAURAGĖ. Birželio 23 d. 
po. didelės kaitros pakilo tam
sus debesys, kurs praėjo vie
tomis lydamas.

Po lietaus* ties Končių kai
mu, Tauragės valse, apie 2 ki
lometru kelias, kur buvo pri
lyta, buvo pilnas mažyčių var- 
likių, kurios buvo vieno didu
mo, tik ne vienos spalvos.

Ant kelio ir šalia kelio var- 
likių skaičius buvo vienam 
kvadratiniam metre apie 100 - 
150 štukų.

ŽYDŲ “FORVARD” UŽDRAUS
TAS LIETUVOJ

žemės supurtymo Nogajoj su- Kaunas. —• Piliečių Apsau- 
truko didžiulės požeminės vau- gos Departamentas uždraudė
dens įvados, užtvindydamos 
gatves.

Žemės drebėjimas, dar stip
resnis nei minėtose vietose, 
buvo taipjau vakarinėj daly 
Rondo ir Sikoku. Gauti iš ten 
pranešimai nemini, ar dėl to 
yra nukentėjusių žmonių, ar 
padarytų materialių nuostolių.

HAVANA, Kuba, rugp. 13.— 
Konservatorių partija nomina
vo kandidatu prezidento vie
tai buvusį prezidentą M. G. 
Menocal’ą, o į viceprezidentus 
•lirą Santiago Verdęją.

BREIMERTON, Wash., rugp. 
12.— Laike laivyno manevrų 
ties Cape Flattery susimušė 
du Jungtinių Valstijų ardomie
ji laivai. Abudu stiprokai su
žeisti. I

įvežti Lietuvon Paryžiaus ru
sų- dienraštį “Poslednije No- 
vosti” ir Amerikos žydų laik
raštį “Forvardas.” Ankščiau 
buvęs uždraudimas įvežti šešis 
kitus laikraščius tapo nuim
tas, išskiriant “Konigsberger 
Ostpr. Ztg.”

ii ______________
i

IR ČIA DAVATKĄ SODINA
—

Kaunas [LŽ]. — Teko su
žinoti, kad L. Raudonasis Kry
žius savo leidžiamo vaikų laik
raščio “Žiburėlio” redaktorių- 
mi, vieton buvusios žinomos 
rašytojos p. Čiurlionienės, pa
kvietė iš Pažaisliu vienolė.

Vadinas, vykdo IV Katalikų 
kongreso nutarimus — viską 
Lietuvoj klerikalinti.

50 Centu
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

Kitur už tokius pat telegramus reikia mo
kėt nuo $1.75 iki $6, kuopiet per Naujienas gali
ma pasiųsti už 50 centų neveizint ar trumpas ar 
ilgas adresas, didelė ar maža suma.

Jums dabar nėra reikalo laukti mėnesį lai
ko, kol Jūsų giminės paims pinigus, kad per 
Naujienas galima nusiųsti į 3 ar 4 dienas, ir 
sulig Lietuvos pašto greitumo yra pristatomi 
žmonėms į visus Lietuvos miestelius.

Naudokitės Naujienų Telegramais, nes tai 
yra pigus ir greičiausias pinigų siuntimo būdas.

Kam pertoli nueiti į Naujenų vyriausių 
ofisą, tie gali induoti pinigus pasiuntimui tele
gramų Lietuvon Naujienų autorizuotiems agen
tams:

BRIDGEPORT: AUŠRĄ; — 3210 South 
Halsted Street.

T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIE- 
KA: 1616 West 47th Street

ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEK A: 
233 East 115th Street.

naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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[KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wis.
Svarbus pranešimas Racino 

ir Kenosha lietuviams

Kenosha ir Racino kolionijų 
lietuviai sugyvena draugiškai. 
Tą rodo jų -veikimas.

Birželio 29 d. Raciniečių S. L. 
A. 100 kuopa ir L. D. Kliubas 
pasikvietė į svečius Kenoshie- 
čius ir bendrai suruošė išvažia
vimą prie Eagle Lake. Tiek daug 
atvyko prie mus svečių, kad 
mus truputį išgąsdino ir tokiu, 
buriu mus apgalėjo žaismių pro
gramų.

Dabar Kenosha lietuviai kvie
čia mus į svečius į bendrai ruo
šiamą pikniką, kuris įvyks 24 d. 
Rugpiučio, 2 vai. po piet, Grand 
View Avė. miške, pietų vakarų 
pusėj, netoli nuo Kenosha, prie
miesty. Visus Racino lietuvius 
prašome susirinkti į L. D. Kliu- 
bą, 310 Main Str., 24 d. Rugpiu
čio, 12:30 vai. po piet, iš ten vi
sus nuvešime. Ateikite visi kas
neturit automobilių, visus nuve
šime ir parvešime. Kad mus pri
valumas daugeliui važiuoti aiš
ku savaimi, nes, turim padary
tą klaidą atitaisyti. Kai daug nu
važiuosime, tai ir imsime viršų 
žaismių programe. Kenoshiečiai 
pilnai prisiruošę mus vaišinti. 
Vaišinant dar žada ir keletą dai
nelių uždainuoti. Atsilankęs lie
tuvis į tą pikniką įgys tokių 
įspūdžių, kuriai^ gėrėsis per vi
są šaltą žiemą. Neprošalį bus 
susipažinti su Racino gražioms 
Kliubietėmis, taip jau ir su dai
liomis panelėmis Kenoshietėmis. 
Tame piknike ne vien jaunimas 
abiejų kolionijų dalyvaus, bet ir 
senių su bobutėmis bus.

— M. Kasparaitis.

Valparaiso, Ind.
Vieša padėka

Liepos 27 dieną įvyko Lietu
vių Moksleivių Literatiškos 
Draugijos išvažiavimas. Draugi
ja dar niekada nėra prašius vi- 
suohienės aukų, nors jos yra rei
kalingos palaikymui lietuvių 
moksleivių knygyno, nes nari
nių duoklių susideda per metus 
neperdaug, ypač šiuo laiku, kuo
met lietuvių moksleivių skaičius 
yra žymiai sumažėjęs. Karts 
nuo karto gaudavo aukų iš liuo- 
sanorių aukotojų. Ir šiame išva
žiavime patys svečiai parinko 
aukų knygyno palaikymui. Au
kojo: Dr. P. Petraitis $10.00, 
Juozas Mačioniš, ir K. Norbu- 
tas po $2.00; Norbutienė, Mote
lis, Motelienė, Vincas Dargis, A. 
Kemėža, Frank Šusho, P. Puod
žiūnas, J. Raudis, John Griškė- 
nas, Charles Kačergius, Walter 
Kučinskas, Joseph Naurauskas, 
Adolph Malesh, ir Julija Valie- 
nė po $1.00. Viso $28.00.

Varde Draugijos tariame šir
dingą ačiū.

— Komitetas.

Biiighamton, N. Y.
Sėkmingas1 L. D. L. D. 20 kp. 
piknikas. — Komunistai, ban
dė pakenkti Kliubo piknikui, 

bet patys nuklimpo

Liepos 27 d. Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 20 
kuopa buvo surengus pikniką 
Jono Pleščio giraitėj. Žmonių 
buvo gana daug — pilna girai
tė. į šokius tiek prisirinko, kad 
nebuvo kur gerai lietuviškai pa
sisukti, o Binghamtono lietuviai 
tebešoka lietuviškai. Kiek teko 
sužinoti iš komisijos, pelno liko 
$32.65. Tokiai mažai kuopelei 
tai bus gera paspirtis. Ta kuo

pelė jau senai norėjo ką-nors 
rengti, bet vis prisibijodavo, 
kad nepasidarius nuostolių. Bet 
Idabar pasirodė, kad kuopelė pas 
binghamtoniečius turi didelio 

pritarimo, jei į jos pikniką tiek 
daug žmonių susirinko. Reikia 
tikėtis, kad žmonės tiek pat 
skaitlingai lankysis ir į kitus 
jos parengimus. Reikia tarti ren
gėjams didelį ačiū už jų pasi
darbavimą.

♦ *

Rugpiučio 3 d. toj pačioj Jo
no Pleščio giraitėj surengė pik
niką Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubas.

Kad pakenkus tam piknikui, 
tą pačią dieną ir toj pačioj vie
toj, tik skersai kelią, surengė 
pikniką ir bolševikai. Jų pikni
kas turėjo būti internacionali
nis, kelių tautų — lietuvių, uk- 
rainų ir k. Visi kartu susidėję 
jie .tikėjosi ^diubiečių pikniką į 
ožio ragą suvaryti. Bet išėjo vi
sai priešingai — patys bolševi
kai sulindo į ožio ragą. Pas juos 
kas tik buvo sustojęs, tuoj at
ėjo į Kliubo pikniką. Musų ta- 
vorščiai nebeteko pritarimo pas 
žmones ir su šiuo savo pikniku 

DIDELIS IR PUIKUS 
13-TAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Keistučio Pašei pinis Kliubas iš Brighton Park 

Nedėlioj, Rugpiučio 17, 1924
National Darže, Riverside, III

Pradžia 10 vai. ryto.
Kviečiame visus lietuvius iš visų kolonijų atsilankyti. Bus visokių žais

mių ir išlaimėjimu. Dėlto nepraleiskite šitos progos. Kviečia visus
. KOMITETAS.

ĮŠSIKIRPKIT Šlį APLIKACIJĄ, IŠMKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISį SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telėgramu 5Oč
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Kaimas ..................—...................  Valsčius------------- ♦.---------------- .-----------------a—

♦

Paštas ................  —-------------J Apskritis___ _______________ *____________

Siuntėjo parašas.:.............................. ...... ........... ....................
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

——.------ -—,---------------------- .—. : . . ..... ..
.................................................................................................................

litų .........L.............   $6.00 #00 litų...................... ........ ..........4...................... $62.75
109 litų ......................................................................... 11.9® 70® litų ...................... ........................................... 73J0®
290 litų ...................    21.25 800 litų .. ______________ . 8315
W> llt. ................       31.75 900 litų
<eo litų ...... . ..........       42.25 1000 litų . ? 103.75
500 litų ....................   5230 5000 litu

(Stambesnėms sumoms specialia kursas) •

Prie augščiau nurodytos sumos reikia pridėt 25 centai pašto išlaidų.

jie prakišo, o kliubiečiai, ku
riems bolševikai stengėsi pa
kenkti, turėdami pritarimo pas 
vietos lietuvius, netik neprakišo, 
bet dar pelnė apie $50, nes žmo
nių buvo pilna giria. Į vakarą 

ir patys bolševikai nutraukė sa
vo pikniką ir atėjo pas kliubie- 
čius, nes visos lietuvaitės buvo 
Kliubo piknike, o pas bolševi
kus nieko nebuvo. Tai ir bolše
vikai turėjo eiti pas kliubiečius 
norint pasilinksmint; tik atėję 
pas kliubiečius jie pasilinksmino 
ir pasišoko.

Tai gėra pamoka bolševikams: 
nekask kitam duobės, pats įkri
si. . ? — Gintelietis.

PuriTan 
MALT 

EXTRACT

Pajieškojimas
■ K ., 4. , -.......

Lietuvos Respublikos Atsto
vybė šiuo prašo pranešti visų, 
kas žino, kur gyvena šie asme
nys:

1. Jakubavičius Petras, gyve
nęs 120 Palmen St., Brooklyn, 
N. Y.

2. Šeštokienė - Daškevičaitė 
Marija, gyvenusi Norwich, Conn. 
Lietuvos Respublikos Atstovybe

"Augičinustos Kuities” 
Vienas bandymas gUritan pa- 
parys juhiis jo draugu Visados.

TURTINGAS, STIPRUS IR 
SKIRTINGAS nuo kitų — 
jus visuomet reikalausite jo.

Padarykite bandymą — tai 
Jus žinosite.
Puritnn pats patvirtina savo vertę

Dvi rųšis — Plain Puritnn 
. Malt Extract 3 uncijų pakelis 
) apynių ir Puritnn Hop-Fla- 
' vorcd Malt Sugar Syrup.

PuriTan
MALTAI

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET GHICAGO, ILLINOIS

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

Vardas ir pavardė ....... .......... ......................... ........................... .............................. ..................--------

Numeris namo ar bakso------ .-------------------------gatvė .... ................................ ...... ......... -...........

Miestas .........................................  Valstija ---- ---------------------------------- ----

Indedu money orderį (ar pinigais) ____________ ______  dolerių ............... centų ($____ __ __ )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią Sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė..........—...... ..........   „......... .....

MOTERIS KENTĖJO i 
PER VtSį METį

Vartojo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — 

gavo geras vasekmes.

Newcastle, Pa. — “Aš visai buvau 
manė, kad 

man reikės mirti. 
Aš kentėjau per 
visą metą nuo 
skausmų dešinia
me šone, taip,’ kad 
aš vos galėjau pa
stovėti ant savo 
kojų. Kuomet aš 
ėjau, tai jaučiau, 
kad rodosi kas ant 
manės puola. Aš 
negalėjau dirbti 
jokio darbo ir tu

rėjau nuolat nursę. Ji pasakė man 
apie Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, todėl aš pabandžiau. Kai 
kurios moterys mano, kad nuo bute
lio galima pasveikti, bet aš tuo ne
užsiganėdinau. Aš .suvartojau dau
giau ir mah pasidarė geriau ir aš da
bar galiu dirbti savo namų darbą. 
Buvo laikai, kuomet aš nesijaučiau 
gerai, tai mano vyras sakydavo: “Eik 
pas daktarą”. Bet dabar jis nvan sa
ko, kad aš nusipirkčiau butelj Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable, ir jos visuo
met man pagelbsti. Aptiekoriai sa
kydavo man, kad jie turi ką nors ge
resnio, bet jie dar ir iki šiol nepasa
kė ką, todėl aš nevartoju kitų. Aš 
vartoju Vegetable Compound per pen
kis metus. Bile moteris gali ateiti
arba parašyti man; aš maloniai pa
sakysiu kaip jos pagelbėjo man”. — 
Mrs. Mabel List Sherbahn, 515 
Nevvell Avė., Newcastle, Pa. Parda
vimui visose aptiekose.

Vien tik Lietuviu krautuve

" 1.............. -.......... ... .........-...............
Tel. Lafayette 4223

Phimbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visados 

p a ta niauju kuogeriau&iai
M. Yuška,

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

■ . ■ s

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybe.

_ ■

DR. V Airi MH. O. D.
Lfoindit Airiu OfMdalbta*

Palengvins akių įtempimą, aura 
esti, priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervudtu 
mo skaudamą akių karitį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su ei ak t ra parodančia mažiausiai 

.klaidas. Speciali atyda atkreipiame 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki fe v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1545 West 47th St.

Phone Bcnlevard 7580

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmu 
Sridge geriausio aukso. Su musu 
pieitom galima valgyti kiečiausią ma! 
etą. Gaian tuo j ame visą savo darbą, t 
žemas musų kainas. Sergėkite savr 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 VVest HcrtsA,
N0<4i AsLl&itd Avė.

Daktarai sako, kad pra
stas virškinimas ir už

kietėjimas vidurių 
pagamina daug 

ligU
Tie visi nesmagumai dabar yra leng

vai prašalinami su pagelba naujų 
gyduolių.

Jei jūsų daktaras dar nėra iki šiol 
jums užrašęs jų, tik nueikit į aptieką 
ir nusipirkit vieną butelj. Ji vadinasi 
Nuga-Tone. Ji maloni vartojimui ir 
jus galite gauti visam mėnesiui varto- 
tijimui apie už $1.00. Jei jus turite ne
virškinimą, užkietejmą, neveiklų skil
vį ir žarnas po valgiui, galvos skau
dėjimą,1 prastus kepenis, apsivėlusį 
liežuvį, dvokiantį kvapą, nusilpimą, 
nuovargį atsikėlus rytmety, bandyki
te Nuga-Tone. Ji padarys savo darbą 
ir padarys greitai. Nuga Tone sutei
kia daug naujos ambicijos ir stiprumo 
nuvargusiems, ji padaugina labai pa
sekmingai stiprumą dėl tolimesnio gy
venimo. Suteikia stiprų ir atšviežinan
tį miegą, puikų apetitą, stimulioja ke
penis ir regulioja inkstus, skilvį ir| 
žarnas puikiausiai. Pabandykite tik 
keletą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite geriau, nuneškite 
atgal į aptieką, gausite atgal pinigus.

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

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dek gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 
inkstų, pūslės ir šlapumo U

privaliiką gydymai kambarių
Čia atčję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* T,uncpe- 
jišką bt x rrdy- 
m«. Did.111 skai
čius žmotvą a<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali k 
mokėti, taip kad n 
lauja užmesti savo

Patarimų
žinokite apie save tiesą. Viaiika pe 

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkito elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdežimt metų toje pačioje vietojo 
Priėmimo kambarys 506 de) vyrų. 
Priėmimo "kambarys 608 de! moterų
Valandos: Kasdien nUo 10 ryto iki i 

▼ai. vakare. Nedalioj nu< 
10 vai. ryto iki 1 vai ** 
ną. Panedilyj, seredc> b 
subatoje nuo 10 vai. ryti 
iki 8 vai. vakare.

GaMkites naujienose

Ketvirtadienis, Rrigp. 14, ’24

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS. t

S. L FflBION AS 00

809 W. 351h St., Chicago Į
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 )

PADAROM PIRKIMO IR PAR- |
DAVIMO RAŠTUS. į 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ? 
< Parduodam Laivakortes. >

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

f A. A. Olis
| ADVOKATAS

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

V s
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705 

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vikare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo r. iki 6 v. 
Veda visokias ..bylas visuose teis
muose. Į^gsiėminuoja Abstraktus 
ir pąjjiiflta visokius Dokumentus, 
efei-kant arba parduodant Lotus, L 
Namua, Farmas ir Biznius. Skoli- R 
na Pinigus ant pirmo morgiČiaus I 

lengvomis išlygomis.
< --------- -- -------

[JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visnosa Teismuos*, Kgsami- 
au<u* Abstraktus, Padaro pirkim* tr 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu*

” 7'Sduth Dearbom Street 
leietonas Kandolpb 321,1

Vakarais: 2151 West 22 Street | 
Telefosuu Canal 1817.

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Koom 514-51G 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarai: 10717 Indiana Avė.

Tel.:'Pullman 6377 I
' -Lį, u'""^ _______ ------ - -    —   

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

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

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

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai J

Tel. Dearbom 9057 ’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

V. W. RUTKAUSKAS 1 
, Advokatas

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

Valę 3223 S. Halsted St., Chicago j
Tel. Yords 4681________ i

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street.
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
.'.''.i

Plųmingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

• PEOPLES PLUNMBING AND 
HBATING SUPPLY CO. r 

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4251
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Ketvirtadienis, Rugp. 14, '24 NAUJIENOS, Chicago, UI.

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

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Rugpiučio 11, 1924 Eilinis No. 71

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

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

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

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

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

uždrausta pergalėtiems, bet 
ginklavimosi eina visu smarku
mu tarpe laimėjusių. Todėl pa
vojus ginkluoto susikirtimo yra 
taip pat didelis, kaip ir buvo.

Laike karo mums buvo pasa
kota, kad susidarys Tautų Lyga, 
kuri nedaleis ateities karų. Bet 
kaip dabar išrodo tas dalykas! 
Mes todėl reikalaujame, kad į 
Tautų Lygą įeitų visos šalys. Ir 
ta Tautų Lyga turi prigulėti la- 
liau nuo liaudies, negu nuo val
džių- Mes žinome, kad gerai

Kilimas ir smukimas 
neo-komunizmo

Rašo H. Kontarovich
Vertė A. ž.

(Tęsinys)

Bet jeigu pasaulinė revoliuci
ja tuojau ketina įvykti, tai tie- 
siok nėra jokio išrokavimo ko
voti už reformas, — greitų pa-

“Nereikia daugiau 1/nrnH
Tai šauksmas trijų Internacio
nalų: Internacionalo Federuotų 
Unijų; Darbininkų-Socialistų ir 

Socialistinės Jaunuomenės

karo. Pagalvokite pirmiau- 
kiek jus turėjote iškentėti 
baisiausių išgąsčių, skaus- 

agonijos. Atsiminkite,,

Apart visako, karas pa- 
kaipo didelis dalykas; 
patyrimas ir žmonės, 

jau buvo pradėję ma-

VYRAI IR MOTERYS, DAR
BININKAI VISŲ ŠALIŲ:

Atsiminkite tiktai dešimtį 
metų atgal, — pradžią pasauli
nio 
šia, 
nuo 
mų,
kaip tuomet karo užsidegimas 
užžavėjo masių mintis. Atsi
minkite taipgi kaip viso pasaulio 
spauda su artizmu tą karo pavo
jų platino.

Po dešimties metų taikos, 
masės žmonių, šiaurinės, Vaka
rinės ir Centralinės Europos, 
išpradžių negalėjo tikrai supras
ti tų didelių pavojų kurie jiems 
gręsė. Jie tikėjo ką laikraščiai 
jiems pasakė — kad jų šalys 
yra užpuolamos. Visur, taip 
vadinamas, Generalinis štabas, 
spėjo padaryti savo įtaką į ma
ses ir sudaryti, apsigynimo ar
mijas, 
si reiškė 
naujas 
abelnai,
nyti, kad karas pagelbės jiems 
pasiliuosuoti iš jų, vargų. Taika 
ir geras gyvenimas apsireiškė 
tiktai pasidėkavojant karui; 
daugelis žmonių jau taip toli 
buvo nuėję; jie manė, kad ka
ras prašaiins net ir nedarbą.

Tik jus pagalvokite apie jūsų 
tokį pat draugą darbininką, ku
rį karo ūpas buvo galutinai pa
gavęs, sykiu su visais džingais, 
pasižiūrėkite ir į savo sąžinę, ar 
jus irgi nebuvote su tais kurie 
taip stipriai buvo pagauti to di* 
delio karinio ūpo.

Mes nenorime jumis įžeisti 
arba kaltinti, jei mes primena
me jums anų dienų karinį en
tuziazmą. Mes darome todėl, 
kad mes norime sužinoti, kodėl 
tokia didelė tuomet buvo pada
ryta klaida ir nesupratimas ką 
reiškia karas ir ar jis vėl nega
li taip pat ateity apsireikšti.

susiorganizavus žmonėms, delei ■ lengvinimų ir kas tą daro, yra 
palaikymo taikos, kapitalizmas ,‘pardavikas darbininkų klasės.— 
turės .pats per save žūti. Todėl Taip manė komunistai. Jeigu 

klasių kova Europoje ir Ameri
koje pasidarys tikras civilinis 
karas, tai daugiau nieko nerei
kia, kaip generalio štabo, armi
jos ir šautuvų.

Komunistų judėjimas buvo 
susipratimų ir dėl suorganizuotas kaipo visapasau- 

Mes line partija, be šalių autonomi- 
turime organizuoti jėgas musų jos> su geležine militare discip- 
unijose, musų kooperatyvuose, liną, kaipo armija ir Maskvos 
musų politinėse organizacijose, internacionalas norėjo pasidary- 
Parlamentuose, viduryje Tautų ti kaipo generalis štabas tos vi- 
Lygos ir visur, kur tik mes tu
rime įtekmės. Mes privalome su
sijungti tarptautiniais ryšiais, 
kad visiems sykiu apsisaugojus 
karo pavojaus, įskaitant ir ge- 
neralį streiką. Bet mes žinome, 
kad visomis tomis priemonėmis, 
mes tik sumažinsime karo pavo
jų, bet neprašalinsime jo.

Taip ilgai, kol militarizmas 
turės savo jėgą, taip ilgai kol 
kapitalistų jėga galės paleisti 
kanuoles v'eikmėn, taip ilgai 
darbininkai vyrai ir moterys 
bus aukomis karų.

Todėl nėra kito išėjimo apsi
saugojimui nuo karių, kaip tik 
—prašalinti iš draugijos kapita
listinę sistemą. Darbininkų val
dymas visose šalyse reikš netik 
prašalinimą išnaudojimo, bet ir 
prašalinimą karių.

Todėl mes primename jums 
surengti dideles demonstracijas 
ir prisiininti, ’ kad žmonija dar 
stovi ant slenksčio pavojaus, 
taip kaip buvo ir 1924 metuose. 

Atsiminkite didžiausus pa
sauly taikos čempionus ir Spcia- 

dendorfas ir Poincare tapo su-.lizmą. Atsiminkite Jean Jau-, 
mušti šių metų rinkimuose. Bet res, pirmutinį kankinį pasauli-' 
mes neturime užmiršti, kad juo 
laikas bus ilgesnis, tuo žmonės 
labiau užmirš apie karo baise
nybes. Tuomet džingojistams 
bus lengviau įskiepyti karinę 
dvasią miniose. Todėl apvaikš
čiodami 10 metų sukaktuvių 
nuo pasaulinio karo, patys atsi

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

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

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.
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kūdikius. Karo 
platinosi iš vienos 
Azija, Afrika ir 

labiau liko įtrauk-

tik ant žemės, bet ir ant jūrių. 
Šimtai tūkstančių jaunų žmonių 
žuvo karo laukuose ir jūrių dug
ne. Visa Europa pradėjo ba
dauti, o blokada prieš Vakietiją 
ir Austriją vis dar tęsęsi. Tos 
šalys, kurios išliko nuo karo, 
žiurėjo su dideliu pasigailėjimu 
į išbadėjusius vyrus, moteris ir 
mirštančius 
baisenybės 
šalies kiton. 
Amerika vis
tos į karo sukurį. Tas kontras
tas tarpe entuziazmo ir kentėji
mų tęsėsi per visą karo laiką.

Atsiminkite tą baisią praeitį 
ir atsakykite į klausimą: Ar tas 
baisus kriminalis piktumas dar 
gali apsireikšti?

-------------- i
Milionai žmonių dabar ilsisi 

kapuose; kiti milionai žmonių 
yra bedarbių, milionai, kurie 
reikalauja pagelbės ir badauja. 
Karo griuvėsiai dar nėra atsta
tyti, prekyba dar vis yra suvar
žyta; visi, kas tik turi akis, ga
li matyti, kad karo sunaikinimas 
dar vis gludi tarpe musų.

Bet karo agitatoriai, speku- 
1 uodam i žmonių trumpa atmin
čių, vėl yra savo veikmėj. Lu-

pavojus karo vis dar bus, kol 
kapitalizmas viešpataus.

Mes turime dirbti prieš karinę 
dvasią, prieš slaptą diplomatiją, 
dėl visuotino nusiginklavimo, 
dėl taikių 
tarptautinės arbitracijos.

nio karo.
Atsiminkite daug tūkstančių 

gerų draugų, kurie paguldė sa
vo galvas karo laukuose, atsi
minkite sužeistuosius ir atsimin
kite kentėjimą moterų ir kūdi
kių.

Darbininkai pagalvokite, o 
svarbiausia, jaunieji darbinin-minkite ir kitiems pasakykite, 

kad DAUGIAU TOKIŲ KARŲ (kai, ir pasižadėkite, 1 
NEATSITIKTŲ.; Ir sustiprinti daugiau neprisieksite karo laike 
visus tokioje dvasioje, kad JO
KIO KARO DAUGIAU NEBŪ
TŲ!

Bet vien tiktai jausti ir no
rėti, kad karų daugiau nebūtų, 
—neužtenka., Kad išvengus at
eity karų, žmonės turi suprasti 
jų priežastį.

Visi gerai atsimena, kaip Vie
nos karinis štabas, liepos mėne-

armija ir Maskvos

žmonių akys tuojau atsidarė, 
kaip pamatė karo baisenybes. 
Kur tik apsireiškė didelis krau
jo praliejimas, ten tuojau žmo
nių entuziazmas dingo; vaitoji
mas pasigirdo visose pusėse ir 
masės sutiko tokius kentėjimus 
ir vargą, kokių niekas nei ne
sapnavo- Pinu utinė auka buvo 
nelaiminga Belgija. Tai buvo 
pirmutinis patyrimas karo bar- 
baringumo. Kiek vėliau karas 
parodė savo didelį žiaurumą Ry
tuose, kur tūkstančiai moterų, 
kudikų ir senių, bėgo nuo Rusų- 
Austrijos fronto į vidurį ša
lies. Distriktas po distrikto pa
liko tiktai kapas ir griuvėsius. 
Vakarinė dalis Franci jos,
Serbija ir Pietinė 
I^enkijos, liko pustynės.
žius liko sudrebintas nuo kanuo- 
lių šūvių. Visos dailės brange
nybės Londone tapo sukavotos 
į giliausius skiepus, kad apsau
gojus nuo bombų. Gražioji 
Rheims’o katedra tapo sugriau
ta. Namai filosofo Kanto liko ritmas visu 
sugriauti- Naikinimas ėjo ne-|Kompetieija

dalis
Pary-

ninas nesapnavo apie tai. Bet 
patyrimas komunistams parodė 
visai ką kitą. Trockis savo ra
porte apie pasaulinį ekonominį 
krizį, pasakė:

“Mes sužinojome apie savo 
klaidą, apie savo nusiminimą ir 
apie savo pasišventimą ir taipgi 
sužinojome tiesą apie savo klai
dingą veikimą... kad mes dar 
nesame arti savo galutino tiks
lo — dar mes negalime įkūnyti 
pasaulinės revoliucijos. 1919 
metais, mes sakėm patys sau: 
kad tai yra tiktai klausimas ke
lių mėnesių, o dabar mes sako
me —• gal būt tai yra klausimas 
kelių ar keliolikos metų”. (Biu- 
letinas trečiojo kongreso komu
nistų internacionalo, birželio 27, 
1921, ’No. 2.)

(Bus daugiau) 1 ’

visai žmonijai tas brolžudin- 
gas karas.

Daugiau nesiradus svarbių 
reikalų svarstymui ir delei vė
laus laiko susirinkimą uždarė 
pirmininkas F. 
kai 11 vai. vakare.

suimtas Dūmini

LSS VIII

Skamarakas'

A. Vilis, 
Ra j. Sekr.

Socialistu Partijoj

LSS. VIII Rajono Central! 
nio Komiteto Programas

sos armijos.
Yra jau daug sykių pasakyta, 

kad, kaip ilgai mes turėsime ar
mijas, — mes turėsime karus. 
Tas pats gali būti pritaikyta 
prie komunistų. Jie originaliai 
norėjo suorganizuoti revoliucinę 
armiją, paprastą armiją, kaip ir 
kitos armijos. Tokią armiją, 
kuri pradėtų ir užbaigtų socialę 
revoliuciją j trumpą laiką.— Zi- 
novievas manė — į metus laiko. 
Laike tokio karo, suprantama, 
negali būti laisvų diskusijų; ka
reiviai turi klausyti įsakymų, 
bet nesipriešinti. Todėl ir ko
munistų internacionalas įdėjo 
prie galo savo 21 punkto 
tokią pastabą: jei kas nesutinka 
su visukuo kas čia yra parašy
ta,—turi pasitraukti nuo musų. 
Dar toliau buvo pažymėta, kad 
komunistai savo partijas turi 
turėti legales ir nelegales; štai 
kodėl demokratija buvo iš parti
jos vejama lauk. Praktiška de
mokratija, kurią Marksas sU1 .
Engelsu pripžino būtinai reika- partijai apie $500 pelno, 
liūgą dell socialės revoliucijos.

|Bolševikai ją paniekino kaip ne-.

Halsted

Rajono 
F. Ska- 
vakare.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštunto Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas atsibuvo 
rugpiučio 7 d., 1924 m. Nau
jienų name, 173-9 So. 
St., Chicago, UI.

Susirinkimą atidarė 
organizatorius draugas 
marakas kai 8:30. vai.

Ant vietos buvo pagamintas 
sekantis dienotvarkis: 1) Ati
darymas susirinkimo, 2) Komi
sijų raportai,. 3) Laiškų skai
tymas, 4) Nebaigti Rajono rei
kalai, 5) Nauji 
ILSS reikalai, 7) 
tijos reikalai.

Perskaitytas 
reito susirinkimo liko priimtas 
vienbalsiai.

Komisijų raportai. Komisija 
buvusio Socialistų Partijos pye- 
sos pikniko, kuris atsibuvo 
June 15 d. Riverview parke 
pranešė, kad piknikas pavyko, 
nors tą dieną iš ryto lijo, bet 
žmonių susirinko gana daug ir

sumanymai, 6) 
Socialistų Par-

protokolas pe-

Komisija rengto draugiško 
išvažiavimo, kuris atsibuvo lie-

gavo daugumos balsų rinkimuo-, P()S Beverly Hills miškuo
se į Visuotinąjį Seimą. Faktiš-;se pranešė, kad išvažiavimas 

labai nusisekė; žmonių daly
vavo daug ir dar Bajonas pa
daręs keletą dolerių pelno. 

Laiškų jokių nebuvo.
Rajono reikaluose. LSS VIII 

Rajono konferenciją 
šaukt rugsėjo 21 d., 1924( 
ta ir laikas bus pranešta

kai, demokratija tapo apskelbta 
kaipo buržuazijos išmislas iš ku
rios darbininkams nėra jokos 
naudos. Tas nusistatymas taip 
toli buvo nuėjęs, kad vienas va
dovas Amerikos komunistų par
tijos man pareiškė, jei ateitų 
krizis, ir Amerikos demokratijai

kad jusi butų didelis pavojus, jis nepa- liaus).
>1.ZA IJU1, .. • • - V. _______ .•_____ _• D

nutarta 
vie- 
vė-

RYAN WALKER 
MARŠRUTAS

Nacionalis Ofisas Socialistų 
Partijos skelbia, kad d. Ryan 
Walker, žinomas socialistų 
kartonistas ir lektorius, laikys 
lekcijas laike rugsėjo ir spalio 
menesių, Socialistų Partijos 
patvarkymu. Kas nori jam su
rengei prakalbas, malonėkite 
kreiptis į Socialistų Partijos 
Ofisą, 2653 Washinglon Blvd., 
Chicago, III.

Drg. Ryan Walker yra žino
mas kaipo geras lektorius ir 
kartonistas. Jis piešia pašaipos 
paveikslus ir pasakoja, 
nori surengti jam lekciją, 
lonėkite tuojau kreiptis į 
cialistų Partijos Ofisą. >

pa-

Kas 
ma- 
So-

NEVADA
Drg. W. H. Cordill iš

Nevada rašo: “Nevada valsti- 
jinis komitetas turėjo savo su
sirinkimą liepos 22, susijungę 
su darbininkų organizacijomis. 
Naujas koalicinis komitetas ta
po išrinktas delei .veikimo 
prezidento kampanijai. Drg. 
M. J. Scanlan, pirmininkas.”

Rieno,

WASHINGTON
Drg. Esther Friedman rašo, 

kad didelė permaina pasidarė 
Everett, Wash. Ten keletas 
metų atgal darbininkai taip 
buvo persekiojami, kad nieko 
negalima buvo veikti. Drg. 
Friedman, Labor Journal re
daktorius ir darbininkų atsto
vas atsilankė pas policijos vir
šininką ir pareikalavo, kad 
jiems butų suteikta leidimas 
laikyti prakalbas ant gatvės. 
Daleidimas tuojau gautas be 
didelio pasipriešinimo. Ir ma
siniai mitingai tenai turi labai 
didelio pasisekimo. Dabar so
cialistams atsirado nauja pro
ga veikti tarpe darbininkų. Tik 
reikia

Fašistų darbeliai aiškėja.
Socialisto Matteoti nužudy

mo byloje 
prisipažino, kad dalyvavęs nu
žudyme. Prieš tai jis padaręs 
visą eilę nužudymų, kuriem^ 
buvęs pasamdytas. Jis negalįs 
atsisakyti pildyti įsakymus, 
nes busiąs pats nužudytas. Tai 
bus ne kas kita, kaip fašistų 
“čeką”. Suimtas fašistų laik
raščio redaktorius Filipeli, no
rėjęs motoriniu laiveliu
sprukti iš Italijos. Pirma jis 
buvęs neturtingas laikraščio 
bendradarbis, o dabar turįs 
namus ir 4 automobilius. — 
Belgijos parlamentas, pasiū
lius socialistui Vandervelde, 
pareiškė savo užuojautos dėl 
Matteotti nužudymo. .

Naujos prancūzų valdžios 
programa

Svarbieji naujo kabineto pro
gramos punktai, kurie bus pa
tiekti prezidentui Doumergue 
birželio 17 d., yra toki: bend
ra amnestija vidaus politi
niams nusikaltėliams, su kai 
kuriomis išimtimis, priėmimas 
atgal tarnybon atleistųjų ge
ležinkeliečių, Prancūzų atsto
vybes panaikinimas prie “šv. 
tėvo,” kariuomenės išlaidų su
mažinimas iki normos, pakan
kamos kraštui saugoti, praplėst 
moterų ir vaikų apsaugą; dar
bininkai ir valstiečiai turi gau
ti teisės, kad butų apsaugota 
jų senatvė, kad butų aprūpin
ti nedarbo ir ligos metu.

Moterų s.-d. kongresas.
Pasibaigus Vokietijos social

demokratų partijos suvažiavi
mui (birželio 11—14 d.), Ber
lyne įvyko moterų s.-d. kong
resas. Kongresą sveikino ang
lų ir austrų darbininkų atsto
vės. Kongrese tarp kita ko bu
vo kalbama apie moterų dar
bininkių aktingą dalyvavimą 
parlamento rinkimuose.

Bolševikai pas karalių.
Sovietų delegacijos nariai 

anglų-sovietų konferencijoj ga
vo pakvietimą į vakarą pas 
anglų karalių Buckingbamo rū
muose. Jie sutiko būti vakari
niais rūbais pasirišę raudonus 
kaklaryšius.

nesnausti.

ILLINOIS
Lilith Wilson rašo:

PASVEIKINIMAS SUOMIAMS

Liepos 20 dieną Helsinkuo- 
se Suomlių SocialdemokratųDrg.

“Mes dar niekad ir nebuvome j 
sapnavę, kaip mums dabar se
kasi. Nuo atlaikymo konferen
cijų Clevelande ir patvirtini
mo socialistų' La Follette į 
prezidentus, aš turėjau 18 ma
sinių susirinkimų. Ir turiu pri
pažinti, kad šie masiniai susi
rinkimai buvo didžiausi ir pa- 
sekmingiausi mano gyvenime.

Parduodame labai daug so
cialistinės literatūros ir suren
kame aukų lėšų padengimui. 
Visur darbininkai klausinėja 
tų pačių klausimų ir visur pa- mes, deja, negalėjome pasiųsti 
sižada padėti mums visomis iš- savo atstovo 
galėmis. Nežiūrint, kad labai šventėje, 
daug darbininkų yra be darbo, 
bet visi pagelbsti kiek gąlėda- me su Jumis, brangus Draugai, 
mi. Vakarinėj daly valstijos;ir čia, kad ir tolinti nuo Jūsų 
yra 374 angliakasyklos, 165 iš kartu su Jumis minėsime Jūsų 
jų uždarytos, o kitos dirba tik JvUoSimk
dalį laiko.

Draugai, šįmet mes turime 
neapsakomai puikią progą or
ganizuoti darbininkus į Socia
listų Partiją. Dirbkime.”

kaktuves. Musų Partijos C. K., 
gavę's pakvietimą atsiųsti savo 
atstovus iškilmėn, dėl laiko sto
kos negalėjo pakvietimu pasi
naudoti ir todėl pasveikino Suo
mijos draugus tokio turinio te
legrama :

“Mes sveikiname brolišką 
mums Suomių partiją jos su
kaktuvių dienoj, dvidešimts pen
kerius metus nepailstamai ir 
vaisingai besidarbuojančią. Del 
įvairių nepatogių aplinkybių

pri- 
su- 

pir- 
In-

Rajono organizatorius 
kad šiais metais

keltų nei vieno piršto apgynimui 
jos. Tas gal būt išaiškina tą siminė, 
faktą, kad Vokietijos komunis- į kanka lygiai 60 metų, nuo 
tai, su pagelba fašistų, norėjo 
nuversti ir sunaikinti Vokietijos 
respubliką. Tai yra senas anar
chistų noras: “viską arba nie
ko”. Tam principui Marksas su 
Engelsu nepritarė ir jį smarkiai 
kritikavo.

Prieš pat tretį kongresą ko
munistų internacionalo (birželio, 
mėnesy, 1921), naujai pakraipa 
pradėjo įsigyventi tarpe pačių 
komunistų. Leninas išleido 
knygutę apie kairiuosius komu
nistus. Jis smarkiai kritikavo 
tuos savo pasekėjus už prakti
kavimą tų dalykų, kuriuos jis 
pats skelbė. Leninas juk buvo 
didžiausias [propagandistas ko
munizmo. Kari Radek, viename 
savo straipsnyje vokiečių komu
nistų žurnale (rugsėjo mėnesy, 
1921). pasakė:

“Tikėjimas į greitą įvykdini- 
mą pasaulinės revoliucijos musų 
organizacijos yra labai išplatin
tas. Antras kongresas nieko 
neveikė, kad pataisyti tą klaidą, 
todėl, kad raudonoji armija tu
rėjo pasisekimo Lenkijoje ir tas 

Park apylinkėj (distrikte) susi- dar patvirtino tas klaidingas 
tvėrė angliškai kalbančių žydų, svajones”. 
Socialistų Wardas-brončius iš | 
dešimties seniaus buvusių ir iš rinas pripažino didelę 
25 visai naujų socialistų. War-'donajai armijai pasaulinėj revo- 
do Socialistų knygos ir mitin- liucijoj. Vienas delegatas pasakė 
gai bus vedami angliškoj kalboj. Radekui labai aiškiai: 
Socialistų pikninkas bus River-' “Kaipo pasekmė didelių per- 
view Parke, nedėlioj, rugpiučio galių musų armijos Lenkijoj, 
(August) 31 d. Bus koncertinis mums taipgi gali pasisekti per- 
programas-orkestra, šokiai. 'eiti per Vokietiją ir kitur ir pa- 

Pikniko tikietai gatavi. Kas daryti revoliuciją”.
norėtų pardavinėt iš kalno ir | Jus matote, 
toje dienoje gaus “komišeną”. Europos darbininkams buvo už- 
Tikietus galima gaut pas LSS. dedama per raudonąją armiją.

Tas buvo taip originalu ir revo- 
liucioniška, kad nei pats Baku-ką davė darbininkų klasei ir už jį ttsakomingj.

už karą.
UNIJŲ INTERNACIONA

LAS (AMSTERDAM)
DARBININKŲ-SOCIALISTŲ 

INTERNACIONALAS (Lon- 
don)

JAUNŲ SOCIALISTŲ IN
TERNACIONALAS (Berlin).

SOCIALISTŲ PARTIJOS COOK
sy, 1914 metuose, nusprendė ei- KAŲNTĖS DELEGATŲ SUSI
ti į karą. Kaip Kaizeris ėjo 
jiems talkon ir pasižadėjo būti 
jų pagelbininku. Tai vis buvo 
pasekmes imperialistinės politi
kos, kurią kapitalistinės šalys 
sekė ją per gentkartes. Nėra 
abejonės, kad Caras arba Poin- 
care, butų taip pat padarę jei 
butų žinoję, kad jau atėjo lai
kas paskelbimui karo. Dar neuž
tenka, kad mes vien tik smerk-

RINKIMAS

Pirmadienį, rugpiučio 
Socialistų Partijos Cook Cauntės 
delegatų susirinkimas įvyko So
cialistų P. ofise. Delegatų šia
me susirinkime dalyvavo 36. Bu-, 
vo skaityti ir priimti pereitų ke
lių susirinkimų tarimai. Buvo 
svarstytas kambarių reikalas. 
Apkalbėta busimojo Socialistų 

kampanijos 
Lietuviai tu-

11 d

tumėm tuos kriminalistus, ku-,^ar^08 rinkimų 
rių kriminališkumas yra patvir- pikniko reikalai.
tintas jų pačių dokumentais. r®s savo “biznio” skyrių, kaip ir 
Mes turime prašalinti tą siste- 'pereituose piknikuose. Į S. Par- 
mą draugijoje, kuri turi norąjtiją įstojo nuo pereito susirin- 
pradėti karą, kuris gresia mums 
barbarizmo pavojumi.

Prailginimas karo taip pat 
kriminalis dalykas, kaip ir pra
dėjimas karo. Vėliau ar ankš
čiau visi pradėjo kalbėti kaipo 
apie apsigynimo karą. Norėjo 
vesti karą iki galutinos perga
lės. Pradėjo kalbėti apie tautų 
apsisprendimą, o tuo tarpu ma
nė apie užgrobimą kolonijų. Ta
me dideliame darbe Centralinė 
Europa pralaimėjo: Aliantai lai
mėjo.

Laike karo mums buvo pasa
kojama, kad šis karas yra pra- 
šalinimui ateities karų. šian
dien mes matome, kad utilita
rizmas visur yra stiprinamas-

i ginklavimosi yra

kimo 27 nauji nariai — čekai, 
Jugo-Slavai, bet didžiumoj įsto
jusių į Socialistų Partiją naujų 
narių— tai (žydai). Douglas

| Radekas manė, kad ir Bucha- 
rolę rau-

kad revoliuiija

Rajono komiteto narius-
—Šapos darbininkas.

į Ktunvci lybiui vu uivuų* nuu 
mojo socialistų darbininkų 
ternacionalo įsisteigimo. Tame 
reikale jis įteikė atsišaukimą, 
kuris liko vienbalsiai priimtas 
ir liko nutarta patalpinti į LSS 
Žinias.

Naujuose 
tarta: 1) 
maršrutą, 
metų nuo 
nalo įsisteigimo, kame bus aiš
kinama internacionalų svarbą 
ir jų nuveiktus darbus iki šio
lei; 2) Nutarta atsišaukti į 
visas LSS VIII Rajono kuopas, 
kad jos rengtųsi prie apvaikš- 
čiojimo, kuris prasidės su 28 
diena rugsėjo; 3) Nutarta, kad 
jeigu kuri kuopa delei kokių 
priežasčių negalėtų surengti 
prakalbų, tai kad jos (kuopos) 
kreiptųsi prie LSS VIII Rajo-t 
no reikalaudamos kokios pa
gelbės; 4) Nutarta surengti 
dar vieną draugišką išvažiavi
mą į Beverly Hills miškus 
rugpiučio 24 d. sykiu su L. D. 
L. D. Chičagos Rajonu’. Taipgi 
nutarta pakviesti sykiu ir Liet. 
Soc. Jaunuomenės Lygą; 5) 
Nutarta paimti svetainę dėl 
surengimo vakaro. Tam dar
bui atlikt apsiginė draugas A. 
Kemėža; 6) Nutarta L. S. J. 
Lygos Stygų orkestrą remti, 
bet kadangi dabartiniu laiku 
ir ILSS VIII Rajonas turėjo 
daug išlaidų, tai tas reikalas 
palikta apsvarstymui LSS VIII 
Rajono konferencijai, kuri 
trumpu laiku įvyks; 7) Nutar
ta surengti masines - prakalbas 
dešimts metų sukakus nuo pra
sidėjimo baisiojo pasaulinio 
karo, kuriose bus aiškinama

sumanymuose nu- 
su rengti prakalbų 
kad paminėjus 60 
pirmojo Internacio-

dalyvauti Jūsų

Bet mes visa savo širdim esą-

Iš plataus pasaulio
Pasti pi k tinimas Anglijoj.
Britų tradeunionų (profesi

nių sąjungų) kongreso gene- 
ralč taryba ir Britų darbo par
tijos vyriausias sekretoriatas 
pasiuntė pareiškimą Mussolini, 
Matteoti našlei ir suvienytų 
Italų socialistų partijos vy
riausiam sekretoriatui, pareikš- 
dami savo giliausią pasipikti
nimą, kad draugas Matteotti, 
kurs patsai buvo didžiausias 
smurto priešininkas, turėjo bū
ti fašistų smurto auka. Ne
žiūrint, kas iš tikrųjų buvo 
kaltas dėl to žmogaus mirties, 
Britų darbo žmonės skaito, 
kad fašistų vadai yra moraliai

sekmingą, per dvidešimts junke
rius metus vestą kovą už Suo
mių proletarų reikalus- Ir todėl 
mes siunčiame musų draugams 
Suomijoj širdingiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus 
siekti ir ateity su jums paprasta 
energija ir patvarumu didelio ir 
mums bendro tikslo — socia
lizmo. Lai gyvuoja Suomių So
cialdemokratų Partija!

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto Prezi
diumas.

Kaunas. 18. VII. 24.

SOCIALISTŲ PIKNIKAS 
Nedėlioj, rugpiučio 31, 1924 

Riverview Parke 
Įžanga 35c. Pradžia 10 v. ryto, 

šiame piknike bus sekami 
kalbėtojai:

W. T. Mills, iš Californijos.
C. J. MacGojwan, G. R. Kirk- 

patrick, Lilith M. Wilson ir 
kiti.

Grieš benas. Bus šokiai. Atei
kite ir atsiveskite savo drau-I gus.
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R rttaJSk cdS rinkimus> dėtis j nepriklau- 
J somas nuo valdžios organi- 
1 zacijas jie neturi jokios.

Darbininkai ir kiti visuo
menės sluoksniai tos teisės 
taip pat neturi. Kas tat ga
lėtų pasipriešinti kontr-re- 
voliucinieriams, jeigu jiems 
pavyktų nuversti bolševikų 
valdžią?

O teisės daryt laisvus susi-
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tinei tvarkai Rusijoje darfSeime aukščiaus 
nėra pribrendusios

M MM
Ketvirtadienis, Ru<n» 14,

1 nurodytasai ^bininke“ net tas žiaurus despo- 
jr tai '“Pakeitimo“ projektas, kurį kle-,tas biivo piešiamas, kaipo geros 

dėl tos. paprastos • priešas- ^alų atstovai įnešė ir kuriam'širdies ir malonaus budo žmo- 
. j m v. .v. j visas klerikalų blokas pritarė.'gus.

Jacob Wassermann

Cdittf P.

1789 South HMstod ŠtrMl 
Chicag*, 111.

T*lephone liuusHvalt 85M

Subscription Ratas 1
!.00 per year in Canada.
fJXj per year outoide of Chlcnga.
i.00 per year iu Chicago.
Be per copy.

ties, kad milžiniška daugu- gi tat neaišku, ko jie norė- 
ma Rusijos gyventojų yra'jo? 1 e • H e i • • ' . . BOLŠEVIKAI IR KARAS

Vertė Kast. August.

GOLOVINAS

Entorad a* Second Clai* Mattm 
Bfarch 17th, 1914, at th* Port Offica 
af Chicago, III., uodas tha act oi 
karc.h 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, lislorianc 
Bakmadienius. Laidžia Naujieną Beo> 
llrefi, 1739 So. Halrted SL, Chicago 
Dl. — Telefoną* i Raoaavalt 8501

Kalnai
Bhlcagoje — paštui

Matams----------------------------
Pusei metą ___.... .. ...........
Trinia mėnesiam* 
Dviam minartam

; Vienam min asini ,-----

Bavlenytoae Valstijose, na Chlcafoje,
paltu i

4.00
2.00
1.50
,75

SEicagoje per nešiotoja*!
Vleaa kopija___ ____  — 8e

. Savaitei 18c
Mineaiui________________ ,___  71c

Matam*___ ______  ___ ___ —$7.M
Puiai matų__________ 1.50
Trim* mlnaaiam*_____ ----------1.75
Dviem minasiam_____ ______ 1.25
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Lietuvon ir kitur uirtaniuosa: 
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Metam* ..............—.......    $8.00
Pusei meti 4.0t)
Trim* mėnesiams............. ....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su uisakymu.

Vienas rusų laikraštis ra
šo, kad Rusijoje ir užsie
niuose tarpe rusų emigran
tų stiprėja monarchistinis 
judėjimas.

Rusijoje visa spauda, iš
skiriant Valdžios partijos 
leidžiamą, yra uždrausta. 
Todėl socialistiniai laikraš
čiai gali tenai gyvuoti tiktai 
“po žeme”. Bet nelegalių 
socialistų laikraščių Rusijo
je išeina tiktai kokia de
šimtis, o monarchistinių — 
daugiaus kaip 60! Užsie
niuose socialistinių ir demo
kratinių rusų laikraščių ei
na gal koks tuzinas, o mo
narchistinių — 26!

Kiekviena buržuazinė re
voliucija pasibaigia kontr- 
revoliucija.

Rusijos revoliucija yra 
buržuazinė. Ji atliko daug
maž tą pat, ką ir visos kitos 
buržuazinės revoliuci j os: 
panaikino dvarininkų - bajo
rų viešpatavimą; sugrąžino 
ūkininkams žemes, kurias 
bajorai buvo jiems išplėšę; 
pašalino luomų skirtumus ir 
paskelbė visų piliečių lygy
bę prieš įstatymus; žodžiu 
— padėjo pagrindus buržua
zinei visuomenei.

Tiktai dėlto, kad Rusijos 
revoliucija įvyko daug vė
liaus, negu revoliucijos kito
se šalyse, tai ji buvo griežs 
tesnė už jas. Ji padarė nuo
dugnesnį viduramžinės tvar 
kps griovimą, negu Anglijos 
revoliucija arba Francijos 
revoliucija.

ūkininkai, kuriems rupi pa
didinti savo ūkio našumą, o 
ne paversti jį visuomenės 
nuosavybe. Rusijos mužiko 
ūkis buvo prislėgtas po ca
rizmo ir bajorijos jungu, ir 
jį reikėjo paliuosuoti.

Kiek Rusijos revoliucija 
yra atlikusi ūkininkų pa- 
liuosavime, .tiek ji yra pa
sekminga. O visi jos eks
perimentai “socializavimo” 
srityje nuėjo niekais.

Vienok Rusijos revoliuci
ja yra buržuazinė ne tiktai 
savo atsiekimais, bet ir sa
vo metodais.

Kaip ir visose buržuazinė
se revoliucijose, joje svarbią 
rolę suvaidino ginkluoti su
kilimai. Ji prasidėjo ir ilgą 
laiką tęsėsi civilio karo for
moje.

Ji įsteigė mažumos dikta
tūrą ir terorą — lygiai, kaip 
Anglijoje Cromweiris ir 
Franci j oje Robespierre’as.

Ji, kaip ir visos buržuazi
nės revoliucijos, pradžioje 
davė žmonėms plačias teises, 
o paskui atėmė jas.

Rusijos didmiesčiuose mo- 
narchistai dažnai platina sa
vo proklamacijas. Lenin
grade, Maskvoje, Odesoje, 
Charkove kai kada po nak
ties esti pilnos gatvės pri
barstytos nionarchistų atsi
šaukimų.

Nežiūrint žiaurių valdžios 
represijų, nionarchistų pro
paganda yra varoma visam 
krašte. Rusijai grasina mo- 
narchizmo pavojus.

Jisai yra tuo didesnis, kad 
daug buvusiųjų caro gene
rolų ir oficierių šiandie tar
nauja raudonojoje armijoje, 
daug buvusiųjų caro činov- 
ninkų yra priimta į sovietų 
valdžios įstaigas, o dar di
desnis skaičius buvusiųjų ca
ro žandarų ir šnipų “dar
buojasi” bolševikų žvalgybo
je. Prasidėjus monarchistų 
sukilimui, šitie elementai ga
li suvaidinti nulemiančią ro-

Nuo anglų arba francuzų 
revoliucijos Rusijos revoliu
cija skiriasi dar tuo, kad jo
je svarbesnę rolę, negu te
nai suvaidino beturčių-pro- 
letarų klasė.

Revoliucijai kilus, Rusija 
jau turėjo modernišką pra
monę (tiesa, sukurtą dau
giausia užsienių kapitalistų 
pinigais arba valdžios lėšo
mis) ir nemenką industrinį 
proletariatą didmiesčiuose 
ir kituose pramonės cent
ruose. Tas proletariatas 
buvo po socialistų įtaka.

Revoliucijos lauke jisai 
pasirodė, kaip atskira nuo 
kitų visuomenės dalių jėga. 
Ir, ačiū tam, kad jisai jau 
turėjo šiokias-tokias unijas 
ir skaitlingą būrį išlavintų 
agitatorių-vadų, tai jisai at
sistojo revoliucijos priešaky
je ir mėgino panaudoti ją 
savo klasės paliuosavimui.

Tuo budu Rusijos revoliu
cija, ažuot pasitenkinusi fe- 
udalizmo (viduramžinės 
tvarkos) sugriovimu, kaip 
kitos buržuazinės revoliuci
jos, ryžosi eiti dar toliaus: 
būtent, “peršokt” per buržu-. 
azinę tvarką ir susyk įsteig
ti Socializmą.

Kiekviena buržuazinė re
voliucija, kaip sakėme, pasi
baigdavo kontr-revoliucija. 
Rusijos revoliucija eina tuo 
pačiu keliu. Ji jau panaiki
no daug teisių, kurias pra
džioje buvo iškovoję Rusi
jos žmonės: visuotiną balsa
vimą, žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų lais
vę.

Visos kontn-revoliucijos 
atvesdavo, pagalios, prie re
voliucinės valdžios puolimo. 
Jeigu taip pat įvyktų ir Ru
sijoje ,tai kažin ar tenai ne
laimėtų, bent laikinai, mo- 
narchizmas?

Apžvalga
■   ——.

PATAISYMAS AR 
SUGADINIMAS?

Bet yra didžiausia klaida 
manyt, kad dėl šitos prieža
sties Rusijos revoliucija yra 
“socialistinė.” Apie revoliu
cijos pabudį reikia spręsti 
ne pagal dalyvaujančiųjų jo
je žmonių norus ir progra- 
mus, bet pagal sąlygas, ku
riose ji eina. Jeigu spręs-

Atremti tą monarchizmo 
pavojų Rusijos žmonės su
gebėtų labai lengvai, jeigu tume apie Francijos revoliu- 
jie turėtų teisę susiorgani- ei ją pagal tą, ką kalbėjo apie 
zuoti. Rusijos mužikai, ku- ją josios vadai, tai ji juk bu- 
riems revoliucija atidavė vo mėginimas įvykinti “lais- 
dvarininkų žemes, nenori, 
kad vėl sugrįžtų caro val
džia, nes jie žino, kad cariz
mas yra dvarininkų užtarė
jas. Bet kaip jie galėtų at-^ 
siginti nuo monarcjiininkų, 
neturėdami jokios organiza- brendusios, 
ei jos?

vę, lygybę ir brolybę.” Bet 
tikrenybėje, kaip visi žino, 
ta revoliucija buvo tiktai 
įžanga į buržuazinę tvarką. 
Sąlygos, kuriose ji kilo, nie
kam kitam ir nebuvo pri-

“Draugas“ nenori pripažinti, 
kad Lietuvos savivaldybės buvo 
išgelbėtos nuo klerikalų pasikė
sinimo. Jisai sako, kad klerika
lai, turėdami Seime daugumą, 
padarė su savivaldybėmis tą, ką 
norėjo.

Tai yra netiesa. Klerikalai no
rėjo savivaldybes sugriauti. Kad 
jų buvo toks noras, tai matyt iš 
keleto faktų. Viena, 8 atstovai 
iš klerikalų bloko įteikė Seimui 
savivaldybių “pakeitimo“ pro
jektą, kuriuo visai panaikinama 
apskričių valdybos ir atimama 
sprendžiamas balsas apskričių 
taryboms, pačios gi tarybos su
daroma iš valsčių tarybų atsto
vų, o ne visuotinu balsavimu. Tik 
mažas kūdikis gali nesuprasti, 
kad, įvedus šitokius “pakeiti
mus“, apskričių savivaldybės 
butų buvusios faktmai pašalin
tos; jų vietas butų užėmę cen- 
tralės valdžios skiriamieji virši
ninkai.

Antras faktas. Tą “pakeiti
mo’ projektą jau buvo ištisai 
priėmęs savo balsais klerikalinių 
frakcijų blogas, kuomet Seimas 
svarstė projektą pirmuoju skai
tymu. z • "

Prie šitų faktų galima dar 
pridėti ir tą, kad klerikalai jau 
senai vedė kovą prieš savivaldy
bes. Jie stengėsi sumažinti sa- 

jje

Klerikalai norėjo sugriauti sa
vivaldybes, bet griežti socialde
mokratų ir kitų opozicinių par
tijų protestai sulaikė juos nuo 
to. Kuomet po keleto savaičių-perialistiniai 
pertraukos Seimas vėl susirin
ko ir pradėjo svarstyti savival
dybių “pakeitimo” projektą ant
ruoju skaitymu, tai žmonės Lie
tuvoje buvo taip sujudę, kad 
klerikalai jau nebedrįso vykinti 
savo sumanymą. Nuo to projek
to, už kurį jie pirma buvo visi 
balsavę, jie dabar atsižadėjo ir 
pareiškė, kad tai esąs tiktai “at
skirų” atstovų projektas.

Vienok jie visgi padarė vieną 
stambią atmainą savivaldybėse. 
Jie nubalsavo, kad pirmininkais 
apskričių valdyboms butų ap
skričių viršininkai.

“Draugas“ sako, kad . tai esąs 
savivaldybių “pataisymas“. Bet 
kas gi gero tame, kad ‘apskričių 
valdyboms pirmininkaus ne pa
čios apskrities išsirinktas pir
mininkas, o ministerio paskirtas 
viršininkas? Apskrities valdyba 
veda apskrities reikalus. Nejau
gi tuos reikalus geidaus supras 
iš Kauno atsiųstas činauninkas, 
negu vietinių žmonių išrinktas 
asmuo? Ar nebūtų juokinga, pa
vyzdžiui, sakyti, kad Illinois val
stijos reikalus — kelius, moky
klas, ligonines, prieglaudas — 
gali geriau tvarkyti iš Washing- 
tono paskirtas biurokratas, negu 
pačių Illinois valstijos gyvento
jų išrinktas žmogus?

Ta atmaina, kurią klerikalai 
padarė apskričių savivaldybėse, 
yra ne pagerinimas, bet pablo
ginimas. Jie subiurokratino jas. 
Jeigu klerikalai pajėgs, tai 
toliaus visą Lietuvą pakiš 
biurokratizmo letena.

(Tęsiny*)
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NEVYKĘS PAVYZDYS

jie 
po

So. Bostono “Darbininkas“ 
rašo, kad socialistai “laižėsi prie 
žmonių pralieto per. revoliuciją 
kraujo“, kadangi kai kurie jų 
sveikino “revoliucinę Lietuvos 
valdžią“, anąmet įsikūrusią Vil
niaus gubernijoje. Bet jisai ne
parodo, kad ta “revoliucinė val
džia“ butų kieno nors kraują 
praliejusi.

Tie socialistai, kurie džiaugė
si ta valdžia, gyrė ją ne už krau
jo liejimą, bet, kaip pats “Darb.“ 
paduoda, štai už ką:

“Revoliucinė Lietuvos vald
žią tuoj aus išleido manifestą, 
pranešdama žmonėms, kad vi
sa šalies administracija perei
na į darbininkų, bežemių ir 
mažažemių ūkininkų rankas; 
kad kaizerinė Taryba skaitosi 
jau nuversta ir visi jos išlei
sti įstatymai netenka galios; 
kad visos dvarponių, kunigų 
ir vienuolynų žemės pereina 
visos Lietuvos darbininkų 
nuosavybėn; kad visi Lietu
vos gelžkeliai, fabrikai ir ban
kai teipgi lieka darbo žmo
nių savastimi; kad visoj Lie
tuvoj įvedama 8 valandų dar
bo diena ir pakeliama darbi
ninkams mokestis; kad visos 
beturčių skolos, kurios prigu
lėjo kapitalistams, dvarpo
niams ir turtingiemsiems/ ku
nigams, nuo šiol tampa pa
naikintos..-“
Apie kraujo liejimą, čia nėra 

nė žodžio. .Priešingai, atsišauki
me, kurį “Darb.“ cituoja, nuro
doma, kad kraują lieti rengiasi 
tos “revoliucinės valdžios“ prie
dai, nes jie “pradėjo organizuo- 
;i kariuomenę, kad nuvertus re
voliucinę Lietuvos valdžią“.

Taigi iš’šito pavyzdžio visai 
nematyt, kad ' socialistai 
eraujo- liejimo šalininkai.

Ii* katn “Darbiriirikas“< veid
mainiauja, prikaišiodamas “krau 
geringumą“ socialistams? Jeigu 
jisai laiko kraujo liejimą tokiu 
baisiu daiktu, tai kodėl jisai ne
smerkia tų žmonijos budelių, 
prieš kuriuos socialistai visuo- 

~ v x (met kovojo ir tebekovoja? Kuo-
sųs ir neorganizuoti. Dabar fakto, kad sąlygos sfcialis- valdybių veikimą ir pasirodė met Rusiją valdė caras, tai “Dar-

“Laisvė“ vėl filosofuoja apie 
karą. Ji atranda, kad karas ka
rui nelygu. Vieni karai esą “im- 

, ir jiems reikią
priešintis. Bet, sako ji —

“Ar tai reiškia, kad revo
liucinė valdžia neturi teisės 
gintis nuo imperialistų?”
žinoma, kad nereiškia! Revo

liucine valdžia turi teisę gintis * 
nuo imperialistų.

Bet jeigu taip, tai Rusijos bol
ševikai elgėsi neteisingai, reika
laudami, kad revoliucinė Rusija 
(po caro nuvertimo) nesigmtų 
nuo kaizeriškos Vokietijos.

Nuo to laiko, kai caras Rusi
joje buvo nuverstas ir susidarė 
Laikinoji Revoliucinė valdžia, 
Rusija kariavo tiktai už demo
kratinę taiką. Rusijos buržuazi
ja pradžioje dar nenorėjo atsi
žadėti imperialistinių tikslų ir 
Miliukovo lupomis ji pareiškė, 
kad Rusija reikalausianti Kon
stantinopolio ; bet Darbininkų 
Atstovų Tarybos pasipriešino 
tiems tikslams ir prispyrė Mi- 
iiukovą pasitraukti. Nuo to lai
ko revoliucinės Rusijos obalsis 
buvo “taika be aneksijų, be kon
tribucijų ir su teise kiekvienai 
tautai spręsti savo likimą”.

Kodėl gi bolševikai tuomet 
reikalavo, kad Rusija padėtų 
ginklus ir nėsigintų nuo kaize
riškos Vokietijos?

“Laisvė“ sako, kad nepripa
žinti revoliucinei valdžiai teisės 
gintis nuo imperialistų gali tik
tai “imperialistų agentai“. La
bai gerai. Bet tai juk reiškia, 
kad Leninas, kuris atvyko Ru
sijon po revoliucijos užplombuo
tuosiuose vokiečių vagonuose ir 
pradėjo varyt agitaciją, kad Ru
sija be jokių sąlygų padėtų gin
klus, — elgėsi, kaip imperialistų 
agentas! Ir visi tie žmonės, ku
rie padėjo Leninui varyti tą be
protišką darbą, elgėsi taip pat, 
kaip imperialistų agentai!

žinoma, “Laisvė“ sakys, kad 
caro nuvertimas tai nebuvo “tik
ra“ revoliucija ir Kerenskio val
džia nebuvo “tikra“ revoliucinė 
valdžia. Jos nuomone, visos “tik
ros“ revoliucijos prasidėjo tik
tai nuo bolševikiško perversmo. 
Bet tame joks protingas žmogus 
nesutiks su ja. Jeigu 1917 me
tų revoliucija, nuvertusi caro 
valdžią, nebuvo “tikra revoliuci
ja“, tai tuomet ir didžioji Fran
cijos revoliucija nebuvo “tik
ra“. s . j

Kaip ten “Laisvė“ neišsisuki- 
nės, bet yra neužginčijamas da
lykas, kad karo klausime bolše
vikiška pozicija subankrutavo.

Baisus bulius

esą

; Taip pat yra ir su Rusijos vivaldybių kompetencijas;
Per šimtus metų Rusijos1 revoliucija. Visos bolševi- fenBė8ir apri,boti. savivald^ių

teisę imti mokesnius savivaldy- 
f ibių reikalams, ir t. t.. Po šitų

g'4 dėlto, kad jie buvo tam- liziną negalėjo pašalinti to ^isu pastangų nuslopinti savi-
ūkininkai vilko carizmo jun- kų deklamacijos apie socia-

Netoli Virbaliaus viename dva
re buvo didelis bulius. Tas bu
lius subadė savo smailiais ra
gais žmogų, kuris neužilgo pasi
mirė. Subadytojo žmogaus gimi
nės padavė buliaus savininką į 
teismą. Teismas bylą išnagrinė
jęs rado bulių kaltu ir pasmer
kė jį myriop, • įsakydamas bu
liaus savininkui kuogreičiausiai 
bulių parduoti papjovymui. Sa
vininkas, žinoma, teismo nuta
rimą turėjo išpildyti. Tuoj pa
kvietė Virbaliaus bei Kybartų 
žydus ir pardavė bulių mėsai. 
Bet baisusis bulius, žmogų su- 
badęs, matyt pasijuto labai stip
rus ir kytras ir jokiu budu ne
benorėjo parduotas iš savo lau
ko išeiti, niekas negalėjo bulių 
išvesti. Tada buliaus šeiminin
kas susigudrėjo ir prie pajung
to buliaus iš šalių prikinkė du 
^tipriu jaučiu ir tiedu jaučiai 
nuvedė baisųjį bulių į pjovyklą; 
vedant buliaus nagas, jam lai
kantis, rėžė žemę, pavirto ir vėl 
atsikėlė ir taip tapo nugabentas 
į pasmerkimo vietą — pjovyk
lą, kur tapo teismo nutarimas 
įvykdintas: bulius papjautas, jo 
mėsa išparduota, o kailis— ba
tams išdirbtas. Tai tikra kome
diją! Pr. br.

Ji pradėjo laukti, laukti ži
nių ir patarimų nuo Aleksandro, 
nors ir suprato tokio laukimo 
bergždumą. Kad nors kiek nuo 
savęs juodas mintis atstumus, 
ji pradėjo mokyti savo vyriausi 
sūnų, septynių metų Mitią. Bet 
greit ji įsitikino, jog jos moki
nimas nėra patenkinantis, ir 
pradėjo ieškoti jam mokytoją. 
Vienas pažįstamas iš Maskvos 
rekomendavo jai studentą Efi- 
mą Leontjevičą Tatjanovą, ku
ris gyveno priemiesčio mažoje 
valgykloje. Ji pakvietė studentą 
ir pasiūlė jam davinėti Mitiai 
pamokas. Iš Maskvos jis išva
žiavo kartu su vienu stambiu 
fabrikininku, pas kurį ėjo sek
retoriaus ar ko ten pareigas. 
Kelyje fabrikininkas ir daguma 
jo palydovų buvo kareivių nu
žudyti, ir tokiu budu šiame per
tekliaus ir luksuso centre Efim 
Leontjevič atsidūrė be skatiko. 
Marija atsinešė į jį su pagarba 
ir užuojauta. Jis, matomai, nuo 
to jau buvo atpratęs, ir todėl su 
vaikišku naivumu reiškė jai sa
vo dėkingumą. Savo mokiniui 
jis pašvęsdavo ne tik paskirtas 
valandas, bet ir visą savo liuos- 
laikį. Jo gerumas paveikė taip
gi ir jaunesniuosius vaikus, Fe- 
dią ir Aliošą, kuri ėdu prie jo la
bai prisirišo.

Kartą rytmetį, bėgdamas ko
ridorių pirm motinos, Alioša 
per klaidą į svetimą kambarį į- 
bego. Marija juokdamosi įėjo 
paskui jį ir pamatė prieš save 
aukšto ūgio moterį, kuri pasikė
lė ir maloniai pratiesė jai ran
ką. Pasirodė, kad tai buvo ku
nigaikštienė Nelidora. Marija 
susimaišė dėl savo juoko: kuni
gaikštienė buvo juodais gėlos 
•rūbais pasirėdžiusį; gi priežas
tis to Marijai buvo žinoma. Jos 
sūnūs, laivyno oficierius, dviejų 
dešimtų trijų metų kunigaikš
tis Grigorius prieš keletą dienų 
nusišovė po kalnus bevaikščio
damas-
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Kunigaikštienė, apie keturios 
dešimts penkerių metų am
žiaus, buvo labai graži moteris. 
Į Mariją ji labai nuoširdžiai at
sinešė. Aleksandrą von Krue- 
denerą ji pažino dar nuo tų lai
kų, kai jis ministerijoje tarna
vo, ir atsiliepdavo ji apie Alek
sandrą kuogeriausjia. “Man la
bai malonu jus matyti“, tarė 
kunigaikštienė. “Tikiuosi, mes 
turėsime progos tankiau pasi
matyti“. Ji apkabino Aliošą ir 
paglostė jį. “Šiandien yra renv 
giamos Grigorio atmintinės“, 
pridūrė ji, “būtinai atvykite. Aš 
lauksiu jūsų“.

Marijai pasidarė gaila; gailė
josi ji ne tik kunigaikštienės, 
bet ir apskritai žmonių jai buvo 
gaila- Ypač kartus jausmai ki
lo joje dėl moterų, kurios nerū
pestingai dabinosi ir naudojosi 
gyvenimu. Jų pražūtis, jai at
rodė, buvo neišvengiama.

Ji norėjo atsisveikinti, bet ku
nigaikštienė neišleido jos. Mari
ja pasiuntė Aliošą namo, o pati 
pasiliko klausyti kunigaikštie
nės pasakojimo. '“Klausykite, 
kas čia atsitiko. Pas mus Vieš
butyje gyvena viena moteris, 
koki tai Elizaveta Petrovna. Ji 
tvirtina, kad su Virigorlu buvo 
apsivedusi. Pasak jos, jiedu 
apsivedė neužilg'o prieš Sevasto
polio apleidimą. Nė. dokumentų, 
nė įrodymų, nė laiškų ji neturi- 
Ji sako, kad visi popieriai iš jų
dviejų buvo pavogti. Ji puolė 
man po kojų, bučiavo rankas ir 
vadino mane motina. Ištisas die
nas ji sėdi kambaryje ir verkia. 
Ji nuolat į mane siunčia tarnus 
su laiškeliais. Pasigailėkite,^ 
kunigaikštiene, pasigailėkite ne
laimingos moters! Aš jos ne
žinau ir niekuomet apie ją ne
girdėjau, Grigorius apie ją nė 
puse žodžiu neprasitarė. Iki šio

Vakar įvyko 
Ji atvyko čia, 

verkti. Mano 
neiškentė, atsi-

reiškia galų gale pasigailėti? 
Labai galima/ kad ji pinigų ne
turi. Na, jos sąskaitas ag, žino
ma, apmokėsiu, 
nemaloni scena, 
atsisėdo ir ėmė 
giminaitė Elena
stojo ir pavadino ją melage. Eli
zaveta Petrovna suspaudė 
kumščius, sudribo asloje ir ta
po isterikes pagauta. Galų gale 
prisiėjo ją jėga išvesti. O šįryt 
ją atrado apalpusią ant Grigo
rio kapo. Pasakojama, kad ji 
nusižudyti bandžiusi. Elena tvir
tina, kad ji tik lošia- Kas čia 
reikia daryti, tai mano ir galva 
nebeišneša“. Marija nutarė 
tuoj aplankyti Elizavetą Petrov- 
ną, bet apie tai ji nutylėjo. Ji 
nukreipė kalbą ant jauno kuni
gaikščio ir ėmė klausinėti apie 
jo gyvenimą, švelniai duodama 
suprasti, jog ji pilnai supranta 
motinos nelaimę. Kunigaikštie
nė su dėkingumu pradėjo pasa
koti, jai tai buvo didelis paleng
vinimas, o Marija iš kelių bruo
žų šukutė sąu pilną paveikslą. 
Ji sėdėjo priešais kunigaikštie
nę tylėdama, atydžiai klausėsi, 
ir jos akyse vaizdavosi nabaš- 
lįirifes kunigaikštis. Mokėjimas 
tiktai suprasti kitus žmones 
kartais jai buvo het įkyrus, bet 
visgi buvo įdomu tiek daug apie 
kitus žinotų , Kai ji ėmė atsi
sveikinti, kunigaikštienė tarė: 
“Aš taip jaučiuosi, lyg mudvi 
jau nuo senai draugaujava“. 
Marija nusišypsojo.

Dieną ėmė alartningi girdai 
eiti- Pavojus buvo’ neišvengia
mas. Kislovodską apsupo revo
liuciniai kareiviai. Mitia, pri
mindamas tėvą, su ‘išdidžiu at
kaklumu pareiškė: “Juk 5tiesa, 
mama, mes pigia kaina savo gy
vybę neparduosime ?“ Ji jam 
atsakė: “Taip, mano drąsuoli“. 
—“Kaip gaila, kad musų tarpe 
nėra Dymovo“, apgailestavo jis. 
Bet ji nuramino: “Visų pirma 
tu ir pats herojus, o antra, ar tu 
užmiršai, kad su mumis yra 
Efim Leontjievič?“ Mitia klau
siamai pažiurėjo į studentą. Pa
starasis paraudo ir nedrąsiai į 
Mariją žiūrėdamas tarė: “Jums 
pakanka tik man paliepti. Aš vi
suomet pasirengęs Jums tar
nauti“. Jo žodžiai praskambėjo 
taip sprendžiamai ir rimtai, kad 
Marija nenoroms ištiesė į jį 
ranką, kurią jis atsargiai palie
tė lupomis.

Ar man yra koks pavojus, pa
mąstė ji, jeigu aplinkui manęs 
tokie geri žmonės?

Kai vakare ji prisiartino prie 
Nelidovos kambarių, tai iš ten 
pasigirdo juokas, šauksmai, 
kamštukų išmušimas ir stikli
nių žvangėjimas. Ji pravėrė 
duris. Dešimts ar dvylika jau
nų1 žmonių sėdėjo už stalo, gė
rė, rūkė ir dainavo; kartais vie
nas jų pasikeldavo'ir numesda
vo muzikantams banknotų. Ma
rija įėjo į kaimyninį kambarį; 
ten buvo keletas apysenių vyrų 
ir moterų ir kokių aštuoniolikos 
metų nepaprasto gražumo mer
gina. Jos plaukai buvo garbi
niuoti, oda išblyškusi, bet graži 
ir gražios atšiaurios akys. Ma
rija sustojo iš nusistebėjimo. 
Bet čia pašaukė ją kunigaikštie
nė Nelidova, kuri buvo viena 
miegamajame kambaryje. “Aš 
laukiau jūsų“, tarė ji pamačiusi 
Mariją. “Atsisėskite šalia 
nęs/ir kalbėkite. Man labai 
lonu jūsų balsą girdėti-“

Iš šalimoje kambario,
prieš porą minutų linksmai bu
vo atmintinės apvaikščiojamos, 
dabar girdėjosi- liūdnos dainos.

(Bus daugiau)
, ■ r.4 ,,, ,i. 17 -t-i—«—-—
J ’' M •! * ’ ’ ; > . I t *
Tėvas prigėrė begelbėdamas

sūnų

ma-
ma-

kur

Clare Beese, savininkas de- 
partamentinės sankrovos Ham-

laiko jos niekas nebuvo matęs. prigėrė Bass ežere, be-
Patikrinti jos žodžius nei a jo- gelbėdamas savo sūnų, kuris 
kios galimybės. Kas čia reiki.t ^)UV0 pagautas mėšlungio. Su
daryti? Pasigailėti — bet ką I nug taipjau prigėrė.
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CHICAGOS MARK WHITE SQUA«E ŠVĘS
20 METŲ SUKAKTUVES

ŽINIOS
Du vaikai prigėrė

E.
12

Ed\vard Crow, 12 m., 851 
53 PI. ir Dorothy Breheny, 
m., jo pusseserė prigėrė Michi
gan ežere ties Hubbard Woods, 
o Edvvardo sesutė Marion, 13 
m., liko išgelbėta ir papasako
jo, kaip broliukas žuvo jas be- 
gelbėdamas.

Ju motina našlė su vaikais 
ir Dorota buvo atvykę vasa
ros laikui pas pažystamus Win- 
netkoj. Vaikai paežery rado 
seną pamestą valtį ir sumanė 
pasiirstyti. Bet nusiirus jiems 
toliau nuo krašto, vanduo pra
dėjo nešti juos ežero gilumon, 
nors Eduardas ir dėjo visas 
pastangas irtis atgal prie kran
to. Ilgainiui ir valtis prakiuro 
ir pradėjo semtis į ją vanduo. 
Jie buvo už puses mylios nuo 
kranto ir jokios pagelbos pri
sišaukti negalėjo, o nė vienas 
jų nemokėjo plaukti. Tečiaus 
valtyje jie turėjo dvejetą plu- 
džių. Eduardas tad padavė 
plūdes mergaitėms, o pats iš
šokęs iš valties bandė ją* ap
versti, nes buvo girdėjęs, kad 
apversta valtis neskęsta, pasi
tikėdamas, kad užsikabinus už 
valties bus galima išsilaikyti 
jki ateis pagelba. Tečiaus be- 
Versdamas valtį jis pats pa
kliuvo pp ja ir nuėjo dugnan. 
Dorota irgbp^mvtė savo plūdą 
ir taipjau prigėrė. Tik Marion 
su plūde pamaži pradėję irtis 
prie kranto ir liko išgelbėta įi- 
tų žmonių, kurie pamatė ją ne
toli kranto skęstančią, nes ir 
ji beplaukdama savo plūdę pa
metė.

Mark White Square, žino
miausias ir patogiausias Brid- 
geporto parkiukas, kuriuo tan
kiai naudojusi ir lietuviai, atei
nantį sekmadienį, rugp. 17 d., 
švęs 20 metų sukaktuves iiųo 
jo įkūrimų. Sukaktuvių ap- 
vaikščiojimą stengiamąsi pa
daryti kiek galima iškilmin
giausiomis ir pritaikintomis 
visam parko veikimui.

Apvaikščiojimas prasidės kai 
1:3O v. po piet sporto rungty
nėmis. Bus base-ball, lenkty
nės, dviračių lenktynės, ten- 
nis ir t. t. Kaip 4:30 v. po piet 
bus vandens karnivalas su 
lenktynėmis plaukime, rungty
nėmis narstymęsi ir t. t. Prog
ramas bus užbaigtas dideliu 
beno koncertu ir dainomis. 
Svarbiausiu kalbėtoju bus par
kų komisionierius M. Igoe. Vi
są dieną visi parko namai bus 
-atdari visiems, taip* kad visi 
galės matyti kaip, parkiukas 
yra vedamas ir kuo jis yra ap
rūpintas. * - •

Visą apvaikščiojimą“ 
apielinkės gyventojai, 
patogumui parkiukas 
nauja. Žinoma, jokios 
nebus

Kadangi šis miestelis yra pasi
puošęs gražiomis gėlėmis ir ža
liuojančiais medžiais, tai ir mei
lės sukuriaans geriausia proga, 
nes čia lapų šlamėjimas, paukš
čių dainos (lakštingalos čia nė
ra) ir kiti galai.

Susipažinęs Jonas su Salemu- 
te vaikščiojo po Cicero kaip 
Adomas su Jieva po dangišką 
rojų, sutarė apsivesti ir paski- 
rė vestuvių dieną. Kadangi ves
tuvėms nekurie nori turėti tam

tikrą “uniformų”, tai jaunoji pa
reikalavo nuo jaunikio $500 
drabužiams nusipirkti, nes ki
taip vestuvės neišrodys gražios. 
Jaunikis karštai mylėdamas Sa- 
lemutę padavė reikalaujamus pi
nigus ir liepė kuogreičiausia va
žiuoti į krautuvę nusipirkti dra
bužius ir rengtis vestuvėms. Bet 
jaunoji pasiėmus minėtus pini
gus ir savo “pusbrolį” išdūmė 
savais keliais. Tai taip mergina

imama.

rengia 
kurių 

ir tar- 
įžangos

Nušovė žmogų.

Automobilius dideliu greitu
mu įlėkė į elę užpakaly 1723 
VVashburn Avė., trys žmonės 
išvilko iš jo neidentifikuotą 
žmogų, matyt, išvogtą, palei
do penkis šuvius į galvą ir 
metę lavoną įšoko atgal j 
tomobilių ir pabėgo.

pa 
au

Lietuvių Rateliuose
Cicero Žinelės

BEIŠDIKAUJANT LENKAS
LIETUVĮ PRIMUŠĖ

Mergina “prigavo” 
vaikiną

Pirmadieny, rugp. 11 d., Co- 
han, Rissnnan Co. rubsiuvykloje, 
prie Congress ir Wells- gatvių 
beišdikaudami lenkas preseris 
primušė preseri lietuvį. Dalykas 
buvo taip. Kada lietuvis atėjo 
netoli tos vietos, kur dirbo len
kas, tai pastarasis lietuviui į 
užpakalinį kelinių kišenių pripy
lė vandens. Lietuvis pajutęs, 
kad šlapias užpakalis, su ranka 
tekštelejo lenkui per- burną. 
Lenkas supykęs pagriebė blak- 
są, ant kurio drabužius prosina 
ir paleido į lietuvį. Tas blaksas 
pataikė lietuviui tiesiai į kruti
nės pažiaunę, abudu, lenkas ir 
lietuvis, liko tuojaus suspen
duoti iš darbo. Lietuvis turėjo 
kreiptis prie gydytojo, nes sun
kokai sumuštas- Tas lietuvis yra 
dainavęs lietuvių dainininko 
Stogio kvartete — butent VirT 
bickas. —K.

Šis miestelis ištikrųjų yra ste
buklingas ir neveltui jam duo
tas Cicero vardas, nes čia tan
kiai atsitinka nepaprastų nau
jienų.

Mes tankiai skaitome laikraš^ 
čiuose pranešimų iš vieno ir ki
to miestelio, kad vaikinas mer
giną “prigavo”, kas pasidarė pa
prastu dalyku, bet kuomet mer
gina “prigauna” vaikiną tai rei
škia ko-nors nepaprasto.

štai porą menesių atgal atva
žiavo iš kito miestelio tūla Sa- 
lemutė, geltonplaukė, su savo 
“pusbroliu” ir į trumpą laiką 
susipažino su rudgalviu Jonu.

Airių piknikas

• Airijos respublikos šalinin
kai, kurie priešinasi dabartinei 
autonominei Airijai, rengia pik
niką rugp. 17 d-, Riverview par
ke. Gal pirmu kartu rengs ai
riškas žaismes ir dainas ir ban
dys kalbėti gaelikų kalba, ku
rią airiai jau senai užmiršo, bet 
kurią dabar stengiamasi atgai
vinti.

FRANCIŠKUS 
TVERIONAVIČIA

Mirė rugpiučio 4, 1924, ir palai
dotas Sv. Kazimiero Kapinėse, 
Chicagoj. Iš Lietuvos paėjo: 
Liolių parapijos, Pluskių kaimo, 
Raseinių apskričio. Paliko te
nai moterį ir 5 dukteris. Ame
rikoj randasi jo giminių. Todėl 
malonėkit visi giminės tuojau 
atsišaukti, nes yra labai svar
bių reikalų. Būtinai turit atsi- ( 
šaukti iki panedėlio, rugpiučio 
18, 1924.

Josephina Remkevičienė 
4720 W. 12 PI. 

Cicero, III.

, d

iennersten’s 
Boherniait^Blend
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ST A NIS’LO V A S RODZEVIČIA

ENNERSTENS

Mirė rugpiučio 13, 1924, 5 v. 
ryto. Buvo vedęs, paliko mo
terį Jievą ir dukterį Zofiją. Tu
rėjo amžiaus 57 metus. Paėjo 
iš Lietuvos, Raseinių apskr., 
Kaltinėnų parapijos, Untininkų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 32 
metu.

WENNERSTENS 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsite jį!

HenningWennersten1nc.
2960 LAWRENCE AVĖ.. CH1CAGO

Laidotuvės bus subatoj, rug
piučio 16, 9 vai. ryto iš narų 
4^38 So. Califųrpia Avė, pNfh- 

, kalto'1 PrasiHėjifno P. š.y bažny
čią,’, po pamaldų į šv. Kazimiero1 
Kapines. ' i > *

Visus gimines, draugus ir pa
žystamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

• 1 I ■ ’1 l ’L• J J 3" fLieka nuliudusi i
Moteris ir Duktė.

M M1GHHIEVICZ- VIDIKIENE
i AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. I
Tel. Yards 1119

; Baigusi ak u še 
! rijos kolegiją, 
i Ilgai praktika- 
i vūsi l'enhsyl 
Į vanijos • ligon- 
į bučiuoja Sąži- 
' riingai pn'tar 
. nauja, visokio- 
i se ligose prieš 
I gimdymą, laike 
i gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz 

BANIS 
AKUŠERKA

■ Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tannauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienamy 
atsitikime. Tei- 

Jįkia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rim® ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Dr. J. Jakubauskas

Jei abejoji akimis, $atrfteir8iak
Dr. A. K. BLUMENTHAL

Opt'rtBbiU'tet 
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Labai Svarbi Žinia Važiuojantiems į 
Lietuvą Rugsėjo Mėnesį

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
Pirma Specialė Ekskursija Lietuvon į Klaipėdą

Ant greito dvišriubinio, su naujausio išradimo* dėl atsaugos 
kelionės įtaisymais

LAIVO “ESTONIA”
10 Rugsėjo (September) 1924

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

Trečios Klesos Laivakorčių Kainos:
Į KLAIPĖDĄ — $107.00.. ? J KAUNĄ $107.50 

Karės Taksai Atskirai.
Atskiros kajutos dėl mažų ir didelių šeimynų su 2-4-6-8 lo

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

Laivas Puikus Gero Maisto į Valias
Švarumas ir Patogumas Malonus Patarnavimas 

. Krutami Paveikslai.
O kas svarbiausia — jūsų tautieti s-vadas p-nas Juozas Smitrus 
nuveš į pačią Klaipėdą, žinute patys ir gerai suprantat ką tas 
reiškia; jo patarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčė- 
dys jums'daug klapato ir apsaugos nuo daug bereikalingų iškaš- 
čių ir išnaudojimo. — Todėl nelaukit, nes laikas neperilgas. .•— 
Tuo jaus užsisakykit vietas, nusipirkit laivakortes ir apsirupin- 
kit reikalingais dokumentais pas savo vietinį agentą arba —

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York
120 N. La Šalie Str Chicago, III.

MurinsCo„ Dv<. M. S.. 9B. OMo S*.. Ckieaso

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

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

«OR HERZMAN >'

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki

GREITA KELIONĖ LIETUVON
White Star Line

Greičiausia kelione Lietuvon.
N. Y. — Cherbourg — Southamptoji 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti Išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Aiitwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelionė. 

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

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chicago. III.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Aaland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenejusias ligas plaučiui 
širdies, .moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų. - • <
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų,; 

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

7:30 vai. vakare.
i Dienomis: Canal 
į .. 3110. Naktį 

Dre\el 095(/
*.( Boulevard 4136

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

Telefonai

3410

ŽIŪRĖKIT

Didelis išpardavimas Vyriškų dra
bužių, naujai pirkau, todėl viską 
pigiai parduosiu.

Juozas Manstis
3318 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: ‘ 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

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

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

Telephone Lafayette 4543
7

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

> '■ i ............ .............................. ... ............................................

Telepjione Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Z
Adresas

Data

............................................................

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

ŠEŠTADIENIO 
NAUJIENOS 
Dabar užima Nedėlios Naujieny vietą ir galima prienu- 

merouti skyrium nuo dienraščio
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOS t

Kainuoja Suvienytose Valstijose Metams $1.50; Pusei 
Metų $1.00; Lietuvoje ar užsieniuose Metams 

$2.00; Pusei Metų $1.25
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOSE

Telpa daugybė mokslinių raštų, apysakų, eilių, juokų 
ir žinių. Užrašykite šeštadienio Naujienas savo gimi
nėms Letuvoje ar i tokias vietas, kur dienraštis' negali 
reguliariai pasiekti.
Del patogumo užsirašydami šeštadienio Naujienas 
iškirpkit ir naudokit šj kuponų:

KUPONAS

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191 ?

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

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

arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago, 111.

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

A

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Paik 
I Bridgeportą

3265 So. Halsted
Valandos nuo 9 ryto iki
Subatoje nuo 9 ryto iki _ _____
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

St.
9 vakare.
6 vakare.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Šiuomi siunčiu $ 
sekamu adresu:

Vardas Pavardė ..

Adresas ............
•U ' • ' •’

» I

Siuntėjo Vardas

ir meldžiu siuntinėti ŠEŠTADIENIO NAUJIENAS

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 «
Valandos

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

Francuziškas Daktaras

...$.... >

Garsinkitės Naujienose

Specialistas kraujo .odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų | 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So.., Ashland Are. anĮ, 
viršaus Ashland State Banko '

. Telefonas Canal 0464
. ''A* J 5 •’ 4 * M

Valandos 2:30/iki 5 ir 8 iki 10. i
NedČlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348, Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 ■'iki 2 ir nuo 6 iki 8 į|

Telefonas Lafayette 3878
Dr. J. W. Beaudette į



NAUJIENOS, Chicago, DL Ketvirtadienis, Rugp. 14, ’24

lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

“prigavo” vaikiną, kuomet 
jos negalėjo “prigauti”.*

jis

Nežinia kur užmigo

Nėra žinoma kame miega A. 
L. T. S. vietinė kuopa, kuri pir
miau daug veikdavo visuome
nės labui. Būdavo vasaros laike 
parengdavo šeiminiškų išvažia
vimų j miškus ir sutraukdavo 
daug geros publikos. Žiemos lai
ke rengdavo įvairias vakarienes 
su prakalbomis ir pasekmės iš
eidavo geros, bet dabar jau be
veik metai laiko praėjo kaip su
sirinkimų nelaiko ir nėra žinios 
kame valdyba miega- Gal ir at
sibus.

Muzikos Konservatorija 
“Birute”

Šiame miestely nuo seno lai
ko gyvuoja minėta konservato
rija, kurią prižiūri ir lekcijas 
duoda A. Kvederas. Bet nežinia 
delko vedėjas nesurengė dar nė 
vieno savo mokinių koncerto ir 
neduoda progos netiktai publi
kai, bet ir mokinių tėvams iš
girsti apie savo atliktus dar-, 
bus.

čia randasi ir kita muzikos 
konservatorija, vadinama “Bee- 
thonven” konservatorija, kurią 
vadovauja A. Pocius ir duoda 
pamokas ant įvairių instrumen
tų ir dainavimo, o taipgi kiek
vienais metais surengia moki
nių koncertus. 1 • I

Abidvi konservatorijos gerai 
stovi ir gauna daugiau mokinių. I

Keletą metų atgal šiame mie-1 
stely musų lietuviai tiek žinojo 
apie muziką, kiek ožys apie me
dų ir retai kuris mokindavo vai-l 
ku.s muzikos, bet dabar retai 
randasi šeimyna, kuri nemoki- 
ntu savo vaikų muzikos ir netu-I 
retų piano- Tai vis lietuvių pro- I 
gresas,

Partiją, pati pairo; buvo ma
nyta, kad čia, Chicagos kon
vencijoj, bus galima sutverti 
Amerikos Darbo Politinę Par
tiją, bet ir iš to nieko neišėjo. 

. Buvę daug ginčų dėl tos tve
riamosios naujos partijos Fos- 

iterio patiektos platformos, bu- 
Itent, kad jeigu kambarių nuo- 
Imininkas neužmokės dėl ko- 
Įkios nors kritingos savo gy- 
Ivenimo padėties namo savinin- 
Ikui nuomą, tai kad iš jo nė ne- 
Ibutų imama ir ieškoma nuo- 
|ma. Šitame klausime ilgokai 
Idiskusuota; nekurie (delegatai 
I įrodinėjo, kad ir daugelis dar- 
Įbininkų turį savus namus ir 
I jeigu jiems nemokės nuominin- 
Ikas už ruimus nuomos, tai iš 
Iko jis namą pataisys ir iš kur 
[valdžiai mokesčius mokės? 
[Taigi loję konvencijoje ilgokai 
pasiginčyta, padiskusuota, bet 

[Amerikos Darbo Partija taip 
|ir paliko nesutverta, likosi ati- 
|dėta dar kitam suvažiavimui. 
[Kiti delegatai sutiko su pirmo

jo pranešimu.
Tolinus buvo klausimas apie 

p'ulyginimą visoje šalyje kriau- 
|čių unijistų narinės niokesties. 
Chicagos rubsiuviai darbinin
kai, Amalgameitų Unijai na- 

Įrinių duoklių į mėnesį moka 
|du dolerius, o Brooklyno, New 
Yorko ir kitų rytinių valstijų 
miestų kriaučiai moka tik pus
antro dolerio j mėnesį. Todėl 
269 lietuvių skyrius dauguma 
balsų nutarė, kad visi lygiai 
turi mokėti unijai po du dole
riu į mėnesį. Dar nutarta atei- 

Įnantį žiemos sezoną sumigti 
'skyriaus balių. Tam išrinko 
komisiją, kuri suras svetainę 
ir kitus dalykus.

Beje, biznio agentas prane
šė, kad kur tai toliaus nuo 
Chicagos randasi skebinės ša- 
pos, gaminusios po šešis tūks
tančius kotų, bet dabar dalis 
darbininkų jau streikuoja pa
tys ir nė jokia unija į tų dar- 
Linmlcij sti-eilcjj nesMciša. Agen
tas pranešė, kad gatavų rūbų 
dirbtuvės dirba pusėtinai ge-

ramu. Visuomenė ir aukotojai 
mano, kad aukos j antrą, trečią 
dieną bus pasiųstos Vilniun. 
Laukiame atskaitų, bet sulauk- 

, ti negalime- Praėjus apie še
šiems mėnesiams klausiame to 
vakaro iždininko p. N. C. Kruko
nio, ką jis padarė su aukomis. 
Jis vieton duoti atskaitas, ko- 
lioja klausėjus išvadindamas 
juos “žiopliais” ir kitaip. Reiš
kia aukavai arba j balą numetei 
—nė neklausk, nes gausi iško- 
lioti. Taip dalykai dedasi Chi- 
cagoj. Tai keistas Krukonio at
sakymas-

N. C. Krukonis bando nusi
plauti savo rankas skaitydamas 
aukų reikalą “užbaigtu” Jis ga
li skaityti tą reikalą “užbaigtu”, 
bet musų visuomenė neskaitys 
tą reikalą užbaigtu tol, kol pi
nigai, surinkti Vilniaus reika
lams vasario 17 d., 1924 m. Mor
rison viešbuty nebus 
Vilniun.

N. C, Krukonis kalba 
skaitą Varpe, kur buvo 
jų vardai ir aukų suma paskelb
ta. Tai to dar neužtenka. Ta 
atskaita rodo, tik tą faktą, kad 
aukos randasi pas N. C. Kru- 
konį. Jis bando pasiteisinti sa
ve sakydamas, kad jis buvo “to 
vakaro iždininkas” ir liepia dėl 
atskaitų kreiptis į A. L. T. S. 
Chicagos Aps’kritį- Bet doku
mentai rodo ką kita. Tam pa
čiam Varpe, kur N. C. Krukonis 
paduoda savo “atskaitą”, ant 
pabaigos štai kaip skamba: 
“Pinigai bus pasiųsta tam tiks
lui, kuriami jie buvo aukoti. — 
N. C. Krukonis, iždininkas”.

Iš šitų N- C. Krukonio žodžių 
netik kitiems yra aišku, kad 
jis (Krukonis) prisižadėjo pa
siųsti pinigus “tam tikslui, ku
riam jie buvo aukoti”, bet turi 
buti aišku ir jam pačiam. Taigi 
dar klausiu kartą p. N. C. Kru- 
konj, ar pasiuntei pinigus “tam 
tikslui, kuriame jie buvo auko
ti”? O jei nepasiuntei, tai ko
dėl?

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

pasiųsti

apie at- 
aukoto-

Gyvanašlių netrūksta Iš keturiolikos šimtų lietu
vių 
rių 
32

skyriui priklausančių na- 
susirinkiinei dalyvavo apie 

nariai. Tai mažai.
—Tikrų unistų brolis.

Dar žodis

Vieną vakarą einant pro airių 
bažnyčią sutinku tūlą senbernį 
einant namo ir dainuojant:

“Aš vyras kaip pipiras
Gerų tėvų vaikas,
Kito bobos nebučiavęs
Negaliu būt sveikas.”
Kadangi aš tą senbernį gerai

pažystu, tai užklausiau kokią gi i N c Knihonio atsakyme įsi- 
bobą jis bučiuoja, tai jis man at- skverbė maža klaida, nes vietoj 
sakė: Juk tamsta žinai, kad čia h? vasario, 192d m. pasakyta d 
gyvanašlių netrūksta ir jos visos dieną vasario 1924 m Un. buti 
taip prielankios, kad geriau man 17 d vasario 1924 
neieikia. | reikalą iš savo

tau užbaigtu, nes 
piktos valios, arba 
lios noras kabinėtis 
asmens. —N. C. Krukonis.

tama yra tas, kad p. Krukonis 
sakosi nieko apie pinigus neži
nąs ir nurodo kreiptis,į A. L- T. 
S. Chicagos apskritį. Tuo tarpu 
gi visiems žinoma, kad p. Kru- 
Konis yra to apskričio iždinin
kas. Ar gi galimas daiktas, 
kad p. Krukonis nieko nežinotų 
apie tas aukas, kurios randasi 
jo žinioje?!

Kas dėl p- N. C. Krukonio as
mens, tai palieku ramybėj —jo 
asmuo niekam nesvarbus. Bega
lo svarbu yra žinoti, kas atsiti
ko su surinktomis aukomis 
Vilniaus našlaičiams.

—Puotos dalyvis V. R.

Patriotas.

Rubsiuvių 269 skyriaus 
susirinkimas

puses skai- 
čia matosi 
žioplos va- 
prie mano

Pranešimai
Keistas p. Krukonio atsakymas

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

ar kviečia.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopa rengia puikų ban
ketą pagerbimui baigusiems studen
tams mokslus, šis banketas bus kar
tu ir priešseiminis puokijis. Jis įvyks 
penktadieny, rugpiučio 22 dieną, kai 
9 vai. vakaro, Morrison hotely, Ma- 
dison ir Clark gt. Bankete dalyvaus 
žymus lietuvių darbuotojai, kurie pa
sakys daug įvairių kalbų ir linkėji
mų. Visi svečiai ir moksleiviai ma
loniai prašomi dalyvauti ir išklausvti 
ką turi pasakyti baigusieji mokslus 
studentai ir ką jie mano pradėti veik
ti ateity.

Bilietus galiama gauti Dr. Drauge
lio aptiekoje, 4101 Sį Francisco Avė., 
Aušros knygyne. 3210 S. Halsted St., 
Naujienų raštinžj. 1739 S. Halsted St., 
Chas Montvido vaistinėj, 1824 Waban- 
sia Avė .ir pas visus moksleivius.

— Komitetas.

L. M. S. A. 2 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadieny, rugp. 16 d., Ray- 
mond Chapely, 8 vai. vak.

Visi nariai privalo susirinkimen 
ateiti .nes yra priešseiminis susirinki
mas, bus aptariama daug dalykų.

— Pirm. J. Keserauskas.

Teatrališkas Kliubas Lietuva laikys 
mėnesini susirinkimą rugsėjo 14 d., 
ketvirtadienio vakare, 8 vai. Davis 
Sųuere Parke. Visi nariai bukit su
sirinkime. — Valdyba.

Brighton Park. — Ųidž. Liet. Kun. 
Keistučio Pašelpipio Kliubo iškilir/.n- 
ras piknikas jvyks rugp. (Augusto) 
17 d. National darže. Bus gerų kal
bėtojų, įvairių žaismių, lenktynių ir 
išalimėjimų. 
dovanas, 
kviečiami Į

Pasi žymėjusieji gaus 
Visti kolonijų lietuviai 
musų Šaunų pikniką.

— Komitetas.

Wis. — T. M. D. 119 kp.Kenosha, 
susirinkimas įvyks rugpiučio 15 d., 
7:30 vai. vakare, pas Antaną Pakšj, 
220 Mihvaukee Avė. Nariai malonė
kite visi susirinkti, taipgi atsiveskite 
i rnaujų narių kuodaugiąusįai,

— J. Kasputis, kašt.

ASMENĮ! IEŠKOJIMAI
J6ŠKAU draugo Antano Jankevi

čiaus. Iš Lietuvos paeina Pumpėnų 
parapijos, Dervonų kaimo. Jie gy
vena apie New Yorką. Prašau atsi
liepti laišku,

JOHN MACKEVIČIUS,
R. 1, Box 44, Charthworth,'> 111.

PRAŠAU savo draugo Roko Židžiu- 
no atsiliepti. Kįekvgirdėjau pirmiau 
gyveno 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. Turiu svarbų reikalą.

FELIKS PZWILL,
Ulica. -Oom 1O,

Wilna, Poland
2

VYRŲ

REIKALINGAS patyręs bar
bens. Darbas ant visados.

Kreipkitės
3461 So. Morgan St.

KARŲ mazgotojų, patyrusių 
prie mazgojimo trokų ir pasa- 
žierinių karų. Taipgi turės 
dirbti ir kitokį darbą dirbtuvė
je. Turi mokėt anglų kalbą.

Olson Rug Co.
1512 W. 'Monroe St.

PAIEšiKAU bučerio, kuris 
turi patyrimą savo darbe. Dar
bas ant visados. Kripkitės šiuo 
adresu:

C. Gudgalis
1444 S. 50th Ct., Cicero

REIKIA vyrų prie burnerio 
ir tokių, kurie yra apsipažinę 
su žirklėmis, j geležies atkar
pų jardą ir vyrų prie visokio 
darbo. Atsišaukite.

A. Blackstone
853 W. Lake St.

RAKANDAS
PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra

kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kamabrio setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vartomas 3 m§n, už $350, kaurai, liam- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS PIANAS

Iš priežasties neturėjimo darbo ir 
reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $700 vertes grojiklį pianą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Frank piano.

1389 Milwaukee Avė.
Pirmas augštas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINMlil NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
dvą — maliavoti, dekoruoti, kaisimuo- 
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 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PARDAVIMUI jauni šuniu
kai “Full Bread bigall unce”, 

geros veislės. Kreipkitės
3538 Soz,,Mj?^ą,rt St.,
Tel. Lafayette 1700

SUSTOK ČIA!!!
Jei neturi darbo ar sunkiai dirbi ? 

Jei nori lengvo darbo ir gero mokes
nio? Tai nesibėdavok, kad sunkiai 
gyveni ir nelaukdamas rytojaus, ateik 
šiandien pasimatyti su savininku 

DRY GOODS STORO, 
3310 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA bučernė ir grosei- 
nė. Viskas naujai įrengta. Fictures 
visai nauji. Trys skėlai. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

WILLIAM SIMAŠIUS, 
5359 Aberdeen St.

IŠRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI Notation Ice Cream 
cigaretų ir visokių smulkmenų krau- 

Taippat parduosiu 6 ruimų ra
kandus. Viskas turi būti parduota 
pigiai ir greitai. Priežastis patirsit 
ant vietos.

Kreipkitės
2988 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, ar mainysiu ant lo-' duoda nebrangiai medinis na- 
to, namo ir automobilio. Biz
nis randasi 3806 S. Wallace St. šildomas, elektros šviesa, 
Savininkas 4619 S. Hermitage nos; rendos neša $65 į mėnesį, 
Avė. j $770 į metus; įmokėti $2,000

ar mažiaus; kaina $6,300. Mel
džiuGROSERNĖ ir delikatesen; 

sena įstaiga, kampinė krautu
vė, 5 šviesus gyvenimui kam
bariai, geri fixtures, fligi ren- 
da, gera priežastis pardavimui.

Telefonas Wentworth 3158

PARSIDUODA krautuvė ir 
ice cream parloris. Paranki ir 
gera vieta apgyventa lietuvių. 
Parduosiu pigiai.

2002 Canalport Avė.

PARSIDUODA gazinis pe
čius. Pečius beveik naujas, la
bai mažai vartotas. Parduosiu 
pigiai.

6816 S. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras, tirštai apgy
ventoje lietuvių kolonijoje. Biz
nis daromas labai geras, laisnis 
yra geras (O. K.). Nebrangi 
kaina.

2025 S. Western Avė.

PARSIDUODA naujas din- 
ing room stalas ir 4 krėslai, 
rašomas stalas su knygom 
dėti. Parduosiu* pigiai.

S. J. Wernis
2660 N. Orchard St.

Tel. Buckinham 9053

pa-

PARSIDIUODA up to date 
Rarber Shop su 4 krėslais. Biz
nis eina labai gerai. Savininkas 
turi du bizniu. Atsišaukite.

1739 S. Halsted St.
Box 534

PARDAVIMUI restaurantas, 
geroj vietoj; biznis išdirbtas. 
Nupirksit pigiai, nes apleidžiu 
miestų. Kreipki!ės:

14B W. 691 h St.

PARSIDUODA grosernė, saldainių, 
vaisių ir visokių smulkmenų. Biznis 
eina gerai, pagyvenimui 4 kambariai; 
renda 
galiu 
liga. Parduosiu pigiau negu verta.

nebrangi, lysos ilgas. Taipgi 
mainyti ant lotų. Priežastis

1439 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui geras biznis, saliunas 

su namu ir visais įtaisymais prie 
Cnicagos nepriklauso, ant gero kelio. 
Biznis 
riuoja. 
žiuoju

geras visados, niekas nebade- 
Priežastis pardavimo, išva- 

j kitą miestą.
453 Vermont Street, 

Blue Island, Ilk

NAMAI-ŽEME

WEST PULLMANE parsi-

mas, 6—5 kambariai, pečiais 
va-

kreiptis.
S. MARKŪNAS, 
635 W. 120 St.

Tel. Puliman 2856

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniškas mūrinis bunga- 
low, pusė bloko nuo busų lini
jos ir Marquette Parko, 3 blo
kai nuo lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos. 6627 So. Mozart St.

PARDAVIMUI 
nis namas, 5 6 
žuolo grindys 
karštu vandeniu
toli Sbermąn Parko, 
$12,500. 5607 So. Ada St.

2 fialų muri- 
kainbarių, ar- 
ir trimingai, 
šildomas, ne- 

kaina

KAINA $9,900, APIE $5,000 CASH.
Pardavimui 3 augštų mūrinis na

mas, 3-4 dideli kambariai, elektra, ga
sas, vana .taipgi medinė 4 kambarių 
cottage iš užpakalio, prie 21 gatvės, 
netoli Hoyne Avė., įplaukų j metus 
$1,100.

G. W. FINKI, 
3501 W. 26 St., 

Tel. Rockwell 2715

BARGENAS
PARSIDUODA 3 pagyvenimų na

mas su štoru ir 3 kambariai iš užpa
kali!) ir 2 flatu po 7 kambarius. Elek
tra .maudynės, gazas ir privatė por- 
čiai. Viskas pirmos klesos stovyje. 
Rendos neša $160.00. Parduosiu už 
$15,500; cash $5000. Savininkas, S. J. 
Wemis, 2660 N. Orchand St., • Tel. 
Buckingham 9C53.

PARSIDUODA Brighton Parke 4 
kambarių medinė Cottage ant vieno 
pagyvenimo. Augštas Concrete base- 
mentas. Elektra, gazas ir maudyn". 
Viskas gerame stovyje.

Atsišaukite pas savininką
4442 So. Washtenaw Avė.

MARŲUETTE MANOR 
Geriausia pirkinys mieste

Naujas, moderniškas 4 flatų mūri
nis namas, 2-4 ir 2-5 kambarių, ar
žuoliniai trimingai ir tile vana, elek- 
tra, gasas.

6501 So. Talman Avė.
Tel. Prospect 6950

, M ARQUETTE M A NO R 
Geriantis pirkinys mieste

Naujas, moderniškas 2 flatų namas, 
2-6 kambarių, visi aržuoliniai trimin
gai ,tile vana, gasas, elektra.

Atsišaukite
6028 Artisian Avė., 
Tel. Prospect 6950

MARŲUETTE MANOR 
Ant pardavimo arba ant rendos. 
Moderniškas 6 kambarių, naujas 

bungalow ką tik užbaigtas. Karštu 
vandeniu šildomas. Puikus skiepas, 
maudynės (shover baths). Geistina, 
kad pirktų arba rendavotų inteligen
tiška šeimyna. Bungalovv randasi 
labai gražioi vietoi.

F. KELLPSH,
5942 So. Troy St.

Klauskite telefonu Lafayette 4287

Penktadienio vakare, rugpiu
čio 8 d., unijos svetainėje, prie 
North Avė., įvyko Amalgamei- 
tų Unijos 269 lietuvių skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas Butvilas, 
raštininkas Maison perskaitė 
skyriaus ir pildomosios tary
bos susirinkimų tarimus; juos 
priėmus sekė laiškų skaitymas 
bei susinešimų skyriaus su ki
tomis darbininkiškomis orga
nizacijomis pranešimai.

Komisijų raportai. Bendro
sios tarybos delegatai šį sykį

Į musų viešąjį gyvenimą pa
staruoju laiku pradėjo lysti to
kie žmonės, kurie už savo dar
bus neima atsakomybės. Kada 
nelaimė patinka kokį kraštą ar 
tautą, tuoj atsiranda “gerašir
džių” žmonių, kurie pirmieji 
pasisiūlo patarnauti nelaimin- 
giemsiemsj reiškia dirbti visuo
menišką darbą. Tai labai ge
ras dalykas dirbti labui savo 
tautos. Bet tie žmonės, kurie 
ima tokį darbą dirbti, turi ži
noti du dalyku, būtent, kad jie 

-----— ---- „---- -.-l(ima atsakomybę ant savęs ir 
nieko svarbaus nepranešė. “Po- (kad iš savo darbų reikia duoti 
litinių kalinių,” arba kitaip pa-(visuomenai atskaitą. Pas mus 
sakius, Rusijos agento Fpste- kaįp tik priešingai yra. Kai ku
rio fondo reikale pranešė Drus- rįe žmonės nori dirbti, 
kis, kad prieš komunistus, l'os-;norį garbės, bet atskaitos lai iš 
terį ir kitus, politine byla vis jų visuomenė nereikalauja, 
tebeeina, nežinia kada baigsis, Į 
reikią daug pinigų F'osterio 
gynėjams, tai tas “politiškų 
kalinių” apsigynimo fondas 
veikia ir renka aukas kur tik
tai gauna. Iš komunistų prezi
dento Fosterio organizacijų 
laikytos konferencijos sutver
ti “Amerikos Darbo Partiją” menama Vilniaus reikalas—mu- 
skubotą pranešimą davė nuo sų brolių vilniečių vargai. Pa- 
skyriaus pasiųstieji atstovai prašoma aukų tam tikslui- Tuoj 
Semaško, Bendokaitis ir Būt- sumetama $261.05. 
vilas. Pirmasis pranešė, kad sudėjo žmonės, kuriems vilnie- 
toji St. Paul komunistų ir far- čių labas labiausia rupi. Kai ku- 
merių konvencija, kuri nore- rie aukojo net po 10 ar 20 dol. 
jo sutverti Amerikos Darbo Viskas užsibaigė gerai. Viskas

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

NAUJIENŲ SPULKA, .
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ANT RENDOS 5 kambariai dideli 
visi intaisymai naujos mados, geri

venti, ba graži 
Avė.

PARSIDUODA Restoranas, vieta 
graži, biznis išdirbtas. Priežastis
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kambariai dėl daktaro arba taip gy-1 pardavimo — nesutikimas paitnenų.
vieta, 4611 Archer 

Randos į mėnesį $50.
J. BALCHUNAS, 

3200 So. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 9265

RENDAI fialas 5 kambarių, 
elektra, maudynės, 2 lubos. 
Geistina kad be vaikų. Gera 
vieta gyvenimui.

3127 Emerald Avė.

norinti gauti • “Naujienas

veikti,

Visi gerai atsimena vasario 17 
d. š. m-, kuriems teko dalyvauti 
Morrison viešbuty nepriklauso
mybės puotoj, Puota pavyko 
gerai, žmonių-svečių daug bu
vo. Ūpas visų pakilęs, geria, 
valgo, linksminasi. Sakoma 
karštos prakalbos ir vis prisi-

Visi 
kiekvieną dieną, anksti is 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
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Ciceriečiams Naujieną skaityto- 
J’anis ir rėmėjams šiuo pranešame, 
;ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro. 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai 

arba dviejų vyrų. Ruimas ge
ras, šviesus ir prie gatvekarių 
linijos; Brighton parko apie- 
linkė. 3660 W. Western Avė. 
(2-ros lubos).

Tas aukas Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny, rug
piučio 14 d., Mažino svetainėje, 3857 
So. Kedzie Avė., 8 vai. vak.

Nepamirškite atsilankyti į susirin
kimą. Bus svarstoma daug nauji} 
dalykų. — Raštininkas.*

Parduosiu pigiai.
Atsišaukite

2065 Coulter St.

PARDAVIMUI namas, 5417 So. 
Racine Avė., prieš Sherman Parką, 
netoli Garfield Bulvaro. Atdara dėl 
apžiūrėjimo, įmokėti $4,000. Dideli 
cambariai, sun parloras, miegojimui 
jorčiai, ugnavietė, knygynas, bufetai, 
mūryta maudynė, mazgojimui stan- 

da, tile grindys, gasinis pečius, Lorain 
reguliatorius, garu šildomas. Pama
nykite tuos namus kol jus pirkaite kur 
nors kitur

KOCU & CO.,
2603 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6590

DIDELIS BARGENAS ant South 
Saide. Parsiduoda mūrinis namas, 
7 ir 8 kambarių, fomace apšildomas. 
Elektra, maudynės .skalbyklos ir ki
ti parankamai. Namas geresnis kaip 
naujas. Kaina tik $12,800, cash 
$6000.

6951 So. Union Avė., 
Tel. Englewood 8137

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
' Senas išdirptas biznis. Geram bizniui 
'gana patogi*vieta biznį daryti. Sku
binkit gausit bargeną.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St., 
No. 139

SOUTHWEST SIDE
Pardavimui per namų budavotojus, 

5-6 kamabrių, naujas mūrinis bunga- 
low. Viskas moderniška, galima tuo
jau gyventi, $2,500 pinigais, kitus iš 
mokėjimais. Pamatykit namą,3511-19 
W. 65 PI.

Arba šaukite
Republic 0106

KAS TURI MAINYTI?
Namą, farmą, lotą ar biznį kokį. 

Pavesk man, aš tuoj jurus išmainysiu. 
Jeigii nori pirkti ką pigiai, nepamiršk 
šio antrašo.

S. SLONKSNIS,
3401 S. Halsted St.. antras augštas 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI Pekarnė viena iš 
geriausių šiame mieste. Senas biznis 

(ir pelningas. Kepama visokia duo- 
del vieno na. Nupirksite pigiai, nes išvažiuoju 

į Lietuvą.
Kreipkitės

1637 W. 13th Avė., 
Gary, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo, $10 
į savaitę, valgis ir kambaris; 
atsišaukit tuojau.

1730 S. Halsted St.

UŽ $125 nupirksite mano 
Twichell grojiklį pianą su 80 
volelių ir benčiumi. A įsišauki t 

1722 So. Ashland Avę.
1 floras.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, gera vieta, bizniava 

i gatvė. Cach biznis, arba mainy
siu ant namo.

2136 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų ir popierų.

Higgins & Henry
422 Federal Street

Tel. Harrison 1365

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
ice cream ,nbtino ir mokyklos smulk
menų ir taippat delikatesen 
mainysiu ant nedidelio namo.

Atsišaukite
1734 So. Union Avė.

arba

TURIU NAMA, o neturiu darbo, 
tai mainysiu ant biznio, kad turėčia 
darbą. Mainysiu ant bučernes. 
sernės ar kitokio biznio.

Atsišaukite
J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

5 KAMBARIŲ naujas muro Bun- 
ga)ow. platus Jotas, piki vieta gyven
ti. Mainysiu ant mažo ar didelio na
mo, biznio ar fąrmos.

S. SLONKSNIS,
3401 S. Halsted St., antras augštas 

Tel. Yards 2242
gro-

MORTGECIAl -PASKOLOS

Išsimaino
2 flatų kampinis muro namas, ant 

bulvaro; parduosiu už $12,500, arba 
priimsiu mainais mažesnį namą, lo
tą, bučernę kaipo pirmą {mokėjimą; 
kas pirmesnis, tas laimės.

Frank G. Lucas, 
4116 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5107

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

LOUIS STEBN & CO.
Suite 1629 — Burnham BIdg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
SPECIALIS BARGENAS

Dviejų apartmentų, 5 ir 5 kamba
rių, 2 karų garadžius, aržuolo trimin
gai visame name, $7,500 iki $8.000 
cash. Namas 2 metų senumo. Ma- 
tykit savininką ant 1 augšto.

6154 So. Maplewood Avė.
Telefonas Republic 5399

Ma-

2 AUGŠTŲ mūrinis ir medinis na
mai, 2-4 ir 2-3 kambarių. Vienas 
namas randasi prie 20 Place, netoli 
Peoria, kaina $4,000, pinigais apie 
$2;ooo.

G. W. FINKI, 
3501 W. 26 St., 

Tely. Rockvvell 2715

j 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 1648

M. E. HUTFILZ, Manager




