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La Follette laimėjo 
nominaciją

Vokiečių komunistai kuria 
naują partiją

Prancūzai siunčia senatoriui 
Borah 7 medžio kojas

La Follette laimėjo nomi- Komunistai vokiečiai at- 
naciją į senatorius simetė nuo Workers Party

MILWAUKEE, Wis., nigs. 16. Kuria naują partiją — “Jungti-

[Pacific and Atlantic Photo]

OPERACIJA, PO KURIOS NIEKADOS NEBEREIKĖS “L1P- 
STIKO.” — Tai naujausias išradimas: pagalba tam tikros 
operacijos lupos padaromos taip gražiai raudonos, kad dau
giau moterims niekados nebereikia vartoti raudonas tepalas. 
Paveikslėly matote chirurgą, darantį tokią lupų operaciją 
p-lei Julietai Browne, Los Angeles šokėjai.

— Įvykusiais vakar VViskonsi- nių Valstijų Tarptautinę
no valstijoj “primary” rinki 
mais, nominaciją į Jungtinių 
Valstijų senatorius laimėjo jau
nasis Robertas M. La Follette, 
mirusiojo senatoriaus I41 Fol- 
letteo sūnūs. Jis ėjo respub
likonų tikietu. į060 valstijos 
precinktuose be 369 jis gavo 
163,584 balsus, tuo tarpu kai 
vyriausias jo oponentas repu b- 
likonų tikietu, Wilcoxf gavo tik 
72,996 balsus.

Darbininkų Sąjungą”

Karas Morokkoj
Francuzai paėmę stiprias rif

fiečių pozicijas EI Riba n e

RABATAS, Francuzų Morok- 
ka, rūgs. 16. — Francuzų ka
riuomenė paėmė EI Bibano kal- 
noves, vieną stipriausiųjų rif- 
fiečių pozicijų.

Ruošiasi pult Tetuaną
FEZAS, Francuzų Morokka, 

rūgs. 16. — Pranešimai, gauti 
iš Ispanų operacijų srities, sa
ko, kad riffiečių jėgos ruošia
si iš naujo pulti ispanų miestą 
Tetuaną.

Amerikos aviatoriai veikia
UEZZANAS, Francuzų Mo

rokka, nigs. 16. — šeši ameri
kiečių aeroplanai vakar iš oro 
bombardavo fortifikuotą kal
nuose riffiečių miestą Ain 
Berdą. Miestan buvo numesta 
apie tonas bombų.

Rusai studijuos Amerikoj 
elektrofikacijos sistema
MASKVA, rugsėjo 16. — J 

Jungtines Valstijas ką tik iš
vyko SSSR transportacijos ko
misariato elektros inžinerijos 
skyriaus vicepirmininkai, Vaši- 
lij BezgrieŠnov ir prof. Niko- 
lai Roginskij, studijuoti gėlė
ti idro-elektrinę gelžkelio siste
mą — New Yorke, Chicagoj, ii 
hidro?elekrinę gelžkelio siste
mą per Uolų kalnus.

Išrado būdą padaryti 
plieną 40% lengvesni

BERLINAS, rugsėjo 16. — 
Deutsche Allgemeine Zeitung 
praneŠiFnu, šveicarietis Mossard 
išradęs procesą padaryti plieną 
40 nuošimčių lengvesnį, negu 
paprastas plienas. Statybos 
tikslams tas lengvas plienas 
vadinamas “Freundo plienu,” 
pareisiąs apie 30 nuoš. pigiau.

OMAHA, NeU, rūgs. 16.— 
Revolverių kovoj su keturiais 
degtinės kontrabandininkais 
vieškely, netoli Logano, praei
tą naktį buvo mirtinai pašau 
tas deputy šerifas Case. Viena? 
kontrabandininkų suimta, kiti 
pabėgo.

NEW YORKAS, rūgs. 16.
New Yorke tapo įkurta nauja 
komunistinė darbininkų parti
ja. Taip praneša vokiečių ko
munistų organas Volkszeitung. 
Pasak jo, naujoji partija tapo 
įkurta specialioj konferencijoj, 
laikytoj užvakar Labor Temple 
salėj. Konferencijoj dalyva
vo visa 'eilė komunistų Workers 
partijos kuopų ir atskirų gru
pių atstovų, kurios praeitos sa- 

. vaitės bėgiu atsimetė nuo Wor- 
kers partijos.

Naujai ‘įkurtosios partijos 
vardas yra: “Jungtinu Valstijų 
tarptautinė darbininkų sąjun
ga.”

Trumpoj principų deklaraci
joj, kuri 'buvo steigiamosios 
konferencijos priimta, pažymi
ma, kad naujosios organizaci
jos uždavinys bus vesti tarp 
Amerikos darbininkų energin
gą propagandą ir agitaciją, re- 
mianties visuotinais komunisti
nės pasauliažvalgos principais.

Naujoji komunistų,—neteku
sių pasitikėjimo Workers parti
jos. komunistinei taktikai ir bol- 
ševikiškiems verkimo meto
dams, — /sąjunga išrinko jau 
ir nacionalį vykdomąjį komite 
tą, į kurį įeina šie vokiečių ko
munistų federacijos lyderiai: 
Ludvigas Ix>re, Sanders, Win- 
ter, Schiller, Turai, Ortland, 
Meyer, Koenig, Kuehn, Flae 
schel, Bach ir Aronson.

Nacionaliu sekretorium iš
rinktas Sander, iš New Yorko.

Tarptautinė darbininkų -sąjun
ga tikis, kad prie jos veikiai 
prisidės ir kitos kalbinės Wor- 
kers partijos federacijos ir at
skiri asmens, kurie apsivylė 
amerikietišku komunizmu, nu
krypusiu visai į šuntakius. 1 

Oficialiu sąjungos organu kol 
kas bus esamasis vokiečių laik
raštis Volkszeitung.

Geltonosios upės tvan
kos pratruko

PEKINAS, Kinai rūgs. 16 
— Baduolių šelpimo komitetas 
Tsinanfu, šantungo provinci
joj, pranešė, kad Geltonosios 
upės tvankos pratrukusios ir 
išsiliejęs vanduo padaręs- mil
žiniškos pragaišties. Busią da
roma pastangų kuoveikiausiai 
pradėti šelpimo darbą.

PI EŽIUS LEIDO KATALI
KEI KARALAITEI TEKĖTI

Už PROTESTONO

ROMA, Italija, rūgs. 16. — 
Popiežius davė leidimą Italijon 
karaliaus Viktaro Emanuelio ii 
karalienės Elenos dukteriai, 
Mafaldai, katalikei tekėti už 
Ik^sso kunigaikščio Filypo, pro 
tęs tono.

Prancūzę karo veterany 
dovana senatoriui Borah
Per Jungtinių Valstijų ambasa

dą siunčia jam 7 medines ko* 
jas ir Amerikos kryžių

PARYŽIUS, Franci ja, rūgs. 
16. — Francijos kareivių, di
džiojo karo veteranų, delegaci
ja atsilankė į Jungtinių Valsti
jų ambasadą ir įteikė jai sep
tynias medines kojas, vieną 
gelžinę kepurę ir vieną Ameri
kos karo kryžių, prašydama, 
kad visa tai ambasada persiųs
tų Amerikon Jungtinių Valsti 
jų senatoriui Borah, kaipo do 
vaną. \

Delegacijos vadas, leitenantas 
Pierre Hericourt, paaiškino am
basados sekretoriui Johnsonui,' 
kad, Francijos skolų komisijai | 
išvykstant į Washhingtoną, jie
norį priminti senatoriui Borai’ 
pusantro miliono Francijos žu
vusių ir amžinais invalidais Ii 
kusių kareivių.
w Amerikos karo kryžius buvo 
suteiktas vienam Francijos ka
reiviui, išgelbėjusiam vieno A 
merikos karininko gyvastį Ar- 
gonnoj. Kareivis pasakė am
basados sekretoriui, kad to kry
žiaus jam daugiau nebereikia.

Francijos skoly misija 
išvyko Washingtonan

X __________ » - L '

Misijai vodovauja pats finansų 
ministeris Gailiau x

PARYŽIUS, rūgs. 16.-šian- 
die išvyko į VVashingtoną Fran
cijos misija pradėti deryboms 
dėl Francijos skolų mokėjimo 
Jungtinėms Valstijoms. Misijai 
vadovauja finansų ministeris 
Caillaux.

Neramumai Kantone
KANTONAS, Kinai, rūgs. 16. 

— Del streiko prieš svetimša 
liūs padėtis Kantone pasidarė 
labai kritinga. Whampoa ka
detai praeitą naktį paėmė mies
to valdžią į savo rankas ir dau
gelis valdininkų pabėgo. Kar- 
tąs nuo karto mieste buvo šau
dymų.

Rusija nupigina pašto 
siutintus

MASKVA, rūgs. 16. — Pra
dedant su -spalio mėnesio 1 die
na, laiškams iš Rusijos į užsie
nius reikės pašto ženklo už 14 
kapeikų (7 centų) kiekvienam 
20 gramų. Dabar reikia dėti 
pašto ženklas už 20 kapeikų.

STREIKAS JAMAIKOJ

Uosto darbininkai reikalauja 
didesnės algos

KINGSTON, Jamaika, rūgs. 
16. — Kingstono uosto darbi
ninkai metė darbą, reikalauda
mi 50 centų algos priedo dienai 
Judėjimas uoste sustojo. Strei
kininkai laikosi ramiai.

MOTERIŠKĖ NORI BŪT 
BOSTONO MAYRU

BOSTONAS, nigs. 16.-^Miss
Frances Curtis paskelbė, kad ji oro biuras šiai dienai pranašiai- čių Federalės Tarybos švietimo 
statanti savo kandidatūrą Bos- ja: • » ’ skyriaus pirtnlninkas, G. R.
tono mayoro sostan. Per try-l Dalinai apsiniaukę; truputį Andrews.
liką metų ji buvo mokyklų ko- šilčiau; stiprokas, didžiumoj —--------------
miteto narys. pieįų vėjas. j LENTPJŪVĖS SUDEGĖ

----------------- I Vakar temperatūra vidutiniš- -----------
WATERLOO, Iowa, rūgs. 16. kai siekė 69° F. I ANTIGO, Wis., rūgs. 16. —

—Janesvillėj gaisras sunaikino šiandie saulė teka 6:31, lei-^Polare, dešimt mylių nuo čia, 
tris triobesius, padarydamas a- džiasi 6:58 valandą. Mėnuo | praeitą naktį sudegė Kellog 
pie 120,000 dolerių nuostolių, teka 5:49 ryto. ILumber kompanijos lentpiuvės.

Lenkija atsidūrė keblioj 
padėty-arba

Melagį ir vagį visgi kada nors 
pagauna

MASKVA, rugp. 31. [Tass.]. 
-—Sovietų ir Lenkijos komisija, 
kuri tyrinėjo lenkų užpuolimą 
Sovietų Rusijos pasienio sargy
bos šilikiuose, birželio 28, paga
liau priėjo prie susitarimo, su
lig kurio Lenkija pripažino sa
vo atsakomingumą^ už inciden
tą ir (sutiko atlyginti 11,450 
rublfų padarytų nuostolių, o 
taipgi sugrąžinti pagrobtą tur 
tą.

Gi visą laiką pasauliui Lenki
ja rėkė, kad ją puldinėja bolše
vikai ir lietuviai. Pagaliau me
lagis pagautas.

Meksika švenčia savo ne
priklausomybės šventę
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs 

16...... šiandie Meksikos respub
lika švenčia savo 115-metines 
nepriklausomybės nuo Ispani
jos sukaktuves. Sostinė visa 
papuošta ir žmonės, šventadie
niškai apsitaisę, dalyvauja ma

nifestacijose. Vyriausiomis 
miesto gatvėmis įvyko milžiniš
kas kariuomenės paradas-.

Lenkų pasiuntinys Wa- 
shingtone rezignavo
WASHINGTONAS, rūgs. 16 

— Lenkijos ministeris Wash 
ingtonui, Wroblewski, rezigna- 

|VO. Jo įpėdinio vardas jau į- 
I teiktas valstybės departamen
tui, bet dar viešai neskelbiamas.

St. Louise nuo karščiu 
mirė 24 asmens

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 16. — 
Oficialėmis žiniomis, per pra
eitos savaitės nepaprastus kar
ščius St, Louise mirė nuo tų 
karščių dvidešimt keturi as
menis.

Chicagai ir apielinkei oficialia yia Amerikos Kristaus Bažny-

Gėrimu darbininkai smer
kia prohibiciją

CHAMPAIGN, III., rūgs.' 16. 
— Laikomoj čia Illinois Darbo 
Federacijos konvencijoj, tarp
tautinės bravarų darbininkų 
unijos delegatas-, Rader, savo 
pratesime nurodė, kad nuo lai
ko, kaip įvesta prohibicija, bra
varų darbininkų organizacijos 
narių skaičius sumažėjo apie 
75 nuošimčius. Jis smerkė 
Volsteado įstatymą, pareikšda
mas, kad tik to įstatymo dėka 
žymiai padaugėjo piktadarybių, 
ir žmonės aplamai nebeturi pa
garbos visiems kitiems įstaty
mams.

Rader pasakė, kad jis turįs 
vilties, jogei neužilgo prohibici
ja bus modifikuota taip, kad 
darbininkai vėl galės turėti ge
ro sveiko alaus.

Komisija ekstrateritori- 
nėms teisėms panaikinti

TOKIO, Japonija, rūgs. 16.— 
Japonijos užsienių ministerija 
paskelbia, kad Japonija davus 
propoziciją Jungtinėms Valsti
joms sudaryti valstybių teismo 
komisiją, kurios uždavinys bu 
tų išnagrinėti klausimą dėl pa
naikinimo ekstrateritorinių tei
sių Kinuose.

Perkūnija užmušė tris 
seseris

HAVANĄ, Kuba, rūgs. 16.- 
Laike smarkios perkūnijų aud 
ros „buvo užmuštos trys jaunos 
mergaitės, sesers. Užėjus au
drai mergaitės, buvusios lauke, 
subėgb į vieną triobelę pasislėp
ti, bet vos joms įbėgus vidun 
trenkė į triobelę perkūnas ir 
jas visas tris užmušė

Rodys bažnyčiose kru
tamas paveikslus

NEW YORKAS, rūgs. 16. — 
Tapo suorganizuota Religious 
Motion Picture Foundation — 
bendrovė, kuri gamins ir rodys 
bažnyčiose krutamuosius pa
veikslus, kad tuo budu pritrau
kus į bažnyčias žmones, “atša
lusius nuo tikėjimo.”

Bendrovės vyriausiu vedėjų

Stengsis padėti Amerikos 
angliakasiu streikui

Planuoja sulaikyti Belgijos ang
lių eksportavimą į Jungtines 
Valstijas

BRIUSELIS, Belgija, r. 16.
— Briusely Šiandie prasidėjo 
tarptautinė kasyklų darbininkų 
konferencija. Be kita konfe 
rencija projektuoja sulaikyti 
Belgijos anglies eksportą į J.

.Valstijas, idant tuo budu pa
dėjus Amerikos kietosios ang 
lies kasyklų darbininkams lai- 

1 mėti streiką.

Fermeriai prieš streikuo
jančius angliakasius

BLOOMSBURG, Pa., rūgs. 
16. — šios apygardos farmeriai 
atsisako samdyti streikuojan
čius apgliakasius ūkio dsrbams
— bulvėms kasti ir obuoliams 
skinti. .Jie sako, kad jeigu

Ijie duosią darbų angliakasiams, 
tai tuo jie padėsią jiems ilgiau 
streikuoti.

New Yorko mayoras 
Hylan prakišo nomi

nacijose
NEW YORKAS, rūgs. 16. - 

Vakar New Yorke buvo rinki
mai kandidatų į miesto mayo- 
rus. Demokratų tikietu nomi
naciją laimėjo valstijos senato
rius James Walker(, kurį uoliai 
rėmė ( gubernatorius Smith ir 
Tammany Hali. Jis gavo 95,- 
543 balsus daugiau už savo 
oponentą, esamąjį mayorą Hy- 
laną, kurį rėmė Hearsto laik 
rūsčiai.

Respublikonų tikietu nomina 
ei ją laimėjo Frank D. Water- 
man.

TRYS ASMENS UŽSIMUŠĖ 
AUTOMOBILIO NELAIMĖJ

PAULS VALLEY, Okla., r 
16. — Automobiliui nuvirtus 
tilto gale ir nusiritus upelio 
krantų, užsimušė farmerys 
Johnson sų savo žmona ir pe" 
kių metų sunum.

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 fr bus geru talkininku jų 
darbuose.

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

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

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

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

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

Lietuva dalyvaus tarptau
tinio statistikos biuro 

sesijoj
KAUNAS, rugp. 31. [Elta].

— Eilinėj tarptautinio statistu 
kos instituto sesijoj, kuri įvyks 
Romoj š. m. rugsėjo 27 <1., iš 
Lietuvos dalyvaus Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Paryžiuj ir 
Romoj p. P. Klimas ir centrali
nio statistikos biuro direkto 
rius p. Feterauskas.

Naujas “Visos Lietuvos" 
leidimas

Kaunas, rugp. 31. [Elta].—
— Finansų ministerijos leidžia
ma knyga “Visa Lietuva” 1925 
metais išeis iš spaudos jau š. 
m. spalių mėnesy. Be infor
macijos pobūdžio davinių (vals
tybės įstaigos, firmų sąrašai, 
tarifai ir tt.) naujoj laidoj bus 
Išplėsta ir statistikos dalis. Be 
to, į atatinkamus skyrius įtrau
ktos žinios ir apie Klaipėdos 
kraštą.

Žemės Ūkio paroda 
' Mariampolėj

Mariampolėje šių metų rug
sėjo 16 ir 17 dieną rengiama 
žemės ultio paroda su gyvulių, 
naminių paukščių, ūkio produk
tų, bei gaminių ii- rankdarbių 
skyriais. Už geresnius ekspo
natus bus daloma pagyrimo la
pai ir piniginės dovanos. Vie
tos eksponatams (išskyrus fab
rikų gaminius) — nemokamai. 
Laike parodos įvyks pagerinto 
veislinio prieugliaus pardavi
nėjimas iš varžytinių su žemės 
ūkio ministerijos pašalpa.

Kataliku bažnyčios va
du konferencija

WASHINGTONAS, rūgs. 16. 
— Šiandie Čia prasidėjo metinė 
katalikų bažnyčios vadų suva
žiavusių iš visų krašto dalių, 
konferencija katalikų bažnyčios 
reikahms Jungtinėse Valstijose 

a svarstyti. , Pirmininkauja 
Bostono kardinolas O’Connell.

r
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La Follette laimėjo 
nominaciją

Vokiečių komunistai kuria 
naują partiją

Prancūzai siunčia senatoriui 
Borah 7 medžio kojas

La Follette laimėjo romi- Komunistai vokiečiai at- 
naciją į senatorius simetė nuo VVorkers Party

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 16. Kuria naują partiją — “Jungti-

Francuzy karo veteranų 
dovana senatoriui Borah

Per Jungtinių Valstijų ambasa
dą siunčia jam 7 medines ko
jas ir Amerikos kryžių

PARYŽIUS, Francija, rūgs. 
16. — Francijos kareivių, di
džiojo karo veteranų, delegaci
ja atsilankė į Jungtinių Valsti
jų ambasadą ir įteikė jai sep
tynias medines kojas, vieną 
gelžinę kepurę ir vieną Ameri
kos karo kryžių, prasydama, 
kad visa tai ambasada persiųs
tų Amerikon Jungtinių Valsti 
jų senatoriui Borah, kaipo do 
vaną. \

[Pacific and Atlantic Photo]
OPERACIJA, PO KURIOS NIEKADOS NEBEREIKĖS “LIP-

Delegacijos vadas, leitenantas STIKO.” — Tai naujausias išradimas: pagalba tam tikros 
Pierre Hericourt, paaiškino am- operacijos lupos padaromos taip gražiai raudonos, kad dau- 
basatlos sekretoriui Johnsonui, ginu moterims niekados nebereikia vartoti raudonas tepalas, 
kad, Francijos skolų komisijai! Paveikslėly matote chirurgą, darantį tokią lupų operaciją 
išvykstant į Washhingtoną, jie p-lei Julietai Browne, Los Angeles šokėjai.

Stengsis padėti Amerikos 
angliakasių streikui

Planuoja sulaikyti Belgijos ang
lių eksportavimą į Jungtines 
Valstijas

BRIUSELI?, Belgija, r. 16. 
— Briusely Šiandie prasidėjo 
tarptautinė kasyklų darbininkų 
konferencija. Be kita konfe 
rencija projektuoja sulaikyti 
Belgijos anglies eksportą į J. 

.Valstijas, idant tuo budu pa
dėjus Amerikos kietosios ang 
lies kasyklų darbininkams lai 

'mėti streiką.

Fermeriai prieš streikuo
jančius angliakasius

BLOOMSBURG, Pa., rūgs.
— Jyykusiais vakar VViskonsi- 
no viulstijoj “primary” rinki 
maks, nominaciją į Jungtinių 
Valstijų senatorius laimėjo jau
nasis Robertas M. La Follette, 
mirusiojo senatoriaus La Fol-

nių Valstijų Tarptautinę
Darbininkų Sąjungą“

NEW YORKAS, rūgs. 16. — 
New Yorke tapo įkurta nauja 
komunistinė darbininkų parti-

norį priminti senatoriui Borai’ 
pusantro miliono Francijos žu
vusių ir amžinais invalidais Ii 
kusių kareivių.
w Amerikos karo kryžius buvo 
suteiktas vienam Francijos ka-

Lenkija atsidūrė keblioj 
padėty—arba

Gėrimy darbininkai smer
kia prohibiciją

16. — šios apygardos farmeriai 
atsisako samdyti streikuojan
čius apgliakasius ūkio darbams 
— bulvėms kasti ir obuoliams 
skinti. .Jie sako, kad jeigu 

Ijie duosią darbo angliakasiams.
letteo sūnūs. Jis ėjo respub
likonų tikietu. 3,060 valstijos 
precinktuose be 369 jis gavo 
163,584 balsus, tuo tarpu kai 
vyriausias jo oponentas repub- 
likonų tikietu, VVilcox, gavo tik 
72,996 balsus.

Karas Morokkoj
Francuzai paėmę stiprias 

fiečių pozicijas EI Bibane
rif-

RABATAS, Francuzų Morok- 
ka, rūgs. 16. ■— Prancūzų 
riuomenė paėmė EI Bibano 
noves, vieną stipriausiųjų 
fiečių pozicijų.

Ruošiasi pult Tetuaną
FEZAS, Franeuzų Morokka, 

rūgs. 16. — Pranešimai, gauti 
iš Ispanų operacijų srities, sa
ko, kad riffiečių jėgos ruošia
si iš naujo pulti ispanų miestą 
Tetuaną.

Amerikos aviatoriai veikia
UEZZANAS, Francuzų Mo

rokka, rūgs. 16. — šeši ameri
kiečių aeroplanai vakar iš oro 
bombardavo fortifikuotą kal
nuose riffiečių miestą A i n 
Berda. Miestan buvo numesta 
apie tonas bombų.

ka- 
kal
int-

Rusai studijuos Amerikoj 
elektrofikacijos sistema
MASKVA, rugsėjo 16. — J 

Jungtines Valstijas ką tik iš
vyko SSSR transportacijos ko
misariato elektros inžinerijos 
skyriaus vicepirmininkai, Vaši- 
lij BezgrieŠnov ir prof. Niko- 
lai Roginskij, studijuoti gele- 
hidro-elektrinę gelžkelio siste
mą — Ne\v Yorke, Chicagoj, ii 
hidro?elekrinę gelžkelio siste
mą per Uolų kalnus.

ja. Taip praneša vokiečių ko
munistų organas Volkszeitung. 
Pasak jo, naujoji partija tapo 
įkurta specialioj konferencijoj, 
laikytoj užvakar Labor Temple 
salėj. Konferencijoj dalyva
vo visa -eilė komunistų Workers 
partijos kuopų ir atskirų gru
pių atstovų, kurios praeitos sa
vaitės bėgiu atsimetė nuo Wor- 
kers partijos.

Naujai 'įkurtosios partijos 
vardas yra:«“Jungtinu Valstijų 
tarptautinė darbininkų sąjun
ga.“

Trumpoj principų deklaraci
joj, kuri buvo steigiamosios 
konferencijos priimta, pažymi
ma, kad naujosios organizaci
jos uždavinys bus vesti tarp 
Amerikos darbininkų energin
gą propagandą ir agitaciją, re- 
mianties visuotinais komunisti
nes pašauliažvalgos principais.

Naujoji komunistų,—neteku
sių pasitikėjimo VVorkers parti- 
jos, komunistinei taktikai ir bol
ševikiškiems verkimo meto
dams, — / sąjunga išrinko jau 
ir nacionalį vykdomąjį komite 
tą, į kurį įeina šie vokiečių ko
munistų federacijos lyderiai: 
Ludvigas l/ire, Sanders, Win- 
ter, Schiller, Turai, Ortland, 
Meyer, Koenig, Kuehn, Flae 
schel, Bach ir Aronson..

Nacionaliu sekretorium iš
rinktas Sander, iš New Yorko.

Tarptautinė darbininkų -sąjun
ga tikis, kad prie jos veikiai 
prisidės ir kitos kalbinės Wor- 
kers partijos federacijos ir at
skiri asmens, kurie i . 
amerikietišku komunizmu, nu
krypusiu visai į šuntakius.

Oficialiu sąjungos organu kol 
kas- bus esamasis vokiečių laik
raštis Volkszeitung.

reiviui, išgelbėjusiam vieno A 
meri-kos karininko gyvastį Ar- 
gonnoj. Kareivis pasakė am
basados sekretoriui, kad to kry
žiaus jam daugiau nebereikia.

Melagį ir vagį visgi kada nors 
pagauna

Išrado būdą padaryti 
plieną 40% lengvesnį

BERLINAS, rugsėjo 16. -— 
Deutsche Allgemeine Zeitung 
pranešihnu, šveicarietis Mossard 
išradęs procesą padaryti plieną 
40 nuošimčių lengvesni, negu 
paprastas plienas. Slatylx>s 

tikslams tas lengvas plienas 
vadinamas “Freundo plienu,“ 
pareisiąs apie 30 nuoš. pigiau.

OMAHA, Netu, rūgs. 16. — 
Revolverių kovoj su keturiais 
degtinės kontrabandininkais 
vieškely, netoli Logano, praei
tą naktį buvo mirtinai pašau 
tas deputy šerifas Case. Viena? 
kontrabandininkų suimta, kiti 
pabėgo.

Francijos skoly misija 
išvyko VVashingtonan

Misijai vodovauja pats finansų 
ministeris Caillaux

PARYŽIUS, rūgs. 16.-šian- 
die išvyko į Washingtoną Fran- j 
cijos misija pradėti deryboms 
dėl Francijos skolų mokėjimo 
Jungtinėms Valstijoms. Misijai 
vadovauja finansų ministeris 
Caillaux.

Neramumai Kantone
KANTONAS, Kinai, rūgs. 16. 

— Del streiko prieš svetimša 
liūs padėtis Kantone pasidarė 
labai kritinga. Whampoa ka
detai praeitą naktį paėmė mies
to valdžią į savo rankas ir dau
gelis valdininkų pabėgo; Kar
tosi nuo karto mieste buvo šau
dymų.

Rusija nupigina pašto 
siutimus

MASKVA, rūgs. 16. — Pra
dedant su spalio mėnesio 1 die
na, laiškams iš Rusijos į užsie- 

apsivylė n’us reikės pašto ženklo už 14 
kapeikų (7 centų) kiekvienam 

j 20 gramų. Dabar reikia dėti 
pašto ženklas už 20 kapeikų.

Geltonosios upės tvan
kos pratruko

PEKINAS, Kinai rūgs. 16 
— Baduolių šelpimo komitetas 
Tsinanfu, šantungo provinci
joj, pranešė, kad Geltonosios 
upės tvankos pratrukusios ir 
išsiliejęs vanduo padaręs- mil
žiniškos pragaišties. Busią da
roma pastangų k neveikiausiai 
pradėti šelpimo

POPIEŽIUS LEIDO KATALI
KEI KARALAITEI TEKĖTI 

Už PROTESTONO

ROMA, Italija, rūgs. 16. — 
Popiežius davė leidimą Italijoj 
karaliaus Viktaro Emanuelio ii 
karalienės Elenos dukteriai, 
Mafaldai, katalikei tekėti už 
Hcs-so kunigaikščio Filypo, pro 
tęs tono.

STREIKAS JAMAIKOJ

Uosto darbininkai reikalauja 
didesnės algos

CIIAMPAIGN. III., rūgs.' 16. j!c |,udC'sii> jien’S ilgiau 
— Laikomoj čia Illinois Darbo strelkuotl- 
Federacijos konvencijoj, tarp- __ __ .
tautines 1 
unijos delegatas-, Rader, savo 
praųešime nurodė, kad nuo lai
ko, kaip įvesta prohibiciją, bra- 
varų darbininkų organizacijos 
narių skaičius sumažėjo apie 
75 nuošimčius. Jis smerkė

bravarų darbininkų New Yorko mayOTRS 
Hylan prakišo nomi

nacijose
NEW YORKAS, rūgs. 16. — 

Vakar New Yorke buvo rinki
mai kandidatų į miesto mayo- 
rus. Demokratų tikietu nomi-

MASKVA, rugį). 31. [Tass.]. 
—Sovietų ir Lenkijos komisija,, 
kuri tyrinėjo lenkų užpuolimą 
Sovietų Rusijos pasienio sargy
bos šilikiuose, birželio 28, paga
liau priėjo prie susitarimo, su
lig kurio Leitkija pripažino sa
vo atsakomingumą^ už inciden-1 Volsteado įstatymą, pareikšda- 
tą ir įsutiko atlyginti 11,450 mas, kad tik to įstatymo dėkai naciją laimėjo valstijos senato- 

žymiai padaugėjo piktadarybių,-nūs James Walker., kurį uoliai 
ir žmonės aplamai nebeturi pa-'rėme .gubernatorius Smith ir

rublių padarytų nuostolių, o 
taipgi sugrąžinti pagrobtą tur 
tą.

Gi visą laiką pasauliui Lenki
ja rėkė, kad ją puldinėja bolše
vikai ir lietuviai. Pagaliau me
lagis pagautas.

garbus visiems kitiems įstaty
mams.

Rader pasakė, kad jis turįs 
vilties, jogei neužilgo prohibici- 
ja bus modifikuota taip, kad 
darbininkai vėl galės turėti ge
ro sveiko alaus.

Meksika švenčia savo ne 
priklausomybės šventę Komisija ekstrateritori- 

nšms teisėms panaikinti

Tammany Hali. Jis gavo 95,- 
543 balsus daugiau už 
oponentą, esamąjį mayorą Hy- 
laną, k u/į rėmė Hearsto laik 
raščiai.

Respublikonų tikietu nomina 
ciją laimėjo Frank D. Water- 
man.

savo

TRYS ASMENS UŽSIMUŠĖ
AUTOMOBILIO NELAIMĖJ

MEKSIKOS-MIESTAS, rūgs 
16...... Šiandie Meksikos respub
lika švenčia savo 115-metines 
nepriklausomybės nuo Ispani
jos sukaktuves. Sostine visa 
papuošta ir žmonės, šventadie
niškai apsitaisę, dalyvauja ma- 

1 nifestacijose. Vyriausiomis 
miesto gatvėmis įvyko milžiniš
kas kariuomenės paradas1.

TOKIO, Japonija, rūgs. 16.— 
Japonijos užsienių ministerija 
paskelbia, kad Japonija davus 
propoziciją Jungtinėms Valsti
joms sudaryti valstybių teismo 
komisiją, kurios uždavinys 
tų išnagrinėti klausimą dėl 
naikinimo ekstrateritorinių 
Eių Kinuose.

bu 
pa- 
tei-

PAULS VALLEY, Okla., r 
16. — Automobiliui nuvirtus 
tilto gale ir nusiritus upelio 
krantu, užsimušė farmerys 
Johnson sų savo žmona ir pen
kių metų sunum.

Lenky pasiuntinys Wa- Perkūnija užmušė tris 
shingtone rezignavo seseris

HAVANA, Kuba, rūgs. 16.—WASHINGTONAS, rūgs. 16
— Lenkijos ministeris Wush Laike smarkios perkūnijų aud 
ingtonui, Wroblewski, rezigna- ros užmuštos trys jaunos 

|VO. Jo įpėdinio vardas jau į- mergaitės, sesers. Užėjus au- 
■ teiktas valstybės departamen- ^rfti mergaitės, buvusios lauke, 
,tui, bet dar viešai neskelbiamas, subėgo į vieną triobelę pasislėp- 

 ti, bet vos joms įbėgus vidun
St Louise nuo taria, **» "

mirė 24 asmens . jas visas tris užmušė

ST. LOUJS, Mo., rūgs. 16.
KINGSTON, Jamaika, ruses. OficialSmis žiniomis, per pra- 

16. — Kingstono uosto darbi- Įeitos savaitės nepaprastus kar
ščius St. Louise mirė nuo tų 

karščių dvidešimt 1____
meras. :

ninkai metė darbą, reikalauda
mi 50 centų algos priedo dienai 
Judėjimas uoste sustojo. Strei
kininkai laikosi ramiai.

MOTERIŠKE NORI IJITT
BOSTONO M A YRU

Rodys bažnyčiose kru
tumus paveikslus.

Lietuva dalyvaus tarptau
tinio statistikos biuro 

sesijoj
KAUNAS, rugp. 31. [Elta].

— Eilinėj tarptautinio statisti: 
kos instituto sesijoj, kuri įvyks 
Romoj š. m. rugsėjo 27 <1., iš 
Lietuvos dalyvaus Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Paryžiuj ir 
Romoj p. P. Klimas ir centrali
nio stalistikos biuro direkto 
rius p. Feteraus-kas.

Naujas “Visos Lietuvos” 
leidimas

Kaunas, rugp. 31. [Elta].—
— Finansų ministerijos leidžia
ma knyga “Visa Lietuva“ 1925 
metais išeis iš spaudos jau Š. 
m. spalių mėnesy. Be infor
macijos pobūdžio davinių (vals
tybės įstaigos, firmų sąrašai, 
tarifai ir tt.) naujoj laidoj bus 
išplėsta ir statistikos dalis. Be 
to, į atatinkamus skyrius įtrau
ktos žinios ir apie Klaipėdos 
kraštą.

Žemės Ūkio paroda 
' Mariampolėj - '

Mariampolėje šių metų rug
sėjo 16 ir 17 dieną rengiama 
žemės uMio paroda su gyvulių, 
naminių paukščių, ūkio produk
tų, bei gaminių ir rankdarbių 
skyriais. Už geresnius ekspo
natus bus daloma pagyrimo la
pai ir piniginės dovanos. Vie
tos eksponatams (išskyrus fab
rikų gaminius) — nemokamai. 
Laike parodos įvyks pagerinto 
veislinio prieugliaus pardavi
nėjimas iš varžytinių su žemės 
ūkio ministerijos pašalpa.

Kataliku bažnyčios va
du konferencija

WASHINGTONAS, rūgs. 16. 
— Šiandie Čia prasidėjo metinė 
katalikų bažnyčios vadų suva
žiavusių iš visų krašto dalių, 
konferencija katalikų bažnyčios 
reikalams Jungtinėse Valstijose 
apsvarstyti. . Pirmininkauja 
Bostono kardinolas O’Connell.

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 džiaugsmų fr bus geru talkininku jų 
darbuose.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
PUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

NEW YORKAS, nigs. 16. — 
keturi as- Tapo suorganizuota Religious 

Motion Picture Foundation — 
__________ bendrovė, kuri gamins ir rodys 3===^^^ bažnyčiose krutamuosius pa- 

veikslus, kad tuo budu pritrau- 
**^"“****I«|__ i biilnyčiaH žmones, “atša-^^^,1 tusius, nuo tikėjimo.”

—====^ | Bendrovės vyriausiu vedėjų 
Chicagai ir apielinkei oficialia yia Amerikos Kristaus Bažny- 

oro biuras šiai dienai pranašau- čių Fėderalės Tarybos švietimo 
ja: i ' skyriaus pirmininkas, G. R.

truputį Andrews.
didžiumoj -----------------

BOSTONAS, rūgs. 16.—Miss
Frances Curtis paskelbė, kad ji 
statanti savo kandidatūrą Bos 
tono mayoro sostan. Per try-1 Dalinai apsiniaukę 
liką metų ji buvo mokyklų ko- šilčiau; stiprokas, 
miteto narys.

stiprokas, 
pieįų vėjas.

I Vakar temperatūra 
kai siekė 69° F. 

šiandie saulė teka 
džiasi 6:58 valandą.

LENTPIUVĖS SUDEGĖ
vidutiniš-

WATERLOO, Iowa, rūgs. 16. 
—Janesvillėj gaisras sunaikino 
tris triobesius, padarydamas a- 
pie 120,000 dolerių nuostolių, teka 5:49 ryto.

I ANTIGO, Wis., rūgs. 16. — 
6:31, lei-^Polare, dešimt mylių nuo čia, 

Mėnuo j praeitą naktį sudegė Kellog 
ILumber kompanijos lentpjūvės.
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[KORESPONDENCIJOS Binghamton, N. Y.

iii Rame, Wisc.
Pavyko T. M. D. apskričio pik
nikas.—A. Bakšys sudaužė au
tomobilių.—Užmuštas lietuvis.

kad neįvyko bolių
Rate-

t Užmuštas lietuvis
Rugpiučio 30 d., važiuojant 

automobiliu 4 mailėj kelio Ii 
ko ant vietos užmuštas lietu
vis Jurgis Klikupas, 42 m., ki
lęs iš Miežiškių sodžiaus, Pane
vėžio apskričio. Jį palaidoje 
rugsėjo 2 d., Graceland miešti 
kapinėse be kunigo "krapinimo. 
Prigulėjo prie SLA. 100 kp. 
Tos kuopos nariai suteikė jarr 
paskutinį patarnavimą; nupir
ko varde 100 kuopos vainiką, 
paskyrė grabnešius ir šiaip 
vietinių lietuvių susirinko ii 
.lydėjo nemažas būrelis. Velio
nis laisvais gyveno, jo apdrau- 
da padengė visas skolas. Ilse 
kis, lietuvi, laisvos šalies žeme
lėje. M. Kasparaitis.

Ccurtney, Pa
Didelės nelaimės su automo 

biliais

Sėkmingas socialistų piknikas

Rugpiučio 30 d. vietinė LSS 
kuopa buvo surengus pikniką 
Plėšto giraitėje. Piknikas pa
vyko labai gerai, žmonių atsi
lankė gana daug ir linksmino
si iki vėlybai nakčiai. Buvo 
šokami įvairus lietuViški šo 
kini, naujausi kokie dabar yrt 
šokami Lietuvoj, su įvairiai! 
pamarginimais. Iš bizniške 
atžvilgio irgi butą geras pasi
sekimas, nes buvo viskas iš 
parduota kas tik buvo nusivež
ta pikniko vieton. Iš rengėjt 
teko sužinoti, kad pelno *bushį 
apie $50.00, kuriuos, sakoma, 
skirsią Lietuvos socialdemokra 
tams. Taipgi reikia pasakyti 
kad šiuo sykiu ir patys kuopos 
nariai buvo daug veiklesni ir, 
beveik visi prisidėjo su savo 
darbu. Tai yra pagirtina: 
draugų nusistatymas.

Reikia dar priminti, kad 
tos LSS. 33 kuopa jau vėl 
jėgia konkuruoti su vietos 
rikalais. Mat toje pačioje
no j e ir netoli nuo tos vietos 
kur buvo LSS 33 kuopos pikni- 

j kas, antroje pusėje kelio, buv< 
laikomas ir vietos parapijos 
piknikas. Bet pasekmės, kaiy 
girdėti, turėjo labai ^prastas ii 
turėjo užsidaryti dar gana an
kstyvu laiku iš priežasties ne
buvimo publikos. Tas parodo 

j kad Binghamtone smunka ne- 
, bet ir kunige 

Per tūla laika vietos v *"

vie>
pa 

kle 
die-

liugp. 28 d. 1). Lekavičius. Į 
V. Gamulis ir Juozas Kruopis 
buvo nuvažiavę Monongahela 
City, Pa. su 1), Lekavičiaus 
mašina, kaipo įgaliotiniai nuo 
SLA. 92 kp. ir APLA 11 kp 
apmokėti bilas už pastatvmą

Mat !

Rugsėjo 6 dM Midvvay Parke, 
TMD. apskritis buvo suruošęs 
pikniką. Svečių prri važiavo 
nemažai iš visų apielinkių 
miestelių—VVuukegano, Keno- 
Bha, Racino, So. Milwaukee, 
Mihvaukee ir net iš didžiosios 
Chicagos, lietuvių sostinės, ne
mažai dalyvavo lietuvių. Išpil
dytas žeismių programas. 
Traukta virvę Racino lietuvių 
su waukeganiečiais, svečiai 
Avaokeganiečiai pilnu smarku
mu apgalėjo raciniečius; butą 
kumščiavimosi ant bačkų, vi
sus nukumščiavo ir vikriausiu 
liko p. Petrauskas; merginoms 
duota pusti baliunai, kuri di- 
džiausį išpus, laimėtoja liko 
p-lė O. Malinauskaitė. Rengė
jai turėjo daug priruošę daly
kėlių, liet neatsiradus ukvat- 
ninkų likosi neišpildyta. Ai>- 
gailėtina,
gemis. Kenosha Dailės 
lio bolininkų grupė buvo atvy
kus ir matomai buvo prisiren
gusi priešui perti kailį, manyta 
prieš juos statyti dvi grupes 1 paminklo A. Vaišvilai. 
Racino ir So. Mihvaukee; tur- Vaišvila mirdamas paliko savo!^ bolševikai 
būt abiejos pabijojo stoti per-(posmertinę draugystėm. Jiems bįznį8> 
sitikrinimui. Kenosha Dailės privažiavus prie tos vietos, kir parapįjtt buvo biskutį pakilus 
Ratelio bolininkai 1925 m. lie- paminklas buvo padarytas, toje 
ka čampionais ir garbės vaini- pusėje gatvės i 
ką neša į 1926 metus; kad ir mašinai pasistatyti, tat jie va- 
neįvyko' bolių gemis, bet sve-jžiavo skersai gatvės pasistaty 
čiams kenoshiečiams noiėta’ti mašina. 
$ęikti vaišės, vienok greitai iš
siskubino į namus, taip ir liko. 
I ž tą Kenosha bolininkų prie
lankumą z ištariam ačiū. Visi 
svečiai visą laiką linksminos 
šokdami prie Grimalų orkestro 
iki vėlybam vakarui. Padaryta 
įplaukų $230.66, išlaidų $150.- 
14, gryno pelno liko apskri 
čiui $80.52. Nemažai laimėta 
apšvietos reikalams; 
nyta iki cento 
dėl TMD. organizacijos, . dėl 
knygų leidimo. Tame piknike 
dalyvavo įvairių įsitikinimų lie
tuvių, visiems esame dėkingi, 
mes tuo pat rengimus šutei- 
kėm progos pasilinksminti o 
gerbiamų svečių praleisti cen-1 v^i° ai»kr. 
teliai eis geram tikslui.

Sekantis TMD. apskričio pa
rengimai, bus ruošiamas prieš’ 
Kalėdas, šiemet, \Vaukegane. ’ 
Wisconsino lietuviai turės pro
gos pasisvečiuoti ir kartu su
sipažinti su geros širdies Wau- 
kegano lietuviais. Apie tą 
Siamą spektaklį savo laiku 
laikraščiuose pranešta.

Kenoshietį p. A. Pakšį 
žiuojant iš pikniko ištiko 
laimė; sudužo jo automobilius 
ir kitą automobilių užgavo.

ir jau manė, kad ji viską ga-
nebuvo vietos 1 pastaruoju laiku, ma

Jiems bevažiuojant 
kita didelė mašina atlėkė bai
siausiu smarkumu ir davė į j u 
Fordą ir pavilkusi kokios 50 
pėdų ir dražė į geležinį stulpą. 
Fordas subyrėjo į šipulius ii 
1). Lakevičių ir V. Gamulį sun
kiai sužeidė, o Juozą Kruopių 
užmušė ant vietas.

Velionis Juozas Kruopis yra 
išgyvenęs Cuortney 25 metuc

tyt, kad dalykai virsta visai
'■ ............... : ............................. 1 1 1

kitą pusę.x žinoma, tas paro- Rūkas stovėję stuboje prie dil
do kur link vietos žmonės lin
ksta ir ačiū vietos žmonių pri 
tarimui, socialistai, sukonku- 
ruoja parapijonus. LSS. 33 kp 
Iper šią vasarą surengė jau tris 
piknikus ir visuomet su gero
mis pasekmėmis, bet pastarasis 
buvo už visus kitus pasekmin-1 
gesuis ir įvairesnis. Tas, žino-| 
ma, kuopiečiams ir kitiems jų 
draugams priduoda 
energijos darbuotis 
Taipgi reikia pasakyti, kad kaip 
kituose parengimuose, taip T 
šiame daugiausia pasidarbavo 
dd. Čižauskai, Kaminskai ir ki
ti

rų. Tuo tarpu perkūnas tren
kė j jų stubą ir užmušė Vincų 
Buką ant vietos, o jo motei*) 
Julę ir keturis mažus vaikus 
baisiai išgąsdino.

t *■ • / /
Velionis, paeina iš Bačiūnų 

kaimo, Šiaulių apskričio. Be
veik visą laiką gyveno apie Mo- 
Inongahela City apylinkėje 
Dirbo anglių kasyklose.

—-Korespondentas.
i?

A. L. THOMAS
LIETU VYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Puliman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgiČiai.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HOKVAT, DR. VV1LL1NG 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Av«., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

—Jaunuolis

Bentlyville, Pa.

Liepos 16 d. ištiko didelė 
nelaimė lietuvių šeimyną Vinco 
Ruko, gyvenanti Gipson mainų 
stobuje. Apie 3:30 po pietų už
ėjo didelė perkūnija ir Vincai;

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITRS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUSl 

ANT, NAUDOS. Į

S. L. FABIONAS C6

809 W. 351h SI, Chicago į
TeL BoMevard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir |
Parduodam Laivakortei. 1

Perkūnas užmušė lietuvį

dauginus 
ateityje

S. s.
LEVIATHAN

išplaukia

niitjjiir
“Plaukite po Amerikos vėliava” 

Papiginta ten ir atcal kelionė j 

LIETUVĄ
Tik |:03.C0 ir daugiau per Bremen ar Chcrbourg

Dabartinis laikas yra ideališkas atlankyti Tt-vync. O 
kad važiuojate vienu iš pasaulio geriausių laivų

priklausančių Amerikos raidžiai.
J.rdvųs trečios klcsos kambariai, puikus maistas ir vieta 

ant dėnių, greitas susisiekimas su kelionės galais yra užtik
rinti keleiviams ant Hile šių laivų: J.eviatliau, George Wash- 
ington, Atnerica,- l’res. Harding, Pieš. Roosevdt, Republic. 
Pasiklauskite pilnų informacijų pas savo vietos laivakor
čių agentų arba

. United States Lines
Broadvvay Now yorjt City

Šviesą ir pajjegą suvedame j senus ir nitu jus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant ismpkėjjuių. r , ■

Pinnutlhė Lietuvi^ Elektros Korporacija Amerikoje

.CJ- - -1 - **" 1 - "J
11,0 So. Dearborn St. Chicago, 11

> 

•

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

1G10 W. 47th St., Tel. Bųulevard 7101,1892, Chicago

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Del Vaiku 
Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, puf-kų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint- 
'ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidresldmų. užgavimų ir taip toliau. 
Jei .jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue,. New York.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Koom 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S’o. Halsted St.

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

švarios, šviesto Svei
kos, Gražios jAkys 

 

Tai yra puikiausiAs turtas

Murinę yra išralanns, suminkš
tinantis, atšviežinantis ir 

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Knygutė “Eyc Care” arba “Eye 
Murin«Co.,Dpt.H.S.,9B.OhioSt.,Chicago Beauty”. Dykai pareikalavus.

OI) R

$175 Pasinaudoke
Auksine r

LAKE

ne-

ruo-
bus

ir 2 dūk
is Pane- 

valsčiaus

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk a lydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ............... $2.50

GAUS KNYGOMS:

Nedėlioj, Rugsėjo >20 .
Klauskite C. ir N. W. Geležinkelio Tikietų 

Agento dėl Smulkmenų
CHICAGOS TIK1ETŲ OEISAųl 

148 S. Clark St., Tel Dearborn 2323 
“226 VV.Jackson St., Tel.Dearborn 2121 
arba pasažiarių Stoty, Madison ir 

Canal St. Tel. Dearborn 2060

JOHN B. BURDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Koom 1310 
Telephone Dearbom 8946

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

JIS. La Šalie St., Koom 2001
Tel. Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6

V <ik<i s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Pėtnyčios.kas pel- ir visą laiką dirbo anglių ka

bu* sunaudoti syklose ir darbavosi vietos lie
tuvių draugijose. Buvo pavyz
dingas žmogus.

Paliko didžiausiam " nuliūdi
me moterį ir 2 sūnūs 
teris. Velionis paėjo

Kiburių
Leveikonių kaimo.—

—Korespondentas.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, . 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieks 
4254 Archer Avė.

Phone Lafayette 6149

RUDENINIS BALIUS
Rengia

Amity L. B. C
September 20-tą, 1925

TEN IR ATGAL

GENEVA
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės Už ............... 25
Knygą: APYSAKYMĖL1AI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS .............................................. 25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .......................................... 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygų: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti, Nelauk ilgai, iškirpk šitų skelbimų ir įdėjęs į 
konvertų su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
Sandaros” vienų examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Chicago & North Western Geležinkelis

LITHUANIAN AUDITORIUM
3133 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 v. v. Muzika A. CHAPMAN
Bus pirmas Rudeninis Balius ant Bridgeporto

tai nepamirškite atsilankytrir pradėti sezoną link
smai. KOMITETAS.

DIDELIS BAZARAS
Lietuvių Tautiška parapija prie 35-tos ir
Union Avė., parengė Dideli Bazarą, kuris 
tęsis.per šešias savaites, ir atsibus per tris 
vakarus i savaitę; Seredomis, Subatomis ir 
Nedėliomis, prasidės Subatoj Rugsėjo 19 d.,

, 1925 m., 7 vai. vakare, bet nedėliomis prasi-, žmonės ir dėl žmonių; dėlto visi malonėkite 
dės 4 vai. po pietų. Šitas Bazaras pirmutinis 
kurį Tautiška parapija parengė. Tikime, 
kad šis pirmutinis ir didelis darbas sustip-

lįns parapijos pinigišką stovį, ir palengvins 
naštą tų kurie myli Tautiškų Bažnyčių. 
Brangus Lietuviai. Ta parapija nėra išnau
dojama trusto, bet dėl atbudinimo ir pakėli
mo lietuviškos dvasios, ir yra tvarkomos per

atsilankyti į Bazarų, nes yra daug brangių 
ir puikių daiktų išlaimėjimui.

Visus kviečia KOMITETAS.

j J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Puliman 6377 Roseland, III.
10717 Indiana Avc.,

Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- I 

me abstraktų ir nejudinamo tur- f, 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

r I

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisų ar j sto- 

tį, arba savo išnešiotojui sykį į menesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vienų kuponų 
kas dienų ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų ’dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirpk čia
Data: Rugsėjo 17, 1925

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

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

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



Ketvirtadienis, Rūgs, 17, ’25 NAUJIENOS, Chicago, III.

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

. eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
Eilinis NoT 128September 17, 1925

LJ8.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 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. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas -r— J. Vilis, 2185 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Muuricas, 433;
S. l'iiirfield Avė., Chicago, III.

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

Kasierius — J. I^ondratavišius, 101Ų1 
Edbrooke Avė., Chicago, III.

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

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

Darbas Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje

Viename LSS. Žinių 
ryje jau buvo pakeltas 
mas apie “socialistus ir 
Sąjungietis pataria socialis
tams toje organizacijoje pra
dėt aktyviškiaus darbuotis ir 
“nevergauti” nei bolševikams, 
nei tautininkams.

nume- 
klausi-

ir panaudoti savo 
Jie visur 

Kartais 
ko jie

l>et principialiai prieš jį nega
lėtum pasakyti ką daug dau
ginus, negu prieš skolinimą pi
nigų “Vienybei” arba pirkimą 
“Lietuvos” akcijų. Taigi dide
lio “striuko” pas mus neturi 
būt.

LSS. 81 kuopos darbuoto Kai kurios “Radikaliz 
mo” priežastys

Bet
Sus-o 
tvar- 
labai

> Bet atvertus kitą šoną šito 
klausimo, man išrodo, kad 
yra vilties ne tiktai išvengti bol 
ševikiškų žabangų, o ir pasi- 
liuosuoti nuo tautiškos “neva
lios”. Kam, iš tiesų, SI'A. turi 
.tarnauti tai arba kitai parti
jai, kuomet partyviškų žmonių 
jame tėra tiktai mažiuke da
lele? Iš kiekvieno šimto Sus-o 
narių bent 80 (o gal net ir 90) 
nepriklauso Ijokioms partijoms*. 
Jeigu šitie žmonės sugebėtų 
pareikšti savo valią per virši
ninkų rinkimus, tai jų verdik
tas butų griežtai priešingas ir 
bimbiniems ir širvydiniems.

Su šitais bepaTt y v iškaiš* SLA. 
nariais socialistai ir turėtų su
daryt “bendrą frontą”^ idant 
apvalius organizaciją nuo par- 
tyviškos politikos ir pastačius 
ją ant sveikų, tvirtų pamatų. 
Kaip šito tikslo pasiekti,’ aš 
čia jau negvildensiu, nes mano 
raštas ir taip išėjo ilgokas. Bet 
tegul svarsto visi sąjungiečiai, 
nes mums visiems tas klausi
mas turi rūpėti. —SLA. narys.

Koks yra tautininkų nusista
tymas SLA. reikaluose? AŠ čia 
nebekartosiu to, kas buvo pa
sakyta SąjungieČio straipsnyje, 
kur buvo nurodyta, kad tauti
ninkai žiuri į SLA., kaip į sa
vo partijos nuosavybę, 
žvilgterėkime į dabartinį 
reikalų vedimą. Kaip yra 
komi SLA. finansai, tai
vaizdžiai parodo iždo globėjų 
ir kontrolės komisijoj rapor
tas, nesenai tilpęs “Tėvynėje”, 
kur pažymėta, kad per metus 
laiko tapo išleista “smulkme
noms” beveik septyni tuktsan- 
čiai dolerių ($6,685.87)! Ar ši-

minčiai|toks raportas tai ne pasityčio
jimas iš SLA. narių?

O Į ką panašu davimas $25.- 
(MM).(M) paskolos “Vienybei”? 
Anąmet (SIT±A. investavo $5,000 
i chicagiškės “Lietuvos” Šerus, 
o kur dabar tie pinigai? Buvo 
investuota nemaži pinigai taip 

.| pat ir į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę. Ir vis tiktai dėlto, 
kad tie bizniai buvo arba yra 
tam tikros partijos žmonių ran
kose. Kaip “Vienybės” biznis 
stovi, aš nežinau, bet visgi ši
tokia stambi paskola tos pa
čios partijos laikraščiui, kuri 
jau ir pirma gausiai naudojosi 
SLA. vyriausybės malonėmis, 
duoda pamato kiekvienam be
šališkam žmogui manyti, kad 
tos organizacijos finansai yra 
tvarkomi partyviškai. Na, o 
tai negali bu t sveika apdrau
dos organizacijai.

Bet kaip tatai pataisyt? Ot, 
kaip tik įma-|čia mes ir prieiname prie tau- 

ir suktu-1 lininkų nusistatymo. Jie I savo 
ir viso-1 spaudoje jau pareiškė, kad vi-

Rajono konferencijai 
besiartinant

LSS. VIII rojono konferenci
ja įvyks rugsėjo 27 d. š. m. 
“Naujienų” name, 1 vai. po

par- 
nori 
net 

taip 
valdžią”. Andriu- 
Pruseikai, Dun-

priklausančios prie aštunto ra
jono, yra 
delegatus 
manymų 
labui.

kviečiamos išrinkti 
ir įteikti gerų sn- 

musų organizacijos

karščiai jau praėjo

Tuos SąjungieČio žodžius 
reikia suprast, kaipo patarimą 
veikti Sus-me savistoviai. Aš 
manau, kad šitokiai 
pritars kiekvienas LSS. narys,
nes iš tiesų ko mums ieškoti 
svetimų dievų? Su bolševikais 
jokios rodos negalima gauti. 
Taip SLA., kaip ir kitos or
ganizacijos jiems rupi tiktai 
tiek, kiek jie tikisi jas “užka
riauti’
tijos tikslams, 
būt diktatoriai, 
stebėtis tenka, 
skverbiasi į ' 
liui, Mizarai,
dūlini, Bimbai — na, tai tik
rai yra išrokavimo kontroliuo
ti kuo daugiausia draugijų, nes 
vieni jose gali rasti “dŽiabų”, 
kiti nori gauti skaitytojų, spau 
dus darbų, apgarsinimų ir au
kų savo laikraščiams. Bet ko
kios naudos turi iš diktatoria- 
viino toje arba kitoje organi
zacijoje eiliniai komunistų 
“partijos” nariai, tai net sun
ku suprasti. O betgi jie skver
biasi “valdžion”, 
nydami: ir smurtu, 
mu, ir apgavystėmis 
kiais budais, kokius tik galima kokioms permainoms SLA. val- 
sugalvot! Idžioje jie yra priešingi. Turi

Turbut tai yra 
kiekvienam nekultūringam gai-|rie yra 
valui troškimas lipti kitiems I ninku 
ant sprando. Patekę bent ku-Į kriukis. O jus, socialistai, jei- 
rios organizacijos priešakyn,I gu nenorite, kad mes jus ap
mušti bolševikėliai juk nieko įšauktume šiokiais ir tokiais,
kita ir nedaro, kaip tiktai sten-1 privalote juos remti! 
giasi parodyt visiems savo “ga l šitaip paskelbė tautininkų 
tią” — tyčiojasi iš kitaip maU spauda ir, kiek teko girdėti, 
nančių organizacijos narių, už-Į šitaip yra nutarę jau ir tos 
gaujioja atskirus asmenis, žo-partijos lyderiai savo privati- 
džiu “komandavoja”; bet prak-|nėje konferencijoje, kuri nese- 
tiškam darbe jų “principų” vi-Inai įvyko rytuose.
sai nesimato (išskiriant tą, I lai dabar, brolyčiai, vadi- 
kad jie pažvejoja dolerių savo! naši, mes jau turime, kad ir 
partijai). įveikdami, balsuoti už tuos

Su tokiais elementais sočia-Į žmones, kuriuos Dievo Apveiz- 
listai, kad ir norėdami, nega-|da su tautininkų pagelba davė 
lėtų veikti išvien. Ne daug ge-1 Susivienijimui,* ir apie nieką 
resni tečiaus už bolševikus iri kitą negalvoti. Jeigu drįsime 
daugelis tautininkų. Jie taip! pasipriešinti, tai statysime jj 
pat pilni arogancijos ir neapy- Į “pavojų”, nes rinkimus gali 
kantos prieš socialistus, kaip, iri laimėti bolševikai. Well, kas iš 
Bimba su Andriuliu. Kas sekė I tiesų daryti.
tas garsiąsias diskusijas apie Aš manau, kad verkti mums 
“bendrą frontą”, tas turėjo nėra reikalo. Jeigu bolševikai 
progos įsitikinti, jogei tai yra laimėtų, tai kas pirmiausia at- 
tiesa. Įsitiktų? Po to, kai tautininkai,

Butų neteisinga lyginti su I šeimyninkaudami Sus-e, davė 
bolševikais visą vadinamąją “gerą pavyzdį”, bolševikai, pa- 
“vidurinę sriovę”. Joje randa-1 tekę j Pildomąją Tarybą, tuo- 
si rimtų ir pažangių žmonių,Į jaus, žinoma, suteiktų riebias 
kurių nuomonės mažai tesiski- paskolas savo partijos orga
nu nuo sosialistų. Gali būt,Įnams: “Laisvei” kokiui $50,- 
kad jie toje sriovėje net suda- 000.00 (nes jos biznis vistiek 
ro daugumą. Bet visgi mes yra daug didesnis, negu “Vie- 
girdime tiktai pavienius bal-|nybės”), “Vilniai” ir “Darbi- 
sus iš pažangiųjų sandariečių ninkių Balsui” po dešimtį-kitą 
tarpo, o visa jų« spauda ir or-Į tūkstančių. Paskui butų labai 
ganizacija yra kontroliuojamos I “s-ugadlyvas” daiktas nupirkti 
grynai atžagareiviškų elemen- S|LA. pinigais “Daily Wor- 
tų. Ir tie elementai nustato ker’io” šėrų už kokį šimtą tuk- 
tautininkų politiką Susivieniji-1stančių ir t. t. • 
me. Laimė dar, kad dabartinė 
“Tėvynės” redakcija nėra jųlvimas 
pavergta. < I milžiniškai daugumai

Idžioje jie yra priešingi 
paprastas! būt tie patys viršininkai, ku- 

dabar (kartu su iždi- 
[’aukščiu), ir atliktas

Vasaros
ir, prasjdedant rudens sezonui, 
reikia rengtis prie sėkmingo 
veikimo. Matome, kad visam 
pasaulyje socialistų jėgos spar
čiai auga, todėl ir mums turi 
nepritrukti energijos. Praėju
si vasara parodė, kad minios 
socialistų idėjoms pritaria. Ka
da lik buvo rengiami musų iš
važiavimai, tai publikos bū
davo daugybė. Musų prakalbos 
žmonėms patikdavo. O Rusi
jos garbintojų agitacijos mi
nios jau nebepaiso, nes amžini 
keiksmai ir šmeižimai visiems 
Įgriso.

šiandie prie mus ima grįžti 
jau ir ne vienas tų, kurie pir
ma buvo musų priešai. Mat, 
pasirodė, kad musų pozicija 
yra teisinga. Dabar ir mums 
patiems yra malonu, kad mes 
tos pozicijos laikėmės, o ne 
vėjus gaudėme, kaip bolševi
kai. Toje pačioje pakraipoje 
mes turime darbuotis ir to-, 
liaus, liktai dar su didesne! 
energija.

Taigi, draugai, pasistengki- 
me, kad ateinančioji musų kon
ferencija atneštų gerų vaisių 
musų organizacijai ir visam 
socialistiniam judėjimui.

M. J. Mauricas,
VIII rajono sekr.

LSS 81 kuopa savo susirin
kimą Jaikė rugsėjo 12 d., Liuo- 
s^bes salėj. Narių į susirinki
mą kažin kodėl nedaug teatėjo. 
Kada visi susirinkimo forma
liškumai buvo atlikti, drg. A. 
lA»kavičius padarė pranešimą 
apie Socialistų Partijos pikni
ką, » įvykusį Rivervicw parke 
rugpiučio 30 d. Jis pasakė, 
kad įvairių tautų socialistų,! 
kartu ir lietuvių, pikniko bu-i 
vo daug. Nusiskundimas pada
ryta ant VIII Bajono valdybos. 
Mat, 8 rajono varde buvo pik
nike Įrengtas lietuvių skyrius, 
bet rajono valdy1>a į jį beatsi
lankė. A. Dekavičius apsičhie 
delegatu nuo musų .kuopos į 
VIII Bajono konferenciją, kuri Į 
įvyks rugsėjo 27 d. 
toje konferencijoje 
valdybai papeikimų.- 
• Naujus sumanymus 
tant, kuopa padarė porą stam
bių taYimų. Vienas tų tarimų 
yra apvaikščioti 20 metų su
kaktuves nuo 1905 metų Lie
tuvos revoliucijos.
Cbicagos miesto dalies lietu
viai furės progą minėti pirmą- 

Iją Lietuvos liaudies pastangą 
nusikratyti caro despotizmo ir 
įsteigti nepriklausomą valsty- 
l>ę, kadangi socialistų kuopa 
tas 20 metų sukaktuves , žada 
minėti su prakalbomis ir kon
certu. 1

Antras svarbus nutarimas 
yra paaukoti Lietuvos socialde
mokratams- 20 dolerių. Nors 
musų kuopa ižde pinigij jau 
nedaug beturi, tačiau nariai 
iLietuvos klerikalų darbeliais 
yra' taip pasipiktinę, kad jie 
gatavi Lietuvos socialdemokra
tams atiduoti paskutinį centą, 
nes Lietuvos Socialdemokratų 
Partija yra vienintelė partija, 
kuri taip sąmoningai, taip nuo
širdžiai ir netftlaidžiai kovoja 
su dūkstančia\Lietuvoj reakci
ja. —Reporteris.

judėjime

kad radikališkieji 
mano, 

reikalaująs 
nusistaty-

ir sakė 
darysiąs

besvars-

Šiiuirinės

Binghamfon, N. Y

Hillųuito {spūdžiai iš 
Europos

šitoks Sus-o pinigų investa- 
butų ne labai malonus 

narių,

Pagrįžęs iš Internacionalo 
kongreso, Amerikos socialistų 
delegatas drg. Morris Hillquit, 
pareilkė, kad socialistai Euro
poje, nežiūrint dideli^ keblu
mų, daro gerą progresą. New 
Yorko “The New Leadcr” at
stovas paklausė delegato, ką 
jisai mhno apie komunistinį 
“pavojų1, Anglijoje. Hillquit 
atsakė, kad Anglijoje yra ne
pasitenkinimo Darbo Partijos 
vadovybe, bet komunizmo nėra.

Hillquito nuomone, Anglijos 
socialistų judėjime vis dides
nės įtakos įgija Arthur Hen- 
derson (kuris neužilgio ketina 
atvykti į Ameriką).

Europos kontinente komu
nizmas įra per visas siūles. Ji
sai skaidosi vis j smulkesnes 
frakcijas, panašiai, kaip ir 
Amerikoje. |

Bingbamtono socialistai sjup- 
čia $ 1Q Lietuvos socialdemok
ratams. Musų kolonija nėra 
didelė, bet ji1 visuomet gyvai 
reaguoja j visits visuomeniš
kus ir tautos* reikalus, čia be
veik viskas tas įvyksta, kas ir 
didelėse lietuvių kolonijose.

LSS 33 kuopa surengė 30 d. 
rugpiučio pikniką ir uždirbo 
nemažai pinigų — virš $50. 
Tad kuopos susirinkime nutar
ta v paskirti L. S. D. Partijai 
$33.50 iš tų uždirbtų pinigų. 
Paskiaus dar yra $6.50 nuo 
“Bendro Komiteto” likę, išis 
mus išlaidas ir pasidalinus su 
saUdairic^čiads, tfai sociallistams 
išpuola viršminėta suma. Taigi 
viso sudaroma IL1. S. D. Parti
jai $40, t. y. $33.50 nuo pel
no sengto pikniko, o $6.50 nuo 
“Bendro Komiteto”. Likosioji 
suma liekasi LSS 33 kuopos 
ižde dėl savų reikalų, šiais me
tais Bingbamtono IJSS 33 kuo
pa jau yra davus L. S. D. Par
tijai $80.

Ir štai, kokiais keliais jie 
pasiekė Lietuvos darbo žmo
nių partiją — socialdemokra
tus. L. S.'D. Partijos rėmėjų 
fondo nariai sumokėjo savo 
mėnesinėmis duoklėmis $6.50, 
kas buvo pasiųsta į Chicagą d. 
šmoteliui, kaipo L. S. D. R :R. 
F. iždininkui. 'Drg. rhiurlio- 
niui išvažiuojant į-Lietuvą, liJ 
kosi įteikta $33.50 tiesioginiam Į 
parvežimui.
mis likosi pasiųsta $40 d. Bie
linio vardu tiesiai į Kauną. Vi
so binghamtoniečiai jau suspė
jo sudaryti $80, o iki pabaigos 
metų esam tikri, kad pribaig- 
sim iki visam šimtui. Už tuos 
darbus daug garbės priklauso 
dd. čižauskams, visiems kuo
piniams ir artimiems drau
gams, kurie dar nėra kuopos 
nariais, ir visai Bingfhamtono 
progresyvei visuomenei, kad ji 
musų darbus parengia ir ačiū 
tam, mes jau biskį sušelpėme 
darbo žmonių partiją Lietuvo
je. P. B. Balčikonis,

LSS 33 kp. sekretorius.

O šiomis dieiio-

darbinin- 
kuriuose 
politikos 

Socia-

Badikališkieji elementai An
glijos darbininkų 
simpatizuoja Rusijai daugiau
sia dėlto, kad Anglijoje jau se
nai siaučia pramonės krizis ir 
daugelis Anglijos darbininkų 
mano, jogei, susidraugavus su 
Busi j a, Anglijos pramonei at
sidarytų nauja plati rinka. Be 
to, prieš sovietų Rusiją yra 
griežtai nusistatę Anglijos ka
pitalistai:
Anglijos darbininkai 
kad “geras tonas” 
eiti priešingai tam 
mui.

Panašiai Anglijos 
kai protauja ir kai 
kituose tarptautinės
klausimuose. Pirmame 
listinio Darbininkų Internacio
nalo kongrese, Hamburge 
(1923 m.), jie, pav. siūlė re
zoliuciją, pasmerkiančią Ver- 
salės' taiką, nors aišku buvo, 
kad tą taiką panaikinti jau ne
galima. šiemet, Marsel’io kon
grese, Anglijos socialistų at
stovai vėl stojo už tokią rezo
liuciją, bet jiems pritarė tik
tai amerikietis Victor Berger.

Nė vienas socialistas nelaiko 
Į Versalės taikos geru daiktu, 
bet. Europos kontinento šalii, 
socialistai atsižvelgia į pasek
mes, kurias turėtų kova prieš 
tą taiką’. Vokietijoje, saky
sime, prieš ją visą laiką griež
čiausiu budu kovojo ^junkeria 
ir kapitalistai, kuriems rupi 
sukurstyti žmonyse nacionaliz
mo ir militarizmo dvasią. Jei
gu Vokietijos socialistai irgi 
stotų už Versalės taikos atme
timą, tai jie susilietų su atža
gareiviais, — jau nekalbant 
apie tai, kad toks Vokietijos 
socialistų mlsistatymas milži
niškai sustiprintų rcakcijii 
Francijoje ir padarytų galt 
visoms pastangoms sutaikyti 
tas dvi šalis.

Bet anglai, gyvendami to- 
liaus nuo Europos kontinento 
sąlygų, žiuri į tą klausimą per 
savo krašto politikos akinius. 
Versalės Jaikos patvarkymai 
(kaip ir vėlesnieji, paremti ja, 
Valstybių sutarimai) trukdo 
Anglijos pramonę, reiškia — 
juos reikia pasmerkti, tuo la- 
biaus, kad šituo pasmerkimu 
galima parodyti ir savo prie
šingumą valdžios politikai. Mu
sų draugas Bergeris irgi remia
si šitokiais motyvais, savo 
redaguojamam laikraštyje 
(“Mihvaukee Leader’yje’7) ata
kuodamas Dawes’o planą. Mar
selio kongrese todėl jisai ėjo 
su anglais.

Bolševikiškas baubas 
Anglijoje

Kapitalifįinė f spauda pasku
tinėmis dienomis labai išpūtė 
komunistinį burbulą, praneš
dama žinias apie Anglijos dar
bininkų kongresą Scarborougb 
mieste. Bet akyvesni žiūrėtojai 
iš to tiktai juokiasi.

Amerikos siKialistas, Morris 
Hillquit, kuris tik-ką pagrįžo 
iš Europos, tvirtina, kad Ang
lijoje komunizmas neturi jo
kios reikšmes. Tą pat sako ir 
chicagietis Ed(ward J. Evans, 
kuris 'dalyvavo <Scarf>orou!gh 
kongrese, kaipo eJiektrikos dar
bininkų unijos atstovas. Jisai 
mano, kad jokio bolševikiško 
pavojaus Anglijos darbininkų 
judėjimui nėra, kadangi visi 
darbininkai labai gerai supran
ta vienybes reikalingumą. Net 
ir radikališkiausieji vadai, anot 
jo, yra tikrenybėje'daug kon- 
servatyviškesni, negu išrodo, 
žiūrint paviršium.

Tiesa, kad Anglijos
ninku unijose ir Darbo Parti
joje yra vadinamas “mažumos 
judėjimas”, su kuriuo labai 
koketuoja Rusijos bolševikai. 
Bet tas judėjimas neturi jo 
1<ių. organizacinių ryšių ne su 
Kominternu, nė su komunistų 
partija (labai, 'b.eje, mizerna 
organizacija) Anglijoje. Kada 
vienam tos radikalės mažumos 
vadui, W. J. Brovvn’ui, buvo 
parodyta kapitalistinių laik-

darbi

“Sakyti, kad tai yra 
munistine ataka, reiškia 
tyti komunizmą tenai, 
klii mato kopūstus.”

raščių pasakos, kad Scarbo- 
rough kongresą “užkariavęs” 
komunizmas, tai jisai pastebė
jo:

ko- 
ma- 
kur

Tel. Blvd. 8188 
4, Woitkiewic* 

BANIS
AKUiERKA

amauja mote
rims prie gimdy- 
n o , patarimai 
lyk ai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Numirė drg. Van Col
Tą pačią dieną, kai atsidaro 

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo kongresas Marse
lyje, numirė vienas seniausių
jų pasaulyje socialistų, drg. 
Henry van Col. 

* ■*
Jisai buvo dar Pirmojo In-, 

ternacionalo narys ir turėjo, 
kaipo Holandijos delegatas, da
lyvauti šiame kongrese. Bet, 
besilankant pietinėje Franci-Į 
joje jj ištiko nelaimė, kurioje( 
jisai sunkiai susižeidė ir nebe-į 
galėjo atgauti sveikatos. Drg. 
van Col buvo sulaukęs 73 me
tu amžiaus.

Jisai gimė 1852 m. ir buvot 
išauklėtas dievobaimingoje ka-‘ 
talikiškoje dvasioje. Dar jau-! 
nas būdamas tečiaus, jisai su
sidomėjo socialistiniu judeji-' 
mu ir ėmė karštai veikti tarpe 
savo krašto , darbinirikų. Kai 
1872 m. įvyko Haagoje Pir
mojo Internacionalo kongre
sas, van Col susipažino asme
niškai su Marksu ir Engelsu. 
Šitų socializmo mokslininkų 
idėjomis jisai pasiliko išlikimas 
iki mirties. '

DR. SERNER, 0. D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, 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. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
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.

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30-

* 8:30 vakajfei.
Ofiso telefonas Pulįmanyll93 
Namų telefonas Pullman 0349

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee AveM Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. 'Urunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633

Boulevard 8686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

■1243 So. 49th Avė., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utaminke ir Pčtnyčioj. 

nuo 3 iki 9 vakare.

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
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

^DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ii-

tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
I)rexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St 

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 ral. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

--

.................. '
Tclephone Ysrds 0994

DR. MADRIDE KARK
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Teh Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th S».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
i.— —»

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Hgu 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Oitago 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 19—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A.R. BLŲMENTHAL

Optometriat
Boulevard 6487

4649 S. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 lt, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th StrM Chicago, 1U.

Viskas- -kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valaa- 
doje. Tel. Canal 81C1
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ................
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...^.................... -..... „ $8.00
Pusei metų .............................. ... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

. $8.00

.... 4.00

.... 2.00

.... 1.50

........ 75

18c
75c

$7.00
3.50

. 1.75
1.25

... .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Jll. — Telefonas: Roosevelt 8500.

SCHWABO “PATRIOTIZMAS”.

LOTAS KAPINĖSE

“VIENAS DIEVAS”, BET DAUG BAŽNYČIŲ.

Gerą dalyką mes visuomet stengiamės pirmutiniai 
pažymėti, o jei nesuspėjame kitus pralenkti, tai bent de
dame pastangų neatsilikti nuo kitų.

Ponas J. W. Liūtas šiomis dienomis užsuko į So. 
Bethlehem miestą (Pennsylvanijoje), kur gyvena plieno 
karalius Scwab, ir iš tenai pasiuntė savo 
Brooklyną šio karaliaus rūmų atvaizdą 
laiškeliu: >

> \. ••“Pažiūrėjęs į šį namą, atmink, jogei

draugams į
su ' sekančiu

jame gyvena 
vienas didžiausių Amerikos patriotų — už pusantro 
miliono dolarių ‘pelno’ karo metu jis, sakydamas pra
kalbas, liejo ašaras — nustebino net savo klausytojus 
tuomi. Jis didesnis už Lietuvos Vailokaitį patrio
tas.”
Visai nebloga ironija. Kaip iš tautininko, tai tru

putį net nuostabu girdėti šitokį patriotizmo pašiepimą.

Bet kas tiesa, tai tiesa. Patriotiškos ašaros, iš tiesų, 
dažnai yra liejamos tiktai už pelną. Ir karai dažniausia 
yra keliami tiktai dėl to paties pelno.

Taigi patriotiškomis frazėmis duoti sau apsukti gal
vą yra neišmintinga. Ir socialistai todėl negarbina pa
triotizmo. Jie sako, kad savo tautoje reikia remti tiktai 
tą, kas yra gera; o prieš tą, kas yra bloga, reikia kovoti.

Artimo meilė, sielos išganymas ir kiti kilnus religijos 
dėsniai yra vienas dalykas, o bažnyčios interesai — kitas.

Štai, vienam Maine valstijos miestely, Lisbon 
Falls, kilo susikirtimas tarpe vietinės katalikų parapijos 
ir vienos šeimynos, norėjusios palaidoti parapijos kapi
nėse savo dukterį. Ta šeimyna turėjo senai nusipirkusi 
“lotą” kapinėse, bet ji atsimetė nuo bažnyčios, ir katali
kų vyskupas ją (šeimyną) ir kitus tokius pat “atskalū
nus” prakeikė (ekskomunikavo). Kai numirusios mer
gaitės tėvai norėjo ją palaidoti žemėje, už kurią jie buvo 
užmokėję, tai klebonas pas’priešino. Jisai išėmė “in- 
džonkšiną”, ir paskui byla pateko į aukščiausiąjį valsti
jos teismą.

Teisme, kaip praneša Chicagos kunigų organas, kle
bonas laimėjo.

Mums čia nesvarbu juridinė klausinio pusė. Teisių’ 
atžvilgiu, gal tasai teismo nuosprendis yra pamatuotas. 
Bet paprastomis žmoniškumo akimis žiūrint, dalykas 
visgi išrodo keistai.

Kodėl tos mergaitės lavonas negali gulėti katalikiš
kos parapijos kapinėse? Dūšios po mirties juk nesipeša. 
Jeigu nabašninkės tėvai ir susipyko su klebonu, tai tegu 
jie sau sveiki vaidijasi, bet kam numirėlius traukti į tą 
karą?

O dar katalikų kunigai sako, kad jie skelbią krikš
čionišką “artimo meilę”. Kokia jau čia meilė, kad nė na- 
bašninkai vienose kapinėse neišsitenka!

Kiekviena religinė sekta apima tiktai tam tikrą dalį 
žmonių. Todėl, nors jos'ir tiki neva į vieną Dievą, bet 
praktikoje išeina, kaip ir kad kiekvienos jų Dievas butų 
kitoks. Visos jos stengiasi tam tikromis ribomis atsi
skirti nuo viena kitos, ir tuo budu skirsto žmones ir daro 
juos priešais kits kitam.

Ko stebėtis po to, kad tolyn vis daugiaus atsiranda 
žmonių, kurie su tais kivirčais visai nenori turėti nieko 
bendra?

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

- ■■■ ■.- r.A’-TfAeį

M

3514-16 Rooaeveit Rd. 
Arti St. Lotus Avė.

CHICAGO, ILL.

Neteisiškas
Įsakymas

įsakymas yra
Iš-

š. m. liepos m. 31 dien. kr. 
apsaugos ministeris paskelbė ši
tokį įsakymą Nr. 57: “Tarnau
jantiems kariuomenėje karinin
kams, karo gydytojams ir karo 
valdininkams skiriami egzami
nai lietuvių kalbos, Lietuvos is
torijos ir Lietuvos geografijos iš 
gimnazijos VIII kl. programos. 
Nuo egzaminų atleidžiami 1. 
karo tarybos nuolatiniai nariai*) 
2. baigusieji Lietuvos gimnazi
jas ar joms lygias mokyklas, 3. 
karininkai, baigusieji Lietuvos 
karo mokyklos V ir vėlesnės 
laidas. Nuo lietuvių kalbos eg
zaminų atleidžiami asmenys bai
gusieji tas aukštesniąsias rusų 
mokyklas, kuriose buvo dėstoma 
lietuvių kalba, jeigu mokslo 
atestate turi laipsnį iš lietuvių 
kalbos. Egzaminai įvyks sekan
čių metų pradžioje sudarytose 
tam reikalui komisijose...”

Kalbamasai
netikęs; jisai netikslingas, 
pradžių, gal ir galima butų, jį 
perskaičius, pamanyti, kad juo 
stengiamasi pasiekti savaime 
teigiamo dalyko — kad visi ka
rininko rango tarnautojai nors 
iš geografijos .istorijos ir lietu
vių kalbos turėtų VHI kl. gim
nazijos cenzą. Bet... Toliau pa
matysime, kad, juridiškai, to 
cenzo iš jų visų negalima reika
lauti, čia tik pažymėsime, kad į- 
sakymu ir verčiant juos tą cen
zą įgyti ir net liepiant tam tiks
lui laikyti kvotimus sudarytose 
tam reikalui krašto apsaugos 
ministerijoje komisijose, — tas 
cenzas, vistiek, nebus pasiektas, 
net tada, jei kvotimai ir butų iš
laikyti ir vien tik dėl to, kad 
kr. ąps. min. negali turėti kom
petencijos kam nors suteikti 
gimnazijos cenzą ir kad švieti
mo! ministerija negalės pripa
žinti kr. aps. minist. išduotu di
plomų-apie baigimą VIII kl. 
gimnazijos kurso ir tie diplomai, 
pertat, neturės jokios vertės. 
Kitaip, švietimo ministerija, ati
duodama darbą į rankas tame 
darbe visai neprityrusių gene
rolų, tikrai prisidėtų prie moks
lo profonacijos. Toksai švietimo 
sumilitarizavimas galėtų tik su- 
politikuoti jį, ar priduoti jam 
partingumo, o egzaminų komisi
jose, kur bus kviečiami aukšto 
ir žemo laipsnio w karininkai — 
net šališkumo. Tarp kito ko ji
sai, jei egzaminų komisijų dar
bas butų pavestas kfašto apsau
gos ministerijos karo mokslo 
skyriui gal sukompromituotų šį 
pastarąjį, primetant jam ne jo 
kompetencijos, gal tendencingo, 
darbo. Karo mokslo skyrius iki 
šiol sėkmingai varė auklėjimą 
kariuomenės karo * specialybės 
dvasioje, nes tas atatinka jo už
duočiai; uždėti jam dar ' parei
gas gimnazijos kurso mokymo 
butų vistiek ką, pavyzdžiui, liep
ti mokyti kunigo profesijos mo
kslo, — abu tie uždaviniai jam 
svetimi yra.

Jokio teigiamo tikslo aukš
čiau paminėtais egzaminais ne
pasiekdama, krašto apsaugos 
ministerija susiduria dar su se
kamais teisiškais keblumais. — 
Kadangi įsakymas laikyti egza
minus yra visiems**) privalo
mas, tai, eo ipso, kvotimų ne
laikę, arba neišlaikę, turės būti 
paleistais iš kariuomenės, t. y. 
neturės teisės tarnauti valsty
bės karo tarnyboje (kitaip, jei

ir nelaikę arba neišlaikę galės 
tarnauti, — kam tas kvotimų 
verstinumas?). čia minimas J- 
sakymas keliais parašais, tuo 
budu, atmaino Seimo priimtą 
valstybės tarnybos įstatymą, 
kuriuo toje tarnyboje gali būti 
ir asmenys turintieji ne dau
giau, o kai kuriuose atvejuose 
net mažiau IV kl. gimnazijos 
cejizą, t. y., kurie lietuvių kal
boje, geografijoje ir istorijoje 
neturi VIII kl. cenzo. Kyla klau
simas — kas davė teisės krašto 
apsaugos ministerijai savo įsa
kymus paneigti arba keisti Sei
mo įstatymą? Jeigu . ištikrųjų 
pribrendo reikalas, kad visi ka
rininkai ,gydytoj ai, valdininkai 
ir farmaceutai turėtų VIII kl. 
gimnazijos cenzą, tai čia yra 
kompeteųicija jau nebe atskiros 
ministerijos ir net ne ministe- 
rių kabineto, bet įstatymdavys
tės organo (Seimo). Visi gi pri
valomieji įsakymai, kokia mi
nisterija juos neskelbtų, priva
lo tik arba aiškinti ' minėtų or
ganų leidžiamus įstatymus, arba 
vykdyti juos, bet jokiu budu ne
gali turėti savarankiškų įstaty
mų pobūdžio ir ypač neprivalo 
prieštarauti įstatymams ar at
mainyti juos.

Krašto apsaugos ministerija 
privalėtų suprasti šitą aksiomą. 
Ji privalėtų žinoti dar, kad nu
krypdama nuo karo dalykų ir 
imdamosi kitų (pav., švietimo) 
ministerijų ir net Seimo parei
gų, ji tuomi atima ir sau ir 
savo tarnautojams laiką užsi
imti, savo tiesioginiais darbais 
ir elgiasi 
duočiai.

Kmšto 
įsakymas 
mainytas,
jokių teisių ir priedermių skir
ti paminėtus egzaminus. Ji ga
lėtų tik įsteigti kursus norin
tiems papildyti savo žinias is
torijoje, geografijoje ir lietu
vių kalboje. Nemokantiems gi 
lietuviškai rašyti ar kalbėti, ar
ba blogai mokantiems, ji tu
rėtų įsakyti tuos kursus lan
kyti iki neišmoks, arba neišmo
kusi liepti pasiliuosuoti iš tar
nybos (čia jau žinoma teisin
gai išskiriant netik nuolati
nius karo tarybos narius, bet 
ir kitus asmenią, kurie ir ne
žinodami lietuvių kalbos yra 
nepakeičiami naudingi Lietuvos 
kariuomenei). —Es. Be.

priešingai savo už-

apsaugos ministerio
No 57 turi būti at-

Ministerija neturi

Spaudos varžymas

*) įdomu dėl ko Tarybos nariai at- 
leidžiąnd nuo egzaminų, — ar dėl to, 
kad jie patys jsakymd autoriai, ar dėl 
to, kad jie žino (bet kaip be egzami
nų jrodyti, kad žino?), ar dėl to, kad 
nežino egzaminuotų dalykų? Mums 
tekdavo įsitikinti, kad kai kurie ne
žino, pav. lietuvių kalbos nei iš gim
nazijos IV 10. programos...

*♦) Tarpe jų yra asmcnys(pav. ka
ro gydytojai, karo farmaceutai, etej 
be kurių kariuomene niekaip negali 
apseiti; nuo jų (farmaceutų) jokie 
įstatymai nereikalauja 8 kl. gimna
zijos cenzo, arba tie įstatymai nuo jų 
(gydytojų) nereikalauja turėti tų 
cenzą būtinai lietuvių kalbos, arba 
būtinai Lietuvos geografijos ir isto
rijos. To cenzo nuo minėtų asmenų 
pareikalavimas butų vistiek ką ne
tekti jų kariuomenėje (jei jie kvoti
mų nelaikytų bei neišlaikytų ir tuo 
budu privalėtų apleisti kariuomenę).

Spaudos varžymas yra vienas 
senovės liekanų, kuriuomi daž
nai naudojasi valdančioji parti
ja, kovodama su savo oponen
tais. Valdžiai nėra pageidauja
ma, kad kas nors ją atvirai kri
tikuotų ir keltų aikštėn jos 
klaidas, nes sekančiuose rinki
muose, žmonės už ją atsisakys 
balsuoti. Delei tos priežasties 
valdžia kiek galėdama remia sau 
prielankią spaudą ir persekioja 
priešingąją.

Tasai persekiojimas gali pasi
reikšti įvairiomis formomis 
ar tai trukdant pašto įstaigose, 
ar uždedant žymias pabaudas ar 
kokiu nors kitokiu budu. Kiek
vienam atsitikime laikraštis nu
kenčia. (

Seniau, kaip žinoma, buvo 
vartojamos dar žiauresnės prie
monės. Garsaus Austrijos konc- 
lerio tyteternicho (1773-1859) 
laikais spaudos persekiojimas 
buvo pasiekęs tokio pat laipsnio, 
kaip dabartinėj Rusijoj. Mttter- 
nichas turėjd daugybę šnipų, 
kurie sekė netik ką žmonės ra
šė apię valdžią, bet taipgi ką 
kalbėjo ir mąstė. Vienas isto
rikas apie tai štai ką rašo: “Jo 
įtakos dėka, buvo sutverta visa 
intelektualas priespaudos siste
ma, kuri tapo žinoma kaipo 
“Metternicho sistema.” Buvo įs 
teigta aštri cenzūra ant knygų, 
laikraščių ir mokyklų. šnipai 
buvo pastatyti universitetuose 
ir jie užrašydavo kiekvieną ne
prielankų valdžiai profesoriaus 
išsireiškimą. Dauguma mo
kyklų tapo atiduota dvasiškių 
globai ir mokiniai buvo verčia-;

mi lankyti mišias, gręsiant iš
metimu...”

Ne kiek geriau buvo ir Ro
moje vidury pereito šimtmečio, 
•kuomet popiežius turėjo politinę 
galią. Apsaugojimui ištikimųjų 
nuo suklaidinimo popiežius įve
dė plačią cenzūrą visų rdštų, 
kurie pasirodydavo Romoj ir, 
žinoma, tie, kuriems jis nepri
tardavo būdavo tuojau sudegin
ti.

Apie caro garsiąją kovą su 
“revpliucinine” spauda mes jau 
esame gerai apsipažinę ir todėl 
neapsimoka čia kalbėti.

Visuose atsitikimuose, kur 
šalį valdo autokratas, nepripa- 
žindamas šalę savęs jokios ki
tos galios, spaudai gyvuoti yra 
labai sunku. Kiekvienas neprie
lankus atsiliepimas apie valdžią 
skaitomas kriminaliu dalyku ir 
Žiauriai persekiojamas. Rusijos 
imperatorius buvo savo rųšies 
dievas, kurio įsakymus privalėjo 
visi pildyti ir niekas neturėjo 
teisės priešintis. '

Kiek sunkiau yra suprasti 
laikrašti jos varžymą demokra- 
tingose šalyse, kur gyventojų 
valia pripažinta aukščiausiu au
toritetu ir kur kažnam asme- 

l

niui yra duota pilietinės garan
tijos laisvai reikšti savo mintis. 
Rodos, niekas neturėtų man už
drausti kalbėt ar rašyt apie 
esančius valstybes aparate tru- 
kumus ir apie jų pataisymą. 
Nes tik per sveiką kritiką ir at
viras diskusijas galima surasti 
geriausią priemonę pataisymui 
esančių trukumų:

Tačiau daugelyje atvejų šitoji 
laisvė demokratingoj šaly yra 
taip apkarpyta, kad iš jos ma
žai kas telieka. Partija, kuri 
šiandie paėmė valdžią į savo 
rankas, persekioja tuos, kurie 
turėjo valdžios vairą vakar. Lie
tuvoje krikšeionys-demokratai 
varžydami pažangiųjų spaudą, 
teisinasi buk ji vedanti prieš- 
talstybiiię agitaciją, kenkianti 
Lietuvos autoritetui užsieniuo
se ir tt.. Vienok tam patikėti 
yra labai sunku, nes pažangieji 
nelabai dar senai stovėjo musų 
valdžios prieašky ir kaip tada 
taip ir dabar rūpinosi vien tik 
Lietuvos gerove.

Užpuldinėjimas opozicinės 
spaudos parodo, kad valdžia ne
pasitiki žmonėmis ir bijosi, kad 
priešininkų kritikos 'įtakoje 
žmonės neapleistų jos ir nebal
suotų už kitus. Bet toks apsL 
gynimo būdas yra labai nepati- 
mas. Ąpkščiau ar vėliau gy
ventojai pastebės valdančios 
partijos nepriderančius žygius 
ir atsakančiai ją nubaus. Lais
vai kalbėti ir rašyti nėra vien 
valdžios šalininkų privilegija, 
bet visų piliečių, užinteresuotų 
savo krašto gerove.

Demokratingoj šalyj reikėtų 
panaikinti tą demagoginį šauks
mą, kad kiekviena opozicija at
lieka priešvalstybinį darbą. Jei
gu kuri partija atsiranda ma
žumoj ,tai tas dar nereiškia, 
kad jos- programas ir taktika 
yra Smerktina; jos spauda per
sėk iotina. Tiesa ne visada ran
dasi ten, kur dauguma. Kartais 
net atsitinka, kad du, trys žmo
nės pakeičia visų gyventojų nu
sistatymą tuo ar kitu klausimu. 
Pagaliau, kodėl bijotis mažu
mos ir varžyti jos spaudą, ^tuo
met galutinas partijų teisėjas 
yra žmonės? Tegul vieni ir ki
ti pasirodo prieš tą teisėją, iš
dėsto savo argumentus ir pra
šo jo pritarimo. Teisėjas pasa
kys kuri pusė yra tinkamesnė 
globoti kraštą ir tvarkyti jo rei
kalus.—M. V.

Įvairenybės
1024 grudai iš vieno

Vienas ūkininkas Tukumo 
apskr. praneša, kad jam vie 
nas grūdas išaugęs į varpą iŠ 
sikerojo į 15 šakų. Iš kiėkvie 
nos šakos išaugusių grudų 
skaičius sekantis: 61, 41, 71, 
66, 65, 90, 72, 70, 96, 55, 73 
76, 61, 60, 67—viso grudų 1024. 
Ir tai vieno grūdo!

Sveikatos Dalykai
SENATVĖS RODYKLĖ

Ketvirtadienis. Rih’t 17. ’25 
augimo akstinimo ir augimo su
laikymo faktoriai galėtų būti 
atskiriami ir atskirai priren 
giami, gal butų galima regu
liuoti jų balansą. [FLISJ.

Kodėl vištukas ar vaikas iš 
karto labai greit auga, paskui 
iš lengvo mažiau auga, o pas
kui sustoja augęs visai? Kaip 
gali jis žinoti, kad jau užtekti
nai suaugę®?

Kas sulaiko kojos ar piršto 
augimą, kuomet tinkamas ilgu
mas pasiektas? žinoma, kartais 
pasitaiko, kad nesustoja laiku 
augę, ir nelaimingasis užauga 
perdidelis arba visą gyvenimą 
turi nešioti nežmoniškai dide
les kojas ar nosį.

Kita misterija — kuomet 
žmogus užauga, ir jo cėlėles ne
tenka noro plėtotis, bet gyvena 
randai, pasitaiko nepermatytas 
atsitikimas, kuris priverčia jas 
vėl dirbti. Pavyzdžiui, įsiplo- 
vus ar nusideginus ranką, su
naikinama daug kaulo ir raume 
nų. Gėlėlės aplink, išbuvusios 
ramiomis, gal per daug metų 
pradeda augti ir daugintis tai- 
pat, kaip kad darė, kuomet bu
vo jaunomis, ir už poros dienų 
padaro daug pažangos žaizdos 
uždarymui. Taipgi kodėl ne
kurtos ramios ir tvarkios cėlė
les be jokios matomos provoka
cijos, staigu yra apimtos im- 
perialistinine manija ir išsivys
to į vėžį,

Mes taip apsipratę su tokiais 
apsireiškimais, kad manome, 
kad jie perdaug “natūralus” ir 
nereikalauja paaiškinimo, vie
nok tik iki dabartinio laiko nei 
vienas negalėjo atrasti tam 
priežasties. Dr. Alxis Carrel, 
kuris priklauso Rockefeller Me 
dicihos Tyrinėjimo Įstaigai, iš
rado* naują eksperimentacijos 
būdą, kuris nušvies šiuos senus 
klausimus. Jis atrado, kad ga
lima paimti gyvas cėlėles iš 
kūno ar kraujo ir auginti stik
liniuose indėliuose, kur jomis 
galima eksperimentuoti tiek 
kiek norima. Laikomas nor
malėj temperatūroj ir maitina
mos kraujo skystimu, jos tai- 
pat auga ir dauginasi, kaip kū
ne, dar geriąu, nes nemiršta 
sulauk tįsios senatvės, bet gyve
na neapribuotą laiką. Jis pra
deda taip auginti neišsiperėju- 
sio vištuko širdies raumenų 
šmotelį dvyliką metų atgal ir 
tas šmotelis dar tebeauga ii 
gyvena, daug ilgiau neg višta 
būt gyvenus, jei butų išsiperė- 
jus.

Bet tokios raumeningos plė
velės negali gyventi vien krau
jo skystimu. Maistas turi bū
ti joms priruošiamas nekuriu 
augimo ankstinimo agentūrų, 
kurias jis vadina maitintojais. 
Juos parūpina kraujo baltosios 
kruopelės ir nekurie gyslų skys
timai, ir žmogui senstant, tie 
maitintojai nyksta. Apart šito, 
tas skystimas turi ir kitą daly
ką, kuris atbulai veikia. Jis 
sulaiko arba neprileidžia Gėlė
lėms daugintis, ir tokiuo budu 
sulaiko augimą. Skaičius to 
augimo sulaikymo faktorių 
dauginasi artinantis senatvei, — 
išsykio greitai, o paskui lėčiau.

Šis atradimas parodo būdą, 
kaip sužinoti gyvulio amžių, 
temijant kaip jo kraujo skysti 
mas veikia ant cėlelių, kurios 
auginamos stikliniuose indė
liuose. Pavyzdžiui, kuomet 
cėlėles buvo maitinamos su 
skystimu nuo šešių savaičių se
numo vištos, jos gyveno 46 die
nas. Skystimu nuo trijų me
nesių senumo vištos, jos gyve
no 30 dienų, Skystimu nuo 
trijų metų senumo vištos jos 
gyveno 15 dienų, ir skystimu 
nuo devynių metų senumo viš
tos jos gyveno tik nuo 4 iki 
6 dienų.

Eksperimentai su šunų krau
ju davė tas pačias pasekmes. 
Skystimas nuo aštuonių metų 
senumo šunies sulaikė cėlelių 
augimą dešimt sykių labiau ne
gu skystimas nuo dviejų savai
čių senumo šuniuko.

Ar šis būdas galima pritai
kinti žmonėms, lieka dar (suži
noti. Jeigu galima,, tai kada 
nors bus galima sužinoti ne
tik kaip senas žmogus, bet i». 
kodėl jis senas. Ir jei tie

Darbaszir Sportas
Kaip kiti, taip ir daugelis 

lietuvių darbininkų, • žiuri į 
sportą dažnai su panieka. Spor
tą jie palieka inteligentams, 
kurie praleidžia ilgas valandas 
ofise arba namie. Darbininkas, 
girdi, gauna pakankamai fizi
nio mankštinimosi prie maši
nos arba kūjo; „ daugiau jam 
nebereikia.

Bet taip darbo ir sporto yra 
daug aiškiai pastebimų skirtu
mų ir vienas negali pamainyti 
kito. Sportu žmonės užsiima 
dėl smagumo, tuo tarpu kaip 
dirbti mus verčia aplinkybės, 
žuvininkas neturi didelio sma
gumo diena iš dienos mėtyti 
tinklą į vandenį, nors apsistoję 
toj pačioj vietoj turistai nega
li atsigerėti žuvininkyste. Taip 
yra su laipiojimu į kalnus. Ke
liauninkai. lipa su didžiausiu 
smagumu, o jų palydovai tik iš 
prievartos. Rankiodami pavyz
džius, mes surasim, kad dides
ne darbų dalis yra nemaloni, 
apsunkinanti ir nesuteikia to
kio smagumo, kokį gaunam iš 
sporto, žaismių ir 1.1.

Gyvenimas mus verčia dirbti 
diena iš dienos. Nuo ryto iki 
vakaro mes kartojam tuos pa
čius judėjimus; naudojamies 
tais pačiais raumenimis; stovi
me toj pačioj vietoj; nuolatos 
jaučiam ant savęs bosų galią 
ir tt. Suprantama, tokiose apy- 
stovose darbas mums mažai 
tesuteikia smagumo.

Kaip matom, naujoj kapita
listinėj sistemoj,, darbas yra 
priverstinas, monotoniškas ir 
nepatraukiantis. Ir todėl pa
įvairinimui davo gyvenimo, 
darbininkui reikalinga tam tik
rų pramogų. Lietuviai daugiau
sia praleidžia liuosą laiką prie 
pypkės ar kortų, bet sportas 
atviram ore jiems dar vis sve 
timas.

Šiame, straipsny aš neminiu 
kokios sporto rųšys geriausia 
tiktų lietuviams darbininkams. 
Maų svarbu buvo tik nurodyti, 
kad darbas tai nėra sportas it 
jog musų darbininkai vardan 
savo dvasinio ir fizinio stipru
mo turėtų labiau domėtis spor
tu.—M. V.

r
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Nuo Skausmų *
• I
krutinėjo ir strėnose, nuo ■ 
strėndieglio, užsigavimo, ■ 

H įtempimo, štyvumo vartok

• Severa’s š
! GothardolJ 
I / !ĮĮ Tai naminis linimentas greitai B 
M palengvina plėšiančius nepa- B 
|g kenčiamus reumatizmo ir £ 
g neuralgijos skausmus. £ 
m »Kaina. SO ir 60 centai.I ’ I
F Pirmiausiai kreipkis į aptieką. R* 
M  N

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAH RAPIDS, IOWA

Siųskit Naujienas 
Lietuvon —- tau bus 
brangi dovana.
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DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
nio, skaudamą akių karšt), atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo* 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidą.1. SpecialS at^da at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. F

1545 West 47th Street
Phone Houlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

V/ennersten’s

■ Bohemian Blend

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCt AVĖ.. CHICAGO

Nao 1896 
WENMERSTEN’S 
yra prirengėjal 
Apynių-Šalyklo ako 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri
rengti.

MALT 
and

HOPS
Cotnbined

DR. J. UUPERT
Daugelio metų praktika. Specialės 
studijos ligoninėse,

Vienoje, Berlinr, Paryžiuje, 
1922, 1923, 1924 metais

Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 
vidurines ir odos

Ofisas ir gyvenimas 
1619 So. Ashland Avė. 

Tel. Y-ftrds 1236
Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų 

6-8 vakare. __________

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38(h Chieagu. II).V—----------- ,, , „,z

Dft.HUMPHRKYS*

TABLETS

CHICAGOS 
ŽINIOS

nauji valdybos rinkimai, aš ,ti
kiu, lietuviai kriaušiai žinos 
kokia valdyba turi būt išrink
ta. — Kriaušius.

Lietuviy kriaučių 269 lo
kalu susirinkimas

KALTINA PIENO IŠVEŽIO
TOJI UNIJĄ

Unija einanti išvien su sam
dytojais ir varžanti prekybą, 
nelflhdama atsisakyti nuo 
vieno pienininko ir eiti pas 
kitą.

Chicagos Samdytojų Asocia
cija, prie kurios priklauso apie 
2,000 biznierių, paskelbė, kad 
Chicagos pienas ir ledas yra 
rankose neteisėtos kombinaci
jos. kurioj žymią rolę lošin 
unijų viršininkai. Kaą asocia- 

cija tyrinėjusi tij dalyką de- 
vynius mėnesius ir visų su
rinktųjų medžiagų paduosianti 
valstijos prokurorui, kad už
vestų bylų.

-Hostetter, asociacijos sek
retorius, sako, kati kombinaci
jos valdo daugelį industrijų,, 
kurios gamina reikalingiausius 
dalykus ir kad užpakaly tų 
kombinacijų stovi unijų virši
ninkai, kurie yra pasirengę sa
vo įsakymus vykinti streikais 
ir kitomis griežtomis priemo
nėmis.

“Jei jus imate kiek daugiau 
pieno ir jums nepatinka pieni
ninkus, tik pabandykite per
mainyti, tik pabandykite, ir 
viskas”, sako jis ir paduoda 
sekamų atsitikimų. Hayt mo
kyklos tėvų ir mokytojų aso
ciacija imdavo kasdie po 100 
“pančių” pieno į dienų dėl vai
kų. Pienas buvo imamas iš 
National Dairy Co. Pabaigoj 
metų vaikai pradėjo skųstis 
pienu' ir komitetas nuėjo j 
pieninę viską ištirti ir rado 
pieninėj nepakenčiamas sąly
gas. Atsidarius mokykloms 
pienų pavesta pristatyti Wie- 
land Dairy Co. [a kompanija 
pristatė pienų dvi dienas, bet 
antros dienos vakare komitetų 
pašaukė National Dairy Co., 
pareikalavo paaiškinimo ir kad 
pienas butų imamas iš jos, o 
ne Wieland kompanijos. Komi
tetui atsisakius, ant rytojaus 
unija pranešė Wieland kom
panijai, kad nepristatinėtų 
jaugiau pieno mokyklai. Krei
ptasi prie kitų kompanijų, bet 
ir jos atsisakė pristatinėti pie
nų. Dabar tėvai rengiasi lai
kyti viešą, susirinkimą ir rei
kalauti, kad prokuroras įsi
maišytų į šį reikalų.

Hostetter sako, kad unija 
suorganizavusi, visus pieno iš
vežioto} us ir kad todėl ji dik
tuojanti ir pienininyčioms. Jei 
kuri pieninyčia atsisakanti pil
dyti bandų nutarimų, ar neno
ri prisidėti prie pienininyčių 
asociacijos, tai tuoj paskelbia
mas streikas. Samdytojai ir 
unijų viršininkai priklausą 
prie bendros organizacijos Re- 
gular Fellowship • Club, 1583 
Ogden Avė, iš kur visi įsaky
mai ir eina. Vienos gi unijos 
nutarimus remiu kitos unijos. 
Patys pieno išvežiotojai nesą 
po kontrole jų samdytojų, bet 
po kontrole unijos viršininkų.

Hostetter metęs apkaltinimą 
unijų viršininkams paskelbia, 
kad ir jų asociacija turi nuo- 
savių pieninyčių ir veikia ne
priklausomai, pagelba neorga
nizuotų darbininkų, reiškia čia

Penktadieny, rugsėjo 11 d., 
Amalgameitų kriaučių unijos 
svetainėje, Robey st. ir North 
Avė., įvyko lietuvių kriaučių 
269 lokalo susirinkimas. Susi
rinkimų atidarC pirmininkas J. 
Bočiunas. Skaitytas protokolas 
pereito susirinkimo ir priimtus. 
Paskiau sekė valdybos, Jung
tinės Tarybos delegatų ir ko
misijų raportai. •

Jungtinės Tarybos delegatai 
pranešė, kad Jungtinės Tary
bos susirinkimai buvo sušau
kti ben trys. Viename susi
rinkime dalyvavo ir Amalga
meitų prezidentas S. Hillman. 
Susirinkimuose buvo daugiau 
šia svarstoma apie dabartinę 
kriaučių sunkių padėti ir da
bartinį streikų, kuris vedamais 
International firmoj. Streikas 
eina Sėkmingai nors firma ir 
deda visas pastangas jį sulau
žyti; taipgi daro visokias pro
vokacijas, bet sužvejojo per tų 
laiką liktai 43 skebus, bet iš 
senų darbininkų nė vieno dar 
negavo; bet ir skebai pradeda 
nerimauti. Dabar firma išlip- 
džiusi atsišaukimus, kuriuose 
kviečia darbininkus eiti dirbti, 
bet streikieriai tik pasijuokė 
iš tokių firmos skymų. Kaip 
streikieriai, taip ir unija nu
sistatę dėt visas pastangas, 
kad streikas butų laimėtas, ne
žiūrint kiek ilgai tęsis ir kiek 
kaštuos; ^bet tikimąsi, kad 
streikas trumpoj ateity bus 
laimėtas.

Biznio agentas kuris rapor
tavo, kad ready-made sezonas 
jau baigiasi ir jau prasideda 
special eiti, nes iš unijos jau 
išsiųsta daug kirpėjų, bet abel- 
nai kriaučių padėtis neperge
riausia. Organizacinis vajus 
eina sėkmingai, keletas skebi- 
nių šapų jau suorganizuota, 
kurios pasirašė po visais uni
jos reikalavimais. Išdavus 
biznio agentui raportą, neku- 
rie komunistėliai pradėjo duot 
užklausimus ir užmetimus ant ... . v.Abiznio agento ir unijos virši
ninkų, bet gavę tinkamų atsa
kymų nutylo it musę kandę.

Į šį susirinkimų buvo atsi
lankęs drg. " Linkarta, kuris 
tik ką laimingai sugryžo aplan
kęs Lietuvą. Taigi d. Linkar
ta ir buvo paprašytas, kad 
paaiškintų ką matė (Lietuvoj. 
Linkarta trumpai papasakojo 
įdomių ir juokingų dalykų taip 
gi patarė, kad kurie tik išsi
gali, kad aplankytų Lietuvą.

Tuo susirinkimas ir užsibai
gė apie dešimtų valųndų va
kare. Susirinkimas buvo ga
na gyvas ir skaitlingas, nors 
oras buvo gana panašus į lie
tų. Taigi dabar lietuviai kriau
čių; matote skirtumų susirin
kimuose praeitų kelių metų ir 
uų. Prie šios lokalo valdybos 
susirinkimai esti skaitlingi; 
daug ko aptariama ir laiku 
užbaigiama. Taipgi artinasi

-j— 
dalykas einasi no apie unijų 
blogumų, kiek rupi konkuren
cija, kurios neorganizuotų dar 
bininkų operuojama pieniny
čia negali atlaikyti.

šioks toks suvaržymas yra. 
Pieno išvežiotojai dirba ant 
komiso. Kuodaugiau kostume- 
rių kauna, tuo daugiau uždir
ba. Tuo budu nuolatos tarp 
darbininkų eidavo didelė kon
kurencija, būdavo nuolatiniai 
susikirtimai, , net ir peštynės. 
Tų nesutikimų tarp pačių dar
bininkų pašalinimui ir yra įve
sta tai, kad vienas darbinin
kas negali gaudyti ir atkalbi
nėti kostumerių nuo kito dar
bininko. Tokis tatvarkymas 
pašalino nesutikimus tarp pa
čių <Uirl>iniiikų. Bet k<xlta

ne Unija, bet netikusi komisų 
sistema, kurių palaiko palys 
samdytojai.

TEISĖJAI LYLE PERKEL
TAS KITON VIETON

Teisėjas Lyle, kuris būda
mas Max,well policijoj teismo 
teisėju (o taipjau ir kitose
vietose) pagarsėjo reikalavi
mu iš areštuotųjų užsistatyti
nesvietiškai dideles kaucijas,
dabar tapo perkeltas į naujų 
policijos teismų Pekin teatro 
triobesy, prie 27 ir State gat
vių. Jis buvo perkeltas civi
liu teisman, bet užgirdęs tai jis 
skubiai sugryžo iš atostoj^ų, 
kurių nė nebaigė ir maldavo 
duoti jam policijos t teismo tei
sėjo vietų.

Naujojo teismo distriktas 
bus nuo 26 iki 39 gal v. ir nuo 
Michigan ežero iki Chicagos 
upės.

/ Smulkios Žinios
P. M. Sadler, aptiekorius iš 

Davenport, la., kuris buvo at
važiavęs į Kiwanis kliilbo kon
vencija, liko užmuštas Edge- 
water Beach hotely, kur jis va
žiuodamas elevatorių sukrito ir 
pakliuvo tarp elevatoriaus ir 
sienos.

Glen Elly miestelis 1,128 bal
sais prieš 916 balsų nutarė ir 
toliau neleisti rodyti krutamuo- 
sius paveikslus sekmadieniais. 
Tuo budu miestelis neteks gra
žaus teatro, kurį rengėsi pabū
davote sindikatas, bet su -sąly
ga, kad butų teista laikyti at
darų ir sekmadieniais.

IŠVOGS DEGTINĘ.

Du plėšikai užpuolė David 
Bolin aptieką prie 34(X) W. 16 
St. ir pasiėmė 46 bonkas skir
tos vaistams degtinės ir $150 
pinigais.

John Dunn yra 70 metų am
žiaus, iš jų 50 metų sėdėjęs ka
lėjime, bet vistiek neiškenčia 
nebandęs atlupinėti spinaš. Jis 
vėl pakliuvo South Chicagos 
teisman, kur tapo atiduotas 
jury už įsilaužimų ir apiplėši
mų John Wyma namo prie 653 
W. 117th PI. Metai atgal jis ir
gi buvo pakliuvęs į tų patį teis
mų, bet buvo pasiųstas Oak 
Forest senių prieglaudų, nes 
buvo manyta, kad negyvens il
giau kaip kelis mėnesius.

SKUNDŽIA SAVO VYRĄ

Mrs. Margaret L. Scoficjd, 
kuri persiskyrė su savo vyru 
Armand L. Scofield, prezidentu 
American Sash and Door Co., 
šešetų metų atgal, dabar savo 
buvusį vyrų patraukė teisman 
ir reikalauja $25,000 atlygini
mo už sulaužimų prižadų. Ji sa
ko, kad jis prižadėjęs jų išnau- 
jo vesti, bet paskui pradėjęs 
jos vengti ir savo prižado neiš- 
pildęs. Vyras gi sako, kad po 
perskirų jis daugiau visai nesi- 
meilinęs prie savo buvusios pa
čios.

S o t a »
DZŪKAS LAMDYS LENKĄ

Subatoj, rugsėjo 19 d., Uni- 
versal Atletikos kliube (814 
W. 33 St.) drapiežnas dzūkas 
rengiasi atsiteisti su Tom 
Bolewicz’u. Dzūkas tų lenkų 
taip mėgsta, kaip šuo katę. 
Mat, RpkKvicz buvo sprendėjas, 
kuomet dzūkas ritosi su Požė
la ir paskelbė Požėlų laimėto- 
jum. Už tų “gerų” jis žada 
lenkų ant matraso taip patran
kyti, kad pastarasis atsimintų 
jį ir “bočių” būdamas.

Be dzūko ir Rolewicziaus ri
sis dar K. Levickis su La 
Bouche ir Dudinskas su J. Ma-
šonu.

Pradžia 8:15 vai. vakaro. N.
___________ ;______i

Lietuvių Rateliuose,
Vaičkaus dramos teatras

Antram iš •eilės vaidinimui, 
kuris įvyks rugsėjo mėn. 20 
d., teatras patieks Chicagos 
publikai nepaprastai gražų ir 
įdomaus turinio veikalą. Pap
rastai musų scenos veikalai 
atvaizduoja kaimiečių gvyeni-1 
mą, bet veikalas “Gyvenimo* 
bangos” yra visiškai kitoniš- * 
kas. Jo turinys paimtas iš 
Lietuvos inteligentų gyvenimo. 
Jame figūruoja net musų iš
tvirkę, • sudemoralizuoti dvar
poniai. Trumpai bet aiškiai 
atvaizduoja lietuvių inteligen
tų gyvenimų Petrapily, jų gy
venimo tikslų ir siekimus. Vei
kale 8 veikiantieji asmenys, 5 
vyrai ii’ 3 moterys. Moterų 
tarpe pamatysim naujų artis
tę', pakol kas dar nedalyvavu
sių Vaičkaus •dramos teatre — 
Izabelį, Svirmickienę. Pirmame 
savo debiute ji išeis dvarpo- 
nės Daugėlienės rolėje. Uos pa
viršutiniška išvaizda ir, bal
sas labai atatinka tai rolei. 
Teatro premjerė P. Tendžiuly- 
tė grakščios franeuzes-pary- 
žietės rolėje. Įdomu bus pa
matyti J. Gulbinienę, iki šiolei 
vaidinusių tik senų roles, jau
nos įsimylėjusios mergaitės ro
lėje. J. Briedis, kurs praeitų 
sekmadienį žydo Faibčiko rolė
je stačiai sužavėjo publikų, šį 
kartų vaidins idealisto literato 
rolę. D-ro žiogo rolėje —M. 
Kasparaitis. Tarno Petro Bu
roko rolėje — Širvis. Dvarpo- 
nio Daugėlos rolėje — J. Vai
čkus.

Kaip matyti veikalo įdomu
mas ir sąstato rimtumas užtik
rina gražinusį pasisekimų, y.

Town of Lake
Peoples Stock Yards State 

bankas labai smarkiai auga, 
nes jau tame budinke nebeiš
sitenka; pradėjo budavoti už
pakalyje senojo kitą budinkų, 
ant Gras Avė., tai kaip prie- 
.das prie senojo budinko. Šitas 
bankas turi būt didžiausias 
South Wtsl ir South Sidc ban
kas.

Apvogė Benošiaus aptiekų
Žinomo aptiekoriaus Beno

šiaus aptieka, prie 46 ir Ash
land Avė. tapo apvogta. Vagi- 
liai mntoinai įojo per- beizmen- 
tą. Viso nuotolių padaryta 

ant $300. čia pat radosi laiki- 
rodininkas Chas Kinderis, ku
riam irgi išnešė daug laikrodė
lių ir kitų mažų daiktų.

. _____ _________*

Čia. buvo suimti jauni vagi
liai ,kurie slėpėsi 1810 W. 46 
St. Policija vartojo bombas 
prie suėmimo tų keturių jau
nų plėšikų, kurių visi yra len
kai. —P. G.

1 ,
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į (Tąsa ant G-to pusi.)

LIETUVON

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, didžiausius pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
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 prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago. III.

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupomu

Maišytos plunksnos .... 69c. svarui 
Žąsų plunksnos ..... ,.... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.5,9 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.18 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St., Chicago 

b • ■ .... ....... .................... .

Tik ką atėjo Kultūra No.
7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

______ r—.dabar yra išgy- 
domos, vartojant 
naujausį Euro- 
pinj gydymą ir 
čirškiant gyduo-

I \ les . tiesiog į
V kraują, sykiu su

«/ kitomis gyduo-' B ė mis dėl viduri-
jbMl pių gydymų. Jos 

visos yra ne- 
kenksmingos ir 

stiprią gy- 
dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipei žinomas vokiškas 606 
ir 914. Muhu inHtitutc Vile t. u. i 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 ftrubelius, 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 nietų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai jeiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums paęplbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčidj nutf 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. NedėMomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dien<.

Lincoln Medicsrt institute
DR. BOWliS, Specialistas ir

( Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
(Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Dykai nuo chisulio ir nuo 
augštos temperatūros /į 

kenčiantiems ,
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tum^t ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chrpniika Asth- 
ma arba augita temperatūra, jų» priva
lote reikalauti dykai iibandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klirnaii 
jųa gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gitos temperatūros, musų metodas pagel
iais jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos {kvėpuojančių gyduolių. opium? 
prirenghnų. "patentuotų _ durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam rnufu iėkaAčtaiM. kad musų meto- 
Jas yra paskirtas prašalint! visus neguli
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
'i>uroxytmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarba, 
kad tiepraieidus bent vienų diena. Rašyki
te tuojaua ir pradėkite metodą tuojau. Ne- 

' nųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai Ainndiąn — jums nereikia, 
mokėti nei už psftfb ženkleli.

Dykai bandymo kuponas
Frontier Asthma C«»., R m. 6R C.

Niagara and Hudson Sts., Butialo. N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jucų ma- ' 

todo pas: i

-------------- ----------------- !

Nauja Naujieny Stotis
North Sidčs Nauji^n iečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie- 
čiai galės gauti kasdien, nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
Noclh Avė. ir Kedzie Avė.

x Naujienų Admiit tracija
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SVEIKA VIENį DIENį 
LOVOJE TRIS

Lietuvių Rateliuose Pranešimai JIESKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuc 5 pusi.)

Toks buvo gyvenimas 
Mrs. Hollister iki ji pradė
jo vartoti Lydia E. Pink- 
bam’s^Yegetable Compound.

Dar naujos draugijos
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURftK

ir
IEŠKAU partnerio į bekarnes biz

nį — vienam biznyje persunku, per
tai reikalingas partneris. Biznis/yra 

reikalą patirsitegeras — plačiau
vietoje.

Kreipkitės
Naujienų

Box
3210 So. Halsted St

Skyrius, 
253

VYRŲ
REIKALINGAS ant Tarankis 

duonkepys, turi būt patyręs 
tame darbe. Kreipkitės po pie
tų. 11926 S. Halsted St. 

Tel. Pullman 5444

Wyondotte, Mich. — “Kaip mano 
kūdikis gimė aš nedirbau savo namų 

Terre Houte, Indiana. — “Aš bu- 
mčnesius ir vos tik 
galėjau prižiūrėti 
savo kūdikį. Aš 
visuomet turėjau 
skausmus savo de
šiniame šone ir bū
davo taip blogai, 
kad aš vos tik ga
lėjau pakentėti. Aš 
būdavo jaučiu vie
ną dieną geriau, o 
paskiau blogiau 
darbo per šešis

per tris ar keturias dienas ir turėda
vau gulėti lovoje. Vieną dieną atėjo 
atlankyti mano motina kaip aš jau
čiuosi ir jai draugė pasakiusi, kad ji 
pabandytų vartoti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound. Sekamą 
dieną aš nusipirkau vieną butelį ir 
kol išvartojau pusę, aš jau įgavau pa
lengvinimą. Kaip aš pasveikau, tuo
met nuėjau pas daktarą ir jis pa
klausė, kaip aš jaučiuosi. Aš pasa
kiau jam, kad aš vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, jis 
pasakė, kad niekam nekenkia jas 
vartoti. Aš visuomet rekomenduoju 
Vegetable Compound kitoms ir visuo
met turiu namie butelį tų gyduolių”. 
Mrs. Henry Hollister, R. F. D. No. 1, 
Box 7, VVyandotte, Mich.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra atsakanti gyduolė vi
soms moterims. Pardavimui pas ap- 
tiekorius visur.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimai

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yarda 1741 ir 4010
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. lafayette 0727

SKYRIUS
4904 VV. 14th Str., Cicero. ;

Tel. Cicero 8094 
/ . I

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
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 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

akuše- 
kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

patar- 
visokio-

st., kampas 31 gal.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Jų atstovai dalyvaus surengime 
spalių 9 d. masinio mitingo.

Be ankščiau paskelbtų drau
gijų, įstojusių į Vilniaus Vada
vimo Komitetą, tenka pridėti 
dar keletą, būtent: Bridgeporto 
Lietuvių Politikos ir Pašalpos 
Kliubą, kurį atstovaus p. Anta
nas Zalatorius ir Jonas Petkus;

• f .Lietuvių Laistės kliubą su savo 
atstovais Jonu Jurijonu ir L. 
Navickiu; Draugystė Palaimin
tos Lietuvos su atstovais p. K. 
Buožiu ir K. Pocių.

Kaip jų (baugijos taip ir šie 
asmenys yra darbštus, pasišven
tę musų tautos reikalams ir, 
beabėjo, nemažai prisidės prie 
parėmimo Vilniaus lietuvių jų 
nelygioj kovoj už laisvę.

Kitos Chicagos lietuvių orga
nizacijos, tikimasi, irgi neužilgo 
prisius savo atstovus į Vilniaus 
Vadavimo Komitetą, kurio atsi
šaukimas tuo reikalu tilpo ne
senai

Kas sąvaltę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pdkidėk j 
Naujienų Spulką. Čia Jūsų 
pinigai dauginsią kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia Jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad apuikoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus gulite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iŠ savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsnkomingl ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Naujienų Spulkos šėrininkų meti
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 18, 7:30 vai. vakare, Naujienų 
name. Visi šėrininlęai malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime.

V. Mišeika, Sekretorius.

laikraščiuose.
— Report.

Brighton Park
Persikėlė.

Chas Kinderis, žinomas 
rodininkas, persikėlė iš 
of Lake į Brighton Park, 2422 
W. 17 St. Toj apielinkėj, sa
ko, trūksta grro laikrodininko.

’Cbas Kinderis gi pilnai už
ganėdintas vietos gyventojais. 
Savo teisingu patarnavimu 
Chas Kinderis yra vienas iš 
teisingų biznierių ir be to ge
ras mechanikas. —P. G.

Roseland

laik-
Town

švę

juoko 
begičjo

Sakavi- 
su Fred 

Nežiūrint, 
priešas ir daug

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDA! kambarys dėl vie

nos, ar dviejų merginų arini 
vyrų, kurie nevartoja naminė- 
lės. Arti karų linijos. 1 lubos

4440 So. Campbell Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI"
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & €OAL 
PIANO MOVING EXPERTS

Long distance handlin^.
Turime daug metų patyrimą. , 

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

REIKIA molderių, darbas už 
miesto. Kompanija užmokės ke
lionę, duos užlaikymą ir mokės 
$8 į savaitę. Atsišaukite: Stand
ard Employment Agency, 601 
W. Madison St. Basement Office X 1

PARSIDUODA Grosernė už pusę 
kainos, stakas geras, įtaisymas ge
ras; biznį darau per 18 metų, parda
vimo svarbi priežastis, patirsit ant 
vietos. Kas nupirks, darys gerą biz
nį; nereikės kitam dirbti tik pats dėl 
savęs. Katrie norite gerą biznį, pa 
skubėkit, ba per 3 dienas turi būt 
parduotas. Kas pirmas tas laimės. 
Arba mainysiu ant loto ar kas ką 
turite ant mainų.

Atsišaukite
2862 W. 38 St.

AUTOMOBILIAI

Birute. Birutės repeticijos įvyks 
17 d. rugsėjo,.8 vai. vak., Mark White 
S(|. 30 ir So. Hal :ted. Dar nauji na
riai gali piisira’iyt. Vėliau nebus 
priimami. Valdyba.

Lietuvių Tautiška parapija prie 35 
ir Union Avė. parengė didelį bazarą, 
kuris atsibus per tris vakarus į sa
vaitę: Seredoj, Subatoj ir Nedėlioj. 
Prasidės Subatoj, Rugsėjo 19 d.; 1925 
m.,'7 vai. vakare. Malonėkite visi 
atsilankyti. Komitetas.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS':
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tol. 
Boulevard 9668).

Jaunosios Birutės susirinkimas ir 
pamokos, dalyvaujant p. P. Sarpaliui 
įvyks šaindie 7 vai. vak. Mark White 
Sųuare svet. Prašotr.i visi dalyvauti.

Organizatorius.

Gerbiami Kliubai — Draugijos ir 
Dramatiškos grupės; malonėsite nesi
rinkti veikalo “Žentas Iškilmėje”, 
nes minėtą veikalą statys scenoj 
spalio 17 d., 1925 m. M. Meldažio sve
tainėje Lietuvių Evang. Liut. pašal
pos draugystė. Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks šiannie, Sept. 17 d., 8:30 
v. v. Mark White Sųuare svetainėj.

žmonės sapnavo ir sapnuos,; 
pasakojo savo sapnus kits ki- ( 
tam ir pasakos ir; pagalios, ari 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums 
malonu,

Rugsėjo 10 d. iStrumilo 
, tainėje įvyko ristynes ir vogų 
kilnojimas.

. Pirmiausia ritosi ,L. Mengela 
su B. Augunu. MėngeJa parito 
Auguną pirmą sykį į 52 mi
nutes, antrą sykį į 34 m. Nors 
Mengela dar pirmą sykį rito
si, bet pasirodė labai gerai, ir 
žmonės turėjo - daug 
kaip ristikas Augimas 
nuo matraso.

Antra pora Frank 
čia, 195 sv., ritosi 
Malzel, 219 svarų, 
kad Frenkio
sunkesnis, Frenkis jį parito į 
21 minutes. D. Dudinskas rito
si su Gust Štamas 30 minutų 
be pasekmių.

Boto Frank Norkus kilnojo 
sunkias vogas. Jis stebino pub- 

j liką savo didele spėka, pav. 
ant savo kojų laikė pakėlęs 12 
vyrų. Norkus padaro tą, ko 
kitas padaryti negali. Užtai jį 

j publika myli.
Nors nebuvo daug garsinta, 

i bet publikos prisirinko nema
žai, nežiūrint, kad tą vakarą 
buvo labai šilta. Matyt,, rose- 
landiečiai sportą myli. Butų 
gerai, kad ir daugiau su spor
tu pasirodytų, tiktai

9
Susirinkimas, Kas link Švento 

Kazimiero Lietuviškų Kalinių, Chi
cago, III. Yra šaukiamas per Susi
vienijimą Lietuvių Rymo-Katalikų 
Dr-jas, pėtnyčioje.s Rugsėjo-Sept. 18, 
1925. Susirinkimas prasidės 7:30 va
landą vakare, Lietuvių Auditorium 
salėje, 3131-33 S. Halsted St.

Komisija.

reikėtų 
laikraA-visiems yra garsjntį jr lietuvių _____

kada sapnuojasi geri į 5įllose> 0 ne vįen tik pasiten- 
sapnai ir, kad jie reiškia mums l kinti anglų kalhoje piakatais;
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai.

pri-

1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

lietuviai myli ristynes, nes jie 
ir iš Lietuvos yra įpratę ris
tis. —Sportą Mylintys.

ANTANAS ZALATORIUS

Pasižymėjęs Chicagos lietu
vių veikėjas p. Antanas Zalato
rius įėjo į Vilniaus Vadavimo 
Komitetų ir tuo budu tiesiogi
niai ir aktyviai stojo į mūšų 
sostinės rėmimo darbą.

P-as Ant. Zalatorius yra pir
mininkas Auditorijos Bendro
vės, kurios nesenai pastatyta 
svetainė puošia Chicagos lietu
vių koloniją. Jis taipogi stovi 
priešaky ir daugelio kitų drau
gijų. — Rep.

.................................. ■ ■■ ..................."S
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. 
b

PARSIDUODA mašina Dodge Ro- 
steris vienuolika rr/ėnesių vartotas, 
inžinas dirba kaip naujo ir atrodo 
gerai, atiduosiu tik už $300 ir garan
tuosiu per 3 mėnesius.

Savininkas «
4535 So. Fairfield Avė.

1 lubosJ

“PARDAVIMUI ’
800 GROJIKUS PIANAS 

Moderniški keisai, gerame pa
dėjime, parduosiu už $130 cash 
arba $W į mėnesį, su plačiu 
benčium ir 103 roleliai.

2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, cigarų, groserio, ice 
creamo, biznis geras, pardavi
mo priežastis, apleidžiu miestą.

Atsišaukite:
5255 Wentworth Avė.

Tėmykite spekuliantai ir 
visi ieškotojai

Parsiduoda arba išsimaino naujas 
mūrinis bildingas, 3 flatai, 2 po 5 
kambarius, 1—3 kambarių. 3 ofisai 
ir didelis Storas. Namo savininkas 
turi tą bučernę ir gyosernę, biznis 
vertas $4,000, 3 karų mūrinis gara
žas, lotas 30x150, rendos neša $400 
j menesį. Geriausia vieta apie Mar- 
(juette Parką. Priežastis pardavimo 
labai svarbi. Parduosiu už $2,000 
pigiau negu kainavo. Cash reikia 
tik $10,000. Kartu perkant namą ir 
biznį. Morgičius 'rendos pačios pa
baigs mokėti. Namas randasi, 2419 
W. Marųuette Rd., arba matykit

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė.

PARSIDUODA —
Grosernė, geroje vietoje. Ren- 

da $40 j mėnesį.
Adresas:

3432 So. Morgan Street

BARGENAS! Pardavimui prie, 
4543 So. Union Avė., 2 flatų medi
nis namas ir garažas, gerame padė
jime. Yra gasas, elektra, vanos, kar
što vandens šildymui tankos ir bal
tos sinkos, kaina $5,500, lengvais iš
mokėjimais.

M R. MILLER
Phone Van Buren 5815

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bučernė ir grosernė su nauju mūri
niu namu lietuvių apgyventoj apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas. per septy- 
nius metus. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. (

Atsišaukite:
2859 W. 40th Street

PARSIDUODA vasarnamis (som- 
mer resort) ir farma, ant gražaus 
ežero kranto, Wisconsino valstijoj, 
125 mylios nuo Chicagos, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant Chicagos 
propertes, galima pirkti viską sykiu 
arba atskirai.

F. J. SZEMET,
4010 So. Albany Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee AV. Haymarket 1018 
461 N. Halsted $t. Haymarket 4221

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
— Gal Reikia Ahglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimus tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės: ,

ROKAS.STEPONAS
3210 So. Enierald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Piumbing Supply Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

JIESKO DARBO
_______________________ I PAJIEŠKAU darbo į keptu

vę. Galiu dirbti prie duonos
PRANEŠIMAS VISUOMENEI! keksų.

ir

PARDAVIMUI bučernė, gro
sernė, daržovių krautuvė, gero
je, vietoje, ilgas lysas, gerame 
padėjime.

Atsišaukite:
8256 So. Halsted St.

PUIKIAUSIA KRAUTUVĖ parsi
duoda, Lietuvių apgyventoj vietoj, 
cigaretų, cicarų, aiskryminė, saldai
nių, mokyklos reikmenys, pančiakų ir 
reikalingų drabnų daiktų. Parsiduo
da auction sale (arba licitacija) City 
Hali korte ant 7-to augšto, duris 126, 
teisme už pusę kainos, $1900, 
daugiaus duos to bus.

VAC. JONIKĄ
2002 Canalport Avė.

kas

PARDAVIMUI —
Barberne ir pulruimis, lietu

vių distrikte.
Atsišaukite:

3601 Emerald Avė.

BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI bučernė ir tfroser- 
nė iš priežasties turėjimo dviejų biz
nių, nes dviejų biznių negaliu apžiū
rėti, todėl vieną priversti parduoti į 
trumpą laiką. Atsigaukit greitai, 
nupirksit pigiai.

4602 So. Rockwell St.
I.afayette 8189

PARDAVIMUI tik už $4000 
kampinis namas. Krautuvė, 4 
kambariai, 2 karų garažas, lo
tas 35x125, $500 įmokėti ir 
kraustykis, vieta gera dėl vi
sokio biznio. 5759 So. Robey 
St. Savininkas bus ant vietos 
Sept. 19-20 ir 21. Imsiu auto 
mobilių už mokestį. Laišku an
trašas: H'. Mockus, Gen. Del.

Niles Center, III.

Pardavimui grosernė,* vaisių, 
daržovių krautuvė, randasi labai 
geroje lietuvių kolonijoje.

I 4127 Archer Avenue

PARSiDUODA ice cream, 
saldainių, ir kitų smul
kmenų krautuvė. Lietuviais 
apgyventa apielinkė.

1437 So. 4^th Ct. Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė geroje 
vietoje ir už gana prieinamą kainą. 
Biznis randasi apgyventoje vietoje 
įvairioms tautoms. Biznis yra ne
šąs pelną. Taipgi sykiu parsiduoda 
bučernes fixtures, nes šita vieta yra 
tinkama de| bučernės ir grosernės.

821 W. 34 St.

2 AUGŠTŲ, pusiau medinis 
pusiau mūrinis namas, rendos 
į mėnesį, $50, kaina, $2700. 
Mūrinis namas 2 augštų, kaina 
$4800, rendų į mėnesį, $55. 
Yra gasas, elektra ir kiti visi 
parankumai. Parduosiu abudu 
sykiu arba po vieną. Atsišau
kite po 7 vai. vakare.

Mrs. T. H rody, 
1907 Canalport Avė.

NAMAI-2EME MORTGECIAI-PASKOLOS
KAS NENORITE turčiams ver

gauti, imkit šį biznį, o neturėsit bo
so ant savo galvos. Tai yra moky
klos daiktai, groserio ir visokių 
smulkmenų. Prieš mokyklą, sena 
vieta; daugiau patirsit ant vietos.

Atsišaukite
3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Geras biznis ir geroje 
apielinkėje. Parduosiu ne
brangia kaina.

P. H. BAUMGORTĖN, 
4106 W. 63 St.

šiuomi pranešu, kad aš, Ku
nigas Žukauskas, įpėdinis Vys
kupo Mickevičiaus, išvažiuoju 
jį rytines valstijas su misijomis. 
Busiu 
čianw, 
darbe.

dėkingas tiems tautie-
kurie pagelbės mano

Kun. Žukauskas.
Generališkas Misionierius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJĖŠKAU Vinco Jakaičio, pir

miau gyveno Chicagoj. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kiti jį pa
žįstanti praneškite šiuom adresu:

VINCAS JAKAITIS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI

J. ARMALUS 
1500 So. 51st Avė. 

Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pigi renda, 3 gyveni
mui kambariai, yra daug stako, 
greitam pirkėjui .už pigiausią 
kainą, lietuvių kolonijoj.

Tel. Canal 6719

NEPAPRASTAS BARGENAS! 
Parsiduoda 4 flatų mūrinis na
mas dviejų metų senumo, ran
dasi prie Campbell Avė. ir 64 
gat. Aržuolo trimingai; metinė 
renda $3120. Kaina tiktai $2500 
Dviejų aukštų mūrinis namas 
vienų metų senas 5-5 kamba
rių, steam apšildomas, viskas 
aržuolo trimingai, randasi arti 
Kedzie ir 56. Renda $130 į 
mėnesį. Kaina tiktai $12000 ir Į 
šiaip gerų bargenų randasi. 
Lotų ir visokių namų.

Z. S. MICKEVICE 
2423 W. 63rd St.

Prospect 4345

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzde Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

REIKIA DARBININKO .
MOTERŲ

PARDAVIMUI delikatessen 
štoras tarp Rooming House — 
biznis yra nešąs gerą pelną, nuo 
$35.00 iki $60.00 į dieną.

1407 W. Adams St. 
Tel. Haymarket 0705

REIKIA patyrusių moterų 
! sortavimui popierų atkarpų. | 
Continental Paper Grading Co.

1451 So. Peoria Str. PARDAVIMŪI —
Saldainių krautuvė ir fikče- 

riai ir 2 kambarių rakandai. At
sišaukite tuojau, (j krautuvę).

1808 W. 46th St.

REIKALINGA jauna mergaitė į 
! Real Estate ofisą. Turi mokėti var- 
, toti tiprewriterį. 
Iir daugiau į savaitę.

11 iki 3 po pietų.
J. NAMON, 

2418 W. Marquette Rd. 
arti Western Avė.

Mokestis nuo 
Matykit

$15 
nuo

PAIEŠKAU apsivcdimui au
gu sįos, doros merginos arba 
našlės, aš esu vaikinas, 36 me
tų amžiaus, amatninkas, ma
lonėkite su pirmu laišku ir pa
veikslą prisiųsti. N. N. 
1739 So. Halsted (St. Box 611

PAJfišKAU apsivedimui merginos 
ar našlės nuo 85 iki 40 metų, be skif- 
tunho tikėjimo. Su pirmu laišku ma
lonėkit prisiųsti savo paveikslą, 
ant 
esu

. i 0

pareikalavimo bus gražintas. AŠ 
40 metų vaikinas . Atsišaukit į

i
Naujienų Skyrių 

Box 254 
3210 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU i
> VYRŲ
LIETUVIAI angliškai kalbanti, 

17—30 metų, mes duosime jums dar
bą, už $18—40 j savaitę, prie gele
žinkelio telegrafų, % patyrę gauna 
$165 į mėnesį ir daugiau. Patyri- 
jnas nereikalingas, veikit greit. At
dara vakarais, 220 So. Saatc St., 
Room 1430.

PAIRSIDIJODA Restauranas 
senai išdirbtas biznis. Aplink 
dirbtuvių,' lietuvių kolonija. 

! Parduosiu iš priežasties ligos.
3711 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, biznis gerai išdirb
tas, visokių tautų apgyventa; 
parsiduoda greitai ir pigiai.

2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2REIKIA į aptieką jauno pa- 
gclbininko arba asistento. Atsi- (baltų) Barber shop, 
šaukite tuojaus. , į bariai pagyvenimui.

Westwood Drug Co. Kreipkitės:
7058 So. Western Avė’. 1613 So. Halsted

EXTRA
Oras atvėso, stengkimes kuo- 

greičiausiai į biznį, biznis tai ne
paprastas darbas .Mainau gerą 
ir seną bučemę ir grosernę į 2 
ar 4 pagyvenimų namą, neski
riant j medinį ar mūrinį, ir ne
skiriant miesto dalies. Pasi- 
skubinkit. S.’ Markūnas, 11930 
S. Lowe Av. Tel. Pullman 5089.

PARDAVIMUI 3 lotai, prie 
Talman Avė. j pietus nuo Ar
cher Avė. Kainavo $3000 par
duosiu už $1800. Gatvės ištai
sytos ir apmokėtos.
Consumers Flour and Ceriai 
Company, 127 N. Dearborn St.

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NOKTA SIDĘ

Sena medžių auginimo įstaiga išpar- 
duos 97 medeliai* augusius lotus, ne
toli elevatorio stoties, golf, bulvaro, 
akro kaina $995, išmokėjimais, pui
kus investmentas. Kreipkitės į Nau
jienas, 1789 So. Halsted St., Box 608

BARGENAS — PUSDYKIAI
I Wentworth, netoli Garfield Blvd. 

2 augŠtų mūrinis, krautuvė ir 5 
kambariai augštai, yra vana ir elek
tra, medinė cottage ir 2 karų gara
žas iš užpakalio. Nupirksite už ge- 
riaųsį greitą pasiūlymą.

Tel. Wellington 3814

kėdžių I ]---------------- '
4 kam- ruimų /bungalow,

St.

PARDAVIMUI puikus naujas dide- 
, visas kieto 

medžio išbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. 
įmokėti $2,000, kitus kaip vendą. Ma
lonėkite pamatyti. Savininkas 

5221 So. Sawyer Avė.

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

tK , , ....... ...
/HHmnininiTrnrrm

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 Šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje kietose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted S*t., Chicago, UI. 
(kamp. 38-Čios gatv., 2-ros lubos) 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Didelėse Išdirbystčse
COYNE

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITfiS 
Elektros Ekspertui Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 j Savaitę
Pilnas kuisąs j trumpą laikų.. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, III., Dept. L16


