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Graikijoj susekta monar 
~ chistų sąmokslas

Maskva siunčia Gruzijon 
daugiau raudonarmiečių

Europos Darbo Ministeriai pri 
pažino 8 vai. darbo dieną

Graikija susekus monar- Ministeriai pripažino
chisty sąmokslą vai. darbo dieną

Rusija bado naguose
Tariamo vokiečių diplomato 

Maskvoj konfidenciaiis prane
šimas apie baisią bado padėtį 
Rusijoj.

EINA VISAM AMŽIUI KALĖTI Lenku ministerio moly 
atitaisymas

Pacifistai Japonijoj

Arini jos oficierai planuoją at
skirą valstybę su Gluksbur
gų dinastijos valdovu.

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 10.
Laikraštis Ethnon sako, kad 

Graikų valdžia gavus žinių, kad 
daugelis buvusių armijos oficie- 
rų išvykę į Janiną tikslu Įsteig
ti atskirą valstybę, kuri turėtų 
susidėti iš šiaurinio ir pietinio 
Epiro ir Korfu, ir jeuri turėtų 
būti valdoma vieno Gluksburgų 
dinastijos nario.

Laikraštis priduria, kad val
džia pasielgianti aštriai siutais 
reakcininkais monarchistais.

Gruzija stengias alsikra 
tyti sovietą režimo

Kova tebesitęsia, *4r Maskva 
siunčia Gruzijon daugiau rau
donosios kariuomenės.

vei-Keturios Europos valstybės 
klausia patvirtins Washingto- 
no darbo konvenciją.

PARYŽIUS, rūgs. 10. [N. Y. 
Times]. — Vienas aukštas vo
kiečių pasiuntinybės Maskvoj 
valdininkas prisiuntė savo val
džiai Berline konfidoncialį ra
portą apie bado padėtį Rusijoj. 
To raporto kopija gauta dabar 
Paryžiuje. Savo pranešime tasai 
vokiečių valdininkas piešia bai
sių baisiausius vaizdus dalykų, 
kuriuos sovietų valdžia stengias 
kiek įmanydama užslėpti nuo pa 
šaulio.

Plačiausios 'sritys esą naiki
namos bado, epidemijų ir maro, 
žmonių kentėjimai sunku esą 
aprašyti, šimtai tūkstančių vai 
stiečių, apleidžia savo namus ir 
einą — duonos ieškoti, kurios 
niekur nerandą. Keliai, kuriais 
jie einą, esą nukloti badu pasti
pusių arklių ir galvijų, kadan 
gi nesą jokių ganyklų, kur jie 
galėtų maisto rasti. Mirštą taip
jau ir žmones, ir jų lavonai pū
va nelaidoti.

Vaizdas, sunkus civilizuotam 
žmogui prisistatyti.

“Baisios žinios pasiekia mus”, 
sakoma raporte, “

ŽENEVA, Šveicarija, nigs. 10.
— Tarptautinio darbo biuro di
rektorius, Albertas Thomas, sa
ko, kad greitu laiku aštuonių 
valandų darbo diena turėsianti 
būt įvesta visoj Europoj. Berne 
ką tik įvykusioj Europos darbo 
ministerių konferencijoj pripa
žinta reikalas fv/dimo aštuonių įsakoma raporte, “apie ligas, ma- 
valandų darbo dienos ir nėralrą ir valgymą žmogienos, — ži- 
abejonės, kad ^padaryta VVash- Inios taip pasibaisėtinos, kad 
ingtone darįojUpvencija bus Į civilizuotam pasauliui sunku sau
neužilgio "Didžiosios Britanijos (prisistatyti visą tą vargo vaiz- 
Francijos, Belgijos ir Vokieti- dą. Rytų Sibiras, šiaurės Kau- 
jos patvirtinta. Ikazas, pjetų-rytų Rusija, pavol-

Visi kalbamųjų valstybių dar-lgio Vokiečių kolonijos, kai ku
bo ministeriai sutiko dar šį ru-Irios Ukrainos srityš 1? žymi 
denį pasiūlyti savo parlamen-1šiaurinių gubernijų dalis jau 
tams tą projektą patvirtinti. paliestos bado nelaimės.

Visos sovietų valdžios pastan
gos vargiai begu sugebės ką 
padaryti. Valdžia nutarė asig
nuoti 20 milijonų aukso rublių 

Sustojus pramonės judėjimui, (įvairiems valstybės darbams 
tuo pat laiku visa kas stipriai (pradėti. Bet ką tai reiškia aki- 
pabrango. (vaizdoj daugelio milijonų alka-

-------------- (nų žmonių ?
MADRIDAS, Ispanija, rūgs, j “Katastrofa atrodo be jokios 

10. — Ispanijai gresia vėl krizisĮ išeities, ir sunku pasakyti, ką 
i ateitis.

socialistų vadas Į Viena aišku, kad milijonai Rusi- 
pasmerkti badu

Du jauni žmogžudės, Nathan Lecpold (kairėj) ir Richard 
Loeb (dešinėj), kurių byla Chhagoj dabar pasibaigė pasmer
kimu jų visam amžiui kalėjimo.(Plačiau žr. vietos žiniose).

“Čeką” sušaudė 11 uos- Pilietmis karas Kinuose 
to streiko vadu

Nežiūrint sutarties su streiki
ninkais, kad nebus * mirtim 
baudžiami.

Dvi šanghajų ginančios armijos 
divizijos pakėlusios maištą ir 
pasiskalbusios nepriklauso
mos.

Nedarbas Ispanijoj

BERLINAS, rūgs- 10.»— Pet
rograde tapo sušaudyti septy
niolika uosto darbininkų strei
ko vadų. Streikas pasibaigė pra- 
jeitą savaitę streikininkų susitai
kymu su valdžios atstovais.

Sutartį darant streikininkai 
buvo išsiderėję, 
areštuotųjų ir
streiko vadų nebus mirtim 
baustas. Tečiau, nežiūrint 
tarties, septyniolika streiko 
dų dabar sušaudyta.
Savinkovas norima paskirti “če- 

kos” viršininku?

KAUNAS [L-va] — Lietuvos 
Atstovybė Čekoslovakijoje įtei
kė čekoslovakų spaudai tokį 
pranešimą:

“Sąryšyje su naujojo Lenkų 
užsienių reikalų minlisterio 
“Echo Warszawskie” kores
pondentui interview, kuris tilpo 
ir Pragos laikraščiuose ir ku
riame ministeris tarpe kit ko 
reiškia vilties, kad Lietuva pri
losianti Tautų Sąjungos Statu
tą, Lietuvos atstovybė laiko rei
kalingu priminti čekų visuome
nėj, kad Lietuva jau daugiau 
kaip treji metai yra Tautų Są- 

I jungos Narys ir, kaipo tokis,. 
f.e tiktai priėmė Tautų Sąjun
gos paktą, bet ir lojaliai jį pil
dė, net p*fipažindamai visiems 
ginčams su kaimynais aukštojo 
tarptautinio teismo būtiną 
kompetenciją ir siūlydama Len
kijai pavesti tam pačiam teis
mui išrišti savo ginčą su Lietu
va. Tokiu budu Lietuva davė 
Lenkijai pavyzdį, kuris jei Len
kai juo butų pasekę, greitu lai
ku privestų prie teisingo Vil
niaus klausimo išrišimo.

Tasai klausimas Lenkams su
laužius toje pačioje Tautų Są
jungoje užregistrotą Suvalkų 
sutartį ir atsisakius* nuo bet ko
kio teisino, nelaimingu budu ir 
toliau sunkina Tautų Sąjungos 
ir kitų tarptautinių konferenci
jų dienotvarkę.”

Amerikos “apsaugos dieną” Ja
ponijoj bus vedama anti-ka- 
rinė propaganda.

TOKIO, Japonija, rūgs. 10.— 
Vietos Nacionalė Švietimo Aso
ciacija nutarė rugsėjo 12 dieną, 
kuri Amerikoj bus švenčiama 
kaipo “Apsaugos diena,” su ka
rinėmis manifestacijomis, Ja
ponijoj apvaikščioti kaipo “karo 
smerkiamą dieną.” Tą dieną aso 
ciacjja ruošiasi paskleisti kuo- 
daugiausiai anti-karinės litera
tūros.

UŽDARYTA BANKAS, KASI
NINKUI PASIGLEMŽUS 

$700,000 BANKO
PINIGŲ

PUTNAM, Conn., rūgs. 10. 
— First National Bank of Put- 
nam tapo valdžios uždarytas. 
Pasirodė, kad banko kasininkas 
Gilpatrick buvo pasiglemžęs 
700,000 dolerių banko pinigų. 
Kai jo suktybe išėjo aikštėn, 
kasininkas bandė nusižudyti.

POLICININKAI IR 8 STREI- 
JKIERIAI UŽMUŠTI FI

LIPINUOSE

ivizijos, besigrumiančios

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 10. — Gautais čia praneši
mais kova sukilusių Gruzijos 
žmonių prieš sovietų režimą tę
sias su didžiausiu atkaklumu- 

Sukilėliai savo rankose laiko 
vyriausį Kaukazijos geležinkelį, | delei siaučiančio krašte nedar-1 atgabens artimiausioji 
kurs eina per Tiflisą į Baku. jbo, — įspėja < 1 -- -.-j.-Itk------ i—j

Visame Kaukaze paskelbta ĮPablo Iglesias, kurs savo straip- Įjos žmonių vėl 
karo padėtis ir Maskvos valdžia'sny išspausdintame laikrašty EI (mirti.” 
skubiai ’Jiunčia Gruzijon vis 1 Socialistą apibudina dalykų pa-Į Tai tik dalis 

'daugiau raudonosios armijos ka-!dėtį Ispanijoj kaipo labai rus-(kurį vokiečių 
reivių. čia. Ypač darbų

Gruzija buvo dalis senosios'pasireiškia tekstilės, 
Rusų imperijos. 7 
nuvertus Kerenskio valdžią 
gruzinai atsisakė pripažinti bol- 'smarkiai brangti, ypatingai pa-|portuoja juos, o valstybės pini- 
ševikus ir 1918 metų gegužės brango reikalingiausieji kasdie-lgus aikvoja komunistinei propa- 
mėnesį paskelbė Gruziją nepri-^nio gyvenimo daiktai. Neturtin-1 gandai užsieny, 
klausoma respublika. Gruzijos gieji, darbo žmonių sluogsniai 
nepriklausomybė buvo Santar
vės de jure pripažinta 1921 me
tų sausio mėnesį. Vėliau, tais 
pačiais metais, Gruzijos nepri
klausomybė buvo bolševikų 
raudonosios armijos sutrempta 
ir įsteigta sovietų režimas.

Dabar gruzinų sukilėliai rei- 'daly kilo revoliucinis judėjimas, 
kalauja, kad Maskvos sovietų kuriam vadovauja Dr. Rafael 
valdžia pripažintų Gruzijos ne- ’Arizaga. Maištui gesinti iš Qui- 
priklausomybę. Jos prezidentas, * to pasiųsta automobiliais ka- 
kurs dabar yra Paryžiu j, prašė [ riuomenės dalis, apginkluota 
Tautų Sąjungos intervencijos kulkasvaidžiais. 
sulaikyti kraujo liejimą, ir ne
priklausomybes. klausimą jis 
siūlė pavesti arbitržui ]

to pranešimo, 
pasiuntinybės 

sustojimas!Maskvoj valdininkas atsiuntė 
statybos, Į savo valdžiai Berline. Nežiūrint 

Bolševikams batų, jurų ir spaudinimo pra-lto, sovietų valdžia giriasi, kad 
Įmonėse. Tuo tarpu viskas ėmė I turinti javų eksportui ir įeks-

Baisi vėsula Rumanijoj
Ekvadore kilo maištas Į Arti 100 žmonių žuvo, baisybe 

----------- | materialės žalos padaryta

dėl to kenčia didelį vargą.

GUAGAUIL, Ekvadoras, rug- 
isėjo 10. — šiaurinėj Ekvadoro

UŽMUŠĘS MOTERIŠKĘ PATS 
NUSIŽUDĖ.

Tautu Sąjungos susirin 
kimo darbai

Nemokama teisių pagalba 
beturčiams

0TTAWA, III., rūgs. 10. — 
Jesse Bravick, 36 metų, nužudė 
jauną, 27 metų moteriŠV.ę Nellę 
Jackson’itnę, kuri, pasimetus su 

?yni g.v /enu. pas savo mo- 
Užmušę; j i Bravick’as 

nusižudė.’»>'ts
11'

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 
10. — Pirmoji Tautų Sąjungos 
komisija, kuriai pavesta tardyti 
teisių klausimai, vakar priėmė 10. — Del žinios, kad arti Dease 
subkomisijos raportą, kuriame 'ežero, Cassiaro distrikte, Britų 
numatoma teikti visų šalių be-: Kolumbijoj, užtikta aukso, žmo- 
turčiams, nežiūrint jų tautybės, ' uės iš visur ėmė urmu plūsti į 
nemokamą teisių pagalbą. i tą vietą aukso ieškoti.

AUKSO ItSKOTOAI

WRANGELL, Alaska, rūgs.

BUDAjPEšTAS, Vengrija, 
rūgs. 10. — Vėsula ir smarkus 
lietus Rumanijoj padarė neap
sakomos žalos. Dobrudžoj tva
nas pusę Murfatlaro miestelio 
sunaikino, žuvusių žmonių bus 
arti šimto.

$4,250,000 ŽALOS PADARĖ 
GIRIŲ GAISRAI 

i

WASHINGTONAS, rūgs. 10. 
— Nacionalės Lumber Manufac- 
turers asociacijos apskaičiavi
mais įvykę šiemet girių gaisrai 
Kalifornijoj, Oregone, Washin- 
gtone, Montanoj ir Idahoj pada
rę $4,250,000 nuostolių.

POLITINIS PERVARTAS
URGOJ, MONGOLIJOJ

PEKINAS, Kinai, rūgs- 10.— 
Urgoj, Mongolijoj įvykęs politi
nis pervartas ir keliolika .sve
timšalių esą areštuota, skelbia 
gautas čia iš K^algano praneši
mas.

PEK1NAS, Kinai, rūgs. 10.— 
Gautais čia pranešimais Lu 
Jong-Hsiango vadovaujamos 
Čekiango armijos antroji ir tre
čioji
prieš'Kiąri&su armiją ties šang- 
hajum, paskelbusios savo nepri
klausomybę su civiliu guberna
torium čang Tsai-Jangu- 

I Kinų karo ministerija tiki 
tais pranešimais ir pranašauja, 
kad kariuomenės nepasitenkini- 

Imas padarysiąs visišką atmainą 
Lu Jong-Hsiango planuose.

20 šnipų sušaudyta.
ŠANCHAJUS, rūgs. 10. — 

Čekiango stovykloj ties Lung- 
wha šiandie sušaudyta dvide
šimt įtariamų šnipų. Tie taria
mieji šnipai, sako, planavę pada-1 
ryti puolimą Kiangnano arsena
lo ties Lungwha, netoli šang- 
hajaus.

šanghajų ginančios gen. Lu 
J.ong-Hsiango kariuomenės šta
bas skelbia, kad buvę padaryta 
pažangos geležinkelio sektore,

Čekos” vadu I i vakarus nuo miesto- 
............... i Pranešime apie kovą į vaka- 

yra smaugti visa, kas nesutinka rus nuo Taihu generolo Lu šta-1 
su bolševikų diktatūra................... L>as sako, kad jo Čekiango ka-

šitokia bolševikų spaudoj agi- riuomenė, generolo čen Jao-san 
tacija parodo tik, kad norima iš vedama, vis dar einanti priekin, 
anksto priruošti visuomenės J°s tikslas yra paimti čangčau I 
nuomonę tam, kad sovietų vai-1 fiestą, — svarbiausią poziciją 
džia galėtų pagaliau duoti Sa- Šanghajaus-Nankino* geležinke- 
vinkovui aukštą ir atsakomingą Unijoj Hes Didžiuoju kanalu. I 
valdžioj vietą- _____ _______ Lietus sustabdė kovą. j
r-- . ,' ——Į ŠANCHAJUS, i-ugs. 10. —
ĮjĮyšĮglB*,.. '<5^ ’ neapsakomai smarkaus lie-

jt—i taus mūšiai šanghajaus apielin-j
SžJ' Ec PmI psiliovė. Visa kovos zona pa-

skendo vandeny ir medvilnės bei Į

Aeroplano katastrofa

HONOLULU, rūgs. 10. — 
Trys policistai ir septyni ar aš- 
tuoni filipiniečių streikininkai 
buvo vakar užmušti kilusiose 
Hanepepe mieste, Kanai saloj, 
riaušėse. Kautynės įvyko, kai 
streikininkai bandė nuvyti ske- 
bus nuo vienos plantacijos, o po
licija ėmė skebus ginti.

kad ne vienas 
pasmerktųjų 

nū- 
su- 
va-

Kelionėj iš Maskvos į Karaliau
čių nukrito žemėn; 8 pasažie
riai sužeisti.

MATSUI—-NAUJAS JAPONI
JOS AMBASADORIUS 

AMERIKAI

BERLINAS, rūgs. 10. — Visa 
sovietų Rusijos spauda staiga 
ėmė garsiai kalbėti, kad butų 
nebloga padaryti Savinkovą, — 
tą patį žmogų, kurs buvo atkak
lus bolševikų priešas ir kurį an- 
dais ”čeka” buvo pasmerkus su
šaudyti, bet, jam prašant kaltės 
dovanojimo, mirties bausmė bu
vo pakeista dešimčia metų kalė
jimo, — taigi tą patį Savinkovą 
padaryti dabar “i------ -----
“kontr-revoliucijai” naikinti, tai

SMOLENSKAS, Rusija, rūgs. 
10. — Astuoni pasažieriai, ke
lionėj aeroplanu iš Maskvos į 
Karaliaučių, Prūsuose, bemaž 
nežuvo, kai šiandie jų aeropla
nas, Fokkero konstrukcijos, nu
krito žemėn, netoli Smolensko. 
Visi pasažieriai, tarp jų ir ge- 
neralis maskviškio Raudonųjų 
Profesinių Sąjungų Internacio
nalo sekretorius Lozovsky buvo 
skaudžiai sužeisti. Aeroplanas 
buvo sudaužytas.

TOKIO, Japonija, rūgs. 10. — 
Kalbama, kad nauju Japonijos 
ambasadorium Jungtinėms Val
stijoms vietoj atsistatydinusio 
Ilanihafos busiąs paskirtas ba
ronas Matsui, buvęs užsienio mi- 
nisteris.

SAN JUAN DEL SUR, Nika- 
ragua, rūgs. 9. — Generolo Gre- 
gorio Ferreros vedamos Hondū
ras© revoliucininkų jėgos žy
giuoja į krašto sostinę Teguci- 
galpą. Valdžios kariuomenė pa- 

1 siruošus atmušti puolimą.

Greičiausiąs Pinigų
Pasiuntimo Budas

į/ •/ ? -r-nJ mm, J"ii taus mūšiai sangnajau;
C J kėj psiliovė. Visa kovos

.J-..skendo vandeny ir medv>.*^
Chicago ir apielinkė. — Ne-lrygįy laukai pasidarė neišbren-

pastovus oras, reikia laukti lie- Ljamas lieknas, 
taus; vis taip pat šalta; viduti
nis, didžiumoj šiaurėryčių ve- Kareiviai pribausti neplėšti.
jas. Svetimšaliams, Ikurie ijasilje-

Vakar temperatūra vidutinai |^a mūšių zonoj, nėra dideli’o pa
siekė 54° F.

Šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 7:10 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 10, užsienio pi

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

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

.. $4.45 

. $4.94 
$17.C0

$4.PR 
. $5.23 
$10.3U 
$13.75 
$38.25 

. $2.52 
$2(5.60 
$18.78

vojaus. Abiejų tarp savęs beko- 
vojančių armijų kareiviai ašt
riausiai pribausti neplėšti ir 

[nedaryti nieko bloga svetimša
liams. Už kiekvieną tokį nusi
kaltimą laukia mirties bausme. 
Del nepaklausymo to įsakymo 
jau keletas kinų kareivių buvo 
sušaudyti.

HOLLAND, Mich., nigs. 9.— 
šį ryt gaisras sunaikino čia 
prieplaukoj garlaivį South Ame
rican, vieną puikiaujių didžiai
siais ežerais plaukiojančių pasa- 
žierinių garlaivių. Nuostolius 
skaito apie 500,000 dolerių.

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

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini* 
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Braddock, Pa “žinojimu“ jis' neįstengė pasi
rodyti, nęs jam reikia dar abė

cėlės mokintis. Drąsiai galiu pa
kartuvių inžinierius Braddocke. ksisakyti, kad Kenoshoj nėra 

Skelbia kryžiaus karą visiems ’ kas mane “sukritikuotų“, iš- 
bedieviams. šeimynose kelia- ėmus gal akuliorinį bolševikų 
mi nesutikimai. T 
vargai dėl kunigo.

kp. nebepriguli; jis dabar vis 
peikia, Kad ten nesą tvarkos ir 
kad choras pairsiąs. Bet choras 
kaip gyvavo taip ir tebegyvuo
ja, o jis jau išlėkė iš jo. Kiti 
Maskvos sekėjai irgi kiša savo 
nosis į visas draugijas ir vis 
jieško negenimų, ^čia ne taip, 
ten ne taip, čia netvarka, pa
tarčiau taip....“ Draugučiai, jei 
jums netinka nebūkite, eiki-

Parapijonų 1 korespondentą Joną Štryšką, ku- te ten, kur jums gerai, o mums 
Į ris nors tik kaip višta ant są- *r &a gerai. “Važiuokite į Mas-

-----------  1 šlavyno tepasirašo, vienok nuo-
Garsusis keikūnas ir kartu- Į latos rašinėja į bolševikų Vilnį 

vių inžinierius kun. Garmus jau ; įvairias pramanytas korespon- 
Braddocke. Į čia jis atsikraustė dencijas ir tai taip parašytas, 
apie porą mėnesių atgal ir jau kad niekas jų negali suprasti- 
spėjo pasižymėti savo įgimtais štai vienoj savo korespondenci- 
“gabumais” — naikinimu betlie-1 joj jis šoka akėti Varnį, o pas- 
vių. Tam jis vartoja visas savo kui užkliudo manėj buk <lel ma- 
įprastasias priemones — keiki- (nes koncerto pinigai žuvo ir nė 
mus, plūdimus, žinoma, neišken- iš šio, nė iš to pradeda siūlyti 
čia neprisiminęs ir apie kartu- $10 Liet. pol. kaliniams, arba aš 
ves- Vis tai dėl didesnės garbės turys tą sumą paaukoti tam pą- 
Dievui! Įčiam tikslui. Keistas tas kores-

To jagamestelio darbavimosi pondentas. Ne veltui jis .niekur 
pasekmės jau matomos. Bet tik neranda sau vietos ir niekas jo 
jos Dievui garbes neteikia grei- nenori. Jau ir prie S. L. A. 212 
čiausia eina ant naudos velniui.; 
Sukvailintos davatkos net ir 
prievartos stvėrėsi nuvaryti me
namus bedievius į bažnyčią 
ir “atversti prie Dievo“. 
Delei to netik nesutikimų buvo, 
bet prieinama ir iki muštynių. 
Šeimynose irgi vaidai, barniai ir 
muštynės prasidėjo. Tai vis kun. 
Garmaus “darbavimoši” pasek
mės. Tuo Gaimus ne dievams, o 
tik kokiam ragučiui pasitarnau
ja.

Braddocko lietuviai neturi lai
mės su kunigais. Kiek laiko at
gal čia klebonavo kun. A|bro- 
maitis, kuris labai mėgo girtau
ti ir lėtai kada būdavo blaivas. 
Jis turėjo pasišalinti iš parapi
jos. Už kiek laiko jis pasimi
rė.

Paskui buvo čia kun. Tamu- 
liunas, bet^ir su juo buvo tos 
pačios bėdos. Del jo didelio gir
tavimo parapijonai turėjo daug 
negarbės ir vargo, kol jį iš pa
rapijos iškrapštė, žmonės kal
ba, kad buk kun. Tamuliunas li
kęs ir iš kunigystės pašalin
tas.

Per tūlą laiką Čia kunigo vi
sai nebuvo, o dabar susilaukė to 
garsaus keikūno Garmaus. Bet 
ir šis nieko daug negalės nu
veikti, tik dar labiau supiudys 
žmones.

— Korespondentas.,

kva“, o tada ir kuopoje bus- ra
mybė ir sutikimas- Jus kitus va
dinate spešelninkais, apgavikais 
ir t. t. Socialistai ir tautininkai 
dar nieko neprigavo, o komunis
tai... geriau jie apie apgavystes 
ne nekalbėtų.

šiame susirinkime $4 dovaną 
laimėjo A. A. Pakšys.

Darbai šiuo sykiu čia po bis- 
kutį pradeda gerintis, bet be
darbių visgi yra gana daug.

— Kaz- Blaževičius.
===?

Dar Viena Naujiena
DEL LIETUVIŠKOS VISUOMENĖS 
Didžiausioj Chicagos Lietuviu kolonijoj 

Bridgeporte atidarome

ŠI MOTERIS
l'ASILIUOSAVO

nuo ranuiMy
Su pagelba Lydia T. Pink-; 
ham’s Vegetable Conipound.

Labai gera pasaka.
Dover, Del. — “Aš norėeiaii, kad 

kiekviena moteris vartotų jūsų gy-į 
duoles, nes jos pa
darė man labai 
daug gero. Aš tu
rėjau sutraukim-uą 
ir apmirimus ir 
labai didelius skau 
smuiį. Vieną dieną 
aš atlankiau savo 
kaiminkos namą ir 
ji pasakė man kad 
aš vartočiau Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegetable Com- 

pdund. AŠ tuojau nuėjau j krautuvę 
ir nusipirkau butelj tų gyduolių -ir 
paėmiau pirmą dožą prieš vakarienę. 
Ir aš vartojau jas iki šipl ir jus be
veik negalite tikėti kaip skirtingai aš 
jaučiuosi. Aš kaip kada norėjau at
sigulti į lovą ir gulėti ir kuomet aš 
pradėdavau šukuoties, tai nuvargda- 
vau į keletą minutų. Jus suprantate 
kaip blogai aš jaučiuosi. Aš būdavo 
einu gulti apie 8 vai. vakare ir atsi
keldavau apie 7 vai. ryto ir jausdavau 
nuvargusi. Dabar aš galiu dirbti vi
są dieną ir neinu gulti iki vienuolik
tai valandai ir visuomet jaučiuosi ‘la
bai gerai. Vasarą dirbu visą savo 
namų darbą, o žiemą einu į dirbtuvę. 
Aš pasakiau apie tai daugeliui mano 
draugų ir trys atėjo pasako man, kad 
jos jokiu budu negalėtų būti be Vege
table Compound’’. — Mrs. Samuel 
Murphy, 219 Cccil St., Dover, Dela- 
ware.

Mrs. MICHNIfVICZ- VIDIKIENE!
akušerka i 

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.!
Tel. Yaęd^ 1119 

i Baigusi akuše- 
Į rijos kolegiją, 
ilgai praktiku- 

i vusi PennsyJ- 
vanijos iigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prie#' 
gimdymą, laike 
gimdytno ir po 
gimdynio.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
Ir merginoms, 
kreipkitės o ra-

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

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

Optomotrls:
Tel. Bouievnrd 64*7 
4840 So. AslllAnd Avė. 
Kapipa:. 47-toi ant 2 

lubv.
1801 ilhu! Island Ava. 
Phone' Roosevelt 2025

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Tel. Blvd. 8138 
M. WoitkewTcz 

BANIS 
AKUfiERKA 

Turiu patyrimą 
^ąsekmingaĮ pa 
arnąuju mote 
ims’ prie pirpcly 
no Itiekvienane 
Atsitikime. qie:
Xia ypati.šką pri- 
^urėjimą. Duodu 
nutarimus mote
rims ir mergi 
toms dykąi.

3113 South 
Halsted St.

«-0R. HERZMAN-®
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. <

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vąikų pagąl 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 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Canal
I 3110. Naktį

\ Drexel 0950
f Boulevard 4136

Telefonai:
—

Auditorium
Chop Suey

Lietuvišką ir Amerikonišką

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

Prie šios Įstaigos prisidėjo su visu savo - patyrimu 
šiame biznyje ir savo gabumais lietuvis George 
B c n d e r, tuomi parodydamas, kad ir lietuviai šian
dien jau gali atlikti didelius darbus biznyje.

I

Atidarymas šios įstaigos įvyks —

GREITA KELIONĖ LATVIA
White Star Line

Greičiausia kelione Lietuvon.
N. Y. — Cherbourg — Southainpton 
Išplaukimai subatonrds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olyinpic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line

j . White Star Line
N. Y. — Plyinouth — Southamptoa — 

Cherbourg — Ilumhurg
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
Baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

i Antwerp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukiteiprie vietinių agen
tų arba . , .>. ■•■i v U. nfu ‘ •>
Pasažierių Departamentas

127 So. Stato St.. Chicago. III.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St. ?

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinskį 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Afdand Avė, 

arti’47 gatves '
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, 111016131 ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinoia
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Mjdway 2880
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. k

S. L FABIONAS 00.

809 W. 351h SI., Chicago į
Tel. B& .levard 0611 ir 0774 J

PADAROM PIRKIMO IR PAR- |
DAVIMO RAŠTUS. į

Pasekmingai siunčiam pinigus i r 5 
<6 Parduodam Laivakortes. * "

K. GUGIS
ADVOKATAS -

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
- ----- ---------- -------------------- „■

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122'
127 N. Dearborn I Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedelio vakare: 
4601 S'o. Marshfield Avė.

Kenosha, Wis.
------------7— z

Liepos 6 d. S. L. A- 212 kp. 
laikytame susirinkime laike 
įvairių raportų, prieita prie S. 
L. A. 10-to apskričio. Raportą 
priimta, bet komunistai užsispy
rė papeikti 10-to apskričio val
dybą, kam ji atšaukė “delega
tą“ Į S- L. A. Seimą.* Kartu vie
nas įnešė' atšaukti kuopos ko
respondentą, nes jis buk netei
singas žinias rašąs. Tai butų dar 
nieko, bet komunistai labai su
pyko kam jis juos pavadino 
“Maskvos uodegomis“. Todėl jie 
korespondentą atšaukė ir dar 
tarėsi nubausti, bet pirmininkas 
juos sustabdė. Nabagai, sanna- 
tijas ir savo vardo. Tame susi
rinkime nieko svarbaus nebuvo. 
Dovanos niekas nelaimėjo. Tik 
kad korespondentą atšaukė. Pa
skui .po stubas vaigščiodami gi
lėsi savo ^didvyriškumu”.

Tautiečiai girdėdami komuni
stų pasigirimus, ant komunistų 
labai užpyko ir sekamame kuo
pos susirinkime rugp. 3 d. did
žiuma balsų atšaukė pirmesni 
tarimų.- ir korespondentų, paliko 
senojoj vietoj — prie jo seno
jo darbo. Vienas šaukė, kad buk 
neteisingai balsus suskaityta, 
nes pas komunistus visados bū
na “neteisingai“. Gaila tų žmo
nių, kurie ne savo protu, o dik
tavimais iš Maskvos gyvena.

Korespondentas ištarė ' ačiū 
tautiečiams, kad jie nesidavė sa
ve komunistams suklaidinti ir 
pasakė, kad jis neskaito sau už 
j$rbę korespondentu būti, , kaip 
k$d komunistai mano, ,bet 'eina 
tint jo uždėtąsias pareigas sulig 
savo geriausios išgalės.

Vienas komunistų dar gar
siai šukavo, kad jis galys Bra- 
Žesičių sukritikuoti, bet savo

UŽKviečiame visus Chicagos ir apielinkės lietuvius, 
jaunus ir senus, bagotus ir biednus, — visiems bus 
vienodas malonus patarnavimas ir skanus valgiai. 
Tai bus viena iš puikiausių ir švariausių Lietuvių 
valgyklų Amerikoje. Puikiausia muzika grieš visa
dos ; bus vieta ir dėl šokių. \ j. ' I

NEPAMIRŠKITE ATIDARYMO DIENOS

AUDITORIUM CHOP SUEY
G. B.ender ir P. Paliulis, Savininkai 

3202 Soo Halsted Street, Kampas 32-ros 
ANTROS LUBOS

Vien tik Lietuviu krautuvė

ILSO
STO 

istedSt

..................... ... * »i ...................   ■" i .... ................ .... .....................

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 (W. |7th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirndau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Bcrlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

ADVOKATAS
11 S. Lą. Sžille St., Room 2001

Tel. Raridolph 1034 — Vai. nuo 9-6 
♦ Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedelio ir 

Pėtnyčios.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 ♦
Naktinis Tel. Drcxel 2279

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
, X

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki
8 valandai vakare.

u ' ■ ' ■ .............................

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

6
8

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2?21 22nd St., arti Lcavitt St.
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

SAUGOKIT AKIS SAVO VAIK
Duokit egzaminuoti tuojaus

Egzaminuoja Veltui
Akiniai Vaikams tik $1.00.

Kreipkitės pas lietuvį daktarą

Walter Pas, Specialistas Akip
8462 Comniercial Avė., . So. Chicago, III. \

Tol. Saginaw 3065.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokatė 

4454 So. Western Avė.
Telefonas Lafayette 4089

Valandos: Nup 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.C...1, .1 .11 m ..n i^hi „ii i i |i,i, i

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notajry Public 

8405 Deodor Street 
Phųne: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Bazidencijps tel. Drexel 9J91

Dr. A. A. Roth
. •- I

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisus: 3103 So. Halsted St., Cbicagu 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomis iš šventadieniais 19—12 dien.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda tylas vUuoet Tei&mur*#, Scnaml- 
nvol* Abstraktus. Padaro virklmn ir 
pardavjmu Dokumentus ir latalioiiunna

7 .South Dearborn Street 
Trietenas Randolph 32«L 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Taietonaa Canal 1M7.

tTegul jūsų automobilius va
žiuoja *40 mylių su vienu 

galionu gasolino
S1OUX FALLS, So. Dah — The 

VVestern Specialty Company šio mie
sto paskelbia, kad ji padarė labai ge
rą išradimą, kurį gali vartoti kiek
vienas automobilistas visoje šalyje ir 
gali .daugiau negu padvigubinti auto
mobiliais važinėjimą su kiekvienu iš- 
vaituojamu gasolino galionu ir tuo 
pačiu sykiu gali prašalinti karboną 
iš motoro. Kuomet tas instrumentas 
yra pridedamas, tuomet galite auto
mobiliu važiuoti 40 mylių su vienu 
galionu gasolino — padaugina auto
mobiliams jėgą ir prašalina visus 
spark nemalonumus.

Tas pigus mažas instrumentas yra 
automatiškas ir save reguliojantią ir 
ji gali lengvai pridėtu bile kas į kes 
lėtą minutų, be jokio kalimo arba sky
lių gręžimo. t

Valdytojai kompanijos pareiškia, 
kad perstatymui to naujo išradimo, 
jie maloniai sutinka atsiųsti sampe- 
Ij jų pačių atsakymu kiekvienam au- 
tomobiliaus savininkui kiekviename 
mieste, kurie gali parodyti savo kai
mynams ir padaryti didelj biznj, ku
ris tuojau padidės, kur tik tas instru
mentas bus parodytas.

Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są pas Western Specialty Co., 1671, 
Lacotah Bldg., Sioux .Falls, So.4Dak., 
ir gaukite dykai pasiūlomą sąmpe-

....... . ......... ....... —’■ 1 n
Tel.' Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Raiko lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. .38-th St., Chicagę, III, 
-- ——*—

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukec Avė, and 
461 N. Halsted St.

Haym.rket 1018, Hayaiarket 42fi1

Z

tELEKTRA
ftrtesą Ir pajiagą ■ūžėdama B Mnu* k nauju# samaM, taipgi 

hiTMi. Caąh arba ant iimokijlmo.
Pbrmatiiii Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.5 Ine
A. BARTKUS, Prw,

1619 W. 47th SU TeL Brmtevaril 7101,1892. Ch^as^.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 g. Ashland Avė.,
netoli 46tli St. Chicago, III.

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 ly
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 v.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Liet u vys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avc.

Tel.: Pullman 6377

Tel. Dearborn 9057

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brlghton Park 
į Ėridgeportą

3265 So.
Valandos nuo 9
Subatoje nuo 9
Nedėliojo nuo 9

i—. ..........................i 11.. ............... ......

Halsted St.
ryto iki 9 vakare, 
ryto iki 6 vakare, 
ryto iki 12 dieną.

• ---------------------------------------------------------------------------------------

Francuziškas Daktaras

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 » 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
z 77 W. Washingtc»n St.
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

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. Kemeža, 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:

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

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

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Macūonaldas apie sočia- kaa
lizmo tikslą

(Ištraukos jo pasikalbėjimų 
laikraštininku E. P. Bell)

Verte A. žymontas

(Tęsinys)

ir sugebėtų. Todėl partijos orga- tinti tarpe darbininkų. Užsisa- 
nizacijos neturi būt skaitlingos.
Ir aš manau labai klaidingai da
ro tie draugai, kurie visose vie
tose ieško pirma partijai žmo
nių ir steigia pirmiau būtinai 
partijos kuopą, ne profesinę są
jungą. Ne partija ir ne sąjun
ga tikslas musų kovos. Mes ko
vojame, kad išsiliuosuoti iš 
skurdo ir iš tamsumo. Partija 
ir sąjungos tik kovos įrankis. 
Todėl kiekvienoje vietoje stei
giamą arba partijos kuopą arba 
profesinę sąjungą visuomet at
sižiūrėdami į tai, kuri daugiau 
suteiks naudos darbininkams 
prie esamų sąlygų.

: (“S. D.”) Meninas.

gus į tokius dalykus, jis ne prak
tikuoja kapitalizmą, bet jis vy
kina Socializmą.

— Kokia jūsų nuomonė link 
tinginumo?

Aš priešingas tingėjimui. Aš 
stoviu už energiją. Aš stoviu už 
didelius, prakilnius dalykus ir 
sunkų darbą. Socializmas nėra 
tėvas tingėjimo. Kapitalizmas 
yra tinginių tėvas. Kapitaliz
mas moka tiktai tokias algas, 
kokias darbininkai gali iš jo iš
spausti. Suprantama, darbinin
kai irgi sako: Mes jums duosi
me tiek patarnavimo, kiek jus 
galėsite iš musų išspausti, štai 
jums ir yra sutartinas darbas. 
Čia negali būti susitarimo ir jo
kio malonumo darbe. Socialis
tai tam priešinasi ir nori pada
ryti, kad visiems butų malo
niau.

— Ar socialistai įsteigs dide
lę biurokratiją?

Socializmas reiškia biurokra
tiją tiktai tiems, kurie nesu
pranta jo arba klaidingai per- 
stato jį. Mes nenorime permai
nyti Britanijos industrijos. Da
bartiniai prirengimai bus priim
ti tiktai su tuo skirtumu, kad 
žmones atstovaujantys darbi
ninkus — valdytojai, technikai 
— gaus sau tokius darbus, prie 
kurių jie labiau tiks. Darbinin
kų atstovai taipgi turės balsą 
prie tvarkymo dalykų. Sutari
mas ir koperacija užims vietą 
kom peticijos.

Socialistai nėra dogmatikai. 
Jie neturi noro perdirbti fak
tus, kad jie tiktų prie jų teori
jos. Mes esame kantrus ieško
tojai ir pionieriai; bandome su
rasti kelius, kuriais žmonės ei
dami, prieitų prie tobulos drau
gijos surėdymo. Gal būt mes ne
mąstome taip aiškiai, kaip mu
sų senesnes gentkartės mąsty
davo. Aš tuo noriu pasakyti, kad 
socializmo mokykla yra sena ir 
nauja. Mes prigulime prie nau
jos Socializmo mokyklos. Mes 
turime tą patį nusistatymą link 
žmonių draugingumo; • tokį pat 
nusistatymą teisių, bet mes tu
rime geresnius planus to viso 
atsiekimui. Mes norime savo te
orijas gyveniman įkūnyti.

— Ar pas jus yra klasių skir
tumai ?

Ne. Musų priešai, tai turi kla
sių skirtumus. Jie tiki į tai ir 
jie skelbia apie privilegijuotą 
klasę. Vietoj skirtumų klasių, 
mes norime jvykdinti tikrą 
draugingumą. Mes manome, kad 
visi žmonės priguli prie aprube- 
žiuotos draugijos. Bile kokia I' 
kita draugija, tai yra silpna ir 
neteisinga. Mes negimdome kla
sių kovos. Kapitalizmas gamjna 
ir nuolat gjfmins klasių kovą; 
taip kaip varna vis perės var
niukus.

— Jūsų supratimas apie So
cializmą yra demokratinis?

Socializmas ne tik yra demo
kratija, bet tai vienatinė demo
kratija. Musų senos partijos, 
konservatyvų ir liberalų, yra 
tiktai dalinai demokratinės. Sa
vo budu, jos yra daugiau oligar- 
kiškos. Jos nestovi už tai, kad 
žmonių valdžia butų žmonėms; 
jos stovi už tai, kad tam tikra 
dalis-klasė žmonių, valdytų ki
tus žmones. Vien tiktai Socia
lizmas pėrstato gryną ir tikrą 
žmonių valdžią ir demokratiją. 

Jokia šalis negali būti demo
kratinė, jei ji negali viską val
dyti naudai visų, bet ne sauje
lei išrinktųjų.

(Bus daugiaus)

Ar Partija ar Profesinės 
Sąjungos?

kyti galima tiesiai iš Socialistų 
Partijos ofiso, 2653 W. Wash- 
ington Blvd., Chicago, III.

kitose vietose gresią badas ir 
todėl gyventojams bus teikia
ma pagelba iš valstybinių lė

šų. . •

šiandien niekas neginčys, kad 
darbo žmonėse socialdemokratų 
įtaka auga. Nežiūrint darbo fe
deracijos ir komunistų labai ar
šaus puolimo, darbininkų akys 
kreipiasi vis labiau ir labiau j 
musų pusę. Todėl reikėtų palie
sti klausimą, kaip organizuoti 
darbininkų mases. Iki šiol mu
sų Partijos centre yra dvi nuo
monės tarp savęs pusėtinai 
skirtingos. Vieni mano, kad rei
kia steigti kur tik galimą par
tines kuopas ir, taip sakant, jo
mis ko labiausia rūpintis. Į pro
fesines sąjungas žiuri su nepa
sitikėjimu, jas įtaria, jų bijosi. 
Kiti gi draugai mano, kad rei
kia ypatingos domės kreipti į 
profesines darbininkų sąjungas. 
Partijos gi kuopos turi būti ne
didelės, į jas reikia priimti tik 
susipratusius narius, šios antro
sios nuomonės laikosi ir rašan
tis šias1 eilutes. Delko?

Kad darbininkai galėtų su sa
vo priešais kovoti reikalinga, 
kadi darbininkų butų kuodau- 
giau suorganizuota. Ar galime 
mes tikėtis šiandieną, kad veik 
visi darbininkai stos į socialde
mokratų partiją? Niekuomet 
Partija, jokia partija negali duo
ti paprastam darbininkui ap
čiuopiamas naudos. Paprastas 
darbininkas niekuomet nesu
pras, kam reikalinga partija. 
Nes paprastas darbininkas, kaip 
ir kiekvienas paprastas pilietis, 
niekuomet gerai nesupras, kam 
reikalinga politika, kam, tos 
įvairios partijos, koks tarp jų 
skirtumas', ko kiekviena partija 
siekia. Todėl, jeigu mes kur nors 
įsteigiame skaitlingą partinę or
ganizaciją, tai greitai pamato
me, kad ta kuopa pagyvenus 
trumpesnį ar ilgesnį laiką pra
deda apsnųsti. Nariai neturi 
darbo, susirinkimai darosi ne
įdomus ir geriausiame atvėjuje 
iš skaitlingos kuopos liekasi ke
letas prijaučiančių. Tokiu budu 
visas darbas buvo per niek. 
Kelionė, organizavimas, visos 
pastangos vėjais nuėjo. Gal tū
las mėgėjas smulkių dalykų pa
sakys, kad vis tik be pėdsakos 
nežuvo. Gal. Bet darbas neapsi
mokėjo.

Profesines sąjungas kiekvie
nas darbininkas nors ir mažiau 
išsilavinęs greitai supras, į jas 
su noru stos iir įstojęs sąjun
gos tvirčiau laikysis negu par
tijos. Delko? Dėlto, kad darbi
ninkas mato sąjungos naudą. 
Sąjunga kovoja už kasdienius 
darbininkų reikalus. Pažiūrėki
me į pasaulį. Visur milijoninės 
darbininkų profesinės sąjungos. 
Jos begalo daug davė užsienio 
darbininkams. Delko musų gelž- 
kelio darbininkai ir tarnautojai 
gauna mažas algas, delko juos 
liuosuoja viršininkų nuožiūra, 
delko jie — tūkstančiai dirban
čių svarbiausioj. darbo šakoj, 
neturi jokios įtakos ir jokios jė
gos? Dėlto kad jie neturi savo 
profesinės sąjungos. Miestuose 
nedarbas, šimtais ir tūkstan
čiais vaikščioja žmonės per die
nas ieškodami uždarbių. Nėr 
darbų. Namie laukia šeima be 
duonos. Ar valdžia ar savivaldy
bės šelpia juos? ar duoda jiems 
darbo? Ne. Delko? Dėlto kad 
miestų darbininkai neorganizuo
ti profesinėse sąjungose. Pair
ti j a niekuomet profesinių sąjun
gų neatstos. Todėl kiekvieno atr 1 
sakomingo partijos veikėjo šven- i 
čiausias uždavinys steigti ir pa- 1 
laikyti profesines darbininkų są- i 
jungas. *Tik per sąjungas darbi
ninkai pakels savo gerovę. Su 
profesinėmis sąjungomis atsi
ras darbininkuose gyvenimo. 
Bus noro kovoti. Bus vilties lai? 
mėti, Į partiją gi reikia imti ne 
visus, bet tiktai susipratusius 
darbininkus, kurie gali jau būti 
šiokiais tokiais vadovais kitiems 
darbininkams. Partija reikalin
ga tiktai tiems darbininkams, 
kurie nori tolyn žengti, kurie tu
ri daug jausmo ir noro kovoti ir lapių. Viso yra 32 skirtingi 
dirbli dėl labo kitų savo klasės straipsniai ir yra labai gera li- 
draugų. Tokių žmonių nėra la- .teratura. Kiekviena kuopa turė- 
bai daug, kurie netik norėtų bet tų tų lapelių užsisakyti ir plar

PENNSYLVANIA
‘ ---------------

August Cleassens yra dabai’ 
Pittsburghe. Jis čia laiko pra
kalbas visose dalyse miesto, agi
tuoja už La Follette. žmonių į 
jo prakalbas renkasi labai daug. 
Pritarimas darbininkų yra la
bai didelis. Literatūros išplati
nama ir parduodama irgi daug. 
Rugsėjo 7 dieną buvo surengta 
čia didelis protesto mitingas 
prieš karą. Kalbėjo dar ir kitas 
kalbėtojas, būtent Ross D. 
Brown.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

Kybartai. Rugpiučio 2 dieną 
buvo Kybartų L. S. D. P. narių 
susirinkimas. Likviduoti kilę or
ganizacijos narių, tarpe nesusi
pratimai. Li.

Svarbus obalsis NEW ENGLAND 
DISTRIKTAS

Tytavėnai. (Raseinių apskr.). 
Kaip miestelis taip ir apylinkės 
gali pasigirti savo gražia gam
ta.

Bet visuomeninis gyvenimas, 
ypač darbininkų tarpe ne kažin 
kaip čia yra pažengęs. Nema
žas jaunimo skaičius ypač mer
gaičių yra įtraukiąs į “pavasari
ninkų” pinkles, kurių beveik 
vienintelis darbą — tai rengti 
gegužinės.

Čia yra ir socialdemokratų 
kuopa, kuri narių skaičium kad 
ir nedidute, bet turėdama ener
gingų draugų, dirba kiek galė
dama. Skleidžia tarpe darbinin
kų klasinį susipratimą, platina 
partinę literatūrą ir t. p.

Ypač Tytavėnų draugai nusi
skundžia kad neturi iš C. K-to 
jokios paramos — nei nurody
mų, nei atstovas neapsilanko.

Bet tytavėniškiai draugai ne
nustoja gero ūpo dirba ir dar
bininkai daugumoje pri jaučia 
socialdemokratams.

Be to su laiku manoma čia 
įkurti soc. Jaunimo S-gos “žie
žirba” skyrių, kas beabėjo daug 
padės bendram socialistiniam 
darbui.

Pasisekimo draugams darbu, 
kur ir buvo taip energingai 
pradėtas.

J. Vargdraugis.
Seredžius. Liepos 6 dieną pas 

-dr. Savicką įvyko ž. U. D. P. 
S-gos narių susirinkimas. Na
rių susirinko nęskaitlingai ir to
dėl svarbieji dienotvarkės klau
simai liko atidėti sekančiam su
sirinkimui. Susirinkime dalyva
vo ir atvažiavusi iš Kauno dr. 
Purenienū. Ji padarė pranešimą 
apie darbininkų profesinį judė
jimą ir po to atsakinėjo į pa
klausimus. Susirinkusieji susido
mėjo ir klebonų algomis: juos 
ypatingai nustebino tas, kad 
klebonai gauna iš vyriausybės 
tokią pat algą kaip ir polįęijųs 
viršininkai. Stebuklingas supuo
limas. i

Susirinkimas pavedė Sky
riaus Valdybai, kad artimiausiiU 
laiku sušauktų Seredžiuje mi
tingą.’ t ...

Keliauninkas.

• Ylakiai. Mažeikių apskr. š; n), 
liepos mėn. 30 d. įsikūrė Yla
kių vai. LSDP, organizacija. Jau 
pirmame pasitarime vietos drau
gai ypatingai kreipė domės į 

ateinančius rinkimus į savival
dybes. Tuo reikalu priimtas ata
tinkamas nutarimas ir galuti
nam šio klausimo išsprendimui 
šaukiamas. Pasitarimas rugpiu
čio 10 d. Steigėjai tikisi arti
miausiu laiku išplėsti organiza- 
ciją ir sustiprinti jos veikimą. 
Linksmos žinios. Darbininkiška 
socialdemokratų Partija didėja 
auga, stiprėja. Kas kart vis nau
ji draugai stoja kovon su bur
žuazija ir kapitalistine tvarka.

Socialdemokratų partija ir vi
jos draugai, eidami į besiar

tinančius savivaldybių rinkimus, 
gerai žino, ko siekia musų par
tija savivaldybėse. Tuos klausi
mus, kurių dėliai musų draugai 
kels kovą savivaldybėse, seniai 
yra pasižymėjusi musų partijos 
konferencija. Juos yra paskelbęs 
musų partijos organas, juos 
kartosime musų rinkimų lape
liuose, susirinkimuose ir mitin
guose. Tie visi klausimai yra mu 
sų rinkimų platformoje pažymė
ti. Jie liečia gyvenamųjų butų, 
kurd, nedarbo, prieglaudų, svei
katos, švietimo, savivaldybių mo
kesčių sutvarkymą. Musų drau
gai savivaldybėse statys tuos 
klausimus taip ir reikalaus to
kio jų išrišimo, kad iš to butų 
naudos Lietuvos darbininkams, 
tarnautojams, bežemiams j r ma
žažemiams ūkininkams.

Vienok, eidami į rinkimus, 
mes neprivalome užmiršti dar 
vieno musų obalsio, būtent: Ša
lin reakcija ir klerikalizmas (ku
nigų viešpatavimas) tegyvuoja 
demokratija (žmonių valia) ir 
jos teisės! Tik pažiūrėkime, kas 
dėjosi pastaraisiais laikais Lie
tuvoje. Klerikalai (krikščionys 
demokratai, federacija ir ūki
ninkų sąjunga) dėjo visų pa
stangų, kad sugriautų savival
dybes. Jiems pavyko susilpninti 
valsčių ir apskričių savivaldy
bes sustiprinus jose apskrities 
viršininką. Apskričių viršinin
kai pirmininkas apskričių val
dybose; jie rinksis ir tvirtins 
valsčiamsi viršaičius, jie prižiū
rės valsčių veikimą, žodžiu, po
nai, paskirti iš Kauno, vykdys 
vietose Kauno nurodymus įr pa
geidavimus, nors jiems tektų 
dėlto eiti prieš žmonių valią ir 
skausti žmonių gyvuosius rei
kalus. Viršininkas, vien tik Mi- 
nisterio įgaliotas, apmokamas 
pačių žmonių sudėtais pinigais, 
daug daugiau svers negu visos 
žmonių išrinktos savivaldybės. 
Reiškia valdininkas pastatyta 
žmonių valios priešu, šitą mes 
vadiname žmonių teisių (demo
kratijos) naikinimu. Demokra
tijos teises naikina klerikalai; 
taigi musų rinkimų obalsis ir 
turi būti: šalin demokratijos 
priešininkus, mirtina kova kle
rikalams.
* Klerikalai (krikš. demokratai, 
federantai ir ūkininkai) gerai 
žino pieną palieję, atėmę žmo
nėms jų teises. Todėl jie eis į 
rinkimus svetimais vardais pri
sidengę. Taigi bukime atsargus 
ir nebalsuokime už nežinomus 
mums sąrašus, nes juose gali 
būti žmonių teisių .priešininkai 
— krikščionys ir federantai. Ei
dami j rinkimus, aiškinkime vi- 
siems klerikalų ■ pragaištingus 
darbus. Rinkime tik žmones, pa
statytus socialdemokratų sąra
šuose.
(“S. D.”) Kaimo darbininkas.

persi New England Distrikte 
paskutinius 3 mėnesius parduo
ta mėnesinių mokesčių ženkle
lių 6</2 sykių daugiau negu tuo 
pačiu, laiku pereitais metais. La
pelių čia ketinama išplatinti ne
mažiau kaip milijoną. Draugai* 
Naujoj Anglijoj džiaugiasi, kad 
jiems labai gerai sekasi agita
cija.

Socialistai jaučia ir mąsto, 
[ visi protiniai ir fiziniai dar

bininkai yra žmonės. Jie nega
li visa savo siela ir pajautimais 
atsiduoti industriniam pavergi
mui- Jų idėjos ir svajonės sie
kia daug toliau už ekonominių 
sferų. Mes pripnžystame pir
miausiai žmogų kaipo žmogų, o 
į antrą eilę statome kaipo eko
nominį faktorių. Bet tas dar ne
reiškia, kad mes pripažintumėm 
tinginystę, žemą industrinį sto
vį, protinį ir moralį išgverimą. 
Kaip tik priešingai. Pirmiausiai 
mes norime turėti reikalą su 
žmogumi, kaipo žmogumi, su to
kiais pat žmonėmis, — turiu 
minty abi lytis, — netik, kad 
užganėdinti juos, bet kad sutei
kus jiems daugiau noro veikti 
ir dirbti.

Net ir toryizmas išmoko poli
tinės išminties ir bando apseiti 
su žmonėmis kaip pridera. Di
delis skaitlius darbininkų balsa
vo už toryizmą* Ar jus žinote 
kodėl? Todėl, kad jie turėjo so
cialistinį sentimentą, o veikė 
kaip tories. Labai didelis skait- 
’ius darbininkų jau pradeda su
prasti, kad tikras pasiliuosavi- 
mas ir sudarymas labiau žmo
niškesnės valdžios, tai nėra ran
kose tories. štai kur yra prie
žastis, ,kad darbininkų partijos 
kasdien vis įgauna daugiau ir 
daugiau jėgos.

— Jūsų priešai skelbia, kad 
jus visai suardysite ekonominę 
mašineriją Didžiosios Britani
jos?

O, taip, jie norėtų, kad taip 
atsitiktų. Jie pripažįsta dalykus 
kurie yra neteisingi arba idio
tiški. Kaikurie jų yra ignoran- 
tai, o kiti tai yra tiktai balsų 
gaudytojai. Jie daugiau jau ne
begali gązdinti šalies ir juo lai
kas bėga toliau, tuo mažiau jie 
galės gązdinti ją. Anglijos so
cialistai nėra jokie ardytojai nei 
jokiu žvilgsniu; — jie yra sta
tytojai. Jie yra pasirengę pasta
tyti daug gražesnę ir linksmes
nę žmonių draugiją tarpe lais
vę mylinčių žmonių. Mes esame 
pasiryžę pildyti savo programą 
ir mes nelauksime nieko, bet 
veiksime tuęjau.

Kai kurie žmonės norėtų ma
tyti socializmą kaipo visai nau
ją dalybą — visai prirengtą ir 
veikiantį dalyką — ir norėtų, 
kad jis veiktų iš sykio. Jie sau 
įsivaizduoja, kad Socializmas 
stovi gatavai prisirengęs užimti 
vietą kapitalistinės tvarkos, kad 
jis veiktų kaipo naujas akto
rius. Tokio dalyko nėra. Socia
lizmas jau yra veikmėj. Jis jau 
lošia savo rolę progreso dramo
je. Bet jis nuolat vis siekiasi 
prį& svarbesnės rolės.

Socializmo darbas buvo iki 
šiol, kaipo apsaugotojas šalies ir 
žmonių gyvybių, prieš kapitali
stų korupciją ir intrigas. Socia
lizmo darbu buvo įkūnijimas ir 
įvedimas įstatymų darbininkų 
apdraudos, apsaugojimas mote
rų ir vaikų darbo, municipalis 
ir koperatyvis veikimas. Butų 
visai bereikalo ginčytis, kad ka
pitalizmas suteikė tuos darbinin
kams žmoniškus pagerinimus. 
Savo principu tos reformos yra 
taip skirtingos, kaip krikščioniš
ka civilizacija nuo barbarizmo. 
Jei kuris kapitalistas pašvenčia 
savo energiją ir jvestina pini- labai geras ženklas.

su

NEW YORK
Nei vienas žmogus negali atlik
ti tokio didelio patarnavimo, 
kaip gerbimas dailės ir klasinės 
literatūros. Net ir šalis, kuri tu
ri didelę jėgą ir didelę bedarbę, 
kaip musų šalis, piliečiai netu
ri susilaikyti nuo pirkimo dai
lės paveikslų, arba atsisakyti 
nuo tokių dalykų, kurie pagrą
žina žmogaus sielą ir pakelia 
augštyn jaunus ir senus. Yra 
labai didelė užduotis socialistų, 
kad jie galėtų išgelbėti žmonių 
sielas.

— Ar socialistai niekina ka
pitalą?

Vėl kita paklaida. Socialistai 
nori taupyti kapitalą. Socialis
tai įvertina kapitalo vertę. Jei
gu jie neapkęstų jo, tai jie pa
leistų jį kuosai, lai jis pats per 
save išnyktų. Jie nori kapitalą 
apsaugoti nuo jo didelio betik
slio eikvojimo. Jie nori kapita
lą geriau suvartoti, taip, kad 
visos įplaukos butų geriau ir 

teisingiau padalintos tarpe žmo
nių. Socialistai nori padaryti ka
pitalą patarnautoju, bet ne val
dytoju. Jie žiuri į ateitį daug 
plačiau ir nori, kad visi kultū
riniai ir dailės dalykai butų už
tektinai aprūpinti kapitalu. 
Mokslas ir abelnai viskas, kas 
reikalinga tobulai civilizacijai.

Ne kapitalą ir turtą sociali
stai smerkia, bet smerkia kapi
talizmą, nes mes žinome jo blo
gas puses. Socialistai smerkia 
kapitalistinę sistemą, kuri įtrau
kė šią ir kitas šalis ir padarė 
žmones tikrais tos sistemos ver
gais. Net ir tokie humanistai, 
kaip Carlyle ir Ruskinas, kėlė 
revoliuciją prieš kapitalistinę 
sistemą. Jus gal tai atsimenate 
iš istorijos devyniolikto šimt
mečio, kuomet kapitalizmas įgi
jo savo jėgą. Tuomet ,pasidarė 
industrinė revoliucija ir tuomet 
atsirado žinomi žmonės, kaip an
tai: Robert Ovven, Lord Shaf- 
tesbury, Samuel Plimsoll.

Tuomet atsirado ir Socializ
mas. Jis atsirado Anglijoje, bet 
ne Vokietijoje. Aš neužginčiju, 
kad kapitalizmas nėra padaręs 
nieko gero. Jis tik buvo laiko 
atsitikimas progrese. Moralis jo 
pasmerkimas butų ne vietoje. 
Mes turime žengti pirmyn pa
gerindami socialį gyvenimą. Jei 
mes pasiliksime, kur dabar esą- ,

> sutriuš-

Socialistų Partijos New Yor- 
ko Organizacija rengiasi išleis
ti milijoną agitacinių priešrinki
minių lapelių, čia bus tuojau iš
leisti keli kalbėtojai, kurie pra
dės sakyti prakalbas netik pa
čiame New Yorke, bet ir apie- 
linkėse. Buffalo dabar yra sako
mos prakalbos ant gatvių kam
pų. žmonės tų prakalbų klauso
si labai gerai, čia atidarymui 
prezidentinės kampanijos buvo 
surengtas piknikas. Pasisekimas 
buvo didelis. Žmonių prisirinko 
daug. Išparduota daug literatū
ros.

Drg. Harry Kritzer serga 
džiova ir yra Liberty ligoninėj; 
Jis atvažiuoja į New Yorką ir 
jam yra surengta Rand Moky
kloje šauni vakarienė. Toje va
karienėje kalbės sekami drau
gai: Onei, Vladek, Whitenhom, 
Feigenbaum, Shiplacoff ir kiti.

Įvairios žinios
Kruvinos muštynės darbininkų 

susirinkime

Varšuvoje socialistų sušauk
tame darbininkų susirinkime 
grupė komunistų reikalavo žod
žio, bet jiems buvo atsakyta. 
Komunistas Diali kirto peiliu 
vienam socialistui ir norėjo pa
sislėpti. Keletas darbininkų so
cialistų mėgino jį sulaikyti. Tuo
met kitas komunistas šovė į mi
nią ir pataikė į Dialį. Prasidė
jo šaudymas. Sužeista 11 žmo
nių. Diali ligoninėj mirė.

Prancūzai žada pripažinti 
siją de jure.

Vienoje komunistų 
demonstracija

Ru

šiomis 
gran- 

savaitę

Austrijos komunistai 
dienomis Vienoje ruošė 
diozinį mitingą. Visą 
prieš tai varė smarkiausią agi
taciją ir grąsino parodyti social- 
pardavikams. Mitingo vietoj — 
laisvės Aikštėj — susirinko 

apie 200 žmonių. Darbininkai 
nėjo į mitingą. Matyti, stiprus 
dar socialpandavikai.

mej tai kapitalizmas 
kins mus visus-

Kapitalizmas neturi 
kūmo, štai kur ir yra 
da su kapitalizmu. O kaip žinia, 
žmoniškumas yra labai plati są
voka. Mašinerija, manketai, pel
nai — tai kapitalizmo didžiau
si uždaviniai. Jis neturi mažiau
sios užuojautos moralybei. Aš 
nesakau tai apie kapitalistus; aš 
kalbu tiktai apie pačią sistemą. 
Socialistai, darbininkai 
jie dirba fiziniai ai’ protiniai — 
jie visuomet pasilieka ekonomi
niai vergai. Socialistai nenori 
būti vien tiktai perkama ir par
duodama jėga markete.

žmoniš-
visa bė-

ar

MAINE Rusijoj
badas

Socialistų Partijos organiza
torius Alfred Baker Lewis čia 
turėjo prakalbas per 8 sakaites. 
Pasisekimas buvo didelis. Dar
bininkai, kurie priklauso prie 
yni jų, labai tankiai atsisakė ei
ti į savo unijos mitingų, bet at
ėjo pasiklausyti socialisto kal
bėtojo. Parduota literatūros už 
$43.85. Surinko aukų propagan
dai $115. Mėnesinių mokesčių 
štampų parduota už $61. čia 
farmeriai pradėjo prisirašyti 
prie Socialistų Partijos. Tai yra

Socialisto Partijoj
Trisdešimtis Milionų Lapelių

Socialistų Partijos Nacionalis 
Ofisas išleido trisdešimtis mili- 
;onų priešrinkiminių agitacinių 
lapelių. Tie lapeliai yra 4 pus-

Kovai su neužderejimu ir ba
du paskirta viso 62 milijonai 
rublių. Komisija Rikovo pripa

žino neužderejimu šiose vieto
se: '

Wennersten’s
Bohemian Blend

MALT
and

KOPS
Combined

Nuo 1896
W£NNERSTEN’S 
yra pri rengėjai 
Apynių-S'alyklo ško 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su

1) Caricino, Astrachaniaus, 
Pavolgės, Vokiečių respubli
koj, Terskoj, Kabardino —i 
Balkarskoj, Kalmickoj guber-j 
nijose — visose apskrityse ir 
rajonuose; ir

2) Samaros, Saratovo, Vo-. 
ronežo, Dono, Stavropolio, 
Charkovo ir Ekaterinoslavo 
gubernijose — dalinai; I

Henning Wennersten Inc
2960 I.AVVRI N( L AVĖ. . ( Hll AGO
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Prezidento Calles ’o 
atsilankymas 
Vokietijoj.

Naujai išrinktasis MexL 
cos prezidentas, generolas 
Plutarcho Elias Calles, iške
liavo tuoj po rinkinių Euro
pon susipažinti arčiaus su 
to kontinento žmonėmis ir 
politika. Atvykęs į Ham
burgo uostą, jisai pirmiau
sia mušė sekančio turinio 
telegramą Visuotinai Vo
kietijos Profesinei Sąjun
gai:

“Įžengęs į Europos že
mę, aš iš širdies sveikinu 
per Jus Vokietijos darbi
ninkų sąjungas ir širdin
gai linkiu musų broliams, 
šio krašto darbininkams, 
gerovės ir pasisekimo jų 
socialiuose darbuose.” .
Į šitą telegramą Vokie

tijos Profesinės Sąjungos 
valdyba atsakė taip:

“Laisvųjų Vokietijos 
profesinių sąjungų vardu 
mes kuoširdingiausia dė
kojame už sveikinimą Vo
kietijos- darbininkams. 
Mes karštai atsakome tuo 
patim į Jūsų sveikinimą, 
kadangi matome jame 
ypatingą tarptautinio
darbininkų solidarumo 
pasireiškimą. Mes džiaug
tumėmės, ponas Preziden
te, jeigu gautume progos, 
kuomet Jus busite Berli- 
ne, pasveikinti Jus asme
niniai.”

Tai yra pirmutinis toks 
atsitikimas istorijoje, kad 
valstybės galva, atvykęs į 
svetimą šalį, pirmiausia 
sveikina darbininkų organi
zacijas.

Mexica yra dar palygina
mai jauna respublika, ir da
bartinis jos prezidentas ta
po išrinktas daugiausia? ačiū 
socialistų ir profesinių są
jungų (unijų) pastangoms.

Kunigai ir 
valstybe.

S. Bostono “Darbininkas” 
nesutinka su musų nuomo-
ne, kad kunigai neprivalo kunigai, kaip kokia erkė, atskirta!

[gaut algas iš valstybės iždo, 
j kaip valdininkai. Sako: 
j “O vardan kurio princi- 
‘ po galima kunigams drau

sti veikti tą, kas kitiems 
piliečiams nevalia. Kur 
lygybė? Jei kunigams ne
valia valdininkauti, politi- 
kauti, bankininkauti, tai 
ta pačia logika daktarams 
turėtų būt lygiai nevalia 
to daryti. Jei uiti kuni
gus iš viešo veikimo, tai 
reikėtų tų pat daryti dak- 
tarams ii* kitokiems pro- 

fešionalams.”
Šv. Juozapo sąjungos or- 

ganas čia sumaišo du visai 
skirtingu dalyku: kunigus, 
kaipo atskirus asmenis, ir 
dvasiškiją, kaipo tam tikros 
organizacijos organą.

Šis ginčas tarp “Naujie
nų” ir klerikalinių laikraš
čių kilo iš to, kad pastarieji 
ėmė teisinti Lietuvos Seimo 
nutarimą apie * kunigų al
gas. \ ./

Kas, einant tuo nutarimu, 
gauna algas? Ar tiktai at
skiri asmens iš kunigų luo
mo — tie, kurie stoja j val
stybės tarnybą? Ne, ir 
“Darbininkas” žino gerai, 
kad ne. Algas gauna visi 
kunigai — ir vyskupai, ir 
klebonai ir vikarai.

Visas “dvasiškas stonas” 
tuo budu yra paverstas val
dininkais. Visa dvasiškija 
yra padaryta valstybinės 
mašinerijos dalim.

Bet ar yra kas nors pana
šaus su kitomis profesijo
mis — daktarais, advoka
tais, inžinieriais, bankinin-
kais, rašytojais ir t. t.? Ži
noma, kad nėra. ‘ Joks dak- 
taras Lietuvoje negauna ai- ma ištisa rezoliucija 
gos iš valstybės vien dėlto, minėto Petrapilio
kad jisai yra daktaras. Joks 
advokatas, joks inžinierius 
negauna valstybinės algos 
už tai, kad jisai yra advoka
tas arba inžinierius.

Šitų profesijų žmonės ima 
gauti atlyginimą iš valsty
bės tiktai tuomet, kuomet 
jie įstoja į valstybės tarny
bą, kuomet jie patampa val
dininkais. O kunigų visa 
profesija yra įtraukta į val
dininkų sąrašą. Kaip gi tat, 
akyvaizdoje šitokio didelio 
skirtumo “Darbininkas” ga
li kalbėt apie “lygybę?”

Lietuvoje kaip tik ir yra 
taip padaryta, kad tarp ku
nigų ir kitų profesijų nėra 
jokios lygybės. Kunigai yra 
privilegijuota profesija, —• 
dėlto į ją ir eina visi tingit 
niai ir kitokie gaivalai pa
linkę prie parazitiško gyve
nimo. *

Jeigu žmogus turi “pašau
kimą” būt kunigu, tegu jisai 
juo būna — taip, kaip kiti 
žmonės būna daktarais, ad
vokatais, mokytojais, artis
tais ir t. t. Bet kuo remda
miesi kunigai nori, kad visą 
jų profesiją maitintų val
stybė, kuri yra suorganizuo
ta visai skirtingam tikslui? 
Kodėl jie nori, .kad jų užlai
kymui duotų pinigus ir tie 
žmonės, kuriems kunigų pa
tarnavimai ^ra visai nerei
kalingi?

Niekas nesipriešina tam, 
kad kunigai dalyvautų vie
šam veikime arba kad jie 
gautų, atlyginimą už tą dar
bą, "kurį jie dirba. Bet so
cialistai ir šiaip pažangus 
žmonės priešinusi tam, kad

Kapsukas dėl tos konferenci
jos sako, kad darant praneši
mus iš vietų St. Matulaitis tarp 
ko kito pasakė: “Maskvos L. S. 
D. P. jungiasi su R. S. D. P. 
(bolševikais)”. Ar toks St. Ma
tulaičio pasakymas, ištartas da
rant pranešimus iš vietų reiškia 
organizacijų! susijungimą? Pa
prastam kūdikiui aišku, kad tai 
nieko nereiškia ir nėra susijun
gimo įrodymu. Nesąmonė, to- 
tya nesąmonė, kad stebiesi, kaip 
p. V. K.« sugeba jąją operuoti. 
Jei Matulaitis ir butų tai pasa- 

I kęs, tai tik jis vienas ir atsako-, 
mingas už tokį pasakymą. V. K. 
sako, kad L. S. D. P. Maskvos 
komitete turėjo savo atstovą. 
Na, ir gerai, kad turėjo! Jog ir 
Maskvos^ s-d bolševikai buvo lo
jalus, davė progos informuotis 
ir kontakte dirbti tuo metu, ka
da kontaktas buvo reikalingas, 
niekam nekenkė ir santikiai tarp 
dviejų frakcijų nebuvo tokie 
akyplėšikai, kokius dabar komu
nistai padarė savo darbais.

Dėlto net Angarietis kalbė
jęs: “mes galėtumėme susidėti 
su Maskvos lietuviais s-d, jei jie 
visame laikytųsi musų partijos 
nutarimų” (žiur. “Laisvė” 27 
No š. m.). Tai mat koks flirtas! 
Bet iš Ajngariečio “galėtumė
me”, yr^ aišku, kad susidėjimo 
nebuvo. •

Kapsuko cituojama tik atski
ri pasakymai, bet niekur nėra 
nurodoma nutarimo, kuriuo ži
nant Maskvos s-d susidėjo su 
Petrapilio s-d (bolševikais). Tai 
tik spėliojimaiiš V. K. straips
nio nesimato, kad susidėjimas 
butų de jure pripažintas ir de 
fakto įvykintas.

d) Kaip suprasti Kapsuko 
rezoliuciją.

28-VI n-ry talpina- 
priimta

suvažiavimo.

Laisvės

Aš labai norėčiau, kad kiekvie
nas, beskaitydamas šitą mano 
rašinį, pasidėtų šalia savęs, pa
skelbtąją rezoliuciją ir, ją per
skaitęs, pagalvotų apie sekan
čius dalykus:

1) ištisai visoje rezoliucijoje 
kalbama vien tik ąpie R. S. D. 
D. P. lietuvių s-d. (bolševikų) 
konferenciją- C. S. D. P. vardas 
visai joje neminimas. Reiškia 
R. S. D. D. P. lietuviai s-d bol
ševikai tarė savo konferencijo
je tik savus reikalus ir už savo 
rezoliuciją visi (bolševikai) 
vienbalsiai balsavo. Jei butų ki
taip balsuota, butų buvus į- 
sprausta ir L. S. D. P.
' 2) Maskvos L. S. D. P. na

riams tik tuomet toji rezoliuci
ja butų buvus privaloma ir iš 
jos butų reikėję daryti išvadų 
(sutikti ar protesttteti), jei ša
lia R. S. D. D. P. stovėtų ir L. 
S. D. P. vaidas. To rezoliucijoj 
ftera. (Mat, ką reiškia kada 
pats bosas sėdi Brastoje ir neda
lyvauja kur reikia!).

3) Sakoma, komisijose daly
vavo Maskviečiai, komisijos re
zoliucijos konferencijos plenu
mo priimtos vienu balsu. Reiš
kia, rezoliucijos priimta vien
balsiai bolševikų balsais (pagir
tina sutartinė), nes niekur ne
pasakyta (gal paskui V. K. išras 
būdą kaip tai pasakyti), kad 
Maskviečiai turėjo sprendžiamo
jo balso teisę. Už rezoliuciją 
balsavo tik bolševikai, na, Ar pa
sidarė vienbalsiai.

Partijų kongresuose, suvažia
vimuose tankiai dalyvauja sve
čiai patariamojo balso teise ir 
diskusuoja klausimus, bet pro
tokoluose visuomet rašoma tik 
sprendžiamųjų balsų balsavi
mai, neminint svečių. Kiek kar
tų komunistai dalyvavo Vokieti
jos s-d suvažiavimuose kaipo at-

• į—

yra prisisegę prie Lietuvos 
valstybės kūno ir čiulpia jo 
syvus. Jie reikalauja, kad 
bažnyčia butų nuo valstybės 

sklros delegacijos, bet nieks 
jiems neprimeta trefnų dalykų.

Pernai gegužes mėn. Socialis
tų kongresan Hamburge dideliu 
gvoltu veržėsi komunistai. Jei 
jie jame butų dalyvavę, nieks 
jų “komunistinei čistatai” nepri
mestų išdavystės vien tik todėl, 
kad jie butų dalyvavę jame.

Stebiesi, kokių nesąmonių j>ri- 
Vai’Ste V. Kapsukas dėl Mask
viečių dalyvavimo ir tos bolševi
kiškos jų pačių priimtos rezoliu
cijos. Ji Jouvo skelbiama tik 
tiems, kurie nepainformuoti, ar
ba jąja norėta užimponuoti 
mulkiams: girdi, skaitys, nesu
pras ir įsitikins, kad Bielinis ir 
Maskviečiai maine kailį. Štai tų 
lementacijų ir rezoliucijų pras
mė.

Bet eikime toliau. V. .Kapsu
kas sako—rezoliucijoj organiza
cijos klausimu skaitome: “Visos 
lietuvių s-d bolševikų (mano pa- 
brk.) sekcijos, rajonai, organi
zacijos įeina į bendras R. S. D. 
D. P. bolševikų eiles ir, reikalui 
esant sudaro propagandos-agita- 
ci.jos reikalams sekcijas”... Taip 
kalba cituojamoji V. K. rezoliu
cija organizacijos klausimu. Įsi
domėkite sekantį:

1) Organizacijos klausimu re
zoliucija visai nemini L. S. D. P. 
vardo. Ji kalba vien tik apie 
bolševikų sekcijas, rajonus, or
ganizacijas, — aišku L. S. D. P- 
jai tai nėra privaloma.

2) Ir šitoje rezoliucijoje ne
kalbama apie R. S. D. P. ir L. 
S. D. P. organizacijų suliejimą, 
nors rezoliucija apima organi
zacijos reikalus.

Žinoma, ir šitą rezoliuciją 
bolševikai balsavo vienbalsiai. 
Vardinio balsavimo, žinoma, ne
buvo ir vargiai V. K. įrodys, 
kad Maskviečiai už jas balsavo 
ir įeina balsavusiųjų skaičium

Bet man pasakys, g^al, kad 
Smolskis balsavo ir taisė rezo
liucijas. Del Sniolskio balsavi
mo labai ir labai abejoju, bet vi
sai neabejoju, kad jisai taisė 
“bezgramotnas” bolševikų rezo
liucijas.

Kapsukas, pacitavęs rezoliuci
jas, šaukia: “Ar tai nereiškia, 
kad Maskvos s-d grupė, darbi
ninkų bolševikų spiriama, susi
dėjo su Petrapilio ir kitomis lie
tuvių bolševikų sekcijomis”. Ne, 
pone Kapsuke, šimtą kartų ga
liu pakartoti, kad tai nereiškia 
jokio susidėjimo! L. S. D. P. 
visais žvilksniais pasiliko atski-. 
ra s-d organizacija. Apie susi
dėjimą jokia paskelbtoji rezo
liucija nekalba. Jei Tamsta 
turėtumei bent vieną L. S. D. P. 
raidę, gal dar rastųsi , žmonių, 
kurie manytų taip, kaip Tamsta 
norėtumei, bet iš to, ką esi pa
sakęs, aiškus sprendimas, kad 
ne.

Drįskime toliau į V. K. skel
biamas nesąmones. Tik-ką jo 
buvo pasakyta, kad L. S. D. P. 
Maskvos org. susidėjusi su bol
ševikais sausio 5—8 d., bet to
liau šis išmintingas vyras rašo: 
“balandžio 18 d. Maskyos orga
nizacijos organas “Socialdemo
kratas” buvo sujungtas (mano 
pabraukta) su petrapiliška “Tie
sa” ir sustojo beėjęs”.

Tris ir pusę mėn. Maskvos 
“Socialdemokratas” gyvavo, ne
žiūrint V. K. griežto organizaci
jų sujungimo ir tik balandžio 18 
d. laikraštis buvo “sujungtas”. 
Taip, jus jį “sujungėte”, bet ne 
s-d organizacijos jį liuosu noru 
sujungė. Sujungę “Socialdemo
kratą” jus pranešėte “Jinksmą 
žinią”. Visa tai tiesa. Maskvos 
“S-tą’ jus “sujungėte”, kada 
laikraštis lėšų stokos delei nebe
pajėgė toliau eiti;.antra vertus, 
buvo žmdnity kurių VlivO/UŽinlįe- 
resiiitf jūnis tą nfalbhę ^pėdtįjiy- 
t i. Tok i u budu ;buvo ‘ “su j l)ngta’ ’ 
daugelis Rusijos s-d laikraščių, 
vieir tik firmos delei.

Toliau, Gegužės 26—27 d. 
Maskvoje įvykusi antroji bolše
vikų konferencija. Joje daly- 
vavęs Smolskis (bet ne Bieli

nis). šitos konferencijos nuta
rimų V. K. neatskleidžia ir nesa
ko, kieųo įgaliavimais Smolskis 
joje dalyvavęs. Kąs žino kodėl? 
Matomai, toji konferencija nie
ko nesako Kapsuko prieš L. S. 
D. P.‘demagogijos naudai. Laukr 
sime, gal V. K. sugebės surasti 
reikalingų įrodymų...

Apie šitą konferenciją L. S. 
D. P. nariai tiek pat težino, kiek 
V. K. apie pernykštį ištirpusį 
Sniegą. Mums joje visai nerū
pėjo dalyvauti liei kaipo organi
zacijai, nei kaipo atskiriems 
žmonėms.

Taigi iš paskelbtos V. Kapsu
ko rezoliucijos pasiliko, anot 
rusų posakio, tik “ragučiai ir 

nagučiai”, Teisybę sako latviu 
priežodis. Tuščia statinė — 
skambi”, — todėl ji ir skambi, 
kad visai tuščia.
e) Paskutinio V. Kapsukui pa

tepimo žodis
Iš pasakyto aišku: a) V. Kap

sukas niekur dokumentaliai ne
įrodo, kad L. S. D. P. Maskvos 
org. butų tuo laiku oficialiai su
sidėjusi su soc. dem. bolševikais; 
b) niekur V. K. neįrodė, kad aš 
bučiau dalyvavęs tose konferen
cijose arba joms pritaręs; c) 
tiesa, jis mini Smolskį. Pasta
rasis turėjo eiti į įvairius pasi
tarimus su, V. Kapsuko “cnatli- 
vaisiais”, nes ’ Smolskis buvo 
Maskvos lietuvių reikalų Komi
saru (jo nemėgo Kapsukas). 
Smolskis, kaip oficialis žmogus, 
turbut privalėjo turėti ryšių su 
valdančiąja partija, bet šitame 
nėra nei manoi kaltės, nei kaitės 
tų, kuriuos V- K. puola; d) 
Maskvos L. S. D. P. žmones 
(Valiukas, Smolskis ir kitų so
cialistinių partijų nariai) atlikę 
savo žmogaus pareigas prieš 
Lietuvos tremtinius ir padėję 
perimti caro valdininkų išvežtą 
iš Lietuvos turtą, kaip tik Mask
von atvyko pats Kapsukas su 
savo Komisariatu, garbingai, be 
trukšmo ir sąžiningai užleido sa
vo vietas bolševikams. Ko nori
ma iš tų, kurie atliko savo parei
gas prieš darbininkus ir visuo
menę?

Aš negaliu vien pavyzdžiui 
nepažymėti drg. Valiuko darbo 
pasekmių. Minėtasai draugas 
į porą mėnesių perėmė ir su
tvarkė Kauno, Vilniaus, Gardi
no gub-> teismų bylas, notariato 
ir teismų archyvus. šiandien 
tie archyvai pateko Lietuvon ir 
tūkstančiai žmonių jais įrodo 
savo teises, ją tarpe kaimo ma
žažemiai, grįtelniknai, kampi
ninkai ir miestelių biednuome- 
nė. Draugo F. Valiuko nėra 
musų tarpe, žiaurus žmonės, ne
leido jam gyventi, gal tie patys, 
kurie naudojasi jo darbo vai
siais, bet aš visuomet jį miniu, 
kada susitinku žmogų ir sužinau 
iš jo, kad tų bylių ir archyvų 
sutvarkymas davė, jam naudos 
ir džiauksmo; aš miniu geru žo
džiu ir tuos, kurie nekliudė mu
sų partijos žmogui tą darbą 
dirbt. Tamsta, pone V- Kapsuke, 
nekliudei, nestabdei to darbo, 
nors galėjai tai padaryti, tebū
nie ir tau geras žodis.

Kas butų buvę, jei Petrogra
do emisarai butų tą d. Valiuko 
darbą dirbę, Tamsta gerai žinai!

Vienoje vietoje V- Kapsukas 
sako: “jei ištikrųjų taip butų 
buvę (suprask, susijungę Komi
sariatai, bet ne politinės parti
jos, kaip aš sakau ir tvirtinu) 
tai aš (Kapsukas) bučiau ver
tas didžiausio papeikimo ir net 
melagium apšaukimo ....(mano 
pabr. K. B.). Tą V. K. pasaky
mą rasite “Laisvėje” 27-VI-24 
m/ TOliau, beplusdamas drg. P. 
Grigaitį už vedamąjį straipsnį 
“Naujienose”, jis sako: “kas ad
vokatauja tam niekšui, me»a- 
gui Bięliniui” (Laisvė 28-VI-24 
m.). J

Garbus skaitytojau, — per
skaitęs šitą mano paaiškinimą, 
pagalvok ir visai bešaliai pasa
kys sau ir kitiems, pareikš sa
vo nuomonę — kąm priklauso 
šftįe V. f Kapsuko y plūdimo žo
džiai? ' ' '
I ; x ■

(Bus daugiau)

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Ūkiai Suvienytose 
Valstybėse

Ūkių Skaitlius

Sausio 1, 1920, iš viso buvo 
6,448,343 ūkiai Suvienytose Val
stybėse sulyginus su 1910 me
tų 6,361,502. Tas parodo padi
dėjimą 86,841 arba 1.4%.

Tas ūkių skaitliaus padidėji
mas (1.4%) yra mažesnis, ne
gu padidėjimas kaimų gyvento
jų skaitlius. Pasiremiant rinkė
jų informacijomis, pasirodo, kad
1919 metais daug žemės neiš- 
dii’bta. dėl stokos darbi ninku, ir

1920 cenzas tą žemę kaipo ukius 
neskaitė.

Ūkių Žemes
1920 metais ūkių žemes buvo 

955,883,715 akrų, sulyginus su 
1910 m. 878,798,325 akrais, ar
ba padidėjimas 8.8%, ir padidė
jimas 5.1% pagerintos žemės. 
Priežastis didesnio padidėjimo 
ūkių žemės, negu pagerintos že
mės, yra ta, jog daug nepage
rintos žemės, kuri pirmiaus bu
vo vartojama ganymo tikslams 
buvo pridėta prie ūkių kaikurio- 
se valstybėse.

Apskritai imant, 1920 metais 
kiekvienas ūkis turėjo 148.2 ak
rus žemės, sulyginus su 1910 
metų 138.1 akrais. Ir 1920 me

tais, paprastai, ūkis turėjo 78 
akrus pagerintos žemės, sulygi
nus su 75.2 akrais 1910 m.

Ūkių Vertė
Ūkių vertė 1921 metais buvo 

$77,924,100,338, sulyginus su 
1910 m. $40,991,449,090, ’ arba 
padidėjimas $36,932,651,248:ar
ba 90.1%. žemės ir namų vertė, 
kuri sudarė 5/6 dalį visos su
mos, padidėjo 90.6% tarp 1910 
ir 1920 m.; vertė įrankių ir ma
šinerijos, 184.1%! galvijų vertė 
£2.7%. 1920 metais ūkio ir ūkių 
dalykai buvo augštai kainuoja
mi. ’ '

Apskritai imant, ūkių nuosa
vybes vertė kiekvienam ukiui
1920 metais buvo $12,084, suly
ginus su 1910 metų $6,444. Ne
judinamo turto vertė (žemės ir 
namų Vertė) kiekvienam ukiui
1921 metais buvo $10,284 suly
ginus su 1910 metais' $5,471. 
Vertė Įrankių, ir mašinerijos 
kiekvienam ukiui padidėjo nuo 
$199 — 1910 metais iki $557 — 
1920 metais, ir galvijų verte 
nuo $774 — 1910 metais iki $1,- 
243 — 1920 metais.

Ūkių Didumas
• Iš visų ūkių Suvienytose Val
stybėse 1920 metais 12.4% ūkių 
turėjo mažiaus kaip 20 akrų; 
23.3% nuo 20 iki 49 akrų; 15.6% 
nuo 175 iki 499 akrų; 2.3% nuo 
500 iki 999 akrų ir 1% 1,000 ak
rų arba daugiaus.

1920 metais 60.9% ūkių savi
ninkų išdirbo savo žemes, 1.1% 
prižiūrėtojų išdirbo žemę, ir 
38.1% arenduotojų išdirbo že
mę, 1910 metais 37% visų ūkių 
buvo arenduotojų išdirbta; 1900 
— 35.3% ir 1880 — 25.6%.

Ūkininkų Lytis ir Tauta
Sulig 1920 cenzo pirmą sykį 

ūkiai klasifikuota sulig operato
rių lyties. Iš visų ūkių Suvieny
tose Valstybėse (6,448,343) 6,- 
186,624 buvo vyrų valdytos ir 
261,719 moterų, arba 4.1% mo
terių.

Iš visų ūkių Suvienytose Val
stybėse 1920 metais 76.3% buvo 
operuotas čion gimusių baltų 
Ūkininkų, 9% svetur-gimusių 
baltų ūkininkų, ir 14.7% pur
vuotų'rasių ūkininkų. 1910 me
tais nuošimčiai buvo 75 dėl čion- 
gimusių baltų, 10.5 dėl svetur- 
gimusių baltų, ir 14.5 purvuotų. 
Svarbu pastebėti, kad nuo 1910 
iki 1920 buvo sumažėjimas sve
tur-gimusių ūkininkų.

949^889 *parvuoti ūkininkai 
Suvienytose Valstybėse , 1920 
metais susidėjo iš 925,708 neg
rų, 16,680 indijonų, 6,892 japo
nų ir 609 kiniečių.

1920 metais parvuoti ūkinin
kai turėjo 47.3 akrus žerhės 
ukiui sulyginus su 191.3 akrus 

svetur-gimusių baltų ūkininkų ir 
162.6 akrai čion-gimusių baltų 
ūkininkų. Skirtumas yra tame, 
kad parvuoti ūkininkai rahdasi 
pietuose, kur ūkiai paprastai 
maži, kuomet daugumas svetur- 
gimusių baltų ūkininkų randasi 
valstijose, kur ūkiai didesni.

Šalys, iš kur paėjo daugiau
sia svetur-gimusių ukihinkų 
(581,068) 1920 metais buvo se
kančios: Vokietija — 140,667; 
Švedija — 60,461; Norvegija — 
51,399; Kanada — 48,668; Ru
sija — 32,388; Austrija — 30,- 
172; Anglija — 26,614 ir Dani
ja 25,565. Reikia atsiminti, kad 
tos skaitlinės nereiškia tų tau
tų gyventojų skaitlių Suvieny- 
tose Valstybėse. Ipiigrantai iš 
kaikurių šalių, kaip tai iš Ita
lijos, Lenkijos ir Airijos, neuž
siima žemdirbyste.

Ūkininkų Amžius
Iš visų ūkių operatorių Su

vienytose Valstybėse 1920 me
tais kurių amžius raportuotas, 
6% nesulaukę 26 metų amžiaus; 
20.9%: buvo nuo 25 iki 34 me
tų amžiaus; 24.9% nuo 35 iki 
44 metų amžiaus; 23.3% nuo 45 
iki 54 metų; 15.6% nuo 55 iki 
64 metų; 9.2% 65 metų ir dau
giau. o

... •'7>i . .
, Ūkininkai Klasifikuoti Pagal- 

y\Mtatų> Ant Ūkės
<< Sulig skaitliaus metų pralei
stų aht; ūkių, /kuontet skaitlius 
surinktas/ „ūkininkai k laši f i k uo- 
ifi šokančiai ij ipųži'ališ kaip vie
kus ihetiušię.6/< ; vienus me- 
tbs>,J4.<4%;;'2uki 4 metų, 22.4% ; 
ąuį'^ .iki 9 metų 17.4%, ir 10 
|hetų ir daugiaus, 35.17<.
, , [FLli]

Įvairenybes
KAS ATRADO AMERIKĄ
Naujorke, šv. Andriaus baž

nyčios rektorius, prelatas L. 
Evers, patalpino vietinėje spau
doje sensacinį tvirtinimą, kad 
Amerika atrasta šešiais amžiais 
anksčiau Kolumbo. Ją atradęs 
airių misijonierius vyskupas šv 
Brendano. Jis buvęs net Dela- 
voroj kame davęs krikštą gy
ventojams. Dokumentai, tvirti
nanti šį faktą, esą Vatikano bi
bliotekoje. Be to, šiuose doku
mentuose esą ir apie tai. kad 
nuo 9 iki 10 amžiaus Naujosios 
škotlandijos pakrantės ligi pdt 
Floridos buvę žinomos ir vadi
namos Didžiąją Airija.

L“T”J

DIDŽIAUSIAS PASAULY 
VIEŠBUTIS

Naujorke nesenai atidaryta 
27 aukštų viešbutis “Pennsyl- 
vania”. Viešbutyje yra 2200 
kambarių su 2200 maudyklių- 
Kasdien lankosi jame virš 5 tūk
stančių svečių, o 3 tūkstančiai 
svečių kasdien jame gyvena. 
Įvairiems patarnavimams laiko
ma 2300 tarnautojų, šešiuose to 
viešbučio restoranuose kasdien 
patiekiama 15 tūkstančių pietų. 
Visame viešbutyje dega 26,500 
elektros lempų. To viešbučio sa
vininkas kas rytą kiekvienam 
svečiui dovanai į kambarį at
siunčia po didelį dienraštį su 
tam tyčia atspausdintu maloniu 
sveikinimu: Labą rytą!
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Jaunieji žmogžudžiai nu
teisti kalejiman

Nathan Lcopold ir Richard 
Loeb, tekėjo nuosprendžiu, 
visą t savo amžių turės pra
leisti J o Ii et kalėjime. Juos 
išgelbėjo nuo kartuvių jų 
jaunystė.

Teisėjas John R. Caverly va
kar ryte išnešė savo nuospren
dį apie likimų jaunų milionie- 
rių žmogžudžių Nathan Leo- 
pold, Jr. ir Richard Loeb, ku
rie prisipažino užmušę kito 
m ilio įderinus sūnų Robert 
Kranks.,

Teisėjas turėjo tik du pasi
rinkimus: arba teisti juos vi
sam aipžiui kalėjimai), arba 
pasiųsti juos ant kartuvių. Tei
sėjas pasirinko kalėjimų ir nu
teisė jaunus žmogžudžius visam 
amžiui Joliet kalėjimai). , Tai 
už žmogžudystę. Už išvogimų 
ir reikalavimų išpirkinio jie li
ko nuteisti 99 metams kalėji-
man.

Kadangi nuteistas., kalėjimai) 
iki gyvos galvos gali būti pa- 
liuosuotas ant paroliaus atsė
dėjus 20 metų kalėjimo, tai 
teisėjas Caverly patarė jų vi
sai nępaliuosuotų taip kad ka
lėjime ir numirtų.

Daftgcjiš ';yra nepatenkinti 
tek ė j o Ca ve nyr j i uo sprendži u. 
Jie, nuli, norėjo, kad jaunieji 
žmogžudžiai butų pakarti. Tei
sėjas gal butų taip ir padaręs. 
Bet jis atsižvelgė į kisRtrhąjų 
jaunystę. Ir kadangi dar nė 
vienas jaunuolis, kuris prisi
pažino prie kaltės, nebuvo nu-' 
■kastas pakorimui Illinois val
stijoje, tai ir šiuos jaunuolius 
vieton siųsti ant kartuvių, nu
teisė kalėjimai). Jokių sušvel 
įtinančių aplinkybių teisėjas 
nesurado, nors jis pripažysta, 
kad pilnai protiniai ‘ sveiki 
žmonės nebūtų drįsę papildyti 
tokia baisių žmogžudystę.

Perskaičius teisėjo nuospren
dį jaunieji žmogžudžiai vėl 
liko nuvesti pavieto kalėjimai). 
Bet neilgai jie ten bebus. Kaip 
tik bus gautas patvirtintas 
teismo nusprendis, jie luojaus, 
pirmuoju traukiniu bus išvežti 
i Jolieta. v«. v

(riminės ir tėvai nuteistųjų 
yra patenkinti teismo nuo
sprendžiu. Jie to ir norėjo ir 
už tų tik ir kovojo. Už kalėji
mų iki gyvos galvos kovojo ir 
garsusis advokatas CIarence 
Darrosv. Jie sako, kad dabar 
abu jaunieji žmogžudžiai nu
ėję kalėjimai) gali bandyti da
rėt i gerų per visų savo liku
sį gyvenimų, kad tuo nors kiek 
atsilyginus už jų papildytų 
baisia piktadarybę, kurios bai
sumo jie dar ir dabar nesu
pranta ir nejaučia; o prie jų 
augšto išsilavinimo jie ir ka
lėjime būdami galį daug gero 
atlikti.

I ’a I e akintas nuosprendžiu 
yra ir užmuštojo vaiko tėvas 
Jacob Kranks. Jis negeidžias 
asmeninio keršto, bet palikęs 
nuosprendį teismui ir kokį 
nuosprendį teismas nė butų 
išnešęs, jis yistiek butų buvęs 
patenki/ntas, nes vistiek nie
kas nebegali sugrųžinti jo sū
naus.

'i
Jaunieji žmogžudžiai milio- 

nieriai, abu pasižvmėję nepap
rastais gabumais, ypač Lco- 
poid, geg. 21 d. išvogė gryš- 
tanti iš privatinės mokyklos 
savo kaiminų Robert Kranks, 
13 m., jį luojaus užmušė auto
mobily ir nuvežė lavonų pa
slėpti. Sugryžę jie telefoną vo 
nužudytojo' tėvams, kad jie 
sugrųžins jų sūnų t sveikų, jei 
sumokės išpirkimų. Ant ryto
jaus gauta laiškų reikalaujan
tį $10,000 išpirkinio. Paskui

gauta žinia, kad jo sunaus la
vonų rasta So. Chicagos raiš
iuose. Pradėta kamantinėti 
Kranks mokyklos mokytojus 
ii- nors visaip juos kankinta ir 
mušta, bet nieko iš jų neišgau
ta. Bet netoli lavono rasta aki
niai; susekta, kad tie akiniai 
priklauso Leopoldui. Pradėta 
jį ir Luobų kamantinėti ir po 
ilgo kamantinėjimo jie prisipa
žino prie žmogžudystės. Loeb 
pri.- ipažino, kad jts jau senai 
p’cnavo padarytį “tobulų pik
tadarybę,” kurios niekas nega
lėtų susekti. Jis iš pat mažens 
turėjo kriminalinių palinkimų, 
užsiimdavo vagišiavimu, pade
gimu namų ir t. p. Leopold gi 
žmogžudystėj j ieškojo naujo 
smagumo ir norėjo pats įsitik- 
rinti kaip žmogžudystė veikia 
į žmogaus jausmus. Betgi pa
nkui pasirodė, kad abu jie 
veik jokių jausmų, neturi, arba 
jie yra visiškai atbukę.

Abu žmogžudžiai buvo Chi
cagos universiteto studentai. 
Leopold nors lt) m. amžiaus, 
buvo kalbininkas,1 paukščių ži
novas, skaitė apie paukščius 
lekcijas universitetuose, jau 
buvo gavęs augštų mokslo 
laipsnių ir dabar mokinosi tei
sių. Loeb taipjau mokinosi tei
sių. Leopoldas skaitė save “su- 
permanu” (viršžmogiu), ku
liam negali būti pritaikinti 
žmonių įstatymai. Bet Loebų, 
kuris nebuvo tij/k gabus, • jis 
visgi statė augščiau savęs ir 
nuolankiai jo klausė. Nenusto
jo jiedu draugauti ir*kalėjime.

Lietuviu Rateliuose
Egzaminai į J. Vaičkaus 

Dramos Studiją
Artistas J. Vaičkus atidaro sa

vo dramos studiją Chicagoje. 
Greit prasidės įstojamieji eg
zaminai. » .

vyriausias 
aktorius 

teatrui

telefonuola kur tuos pinigus 
nuvežti. Tėvas Kranks jau ren-

AUTOMOBILIUS BRANGES
NIS Už VAIKĄ.

Ralph Vaughn, 23 m. su sa
vo pačia (abu iš Mnncicr, Ind.) 
gyveno pas Mrs. Laura llo\ver, 
tilt) Groveland Park, bet už 
hutų užsimokėti negalėjo. Ka
da jie prasiskolino $50, šeimi
ninkė griežtai pareikalavo pi
nigų. Jie prižadėjo. Bet išėję, 
iie lietuje paliko savo 7 me
nesių kūdikį ant poečių ir iš
dūmė nežinia kur. rėčiaus jie 
neužmiršo pasiimti su savim 
avo senų fordukų. Teisėjas iš

davė va rantų jų areštavimui.

Nepasidalino lavonu, teismas 
turės spręsti kas turi laidoti

Šiomis dienomis pasimirė 
Mrs. I*'rauk Zielinski, 1861 
Hoyne Avė. Sakoma, kad ji 
prašiusi neprileisti jos vyro 
prie laidotuvių rengimo. Todėl 
jos draugė Mrs. Krances Jane- 
linski užsiėmė laidotuvėmis ir 
pavedė lavonų Hunscy Under- 
taking Co. graboriams. Bet 
veliones vyras Zielinski su tuo 
nesutiko ir norėjo atiduoti ki
tam graboriui laidoti. Reikėjo 
kreiptis į teismų ir tasis už
draudė laidoti- velionę iki pats 
teismas nenuspręs kas turi lai
doti.

Dramos studija pradeda savo 
veikimų. Studijos 
tikslas yra priruošti 
kultūringam lietuvių 
Amerikoje, t. y. duoti galimybės
įsigyti seniems Aiperikos meni
ninkams ar teatro veikėjams ir 
šį darbų pradedantiems reika
lingos scenai technikos ir pasi
semti teatro tobulinimui plates
nių žinių.

1 studijų priimami abiejų ly
čių asmens ne jaunesni 16Jr ne 
senesni 40 metų amžiaus, moka 
lietuvių kalbos. Studijos moks
lo laikas 2 metai.

Bus dėstoma: pirmoje eilėje 
‘dramatinė .saka, būtent: vaidy
ba, imprųyizacija, deklamacija, 
grimas ir balso nustatymas — 
tarena, be to — lietuvių kalba, 
Lietuvos ir pasauline istorija, 
Lietuvos ir pasaulinė teatro is
torija, kostiumų istorija, litera
tūra, estetika, psichologija ir 
plastika (šokiai).

Pirntiejfegzaminai įvyks spa
lio 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 ir 31 d. Lygiai 8 vai- vak., 
Beethoven Conservatory of Mu- 
sic, 3259 South Halsted Street, 
Boulevard 9244*. Užsiregistruoti 
galima kiekvienų dienų vaka
rais.

Egzaminams reikalinga pa
ruošti atmintinai ka nors iš ei
lių, sakmių, monologų arba vei
kalo rolės' ištraukų. Stojantiejj 
paduoda pareiškimus.

Pareiškimus priima ir smulk- 
kesnes informacijas teikia stu
dijos reikalų vedėjas nurody
tuoju adresu, kasdie nuo 8 vai. 
vak. Neturintieji lėšų nuo mo
kesnio paliuosuojami. Gabesnie
ji studijantai bus leidžiami daly
vauti viešuose studijos spektak
liuose. —J. Vaičkus,

Dramos studijos direktorius.

.11 
dar

Im-

Taktika bas užmušė moterį

Dvi seserys, abi pačios tur
tingų drabužių fabrikantų, li
ko aukomis automobilio.

Mrs. Erma Blum, 32 m., 
1709 Kilis Avė., liko užmušta 
iaksikabo Sheridan gatvėj. Jos 
sesuo Mrs. N. Ginsberg liko 
to paties taksikabo sunkiai su
žeista. Taksikabo šoferis Wm. 
Fue, 1380 E. 62 St., liko areš
tuotas ir apkaltintas užmušė- 
jistėj.

Du žmonės užmušti 
automobilių

ignolius Lovvczynski, Lili 
Noblc SI., užvakar pasimirė 
ligoninėj. Jį mėnuo atgal su
žeidė automobilius.

Nepažystamas žmogus, 60 
ii), amžiaus, liko užmuštas prie 
Michigan ir 7 gatvių. Automo
bilistas M. Hartford, 112 E. 
Oak SI., liko areštuotas ir ap
kaltintas užmušėjistėj. > ,

Vaikas užsimušė

Iš čia paduotojo pranešimo 
matosi, kad J. Vaičkaus prade
damas realus darbas. Apie 
jau buvo plačiai rašyta, bet 
tenka kai kų pridurti-

P. J. Vaičkus baigęs rusų
peratoriškųjų dramos mokykla 
ir buvęs rusų valstybinio teatro 
artistas. Paskutiniais savo dar
buotės metais, susipažinimui su 
kitų valstybių teatrais, apvaži
nėjo visų Europos valstybių so
stines (išskyrus Ispanija).

Jo prityrimo stažas meno 
srity leidžia drąsiai sakyti, kad 
užsibriežtas tikslas bus atsiek
tas. Pirmieji bandymai prade
dami nuo studijos, kurios reik
šmė be galo didelė, nes ji auklė
ja busimuosius aktorius ir kito
kius dramos veikėjus, bei meni
ninkus, iš kurių išauga tikras 
teatras, šiuo keliu eidamas p. 
Vaičkus Lietuvoje pasiekė labai 
daug, įkūrė du teatru: Valstybi
nį ir šaulių Sąjungos, kurio 
sėkmingai plečia savo darbų ir 
tobulėja. Tuo tarpu, kai kitų 
bandymai nenusiseko.

Ligšiol neturėjome prityrusių 
teatralų, bet šiandie p. Vaičkaus 
asmeny įsigijome, tad turime 
branginti, jo sumanymus parom 
ti. Atsiminkime, kad jo studen
tai netrukus tapę tikrais meni
ninkais stos į plačių tnusų už
mirštų meno dirvų, pataps tik
rais aktoriais, rezisierialis ir 
aplamai meno veikėjais ir kels 
Lietuvos ir amerikiečių lietuvių 
vardų svetimtaučių akyse. Dar
bas sunkus, bet įvykdomas- Tai
gi visi, keno krutinėję dega me
no kibirkštėlė, stokite studijon, 
kąd jų baigę pataptumėt pir
maisiais; musų .-T-eatro pionieriais 
ir. leistumėt gėrėtis nuveiktais 
darbais. —Kep.

Lillian Dahlstrom, 2 metų,
834 Edgecomb PI., iškrito per 
langų iš trečio augšto ir neuž

ges vežti pinigus, kaip tapo ilgo pasimirė ligoninėj.

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

Artistė P. Tendžiulytė
Ji baigė J. Vaičkaus Dramos studija Petrapilyje. Vaidino 

Petrapilio, Vilniaus, Kauno ir kitų didmiesčių teatruose. Da
bar J. Vaičkaus Dramos Teatro artistė pirmosioms rolėmš.
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“DIDŽIAI GERBIAMAM
MENININKUI

P. Juozui Vaičkui
“Tu supratai kų reiškia me

nas žmonijos gy^nime ir paju
tęs įgimtų menininko jausmų, 
nesitolinai nuo įkvėptosios Pra
amžiaus dovanos, bet drųsiai, it 
karžygis, stojai scenos menų 
skleisti. Ir lietuvių tauta jau 
ne nuo šiandien Tavimi džiau
giasi, kaipo įžymiu josios veikė
ju, bet nuo tų laikų kada Tu ža
dinai lietuvį-sermėgį tautiniai 
susiprasti ir nusikratyti rusų 
žandarų retežius. Nors ir sunki 
tuomet buvo Tau darbo našta, 
bet Tavo siela jautė, kad įgim
tas talentas yra'surištas su tau
tos garbe ir josios atgimimui 
daug gali duoti. šiandien jau 
lietuvių tauta Tave mato pra- 
skynusį scenos meno srity Lietu 
vos vardu kelių į platųjį pasau
lį. Dabar tave lydėdami už pla
čiųjų vandenų į brolius Ameri
kos lietuvius, neabejotam, kad 
ir ten nesitolinsi nuo užbrėžto 
sau tikslo, bet su įprastu pasi
ryžimu tęsi pamėgtąjį darbų.

“Mes, Tavo mokiniai, šiandie 
liūdim, kad mums parodęs kelių, 
palieki vienus tuo keliu žygiuoto, 
bet jau kad taip likimas lėmė, 
reiškiame Tau musų mokytojui, 
gilios padėkos jausmus už tųs 
valandas, kurias pašventę! musą 
sielos lavinimui ir linkime kuo- 
sekmingiausio pasisekimo lietu
vių tautos vardų užsieniuos ke
liant.

Priimki musų giliąs pagarbos 
žodį, Tavo mokiniai Lietuvos 

Lšiauliųx Teatro Vaidylos.”
(Seka vaidylų parašai,.
Reikia viltis, kad ir Amerikos 

; lietuv/iai mokės tinkamai Sveti- 
tinti artistų J. Vaičkų ir rems 

’ jo darbuotę.

Auditorijos Žinios
Progresas,

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudojimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tunio, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose' atsitikimuose egzaminavi
mus daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus.
Vai: 10 iki 8 v Ncd. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Specialė

Lietuvių Denttatas patar
naus geriau

Traukimai dant< be akamuno. 
Brldge geriausio aukso. Su muši 
pieitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gaiantuojame visą savo darbą, ti 
bernas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktų jūsų avė jkatat

1546 West 47th binmt.
A«»».

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

operaciją
’ /’v 4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Miehigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullrnan 5147i

Physical Health Institute
DR. VELON)S, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

1204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Purk, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

Rugsėjo 8 d., 840 W. 33 Str., 
įvyko Lietuvių Auditorijos 

. board direktorių ir draugijų at- 
j stovų susirinkimas. Susirinki
mas buvo gana svarbus, nes bai- 

’giant Auditorijų budavoti didi
nasi ir jos reikalai. Daugeliui 

.veikėjų buvo tai labai svarbu, 
I lm- kai kuriems nevisai, nes ne
atsilankė į susirinkimų.

Į Finansų komisija raportavo, 
i kad pinigai vis plaukia, nes kas 
j kart vis daugiaus atsiranda no
rinčių t&pti savininkais Audito
rijos. Nors Laisvės kliubas yra 

'pirkęs Šerų pirmiaus, bet dabar 
'pirko už $500. aukso bonų; šv. 
(Kazimiero draugija antrų kartų 
patiesė $500; LSA.v 36 kuopa 
pirko taipjau šorų už $50 ir ža- 

1 dėjo piikti daugiaus. Simano 
'Daukanto kliubas, nuo 18-tos, 
'perka už $100 šėrų. Rūtos drau
gija nuo 18-tos rengiąsi pirkti 

' aukso bonų už visų $1000. Brid- 
geporto draugijų atstojai jau 
pradėjo net raukytis, kad kitų 
kolonijų draugijos pradeda juos 
varžyti, bet jie žada darbuotis 
ir neapsileisti.

Auditorijos augimas jau pra
lenkė savo kaimynus. Jie tarsi 
vaikučiai prieš jaunų Auditorijų, 
žiuri ir stebisi kas jų taip mai
tina, kad taip sparčiai ji auga. 
Jau yra ko pasižiūrėti ir dųbar, 
bet tuoj bus da gražiau, kai iš 
jos išeis garbės spindulys, kuris 
nušvies visų Bridgeportų.

| Beje, buvo nutarta, kad bov-
“Kaip matome J. Vaičkaus ling alley butų įrengta kaip tik 

nuopelnai musų tautos atginti-' stogas bus užtiestas, nes tuoj 
mo istorijoj ateity bus tinkamai bus cimentuojamas pagrindys. 
Įkainuoti, o šiandien mes nors. Metinį bendroves raportų pri- 
savo apsilankymu į jo režisuoja- rengti nutarta pavesti bendru
mų vaidinimų parodykime jam vės knygvedžiui p. J. Evaldui, 
savų simpatijos. (Turtų raštininkui raportavus,

kad bendrovės laiškų SLA. cent
ro valdyba aplaikė nuo Audito
rijos komiteto, nes aplaikė atsa
kymo laiškų. Nutarta pasiųsti 
paklausimo telegramų, už kiek 
tūkstančių SLA. mano pirkti 
aukso bonų. Esu pageidauja-

Artistas J. Vaičkus ■
Sekamų mėnesį artistas Vaičkus gastroliuos Chicagoje

Kelioms dienoms Chicagų atlankė artistas' J. Vaičkus, 
ir plačiai papasakojo apie savo darbuotę.

jis pradės savo gastroles. Pirmas jo pasi- 
Elizabethų, 
apie spalių

Jis

Dr. Chiropractor ir 
Atkušerka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951 .

‘ 3252 So. Halsted Si.
V------ ---------------------- ----------------

i 
srityje. Jis

lankėsi “Naujienose
Nuo rugsėjo 20 d.
rodymas bus Brodklyne, iš ten važiuos į Newarką, 
Philadelph'ija, Baltimore, ’ete. Chicagų jis pasieks 

mėnesio vidurį.
Artistas J. Vaičkus jau nuo senai dirba menę

buvo Rusijos Imperatoriškojo Aleksandrijos teatro artistas. Bai
gė to pat vardo Dramos mokyklų. Lietuvoje (suorganizavo 
Valstybinį Dramos Teatrų ir Šiaulių Teatrų. Bet ypač jis pa- 
skilbo visoje Lietuvoje savo skrajojamuoju teatru, kuris lan
kėsi po miestelius ir buvo labai žmonių mėgiamas. I

Išvažiuojant artistui Vaičkui į Ameriką laikraštis “Lietu- 
gruodžio 19 d. 1922 m. rašė:va

“Išleistuvių vaidinimas.

(Per laurus ir širdį). »

lankydamasis 
miestelius ir 

metu 
širdyse 
dvasių, 
meilę.

“Antradieny gruodžio m. 18 
dienų, Valstybiniam teatre bus 
kaip ir istoriškos reikšmės vai
dinimas. L. M. Kūrėjų D-jos 
Dramos Sekcija ruošia art. J. 
Vaičkui išleistuvių vaidinimų. 
Juozo Vaičkaus vardas yra jau 
senai visiems žinomas. Dar prieš 
10 metų, betekant musų Lietu
vos laisvei, J. Vaičkaus skrajo
jamasis teatras, 
po musų visus
bažnytkiemius, o karo 
Petrapily, kėlė žmonių 
senos Lietuvos milžinų 
ir žadino jose Tėvynės
Paskui jau 1918 m., musų bočių 
sostinėj — sename Vilniui J. 
Vaičkaus teatro vaidinimai ėmė 
spaisti iš vietos \ vokiečių oku
pantų spektaklius ir vertė savo* 
menu lenktis prieš '’juos: vietos 
lenkų artistams.' O 1919 metų 
rudeny tas pats teatras, važinė
damas po Lietuvą savo vaidini
mais gaivino okupantų puvar- 

: gintą šalį ir skiejįjojai į širdį 
Lietuvos nepriklausomybę.

Pilnas žmoniy Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Tnkstų, pūslės ir šlapumo lt-

privatitką gydymui kambariu

-----------  • < Į

“1920 m. J. Vaičkaus teatro 
vaidinimus jau matome Kaune,1 
ir galų gale Lietuvių Meno Kū
rėjų draugija pakvietusi į J. 
Vaičkaus teatrų įkuria savo dra
mos "vaidyklų, kurių pagaliau 
šviesimo. Ministerija priverčia 
susivalstybinti ir tuo budu mes 
dabar turime jau Valstybinę 
Drama.

‘,Savaimi aišku, kad J. Vaič
kus ir Amerikoj, kur jis dabar 
išvažiuoja daug dar nuveiks 
musų Lietuvai. Vis dėlto geriau 
butų, kad *J. Vaičkus Amerikoj 
ilgai neviešėtų, o greičiau grįž- _____ _
tą į Tėvynę ir visa sayo dąr jau- ma, kad Lietuvių įstaigos' bei 
na^ Siela ir meno pritirimu ra- draugijos naudotųsi Lietuvių 
miai jau pasišvęstų j musų jau- Auditorijos pelnu, 
nam teatrui.” .J I .......................   ■Aha! Auditorija da “nekruta” 

rs . , ••• i-.-*- o iau jos savininkai linksminasi.O jo buvusieji mokiniai šiau- „ , . . v. _ . , ... -x • n i - Pabaigoj šio menesio įvyksiąs 
huose įteike jam sekamo turi
nio laišką: (Tųsa ant 6-to pusi.)

Čia atėję gauna 
gsriausj Ameriko
niuką i* T7LU?upc- 
jišką bttJą gydy
mo. Dicklit skai
čius žmoni9>cy- 
dotnų kasdlsu per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą žt>- 
iniausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas lėtesfti 
mokėti, taip kad nei vienas nersika. 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save liesą. Visiška p»> 

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

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 6 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje rletoj* 
Priėmimo kambarys Glfc dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 608 dėl motorą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki l 
ną. Panedėlyj, sereckjf U 
s abato je nuo 10 vat, ryto 
iki 8 vai. vakare.

Complete in ltself
* 1 : 

f
Išgalanda razoę/gele- 
želę be išėmimo' jos iš / 
kotelio. Greitai ir gc-/‘ 
rai. ^.Visas setas .— 
razor su dirželiu ir 

jjT ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

Vdet/luto-Strop Razor



NAUJIENOS, Chicago, HL

Lietuvių Kaleliuose
randasi ant pirmo aukšto, gra-

'dūrė Baltajam name, kur suei- ’ 
na visos Amerikos politikos siu
tai. Prezidento privatine raštinė

Meno rėmėjų susirinkimas PRANEŠIMAI IŠRENDAVOJIMUI
(Tąsa nuo 5 pusi.) Chicagos lietuviai gali tikėtis

i ateinančiu
didelis vyžų sunešimas. 
gert ir valgyt ir linksmybės į- 
valias. Tai busiąs pašventini-

ižiam kambarį. Peržengus dele- daug ko malonaus 
'Racijai slenkstį, prezidentas pa- sezonu meno srityje.
sveikino ir prasidėjo pasikalbė
jimai. Delegacijos pirmininkas muzikos ir dramos ir baleto lie-

Busią Chicagoje ir dainos ir

LSS. VIII Rajono konferencija 
įvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatui, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai užsi- 
mokėkit.

— A. Vilią, LSS. VIII
mas vainiko, kuris bus uždėtas .p- J* !rlias P^iškino atsilanky- tuvių talentų viešų pasirodymų, 
ant pat kraiko Auditorijos. Gal1110 tlkslą ir nudu^niai atpasa- kurie sujudinsią chicagiečius.
būt, kad ir kumus išsirinks iš da^ar^inę Vilniaus padėtį < 
kalno dėl krikštynų Auditorijos. . v . ...

Ant šios istoriškos puotos bus * ir bešališkai i
sukviesti visi turtingieji ir be, Ameiikos valdžia nedaly- stys kaip čia chicagiečiams pa

liaujanti Europos politiniuose rūpinus daugiau dailių smagu
riausimuose, bet vienok jinai 'mųt Susirinkimą kviečia pereitos 
lyra giliai suinteresuota palai-------J —
kymu taikos pasauly. Vilnius, 
jei dabartinės sąlygos tęsis, gali 
virsti karo priežastim, panašiai 
kaip desėtkas metų atgal Sara
jevo įvykiai. Visa Europa jau 
nurimusi, liekas tik vienas Vil
niaus klausimaas. Amerikos 
valdžia galėtų payartoti savo 
įtaką, idant Tarptautinis Teis
mas Haagoje užbaigtų tą nelai
mingą konfliktą.

Ponas S- Komaiko, kaipo lie
tuvių draugas, pareiškė taipogi 
savo nuomones ir išreiškė prezi
dentui gerus linkėjimus.

Audiencija tęsėsi apie pusė 
valandos. Buvo įteikta memo
randumas ir prezidentas pasiža
dėjo tuojau pasitarti tuo reika
lu sH$A7alstybės Departamentu. 

—Kokios Tiimsta nuomonės 
apie Delegacijos rezultatus? — 
paklausiau p. S. Kodį-

—Esu jais patenkintas. Spre
ndžiant iš p. Coolidge’o žodžių, 
Vilniaus Vadavimo 
delegacijos kelione 
toną nebuvo veltui 
Telegramas Tautų 

Kad išnaudojus
mus budus ir kad nepalikus nei 
vieno nepajudinto akmenio pa
kely į Vilniaus laisvę, buvo pa
siusta iš Washingtono nuo Vil
niaus Vadavimo Komiteto tele
grama Tautų Sąjungos sekreto
riui Genevon. Pasiųsta oru apie 
kelius šimtus žodžių, pareiškiant 
savo mintis ir jausmus apie mu
sų sostinę.

Tai tiek maždaug man teko 
sužinoti iš p. S. Kodžio apie jų 
kelionę ir žingsnius tuo svarbiu 
visiems lietuviams klausimu.

— Reporteris.

kojo dabartinę Vilniaus padėtį <
ir reikalingumą užbaigti teisiu- mas yra visų chicagiečių meno 

i tą klausimą, rėmėjų susirinkimas, kurs svar-

štai šią pėtnyčią jau kviečia-

Ra j. seki

112 Wardo.
1924 m. 8

RUIMAI 4 rendai ant 2rų lu
bų iš užpakalio. Pečiais 
doma. Namas naujas.

Kreipkitės
827 W. 34th Place

apšil-

turtų; visi profesionalai ir dar-| 
bininkai! visi biznieriai ir var-, 
to toj a i;
lietuviai.
baliavoti, kad aukso bonai jau 
bus išpirkti. — Bubnis.

Am. Uth. Citizen Clum 
Bus susirinkimas sept. 11, 
valandą vakare, Maženio svetainėje, 
3857 So. Kedzie Avė. Neatbūtinai 
turit atsilankyti ant susirinkimo, nes 
bus daug naujų svarbių dalykų ir 
taipgi nepamirškite atsivesti po kele
tą naujų narių. — Jos. Eringis, rašt.

SIŪLYMAI KAMBARIO

visi biznieriai ir var- 
seni ir jauni, bet tik 
Visiems bus linksma

Vilniaus Vadavimo Komi 
toto delegacija pas Pro 

zidentą Coolidge
Delegacija, kuri važiavo Wash- 

ingtonan perstatyti valdžiai 
Vilniaus reikalus, buvo pri
imta Valstybės Prezidento. 
Kelionė buvo daryta ne vel
tui, sako p. S- Rodis.

iš Wash- 
reporteris

Sugryžus Vilniaus Vadavimo 
Komiteto delegacijai 
ingtono, “Naujienų” 
turėjo pasikalbėjimą su p. S.
Kodžiu,.kuris buvo vienas dele
gacijos narių. Be jo, delegacijon 
įėjo dar p. J. Elias, Universal 
State Banko prezidentas ir S. 
Komaiko.

Delegacija išvykusi antradie
ny, rugsėjo 2 d. 1 vai. po piet iš 
Baltimore ir Ohio stoties- Wash- 
ingtonan pribuvo sekantį rytą 8 
vai. ir kaip paprastai, apsistojo 
žinomam lietuvių atstovams 
\Vashingtono viešbuty. Nieko 
nelaukdami, tuojau vyko pas 
prezidento sekretorių pasiklaus
ti apie audienciją. Ji buvo nu
skirta sekančiai dienai, ketver
ge, 11 ĮX» prieš piet.

Laukdama tos 
gaci ja apsilankė 
stovybę pasitarti 
sužinoti Lietuvių
ciją Vilniaus klausime- 
galutinai čia suredaguota? 
morandumas įteikti 
Prezidentui. Patsai
K. Bizauskas buvo tuo laiku iš
važiavęs atostogoms. Jo vietą 
užima atstovybės sekretorius, 
gabus musų diplomatas, p. Ra- 
binavičius.

valandos dele- 
i Lietuvos At-

valdžios pozi- 
Buvo 

me 
Amerikos

atstovas p.

Pas Prezidentą Coolidge
Paskirtu laiku, t. y. pusėj 

dvyliktos, musų delegatai atsi-

VIKTORIJA A ST R A U S K AIT Ė
Mirė rugsėjo 9 d., 1924 m., 

7:45. vai. vak., sulaukusi am
žiaus 13 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvus Antaną ir Kazimierą As
trauskus, seserį 
Laidotuvės atsibus
d. subatoš ryte 8:30 vai. iš na
mų, 3343 So. Union Avė. į šv. 
Jurgio Bažnyčią iš tenais į Šv. 
Kazimiero Kapines.

Giminės ir draugai 
dalyvauti laidotuvėse, 
limos dukrelės.

Liekames dideliame

Bronislavą. 
rugsėjo 13

meldžiami 
musų my-

nuliudime 
Tėvai ir sesutė.

STANISLOVAS STANKUS
Paeinantis iš Kuršėnų parap., 
Vileišių kaimo, Kauno rėd., 
Šiaulių apskr.

•
Bus peikeltas į nuosavą lotą, 

Šv. Kazimiero kapinėse lugsėjo 
13 d., 1924. Gedulingos pamal
dos už velionio sielą atsibus 
Aušros Vartų parap. Bažnyčioj 
7:45 vai. ryto.

širdingai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose apeigose kaip 
Bažnyčioj taip ir kapinėse.

Nuliūdę
Sesuo ir. švogeris Petrauskai.

Komiteto 
į Washing- 
daryta.
Sąjungai 
visus gali-

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ JAU
NUOMENĖS LYGOS MĖNESI

NIS NARIŲ SUSIRIN
KIMAS

Ketvirtadieny, rugsėjo 4 die
ną, Raymond Chapel Institute, 
įvyko Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Lygos mėnesinis na
rių susirinkimas- Susirinkimas 
buvo skaitlingas ir apart apta
rimo bėgančiųjų Lygos reikalų, 
tapo nutarta daug svarbių daly
kų. Paminėtina bus svarbiau
sieji :

Įstojo du nauji nariai, būtent, 
J. Alvikis ir, visiems gerai žino
mas lietuvių golfo čempionas ir 
golfo mokyklos vedėjas ir ins
truktorius A. Menasi

Skaityta laiškas nuo LSS- 8-to 
Rajono, kviečiantis prisiųsti 
delegatus Rajono konferencijom 
Išrinkta delegatais dd. Budnikas 

■ir K. Aiigustinavičius.
Konstitucijos projekto paga

minimo komisija pridavė naujai 
pagamintą projektą, kurį visa
pusiškai po paragrafą apsvar- 
čius ir vienur kitur pakeitus, 
susirinkimas vienbalsiai priėmė 
Turinys naujosios Lygos konsti
tucijos bus su laiku paskelbtas 
Naujienose’- i • *

Sporto Komisija pranešė, kad 
Į tennis turnamentas artinasi ir 
, visi sparčiai rengiasi prie laime- 
| jimo čempionato. Lalimėtojams 
į Lyga rengiasi duoti puikius pri
zus.

Stygų orkestro skyriaus komi
sija pranešė, kad orkestras 
sparčiai ir sėkmingai rengiasi 
prie žiemos sezono.

Nutarta dėl geresnio pasiseki
mo, sekmadieny, sausio 4 d., 
Meldažio svetainėje vakarėlį 
rengti kartu su LSS- VIII Rajo
nu.

Kp. Koresp. J. J. Auryla.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

lietuvių dailės parodos komiteto 
nariai: kun- Albavičius, dr. 
Drangelis ir adv. K. Jurgelionis. 
Susirinkimas įvyksta Meldažio 
salėje, 8:30 vai. vak. pėtnyčioj, 
rugsėjo 12 d-

Susivienijimas Draugysčių ant 
Town of Lake praneša draugysčių 
atstovams, kaip vyrų taip ir moterų, o 
taipogi ir jų valdybas, kad jie yra 
kviečiami susirinkti, nes randasi ne
paprastų ir svarbių darbų.

Susirinkimas atsibus rugsėjo 12 d. 
7:30 vai. vak. Letukienės svet., 4523 
So. Wood St. — Nut. Rašt.

ANT RENDOS kambarys, švariai 
užlaikomas, prie mažos šeimynos, pa
geidaujama švariai užsilaikantis vy
ras. šeimyninkę galima matyti kas
dien nuo 5 iki 9 vai. vakare.

B. R., 
946 W. 32 St.

3 lubos

JIESKO DARBO
PAIEŠKOJIMAI

Sesuo, Alena Masalskienė, 
Lietuvoje, nori gauti žinių apie 
brolį Kazimierą Velkonetz 
(Velkonevičių), kuris gyveno 
Nicivv Yorke, Maine ir West 

Pra-

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Willow, Pennsi
šome atsišaukti.

PAJIEškAU Stakijušo Elimsko, ir 
Stanislovo Žiogo, paeinančių iš Lygu
dų kaimo, Gruzdžių parap.

Atsišaukite antrašu: ,
Anielė Zatalfskaitė-Kimčienienė

4441 So. Honore St., 
Chicago, 111.

JĖŠKAU darbo už bučerių ir esu 
patyrjs prie groserio darbo, turiu 
Fordo troką, patyręs esu pirkime ta- 
vorų. 
ninkas.

Kam reikalingas toks
Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663

No. 148

darbi-

Prašoma suteikti žinių apie 
seseris Teklę Birgilienę (Ra- 
koviČiutę) ir Marių Kapčiunie- 
nę (vyro vardas Kazimieras). 
Giminės Lietuvoje nori susi
nešti.
Foreign Language Information 
Service, Lithuanian Bureau, 

119 West 41st Street, 
No\v York City.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. •

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ciceriečiams Naujienų skaityto

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

—Naujienų A d m.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti 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.

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Northsidiečiams žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvienų antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
p.radeta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainų ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Acilla.

APSIVEDIMAI
REIKIA DARBININKU

MOTERŲ
PAJIEšKAU draugės apsivedimui 

nuo 30 iki 40 metu, kuri 
žų gyvenimą. 
Pageidaujama, 
šventa.

Meldžiu 
kad butų

myli gra- 
atsišaukti. 
neperdaug

Naujienos, 
1739 So. Halsted St 

Box 553

JIESKO PARTNERIO

REIKIA MOTERŲ 
Vedusių arba nevedusių 
Tarpe 25 ir 35 metų

Gabių ir energingų kaipo virši
ninkų didelioje organizacijoje pa
gelbėti pasikalbėjimuose, lietuviai 
kostumeriai. Jei galite tai atlikti, 
atsišaukite panedėly nuo 11 ryto 
iki 5 vakare.

2610 S. Spaulding Avė.

REIKIA biznio partnerio, ne
reikia investuoti pinigų, tokio 
kuris turi biznio patyrimą ir 
nori pašvęsti visą savo laiką, 
kur .jis bus gerai apdovanotas. 
Turi kalbėti angliškai, prižiūrė
ti vyrus. Tiktai tokie, kurie pa
sitiki savimi, • tegul atsi
šaukia, bet ne kitokį- Atsišauki
te nuo 11 ryto iki 5 valandai 
vakare.

Theodore E. Brown
2610 So. Spaulding Avė.

įvairus Skelbimai
PAGRAŽ1NAM NAMUS

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

Kreipkitės:
' BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTĖ

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

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

JACOBSON KOOFING CO. 
201143 W. Division St.

Armitage 6193

PATENTAS

Turiu išradęs naują laikrodėlių pa
gerinimą. Jie bus vartojami visame 
pasaulyje. Galima jų išparduoti mi- 
lionus. Jau turiu nuo vieno žmogaus 
orderį 1000 laikrodėlių. Reikia kani
balo. Ateikite ir pamatyki laikrodė
lių dirbimą.

KITAS PATENTAS
Mašina išdirbinėja elektrą be 

kažčių, dirba siu gyvuoju, sidabru 
guminiu diržu. Sykį nupirksite gy
vojo sidabro ir jums užteks jo per 
1000 metų. 1 Neįėikia nei anglių, nei 
alyvos ir t. t.- Suteikia šilumą, švie
sų. ir jėgą. Reikią kapitalo.

PROF. JOŠEPH SIMON, 
Išradėjas, 

612 N. State St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 6 vakare.

ISRENDAVOJIMUI

iš- 
ir

RENDON krautuve prie 5415 
S. Kedzie Avė. Arčola apšildo
mas, moderniškas. Gera vietaŠiuomi pranešame, kad Am. Liet.

Akcijinės Bendrovės “Rūbas” susirin- ^el aptiekos, Čeverykų krautu- 
kimas įvyks subatoje, september 13 _ , . ..: . . . ,_
d., 7:30 vai. vakare, Mildos svetainėj, ves, automobilių įrankių arpa 
3144 So. Halsted St.. Chicago, III. > saldainių.

Visi akcininkai ir bonų savininkai i 
kviečiami būtinai atsilankyti, nes ga-j 
1 *w * * --
turtas yra navo.iuje ir todėl, mes 
Amerikiečiai, privalom daryti žings
ni, kad išgelbėjus savo turtą. Visi 
atsineškit savo akcijas ir bonus. Ne
laukit kitos dienos, nes gali būti per- 
včlu. — Komisija.

Krautuvę visuomet 
galite apžiūrėti nuo 2:30 iki 5 

vom iš Lietuvos žinių, kad bendrovės •' vakare. Duosiu gerą lysą atsa
kantiems žmonėms.

3600 W. Roosevelt Rd. 
Room 212

Tel. Nevada 4622

REIKIA DARBININKO
VYRU

REIKALINGAS geras buče- 
ris; dalbas yra pastovus; mo
kestis taipgi yra gera.

Cicero Lietuvių Koperacija, 
4911 W. 14th St. 

Cicero, III.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai, naujas Victrolas. Kas 
pirks rakandus gali gyventi tuo
se kambariuose. Gali mane ma
tyti kasdien po pietų. John Jen- 
ski, 1259 Hasting St. 2 fl. front.

PRIVERSTAS PARDUOTI
Savo gražius rakandus dėl 5 kam

barių, 2 miegamo kambario setai, 8 
šmotų valgomojo kambario setas, šil
kinis mohair parloro setas, liampa, 
console fonografas, parduosiu pigiai 
sykiu ar dalimis, 722 W. Garfield 
Blvd. netoli Halsted St. Tel. Boule
vard 9242.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rakandai, šildomi pečiai, pool 
table; visi rakandai labai gera
me padėjime.

1901 N. Albany Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė visokių tautų apgyventoj apielin- 
kej, gera vieta, geri ruimai pagyve
nimui, lysas ilgas, pirksite gana pi
giai.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, parduosiu už teisingą 
pirmą pasiulimą, nes pardavimo 
priežastis yra svarbi.

2602 W. 23rd St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, senas išdirbtas biznis, 
3 ruimai gyvenimui, rendos $50 
į mėnesį. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
1833 W. 22nd St.

PARSIDUODA pop corn, sal
dainių ir ice cream įstaiga. Di
delis biznis, šalę prie teatro, par
siduoda iš priežasties mirimo 
vieno šeimynos nario.

5037 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj kolonijoj, apgyvento visokių 
tautų. Biznis jau senai išdirb
tas. Priežastis pardavimo — 
liga. Parduosiu pigiai. Atsišau
kit greit. 717 W. 21 Place.

PARDAVIMUI pirmos kliasos gro- 
senie, sena įstaiga, prie gatvekarių 
linijos, 5 metų lysas, rendos $45, gy
venimui kambariai, bąrgenas, nerei
kia agentu.

2862 W. 38 St., 
Tel. Lafayette 6455

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, kitos bučernės per 4 blokus nesi
randa, vieta apgyventa švedais ir ki
tokiom tautom. Nupirksit pigiai, nes 
apelidžiu miestą.

Kreipkitės prie savininko
5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI ■ koperatyvė 
krautuvė avalynes, labai geroje 
vietoje, parduosiu pigiai, parda
vimo priežastis labai svarbi, 
8424 Burley Avė., So. Chicago, 
Illinois.

GROSERNĖ ir delikatesen, 
notions, tabako, saldainių, daro
mas geras biznis. Turi būt par
duotas iš priežasties ligos. Pi
giai. 964 W. 37 PI. netoli Mor
gan St.

SAVININKAS parduoda tris 
naujas krautuves.

Atsišaukite
2637-39 W. 59 St.
Hyde Park 3734

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, geroje vietoje. Par
davimo priežastis — liga.

W. ROSE, 
919 W. 63rd St.

NAMAI-ŽEMĖ
EXTRA!

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas P/2 aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyras lotas prie na
mo. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS 
6185 W. Giddings St.

GROJIKUS PIANAS

$120
Iš priežasties apleidimo miesto, 
aš parduosiu savo $650 vertes 
grojiklį pianą už $120, su 103, 
muzikos rolėliais, benčiumi ir 
kabinetu. Klauskite Mrs. Jan- 
kowski’s piano.

1389 Mihvaukee Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI 2 .namai, 3 
augštų mūrinis namas ir 2 aug
štų medinis namas, ant kampo.

J. BOLTON,
626 W. 18 St., 2 fl.

Ketfiftadienis, Rūgs. 11, ’24

' NAMAI-ŽEMĖ
Graži Namams Vieta

BARGENAS
60x125 PĖDŲ LOTAS

800 DOLERIŲ
Tas lotas yra pilnai prireng

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

T

Naujienos, 
1739 So. Halsted St 

Box 551.

Specialis bakenas
2 FLATŲ mūrinis namas po 6—6 

kambarius, su visais įtaisymais, 
garadžius, kaina .$7,900; nupirksit 
su mažu įmokėjimu.

C. P. Suromskis and Co
3352 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641 
CHICAGO, ILL.

KAMPINIS 4 flatų mūrinis namas, 
4-6 kamabarių flatai, 2 flatų medinis 
namas iš užpakalio, 2 karų garadžius, 
lotas 50x125, karštu vandeniu šildo
mas užpakalinė dalis namo, netoli 69 
St. ir Loomis St., kaina $26,000.

ŠEŠIŲ kambarių medinė cottage, 
naujas cementinis pamatas ir por- 
čiai, elektra, naujasr2 karų garadžius, 
netoli 51 ir Carpenter St., kaina 
$5750.

Biznio namas. Mūrinė krautuvė ir 
flatas, apie 8 metų senumo, karštu 
vandeniu šildomas, didelė barnė ir 
pieninė, geroje biznio vietoje, par
duosiu sykiu su bizniu, yra daug ta- 
voro, kaina $18,500.

JOHN A. FUNK, 
1022 W. 51 St.

Tel. Yards 0134

PARDAVIMUI ant South Sides 
naujas mūrinis namas, dviejų metų 
senumo, 4 pagyvenimai, 2-4; 2-3 kam
barius, visi Įtaisymai pagal vėliau
sios mados, pečium apšildomi. Ren- 
dos neša $1,740, arba mainysiu j ma
žesnį namą ar į lotą. • Del platesnių 
žinių telefonuokite savininkui

Englevvood 8137
Agentai neatsišaukit

BARGENŲ JIEŠKOTOJAMS. Mu
ro namas 7 metų senumo, 2 po 6 
kambarius flatai, karštu vandeniu 
šildomi, savininkas parduos pigiai ar
ba priims į mainus lotą kur geroj 
vietoj. Platesnių žinių kreipkitės pas 
savininką. 3423 So. Leavitt St., 1 lu
bos. Chicago, III.

BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas, 5 pa

gyvenimų, kaina $9,000, reikia Įmo
kėti $5,000, morgičius $4,000. Prie
žastis pardavimo važiuoju ant far- 

Namas randasi puikioj vietoj
prieš mokyklos.

A. BAZALA,
4619 So. Hermitage Avė., 2 floras

mos.

MORTGEOIAI -PASKOLOS

PARDAVIMUI restauranas, 
už prieinamą kainą, labai ge
roj vietoj. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

C. & A. Restaurant 
3711 S. Kedzie Avė.

Už $250 nupirksite mano pui
kų $650 vertes grojiklį pianą, 
vartotas tik 3 mėnesius. Cash 
arba išmokėjimu. Atsišaukite 
tuojau.

1722 So. Ashland Av. 1 floor

I PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 6 ruimai ir sun parlor, gar-- 
džius 3 mašinoms. Viskas moder
niškai įrengta, 4411 S. Artesian Avė.

Kreipkitės prie savininko į Sto
rų,

1833 W. 22nd St.

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
PARDAVIMtlI mūrinis namas 2 

flatų už $5,300, Morgičio $2,500, 
elektra, beismantas cimentuotas, ar
ba mainysiu ant kokio biznio. Tai 
yra barmenas.

Kreipkitės
3349 So. Wallace St.

MAINYSIU 2 po keturis kambarius 
mūrinį namą, geriausioj vietoj, 
Brighton Parke, mainysiu ant dides
nio arba biznio, su namu arba 
namo. Atsišaukit

LEON R. JARUSZ, 
3252 S. Halsted St. 

Yards 4951

be

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
slgning, Tailoring Ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, už labai prieinamą kainą NETIKĖTAS BARGENAS

450 Visi fixchpriai ir kas! Parsiduoda grosernė su namu arba “ V1SJ pxcneriai n Kab| be namo, Uba. vieto.. tarp mpi_
reikalinga bučernėj, labai gera-(§ytų tautų. Parduosiu pigiai arba 
me padėjime. Priežasjtį patirsite mainysiu ant automobilio arba privp- r- j tigko namo Priežastis —einu i ki

tą biznį.
Kreipkitės,

3232 So. Canal St.

žastį patirsite 
ant vietos. 5610 S. Kedzie Avė. tą biznį.

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wel!s St., Chicago, BĮ.

PĄRDAVIMUI grosernė ir. 
delikatesen. Gražioje vietoje,; 
pigi renda, garu šildoma, 
kompeticijos.

THE KITCHENETTE 
5455 So. Ashland Avė.

Į PARDAVIMUI 3 namai arba ma;- 
nėra nysiu ant bučernės, loto, automobl- 

liaus, namai 2 bizniavi ir vienas re
zidencijoms.

Kreipkitės prie savininko 
3124 W. 55th St., 

1 lubos

UVIMO DRESIŲIŠMOKITE
Drafting, designtfig, fitting, finishing. 
Del jūsų ir kitų, 3 mėnesių pilnas 
kursas . Pradinių ir pramokusių klia- 
sos. Pradekite dabar. Maža mo
kestis, išmokėjimais.

Beulah Macdonald School
309 So. La Šalie St., 

Wabash 8799

L


