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Užsienio komunistų vizi 
tai Rusijai

Herriot su Loebe laikys 
konferenciją

Sundievuočiai pradeda kampa 
niją už “blue law”

Užsieniy darbininku dale 
gacijos Bolševikijon

Vyksta susipažinti su padėtim, 
bet mato tik tą, ką sovietai 
nori, kad jie matytų

RYGA, Latvija, rugp. 12 — 
Rusijos bolševikai sugalvojo 
naują būdą savo propagandai 
Europoj. Jie dabar ėmė ruoš
ti nuolatines užsienio komunis
tų delegacijų keliones į Mas
kvą. Jos delegacijos paprastai
vadinamos “darbininkų sąjun-1 legacijos 
irų tyrinėtojų kuopomis,” ke
liaujančiomis į Sovietiją sąly
goms ištirti.

jo sūnūs gi eina į ka- 
Laikyti vaikai namie 
.Jie bėga iš namų ii 

gatvėse. šiandie Ru- 
800 tūkstančių vaikų 
ir, pasak švietimo 

Lunačarskio, 90-tas 
tų vaikų yra darbi-

MOKYKLA, KUR GEN. GRANTAS MOKĖSI,- AUDROS SUGRIAUTA

r >•<:*

Paveikslėlis parodo seną pradžios mokyklos trobelę Georgetovvne, Ohio, kui Ameiikos ka
ro vadas, gen. Ulysses Grant, kai jis dar vaikas buvo, mokėsi abėcė. Andai užėjus smarki 
audra tą triobelę sugriovė.

Francijos ir Vokietijos 
vadu konferencija

Herriot ir Loebe tarsis bend
rais abiem respublikom tarp
tautiniais klausimais

SuiidievLiočiai pradeda Fašisty priešai priversti
kampaniją New Yorke

Siekias įstatymais griežtai už
drausti visokias pramogas' 
šventadieniais

visai nesirūpina. Jie 
paminklus. Darbininkas ma
to, kaip jo duktė virsta pros
titutė, 
dėtus, 
sunku, 
gyvena
sijoj yra 
benamių 
komisaro 
nuošimtis
ninku vaikai. c

Darbininkų aristokratija
Ne su tos betgi rųšies darbi

ninkais susiduria užsienių de- 
atvykusios j Rusiją.

Delegacijų nariai susitinka tik 
su valdžios valdininkais, kurie 
kitąkart buvo darbininkai ir 
kurie, kaip kad daugelis kitų 
iš darbininkų aukštyn pasisie- 

žmonių, i 
įpie pirmykščius

GENE V A, Šveicarija, rugp. 
12. — Girdėt, kad pradžioj at
einančio menesio Paryžiuje vadinus

priimamos ir vaišinamos taip, 
tartum tai butų pati ari s tok ra-, kusių 
tijų tų kraštų, iš kurių jos at- apie pirmykščius savo dienas, 
vyko, o pavaišintos ir bolševikų “kai aš buvau paprastas darbu 
propagandos pripumpuotos jos ninkas.” Jie sudaro naują 
siunčiamos atgal — bolševizmui aristokratiją, 
propaguoti namie. kų valdžia ir,

lokių kelionių Maskvon jau apgavingų
padarė Anglijos, Francijos, pardavinėtojai,' jie 
Belgijos, Norvegijos, Vokietijos kučius darbo vaisius 
ir Švedijos “delegacijos.” Pa- pai padidina ir komunistų re- 
rodyti ' pavyzdingą kalėjimą, voliucijos idėją parduoda iš už 
pavyzdingą ūkį, pavyzdingą sienio atsilankiusiems* drau- 
fabriką, pavyzdingą vaikų prie- gams, kad grįždami jie turėtų 
glaudą ir pavyzdingą Maskvos 
garnizoną delegatai apleidžia 
Rusiją ir, parvykę savo kraš
tam pasakoja, kokių stebuklų 
t’ovietijoj jie matę.

Kaip buvo caro laikais
Nors atrodo keista, kad visi nes darbo sąlygos, negu 

tie svetimų kraštų darbininkai, buvo caro laikais, 
atsilankę Rusijon, grįžę namo 
pasidaio entuziastingi bolševi
kų garbintojai, lx?t tai lengva 
išaiškinti, kodėl.

Carizmo laikais darbininkai 
buvo menkai apmokami; jie tu
rėjo dirbti ilgas valandas; gy-į 
veno laužuose, nesveikose aplin
kybėse, ir buvo menkai teorga- 
nizuoti. Jei caro valdžia i. 
bandė daryti liet kurių refor
mų, jų progresas buvo nežy
mus. Kai valdžią pagrobė bol- 
ševiai, jie isnoviję Rusijos 
smegenis valdžios vietose pa
statė nemažą skaičių paprastų 
darbininkų.

Blogiau kaip prie caro

Sovietams viešpataujant dar- į 
l.ininkai atsidūrė dar blogesnėj I 
padėty, negu pirma buvo. Se- 
pu jų New Yorko ir Chicagos 
“sweat shop’ių” blogiausios bu
vo tos, kurių savininkai buvo 
patys iš “svveat shop’ių” kilę. 
Darbininkai žino, kad aršiau- J 
sias vergų prievaizdas yra toks I 
žmogus, kurs pats buvo vergas, < 
bet staiga ir netikėtai tapo pa- ninko, Franko Pahlo, apiplėši- 
keltas į viršilas. mo tikslu. v

Darbininkų vaikai _r «! Maras Graikijoj; Jugo-
Taip atsitiko ir Rusijoj, šian-, s]avjja uždaro sieną 

die skaičius lankančių mokyk-  
las vaikų yra dešimt kartų ma- BELGRADAS, Jugoslavija, 
žesnis, negu skaičius lankęs rugp. 12. — Jugoslavijos val-
mokyklas caro laikais. Gyve- džia įsakė uždaryti sieną nuo 12. — Girdėt, kad karo sekre-
namųjų butų sąlygos yra taip- Graikijos, kadangi gauta žinių, torius John W. VVeeks greitu
jau daug blogesnės, dėl to, kad jogei Pirejuj ėmė siausti ma- laiku atsistatydinsiąs dėl pairu-
bolševikai naujų namų statyti ras. sios sveikatos.

Jie sudaro
J1e yra bolšcvi- 
kaip kad viti 

kompanijų akcijų 
savo men- 

šimterio-

atsilankiusiems* 
kad grįždami 

ko parsivežti.
Ką delegacijos mato ir ko ne
Atsilankiusiems užsienių de

legatams parodo keletą Mas- 
ikvos fabrikų, kurie dirba pilną 
'laiką ir kuriuose įsteigta geres- 

kad 
Jiems lei

džia kalbėtis su darbininkais ir 
iš jų sužinoti, koki padaryta pa
gerinimai. Juos visados lydi 
palydovai, kurie moka jų kal
ba susikalbėti; jiems parodo ir 
kitas įstaigas, kurių darbinin
kai laikomi “ištikimi.”

Bet la aplinkybė kad Mas
kva, kurios gyventojų skaičius 

? siekia daugiau kaip du milijo
nų, teturi vos 18 tūkstančių 
telefonų, visai nepastebiama 
Tas faktas, kad Maskvoj dabai 
yra daugiau kaip 144 tūkstan
čiai įregistruotų bedarbių, ar
ba 25,000 daugiau, negu metai 
laiko atgal, taipjau neimama 
domėn.

Buvęs deputy šerifas 
mirtim nubaustas

LINCOLN, Nebr., 
— Šį rytą valstijos 
buvo elektros kėdėj 
buvęs deputy 
Simmo'ns. 
buvo pasmerktas už užmušimą 
čia gegužės mėnesį garažo savi-

rugp. 11. 
kalėjime 

nužudytas 
šerifas Walter

Mirties bausmei jis

ivvksianti svarbi konferencija, (Viešpaties
i

NEW YORKAS, rugp. 12. — ti 
šundievuočių organizacija, pasi- 

Lord’s Day Aliance 
( DienosSąjunga), 

stiprią kampaniją už 
Yorko valstijoj 

tai yra jsta- 
už 
pa-

ADF. šaukia konferenciją 
dėl imigracijos

- -- ■— - . ■ - • —1. ,

Amerikos ir Meksikos darbi
ninkų vadai tarsis taipjau 
dėl Pietų Amerikos darbi
ninkų organizavimo

susitarė
jos premjeras Herriot įvedimą New 

ir Vokietijos reichstago prezi-!nau.i° hhie law, 
dentas Paul Loebe. Konforen- tymo, kuriuo butų griežtai 
ciioį busią apsvarstyti bendri.^ta visokį sekmadieniais 
abiem kraštam 1 
klausimai, o taipogi ir Austri
jos su Vokietija susijungimo 
klausimas.

Tuo tarpu, kai Loebe su 
Herriotu kon foruos Paryžiuj, 
didelė VckEtiįos ir Austrijos 
atstovu delegacija žada daly
vauti socialistų kongrese Mar
celėj, kur socializmas yra pri
pažintas kaipo didžiausia jėga

tarptautiniai silinksminimai ir pramogos 
ri ir Aimtri-■ atrai, vodeviliai, krutamięji

Vokiečiai ir austrai turi vil
ties įtikinti Francijos ir kitų 
kraštų socialistus, kad, Austri
jai ir Vokietijai susijungus, 
mouarchistų ambicijoms Vo
kietijoj butų kirstas mirtinas

pa
veikslai, baliai, šokiai, visokį 
žaslai, kaip beisbolas, futbolas, 
taipjau pardavinėjimas vaisių, 
aiskrymo, ir tt.

New Yorko valstijoj jau da
bar veikia “blue law,” bet šun- 
dievuočiai randa, kad tas įsta
tymas ir per silpnas, ir toli 
gražu nevykdomas, 
čią legislaturos sesiją jie 
įnešti naujo “blue law” i____
nyma, kuriuo sekmadienis New 
Yorko valstijoj butų padarytas 
tikru “šąbasu.” >

jo tikra politinių fašistų prie
šų vadų bėgsią iš Italijos, ka
dangi, pasak jų draugų, gyven- 

jiems dabartinėse politinėse 
sąlygose savo tėvynėj nebėra
galimybės.

Buvęs liberalų premjeras Or 
lando, kurio partija pastarai- 
siai municipalinis rinkimais 
Palermoj buvo fašistų smurtu 
sumušta, rezignavęs iš parla
mento išvyko į Antibes, Fran
cijoj.

Buvęs darbo ministeris Lab- 
riola ką tik gavo užsienio pa- 
sportą iškeliauti į Franciją ir 
Angliją.

Aventino opozicijos vadas 
Amendola, kurs buvo- baisiai 
fašistų govėdos sumuštas Mou- 
tecatini rezorte, išvyko į Cha- 
monix, Francijos Alpuose.

Ateinam i Katalikų liaudies partijos va- 
žada das, kunigas Luigi Sturzo, jau 

suma-* ilgesnis laikais kaip gyvena 
Anglijoj, kaipo pabėgėlis. Kar
tu su juo Italiją apleido ir jo 
laikraščio redaktorius Donati.

WAS’HINGTONAS, rugp. 12. 
—Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas \Villiam Green 
šaukia rugpiučio 27 dieną kon
ferenciją Washingtone, kurioj 
turės būt apsvarstyti klausi
mai ryšų su meksikiečių imi
gracija j .Jungtines Valstijas, 
o taipjau sutaisyti planai in
tensyviam darbui organizuoti 
darbininkus visoj Pietų Ameri
koj.

Konferencijoj, be kitų, pa
kviesta dalyvauti Meksikos 
prekybos ir darbo ministeris 
I uis N. Morones, kuris yra 
vienas žymiausiųjų Meksikos 
darbininkų vadų, ir Meksikos 
Darbo Federacijos generalis 
sekretorius Edvardo Moneda.

Priverstinos arhitracijos 
įstatymas Francijoj

-PARYŽIUS, rugp.-12. —Del 
aštraus bankų tarnautojų strei
ko Francijos kabinetas šiandie 
aprobavo priverstinos arbilra- 
cijos principą ginčuose tarp 
darbininkui ir samdytojų. Pri- 
verstinos arhitracijos įstaty
mo projektas bus įneštas atei
nančio! parlamento sesijoj.

smūgis.
• Paul 
kratas, 
partijos laiko jį lojaliu ir nuo
širdžių patriotu.
jėga Francijoj 
šame 
kad 
vos 
liau

f.oebe yra socialdenio- 
tečiau visos Vokietijos

Reichstagas ratifikavo 
sutartį su Amerika

Žydu pogromai Rumunijoj

Suėmė $1,000,000 vertės 
degtinės

Prohibicijos agentų suruoštoj 
medžioklėj areštuota taipjau 
trisdešimt butlegerių

NEW ORLEANS, La., rugp. 
12. — Prohibicijos vyriausybė 
pradėjo plačią medžiolę visu 
jajuriu, nuo Ncw Orleans iki 
Billoxit Miss., gaudydama svai
ginamųjų gėrimų kontrabandą. 
Vakar padarytoj medžioklėj 
New Orleanse ir apielinkėj bu
vo suimta daugiau kaip 1 mi- 
ioną dolerių vertės svaigalų ir 

areštuota trisdešimt stambių 
degtinės šmugeliuotojų.

Spaudos persekiojimas 
fašisty Italijoj

Nugiaužė Romos laikraštį už 
paminėjimą papos laiško 

i _______
ROMA, Italija, rugp. 12. — 

Fašistų vyriausybė vakar kon
fiskavo visą laikraščio Giorna- 
le d’ltalia laidą. Laikraštis 
mat paminėjo popiežiaus laišką, 
kurį jis per savo sekretorių, 
kardinolą Gasparrį, pasiuntė 
vienai franeuzų organizacijai 
ir kuriame popiežius sako, kad 
“suprantamas visai dalykas, 
kad valdžią turi visados lydė
ti sveika laisvė.”

Laikraštis buvo pastebėjęs, 
kad popiežiaus pareikšta laiške 
etinė sąvoka visiškai sutinka su 
opozicijos pažvalga, kurią bu
vęs premjeras Orlando pabrėžė 
savo rezignavimu iš parlamen
to. Tasai žingsnis, pasak Gior- 
nale d’ltalia, turėsiąs svarbios 
moralės įtakos.

890 franeuzy krito ko
vose Sirijoj •

PARYŽIUS, rugp. 12. — Po 
kabineto posėdžio premjeras 
Painlfve šiandie paskelbė, kad 
kovose su sukilėliais Džebel 
!>ruzo krašte, Sirijoj, iki šiol 
franeuzų nuostoliai užmuštais, 
sužeistais ir prapuolusiais sie
kią 8CI) kareivių.

5,000 Britų angliakasių 
grįžta dirbti

.LONDONAS, rugp. 11. -Pa- 
darius praeitą savaitę laikiną 
sutartį, keletas Velšijos kasyk
lų, kurios per keletą savaičių, 
kai kurios dagi per kelis mėne
sius buvo uždarytos, vakar pra
dėjo vėl dirbti. Daugiau kaip 
5,000 darbininkų sugrįžo į ka
syklas. Daroma pastangų baig
ti streiką ir kitose kasyklose.

PANAMA, rugp. 12. —Pra
neša, kad haitiečių jėgos, įsi- 
veržusios j Domingo respubli
ką, (iiiajabo apygardoj užėmu
sios šešių mylių plotą Domin
go teritorijos.

pasauly, 
ką tuodu 
tarp savęs 
įvykinta.

Herrioto gi 
yra žinoma vi- 
todel manoma, 
parlamentų gal- 
nutars, bus vc-

dlifiniy kaliniu maištas 
Lucko kalėjime

Kalėjimo sargyba šovė j kali
nius; vienas užmuštas, daug 
sužeistų

rųgp.VARŠUVA, Lenkija, 
12. i— Lucko sunkiųjų 
kalėjime, Volynijoj, kilo poli
tinių kalinių maištas. Kalėji
mo sargyba šovė į būrį iš 150 
kalinių, vieną užmušdama ir 
daugelį sužeisdama.

Visi tie kaliniai buvo lenkų 
suimti, kaltinami dėl bandy
mo praeitą pavasarį įsteigti ry
tinėj Lenkijoj sovietų valdžią.

VVEEKS REZIGNUOSIĄS

SVVAMPSCOTT, Mas#., rugp.

IMPERFECT IN ORIGINAL I
.  —.. - i ' 1 ...........— . ' '

BERUNAS, rugp. 12. —Vo
kietijos parlamentas šiandie ra
tifikavo naują prekybos ir 
draugingumo sutartį tarp Vo
kietijos ir Jungtinių Valstijų.

Parlamentas taipjau be jo
kių pataisų priėmė valdžios 
pateiktą tarifo bilių.

Antisemitinėms riaušėms galą 
padaryti paskelbiama karo 
padėtis

krašte 
žydams, 
norėda-

Užmušęs žmoną pats 
< nusižudė

BUCTIARESTAS, Rumunija 
rugp. 12. — Kadangi 
nesiliauja pogromai 
ministerių kabinėtas, 
mas padaryti galą antisemiti
nėms riaušėms, nutarė Foskani 
srity, rytinėj Rumunijos daly, 
paskelbti karo padėtį. Vienas 
kabineto pasekretorių, Tatares- 
ku, tvirtina, kad ir tas antise
mitines riaušes kurstąs “tre-

OMAIIA, Nebr., rugp. 11. — čiasis internacionalas.” 
Keturiais šūviais iš revolverio _____ 
John Engi, 57 metų, nušovė su- Streikas 15 000 tekstillO 
vo žmoną, o paskui pats nusi- , , . . , ’ •
žudė. Kaimynai pasakoja, kad; darblIlinkŲ Meksikoj 
per pastaruosius metus Engi su i MEKSIKOS^MIESTAS, rugp. 
savo pačia labai nesutikdavę. 112 __ Generalė darbininkų 

~. konferencija paskelbė tekstilių 
1 darbininkų streiką šešiulikoj 
medvilnės fabrikų federaliame 
distrikte. Streikas paliečia 

. 15,000 darbininkų.

T

QRR!
Chicagai ir apielinkei oficia- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš ryto gali būt lietaus, pas
kui gražų; nedidelė 
temperatūroj; stiprokas vasa- zorto rado 
ros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai siekė 75° F.

šiandie saule teka 5:55, 
džiasi 7:55 valandą.

Rado ežere prigėrusį 
chicagietj

BENTON HARBOR, Mich., 
atmaipa 12. — Netoli Sister Lakęs re- 

ežero pakrantei 
skenduolio lavoną. Pažinta, kad 

viduti- tai buvo vienas jaunas, 22 me
tų, čikagietis, Anthony Fene- 

lei- vetti, kurs buvo atvykęs į Sis
ter Lakęs vakacijoms praleisti.

/
I

------------------------------------------------------------- --------- . ...........................

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2%% ii* yfa išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

į Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

‘ ‘ \ ■ ... ' ......................... - 2___________________ _______ I



Praleiskite visą dieną žiūrėjimui gražių reginių 
ir atlankymui draugų (Kaime)

Tiktai

$2-00
TEN IR ATGAL

MILWAUKEE
NEDALIOJ, RUGPJŪČIO 16

Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

SPECIALIU BE SUSTOJIMO TRAUKINIU
Iš Chicagos (Madison St. Stotis), Standard laiku....... 7:25 ryto
Atvažiuoja j Mihvaukee ...........    9:25 ryto
Gryžta Specialiu traukiniu, Lake Front Stotis, Mihvaukee, 6:80 
vak. ta pa«>'4 dieną. Vaikams puse kainos. Bagažų nečekiojama.

CMtCAOO TURMIHAL

Del informacijų atsišaukite pas 
H. G. VAN W!NKLE, General Agent 
US S. Clark St. (Tel. Dearborn 2323) 

226 W. Jackson St.
(Tol. Dearborn 2121) arba Madison 

Stotis., Tel. Dearborn 2060

Chicago &
st

North Western Ry

Lincoln

2 *0
Cars-Trucks-TractorR

FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 

Pasinaudok $5 planu 
Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 

Keikia lietuvių solesmenų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tol. ftcdiie 8952 t

3514-16 Rooaevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LL.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
tusidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkami; 
.inka dėl daug pirki
ai ų ir dėl mažai. Jie 
cinką kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, III.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

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

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

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

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

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

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

Garsinkities “ Naujienose”

NAUJIENOS, Chicago, 111.
------------------ 1-------------- ------- -- ---------

Einant.
—Ką gi, Jonaį, eini
—Einu.
—Ką tu veiki?
—Taipat einu.
—Vadinas mes visi einam.

Fordsou

—Kur tu eini?
—Ir čia ir čia, žiūrint kur 

galima.
—Ne. /
—Tai tau ne visur galima?
—Ne.
—Kaip tai?
—Visai paprastai, 

laš ištremtas.
—Kur, jog namuose.
—Dėlto ir ištremtas, jog na

muose, o aš noriu toli, Kaune 
gyventi, prie švogerkos.

—Ir atskyrė nuo švogerkos?
—Taip. Be to niekur kitur 

negaliu eiti iš to kaimo.
—Ir pas gimines?
—Taip.
—Už ką?
—Už liežuvį ir protų. Aš mat 

iek kvailas buvau, jog kalbė- 
au kas ištikro yra ir ką ma
liau... kiti kitaip kalba...

—Na einam toliau.
—Einam. Geriau butų liežuvį 

iritrumpinę negu ištrėmę. Nors 
avają matyčiau.

—Kuo užsiimi?
- Mokslo paskaitomis.
-—Ae, žiūrėk, Antanas ateina.
—Antanai, kas naujo?

! —AŠ visai naujas. Pirma bu- 
rau senas laikraštininkas, 
bar atsinaujinu.

—Kodėl dabar ne toks?
—Ištremtas.
— Už ką? 1
—Cenzūra.
—Ne aš vienas: yra keli ben

dradarbiai, knygų autoriai et 
ceteru.

—Tai mus visus varo lauk.

d a-

—Čolegos einam.
—Einam.
—Kur?
—Visvien. O ar žinot — nau

ją mums kilpą užmes.v
—Ką gi?
—Įstatymą.
—Bet jų jau taip daug

i musų kaklo.
—čia mat specialistai sutvė

rė pritaikintą tik mums...
—Kitiems ne?
—Ne.
—Apie ką ten kalbama:

bausti
jog | 
. iš-

jog dar
aprobatur

jau visos priemonės 
semtos.

—Oi, ne.
—Na, ir kokios.
—Kad ir tokios:) 

mums ant liežuvio 
neuždėjo.

—Tikrai, tikrai.
—Tuo viską užbaigs.
—Kur tas įstatymas?
—Kvailas, nežinai, tai apsau

gos.
—O ką jie saugos?
—Tiesa, iš tikro ką: lenkai 

nepuola, bolševikai išnyko...
—Hmmm...
—Hm.
—Turbut mes dar neapsau

goti.
—Turbut...
—Ką darysim?
—Eikim.
—Eikim.

—Vistiek: visur įstatymai

—Baltrau ?

Wennersten’s
Bohemiąn Blend

LENGVAI 
PRIREN 
GIMUI .

\ w t°del, kad apyniai 
W ir salykla yra sykiu. 

Jlr jums patiks jo sko- 
F nis.

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

*

'—Ar nėra tokios parapijos, 
kur be įstatymų?

—Ne, nėra.
—Visur įstatymai. ,
—Einam.
—Einam.

, —Jonai, o jeigu mes prade-;
tume tremti kitus. Kaip manai?

—Hm...
—Pasimainyti vietomis?
—Hm...

Einam, dar klebonas 
užgirsti ar davatka.

—Einam.

—Petrai?

K i priimtum jeigu siūlytų: 
ar

suprask,
i jėzuitą ar davatką, kunigą 
polic jos viršininką?

—Jie visi vienodi.
—Kaip tai?
—Tą patį darbą dirba.
—Hm. Aš prašyčiau prileis

ti gardą vienuolėmis...
—Man visvien.
—Kodėl (visvien?
—Tuos Įiačius įstatymus vyk

do.
—Bet jeigu tau juos dovano

tų, supranti?
—Neimčiau nė vieno.
—Aš griebčiau užkimšęs 

jiems ausis.
—Tai galas butų tavo gyve

nimui.
—Kodėl ?
—Negalėtum tiesos sakyti, 

vis saugokis . meluodamas.
—ILni.. bet jie išrinktieji!
—Užtai ir bėda kad vyriausi.
—Mesk. Einam.

. —Kur?
. —Gričion.

—Bet ten kunigas sėdi.
—Tai geriau suk j krumus...
—O jei į daržinę, e!
—Ten krata.
—Kad į sodą?
—Sargyba stovi.
—Tai leiskim i krumus.
—Leiskim.
—Ar greit pasieksim?
—Kol iškratys.
—Kur toliaus ,eis? 1
—Į krumus.
-- Tai mums blogai.
—Taip.
—Atsimeni gal iš biblijos

šakį: prezidentas turi kelius 
rumus, ministeriai po vieną, o

o

po-

ant tarnai sukišti į mažus kamba-

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.

REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 
Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų 
100 litų 
204) litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų 

Doleriais siunčiant reikią pridėti 25 centus prie kofoos dešimties dolerių.
t 1 \ 

Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UiinoižJ 1

.rinkus, tik proto žmonės iš vi
sur vejami ir gaudomi paleisti 
krūmuose. ■ > >

—Atmenu.
—Ko nuliūdai?
—Gal taip reikės ir amžinai...
—žipoma.
—Bet ar tau nenubos?
—Dar įdomiau: kaip keleivis 

prie kitos, 
šiau

per-

dar'

jnuo vienos nosies
Aa. arba kaip Amundsenas, po

rėš polių... . V
gali —Bet. skaudu ir sunku

nešti.''
—Perteklius ir pagarba

daugiau skaudžia ir sunkina...
—Ką gero padarysi kol įmeš

į kapą?
—Keliones.
—Bet žmogus gimęs ne ke

liauti ir ne stumdyti.
—rFai kam?
y-Aš ir nežinau.

"-Hm.
—Kažin kam mes gyvenam, 

musų, ką stum
dytų...

—Bet Kaune 
nių yra...

—Tiesa yra..
—Einam.
—Kur?
—Kur nors.
—Aš nežinau kur, vesk tu.
—Aš ir nežinau...

dar daug žmo-

—Juokai, jog ponai tokius, 
taip pat nelaukia...

—Ne pas ponus, pas darbi
ninkus... ; ; \ . . . ’’•«» ■ ■

—Gėriau siūlytum šuns būdą.
—Gerai.
—Lisk tu pirmas...
—Opa! Ko tu lauki? lisK
—Vietos nebėra.
—Tiesa.
—Tai pabūk iki pusnakčio,

Del linksmų laikų kaip 
Hcniau--EdelweisH tu
ri skonį tikro alaus. Jis 
yra gardus—tikrai ge
ras gėrimas dideliose 
banketose ir prie na
mų pietų.

SCaOENHOFEN COMPANY 
Chi<M«

DUSULYS
Blogiausias dusulio antpuolis ir dusinantis Hay Ferer simptomai palengvinami ir su
valdomi nuo dešimties sekundų iki trijų minučių, vartojant Dr. B. SCHIFFMANN’8 
A8THMAD0R, kuris tiasiorinai pasiekia ligos šaknis, suteikdamas saldu ir ramų 
mierų lovoje, tiems, kurie kitaip turėtų snausti kėdėje. Prisiusi mums saro vardų Ir 
aiškiai parašytų adres* ir gausi musų frydymų visiškai DYKAI. Duok mums progų 
Įrodyti tatai musų kaštais. ASTHMADOR yra parduodamas per visus aptiekorius 
abolnai visose dalyse pasaulio. Prisiųsk savo adresų dėl persitikrinimo

R. SCHIFFMANN CO., 1734 N. Main Street, LOS ANGELES, CAL.

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
• Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

_ Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

Paltu
. 15.75
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50

51.75

t

Telegramų
J........... $6.25
.............  11.25
............. 21.50
---------- 81.75
............. 42.00
............. ' 52.25

Paštu Telegramų
600 litų ...................... ... $62.00 ...........................$62.50
700 litų .................... .... 72.25 ......................... 72.75
800 litų .................... .... 82.50 _____ ______  83.00
900 litų ......u........... .... 92.75 ...................   98.25

1000 litų ...................... .. 103.00 ........................  J 08.50
5000 litų ...................... ... 514.01 ................ 514.50

Ketvirtadienis, Rugp. 13, ’25

paskui aš išlysiu...
—Jeigu taip eitume?
—Kur.
—Aplink parapijų.
—Bet jog mums negalima ki

tur.
—Hm.
—Hm.

NOREDAMij
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-P
NYTI VISADOS KRE1PK1TRS • 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. i

šmtgjs. S. L FABION AS CŪ

809 W. 351h SI., Chicago L 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- L 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir |L
Parduodam Laivakortes. g

K.GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So; Halsted St. 
Ai'el. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas / 
33JJ5 S'o. Halsted St. z 

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

. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiciams.

nt&uoTt

JOHN KUGHINSKAS
, z LAWYER
Lietuviu Advokatas 

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 Jki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v.*>. p.

ADVOKATAS
JIS. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—<Val. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Koom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P, WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaininavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdaiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telcphone Dearborn 89-10

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

Nainy Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

*77 W« Washington St. Room 911 
Tel. Central 6206

Cicei o Ketvergo vakare 
4917 W. IDSt. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, ‘ 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
Aug ust 13, 1925 Eilinis No. 123

--------------------- ---------- - --------- i.'——,.-T=

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10GO-1 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P.’Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grrbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

lietuvių darbininkų literatūros draugija <ldld.) 
Centro Sekretorių* — K. Matuliauakas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.
------------------------— ------ _____________ _■_____

L. S. S. organizatoriaus 
darbuotė

Drg. P. B. Balčikonis, L. S. S. 
organizatorius, jau apleido 
Pittsburgh’ą ir iškeliavo i 
Youngstown, Ohio, iš kur va
žiuos i Binghamtoną, sustoda
mas pakeliui Buffalo ir R och es
tery, N. Y.

Pittsburghe L. S. S. organi
zatoriaus ir drg. S. Bakano pa
stangomis buvo padarytas pasi
kalbėjimas su vietiniais socia
listais ir prakalbos Mokslo 
Draugijos name. Del vasaros 
karščiu sunku dabar sukviesti 
publiką i svetainę, todėl prakal
bose žmonių buvo nedaugiausia. 
Vietiniai komunistai, vadovau
jamu apmokamo “L.” agentėlio 
Buknio, sukėlė pabaigoje pra
kalbų chuliganišką triukšmą.

Kitos prakalbos įvyko Penn 
Avė. miesto dalyje. Jas rengė 
sandariečiai išnešimui protesto 
prieš Lietuvos klerikalų smur
tą. Prie jų prisidėjo ir socialis
tai. Publika buvo neskaitlinga, 
vienok prakalbos praėjo gražio
je tvarkoje. Komunistiniai chu
liganai nedrįso kelti lermą.

Drg. Balčikoniui besidarbuo
jant Pittsburghe, atėjo kvieti
mas iš Youngstown, Ohio, kal
bėt viešam susirinkime, kuris 
turėjo Įvykti rugpiučio 8 d.

Del “Bendro Fronto”
Brooklyno “Vienybė”, kalbė

dama apie L. S. S. centro komi
teto rezoliuciją vadinamojo 
“bendrojo fronto“ klausimu, ne
iškenčia vėl neprikišus socialis
tams organizacijos “silpnumą“. 
Bet ji užmiršta, kad socialistų 
spauda yra nepalyginamai stip
resnė už sandariečių.

Savo pastabose Brooklyno 
sandariečių laikraštis sako:

“Be n <1 radarbia vi mas poli ti
ko j e tegalįs būt atkreiptas 
vien prieš klerikalu diktatū
rą Lietuvoje, apie kovą su 
bolševikais Amerikoje rezo
liucija nekalba, turbūt, pamir
šo, ar nenori”.
“Vien.” redaktorius, matyt, 

nepakankamai atidžiai skaitė L. 
S. S. Pildomojo Komiteto rezo
liuciją. Apie kovą su bolševi
kais Amerikoje tenai yra pami
nėta gana aiškiai. Vienoje vie
toje rezoliucijoje yra nurodyta, 
kad socialistams rupi apsaugoti 
SLA. “nuo Maskvos kontrolės”; 
kitoje vietoje yra pasakyta, kad 
kultūros darbo srityje socialis
tai veikia bendrai su visais pa
žangiaisiais žmonėmis, neatsi
žvelgdami į partinius skirtu
mus, bet kad čia yra nepagei
daujami “tie elementai”, kurie 
vadovaujasi “egoistiniais arba 
anti-kulturiniais motyvais”.

Ar “Vienybės” redaktorius 
nežino, kad tie anti-kulturiniai 
elementai, kurie trukdo musų 
pažangiosios visuomenės darbą, 
kaip tik ir yra bolševikai? Kas 
kelia triukšmą draugijų susirin
kimuose ir viešose prakalbose? 
Kas užsiima sistemačiu asmenų 
šmeižimu spaudoje ir žmonių 
demoralizavimu? Kas skelbia tą 
chuliganizmo principą, jogei 
santykiuose su kitaip manan
čiais žmonėmis galima vartot

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G, Mauricas, 4333 
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sek r. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavičius, 10611 
Edbrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

melą, klastą ir apgavystę? Kas 
šitą chuliganizmo principą vy
kina praktikoje?

Komunistai! Ir Brooklyno 
sandariečių laikraštis todėl vi
sai neteisingai prikaišioję L. S. 
S. Pild. Komitetui, kad jisai 
“užmiršęs” ar “nenorėjęs”,kal
bėti apie kovą su tais ištvirku
siais gaivalais. '

A • Baigdama savo “kritiką“,
“Vienybė“ tečiaus sako:

“Išleidus socialistams rezo
liuciją, sandariečių 'Centro 
Valdyba irgi turėtų sudaryti 
savo pareiškimą ir pasiunti
nėti kuopoms. Kitose koloni
jose patys žmonės, nelaukda
mi centrų, organizuoja ben
drus komitetus, ruošia ben
drai mitingus ir bruzda“.

Ko bijosi klerikalai?
Sveikindamas Romos-Katali- 

kų Federacijos kongresą, Chica- 
gos “Draugas“ tarp ko kita sa
ko:

“Šiandien visokio plauko 
laisvamaniai, musų išeivijos 
skaldytojai ir gadintojai, ke
lia bendro fronto prieš kata
likus (prieš klerikalus! “N.” 
Red.) obalsj. šiandien jie jau 
atvirai skelbia, kad bendro 
laisvamaniu fronto tikslas 
esąs sutriuškinti katalikų 
(klerikalų! “N.” Red.) jė
gas“.

Pažymėjęs tatai, kunigų Ma
rijonų organas šaukia, kad Fe
deracija turinti pakelti “apsigy
nimo kovą prieš bedievystės gi- 
dros klastingus sumanymus”.

Suprantamas daiktas, kad 
klerikalu laikraštis, kalbėdamas 
apie “laisvamanius”, be melo ap- 
seiti negali. Kaip gi gali “bedie
vių“ sumanymai būt klastingi, 
jeigu pats “Draugas” rašo, kad 
jie savo obalsius ir savo tikslus 
skelbia, atvirai?

Netiesa taip pat yra ir tai, 
kad katalikams reikią gintis nuo 
“bedievių”. Laisvamaniai visai 
neketina naikinti katalikus. 
Prieš katalikus, kaipo prieš 
tam tikrų įsitikinimų žmones, 
jie neturi jokio piktumo. Nes 
laisvamaniai svetimus įsitikini
mus gerbia.

Kovoti laisvamaniams tenka 
tiktai tuomet, kai katalikų va
dai, prisidengdami religijos 
skraiste, kursto katalikus prieš 
kitaip manančius žmones ir kė
sinasi ant tų žmonių teisių. Tuo
met laisvamaniams reikia gin-

Ir dabartinė kova prieš kleri
kalizmą yra apsigynimo kova. 
Klerikalų priešai nereikalauja, 
kad katalikai atsižadėtų savo 
tikėjimo arba kad jiems butų 
uždrausta melstis bažnyčiose; 
bet jie reikalauja, kad nekata- 
likai turėtų lygias teises su ka
talikais; kad tie, kurie malęlžia- 
si kitaip, negu katalikai, arba 
kurie visai nesimeldžia, nebūtų 
skriaudžiami ir persekiojami.

Vienok, nežiūrint kaip “Drau
gas” iškraipo faktus, jisai vis
gi pasako vieną teisingą daly
ką, būtent, tą, kad klerikalai la
bai bijo pažangiosios visuome
nės “bendro fronto”.

Siūlo pamėgdžiot 
bolševikus

“Dirva” aną dien įdėjo vieno 
sandariečių smarkuolio (labai 
panašaus i bolševikų Mizarą) 
straipsnį, kuriame prirašyta vi
sokių nesąmonių apie lietuvius 
socialistus ir nurodinėjama, kad 
su jais sandariečiai negalį tu
rėt nieko bendra, šalę to raši
nio eina kitas straipsnis, apie 
SLA.

Jame kreipiama tautininkų 
dėmesis į tai, kad Susivieniji
mui grasinąs pavojus iš komu
nistų pusės. Girdi, iki sekančio 
SLA. seimo palikę mažiaus kaip 
metai laiko, o viršininkų rinki* 
mai busią dar greičiaus; bolše
vikai darbuojasi, kad užgrobus 
SLA. į savo rankas; laikas esą 
ir tautininkams sukrusti.

“Tautininkai“, sako straip
snio autorius, “kurie politi
kas nori varinėti SLA. reika
luose (kaip daro ir bolševikė- 
liai), turi jau dabar rūpintis 
ką perstatyti. 'Puri susirašyt 
su stipriomis SLA. kuopomis, 
žymesniais veikėjais, taipgi 
ir Apskričiais ir susitaikyti 
ant kandidatų. Nereikia lauk
ti paskutinių dienų, o paskui 
kas sau būreliais susiėjus 
vieni tarti ir agituoti už tuos, 
kiti už*kitus ir suardyti vien 
savo vienybę. Jeigu Apskri
čiai kas sau gali išrasti ko
kius kandidatus remti, taip 
pat gali ir bendrai išrankioti 
kokius iš tų visų gali ar pri
valo remti. Tada susicentra- 
1 ižuos agitacija ...

“Tautininkai veikėjai turi 
rūpintis paimti į savo rankas 
visas SLA. kuopas. Tas yra 
galima, nes visur kur tik pa
sikėsinta ten bolševikai ir iš
stumta iš valdybų. Kuopų 
valdybų rinkimai bus vienų 
gruodyje, kitų sausyje. Gra
žiai susieidami, veikėjai gali 
jau dabar iškajno apkalbėti 
kandidatus. * Taip be didelio 
sunkumo komunistėlius nu- 
blokšime”.

'čia pravedama tokia mintis, 
kad SLA. turį valdyti tautinin
kai, ir kad to tikslo atsiekimui 
jie turį “politikas varinėt“ taip, 
kaip bolševikai.

Galimas daiktas, kad straip
snio autorius vadovavosi ge
riausiais norais. Bolševikų poli
tikavimas Susivienijime natūra
liu budu veda prie to, kad ir 
kitose partijose atsiranda noras 
politikauti. Bet reikia neužmir
šti, kad SLA. nėra politine or
ganizacija. Daryt jį partijų ko
vų arena visai netinka.

SLA. randasi labai daug na
rių, kurie nepriklauso jokioms 
partijoms, ir jie turėtų teisę 
pasipiktinti tiek l.oIAevikų už- 

mačiomis paimti tą organizaci
ją savo partijos kontrolėn, tiek 
tautininkų užmačiomis.

Socialistai stos zuž tai, kad 
partinę politiką išvijus iš SLA., 
ir tautininkams teks su tuo 
skaitytis.

Tarptautiniam fronte
KONGRESAS MARSEILLES 

MIESTE.

šių metų tarptautinis socia
listų kongresas, kuris įvyks 
Franci jos mieste Marseilles ru
gpiučio 22 d., bus be galo reik
šmingas įvykis.

Kongresas laikys posėdžiu^ 
ištisą savaitę ir išspręs daugy
bę svarbių klausimų iš įvairių 
darbininkų judėjimo ir politi
kos sričių. Jį šaukia Socialis
tinis Darbininkų Internaciona
las, kurio centras f randasi 
Londone; bet jame dalyvaus 
broliški delegatai ir nuo Tarp
tautinio profesinių sąjungų su
sivienijimo, kurio centras yra 
Amsterdame, ir nuo daugelio 
kitų darbininkų organizacijų.

Du aukščiaus minėtuoju In
ternacionalu — vienas politi
nis, kitas industrinis, — šian
die sudaro galingiausią taikos 
jėgą pasaulyje. Juodu daugiaus 

reiškia, ,negu Tautų Sąjunga, 
kadangi pastaro,jon neįeina iš
tisa eilė valstybių — Vokieti
ja, Amerikos Jungtines Valsti
jos ir Rusija. Tautų Sąjungą, 
be to, kolkas kontroliuoja ka
pitalistinės valdžios, kurios ne
sugeba tarp savęs susitaikyti 
daugelyje klausimų.

Didžiam jam karui besibai
giant, Rusijos bolševikai su
galvojo naują Internacionalą, 
kuriam jie davė vardą “Tre
čiojo” arba Komunistinio. Jie 
įsivaizdavo, kad tas jų pada
ras “nušluos nuo žemes pavir
šiaus” tarptautinį; socialistų 
susivienijimą. Paskui jie su
darė “raudonąjį” profesinių są
jungų Internacionalą, kurio už
davinys buvo “sutriuškinti” 
Amsterdamo organizaciją. Bet 
bolševikiški Internacionalai, iš
gyvavę vos keletą metų, jau 
nusigyveno ir šiandie juodu 
butų palaidotu, jeigu jų agen
tūros nebūtų šelpiamos Rusijos 
valstybės iždo pinigais.

Ažuot suvienijęs pasaulio 
darbininkus, bolševikiškas Ko- 
minternas, lygiai kaip ir “rau
donasis” Profinternas, tiktai 
ardė ir skaldė darbininkų orga
nizacijas. Kaipo tarptautinės 
taikos įrankis, bolševikų Inter
nacionalas irgi nesulošč teigia
mos rolės. Greičiaus galima 
pasakyt priešingai, kad jisai 
prisidėjo prie taikos ardymo. 
Kapitalistiniai pasaulio imper
ialistai nuolatos stato pavojun 
pasaulio laiką, keldami kivir
čus tarpe valstybių; o bolševi
kiški “internacionalistai” ardo 
taiką, organizuodami visur vi
dujinį karą — slaptus sąmoks
lus prieš valdžias, ginkluotus 
sukilimus (“putšus”) ir t. t. 
To negana. Bolševikų Komin- 
ternas stengiasi savo tikslams 
išnaudoti ir kivirčus tarpe tau
tų, remdamas vienų šalių im
perialistus prieš kitų šalių im
perialistus. Pastaruoju gi lai
ku jisai ypatingai deda daug 
pastangų „tam, kad sukėlus vie
ną žmonių rasę prieš kitą; Azi
joje jisai kursto geltonosios 
rašės žmones prieš baltvei- 
džius, Afrikoje — maurus prieš 
Prancūzus ir ispanus ir tt.

Aišku, kad ta kivirčų kursty
mo, intrygų darymo ir sukili
mų organizavimo politika ne
gali padėti pasaulio -taikos 
stiprinimui. Vienintelė ištiki
ma pasaulio taikos jėga šiandie 
yra susiorganizavusioji po so
cializmo vėliava tarptautine 
darbininkų klasė. Jos kongre
sas Marseilles mieste padarys 
planus tolimesniam darbui dėl 
paliuosavimo žmonijos nuo ka
ro šmėklos ir dėl iškovojimo 
geresnes ateities pasauliui.

Lietuvius darbininkus tame 
kongrese atstovaus Amerikos 
socialistų delegatai, kurie jau 
yra iavę Europon, ir, Uc-
tuvoą socialdemokratų atsto
vai. Mes linkime jiems ge
riausio pasisekimo!

Socialistu Partijoje
NAUJAS PATVARKYMAS 

DUOKLŲ KLAUSIME.

Iš Socialistų Partijos centro 
tapo prisiųsta LSS. Sekreto- 
riui-Vertėjui, dr-gei M. Jurgo- 
lionienei, pranešimas1, kad Na- 
cionalis Pildomasis Komitetas 
nutarė dabartiniu laiku, - dėl 
stokos pinigų partijos ižde, su
spenduoti pirmesni nutarimą 
apie duoklių sumažinimą kita
taučių sąjungoms.

Einant partijos konstitucijos 
str. X, sk. 4, kitataučių sąjun
gos, priklausančios Socialistų 
Partijai, turi mokėt Naciona- 
liam Ofisui kas mėnesis nuo 
kiekvieno savo nario tiek pat, 
kiek valstijų organizacijos. 
Treji metai atgal tečiaus Na- 
cionalis Pildomasis Komitetas 
nutarė laikinai sumažinti duo
kles sąjungoms, taip kad nuo 
kiekvieno kitataučių sąjungos 
nario į Nacionalį Ofisą terei
kėdavo mokėti tiktai 3 centai 
pre mėnesį.

Dabar draugų Debs’o ir 
Sliarts’o įnešimu tas palcngvi-

nimas tapo panaikintas, ir są-’nors priežasčių buvo pasitrau-1 
jungos- turės mokėt į partijos kę ir nustoję mokėti savo duok- 
iŽdų po 22Vi centu nuo kiek
vieno savo nario kas mėnesis. 
Už įnešimą balsavo 6 Nacio- 
nalio Pildomojo Komiteto na
riai: Berger, Dobs, Hillnuit, 
Maurer, Roewer, Slinrts. Du 
nariu, Colllins ir Markins, ne
pranešė savo nuomonės.

Musų Sąjungai tas partijos 
centro patvarkymas reiškia žy
mų apsunkinimą, bet mes su
prantame, kad centras padarė 
jį ne iš gero. Socialistų Parti
ją šioje šalyje reikia remti, nčs 
čia nėra kitos politinės organi
zacijos, kuri rūpintųsi darbi
ninkų klasės reikalais.

Rengkimės prie Chicagos 
konvencijos!

Šio mėnesio 29 ir ' 30 dd. 
Chicagoje jvyks Socialistų Par
tijos srities konvencija, milži
niškas piknikas ir draugo Deb- 
so pagerbimui bankietas. Prie 
tų iškilmių ir apielinkių lietu
viai socialistai privalo rengtis 
iškalno.

Konvencijoje, kuri bus rug
piučio 29 d. Douglas Park Au
ditorijoje, galės dalyvauti kiek 
vienas LiSS. narys. Bankietan 
gi ir piknikan yra kviečiami vi
si, kas tik simpatizuoja socia
listams.

Bankietas yra rengiamas pa
gerbimui drg. Eugene V. Dėb
so. šiemet sukako 50 metų nuo 
to laiko, kai Amerikos sociali
nių vadas pradėjo darbuotis 
darbininkų judėjime. Jo vardas 
šiandie yra žinomas ne tiktai 
plačiausioms Amerikos darbi
ninkų minioms, bet ir kitų ša
lių darbininkams. Amerikoje 
nėra kito žmogaus, kuris turė
tų toki didelį talentą, kaipo 
kalbėtojas; savo kalba jisai 
tiesiog sužavi klausytojus. Chi
cagos ir apielinkių 1 lietuviams 
darbininkams bus nepaprasta 
proga išgirsti tą socialistų ve- 
teraną ne tiktai iš estrados 
masiniame mitinge, bet arti
mesniųjų draugų būryje, ban- 
kiete. Įžangos tikietas į Ran
kiotą kainuoja $1.50 asmeniui. 
Bet tikietai reikia užsisakyti 
iškalno, ne vėliaus kaip rug
piučio 26 <1. Kreiptis reikia ši
tokiu adresu: Local Cook Coun- 
ty, 803 W. Madison Street, 
Room 315, Chicago, III.

Tuo pačiu adresu LSS. kuo
pos turėtų kreiptis ir tikietų į 
pikniką, kuris jvyks River- 
vic.w Parke rugp. 30 d. Vieno 
tikieto kaina 35c.; tris tikietus 
galima gauti už $1.00.

Iš L. S. S. 81 kuopos 
darbuotės
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L. S. S. 81 kuopa savo susi- 
rinkimą laike rugpiučio 8 d., 
Liuąsybes svetainėj. Narių į
mitingą atėjo necĮaug. Reikėtų 
draugams skaitlingiau lankyti 
susirinkimus, nes dabar veik 
kiekvieną mitingą pradėjo atei
ti i kuopą pasitraukusieji drau
gai ir todėl neskaitlingi mitin
gai nedaro gero įspūdžio. Pasi
traukusius narius musų kuopa 
galėjo gauti atgal senai, bet iki 
šiol ji nedąrė tame reikale jo
kių pastangų. L, S. S. VIII Ra
jonas nesenai yra išleidęs tam 
tikrus laiškus, kurie tihka vi- 
sorps kuopoms ir kurių pagalba 
musų kuopa jau > gavo keletas 
pasitraukusių rimtų ir sąžinin
gų žmonių.

šiame mitinge visus susirin
kusius narius linksmino Prano 
Stanionio atsilankymas. Tas 
draugas yra likviduotosios L. S. 
S. 158 kuopos valdybos narys. 
Mitinge jis pareiškė noro įsto
ti į musų kuopą ir kartu prida
vė anos kuopos likusį iždą virš 
devynių dolerių. Suprantamas 
dalykas, kuopa j savo narių tar
pą jį mielai priėmė ir išreiškė 
jam gilią padėką už pinigus. 
Daugiau tokių žmonių! Drg. 
A. Lekavičius su mumis dar
buojasi jau antras mėnuo. Visi, 
senieji nariai, kurie dėl kokių* 

les, dabar gali likti tokiais jau 
senais socialistais, kaip kad jie 
butų mokėję be pertraukos, jei
gu jie užsimoka iškalno už tris 
mėnesius. ' Tokį nutarimą yra 
padaręs Socialistų Partijos Cook 
pavieto Pildomasis Komitetas.

Kuopos raštininkas pranešė, 
kad L. S. S. Centro Sekretorius ! 
prisiuntė L. S. S. Pildomojo Ko-1 
miteto liepos 30 d. posėdyje pri
imtas rezoliucijas. Nariai pasi- ■ 
sakė, kad jie tas rezoliucijas; 
jau skaitė laikraštyje ir todėlj 
susirinkime skaityta tik toji re-I 
zoliucija, kuri liečia bendro 
fronto klausimą, ši rezoliucija 
narių tarpe sukėlė nemažai dis-' 
kusi jų. Ėmusieji balsą nariai 
pasisakė, kad eiti su tautinin
kais į bet kokį rimtesnį darbą 
nebus galima, kadangi patys 
tautininkai iki šiol tokio noro 
nėra parodę. Veik visa tautinin
kų spauda ir darbuotė yra krei
piama prieš socialistus, kame 
jie be šmeižtų ir prasimanymų ! 
socialistams nieko rimtesnio 
primest negali. Rimtų politikų, 
laikraštininkų bei darbuotojų 
A. L. T. Sandara neturi. Ji su-; 
sideda iš įvairių vertelgų, kurie; 
apie politiką mažai arba nieko 
nenusimano. Gal būt dėl tos i 
priežasties ir ta jų partija taip 1 
dvasiniai skursta. L. S. S. Pil- Į 
domašis Komitetas savo rezoliu-1 
cijoje neragina narius eiti su 
tautininkais j bendrą frontą ir 
todėl ta rezoliucija didžiuma 
balsų priimta su tuo supratimu, 
kad tam tikruose atsitikimuose 
ir tam tikrų reikalų verčiami 
socialistai eis su tautininkais į 
bendrą darbą tik laikinai.

Reporteris.

. L. S. R. FONDO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS I

šiandie, rugpiučio 13 d., 8 
vai. vakaro bus “Naujienų” na
me Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmėjų Fondo Chicagos kuopos 
susirinkimas. Visi nariai kvie
čiami būtinai atsilankyti.

LIETUVIAI JAKTARAI >— . 11
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

--- --------------------- J

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare. *
DR. A. MONTVID

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Rohey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983;
Namų telefonas Spaulding 8633

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462\

DR. P. PETRAITIS,
DENTISTAS

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

■; batps vakare pagal sutartį.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Westem Avė.,

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Į)r. C. |Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Tel. Blvd. 3138 
|M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUSERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

<^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110* Naktl

j J)rexel 0950
t Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luhos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

*

■ *
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

-

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. Fairfax 6353 

.................... į i......................

n ........................... ..... "■ ■■ 1 <

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA , 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tol. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 81st Street

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. BENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 valandai vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
' metodų »

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
i —

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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WM, GREEN SMERKIA TEISMUS

BET JISAI PRIEŠINASI DARBININKIŠKAI 
POLITIKAI

BE SAVO PARTIJOS DARBININKAI 
NEGALI ATSIGINTI

Pasirodo jis iš laikraščių su-jkštas ir Zaleckis visuomet 
žinojo apie mus. Mėgino Utah 
viešbuty rasti, bet kur mes j 
vienbutį kraustysimos. Džiau
gėmės gavę prieglaudą campėj 
už 50 centų. Antra, kas ten 
malonaus viešbuty. Patogumus 
norint turėti, galima Cbicagoj 
rasti. Pagyventi po atviru 
dangum, kovoti su uodais, al
suoti dulkes, gerti pieną, val
gyti sviestą, kiaušinius, tai 
bent malonumas, o viešbutis, 
tai tik dėl tų, kurie iš “prastų” 
paeina...

Vakare svečiavomės pas lei
tenantą/ Stasį Paulauską. 23 
liepos sutarėm važiuoti muu-

NAUJAS ŠMUGELIS VALDŽIOS ĮSTAIGOSE

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, Wm. 
Green, užvakar savo kalboje aštriai nupeikė federalius 
Jungtinių Valstijų teismus. Jisai pareiškė, kad tuose teis
muose sėdi politikierių sėbrai, kurie ginčuose darbo su 
kapitalu, teisybės nebodami, palaiko samdytojus.

Nepersenai tas pats Amerikos darbininkų vadas kar
tu su kitais Darbo Federacijos viršininkais viešai paskel
bė, kad darbininkai\^eprivalą savarankiškai veikti poli
tikoje. Jo supratimu, darbininkai galį laimėti daugiausia,

dydami su kokia nors viena partija, bet “remdami drau
gus ir bausdami priešus” įvairiose partijose. <

Ar M r. Green nejaučia, kad jisai pats sau priešta
rauja?

ginčuose darbo su kapitalu palaiko kapitalistus, rodo, jo
gui politikoje darbininkai negali būt bešališki. Jie turi 
ginti savo reikalus, nes niekas kitas tais reikalais nesi
rūpina. O kaip galima apginti savo reikalus politikoje, 
neturint savo politinės organizacijos?

Ant vandens
Maudynės paprastos, 

vanduo tai nepaprastas. Tik mė 
ginau plaukti ir pasijutau ant 
vandens begulįs. Apsiverčiau 
aukštelninkas, nes kniupščią 
nardina. Priėmęs gerą pozą, 
gulėjau ant vandens nežinoda
mas jokių rūpesčių nei, nema
lonumų, anot Potašo. Toks van 
d no tai man patinka. Gali rū
kyti, laišką rašyti, be jokio pa
vojaus nuo nuskendimo. Vie
na, lai reik saugoti akis ir 
burną. Gavęs vandens į koše- 
rę arba į akis, skubėk nusi
plauti, nes kitaip turėsi “krunk 
atėjimų” iki ašarų. Spiaudy- 
sies aršiau negu nuo “štinkspi- 
čio”... Vanduo talpina 22 nuoš. 
druskos, todėl toks netikęs ir 
kartu geras, nes žmogų kaip 
kamštį plukdo po paviršių. Ap
sisaugojęs nuo akių ir burnos 
su tam tikru aparatu, gali žin

Bet
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versdavo” taip, kaip jiems pa
togiau.

Korespondentė labai įdoma
vus Baltiko Valstybėmis ir 
pusėtinai apraše, į “gazietas”. 
Pavažinėję truputį po miestą, 
užsukom į Tabernaculum kon
certo pasikjausyti. Programa*' 
turtinga. Pavydas pilnumoj 
globojo mane. Nors plyšk iš j 
pykčio, o Lietuvoj to malonu
mo neturėsi ir tokių grožybių 
neregėsi.

Vakare viešėjom pas kores
pondentę. Turėjau progos pa
glamonėti piano klavišius, tik 
gaila, kad nebuvo kas klauso. 
Norėjosi truputį pasvajoti, su 
lietuvių liaudies dainele pa
skrajoti, bet ne tas ūpas, ne tie 
žmones. Buvo dar dvi studen
tės (žydės), vienas rusas (neva 
“tyčeris”), mes keturi, motina 
ir jos sesuo. Dalykas labai 
paprastas. Gavom “jova
lo”, “icės”, kuriuos “pačysti- 
nę”, išdulinom namo. Kaip ryt, 
lai sutarėm važiuoti pasimau-

i m

Nebaigtas Amerikes karinis laivas W,ashington tapo pa
skandintas tik po 4 dienų smarkaus bombardavimo iš jurų 
ir oro. Trečią dieną nors visas sudaužytas, bet vistiek plū
duriavo ir paskendo tik ketvirtą dieną, kada pramušta skyles 
žemiau vandens linijos. . ......v

da aplipęs ir niekas jo nuva
lyti nebepajėgs. Jei nebūtų tų 
blakių ant žemės, mes šimtą 
kartų geriau gyventumėm. To
kios šalys, kaip Vokietija, Pran
cūzija, Amerika ir kitos — kur 
kunigai neturėjo ir neturi ga
lybės, šiandie yra labai civili
zuotos, turi ištobulintą ūkį, 
yra gana turtingos ir laimin
gos, o tenai, kur kunigai vieš
patavo ir viešpatauja, kaip va 
Lietuva, Ispanija ir kitos — 
yra žmonės biedni, suvargę ir 
tamsus vergai. Kunigai nesi
rūpina, kad kraštas žydėtų, 
kad žmonės butų apsišvietę. 
Jie žmonėms skelbdami kvai
lybę po mirties kur nieko ne
bereikės, sau čionai krauna pi
nigus, gerai ėda, nieko nedir
ba ir dažnai ištvirkauja, 
kim 
kim 
voj. 
Čiai
gę, apkrauti mokesniais, 
nususęs, mokyklos ap 
Tuksiančiai išblyškusių darbi
ninkų gyvena sugriuvusių na
mų urvose. O pažiūrėk į ku
nigą. Kunigas, kaip nupenėtas 
kuilis. Kunigo nei vieno nerasi 
lieso. Visi į pilvus išvirtę, gy-

ci- 
į kitas šalis, bet pažiurė- 
savo — namie — Lietu- 
Lietuvoj dabar tusktan- 
bedarbių, ūkininkai snvar- 

ukis

Federalius teisėjus skiria Jungtinių Valstijų prezi
dentas. Ar gali darbininkai tikėtis, kad prezidentas butų 
palankus jiems žmogus, jeigu jie nesirūpina pastatymu 
ištikimo sau kandidato į prezidentus?

Kandidatus i prezidentus stato politinės partijos. 
Kandidatas, kuris tampa išrinktas, natūraliu budu turi 
būt ištikimas savo partijai. Jeigu jisai yra kapitalistinės 
partijos atstovas, tai partija rekalauja, kad jisai remtų 
kapitalistų pusę. Jeigu jisai butų darbininkiškos parti
jos atstovas, tai jisai turėtų tarnauti darbininkų reika
lams. Ar tai ne aišku?

Nutarta, padaryta. Visuomet 
taip reikia elgtis ir gerbti žo
dis. 26 liepos jau mes “gulė
jom ant vandens” antru kart. 
Didelės bangos kelis kartus 
mane pavaišino surumu. ' Pa
vaišino ir korespondentę, f nes 
mums bežaidžiant, banga gero
kai parbloškė mane ir mes 
kartu panėrėm. Spiaudymo 
buvo daugiau negu reikia. At-' 
minčiai mes “nusipikčinom”. I 
Deja, “pikčių” turim gana' 
daug, tik neprisirengiu nusiųst,' 
[Stankūnui. Jis mėgsta gražius 
“pikčius”, tai ten rastų. Palu- 

pasiųsiu iš

vadinasi, išsi-

k ūk, priietcliau, 
Port lando. Lauk.

Tai reiškia, 
maudom, sugrįžom, nuvažiavom
pas pp. Paulauskus, pavalgom 
gardžią vakarienę, pasikalbėję 
apie Lietuvą, parvažiavom na
mo, atsigulėm; aš su Feliksu

Feliksas

ti ir laukti valandos, kada su
lauksim iš šalies bent centą-ki- 
tą palaikymui “garagie” ir 
“steišin” gasalino. 
“nutarimą” išgirdęs 
musų ( likimas, # 
gardžiai ir leidosi 
mumis į kelionę, 
Pocatello, o jau 1 
Portlandą per Boise, valstijos 
Idalyi sostine su vos arti tris
dešimt tūkstančių žmonių.

(Bus daugiau)

garagv
Tų musų 

i vargšas 
nusikvatojo 
kartu su 
atgal iki 

nuo ten j;

Skaitytojų Balsai
[U& išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija* neatsako] 

» ........... .... ■

“VARPAS” IR JURGIAI

“Varpas” rugp. 1 d. š. m. ru- 
goja savo špaltose, kad ačiū 
“bunčiui” agitatorių, inteligen
tija yra nustumta nuo vadova
vimo visuomenės veikime.

Tame “Varpo” pareiškime 
nieko nėra naujo. Atsitinka

Deja, labai mažai! Tie patys, 
kurie pradžioje su entuziazmu 
siekė prie tautos vairo, nesuge
bėjo nuolatai žengti pirmyn 
progreso keliu, kuris verčia 
mus taikintis prie naujų gyve
nimo įvykių. .Patentuotos aris
tokratijos laikai praėjo, šiandie 
turi reikšmės tik proto aristok
ratija; o tos rasime ir tarp tų. 
kuriuos “Varpas” * apdovanojo 
“Jurgių” vardais.

Darbo visiems užteks ir in
teligentams, ir paprastiems 
“Jurgiams”.* Jus, inteligentai, 
jei tai jums malonu, liekite aša
ras dėl savo nepasisekimų, o 
mes, “Jurgiai”, tęsime ir to
liau tą šventą darbą vadavimo 
musų tautos iš politines ir kul
tūrinės vergijos.

Niekas jūsų nenori atstumti 
nuo darbo; priešingai, jus esat 
kviečiami ditbtį išvien su liau
dim 
kurį

Kodėl gi mes negalim 
sau žmonėmis, būti

” I BLIU 11C41IJU* mplUllint’

sulužėm su lova, blogai miego- | dažnai, kad būrys avių, pripra-

krapštylis kojas*'

ir siekti to aukšto tikslo, 
nuskyrė mums prabočiai.

Jurgis Sandarietis.

Baidyklės

Amerikos Darbo Fed?: ..uijos prezidentas praneša, 
lyg kokių didelį naujieną, štai ką:’’... Blogumas pareina 
iš to, kad Jungtinių Valstijų prezidentas skiria federa- 
liais teisėjais asmenis, kuriuos jam perša senatoriai. Se
natoriai gi perša jam tik savo sėbrus, savo favoritus, ku
rie, paskirti teisėjais, esti atsakomingi tik politikieriams, 
o ne žmonėms’’.

. Keistas nusiskundimas. Ačiū politikieriams teisėjai 
gauna savo vietas, vienok norima, kad jie paskui apie tuos 
savo geradarius-politikierius užsimirštų!

Gal Mr. Green mano, kad teisėjai nepaisytų politi
kierių, jeigu jie butų žmonių renkami, o ne prezidento 
skiriami? Bet juk rinkimuose tie žžnonės, kurie nėra or
ganizuoti, mažai reiškia. Kadangi A. D. F. prezidentas 
pataria darbininkams nesiorganizuoti politiškai, tai jisai 
negali surasti budo paliuosavimui teisėjų nuo kapitalisti
nių politikierių įtakos.

Kol tesėjų vietose sėdės kapitalistinių partijų žmo
nes, tol teisėjai bus kapitalistų tarnai, nežiūrint, ar jie 
bus į tas vietas skiriami, ar renkami.

Kadangi Am. Darbo Federacijos prezidentas pataria 
darbininkams nesteigt savo atskiros nuo kapitalistų par
tijos, tai jisai prisideda prie to paties blogumo, kurį jisai 
smerkia. Kuomet nėra didelės masinės darbininkų par
tijos, tai į Jungtinių Valstijų prezidentus tegali patekti 
tiktai kapitalistinių politikierių sėbras; į senatą taip pat 
ir federalius teismus taip pat. Ir tuomet yra neišven
giama, kad teismai elgtųsi taip, kaip jie dabar elgiasi.

Amerikos publikai nusibodo kasdien skaityti apie 
prohibicijos agentus, kurie įkliųva bevogdami arba be- 
pardavinėdami degtinę, tai dabar maloningasai likimas 
parūpino jai kitokios rųšies sensaciją. Fėderale valdžia 
tik-ką susekė Chicagoje, kad vyriausieji josios agentai 
opiumo šmugelninkų 1 gaudymui patys užsiima opiumo 
šmugeliu. Jau tapo suimta pulk.'W. G. Beach su trimis 
jo padėjėjais ir kalbama, kad neužilgio atsidursią kalėji
me visa eilė kitų valdžios atstovų, policijos tarnautojų ir 
politikierių, įveltų į tą patį skandalą.

Tik ir supuvimas Amerikos valdžios mašinerijoje!

si. Žinau Bingliamtonc, N. Y. 
tūlą M. Narbutą, kuris 300 
svarų nešiojasi. Butų įdomu 
su juo kartu pasimaudyti. Jo 
“futbolas” daug sunkesnis už 
manąjį. (Lengviems žmonėms 
sunkiau plaukioti. Pavyzdžiui 
musų poniutė Pakštienė neišsi
laiko paviršiuj — skęsta ir liek, 
o svarumo visai nedaug turi, 
vos 113 svarų, 
gali panages
iškėlęs. Jam labai patinka 
“gulėti” ant vandens...” Pakš
tas spėjo “paragauti” vandens, 
nes mėgino didvyriškai plau
kioti. Leit. S. Paulauskas at
važiavęs su šeimyna (du kūdi
kiai), maudėsi kartu su mumis, 
palikęs žmoną vaikų saugot. Jis 
žinojo visas “fones”, todėl mes 
klausėm jo nurodymų.

Pasimaudę iki sočiai, gryžom 
namų linkui. P. p. Paulauskai 
užprašė mus pietums 26 liepos 
7 vai. vakaro. 25 vakare bu
vom užprašyti pas vieną pane- 
lę-korespondentę 
dentę.

Kupini gražių 
šliaužėm ilsėtis,
liksu nutarėm 26 liepos, nede- 
lioj, važiuot dar kartą pasiplau 
kioti.

ir kartu

Mudu su

stu-

nu-

jom (kojomis aukštyn), apie 7 
vai. nubudę, 27 liepos, apsi- 
prausę, išgėrę, po du puodus 
karvės pieno, paerzinę nervus, 
išvažiavome į miestą, buvom 
paston dar užsukę, kur gavom 
pluoštą “gromatų” visokių, už
sukę dar tai šen — tai ten, iš
girdom koncertą, pavalgėm ant
rą kart pietų, jau buvom pil
nai prisirengę ryt “laikyti pa
skaitą” bent 15 minutes.

žinomas dalykas, mes taip ir 
padarėm. 28 liepos*, ryto me
tą, 11 vai., mes jau laukėm pu
blikos. Nors j oš nedaug čia 
susirinko, bet mums tai ne
svarbu. Padarė pranešimų 
Pakštas, pagrojai^ aš ant pia-.vl 
no, bent dešimtį dainelių. Igi 
Baigiau su himnu, kurį klau-V 
sytojai išklausė atsistoję. Pro- to jie vėl apsnūsta 
lesoriai mus'sveikino ir spaudė • laikui arba apsivainikavę pipi- 
rloiiino naa n-.nrz-. I_  _ __________________ •_

tusių sekti savo avinus, pastebi, 
kad jau jų ganyklos nuganytos, 
o avinai vis dar tebesisukineja 
senojoj vietoj ir neieško naujų. 
Tuomet jos pačios pradeda rū
pintis apie derlingesnes pievas. 
Kada gi avinai t& pastebi, ima 
bliauti j padanges: “Jus, Jur
giai, kaip drįstat jus pačios ieš
kot sau kelių į naują pievą? 
Jus, nedėkingosios, pražusit be 
musų!”

• Taip yra ir su musų taip va
dinamais inteligentais. Vieton 
kad įgyt visuomenės pasitikėji
mą, jie vien tik ieško ypatiškos 
garbės. Kuomet gi atsitinka 
jiems didesnis darbelis nuveik
ti (kuriame visuomenė — “Jur
giai” — su pasiaukavimu ir 
daugiau pasidarbuoja), tai po

t tolesniam

parazitas, vadinamas ku- 
man pasidaro skaudžiai 
liūdna ir gaila. Krūtinėj 
sukyla visas gaisras ir

Rengimasis prie paskaitos
Nekuriems gal atrodys keis

ta, kad mes rengėmės prie pa
skaitos. Tai ne juokas! “Pas- 
kaituoti” reik už kelctos dienų, 
o čia po ranka nieko nėr. Vie
ni padaužos tai žino, ką tai 
reiškia “laikyti paskaitą” apie 
tai, ko nežinai ir žinot nenori.

25- liepos mes leidomės j 
miestą “su reikalais”. Sutikom 
pirmiausiai korespondentę, ku
rios mes visi troškom pama
tyti, nes labai simpatinga ir 
turi gražų veidelį. Mano Feli
ksas tat tiesiog alpo. Turėda
mas jaunesnius už save kon
kurentus mokančius pasakyti 
jai suprantamoj kalboj kom
plimentus, Visados užpakaly 
buvau. Mano “jes” “olrait”, 
“dacol”, “gudbai” nors skver
bėsi “į tarpus”, bet ji nieko 
nesuprato. Suprato gal mintį 
ir dasiprotėįo ko aš trokštu, 
tik s*. u “vertėjo” pagalba man 
sunku buvo pasakyti visą. Pa-

na pinigus ir mergeles vilioja. 
Daugelis jų šiandie jau pame
tė bažnyčias ir nuėjo į ministe- 
rius, žvalgybiniais pasidarė, 
šiandie jie nori įvesti Lietuvo
je vėl viduramžių supuvusius 
įnikus. - Persekioja spaudą ir 
laisvų mintį, uja pažangiuosius 
mokytojus.

Bet* kodėl gi taip yra? Ko
dėl, gi tik musų nelaimingų lie
tuvių sprandais kunigai jodi
nėja? 
gyventi
laisvais ir .laimingais, kaip ki
tų šalių liaudis? O tai lodei, 
kad mes vis dar nenorim atsi
kratyti burtų, kad mes esam 
palaida minia, už nosies vedžiop 
jama kunigų ir kitokių jų tar
nų. Kartą gi pasakysim: gana 
toms baidyklėms mus mulkin
ti ir smaugti! Susipraskim kol 
dar laikas. Ateina nauji Seimo 
rinkimai, nė vieno balso neati- 
duokim už kunigus. Jei kuni
gai ir dabar laimės, jie dar 
sunkiau mus prislėgs. Dabar 
žmonės bėdoja, kad nėra litų, 
kad vargas smaugia. Iš kur gi 
bus litų, kad kunigai sau mil
žiniškas algas pasiskyrė, stei
gia vienuolynus ir gaujas dy
kaduonių veža į Lietuvą iš ki
tur kuriuos mes turim šerti.
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Daugiau susipratę tautiečiai 
privalo dėtis į kuopas, kurti 
laisvamanių draugijos skyrius 
ir iš peties rengtis prie busi
mų Seimo rinkimų. Tiktai vie
nybėj galybė. Tik organizuoti 
ir išanksto prisirengę mes at
sikratysime tų parazitų kuni
gų, kurie lyg blakės čiulpia 
musų kraują ir trugdo apsi
šviesti. —žytietė.

Kuomet aš pamatau ilgon, 
Juodon jupon įlindusią žmo
gystę, kai prieš mano akis at
sistoja toji baidykle arba žmo
nijos 
nigu, 
pikta, 
mano
lyg kino ekrane bėga vaizdai 
viens po kito pro mano akis. 
Tik ši žmonijos sveiko kūno 
utelė, dabar vadinama kuni
gu, liepsnose sudegino šimtus 
tūkstančių vyrų už tai, kad tie 
nešė mokslo šviesą, mokino 
žmones, kad ir jiems* butų ge
riau gyventi, kad ir paniekin
tas, netekęs žmogaus vardo 
vargdienis išvystų šviesesnę 
dienelę. Čirškino kunigai lau
žų liepsnose, replėmis traukė 
liežuvius, svilino padus, gyvus 
kirviais kapojo į šmotus, trau
ke sąnarius, gyslas — už tai, 
kad tie nenorėjo nusilenkti žy
dų pasakoms ir visokiems ki
tiems išgalvotiems burtams, 
kuriuos kunigai laikė šventais 
ir nepakeičiamais. Degino už 
tai, kad alkanas darbininkas 
suvalgydavo mėsos šmotelį 
penktadieny, nors kunigai vi
suomet buvo ir yra apsiriję, į 
pilvus išdribę ir tinginiu pa- 
smirdę. Tik kunigai sulaikė 
mokslą ir kultūrą, tik jie ap
temdė musų protą visokiomis 
jų išgalvotomis bjaurybėmis. 
Tie juodi baidyklės įgrūdo 
protai) nesamo pragaro baimę, 
sukaustė
darbuotis ant žemes, nes* tam
sus ir pilnas vergingumo ir 
baimes žmogus daug lengviau 
apgauti ir apsukti. Kunigai ir 
dorą žmonijos sugriovė. Jie 
daugeliui šeimynų išardė ra
mumą," daug ‘ jaunų mergaičių 
išvedė iš kelio, o kai kurie po
piežiai net namus kantrybės 
turėjo įsirengę ir 
prekiaudami krovė sau dide
lius turtus. Už tai jų juodasis

dešinę, nes gavo supratimą 
apie Baltiko valstybes, Lietuvą 
ir taip gražias melodijas — 
mus liaudies raudas, dainas. 
Mes džiaugėmės galėdami pra
bilti Salt Lake City, dėl Lietu
vos reklamos žodį, nes čia dar 
niekas nežinojo taip plačiai.

Tai reiškia, vadinasi, mes 
ant rytojaus išvažiavom “su
diev” pasakę Salt Lake City. 
Uždirbę dolerių bent penkias
dešimts, nusprendėm vykti lin
kui okeano, nes Portland, Seat- 
tle, San Francisco, Los Angeles 
ir dar, kitur,' talpinąs lietuvių. 
Aš su Pakštu, taip nutarėm, 
kad laikas jau “drimdziuoti”, 
nes niekas musų nesugelbčs. 
“Iš akių ir iš minties”, 
priežodis mums sako. Nelauk 
žmogau pagalbos, nes mokslas, 
nudnas,' pcsnsiilaufeia pajamos. 
Taip buvo jau nuo amžių. Jei 
mes biznieriai buttime, tuomet 
mus šelptų prieteliai. Dabar, 
dgbar... dabar, tai reiškia žodis 
tas “dabar 
škia jis, kad mes 
sprendėm vykti prietikių ieško-laidavusių musų tautos idėjoms? luomas kraujų, ašaromis ir

rų vainikais lošia didvyrius. 
Ypata, kuri nori būti vadu, tu
ri turėti savy tam tikrą intelek- 
tualę jėgą. Ir dar to ne
gana. ši jėga privalo’ būti 
naudojama visuomenei, gerovei 
tėvynės, su atsižadėjimu visų 
tuščių garbės nuopelnų. Visuo
menė tokiam inteligentui pri
tars, jo gerus darbus pripažins, 
bus dėkinga ir netik mielai jam 
suteiks vadovybę, bet ir iškels 
jį į pirmas eiles. Ir nenorinčiam 
suteiks garbės iki valiai.

Deja, pasidairę aplinkui, ai 
daug tokių pasišventusių visuo
menei inteligentų mes rasim? 
Išeivija musų yra labai tuitin- 
ga profesionalais, ypatingai Chi- 

taip cagos kolonijoj: advokatų, dak
tarų, vaistininkų ir t. t., nekal
bant jau apie mažesnes žvaigž
des musų horizonte, kaip an
tai; įvairių prekininkų, kurių už
siėmimas visgi reikalauja šiek 
tiek aukštesnio išsilavinimo 
moksle. Kiek tarp jų mes rasi* 

Del mus, tai rei- me grynai inteligentiškų žmo- 
dabar nu- nių ir kiek iš jų yra tikrai at *

ir norų

moterimis

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Niekuomet nevažiuoki
te su naujavcdžiais

P-ni Sarta Kissman (4300 
W. 11 St.) išvažiavo Bangor, 
Mich., atostogas praleisti. Ten 
ji susipažino su jauna porele. 
Kai Kissman rengėsi grįžti 
traukiniu Chicagon, jaunavedė 
būtinai užsispyrė, kad ji va
žiuotų kartu su jais' automobi
liu. Po ilgo svyravimo Riss- 
man sutiko.

Prasidėjo kelionė.
Nespėjo pravažiuoti ir dešim

ties mylių, kai jaunoji klausia:
—Ar tikruoju keliu važiuoja

me, brangusai?
—Mieloji, važiuojame gerai.
Bet kuomet tie klausimai

Dabar jau mirusio William Jennings Bryano pati laike Scopes bylos. Ji per visų bylos lai
ką sėdėjo teisme ir atidžiai sekė visą bylos eigą, su didele dome klausydamos advokatų argu
mentų.

Nuginklavo “ištroš
kusį”

Louis Kenrth (2501 E. 73rd 
Place), advokato C. E. Erbstei- 
no šoferis, tapo sustabdytas, 
kai jis važiavo amtomobiliu. 
“Ištroškęs” vyras su revolveriu 
rankoje pareikalavo, kad 
Kenrth nupirktų jam gerti. 
Bet Kenrth atėmė revolverį ir 
numetė jį. Po to jis pranešė 
policijai apie tą atsitikimą. 
Kenrth sako, kad “ištroškusią” 
buvęs niekas kitas, kaip tik 
Bobby Bruce. Policija dabar 
ie$ko jo.

Chicagietis busiąs pas
kirtas ambasadorium

Kasdieninis vartok

vartok nuo odos ligų, vaidui, 
galvai trinkti ir skutimais.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 ce totai.

Severą’s 
Skin Soap

Severa’s
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą vaiumo ir tyrumo.

Kaina S5 ir 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis į uptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

nuolat pradėjo kartotis, tai vy
ras savo pači ūkei paliepė bur
ną užsidaryti. Mažins operos išlaidas

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę jr toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Ne<lčlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Tai buvo kibirkštis, kuri pa
gimdė barnių gaisrą. Kuomet 
Kissman pradėjo taikinti juo-i 
du, tai jaunvadžiai visą bėdą* 
ant jos suvertė. Ant galo,! 
Kissman pasisiūlė — nueiti pas1 
farmerį ir patirti, ar jie geru' 
keliu važiuoja. Kai išėjo iš1 
f armėno namų, jaunavedžių 
jau nebebuvo. Jie palikę ją i 
nudumė savo keliais. Buvo '• 
10 vai. vakaro. Poni Kissman I 
turėjo pėsčia eiti keletą mylių Į 
iki artimiausios gelžkelio sto-I 
ties, o iš ten jau traukiniu grį-1 
žo Chicagon. Ji sako, jog nie
kuomet daugiau nevažiuosianti i 
automobilyj su jaunavedžiais 
ilgiau kaip 15 minučių.

Operos vedėjai daro pastan
gų sumažinti išlaidas. Kas me
tai opera duoda didelių nuosto
lių. Kai kurie mano, jog tie 
nuostoliai vyriausia pasidarą 
delei to, kad artistams yra mo
kamos nepaprastai didelės al
gos. Tačiau p. Field, kuris žy
miame laipsnyj prisideda prie 
operos palaikymo, sako, jog 
daugiausia išlaidų sudarančios 
dekoracijos. Artistų algos su

darančios tik 20 nuoš. visų iš
laidų. Sumažinimu^ išlaidų 
busįą įsteigta nuosavos studi
jos, kur dekoracijų gaminimas 
atsieisiąs daug pigiau, negu da
bar.

Puikus rekordas
llerman Goldblatt, 45 metų 

(1215 Troy St.) bėgiu dešimties 
metų buvo septynis kartus pa
siųstas į Bridevvell, du kartu 
teisdamas už munšainą, Utc, 
Dabar jis vėl pakliuvo į bėdą 
už mainymą netikusių čekių ir 
kitas prigavystes. Teisėjas 
Lyle pasiuntė jį i kalėjimą 2, 
000 dienų. Po atbuvimo tos 
bausmės jis bus teisiamas už 
kitus prasižengimus.

Lengviau gauti munšai- 
ną, negu gerą pieną

Graikų restoranų laikytojai 
turėjo susirinkimą. Susirinki
me nusiskusta, jog Chicagoj 
lengviau gauti munšainą, negu 
gerą pieną. Kitas blogumas 
esąs tas, jog su pienininkais 
sunku susitarti. Esą jeigu at
sisakai imti pieną nuo vieno, 
tai kiti pienininkai atsisako 
pristatyti pieną. 1

Numatoma, kad prezidentas 
Coolidge paskirs adv. William 
Comper Boyden iš VVinnetkos 
ambasadorium Japonijai.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., k am pa h 31 gal.

Sudegino rūgštimi 
drabužius

Penki apsiginklavę vyrai ap
lankė tris siuvyklas ir rūgšti
mi sudegino siuvamus drabu
žius. Nukentėjusios siuvyk
los randasi — 358 W. Madi- 
son St., 600 Blue Island Avė. 
ir 1209 S. Paulina St.

Spėjama, kad tai padaryta, 
iš keršto, nes visos tos siuvyk-' 
los samdė neiminius darbi
ninkus.

100 automobilių po
licijai

Bandė nusižudyti
Nieko nėra amžino. Bėgai-( 

.testingąs laikas viską sunaiki
na. l’atai patyrė ir p-lė Eisis 
Cole. Dar visai nesenai ji 
buvo Chicagos kabaretų “pete
liškė.” Vyrai apie ją tik su
kosi. Bet “linksmas” gyveni
mas nelaiku nusendino ją. Din
go gražumas. Buvusieji drau
gai atsigrįžo nuo jos. O čia 
dar prisidėjo nelaiminga meilė. 
Kad padaryti visiems savo ne
pasisekimams galą, p-lė Cole 
paėmė nuodų. Ji tapo nugaben
tą i Evanstono ligoninę. Padė
tis kritiška.

Numirė bevalgydamas
Fred Clarke, 55 metų am

žiaus (620 W. 103 St.), Lyon 
and Ilealy kompanijos vieno de
partamento vedėjas, numirė be
valgydamas pietus. Mirties 
priežastis — širdies liga.

Nauji signalai
Bus įvesta nauji signalai au

tomobilistam*. Signalai bus 
naudojama tik tada, kai ug
niagesiai važiuos.

Pralošė dovaną ir 
nusižudė

John Bostrom, 61 m, (3322 
Upton St.) nusitroškino gazu. 
Policija mano, kad jis nusižu
dė todėl, kad pralošė $50, ku
riuos buvo gavęs iš dukters.

Del Odos Ligy
Žmonės, kurie turi niežėjimus per 

melų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsį bevartodami Caduni (įintment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavhnų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimasNupuolė vaikas iš ran
kų ir užsimušė

Sylvester Mondo, šešių mė
nesių, iškrito iš motinos rankų 
ir užsimušė. Nelaimė įvyko, 
kai Koše Mondo ėjo laiptais.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

Kad pasekmingiau vesti kova 
su plėšikais, policijos departa
mentas jau įsigijo 100 naujų 
automobilių. Tie automobiliai 
bus išdalinti policininkams, ku
rie prižiūrės paskirtus jiems 
miesto distritus. Vėliau po
licija įsigys dar daugiau auto
mobilių.

IŠGELBĖJO DRAUGĘ
NUO LIGONBUCIO

Mrs. Heckman nutarė pa
bandyti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — Pa
stebėkite pasekmes. —

Council Bluff 
jau nugaros ir šonų

lovva. — “Aš turė- 
skaudėjimus, 

taipgi galvos skau
dėjimą, aš negalė
jau dirbti savo dar
bo. Kaip kada aš 
turėjau sirgti visą 
savaitę. Draugė pa
sakė man, kad Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegetable Com
pound išgelbėjo ją 
nuo ligonbučio, aš 
nusprendžiau taip
gi jas pabandyti,

I)arrow smerkia 
Raulstoną

Fundamentalistai atsikvietė 
Chicagon Kaulstoną, kuris tei
sė mokytoją Scopes’ą. Raul- 
ston savo kalboje pasigyrė, jog 
jis “susimylėjęs” ant Darrow’o 
ir nebandęs jo už teismo panie
kinimą. į tai Darrovv pareiškė, 
jog Kaulston yra pigios rųšies 
politikierius, kuris atvira rėmė 
fundamentalistus tuo tikslu, 
kad pasigerinus rinkikams. 
Jam rupi, kad sekamais rinki
mais neprataimėti teisėjo vie
tos. O kai dėl teismo panieki
nimo, tai Darrow sako, jog jis 
visą laiką su panieka žiūrėjęs į 
Daytono teismą ir to visai ne
bandęs slėpti.

JURGIS SEREIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio-August 12 dieną, 

1925 metų, 5 vai. ryto. Turėjo amžiaus, 57 metus. Paliko 
didžiausiame nulidime sūnus: Juozapą, Benediktą ir Vladislovą, 
taipgi dukteris: Petronėlę Radomskienę ir Oną Ganzą ir žentus 
Motiejų ir Stanislovą. Taipgi Amerikoje paliko seserį Magde- 
lemį Stankūnienę ir Palicijoną Šimkienę, o Lietuvoje brolį Joną 
ir dvi seseris Katriną Sikorskienę ir Uršulę Vertelkienę. Ame
rikoje išgyveno 35 metus, prigulėjo į 3 draugijas: Švento Jo
no Krikštytyoio, švento Kazimiero Karalaičio ir Maccabees. Pa
ėjo i.š Lietuvės, Starlionių kaimo, Panevėžio apskričio, Nauja
miesčio parapijos. '

Laidotuvės atsibus subatoje, 15 d. Rugpiučio-August, 8:30 
vai. ryto iš namų 3230 Union Avė. į šv. Jurgio parapiją ir į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai užkviečiam visus gimines ir pažstamus daly
vauti velionio laidotuvėse atiduodant jam paskutinį patarnavimą.

Liekamo nuliūdę: Simai, Dukterys, Broliai ir Seserys.
Laidotuvių reikalu patarnauja graborius St. P. Mažeika.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO *

nes aš buvau bandžiusi kelis sykius 
ir kitas gyduolės. Dabar aš jaučiu
kaip skirtingas asmuo ir aš pasakau 
. uvo draugams apie Vegetable Com
pound, kad man jos pagelbėjo, tikiu, 
kad jos pagelbės ir joms“. — Mrs. 
Ethel Heckman. Box 21, K. F. D. No. 
1, Council Bluffs, lovva.

Išgelbėta nuo operacijos
Monessen, Pa. — “Aš vartojau Ly

dia E. l’tnkhąųi’s Vegetable ;Com- 
pound keliose svarbiose atsitikimuose 
moterų ligų. Aš turėjau labai didelį 
skausmą dešiniame šone ir nugaros 
ir suputimas mano šono, aš negalė
jau nei vaikščioti vieną sykj. Man 
Buvo įsakyta važiuoti j ligonbutį, liet 
štai aš esu be operacijos. Aš pama
čiau jūsų skelbimą ir vartojau Vege-j 
table Compound su geromis' pasek
mėmis“. — Mrs. J. Neleov, 842 Don-I 
nėr Avė., Monessen, Pa. *

Genna šaika apleidusi 
Chicagą

Pagarsėję butlegeriai Genna 
broliai, krausto savo biznį iš 
Chicagos į aplinkinius miestu
kus. Jų sostinė buvo Taylor 
St. Prieš kiek laiko ten buvo 
surasta 113 prietaisų munšai- 
no varymui. Dabar tie mun- 
šainieriai, kurie buvo samdomi 
Genna šaikos, kraustosi į mies
tukus, kur jie vėl bando vary
ti savo biznj.

Nusižudė
Viena bėda. — ne būda, bet 

dvi — trys žmogų suėda. > Ru- 
fus Irons, 35 metų (708 . W. 
Marųuette St.) neteko darbo 
ir pačios, kuri nuo jo pasišali
no. Kad užbaigti visas bėdas 
vienu kartu, jis nusišovė.

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

Pinigus gavo:
4284—Emilijai Butenaitei 

22172—Karolinai Grikenienei
4309—Anastazijai Skrebienei 
4337—Daratai Mondričiai 

55198 —Onai Vasiliauskienei 
20796—Domicėlei Stasiūnienei

4377—Barborai Pagojienei 
4395—Juozapui Jancevičiui 

24162—Onai Juškienei
4410—Jonui Bukauskui
4424—Evai Radvilienei

20809—Onai Vilierieiu f 
20815—Jievai Radiilįenei

4428—Juzefai Dobrovolškienei 
4434—Onai Kiupelienei

11512—Juozapui Kiržgalviui 
4145—Jonui Čepaičiui

11513—Marijonai Šiaulienei—
Trakaitei

4443—Juozui Teniukui
22197—Pranciškui Jenkevičiui 
55199—Pranciškai Strazdaus-

kienei
55100—Kazei Staunytei
11522—Kazimierui Magilai
4455—Juozapui Bagdonavičiui 
4454—Elžbietai Minkienei

11523—Petrui Kasparui 
4448—Pranui Šarkiui 
4458—Juozapui Gulbinskui

22203—Juozapui • Antanui Lįau- 
reėkiams i

■ ' v <11526—Jurgiui Babąrskiuij 
4463—Jonui Arvazui
4469—Edvardui Veidmanui 
4462—Juozui Grušui 
4468-^-Elžbietai Skukauskienei 

55204—Marijonai Muliaučiutei

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

I

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

444? So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo "lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kiiogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38lh C’hicago, III.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis,

(“Tėvynęs” Redaktorius) 
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.

Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
sanfikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ai’ 
biznierius,, profesionalas ar ku
nigas, šioj1 knygoje rasi; sau pe
no ir smagump. '

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St. Chicago,zIll.

Tel. YardH 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika
vusi Pennsyl- 
vanjjos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa-, 
tarimas;* dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland \ve.

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk svarias, sveikas akis

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

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

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

Phone Canal 1713-0241
Res. Midway 5512 ' ,

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

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

PINIGAI
IŠ

Roselando

Lietuvon
Roselandiečiains ir ken- 
singtoniečianis artim
iausia Įstaiga pasiunti

mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
sitigtono Siųskite pini- 

' ■ ■ ‘ ** •* . w »
\ X ■ x ‘

: gus Lietuvon'. per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. I 

115th St., Kensington.
1-------- - . . ..... y?1

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausj Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos y ra ne- 
kenks’mingos ir 
turi stiprią gy

dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta

rke ir taipgi žinomas vokiškas 6UG 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOW1£$>» Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

SSo.ClarkSt.
Viršui Triangle Restauraho

Sekamos durys nuo Astor teatro

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ i
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Garsinkites Naujienose
Siuskit pinigus per 

NAUJIENAS



Lietuvių Rateliuose.
Brighton Park

Senos ir naujos; žinutės.

Liepos ketvirtą dieną ger
inami poną? Katkevičiai. gyve
nantis prie 2859 \V. 10 gat.» 
surengė dėl savo draugų taip 
vadinamą “hunco party”. Pil
noj to žodžio prasmėj, tai buvo 
labai gražus pasilinksminimas, 
kuriame dalyvavaujantys (viso 
apie trisdešimt .ypatų) turėjo 
daug smagumo ir juoko, lošda
mi tą man pirmą syk matytą 
lošimą “bunco”. Pasižymėju-j 
siems lošime, tai yra kurie ga
vo daugiau skylučių, buvo duo 
dama dovanos. Vėliaus poni 
Katkevičienė pateikė mums 
gardžią vakarienę, kuri papra
stai štimininkei pagaminti bu
tu sunku. Bevalgant vakarie
nę. perstatyta ponas Valančius 
kalbėti. Jis savo trumpoj kal
boj dėkavojo ponams Katkevi
čiams už surengimą taip pui
kaus pasilinksminimo. Baigus 
Valančiui kalbėli, buvo renka
ma aukų Sandaros fondui. Au
kų rinkėja pareiškė pageidavi
mą. kad visi dalyvaujantys au
kotų lygiai po 50 centų. Žino
ma, mes taip ir padarėm, sn- 
mesdami viso, rodos, keturioli-

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLAND, 
1’ITTSBLRGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Soutlaimpton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prio mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago, III.

DAINOS
Del keturiu balsų 

Surinktos L. E reni i no
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho- 
rams ir vyrų chorams. Joje tel-' lietaus. Keikia juos mokyti, — 
pa 67 dainos su įvairiomis gai- mokyti to, apie ką ir pats ne- 
dų kombinacijomis. Tvirtais au-1 daug tenusivoki. Dabar jau 
dimo apdarais. i tokia mada. —B. Parkietė.

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

ką dolerių ir 50 centų. Matai 
reikalo pastebėti, kad poną 
Katkevičiai yra daugeliui cbi- 
cagiečių žinomi kaipo geri i 
pavyzdingi žmonės. Poni Kat
kevičienė, nežiūrint to, kad ji 
daug darbuojasi Moterų Apš- 
vietos Draugijoj ir Susivieniji
mo Lietuviu Amerikoj 134 mo
terų kuopoj, po didžiojo karo, 
kuomet Lietuvos Našlhičių bal- 
sas pasiekė šią šalį, tai ji buvo 
pirmutinė iš cbicagiečių, kur 
pratiesė savo ranką, kad Lietu
vos našlaičių ašaras apšl Uos
čius, suteikus nors kiek duonos 
ir drabužių. Per jos ir jos 
draugių iniciatyvą ir didel* 
kelių metų pasidarbavimą bu
vo surengta daug įvairių vaka
rėlių ir šiaip pasilinksminimų, 
nuo kurių likęs pelnas tapo per 
siųstas Lietuvos Našlaičiams 
Šelpti, o visos tuo reikalu pil
nos apyskaitos savu laiku til
pdavo Naujienose. Gerai, kac 
tarp musų lietuvių randas 
tokių pavyzdingų žmonių.

šios apylinkės lietuviai, “ka
valieriai”, turintys savo auto
mobilius, labai patenkinti Ar
cher gatvės pataisymu. Dabar, 
sako, nereikės aplinkinių kelių 
ieškoti, kad pasiekus Justice 
Park miškus arba tautines 
kapines. Esą bus galima tiesiai 
lėkti. Taipjau jie sako, kad ir

. jų panelės busiančios labiau 
patenkintos, nes, girdi, pirma, 
kuomet vežiosi gražią panelę ir 
pasitaiko tiesiai Archer gatve 
važiuoti, tai kaip pradės po tas 
nemieritotas duobes automobi
lius vartytis, tai netik kad au
tomobilis turi nukentėti, bet 
svarbiausia panele supyksta ir 
daugiau nė kojos į tavo auto
mobilį nebenori kelti.

į ♦ «
♦

Iš tikrų šaltinių sužinojau, 
kad Lietuvių Keistučio pašel- 
pinis Kliubas, kurio sostinė 
randasi Brighton Parke, turės 
savo išvažiavimą šio mėnesio 
trisdešimtą (30) buvusiam 
Černiausko darže. Aio išvažia
vimo surengimui komisija pra
nešė, kad atsilankiusieji išva- 
žiaviman “visko gaus už dyką”, 
kaip tai: Gert, valgyt, šokt 
pagal pono Yudgano muziką, 
šokt be muzikos, šnekėt, sėdėt, 
stovėt, tyru oru pakvėpuot ir 
tt. Taipgi visa tai uždyką, ži
noma, d( 1 tų, kurie turės dole
rinį tikietą. Mano širduks ža
dėjo ir mane ten nusivežti, tik 
tas jo Fordukas- išrodo lyg 
varnų apdraskytas. Ar man ne
bus gėda? Bet jeigu jam bus 
gerai, tai bus ir man.

i ♦ ♦ , *
*

Jau man daug kartų teka iš
girsti brighton parkiečius^be- 
sikalbant apie North Sidės Lie
tuvių Dramos Mokyklą, kurią 
Dundulienė įsteigė ir kurion 
dabar ji priiminėja “jaunus 
studentus”; studentus, žinoma, 

, aukštesnių, ilgesnių, o gal ir 
platesnių mokslų mokyti. Tie
sa, kad kartais kalboms negali
ma užsitikėti, bet šiuo reikalu 
kalbant juk kalba apie dalyką 
ir turi tam faktų, kad gerb. 
M. Dundulienė savo mokyklai 

’ užsibriežtam programe turės 
j tuos “jaunus-naujus, studen
tus” mokyti “pasaulinės isto
rijos, teatro istori jos” ir 11. 
Kągi bedarysi, — naujų stu
dentų randasi, kaip grybų po

riams, tėvams ir sve
čiams

šiandie 7:30 vai. vak., Mark 
i VVhite Sąuare Parko Moterų 
gimnastikos salėj įvyks repeti
cijos ir susirinkimas. Visi na
riai privalo dalyvauti ir atsineš
ti serijas, nes ateinantį sek
madienį Beverly Ilills bus iš- 
laimėjimai.

Tėvai turės darinkti valdybą, 
o svečiai kviečiami pasižiūrėti 
kas veikiama. —Ex.

Pranešimai
TAUPYK IR TURRK

Kas savaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką; Čia Junų 
pinigai dauginai* kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčiu, 
čia jums pilniauaiaH saugumas 
ir viHi.ška garantija, nca 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia Jus galite pasiimti Bile 
kada ir Bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsukomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų I*. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičitis 
Naujienų knygveuis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

North Sides Jaunuolių draugijėlės 
“Bijūnėlio” tėvų susirinkimas įvyks 
panedėly 13 <1. šio mėn., 8 vai. vakare, 
Liuos.vbės svct., 1822 Wabansiu Avė. 
Neįvykus per du mėnesius susirinki
mams yra daug svarbių reikalų. Bū
tinai dalyvaukite. Sekr.

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
“Lietuva” laikys savo mėnesinį susi
rinkimų lugpiučio 13 d., 1925 m., 8 
vai. vakore, Davis Sųuare Park. Visi 
nariai malonėkit susirinkti kuoskait- 
lingiaUsiai. Valdyba.

Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondo susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, rugpiuČio 13 d., 8 vai. vakare, 
Naujienų name; vjsi nariai kviečiami
būtinai atsilankyti.

Rėmėjų Fondo Sekretorius.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj. August 14, 1925, 
7:30 vai. vak. 1564 N. Robey St. šis 
susirinkimas yra vienas iš svarbiau
sių. Taipgi kiekvienas narys šio 
skyriaus privalo dalyvaut.

A. M. Kadsel, rašt.

J1ESK0 PARTNERIU
PAJIEšKAU PARTNERIO esu ne

vedęs, negaliu vienas apsidirbti, bu- 
čerio ir groserio biznyje, kas ne mo
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

IEŠKAU partnerio prie gro- 
sernės ir bučernės, arba par
duosiu visą biznį. Vienas nega
liu apsidirbti.

10236 So. Michigan Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. DasiŽinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING STJPPLY CO.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

f—.................... i ■ .., ■ ...........
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTA UPYK IT 35%
Mes parduodame visiems olsclįo 

. kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co., 

1637 West Di vision St., 
netoli Marshfield

N I II IB .................... Į ..!!■ /

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA du flatai iŠ 3 

ir 5 kambarių. Elektra, gazas ir 
maudynė . Rendos $25.(10 j mėnesį už 
5 kambarius ir $16.00 už tris.

J. MIščlKAITIENČ, 
3119 So. Morgan St

PASIRENDAVOJA 4 kamba 
rių f lutas. Yra elektra, gazas. 
Rendos į menesį $20.00 

3631 Wal!ace Str.
2 lubos

NAUJIENOS, Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIK A|L;1N G AS kam ba rys 

dėl vieno vaikino ant South Si
dės. Kas turit malonėkit pra
nešti j Naujienų skyrių:
3210 S. Halsted St., Box 245

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON furnišiuoti- kamba 

riai, dėl pavienių arba vedusių. 
Kambariai šviesus, moderniški, 
ir labai parankus. Nebrangiai.

1407 W. Adams St.

REIKIA DABBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ, $17 j savaitę. 
Merginų į dirbtuvę, 40c. j vai. Ant
ros virėjos, $30 j savaitę. Indų plo
vėjų, $18 | savaitę . lx>vų taisytojų, 
$15 j savaitę. Prie namų darbo, $15 
i savaitę. Prie spėka mašinų opera- 
toikų, $20 ,į savaitę. Taipgi turime 
ir daugiau vietų dėl merginų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENOY, 

4191 S. Halsted St. 2 augštas

REIKIA DARBININKU
u—-u—h.-—w—,

VYRŲ
REIKIA VYRŲ prie automobilių, 

$40 į savaitę. Karpenterių, j dirb
tuvę, 65c. j valandą. Kalvių, 75c. j 
valandą. Virėjų, $35 j savaitę. Ca- 
binet maker’ių, $40 j savaitę. Punch 
press operatorių, 55c. j valandą. Ma
šinistų, 80c. j valandą. Inžinierių, 
$40 j savaitę. Pečkurių, $35 į savai
tę. Del pasiuntinėjimo, 70c. j valan
dą. Taipgi turime ir daugiau viso
kių darbu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 S. Halsted fŠt. 2 augštas

RFLIKIA patyrusių vyrų dirb
ti ant farmos.

Atsišaukite.
2029 Grenshaw St.

■  j • . 1 •

I AJIEŠKAU vidutinio amžiaus vy
ro, kuris nori dirbti,,ant farmos. Tu
ri mokėti karves milžti ir arklių ne
bijoti. Visas darbas lengvas apie 
namus, su alga sutiksim. Rašykite 
arba šaukite

ANTANAS GLOBĘS, 
Tek 553 Riehinond 

Richmdnd, 111.

REIKA’LINGĄS bučeris, mo
kantis- savo darbą. Darbas ant 
visados, mokestis gera. Atsišau
kite 12300 Emerald Avė.

TcŲ Pulhpan 3990

. AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Hudson automobi

lius; uždarytas, 5 nasažierių; maši
na atrodo ir bėga kaip nauja; arba 
mainysiu į prastą ir sugriuvusią 
mašina.

900 W. 31 St.

RAKANDAI
EXTRA! EXTRA!

Parduodu 4 kambarių puikus fumi- 
šiai; yra ir pianas. Noriu parduoti 
viską iš karto, arba pavieniui. No
rime greitai parduoti, nes apleidžia
me Cnicagą pradžioje kito mėnesio.

817 E. 50 St., 
arti Drexel Blvd.

I apt.

PARDAVIMUI rakandai 5 
kambarių, kaip nauji, parduo
siu pigiai, taipgi grojiklis pia
nas, parduosiu sykiu arba da
limis. 1611 W. 55 St. 1 floor

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saldainių, mo

kyklos reikmenų ir groserio krau
tuvė. Randasi prie pat mokyklos, 
lysas 4 m., 4 kambariai, pigi ran
da, parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą tam, kas pirįęs šį mė
nesi. Parsiduoda ir visi rakandai 
arba" dalimis. 4636 S. Hermitage a v 

Tel. Yards 6151

PARDAVIMUI ’grosernė tinkamo
je biznio vietoje. Parduosiu visai 
pigiai už $300. Pasiskubinkite grei
tai, nes turiu parduoti į 10 dienų — 
išvažiuoju iš Chicagos. Randasi 4 
ruimai gyvenimui ir tt.

3530 So. Parnell Avė. 
Tel. Yards 3285

PARDUOSIU bučernę. Labai 
puikiai įrengtą (geri fikture) 
arba mainysiu ant maižo namu
ko ar loto.

5124 So. Kedzie Avė.
Tel. lafayette 6271

$700 grojiklis pianas, 80 no
tų, Kimball, augštos rųšies, 
puikiausias, 71 rolelis, benčius, 
viskas, $140, teisingiems žmo
nėms. Klauskite Mr. Kneeth,'

2332 W. Madison St. 1 fl.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė seniai iS- 

dirptas ir visas cash biznis. Labai 
geri fikčeriai, $500 cash, o likusius 
kaip sutiksime. Turi būt parduota, 
nes greitu laiku apleidžiu miestą, 

1840 W. 35 St.

EKSTRA BARGENAS
Už pusę kainos parduosiu ar 

mainysiu pieninę ant namo ar loto 
arba imsiu teisingą žmogų į partne
rius, nes vienas neguliu apsidirbti. 
AtsiAuukit tuojau

1413 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė kam- 
pjnė, gera vieta dėl lietuvio. Del 
informacijų atsišaukite,

Tel. Lafayette 9249

PARDAVIMUI grosernė, de- 
l'katesen, šalną nių, ice creamo, 
mokyklos reikmenų ir notions, 
geras biznis, rendos $35.

4838 S. Union Avė.

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

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

PARSIDUODA grosernė ir kitų 
smulkių daiktų sankrova už gana 
prieinamą kainą. Vieta lietuviais ap
gyventa ir biznis iftdirptas. Priežas
tis pardavimo, apleidžiu miestą.

Atsišaukite
3443 Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
roj vietoj ir geras biznis, yra gra
žaus stako ir visi įrankiai, renda pigi, 
su pagyvenimu, 4 kambariai, $35 į 
mėnesį, lysas ilgas, gera vieta dėl 
apsukraus žmogaus. Atsišaukit grei
tai. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos, 1412 So. 49 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė, senai išdirbtas 
biznis. Lietuvių apgyventa apygar
da. Priežastis pardavimo — savi
ninkas mirė Parduosiu pigiai, nes 
turim greit parduoti 1439 So. 49th 
Cicero, savininkas 1327 S. 49 Court 
Cicero.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen Hyde Park apielinkėj, ge
ras biznis, 5 m. tą vietą laikau, 
turi būt parduota šį mėnesį dėl 
sunkios ligos. Renda pigi ir 7 
kambariai.

. 1413 E. 58 St., 
Tel. Fairfax 2619

PARiDAVIMŲ'L * cigarų, icc 
cream, kandžių ir visokių smul 
kmenų storas. Bandasi 4 kamb. 
pagyven. Parduosiu už labai 
prieinamą kainą.

3302 So, Union Avė.

PARDAVIMUI restauranas; turiu 
du, galėsit viena pasirinkti. Vienas 
lietuvių kolonijoj, o kitas visokių 
tautų. Biznis gerai eina, bet vieną 
turiu parduoti. Kas pirmutinis, ga
lės pasirinkti kuris patiks. Par
duosiu pigiai.

Tel. Pullman G995
arba Midway 2866

PARDAVIMUI krautuvė, pi
giai, grosernė, saldainių, not
ions. Prieš mokyklą. Gerai ap
simokanti vieta. Taipgi grojik- 
lis pianas, vertas $1000, už 
$400. 559 W. 42 Str.

PARSIDUODA minkštų gėri
mų įstaiga ir namas.

Atsiliepkite
Tel. Roosevelt 2939

PARSIDUODA Ice cream 
Parlor, senas išdirbtas biznis. 
Turiu parduoti greitu laiku iš 
priežasties moters ligos.

657 W. 47 Str.

NAMAI-ŽEME
\ TIKRAS BARGENAS
Puikus namukas 4 flatų ant 

Shields Avė., prie.Garfield Bvd., 
(55-tos gatvės) rendos neša 
$950.00 į metus. Kaina $5,800. 
Įnešti galima nors ir nedidelę 
sumą pinigų. Kreipkitės pas:

Advokatą K. Jurgelionį, 
190 N. State St.,

Telephone State 3225,
Vakarais 3335 'S. Halsted St., 

Telephone Yards 0141.

NAUJAS apartmentinis namas, 
4-5 kambarių flatai, 1 blokas nuo 63 
St., ir Kedzie Avė. Teisingai apkai- 
nuotas greitam pardavimui, su $7000 
galėsite pradėti.

W. H. SEWARD &CO 
3135 W. 63 St., 
Prospect 6100

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
5y5 ruimų su gana mažu įneši
mu ir pigia kaina. Gyvenimo sąly
gos verčia parduoti. Parduosiu už 
$6,300 ir įnešti tiktai $1,800. Kreip
kitės pas savininką.

S. Bružinskas
3729 S. Morgan St.

NAMAI-ŽEME

Specialis Bargenas
Turi būt parduota tuojau.

Proga nupirkti namą su mažu {mo
kėjimu, $500 cash, kitus lengvais iš- 
mokAjimuia, nupirksite 1 nugAto di
delę medinę cottage, 8 kambarių, 
.3238 So. 49 Avė,, Cicero, III. Kaina 
tiktai, $3450. Galima perdirbti į 2 
fintus su mažais iškaščiais.

Taipgi $1000 cash, o'kitus išmokė
jimais, nupliksite, 3236 So. 49 Avė., 
Cicero, 111. 2 flatų namas iš fronto ir 
cottage i šužpakalio, kaina tiktai, 
$4260, lengvais išmokėjimais.

Lotai ant Kostner ir Kenneth 
Avės., netoli Archer Avė. Kožnas lo
tas 30x125, kaina tiktai, $358. Tie 
lotai turi būt parduoti prieš septem- 
ber 1 dieną. Išmokėjimais, tiktai 
$2£ įmokėti, o kitus po $5 į mėnesį. 
Nepraleiskite tos progos.

Už $500 cash, nupirksite mūrinį 
namą prie 3808 Wallace St., netoli 
38 St., kaina tiktai, $2700.

Musų ofisas atdaras nedėlioj nuo 
8 ryty iki 11 dieną.

Atsišaukite

Frank J. Petru,
1443 West 18th Street, 

Chicago, lllinoia. 
Tclephone: Canal 0806

Už GEBI AUSI pasiūlymą nu
pirksite biznio lotą prie 3310 S. 
Ashland Avė.

W. J. McGah,
111 W. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

Pardavimui lotas
Savininkas pardums lotą prie 

33 PI., netoli Paulina St., su vi
sais įrengimais, yra šalytakiai ir 
apmokėti, kaina $750, įmokėti $200, 
kitus mažais mėnesiniais išmokė
jimais

W. J. McGah,
111 W. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

AŠ DABAR TURIU susinešimą su ge
ra real estate firma ir galiu par
duoti aprubežiuotą skaitlių lotų gra
žiame Beverly Hills ant kurių jus ga
lite uždirbti pinigų. Jei turite du 
arba tris šimtus dolerių investuoti, 
aš parodysiu, kaip jus galite padvigu
binti savo pinigus greitai. Parodysiu 
jums lotus be jokios atsakomybės 
dėl jūsų.

Naujienos
1739 So. Halsted St., 

Box 596

TIKRAS BARGENAS

Naujas 6 didelių kambarių bun- 
galoyv, karštu vandeniu šildomas 
ir kiti visi įrengimai. Parduosiu 
už tiek, kiek man kainavo pasta
tymas, nes išvažiuoju į IJetuvą. 
Bungalosv randasi 6747 S. Maple- 
\Mood Avė. Savininkas 6223 So. 
Francisco avė.

Tel. Repttblic 1109

PARDAVIMUI 5 kambarių rezi
dencija, medinė, cementiniu pamatu, 
50x125 pėdų lotas.' Moderniškas na
mas su visais parankumais, karštu 
vandeniu šildoma. Gera transporta- 
cija. 6921 So. Claremont Avė. At
sišaukit, savininkas, 6930 So. Clare
mont Avė. Tel. Prospect 1345.

KIEKVIENAS pasiukvatis šitą 
gražų namą, dvi krautuves, du ofisai, 
2 po 7 kambarius pagyvenimai, tiktai 
metai statytas. Noriu mainyti ant 2 
pagyvenimų namo arba garadžiaus, 
betgi turi būt geras.

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

PARDAVIMUI medinis namas 7 
kambarių ir 4 lotai, elektra, gazas, 
garadžius dėl vieno karo, gražioj vie
toj . Parduosiu arba mainysiu. Ran
dasi St. Charles, Hl.x

4436 So. Washtenaw Avė.
Phone Lafayette 9410

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatai po 6 kambarius, yra viškai, 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge
ras biznis, vana ir karštas vanduo, 
elektra, gasas, garadžius.

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

PARDAVIMUI muro 2 flatų na
mas — bizniavas tik vienų metų se
numo. Randasi 4611 Archer Avė. 
Taipgi ir grosernė, kuri randasi 505 
W, 32 St. Malonėkite kreiptis šiuo 
antrašu:

A. TAMOŠIŪNAS, 
505 W. 32 St.

$1000.00 CASH
Tamstos nupirksite 8 gyvenimus' ir 

Storą su bizniu ar be biznįo, rendos į 
metus $2,648. Aš turiu parduoti ar 
išmainyti j 6 dienas. Savininkas ant 
2 fl. front,

1957 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 125 pėdų bažny
čios namas, nebrangiai. Galima var
toti dėl bažnyčios arba dėl draugijų. 
Netoli dviejų karų linijos, 51 St., ne
toli Ashland,

5129 So. Ashland Avė., 
Tel. Boulevard 8420

- Flatai ant Halsted gatves, 
geroje lietuvių apielinkėje, par 
duosiu pigiai už cash arba hiai- 
nysiu į cottage arba lotą. A- 
gentų nereikia.

Tel. Prospect 8787

Ketvirtadienis, Rugp. 13, ’25

NAMAI-2EME
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

U A I Š A I L

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25x125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard I^and Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI prie 7140— 
7148 S. Maplewood Avė, nau
ji moderniški namai, 4—5 
kambarių, mūriniai bungalow 
dabar yra baigiami. Kaip tik 
tokie, kokių jus reikalaujate. 
Pamatykite juos, kaina $67.50 
ir $7750, išmokėjimais. Atda
ri dėl apžiūrėjimo nedėlioj ir 
paprastonlĮs dienomis. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

7140 S. Maplewood Avė.

VEIKITE GREIT
Jei norite su mažais pini

gais įsigyti puikų dviejų flatų 
namą, tai čia yra proga. Na
mas randasi puokioj apielinkėj, 
prie Kimbark ir 69-tos gatvių. 
2 apšildomi flatai po 6 kamba
rius ir garadžius. įnešti reikia 
tik $1,900.00. Kreipkitės pas 

Advokatą K. Jurgelionį,
190 N. State St.,

Telephone State 3225, 
Vakarais 3335 S. Halsted St., 

Telephone Yards 0141.

EKSTRA, EKSTRA BARGENAS

40 akrų, vidutiniai budinkai, gera 
žemė, sodnas, giria. 8 karves, 2 ark
liai, 10 kiaulių, vištų, padargai, ja
vai, ant ežero kranto, kaina $2700.
— 40 akrų geros žemės, didelis sod
nas, geri budinkai, 2 arkliai, 2 kar
ves, paukščiai, padargai, javai, $3300.
— 80 akrų, gera žemė, budinkai, gi
rios, upė teka, 9 karvės, 6 kiaules, 
350 vištų, ančių,i geri padargai, 2 ar
kliai, javai, viskas, $4800. — 80 akių, 
geri budinkai, vidutinė žemė, sodnas, 
giria, upe, kaina, $2500. — 80 akių, 
gera žemė, geri budinkai, sodnas, 15 
karvių, 5 arkliai. 5 kiaulės, vištų, 
mašinos. 1200 bušelių grudų, 80 tonų 
dobilų, kprnų, bulbių, visko pilna, 
$9000. — 80 akių, geros trobos, sod
nas, giria, gera žemė, kaina. $1800.
— 90 akrų molis ir juodžemis, tarpe 
dviejų puikių ežeru, geros triobos, 
kaina. $5000. — 1OO akru, 20 kamba
rių muro stuba, dideles barnes, elek
tros Šviesa, vanduo stuboje, vana. 1 
mylia į miestą, 80 karvių, 4 arkliai, 
15 kiaulių, 20 avių, paukščių, maši
nos, javai, viskas už $10,000.

240 akrų geros žemės, 220 akrų 
dirbamos, likusi giria ir ganyklos, bu
dinkai. javai, padargai, gyvuliai, vis
kas, $6500.

40 akrų, visa ant sodno, pusė my
lios nuo miesto, gera stuba, kaina 
$1400.

Visos parsiduoda ant išmokėjimo 
ir gausi teisinga patarimą jei pirksi 
už $500 arba už $20,000. čia pirko 
19 lietuvių tik šią vasarą ir visi už
ganėdinti. Aš turiu 1000 ūkių ant 
oardavimo ir mainymo, kas atvažiuo
ja, tas nesigaili savo kelionės.

Klauskite
P. A. ANDREKUS & CO. 

Pentwater, Mich.
7 FLATAI po 6 ruimus ir. 1-4 rui

mai beismante, guru šildomas, ar- 
žpolo medžio trimingai “Tile bath”, 
moderniškas namas, “up to date”, 
randasi ant Farfield Boulvard. Kai
na $35,000; morgiČius $24,000; taxai 
i metus $302.50; renda su viršum 
$400; cash reikia įnešti $5,000; arba 
mainysiu į mažesnį namą, biznio lo
tus, automobiliaus, ar į morgičius. 
Priežastis patirsit ant vietos. Pa
šaukit iš ryto ar vakare,

Prospect 5173

MORTCECIAI-PASKOLOS
X1111 ' ...................

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
.............. ■ .......   i

MOKYKLOS
SPECIALIS NU-

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

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manąger


