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Komunistai protestuoja prieš 
Sovietu terorą

Pilietinis karas Kinuose
Centralinės vąldžio jėgos paė

mė Huangtu miestą, netoli 
šanghajaus

■ I ! ~>IĮWl IW*»I Ilgi.1, I, ll l.ll'l"

Arbilracijos protokolas pa
duotas Tautą Sąjungos 

plenumui priimti

Britanija atsisako padėti 
karaliui Husseinui Lietuvos žinios

Lenkai militarizuoja oku 
puotą Lietuvą

Graikijos ministerių kabinetas 
rezignavo *

Komunistai protestuoja 
prieš Sovietą Val

džios terorą
irRusų, Vokiečių, čekoslovakų 

kitų kraštų komunistų vadai 
kviečia viso pasaulio komu
nistus protestuoti.

opozicijos

BEhLINAS, spalio 1. — Ru
sijos, "Vokietijos, Čekoslovaki
jos ir kitų Europos ir Azijos 
kraštų komunistų, 
vadai vakar paskelbė labai sen
sacingą dokumentą. Tame do
kumente tie komunistai pro
testuoja prieš sovietų valdžios 
terorą, smerkia jį aštriausiais 
žodžiais ir apeliuoja į savo 
draugus, viso pasaulio komu
nistus, kad jie paremtų pro
testą ir* padėtų daryti spaudi
mo Maskvos vadams, idant jie 
paliautų savo terorą prieš dar
bininkus ir sąžiningus komu
nistus, kurie tuo ar kitu klau
simu yra kitokios nuomonės, 
negu kad Maskvos diktatoriai 
diktuoja.

Atsišaukimas pasirašytas žy
miausiųjų minėtų kraštų ko
munistų darbuotojų. Rusų var
du pasirašę trys komunistų or
ganizacijos, x žinomos vardu 
“darbininkų opozicija,” vadai. 
Vokiečių komunistų vardu pa
sirašę Tueringer, Lauterbach 
ir Harz. Čekoslovakų vardu — 
Berger. Indų vardu — Akbar; 
ir daugelis kitų kraštų nepar 
tenkintų koųiunistų vadų.

Atsišaukime taipjau pasako
jama, kad Bušų komunistų 
partijos “darbininkų grupė,” 
taip vadinama komunistinė 
opozicija, susidedanti išimti
nai iš darbininkų komunistų. 
.Joj nesą jokių sovietų valdi
ninkų, jokių sąjungos biurok
ratų, jokių oficialės partijos 
valdininkų. Ta grupė esanti 
žiauriai sovietų valdžios per
sekiojama ir todėl priversta 
laikyti slaptą organizaciją, per 
kurią ji vedanti savo 
nistinį švietimo darbą.

kų batalionai ir 3 I kavale- 
i i jos eskadronai, š. m. spalių 
mėn. pabaigoj jau busią su
formuotos trys brigados, po 
vieną Vilniaus sričiai, Novo- 
gruoko ir Voluinės vaivadi
joms.

Korpuso tarnyba busianti to
lygi kariuomenės tarnybai. 
Korpuso sudėtis busianti pa
pildoma einant bendru mobi
lizacijos keliu, tik naujokai, 
kurie busią paskirti tarnauti 
korpuse, busią šešis mėnesius 
mokomi specialiuiuose batali- 
įonuose. Korpuso karininkams 
ir kareiviams busią suteiktos 
tam tikros tarnybinės privile
gijos.

PEKINAS, Kinai, spalio 1.
Oficialiu pranešimu centralinės 
(Pekino) valdžios kariuomenė 
paėmu? Huangtu miestą, šan- 
ghajaus fronte.

[Huangtu yra apie penkio
lika mylių į vakarus nuo Šan
chajaus miesto, dėl kurio dvie
jų provincijų, Čekinngo ir Ki- 
angsu valdytojai vfda kovą. 
Centraline Pekino valdžia ko
voj remia Kiangsu valdytoją 
Či llsie-juaną, prieš čekiango 
valdytoją l.u Jong-hsiangą].

Pranešama taipjau, kad Čin- 
vanglao uoste buvęs nušautas 
Mandžurijos aeroplanas. 

• 1 • •
čangas paėmė čihli pro

vincijos miestą
TOKIO, Japonija, spalio L— 

Telegrama iš Mukdeno prane
ša, kad
cen tralinę Kinų valdžią 
džurijos 
lino kariuomenė paėmus 
provincijos miestą Kienšaną,
penkiolika mylių nuo Čihli- 
Mandžurijos sienos.

Siūlo didelius pinigus už 
Kinų prezidento galvą'

čang Tso-linas siūlo po 
tą tūkstančių Meksikos 
rių už Kinų prezidento 
Kun’o, grba generolo Vu
fu galvas; o jei katras jų dvie
jų bus sugautas gyvas, 
gas žada du šimtu 
dolerių (Meksikos), 
praneša laikraščio 
korespondentas. ,

Tokį pasiūlymą čangas pa
daręs po to, kai Mukdene buvo 
gauta žinia iš Pekino, prane
šanti, kad prezidentas Tsao 
apšaukęs Čangą banditu ir iš
daviku ir pažadėjęs gausų at
lyginimą tam, kas čangą suim
tų ir pristatytų Pekino val
džiai.

kariaujančio

komu-

Lenkai .militarizuoja 
okupuota Lietuvą

VARŠUVA, rūgs. 9 (E). — 
Lenkų vyriausybė ruošia pro
jektą, kuriuo bus organizuo
jamas tam tikras korpusas pa
sieniams saugoti. Korpusas bus 
vidaus reikalų ministerio žinioj. 
Korpusas rūpinsis rytų pasie
nio apsauga, gindamas, jį nuo 
banditizmo ir šnipų (sic!). 
Korpusas busiąs sudarytas ka
riuomenės pagrindais ir jo vir
šininkas turėsiąs divizijos ge
nerolo laipsnį. Korpuso štabo 
viršininkas turėsiąs generali
nio štabo pulkininko laipsnį, 
pats štabas buriąs įdarytas iš 
dešimties štabo karininkų- 
Korpusas turėsiąs penkias bri
gadas, po vieną brigadą kiek
vienai pasienio vaivadijai. Bri
gadą sudarysią 3 -4 pėstinin-

Graikijos ministeriŲ kabi 
natas rezignavo

Partijų lyderiai atsisakę 
reikšti Sąfulio valdžiai 
tikėjimo.

pa- 
pasi-

—Graikijos kabinetas su prem
jeru Sofų lis prieky atsistatydi
no.

Rczignavimo priežastis ne
skelbiama, tečiau neoficialine- 
mis žiniomis kabinetas buvęs 
priverstas trauktis, partijų ly
deriams atsisakius pareikšti 
jam pasitikėjimo.

Per kurį laiką politinė situ
acija Graikijoj -.ėjo vis blogyn, 
ypač dėl to, kad partijų lyde
riai nesugebėjo’. , susitarti ir 
sudaryti stiprios valdžios, kuri 
butų galėjus išlyginti kelią 
visuotiniems rinkimams, kaip 
kad buvęs premjeras Kafanda- 
ris proponavo. <

' Premjero Sofulio kabinetas 
buvo valdžioj truputį daugiau 
nei tris mėnesius. .Jis buvo su
darytas rezignavus premjero 
Papanastasio ministerijai, 
vavusiai irgi vės keturis 
nesiųsi. Y

i*

gy
lu ė-

Francijos premjeras at
sako j Vokiečiy protestą
26 nuoš. importo muitas esąs 

teisėtas ir paremtas prece
dentu.

A

PARYŽIUS, spal. L— Prem
jeras Herriot pasiuntė Vokieti
jai notą, k’urioj; jis atsako dėl 
jos protesto prieš Francu

26 i
okiplijos

r*rhuitą vi
soms is okiptijos gabena
moms į Franci ją prekėms. Sa
vo atsakyme Hfcrriot’as duoda 
tą patį paaiškinimą, kurį jis 
pirmiau davė Vokietijos charge 
(Paffaires, butesit, kad tasai 
bųdas reparaci&ms kolektuoti 
esąs teisėtas ir^paremtas pre
cedentu.

Premjeras nubodo, kad tasai 
metodas neuždetląs naujos naš
tos Vokietijai ir* kad jį varto
dama Franci ja turinti jokios 
intencijos apeiti' Dawes’o pla
ne numatytų reparacijų mokė
jimo dėsnių.

t’

ŽENEVA, Šveicarija, spalio 
1. Pataisytas arbilracijos ir 
apsauf.es protokolas šiandie ta
po įnešta? Tautų Sąjungos ple
numui priimti. Kartu su proto
kolu oficialiai atatinkarrtų dvie
ju komisijų referentai, Čeko- 
Icvnkijos Bemš ir Graikijos 

Pcliti.s, Įteikė ir bendrą rapor
to. -

Konfliktą su vahabiais 
religiniu mahometonų 
į kur j Anglija nenori

laiko 
karu, 
kištis šeši

Baisi nelaimė DANGSTOSI KAUKĖMIS

eks-
• RADVILIŠKIS [Lž j. — Rad

viliškio Katalikų štabas su vie
tos klebonu s ar apu priešaky be- 
oragnizuodami įvairias “ūkinin
kų sąjungas”, Pederacijas ir 
brostvininkus, taip susibankru- 
tavo ir nustojo žmonėse pasiti
kėjimo, kad nūn statant kandi
datų sąrašus į Valsčiaus Tarybą, 
bijodami pasirodyti savo tikrą 
vardą (nes niekas už juos nebal
suotų), sudarė akims dumti są
rašą pavadintą “Katalikų Vals- 
tiečių-Liaudininkų”.

Na ir sumanumas tų klerika
lų vadų. Jeigu ir tolinus bus toki 
pažanga pas musų klerikalus, 
tai greitu laiku sulauksime, kad 
bus sąrašai katalikų socialdemo
kratų ir katalikų bolševikų, ka
talikų bedievių, katalikų žydų.

Vargas subankruti j tįsiems.

aps-LONDONAS, spalio 1.
Gautos Londone paskiausios ži
nios rodo, kad Mekkai grūmo
ja pavojus patekti į vahabi 
genties fanatikų rankas, kurie 
dubai jau visai nebetoli to 
mahometonų šventojo miesto 
varių.

Karalius Itusseinas atsišaukė 
prašydamas Anglijos užtarimo 
ir apsaugos, tečiau Britų val
džia a! riša k o ką nors daryti;

i i nenori maišytis j dalyką., k u-

darbininkai užmušti 
pliozijoj dirbtuvėj.

PANEMUNIS .(Rokiškio 
krities). — čia Vipmano lent-
piuvėje 2 rūgs, iš ryto (antra
dienį) atsitiko 
sprogo garinis 
sprogdamas užmušė Šešetą žmo
nių: tris vietoje negyvai ir tris 
mirtinai sužeidė. Iš sužeistųjų 
vienas pasimirė dar bevežant j 
Rokiškio ligoninę, kiti du gi te
nai užbaigė liudnas gyvenimo 
dienas. Iš nukentėjusių 5 vyrai 
ir viena mergina iš Apaščios dv.
(Pandėlio vai.). Ištikrųjų tai 

baisi nelaimė. Katilas besprog- 
damas, sako, buk vienam nutrau 
kęs kojas, kitam nukirtęs galvą, 
išdraskęs plaučius, išlaužęs šon-

balsi nelaimė; 
katilas, kuris

. Specialiai skyriai pašvęsti 
"merkimui kai), privalomai 
nle.na donulio teisingumo teis

mo jur’dikci jai, sustiprinimui 
taikos metodų procedūros, vai- 
slyb.ų vidaus 
sankcijoms ir ginklavimos su
siaurinimui.

“Pasaulio taika ;.ra pavojuj,” 
sakoma raporte. “Penktasis 
'fantų Sąjungos kongresas pa
siėmė nuveikti didžiausios vi
sam pasauliui svarbos darbą, 
kuriam, jei pavyks, lemta gi
liai 
gas 
tai 
bus 
navimą visam šiandykščiam pa
sauliui.”

Raportas baigiama prašymu 
kongreso rūpestingai išnagri
nėti visus pasiūlymus ir patar
ti įvairioms valdžioms priimti.

jurifdikcijai, | rj jj |nj]<0 grynai icliginiii ka-
ru.

Kol vahabiai nestato jokių 
kliūčių nė trukdymų * pilgri- 
mams, keliaujantiems iš tolimų. 
Britų imperijos dalių pasimels- kaulius, nušutinęs odą, kad ki
ti didžiojoj musulmonų šven- tiems nei odos, nei plaukų neli- 

Britų ko.
valdžia! Trys iš nukentėjusių — papi- 

I liečiai. Gi vienas nukentėjo ir 
patarta biržietis. Tai buvo kalvis maši- 
su va- nistas iš Kutelių kaimo. Ypač

200 PRAŠYMŲ DARBUI 
GAUTI

prieš 
Man- 
Tso- 
čihli

valdovo Čang dabartines politines sąly- 
mcdifikųoti. Jei mums ta- 
pasiseks, Tautų Sąjunga 
atlikus neįkainojamą patar-

šim- 
dole- 
Tsao 
Pei-

Čan- 
tukstančių 

Tą žinią

Smarkus lietus New 
Yorko valstijoj

Lietaus pagimdyti tvanai 
darė daug žalos. <

pa-

1—
pra

Byla dėl bandymo nužudy 
ti Japonijos regentą

TOKIO, Japonija, spalio 1.— 
Vietos aukščiausiame teisme 
prasidėjo formalė byla jauno 
japoniečio Daisuki Namba, 
kur£ praeito gruodžio mėnesį 
bandė nužudyti regentą Hiro- 
bito laiku, kai tasjš važiavo 
parlamentam

UŽMUŠĘS ŽMONĄ IR VAIKUS 
PASIDAVĖ POLICIJAI

()TTAWA, Ont., spalio 1. — 
Knygvedis John Buchanan 
Pierie užmi/šė savo žmoną ir 
dvejetą vaiRųčių/ir po to nu
ėjęs policijon pats pasidavė. 
Policijai jis pasisakė, kad 
žudęs žmoną ir vaikus jisi 
nęs ir pats galą pasidaryti, 
nebeturėjęs drąsos.

ŠVEDIJOJ GALI KILTI TEKS- 
TILĖS DARBININKŲ 

STREIKAS

nu
ma
nei"

•STOKHOLMAS, Švedija, rug
sėjo 30. — Pasibaigus dabar 
tekstilės darbininkų kontrak
tui su samdytojais, jeigu pa
starieji atsisakys priimti nau
jus darbininkų reikalavimus, 
Švedijoj tekstilės pramonėj ga
li kilti visuotinas streikas.

ISPANAI SUĖMĖ OPIUMO
ŠMUGELNINKUS

TUY, Ispaniją, spalio 1. — 
Ispanų karabinieriai suėmė’ ke
letą turkų keliauninkų, kurių 
bagaže rado 500 svarų opiumo. 
Opiumą Jie gabenę į Mejideo.

ALBANY, N. Y., spalio 
Didelis lietus, prasidėjęs 
eitą sekmadienį ir tęsęsis be 
paliovos per dvb dieni, visoj 
New Yorko Valstijoj padarė 
nemaža žalos. Labai nukentėjo 
javai laukuose, vietomis iš
plauta vieškeliai ir geležinke
liai. Žuvo ir keletas žmonių.

-0RRS
Oficialia pranašavimas šiai 

dienai toks:
Chicago ir apielinkė. — 

Niaukstosi; darosi šilčiau; vi
dutinis šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra žemiau
sia buvo 6 vai. ryto — 410, 
aukščiausia 
680 F.

Šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 5:32 vai.

v. po pietų —

PINIGŲ KURSAS
Vakar, Spalio 1 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .... 
Danijos, 100 kronų .....
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų 
Norvegijos, 100 kronų .. 
Olandijos, 10 florinų . 
Suomijos, 100 markių . 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų

tykioj ir n c užkabino ja 
pavaldinių, Londono 
nori pasilikti neitralė. 

Karaliui Husseinui 
užmegsti taikos derybas
habiais. Tai vienintelė priemo- j° šeimyną laukia nelaimingas 
nė išvengti puolimo ir plėšimo likimas. Pasiliko viena jo žmo

na su keturiais mažais vaiku
čiais be duonos ir be pastogės.

i Kyla klausimas: ar kas atlygins 
nelaimingųjų šeimynoms, ai 
bus kas jų tėvus, jų žmonas ir 
vaikučius gelbėių nuo skurdo ir 
bado? Juk, kmp girdėt, fabri
kantas p. Vipmanas nei nesijau
čia savęs kaltu nelaimingiems 
žuvus.

Mekkos.

Lietuvos Žemės Ūkio 
paroda uždaryta

KAUNAS. — Vienai privačiai 
visuomenės įmonei, šiomis die
nomis atidaromai, esą paduota 
apie 200 prašymų tarnybai 
gauti. 'I'ačiau toji įmonė visų 
prašymų negalės patenkinti, 
nes vietų numatyta tik apie 15.

Klaipėda
Paroda turėjo gero pasisekimo; 

ją lankė 70,000 žmonių.

NELAIMĖ

buvo. 
paro- 
pasi- 

ir jo

KAUNAS, rūgs. L. [Lž] — 
šiandie žemės Ūkio, Prekybos 
ir Pramonės parodoj ėjo sku
bus parodos užsidarymas. Pa
viljonai kraustėsi, kiti sku
biai pardavinėjo, treti jau va
žiavo. Publikos tačiau 
Ji, matomai, m>ri ne tik 
dos pažiūrėti, bet kartu 
gerėti gražiais Kauno
apylinkių vaizdais, kurie taip 
plačiai iš Parodos aikštės atsi
daro. Gražesnio Kauno reginio, 
kaip iš šios vietos, nėra. Gra
žią Žemės Ūkio Draugija vie
tą parodoms parinko.

Pačiai parodai .iš to didelis 
pliusas.

Trečioji Lietuvos žemes 
Ūkio ir Pramones Paroda už
daryta rugsėjo 1 d. Parodoj 
atsilankė su viršum 70,000 
žmonių.

Dr. Basanavičius smerkia 
persekiojimą žydy

KAUNAS. ■ šiomis dienomis 
Aleksote netoli Nemuno kran
to (ties malunu) pakalnėj žai
dė trys vaikiukai. Staiga nu- 
triuko gabalas kalno ir juos už
pylė. Vienas jų .Turkis nuo iš
gąsčio nustojo kalbėti Visi 
trys (išgelbėti) vaikai nuga
benti ligoninėn.

RYMAS, rūgs. 23.—Khralius 
oficialiniai atidarė 30 mylių ce
mentinį kelią iš Milano j Varese, 
kuris busiąs tikras automobilis
tų rojus, nes niekas kitas, išė
mus automobilių negalės važinė
tis juo ir-nebus jokių greitumo 
ribų važiavimui. Vėliau kelias 
bus prailgintas. Tas kelias skai
tomas taip šventas automobilis
tams, kad netik arklių, bet net 
ir motorciklečių nebus leidžia
ma juo važiuoti. Automobilistai 
irgi turės mokėti tam tikrą me
tinę mokestį.

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes ji$ gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTV
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės j sekamus 
musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

KAUNAS. [Lžj — Lietuvy
bės patriarchas D-ras J. Basa
navičius rado reikalingu vie
šai įspėti valdžios organus dcl 
“krikščioniškosios” politikos 
tautinių mažumų atžvilgiu, čia 
ištisai paduodame jo rašinį, 
tilpusį “Žjrlų Balse.”

“Sužinojęs iš p. Kacenelenbo- 
gen’o, kad tūli apskričių virši
ninkai draudžią viešai vartoti 
žydų kalbą iškabose, tuomi 
pat įže.izdami tiesos ir teisin
gumo jausmus žydiškai kal
bančių Lietuvos piliečių, aš no
rėčiau — nors tai butų vox 
clamantis in deserto — užtarti 
jųjų kalbos teises lygybės 
žvilgsniu ir patarti valdžios 
organams liautis mažmožiais 
persekiojus lojalių gyventojų 

10'501 kalbą ir juos erzinus prieš Lie- 
tuvos valstybę. .

Dr. Basanavičius.”

.. $4.45

.. $4.87
$17.45
$4.38
$5.28

$14.20
$38.60

$2.52
$26.62
$19.06

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

100
200
300
400
500
600
700
800
900

Prie šitos sumos reikia pridėti 25'Tąmas upes vanduo aukštai pa- 
centai pašto išalidu už kožną siuntini. |kilo ir vis labiau kila. Bijoma 
Norint pasiųsti telegramų — dar ėO’^ '

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
liti

$5.50

20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25 f
A9 7?|Pel nepaprastai

RICHMOND, Va,, rūgs. 30.— 
i smarkių lietų NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

P

apsauf.es


r 2 ketvirtadienis, Sp. 2, 1924 ~x.

Z>1 • / v* * pagerinimui ir piVnlCagOS Žinios sisiekimo linijų.

Pakliuvo smarkuolis 
polioistes

Evergreen policistas Hudspeth
Įkaitinamas impersonavime 
prohibicijos agentų.

Harry lludspeth jaučiasi no 
paprastu smarkuoliu, kurį ne 
bile kas gali paliesti. Bet kaip 
kiekvienas smarkuolis, taip ir 
jis prilipo liepto galų.

Kiek laiko atgal jis buvo 
pasidaręs caru automobilių su
stojimo vietos po Michigan 
Avė. tiltu. Kiekvienas, kuris 
norėjo ten pasistatyti automo
bilių, turėjo, jam užmokėti už 
“dabojimų.” Bet įsimaišė au
tomobilistų kliubas ir jis liko 
areštuotas. Jis nenusileido ir 
ant rytojaus vėl nuėjo savo 

.“pareigas“ eiti. Bet vėl tapo 
areštuotas. Taip jis tapo areš
tuotas kelis desėtkus kartų ir 
susilaukė daugiau bylų, negu 
jis turi plaukų ant galvos. Tei
sėjams nusibodo jo veidas ir 
jie uždraudė jam laikytis po 
tiltu.

Tada .jis išsinešdino į Everg- 
reen Park ir patapo ten poli-; 
cistų. Bet Evergreen miėstelis; 
vra nedidelis ir tokiam srr^ar-- •>
kuoliui nėra kų veikli. Tad jis 
atsidangino į Chicago ir besi
skubindamas važiuoti 
Greenwood užvažiavo 
automojiilio ir jį sudaužė. Au
tomobilius buvo iš Evergreen 
Park, tad jis jautėsi smarkus ir 
kada automobilistas pradėjo 
bartis^ tai jis suvarė į automo
bilių k61^l^ kulkų. Bet Chica
go nėra Evergreen Park ir jis 
tapo areštuotas ir apkaltintas 
pasikėsinime ant žmogaus gy
vasties- lludspeth dar labiau 
įtūžo ir kada du Chicagos po- 
licistai ta žmogų palydėjo į 
Evergreen Park, tai jis, atgie- 
žai, areštavo abu Chicagos po- 
1 icistus.

Čia jis ir prilipo liepto galų, 
nes bandė kąsti didesnį kąsnį 
negu gali praryti. Chicago^, 
policistai užvakar jį vėl arešU

pagerinimui ir praplėtimui su- 
. Aldermanai 

didžiumoje yra priešingi mies
to nusavinimui ir operavimui 
gatvekarių ir elevatorių ir 
kartu jie karštai pritaria ele
vatorių kompanijos pasiūly
mui praplėsti linijas ir pabu- 
davoti .požeminį kplių. Už po
žeminius kelius, kuriuos mies
tas. savo lėšomis pabudavotų 
ir paskui atiduotų privatinių 
kompanijų naudojimui, jau se
nai agituoja didlapiai, nes tai 
sutaupytų kompanijoms desėt- 
kus milionų, kuriuos turėtų 
sumokėti miesto gyventojai. 
Bet kartu aldermanai žino, kad 
daugelis žmonių reikalauja nu
savinti susisiekimo įmones, 
tad jie bijodamies netekti sų- 
vo “džiabų” rengiasi paduoti 
kompanijos pųsiulymų patiems 
balsuotojams išspręsi i. Tas pa
siūlymas bus paduotas balsa
vimui -ateinančiuose aldermanų 
rinkimuose. Bet kad balsuoto
jai neturėtų pasirinkimo ir

’įucl turėtų balsuoti už kompa
nijos pasiūlymus, jei nori kiek 
hiors geresnio susisiekimo, tai 
ipasiulymas, kad miestas nusa
vintų gatvekarius irv ejeva(o- 
•rius, arba kad steigtų .savas 
•elevatorių linijas, visuotinam 
balsavimui nebus" padubtas. Pa-

, lys aldermanai pąsirųpins,
* « ę> * ’mV 4;

*

Telefonas Cicero 49

Mount a 
ant kito

prieš ji kaltinimus, būtent im-
pcrsonavima prohibicijos agen-

Bagdonienė iš Motini Green- 
\vood pažin<> 
“prohibicijos 
karta 
nors

lludspeth kaipų 
agentų,” kuris 

atėjo į jos namus ir 
nnihšaino nerado,! visgi 

Iš jos kelis dolerius 
iveuto ramumo.” Frauk 

Kersinski irgi iš Mount (Irectu 
wood taipjau pažino lludspeth 
kaipo protiibicijos agentų, ku
ris pereitų savaitę darydamas 
neteisėtą kratą, pavogė iš 4^ 
$15. Išrodo, kad Uim smarkuo
liui gali tekti pBsmarkauti su 
Jolieto akmenimis.

GAL ATIDUOS REFERENDU
MUI ELEVATORIŲ KOM

PANIJOS PASIŪLYMĄ

elevatorių 
leisti jai 
linijas ir 
kelių, jei

Porų dienų atgal 
kompanija paprašė 
prailginti esančias 
pabudavoti požeminį 
miestas neišsigalį ar -nenori*
padaryti. Mayoras gi nori ele
vatorių linijas nupirkti, bet 
kad negalima buvo susitaikin
ti apie kainų, tai -dabar nori 
pabudavoti atskiras miesto li
nijas. Aldermanai gi nesižino 
kų daryti. Jau per keletą me
tų jie “švaisto” susisiekimo 
klausimą ir neva to klausimo 
gilesniam ištirimui,* nesenai 
važinėjosi po kitus miestus ir 
]<uropoj‘ (žinoma, piliečių lė
šomis), bet liktai “svarstymu” 
ir užsibaigia, o šiaip nieko 
daugiau neveikia, lai yra savo
tiškas
išrišu s tų 
ir karvelė.

l)abar\ 
konkrečius
ma, kad toliau vien plepėti ne
begalima, nes susisiekimas yra 
nepakenčiamas ir toli atsilikęs 
nuo miesto augimo, nes veik 
nuo karo pradžios, per keletą 
pietų, nieke nebuvo x daroma

politinis gralius, mat
klausima, užtruktų

kompanijai davus 
pasiūlymus jaupia-

pasiūlymų padėti į gurbų.
Tbkis vienpusi! s balsavimas 

neturės jokios reikšmės, gal tik 
duos. progos aldermariaiAę pa
sigirti, kad ir jie /veikia,” bet 
kainuoti jis daug kainuos, o 

nemažai laiko bus sugaišta.ir

Kaip ten buvo

Juo-

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPfECIALISTAS

Vakar buvo rašyta, kad 
zas Kastauskas iš apsivedimo 
pajieškojimo surado savo pačią 
ir kad jo pati liko nubausta $50, 
o Petras Mierkis $100.

Jo pavardė yra Antanas Kaz
lauskas ir jis sako, kad ne jis 
atsiskyrė nuo pačios, bet pati 
jį pametusi ir pasišalinusi, dar 
jį gerokai nuskriausdama. Kada 
jis nuvykęs su policija į jos na
mus, tai ji, Petras Mickus ir ki
ti du kavalieriai iššokę per lan
gą ir bandę pabėgti, jbet polici
ja ’vistiek juos sugavo. Mickus 
likęs nubaustas už paviliojimą 
jo pačios, o kiti du kavalieriai 
turėję užsimokėti po $5 ir teis
mo lėšas. '

Palengvins akių įtempimą, kuris 
es|i priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nęrvuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą. atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas, su elektra, parodau*- 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p;

N usižude

. Artistą Augustus Leone, 38 
m., rasta nutroškusį nuo gaso 
savo namuose 6248 Drexel Avė. 
Marfoffia,’ kad jis nusižudė iš nu- 

ta simininio. V
4-k▼DR. SHINGLMAN

4930 VVest 13th Street, Cicero, Illinois

Aplankęs žymesnes mokslo įstaigas Europoje sugrįžo ir priimi
nėja ligonius. Praktikuodamas mediciną per 18 metų ypatingai turi 
ištobulinęs būdą gydymui Reumatismo.

ftvlesą Ir pajtegą suvedame | amui ir nauju* nemes, taipgi dlxb» 
tėra. Cath arba ant llmokfijimo.

Pirmatini Lietnvią Elektra Kerporaeija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

A. BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St., Tel. Bouievard 7101,1892. ChJcage.

Mfs. MICHNItVICZ - VIOIKIENE 
AKUSEBKA

3101 So. Llftlsted St., kunipaH 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi PfcnhHyi- 
vanijos ligpn- 
bučiubše. Sąži 
ningai patar
naują, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, daHr ki
tokiuose reika
luose moterims 
dr merginoms^ 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1'po 
pietų, nuo 6 iki
9 va), vakare.

Tel. Rlvd. 313h
M. Woitkewlcz 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
asekmingai pa 
amauju mote

rims prie gimdy
mo kiekviename 

3 atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 

tarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

NORĖDAMI} 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS.i. L. FRBION RS GI),
Phone Bouievard 7589

M

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

«'DR, HERZW®

■ 1 ?

809 W. 35th St., Chicago į
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 y 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- I 
’ DAVIMO RAŠTUS. I 

Pasekmingai siunčiam pinigus irt 
Parduodam Laivakortes. ’ 

bw*a—aiMUiapni.i u i .....   fcį V

Lietuvių Dcntistas patar 
naus geriau

Traukimo* danta ba •Icmumioo 
Rrldge gariauHip aukao. S« m<UH« 
pleitom galima valgyti kiečiauidą mal 
etą. Gaiantųojama viaą aavo darbą, b 
žemas mųaų kainai. Sergėkita ia*- 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai

1545 Weat, 47ih Htreet,
Neteli

Turėk svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skąudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau >
Valahdos' nuo 1 iki 9 ’ vakare.

Nedaliomis nuę 10 iki 12
3333 So. Halsted St. '

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

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

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

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

t Dienomis: Car.%1
3110. Naktj 
Drexel 0950

Bouievard 4186

8410 So. Halsted St. ’ 
4Val.; 9-^ljtk A. M. ir po 8 vftl. vak.

k*i T z

Telefonai:

i -t-

boemi

Pilnas žmonių Dr. Rosš’ ofi 
sas kasdien,: dėl c gydynto 
chroniškų, nervų. Kraujo 
inkstų, pūslės ir šlapumo U>

OiircYES
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

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

privatišką gydymui kamharią
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką 
jišką gydy
mo. Didktlk skai
čiui žmoLt\ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai] 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kj mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja, užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie saVe tiesą. Visiška 

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

35 So. Deąrborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe 
Ciilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.’ 
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimu kambarys 606 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 608 de] motetą
Valandos:

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

Optomotrist
Tel. Bouievard ■ 648f 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toš ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avd7 
Phone Roosevelt 2025

pa

St

Kasdien nuo 10 ryto iki i 
▼ai. vakhre. Nedalioj nui 
10 vai/ryto iki 1 tai 
ną. Panedėlyj, seredrfr t« 
aubatoje nuo 10 vai. /yt 
iki 8 vai. vakare

-T-

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus • 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tiųka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

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

1739 So. Halsted St.
NAUJIENOS,

Chicago, III

Reumatizmas
Metuose aš įgavau raumenų ir

sub-acute /ijįSKinatizmų. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas ■ tas yra 
kentėti per 3 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimus mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale1 aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai išgydė 
mano ir tokia negerai mano stovis dau
giau nebegrįžo. ■ Aš daviau jį kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu- 
Jėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų atn- 
žJaus, ir pasekmės buvo tos- pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bilc formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
dideles vertės mano pagerinto "Home 
'*Teatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų ir adresų ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jį pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kia* formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgiau. 
Jei palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai? Neatldeiiokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 61 K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
alaakomingas už teisingumų* steitmento.

TEISINGAS GYDYMAS
Grynas kraujas yra 
gyvenimas. Išva
lykite savo kraują, 
ateikite pas mus, 
mes jį išvalysime ir 
atbudavosime. Be
veik visuose atsiti
kimuose kataro, Re-

Paraly-
Dusu- 
Skau-

Nu-
- - -Euiuiiiiiiiaii—ii——m—t p i i a i m dj

Pasididinusių Gyslų paeina nuo nešva
raus kraujo ir greitai pasveiksta kuo
met išvaloma. ■ »

Vėliausis išradimas parodo, kad 
gyduolės jčirškiamos tiesiai į kraują, 
veikia daug g-eričiau negu imamos per 
burną. Vienas seru m pertikrins kiek
vieną sergantį. Yrą gaila žiūrėti, 
kaip ligoniai nori pasveikti vartoda
mi senų madų. Netruk'dykite laiko 
išsirinkdami daktarus. Ateikite ir 
pažinkite tiesą. Mes norime pasikal
bėti SU kiekvienu kenčiančiu chroniš
komis ligomis nervų, kraujo, odos, pū
sles, žarnų ir privačių ligų. Nesvar
bu, kaip silpnas ir nervuotas esate, 
mes tikrai užtikriname, kad musų gy
dymas suteiks jums labai greitą pa- 
gelbą.

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
Valandos: Nuo 9 iki 6 vakare, pa- 

nedėly, seredoje ir subatoje nuo 9 iki 
8 vakare. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
Dr. R. G. McCarthy, Direktorius 

505 So. State St., kampas Congress, 
2 augštas. Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
. Praktikuoja 17arpėtai 

’J/ ofisaą’ ’
4729 So, Ashland Avė.. 2 iąbąą

, - Chicago, I1ĮWW
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

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

*...... I,
................................................. '

Telephone Yards 0994 "

DR. MAURICE RAHN

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir ^POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
, formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

. $2.00
. $3.00

Dykai nuo dusulio ir ntfo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

M«m turime metodų kaip aukontroliuoti 
duauiiB ir mc.s norimų, kad iųų pabąndy- 
tuinėt jų niunų išlaidomis. Nudaro nkirtu- 
mo ar jųn senui sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chronišku Asth- 
niH arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai išbandymu1 - 
todo. Nedaro i.‘./.L.... ..
jųa gyvenatę, jua’ų amilua..... arfai
tnas, jei jųj kėnčiaine 
gėlos tempėruturos, mtmų metodas 
hėa Jtnna gfeitąi.

Me« Bpecialiai norime patdųali 
kurie turi be vilties lig(ta, i kur 
fornum įkvėpuojančių gyduolių/ 
prirengįtriii, ‘‘patentuotų durnu' 

norime paro * 
U iškaščlais, kad 
skirtas prašalinti 

visus tuos

ūmatizmo, 
žo, 
lio 
dūlių, 
plikimo

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirĮžęTar- 
nauti lietuviams.

TelefonasHfoulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

■

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

"DIRVOS’ AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKA

priva
lytai išbandymui minu tne- 
Hkirtumo kokiame klimate 

užuiėml- 
nuo dusulio arba au- 

pagel-

tiemš 
visokios 
opiumo 

prirengiau, "patentuotų dilinu* Ir tt . 
nepageibejo. Mes norlnie parodyti kiek
vienam musu IškaSdlaiš, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
peroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vienų dienų. Rašyki
te tnojaus ir pradėkite metodą tubjali. Ne- 

kuponų, 
nereikli

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Astlima Co., Rni. 612 C. 

Nlnfrara and Hudoun St... Huffalo, M. Y 
Atsiųskite dykai bandymui junti me-

te tuojaus ir pradėkite metodą 
siųskite pinigų., , Tik atsiųskite 
Darykite tai- šiandien — jums 
mokėti nei už pašto ženkleli.

U

3352 SUPERIOR AVĖ CLEVELAND.

■ <■............................ ...................................

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 StK Western Avė
Tel . Lafayette 4146

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tek Drcxel 2279

Tel. Bouievard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th §Įt.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 
ijei 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

iki 2 vai. po pietų

6
S

— -I~—T~ •   - - - Į... -- -—
Ofiso te). Bouievard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191'

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicp£< 

arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak; Ne
daliomis iŠ šventadieniais 10—12 dien.

/■»■»..................................... .... .1.1............ ....... ................... ...........

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

.........■imi uwirae»iwwiii ■»! i i

Tel. Bouievard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjušias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:39 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 1 i iki 12 vai.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo-.odos, ėbroaiš* 

kų ir slaptų ligų
Gydo su nagelba naujausių metodų 

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

▼irfians Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
ftedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
* Kampas Albany Avė.
V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudettc

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom SU Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Bouievard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted SU*. 
'J^lef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshfield Avė.

A..,iA. O lis 1
ADVOKATAS 1

ii S. La Salio St„ Rooni 2001
Tel. Randolph 1034 —• Vai. nuo 9-6 ‘j

Vakarais i
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 I

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

. . Z
Valandos:,9 ryto iki 9 vakare, 
rėdo j ir Petnyčioj nuo 9 r. iki i 
V)eda; "visokias bylas visuose teiš-i 
mųose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Doku mentus,' 
perkant arba panhiodimt Uotus, 
Naimis, Farm a.s ir Bizniu#. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

st.

Se-
6 V.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė

4454 So. VVcstem Avė.
Telefonas Lafayette 4089

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 s^ibatom po piet.

JOHN I. BAGOZIONAS
ADVOKATAS

Veda bylas vba<xi« Tdarauosn. J’iimmI- 
nuujs A be tral, tu s, Padaro ; pirkimo ir 
pardavimo Doku rnentaui ir Igalfojimn*

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Ker>d»<p* A2N1 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonu Canal IM7.

J. P. WA1TCHES 1 
LAWYEK Lietu vys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pulhnan 6377
..... ■ - ...J

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
u Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. Washincton St.
Washington & Clark

Nąrnų Tel.: įlydė Park 8395

A. E. STASULAN1
t . ADVOKATAS

77 VV. VVaąJdugton St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utarninko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted SL I .Boul. 6737

J ■i

J V. W. RUTKAUSKAS J 
Advokatas ’

’ 29 So. La Šalie St., Room 530 I
Tel. Centrai 6390

Vok. 3228 S. Hahdcd St., Cbicagą {
£ Tel. Vonia 468t
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. Žymontas, 1739 So. jįllsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1789 So.

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

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 ’So. Kai* 

sted St., Chicago, 111.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 28rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirminipkas — Ė., Skaiharakas, 682S 
Calum-et Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Westem Avė., Chicago, Iii.

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

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

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Woo(.
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Bolševiką teroras Gruzijoj
Komunistai labai džiaugiasi 

ir' rankas trina, kad Rusijos 
komunistai-teroristai sutriuški
no ar jau baigia triuškinti Gru
zijos sukilimą. Komuriistai sa
ko, kad jų draugai Rusijoje 
yra geriausi tautų gelbėtojai ir 
iiuosuotojai. Ir kuomet dabar 
jie triuškina Gruziją, tai jie 
ją liuosuoja.

Mat, Gruzija, kai išsiliuosa- 
vo iš caro jungo, tuojau apsi
skelbė respublika. Ir Gruzijos 
respublika buvo vedama so
cialdemokratų. Ten jau buvo 
įvykinta socializmo tvarka. Vi
sas pasaulis džiaugėsi ta gra
žia ir pavyzdinga tvarka. Žy
mesnieji socialistą i-teoretikai 
buvo nuvažiavę i Gruzija pa
žiūrėti kaip praktiškai socializ- 

mo tvarka išrodo, Ir jie bega
lo džiaugėsi tuo Gruzijos pir- 
mutiniu socializmo tvarkos bau-/ 
dymu.

Rusijos bolševikams buvo 
pikta, kad čia pat, jų panosė
je, o socializmo tvarka yra 
įvesta, nes, mat, jie vis tvirti
no, kad pas juos, Rusijoj, esan
ti komunizmo tvarka. Ir ta 
komunizmo tvarka 'esanti kur 
kas geresnė, negu socialistine 
tvarka.

Be to dar Rusijos komunis
tams rūpėjo paimti Gruzijos 
nafto šaltinius. Nieko nelauk
dami Rusijos bolševikai nu
siuntė raudonąją armiją ir vi
są savo galvažudžių šaiką, iš
naikino ir išvaikė Gruzijos val
dininkus; užgriebė valdiškas 
vietas. Kas tam priešinosi, — 

\_šau<iė arba sukišo į kalėjimus.
Rusijos bolševikai sunaiki

no Gruzijos socialistinę tvarką, 
o vietoje jos įvedė savo kru
vinąjį bolševistinį terorą, pa
statė savo komisarus, pavergė 

> visą šalį ir naudojosi jos gam
tiniais turtais — daugiausia 
nafto šaltiniais.

Po penkių metų bolševisti- 
nio režimo Gruzijos gyvento
jai norėjo atsikratyti to kru
vino jungo, bet tokia maža ša
lis argi gali atsilaikyti prieš 
didelę Rusiją. Negali. Ir nėra 
abejonės, kad Gruzija ir šį sy
kį bus pergalėta. Rusijos bol
ševikai uždės ant jos dar di- 
dėsnius pančius. Bolševikų ko
misarai bus Gruzijos tikri bu
deliai.

Maskvos valdžia buvo nusi
gandusi, kad revoliucija gal 

[išsiplėtoti visame Kaukaze.
Pirmiausiai Maskva bijojo, 

kad jos menkai aprengta ka
riuomenė negalės sutriuškinti 
revoliucijos 12,000,000 Kauka
zo gyventojų.

Antras dalykas. Labai su
mažėjus kviečių eksportui, 
Maskvai, šiemet labiau negu 
kada nors pirmiau, reikia gau
ti pajamų.

Trečias dalykas. Kilus Kau
kazo revoliucijai, jiems galė
tų slapta ateiti pagelbon Tur
kija,’ o ir kitos valstijos galė
tų slaptai pagelbėti revoliucio
nieriams.

Išsiimtus visą raudonąją ar
miją iš Rusijos’, tuomet visi 
bolševikų valdžios priešai ga- 
lofų sultini ir nuversti t j j kru
vinąją bolševikų valdžią.

Maskva nusprendė, kad ji 
negali laukti kol Gruzijoj re- 
voliticija prasidės. Ji su pa
galba čekos ir provokacijos 
pati sukėlė Gruzijoj revoliuci
ją-

Kuomet Žrponės dar nebuvo 
prisirengę prie revoliucijos, lo
dei bolševikų kruvinoji čeką ir 
gaujos visokių kalmukų suor
ganizuotų į raudonąją armi
ją “nuslopino” Gruzijos revo
liuciją. ,

Dabar kiekvienas bolševikas- 
komunistas gali džiaugtis, kad 
jiems pasisekė pergalėti savo 
priešus.

Tokios provokacijos dar pa
saulio istorijoj nebuvo. Bet 
bolševikams-nieko nėra nega
limo./ žmonių kraujas, žmonių 
gyvastys jiems nebrangios. Jie 
daro viską, kad tik ilgiau pa
silaikius Rusijoje. Jei bolševi
kai Rusijoj netektų valdžios, 
tai jau jų dienos butų suskai
tytos visame pasaulyje.

Tų kruvinų despotų darbi
ninkai turi saugotis kaip pik
čiausių nevidonų.

Proto Darbininkas.

Komunistai numano, kad 
Neprigulmingas Politinis Vei
kimas yra begalo didelė jėga 
dabartiniuose rinkimuose. Jie 
norėtų, kad tie visi darbinin
kai pustų tiktai į komunistų 
dūdą. Bet taip nėra. Masinėse 
darbininkų unijose komunistai 
neturi jokios įtekmės; jei kas 
pradeda bendradarbiauti su jo- 
įpis, komunistai piestu stoja.

Komunistai žino tiktai savo 
abazą ir norėtų, kad darbinin
kai tik į juos žiūrėtų ir pas
kui jų sektų. Tik mat bėda, 
kad darbininkai jau moka pa
tys protauti ir nebesiduoda ko- 
ųnUnistams, kad juos už nosies 
vadžiotų. Tai komunistams ir 
piktumas.

Wheeleris savo prakalbose 
nei žodžiu neužsiminė apie ko
munistus. Tas komtinistams ir
gi nesmagu. Jie mano, kad 
jie vienatiniai yra darbininkų 
išganytojai, o apie juos, apie 
tokius “didelius kovotojus” 
nieks nenori nei prisiminti. O 
prieš tai komunistai ir savo 
Daily Worker’į buvo tik tam 
pašventę ir matoma norėjo, 
kad juos tuose prakalbose pa
garsintų; o tuom tarpu nei žo
džio.

Kili komunistai sako, kad 
tik maži kapitalistai priešinasi 
neprigulmingam politiniam vei
kimui, o dideli kapitalistai re
mia jį. Tuo budu komunistai 
save prisiskaito dar prie ma
žų kapitalistų, nes jie visomis 
keturiomis priešinasi Neprigul
mingam Politiniam Veikimui.

Tikrenybėje yra visai kitaip. 
Visi Amerikos kapitalistai ir 
visi Amerikos komunistai šiuo
se rinkimuose yra priešingi 

pilimi n pr»im Politįnirtm.
veikimui todėl, kad prie to 

veikimo prisidėjo Socialistų 
Partija ir visi šalies organizuo
ti darbininkai. Todėl kapitalis
tų klasei ir komunistų sektai 
darosi kurstą,, kad susijungę 
darbininkai . gali paimti val
džią į savo rankas. Kapitalis
tai ir komunistai to labiausiai 
ir bijo. Kapitalistams ir komu
nistams svarbu, kad darbinin
kai butų susiskaldę, tuomet ir 
komunistai gali skelbti savo 
proletaro diktatūrą ir kapita
listai savo diktatūrą.

Tos jų diktatūros tik jiems 
yra reikalingos. Prie komunis
tų ar kapitalistų diktatūros 
demokratijai nėra vietos. O 
organizuoti darbininkai nori 
demokratijos. Todėl dabar ko
va eina už tikrą darbininkų 
demokratiją. Demokratijos prie
šininkai yra ir kapitalistai ir 
komunistai. —Socialistas.

NAUJIENOS, _Chlcgg5,. PI.......
ris teisingai supranta politiką, tija dabartiniu laiku labai gyva, 
jis pats turi būti teisingas ir [nariais partija auga labai spar

čiai.žiūrėti, kad politika irgi būt# 
teisinga. Su suktybėmis toli 
nenueisi.

Amerikoje politika buvo la
bai išgverusi; čia ji buvo per
kama ir parduodama. šalies 
rinkimams besiartinant, kiek
vienas geras pilietis turi pa
galvoti: ar jis Jeis save ir šiuo
se rinkimuose prigaudinėti ir 
parduos savo balsą už munšai- 
no stiklelį ?

Tai butų didelis moralia pra
sižengimas ir paniekinimas sa
vęs.

Kiekvienas darbininkas pi
lietis šiuose rinkimuose turi 
tvirtai laikytis savo nusista
tymo ir atėjus balsavimams, 
balsuoti už savo klasės atsto
vus — La 'Follette ir kitus Ne
priklausomo Politinio Veikimo 
kandidatus.

Penki milionai organizuotų 
darbininkų jau yra nutarę bal
suoti už La - Follette ir jo su
rašą. Bet dar yra apie 20,000,- 
000 darbininkų, kurįe nežino 
už ką balsuoti. Tuos neorgani
zuotų darbininkų balsus viso
kie politikieriai gaudys kaip 
įipanydami.

Neparduokite savo balso nei 
už jokius papirkimus. Balsuo
kite už Progresyvį Politinį Vei
kimą — už La Follette sura
šą. i —Politikas.

LSS. VIII Rajono konfe
rencijos protokolas

* i ■■■■■■

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštunto Rajono konferencija į- 
vyko rugsėjo 21 d. 1924 m. Nau

jienų name, 1739 So, Halsted 
St., Chicago, Ilk.

Konferenciją atidarė Rajono 
organizatorius F. Skamarakas- 
12 vai. Mandatų ir spaudos ko
misijas paskyrė organizatorius. 
I mandatų komisiją įėjo J. M’. 
Vainauskas ir M. G. Maumas,

Taipgi pranešė, kad Socialis
tų partija labai daug dirba išių 
metų rinkimų kompanijoj ir 
daro viską, kad butų išrinktas 
į šalies prezidentus senatorius 
I>a Follette.

Kuopų delegatų1 pranešimai. 
Pirmiausia L. S. J. Lygos dele
gatas K. Augustinavičiiis- pra
nešė, kad kuopa gana veikli, na
rių turi virš 60, yra įsteigtas 
stygų'orkestras, prie kurio jau
nimas labai linksta ir su noru 
lavinasi dailės srityje. Tik visa 
bėda su finansais sako delega
tas. Įsteigus stygų orkestrą sy
kiu padidėjo jos (Lygos) ir iš
laidos.

P. Budrikas sako, aš neturiu 
ko daugiau pranešti, nes pirma- 
sai mano draugas viską pasakė, 
tik aš kreipiuos varde L&L Ly
gos prie LSS. VIII Rajono, ar 
negalėtumėt mumis pagelbėti pi- 
nigiškai.

Ant vietos LSJ. Lygos klau
simas tapo, visapusiškai apkal
bėtas ir lik^ nutarta paaukoti iš 
LSS. VIII Rajono iždo $25.00.

4 k p. delegatas J. M. Mauri- 
cas pranešė, kad kuopa gyvuoja 
neblogai, turėjus vieną išvažia
vimą, kuris iš visų atžvilgių 
pavykęs.

. 22 kp. delegatas- A. Kemėža 
pranešė, kad kuopa nedidėja nei 
mažėja, veikt šį tą veikia pasi
taikius progai.

81 kp. delegatas Dr. A1. Mont- 
vidas pranešė, kad North sidie- 
čiai viskame pasižymi, — tai ir 
daug ko manomi veikti kaip tik 
ateis žiemZ

137 kp. delegatas A. Grebelis 
pranašė, kad kuopa nariais nėra 
skaitlinga, bet visi sutartinai 

veikia ir kuopa ižde turi virš 
70 dolerių.

Visų kuopų delegatų praneši
mai liko vienbalsiai priimti.

Nebaigtuos reikaluose: 1. nu
tarta pradėt Socialistų Apšvie-
tos Kliubo veikimas orui atvė
sus, 2. Nutarta išrinkt kores- 

į spaudos komisiją K. Augusti- pondentas dėl aprašinėjimo Ap- 
navičius ir J. Čeponis. Kol man-1 švietos Klluho., veikimo. Kores- 
datų komisija sutvarkė ir per- J pondentu išrinktas drg. A. Ke
ži111'^0 mandatus, organizato- ’ mgža; 3. Nutarta išrinkt vaka
rius paprašė drg. P. Grigaitį pa- ‘ 
sakyti keletą žodžių apie dabar
tinį darbininkų judėjimą. 4 

Drg. Grigaitis i
apibudino daUg1; įdomių dalykų

savo kalboj menė.

išrinkt kores-

ro rengimui komisija; į komisi
ją apsiėmė šie draugai —A. Ke
mėža, M. Krikščiūnas ir O. Ba-

Komunistą plepėjimas

Imperializmas kitose šalyse 
eina silpnyn, užtat Rusijoj jau 
jis kelia galvą ir yra daug 
žiauresnis negu kur nors ki
tur. Jis darosi pavojus visai 
civilizacijai.

Rusijos bolševikų agentai 
kitose šalyse taipgi yra pavo
jingi elementai ne tik darbi
ninkų klasei, bet ir visai civi
lizacijai. Jų propagandos rei
kia saugotis, kaip kokio maro.

Darbininkai turi būti atsar
gus, kad nepakliūtų į bolševi
kų ar komunistų tinklą.

**
Jau ateina patvirtinančios

Kuomet atvažiavo su pra
kalbomis senatorius Wheele- 
ris, kandidatas į vice-preziden- 
tus Neprigulmingo Politinio 
Veikimo, tai komunistų leidžia
mas laikraštis Daily Worker 
šleido net specialį numerį pa

švęstą. vien tik niekinimui 
\Vheelerio.

Komunistai ir kapitalistai 
;ame klausime ir daugelio ki
tų klausimų, kur tik reikia pa
kenkti darbininkų solidarumui, 
yra pirmutiniai šmeižikai ir 
;rugdytojai darbininkų vieny- 
lės.

Nors komunistai nieko netu
ri užmesti Wreeleriui, bet vis 
vien negali pakęsti jo ir to 
judėjimo, kuris yra dabar ap
sireiškęs Amerikoje. Komu
nistams begalo pikta, kad vi
si organizuoti darbininkai de
dasi į daiktą ir kovoja prieš 
kapitalistų partijas. Komunis-

Daugiau politikos
Jei kas nors yra negerai val

džioje, tuojau žmonės prade
da sakyti: “Perdaug politikos”. 
Vidutinis pilietis mano, kad 
jei mes prašalintumėm politi
ką iš gyvenimo, mums butų 
čionai rojus gyventi. Tai yra 
beveik toks pat tikslas, kad 
nušovus ligonį išgydymui jo 
igos.

Kilo karais: perdaug politi
kos.

Aliejaus skandalas: perdaug 
politikos.

Atbukusi legislatura: per
daug politikos.

Bet tikrenybėje mos turime 
oermažai politikos.

Mums dar reikia šimtą nuo
šimčių politikos. Mums reikia 
piliečių, kurie kalbėtų apie po- 
itiką; diskusuotų apie politi
ką; susigyventų su politika ir 
valsuotų už ją.

Nėra taip svarbu pavienio 
asmens įsitikinimas, bet kur 
kas svarbiau yra visos šalies

apie Liet. Soc. Sąjungą ir abel- 
nai šiandieninį darbininkų judė
jimą kaip Amerikoj taip ir Eu
ropoj.

Po drg. Grigaičio kalbos sekė 
mandatų komisijos raportas. 
Komisija pranešė, kad konferen
cijoj dalyvauja 4 LSS. kp. su 11 
delegatų, vienas išrinktas dele
gatas nuo 81 kp. J. Lapaitis ne
atsilankė į konferenciją.

Taipgi mandatų komisija pra
nešė, kad konferencijoj dalyvau
ja Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygos du delegatai K. 
Augustinavičius- ir P. Budrikas 
—kas sykiu sudaro 13 šioj kon
ferencijoj dalyvaujančių delega- 
tų.

Po mandatų komisijos rapor
to sekė konferencijos tvarkos 
vedėjo rinkimas.

Tvarkos vedėju liko išrinktas 
drg. A. Grebelis. Pagal dieno- 
tvarkį iš eilės sekė LSS. VIII 
Rajono valdybos ir įvairių ko
misijų raportai.

Rajono organizatorius drg. F. 
Skamarakas išdavė raportą raš
tu, paliesdamas svarbiausius šių 
dienų klausimus ir apie bendrą 
LSS. VIII Rajono valdybos vei
kimą.

Sekretorius A. Vilis pranešė, 
kad daug neturi ko sakyti, nes 
organizatorius viską apibudino

Naujas sumanymas.
1. Nutarta išrinkt du atstovu 

nuo LSS. VIII Rajono, kurie
lankytų į susirinkimjus LSJ. Ly
gos, išrinkti šie draugai—Dr. A. 
Mantvidas ir F. Skamarakas.

2. Nutarta, kad LSS. VIII Ra
jonas pasiųstų vieną atstovą į 
Lietuvių Komitetą, (kuris yra su
sitvėrus varymui kompanijos už 
La Follette, tapo išrinktas A. 
Grebelis.

3. Nutarta parsitraukt už $10 
Socialistų Partijos išleistų agi- 
tatyviškų lapelių.

4..Nutarta surengt prakalbas 
tose lietuvių Ironijose, kur ne
siranda LSSŽkp.

*5. Nutarta sekančią LSS. VIII 
Rajono konferenciją šaukti pra
džioj sausio mėnesio, 1925 me
tais. LSS. reikaluose nutarta pa
ragint LSS. Pildomąjį Komite
tą, kad jisai vykintų gyveniman 
tarimus buvusios LSS. Konfe
rencijos, kuri atsibuvo Wilkcs- 
Barre, Pa.

Daugiau nesiradus svarbių 
reikalų, susirinkimą uždarė 
tvarkos vedėjas drg. A. Grebelis 
5 vai. vakare.—A. Vilis.

. LSS. VIII Raj. Sekr.

žinios, kad Gruzijos revoliuci
ją suorganizavo patys bolševi
kai. Pilnas aprašymas to bol- 
ševistinio suokalbio yra slap
tai paskelbtas revoliucinių or
ganizacijų Ti.flise. Tas prane
šimas pateko į Turkiją ir iŠ 
Turkijos spaudai.

tai norėtų, kad darbininkai 
kiek galima daugiau skaldytų- 
si.

Užtat dabar komunistai, sy
kiu su kapitalistais, kiek tik 
įmanydami, kovoja prieš La 
Follette ir prieš Neprigulmin- 
gą Politinį Veikimą.

gerbūvis.
Prezidentas visuomet turi 

būti geras politikas. Jis taipgi 
turi būti padorus žmogus. Taip 
pat yra ir su kongresu ir gu
bernatoriais.

Šmugelis, suokalbiai, visuo
se triksai, kad tik pastačius 
ant savo, — nėra politika.

Mums reikia daugiau ir ge
ros politikos.

Už pinigus politikos irgi ne
galima nupirkti; žmogus, ku

kąs manoma veikti.
Finansų sekretorius pranešė, 

kad viskas tvarkoj ir kad Rajo
no ižde randasi $57.35.

Kasierius pranešė, kad nieko 
svarbaus- neturi ir su finansų 
sekretoriaus raportu sutinkąs. 
Visų valdybos narių raportai ta
po vienbalsiai priimti.

Komisija rengimo išvažiavi
mų pranešė,-kad pereitą vasarą 
surengta du išvažiavimai į Be- 
veily Hills miškus, kurie turėję 
gerų pasekmių. Delegatai į 
Cook County Socialistų Partijos 
susirinkimius pranešė, kad par-

Propagandos lapeliai

Socialistų Partijos išleisti 
trumpo turinio lapeliai, eina 
labai smarkiai, štai kaip jie 
eina: 2000 Miller, 89 metų se
nukas, iš Californijos; 100,000 
Newark, N. J.; 10,000 Seattle; 
32,000 Dayton; 14,000 Jersey 
City; 20,000 Evansville, Ind.; 
16,000 Los Angeles, Cal.; 50,- 
000 Wisconsin; 50,000 devin
tas ward, Chicago; 100,000 
Brooklyn, N. Y.; 200,000 Pitt- 
sburgh- Kas nori tų lapelių
platinti, atsišaukit į Socialistų 
Partijos ofisą. •

Socialistą Partijoj
MASINIS SUSIRINKIMAS

^Jedėlioj, rugsėjo 28, 1924. 
Ashland Auditorium, Chicago, 
Nacionalis Ofisas Socialistų 
Partijos surengė masinį susi
rinkimą. Kadangi buvo ima
ma įžanga, lai žmonių neatsi
lankė tiek, kiek galėjo atsilan
kyti.

Čia buvo laikomi posėdžiai 
Socialistų Partijos Pildomojo 
Komiteto, tai P. K. nariai bu
vo ir kalbėtojai šiame masinia
me susirinkime.

Bergeris pareiškė, kad Chi- 
cagoje nei dešimta dalis žmo
nių nesilanko į masinius susi
rinkimus kaip Mihvaukee. Jis 
sako, kad Mihvaukee dabar 
yra dvi partijos — Socialistų 
Partija ir kilos visos partijos 
susidčjusios j daiktą, .lis tik
rina, kad Milwaukee pasiliks 
visuomet socialistų rankose.

Jis sako, kad jis su La Fo
llette nesutiko nuomonėmis 
per 25 metus, bet dabar jį re
mia. Tam yra dvi priežastys: 
(1)' La Follette, kad ir 70 me
tų senelis, bet jis sutinka su 
naujomis idėjomis ir priima 
jas. (2) šie prezidentiniai rin
kimai yra nepaprasti rinkimai 
— tai yra kova darbininkų 
klasės su kapitalistų klase. Už
tat jis ragina balsuoti už La 
Follette.

Bergeris savo kalboje var
toja daug jumoro ir jo kalbos 
klausyti visai nenuobodu^

Paskiau kalbėjo d. Hillųuitt, 
—tai žymiausias kalbėtojas So
cialistų Partijoje. Jo kalba la
bai loginga, įspūdinga, rimta. j- 
tiKinanti ir paremta grynais 

faktais, Jis tiesiog sako, kad 
dabartiniai prezidentiniai rinki
mai, tai nėra paprasti rinkimai, 
bet sukilimas darbininkų klasės 
prieš kapitalistų klasę. .Jis- pilnai 
esąs įsitikinęs, kad darbininkai 
šiuose rinkimuose laimės. O jei. 
dar šiuose rinkimuose nelaimės, 
tai jie sekamuose rinkimuose 
būtinai ląimės. Ta kova tol ne
bus užbaigta, kol darbininkų 
klasė nebus laimėtoja.

J'isai sako, kad butų didžiau
sias paniekinimas savęs, jei pro
taujanti piliečiai šiuose balsa
vimuose balsuotų ne už darbi- 
ninkų-Progresistų sąrašą.

Jis savo kalboje stipriai pa
juokia kapitalistų partijas — 
republikonus ir demlokratus. Sa
ko, kad jie irgi dabar užsikrėtė 
progresizmu, — kiekvienas va
dina save progresistu. Bet tik 
bėda, kad į tą jų progresingu- 
mą, nei jie patys nenori tikėti. 
Didžiausi atžagareiviai, — o sa
ve progresistais nori vadintis. 
Jie numano, kad dabar atėjo 
toks laikas, kad visi turi taikin
tis prie darbininkų, todėl ir dan
gstosi tais obalsiais, kad tik dau
giau pritraukus savo pusėn ša
lininkų.

Tčkio kalbėtojo kaip Hill- 
quitas-, tai bent yra kas pakląu- 
syti. •

Kirkpatrick pasakė, kad jau 
dabar nėra jokios paslapties — 
Amerikoje yra organizuojama 
Darbo Partija. Ir jis ragino su
sirinkusius- sudėti aukų tos par
tijos organizavimui. Surinkta 
nemažai aukų. Socialistams, 
kaipo daugiau patyrusiems prie 
organizavimo ir veikimo politi
koje ir pritinka pirmiausiai 
užsiimti tos- Darbo Partijos or
ganizavimu. Tai yra sekimas 
Anglijos darbininkų ir tas seki
mas yra geras ir naudingas 
Amerikos darbininkų klasei. Tik, 
suprantama, čia jis yra daug 
sunkesnis įvykdinti gyveniman, 
^-čia yra daug tautybių; daug 
religinių sektų ir rasių neapy
kanta. Tos trys svarbios- prie
žastys trukdo greitesniam įkū
nijimui stiprios Darbo Partijos.

Lietuviai darbininkai irgi tu
rėtų prisidėti prie steigimo tos 
galingos darbininkų jėgos vieni
jimo, — prie kūrimo Darbo Par
tijos. —Darbininkas.

NEW ENGLAND

Socialistų Partijos propa
ganda Naujojoj Anglijoj eina 
visu smarkumu. Miss Helena

„ z r
Turitz, iš Harvard Universite
to teisių skyriaus, sekretorė 
Naujos Anglijos Distrikto, yra 
smarki ir gera darbininkė So- \ 
cialistų Partijoj. Ji taipgi turi 
du labai geru sandarbininku, 
—Levvis ir. VVeisbord. Tie dar
buotojai yra tikras smagu
mas Nacionaliam Partijos ofi
sui. Daugiau tokių draugų- 
veikėjų, tuomet fnusų partija 
pasidaugins dvigubai-trigubai.

Pennsylvanijos valstijos So
cialistų Partijos Sekretorius 
Hoopes rašo:

Sentimentas už Darbininkų 
Partijos tikietą čionai yra pui
kus. Tuksiančiai žmonių, apie 
kuriuos aš nei sapnavau, eis 
sykiu su mumis. Visi tik mini 
La FoŲette vardą. Mes dabar 
čionai dirbame kiekvieną va
karą. Išrodo, kad pasekmės bus 
geros.

Drg. O. A. Kennedy, organi
zatorius vakarinių valstijų So
cialistų Partijos rašo: ^Mes 
įgauname vis daugiau ir dau
giau jėgų — musų darbas nuo 
dabar iki pat rinkimų eis nuo
lat; o po rinkimų mes dirbsi
me dar sunkiau negu dabar.

MANO DUKTĖ ' 
RUDAVO VERKIA

DEL BILE KO
Buvo nervuota ir užsišau
nanti. Vartodama Lydia E. . 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound pasidarė visai nor- 

. malė.

Clinton, Wisconsin. — “Mano duk
tė buvo labai blogame padėjime ir 

buvo labai užsi- 
gaunanti ir būdavo 
verkia dėl menk
niekio, buvo silpna 
ir nervuota. Kaip 
Lydia E. Pink- 
hams Vegetable 
Compound pagel-, 
bėjo man kuomet 
aš buvau mergai
tė, aš daviau jai, 
kad atbudavojus 
jos sveikatą ir to

kios pasdemės buvo, kad mes nei ne
tikėjome. Aš linkėčiau, kad kiekvie
na motina, kuri augina dukteris, pa
bandytu tas gyduoles dėl savo mergi
nų nuo jų nesmagumų . Aš vartojau 
jas pati kol mano mergaitė gimė ir 
ji buvo gražiausia mergaitė kur kiek
viena norėtų tokią turėti . Aš reko
menduoju Vegetable Compound mo
terims ir merginoms ir negaliu iš
girti jų užtektinai”. Mrs. I. A. 
Holford, Box 48, Clinton, Wisconsin.

Motinos gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound pra
šai inime skausmų dėl jų dukterų ku
rios jos tankiai turi. Jos žino iš pa
tyrimo vertę Vegetable Compound 
gydyme tokių ligų kaip Mrs. Holford 
davė savo dukterei.

NAMįĮ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, JMarųuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SlDĘ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė. 

Tel. Prospect 2102.
..................................................... ............ >
Bukite pasirengę dėl rudeninių 

kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. įsteigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurseries .su reputacija 
BR0WN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City” 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t.

FRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

Atsiųsime salesmaną,

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUŠ 

.3352 So. Halsted St., 
Namai 3356 Ix>we Avė.

Chicago, III.
v,.......... ■ IV

. > ... A.. .. .... .



HAUMNOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
By The Lithuanian News Pub Co Ine

tika. Ta pati Amerikos val
džia vartojo visokias spaudi-

žmonių/kuri nėra patenkinta 
dabartinėmis mokyklomis, pri-

mo priemones prieš Mekai- val°, sav“8 I*»kyk(,astir i
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ką, kad* prispyrus ją pakeis
ti tam tikrus įstatymus, ku
riems buvo priešingi Ameri
kos kapitalistai, investavu
sieji savo pinigus Meksiko
je. Yra ir daugiaus panašių 
pavyzdžių.

Jeigu Amerika gali kištis 
į kitų šalių vidujinės politi
kos reikalus, tai kodėl kitos 
šalys negali kištis į jos rei
kalus
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Amerikos kapitalistinė 
spauda reiškia didelį pasi
piktinimą, kad Tautų Sąjun
gos komisija sutiko dalinai 
patenkinti Japonijos delega
tus ir priėmė prie savo tai
kos plano pataisą, sulig ku
ria gali būt reikalaujama 
arbitracijos vidujinės politi
kos klausimais, grasinan
čiais iššaukti karą tarpe 
dviejų valstybių.

Ji nurodo, kad 'Japonija, 
pasiremdama tąja pataisa, 
galės prispirti Jungtines1 
Valstijas eiti į Tautų Sąjun
gos teismą dėl imigracijos 
įstatymų. Kaip, girdi, šios 
šalies valdžia galės pakęsti, 
kad kas nors kištųsi į josios 
naminius reikalus?

Brooklyno “Vienybė” ra
šo, kad Dr. T. G. Klimas, tik- 
ką pagrįžęs iš Lietuvos, pa
pasakojo, jogei Dr. Jono 
šliupo sūnūs, Keistutis, už
imąs “per prastą” jam fyzi- 
kos instruktoriaus vietą:

“Žinant, kad jis Ameri
koje turėjo augštą profe
soriaus vietą, nuomanu 
pasidarė, kad jisąi delei 
kademų politikos Lietuvo
je negali taip gerai pa
kopti.” • > , ,

; r j.. t

Gali būt, kad p. Keistučiu! 
Šliupui reikėtų duot augš- 
tesnę vietą Kauno universi
tete (jeigu jisai yra to ver
tas). Bet yra netiesa, kad 
Amerikoje jisai buvęs profe
sorius. Jisai čia irgi buvo 
tiktai instruktorius. “Pro
fesoriaus” titūlą jam buvo 
davę tautininkų laikraščiai.

jas leisti savo vaikus, tai tuo
met bendromsioms visuomenės 
mokykloms nebepaliktų vietos. 
Vietoje viešųjų mokyklų mes 
turėtume grupių mokyklas: 
tautines 
tautybių Amerikoje; religines— 
katalikų, liuteronų, episkopalų, 
žydų, pravoslavų, mahometonų 
įr 1.1.— ir, pagalios, partines ir 
klasines mokyklas.

Ve prie kokio absurdo vedą 
“Darbininko’ argumentą*?. Toks 
mokyklų tvarkymo būdas visiš
kai sugriautų švietimo sistemą 
Amerikoje. Įvairios grupės 
krašto jaunuomenės butųauklė- 
jamos visai skirtingo^ir net 
priešingom kita kitaiyivasioje, 
ir ta jaunuomenė patapusi su
augusiais piliečiais, mažiau ga
lėtu susikalbėti\įarp savęs kaip 
tie Babelio bokšto statytojai, 
kuriems Jahu sumaišė liežuvius.

Todėl yra aišku, kad sulig 
“Darbininko” principu mokyk
los negali būt tvarkomos. Jos 
turi žiūrėti ne to, kad patenki
nus ypatingų grupių norus, bet 
kad davus tą, kas yra reikalinga 
visiems piliečiams, šita mintim 
ir yra paremtos viešosios mo
kyklos, ir beveik visi žmonės 
supranta, kad kitaip ir būti ne
gali. Tiktai katalikų kunigai su 
savo pasekėjais tam priešinasi. 
Jie reikalauja, kad katalikai bu
tų išskirti iš visų kitų žmonių. 
Reiškia, jie reikalauja tam tik
ros privilegijos. Bet privilegija 
yra dalykas, priešingas teisin
gumui!

“Darbipinkas”, mėgindamas 
parodyti, kad katalikai neva 
esą skriaudžiami, iš tiesų pats 
stoja už visai neteisingą dalyką.

Iš Lietuvos gyvenimo
Pastarojo laiko musų naujie

nos tai rinkimas Lietuvos vals
čių ir miestų savivaldybių, ši-

A' tie* kiek yra' įuose rinkiniuose kairiojo spar

Apžvalga
-

TAUTŲ SĄJUNGOS REZOLIU
CIJA DEL GRUZIJOS

NELOGIŠKA

“Naujienos” nurodė, kad musų 
kunigai ir jų pritarėjai elgiasi 
neteisingai, reikalaudami, kad 
mokyklose butų duodamos reli
ginės pamokos, kadangi mokyk
las užlaiko visi piliečiai, o ne 
vien tik katalikai. So. Bostono 
“Darbininkas” mėgina tą inusų 
pastabą atremti šitokiais žo
džiais:

Bet jeigu dvi valstybės 
nieku budu nesusitaiko de1 
naminės politikos reikalų; 
jeigu viena valstybė jaučia, 
kad naminė politika ^itos 
valstybės užgauna pamati
nius josios interesus; jeigu 
(lėliai to santikiai tarpe tų 
dviejų valstybių tolyn eina 
vis aštryn ir, pagalios, susi
daro pavojus, kad tarp jų 
dviejų kils karas, — tai ne
jaugi geriausias dalykas to
kiame atsitikime butų leisti 

p’ nedarant 
budu

jom. “persiimti”
jokių pastangų taikiu 
išspręsti jų ginčą?

Šitaip protauti gali 
tas, kuris tiki, jogei 
yra to, kuris stipresnis.

tiktai 
teisė

X“O kokią teisę kitokių įsiti
kinimų piliečiai turi reika
lauti (ko? “N.”) iš katalikų 

. toms mokykloms, kuriomis 
katalikai nepasitenkina? Prie 
viešų mokyklų Amerikoje ka
talikai savo mokesniais turi 
prisidėti, o jomis nepasiten
kindami turi savo keliu apsi- 
dėti mokesčiais, kad savas 
mokyklas užlaikyti.”
Tai yra visai nelogiškas ar

gumentas. Klausimas eina 
visai ne apie kieno nors “pasi
tenkinimą” arba “nepasitenkL 
n imą”, bot tiktai apie sąžinės 
laisvę. -
'A metrikos- viešosios mokyklos 

nekovoja su jokiomis religijo
mis, todėl katalikas ar liutero
nas, lankantis tas mokyklas ne
rti verčiamas atsižadėti savo į- 
sitikinimų. Jeigu tų mokyklų

jos delegacijos' Tautų Sąjungos 
kongrese Genevoje įnešė sekan
čio turinio rezoliuciją dėl pas
kutinio laiko įvykių Gruzijoje:

“Susirinkimas, pakartoda
mas rezoliuciją apie Gruziją, 
priimta trečiam jame Tautų Są 
jungos suvažiavime rugsėjo 
23 d. 1923 m., ragina. Tarybą 
atidžiai sekti įvykius toje ša
lyje ir panaudoti kiekvieną 
progą, kad ramiomis ir tinka
momis tarptautinės teisės 
priemonėmis padėjus tai ša
liai sugrįžti į normalę padė-

ga
šitą rezoliuciją Tautų Sąjun- 

. priėmė.

KOMUNISTŲ VADO 
PASITRAUKIMAS

Antra vertus, pati Ameri
ka toli-gražu ne visuomet 
laikosi tos taisyklės, kad į 
naminius vienos šalies rei
kalus kita šalis neturi teisės 
kištis. Karo metu preziden
tas VVilsonas^statė Vokieti
jai reikalavimą, kaipo susi
taikymo sąlygą, kacl ji atsi
kratytų savfr kaizeriškos 

o valdžios

tai greičiaus netikintiems žmo
nėms; o tikinčiųjų ji visai ne
varžo.

Tie dalykai, kurie yra dėstomi 
viešosiose mokyklose, yra reika
lingi visiems žmonėms, todėl 
visa visuomenė jas i f užlaiko.

Bet ar tai reiškia, kad visi 
žmonės yra jomis lygiai paten
kinti? žinoma, kad ne. žmonės 
vokiečių kilmės norėtų, kad mo
kyklose jų vaikai butų auklėja
mi vokiškoje tautiškoje dvasio
je; žydams labai patiktų, kad 
mokyklos keltų į padanges žydų 
tautą; kapitalistai norėtų, kad 
mokyklos garbintų turtingųjų 
klasę (ką jos gana uoliai ir da
ro) ; socialistai gi labai geistų, 
kad mokyklos aiškintų kapita
listinės tvarkos neteisingumą.

Bet yra aiškus dalykas, kad 
tų visų norų "•mokyklos negali 
patenkinti. Jeigu todėl, laikan-

“Naujienose” nesenai buvo 
rašyta, apie dviejų žymių Angli
jos komunistų pasitraukimą iš 
partijos. Vlienas jųkyra Walter 
Nevvbold.. Tai yra tokia pat pa
vardė, kaip ir to vienintelio ko
munisto, kuris apie dveji metai 
laiko atgal buvo išrinktas į par
lamentą. Visas Trečiasis Inter
nacionalas tuomet labai džiau
gėsi tuo komunistų “laimėjimu” 
Anglijoje.

Iš Europos laikraščių mes da
bar patiriame, kad pasibraukęs 
nuo komunistų Walter Newbold 
tikrai yra tas pats asmuo, kuris 
atstovavo komunistų partijai 
parlamente. Jisai dabar yra 
pastatytas kandidatu nuo Dar
bo Partijos, o komunistai tame 
pačiame distrikte (Motherwell>. 
stato priešingą jam; kahdidatą.

Nevvbold atsimetė nuo komu
nistų dėlto, kad jie labai nesą
žiningai atakuoją Darbo Pairti*

valdžios; na,
klausimas juk yra grynai 
naminis kiekvienos šalies 
reikalas.

Amerikos valdžia prie 
Wilsono ir prie Hardingo 
mėgino daryti ginkluotą in
tervenciją sovietų Rusijoje
— dėlto, kad tai valdžiai ne- tis “Darbininko” logikos, pripa- 
patiko sovietų valdžios poli- žintuni, kad kiekviena grupė

KAUNAS PLEČIASI, O BUTŲ 
TRUKUMAS MAŽĖJA

KAUNAS. žaliajame kal
ne pastatyta gana daug namų, 
be to, dar matyti daug pradė
tų. Į ieškančiųjų kambarių ar 
butų skelbimus gaunąmir daug 
pasiūlymų, deja, mažai kam 
prieinamomis kainomis: už 
kambarį iki 150 litų, o už\bu- 

imbarių su virtu- 
litų mėnesiui irve iki 10< 

daugiau.

no išvystyta gan plati agitacija. 
Ypač daug paruošta prakalbų, 
a»’ba kaip pas mus sakoma, mi
tingų. Sudaryta šimtai sąrašų 
vasčiuose ir miestuose. Pastara- 

' sis darbas labai ir labai neleng
vas. Kiekviename valsčiuje ar 
mieste reikėjo kiekvienai grupei 
paruošti savo kandidatų sąra
šas, surasti renkamuosius kandi
datus, toksai sąrašas reilfėjo 
duoti pasirašyti 20-čiai to paties 
valsčiaus ar miesto rinkikų, 
kandidatų, sąrašą statant, ei
nant rinkimų įstatymu, teko 
atlikti visa aibė reikalaujamų 
formalumų. Daugely vietų rin
kikai, siūlantieji savo kandida
tus, nemoką pasirašyti, arba 
pasirodo neįtrauktais į rinkikų 
sąrašus. Tuomet visas darbas 
eina vėjąis, nes rinkimų komisi
jos, delei šitokių 
stokos, atmesdavo 
sąrašus iii’ t.t. žodžiu 
paruošiamasai darbas 
bai nelengvas.

Paimkite domėn dar ir tą ap
linkybę, kad savivaldybių viene
tų Lietuvoje esama virš 250f 
jums bus aišku, kad visi šitie 
formalumai reikėjo atlikti 250 
vietose.

i , * > : t

Musų partijos konferencija ir 
Centro Komitetas nusistatė, kad 
s-d. partija eina tik savo vardui’ 
Partijos kandidatai į savjvaldy
bes gali būti tik partijos nariai, 
—reiškia visos musų partijos 
organizacijos ir Centro Komite
tas turėjo pakelti daug paruo
šiamojo darbo, būtent: visuoti
nuose organizacijų susirinki
muose turėjo nustatyti slaptu, 
demokratingu balsavimu kandi
datus, pastaruosius tvirtino par
tijos apskričių komitetai ir t.t. 
šituose rinkimuose partija savo 
vardu išstatė virš šimto sąrašų, 
—darbas labai nemažas. Be to, 
tose vietose, kur buvo atskirus 
s-d. partijos nariai leista statyti 

! prijaučiančiųjų < 
sąrašų, stovinčių ant s-d. rinki
mų platformos paruošta xągie 
30—40. Tokiu budu spcialde- 
mokratinis elementas tose vie
tose kur esama partijos organi
zacijų ir radosi prijaučiančiųjų 
sugebėjo paruoši! apie 150 sąra
šų, t. y. 150 savivaldybių viene
tų yra aiškiame rišyje su soc. 
dem. partija. Pasilieka apie 
šimtas vienetų —Trakų, Ežerė
lių ir kitose apskrityse kur par
tija dar nesugebėjo įkelti kojos, 
nes tam reikalinga turėti pajėgų 
žmonėmis ir lėšomis.

Duodu kelis to daVbo pavyz
džius: Laižuvos vals. (Mažeikių 
ap.) neseniai susidarė musų 
partijos organizacija (kuopa). 
Apskrities Komiteto ir vietos 
draugų rūpesčiu paruošta kandi
datų sąrašas. Pasilieka tik ke
lios dienos iki sąrašo padavimui, 
vietos draugai imasi rinkti (rei
kalingus 20 parašų. Klerikalai, 
ūkininkai, žinoma, savo parašo^ 
s-d. sąrašui neduoda, darbinin
kai, miestelėnai daugelis nemo
ka rašyti, kiti iš baimes atsisa
ko pasirašyti. Draugai rinku
sieji parašus paprasti darbinin
kai per kiauras dienas užimti 
nesuskumba surinkti parašų — 
Laižuvos valsčius pasilieka be 
soc.-dem'. sąrašo. Laižuvoj į- 
vyksta s-d. mitingas. Išsiaiški
na visas rinkimų svarbumas, tik 
po šito visi gerai supranta, kad 
padėtis begalo sunki, nes darbi
ninkams ir varguomenei hera 
už ką balsuoti. Kitan^e, Tiriu- 
lių valsčiuje sugaišta keturios 
darbo dienos kol nugalėta visi 
formalumai. Taigi darbo atlik
ta ląbai daug, ruošiantis savival
dybių rinkimams Lietuvoje.

Politikoj spekuliantai
šiuose įlinkimuose tik spc. 

dem. partija eina savo vardu. 
Klerikalai užvardijo savo sąra
šus “katalikų”, .“blaivininkų”, 
“•pavasarininkų”, “tretininkų”, 
“katalikų-ukininkų”, “moterų” 
ir t.t. vardais. Krikščionių de- 
Inokratų, ūkininkų są j ungos

formuluinų 
kandidatų 

sakant, 
buvo la-

Lietuvą. Šiaulių miesto komite
tas, Kybartų valsčiaus, Kauno 
miesto org. išleido savų atsišau
kimų. Be to, Centro Komitetas 
yra išleidęs atsišaukimų lenkų, 
žydų 'kalbomis ir* laikraštį “Ra- 
bočy Vestnik” rusų kalboje. 
Teisybė, rinkimų paveiksluotų 
plakatų mes neturinfe, nes stin
gime lėšų, bet šiaip literatūros 
paleista gan apsčiai. Klerikalai 
šituo žvilgsniu turtingesni, pas 
juos esama plakatų su bažny
čios vaizdu. * Kuomet mitinguo
se pasijuoki, kad klerikalų pla
katui trūksta karčiamos, bankui Kaunas, 16-IX-24 m.

rūmų ir kitokių šiltų vietų, pub
lika gardžiai juokiasi.

šituose rinkimuose surimtėji
mo daug, senosios žmonių šven
tenybės-—kunigas, bažnytėlė ne
be šventenybės ir ne autoritetas. 
Visa tai ne autoritetas ir Lietu
vos moterims; moterys tankiai 
savo iniciatyva vairo kunigėlius 
bažnyčion. Yra faiktų, kad mo
terys pradeda reikalauti iš savo 
vyrų mesti klerikalį nusistaty
mą.

Už kelių dienų rinkimai. Pa
žiūrėsime kokių rezultatų turė
sime, bet apie tai kitam kartui.

A. čechov’as ' Vertė J. K. Uktveris.

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS.
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(Tęsinys)
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siuo.se rinkimuose nėra. Pabijo
jo pasirodyti su savo murzinu 
veidu. Lietuvos dairbo federaci
ja naudojo “darbininkų”, “ma
žažemių”, “naujakurių” ■ vardą, 
nekuriose vietose skliauteliuose 
pridėdavo raides“ fedefacija”,r^- 
baimė savo vardo apėmė Lietu
vos zakrastijonus, varpininkus, 
vargonininkus ir kitokius kleri
kalinės, bažnytinės “službos” 
žmones.

Liaudininkai vietomis eina sa
vo vardu, bet čia pat stato ir ki
tokiu vardu sdvo sąrašus. Yra 
valsčių kur liaudininkai Išstatė 
3-4 sąrašus, užvardindami juos 
skambiais antgalviais. Aišku, 
kad liaudininkai, sekdami kleri
kalus, pasigavo politinės speku
liacijos, remiamos žinomų ne
susipratimu ir nežinojimd politi
nių partijų reikšmės. Komunis
tai vienur įsikibo į profesines 
sąjungas, kitur šiaip išgalvojo 
gražius pavadinimus ir t.t. 
tižiu sakant, demagogijos 
trūksta, šitokia taktika 
daugiau mulkina žmones ir
duoda jiems suprasti tų srovių 
kurios veikia Lietuvos politiko
je. štai kodėl Kaune, turime 26 
sąrašus, Viekšnių valse. 26 sąra
šus, kur vieni liaudininkai jų 
sufabrikavo 3 ar 4.

Mitingai ir prakalbos
šįmet mitingų gatvėse, tui'ga- 

vietėse/daug atlikta. Kaune mu
sų partija yra suruošusi bent 5 
savo viešus mitingus. Juose di
delio trukšmo kėlė federantai, 
žvalgybininkai ir komunistai, 
mat, kokia įpuiki kompafaiją 
prieš soc.-demokratus. Tai reiš
kia ne ką kitą kaip bendrąjį 
įvardytųjų gaivalų ^frontą 
Šiauliuose, klerikalai išsigandę 
kairiųjų atmetė soc.-denK ir dar 
bininkų (kairiųjų) sąrašą. Šito
kį komisijos neteisėtą nutari
mą soc.-dem. org. apskundė Tai
kos Teisėjui, kurs komisijos 
sprendimą atmainė, šitas kleri
kalų žygis sukiršino šiauliečius. 
S.-d. organizacija vjsą savaitę 

t trinkoje, tai 
Šiaulių soc.-dem. atlaidai—juo
kiasi visi kas yra. nusistatęs 
prieš klerikalus. Musų draugai 
taip įsitraukė į šitą mitingų ko
vą, kad pavyzdžiui Kaune 14-1X 
dalyvavo šešiuose liaudininkų ir 
kunigų suruoštose prakalbose, 
oponuodami savo priešininkams 
ir suvarydami juos į ožio ragą. 
Kadangi visa partijos inteligen
tija išsiųsta mitinguoti provin
cijos miesteliuose, tai didesniuo
se centruose pasiliko tik eiliniai 
darbininkai.- šitie tat žmonės 
jsidrąsiinę kerta 'klerikalams 
kailin. Visa tai, be abejopės, 
rodo didelį platesnių minių su
rimtėjimą ir aktyvumą, ko se
iliau Lietuvoje nesimatė.

Klerikalai daugely vietij visai 
negali pasirodyti. Vietas žmo
nės kunigus (net kunigus!) ver
čia nuo bačkų ir neduoda kalbė
ti arba užduoda tokių klausimų, 
kad kunigėliams tenka sprukti, 
kviestis policiją arba davatkų 
būrį, šįmet kunigai bemitin- 
guodami visuomet pasiima ir 
pasistato^prie savęs tuziną da
vatkų; kurios juos gina arba 
kelia opozicijos kalbėtojams 
trukšmv. šitoks kunigų elgęsis 
dair daugiau siutina žmones. Tu
rime rimtų davinių, kad kunigų 
autoritetas labai greit smunka 
žmonių akyse.

Politinė policija ir šį kartą 
griebėsi smurto prieš kairiuo
sius. Turime visą eilę areštų 
ir suėmimų, turėsime, tur būt, 
ir politinių bylų, žodžiu Lietu- 
Vos klerikalai neduoda pačiai 
visuomenei nusistatyti kas delei 
įvairių rinkimų partijų ar gru
pių, bet patys kišasi j piliečių 
reikalus ir trukdo rinkimų eigą.

sąrašus, tokių'”askelbg mitingus
K . Cinnlin . rinni

Musų partijos darbuotė, kaip 
sakiau, pasireiškė visame rinki- 
ih ų darbo pąriiošinie, organ iza- 
vinie konferencijų,. mitingų ir 
1.1. Be šito partija išleido SOc.- 
dem. rinkimų platfoTmą, ku»ią 

konfiskavo, bet lapelis 
Tokiu bu- 

ekz., bet

valdžia
jau buvo išplatintas.
du sulaikė tik 2,000
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—Jums būtinai reikia kru tas/ant galvos. Tuo laiku iš 
vino kirvio ir sukruvintos dro- priemenės įėjo jums gerai ži- 
bulės! Taigi aš jums darodysiu. noma moteris apsirengus juo- 
Jųs nustosite taip šaltai į maine | dais rūbais. Ji jau iš kalno sū 
žiūrėti! Jūsų Marijai Ivanovnai(jumis buvo susitarus dėl savo 

veikimo šiame darbe. Ji pa
griebus paduškų__ ir pradėjo 
smaugti jį. Laike kovos žvake 
Užgeso. Moteris išsiėmė iš ki
šenes dėžutę su švediškais deg
tukais, ir uždegė žvakę. Ar ne 
taip? Aš iš jūsų veido matau, 
kifd sakau teisybę. Na, 'toliau... 
Užsmaugę ir persitikrinę, kad 
J?lu jis negyvas, jus ir Nikola
jus ištraukėte jį per langą ir 
padėjote prie krūmo. Bijoda
mi, kad jis neatgylų, jus 'už
davėte su kuo tai aštriu, vė
liau jus nunešėte jį ir padėjo
te po senu krumu kaikuriam 
laikui. Pasilsėję ir pagalvoję, 
jus nunešėte... pčrnešėte per 
kiemą... paskui ėjote keliu. 
Vėliau pakraščiu. Ant pakraš
čio jus išgąsdino koksai tai 
kaimietis. Na, kas su jumis 
darosi? , ,

'Psiechov’as išbalęs, kaip 
drobe, atsikėlė ir susiubavo.

iMan trošku, — prakalbė
jo jis. — Gerai, lai bus... tik
tai aš išeisiu... leiskit.

žiūrėti! Jūsų Marijai Ivanovnai 
vieta Sibire! Aš įrodysįu! Jeigu 
jums mažai filosofijos, taį pas 
mane yra ir kitko... jis parodys 
jums kokia teisinga mano filo
sofija! Leiskite man /tik pava
žinėti.

—Apie ką tai jus?
. :—Apie švedišką degtuką... 

pamiršote? O ąš nepamiršau. 
Aš žinau, kas užbrėžė jį užmuš
tojo kambaryje. Užžiebė ne Ni- 
koląška ir Psiechovas, prie ku
rių degtukų nerasta tlaike kra
tos, bet trečias, t.-y. Marija Iva- 
novna. Įr aš tai įrodysiu! Leis
kite tili; man po pavietą pavaži
nėti įr sužinot...

-Na, gerai, sėskite... per- 
klausinėkime.

Diukovskis atsisėdo ir įkišo 
savo ilgąją nosį į popierius.

—Įvesti Nikolajų Tetechovą! 
—riktelėjo tardytojas.

Įvedė Nikolaška. Nikolaška 
buvo išbalęs* ir sumenkėjęs, 
kaip skedra. Jis drebėjo.

Tetechov’as,—/pradėjo ču
bikov’as, — 1879 metais jus 
buvote teisiamas pirmo apskri-

te nuteisti į kalėjimą. 1882 
metais jus ir vėl buvote teisia
mas už vagystę ir buvote pa
siųsti kalėjimam.. Mums vis
kas yra žinoma. .

Nikolaškos veide matėsi nu
sistebėjimas. Tas tyrinėtojaus 
žinojimas nustebino jį, bet grei
tai nusistebėjimas persikeitė į 
nuskriaustojo grimasą. Jis ap
siverkė ir paprašė leidimo jam 
nusiprausti ir nusiraminti. Jį 
išvedė.

—Ant galo prisipažino, — 
maloniai pasiraivė Čubikov’as, 

išdavė save, kaip aš jį gil
dijai paėmiau...

Ir moters juoduose drabu
žiuose neatmeta! <• susijuokė 
Diukovskis. Bet visgi ma
ne begalo kankina tas švedu 
degtukas! Ilgiau kęsti negaliu! 
Sudiev, važiuoju!

lįiukovskis užsismaukė ke
purę ir 
pradėjo 
Akulka 
ji nieko

--Gyvenau aš tik su jumis, 
daugiau su nieku, — pareiškė 
ji.’ - -

pė tyrinėtojas. Įvedė Psiecho- 
vą. Jaunas vyras paskutinėmis 
dienomis labai persikeUc. Jis 
suliesėjo, išbalo ir nusiminė. 
Akyse matėsi apatija.

Sėskite Psiecbov, — pasa
kė Čubikovas. - - Manau, kad 
šį kartą jus elgsitės protingai, 
ir daugiau nemeluosite. Perei
tose dienose jus neprisipažino- 
te Kliaūzovo žmogžudystėje, 
nežiūrint į visą krūvą įrody
mų prieš jus. Nepamirškite, 
kad prisipažinimas sumažina 
bausmę, šiandien aš su jumis 
kalbuosi paskutinį kartą. Jei
gu šiandien neprisipažinsit, tai 
rytoj jau bus vėlu. Ną^ dabar 

j.

Ir ju- 
tvliai ¥

su juo snapsą ir

». Nieko aš nežinau., 
sų įrodymų nežinau, - 
prakalbėjo Prieehov’as.

Nenorite! Na, tai leiskite 
man papasakoti, kaip dalykas 
buvo. ŠcStflTficnio vakare jus 
sėdėjote Kliauzovo miegkambar 
ry
alų (Diukovskis įskverbe savo 
smailias akis į Psiechovo vei
dą ir žiurėjo, kol nepasibaigė 
šis monologas). Jums patarnau
davo Nikolai. Pirmą valandą 
Mark Ivanovič pareiškė, kad 
jis nori miego. Pirmą valandą 
jis visuomet gula. Kai jis ra
vėsi batus ir davinėjo įsaky
mus jums .pavestam darbe, jus 
ir Nikolai, phgal duotą ženk
lą, pagriebė! savo duondavį 
pusgirtį ir palmetei į lovą. 
Viėnas jūsų sėdo ant kojų, ki-

išvažiavo. čubikovas 
penklausinėti Akulkų. 
griežtai pareiškė, kad 
nežino...

Apie šeštų valandą vakaro 
grįžo namo Diukovskis. Jis 
buvo susijudinęs iki/didžiau
sio laipsnio. Rankos jo drebė
jo taip, kad jis net negalėjo 
atsegti savo švarko. Veidai jo 
degė. Matyt, kad jis, jau grįžo 
netuščiomis.

(Bus daugiau)

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 
76 ŽMONES RUGSĖJO 

MĖNESY >

Rugsėjo mėnesy automobiliai 
užmušė'76 žmones — po pen
kis žmones kas dvi dienas. Po
licija mano, kad neužmušta dau
giau žmonių tik todėl, kad pa
staruoju laiku buvo vedama 
smarki kampanija prieš auto
mobilistus, kuri sumažinusi 
skaičių nelaimių. Apie pusę už
muštųjų sudaro vaikai, taipjau 
užmušama daug senesniųjų žmo
nių, kurie nėra tiek vikrus, kad 
išsisukti nuo nelaimės; Jaunes
nių daugiausia užmušama susi
dūrus automobiliams, daug ma
žiau einant gatve. Iš užmuštų- 
j ų 32 , yra vyrai, 24 vaikai, ' 11 
moterų ir 9 mergaitės.

Redakcijos Atsakymai
A. Stakauskui. — Netured; 

mi geresnių įrodymų, jūsų j 
pėjimo talpinti negalime.

siuo.se
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Vakar tapo palaidotas? 
inž. P. Skalandžiunas
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Panaikino užsisukimus

Nuo šiandie ryto automobilių 
užsisukimai į kairę 'vidurmies- 
ty liko panaikinti. Vakar vidur
iu iesčio gatvėse liko iškabinėti 
atitinkami įspėjimai automobi
listams ir nuo šiandie tas poli
cijos patvarklmas pradedamas 
vykinti. Pašto valdyba norėjo, 
kad nors pašto automobiliams 
butų leista sukinėtis kur jie no
ri, bet ir su tuo policija nesu
tiko, nes tai kenktų abelnam 
miesto judėjimui.

Užsisukimus į kairę bus ga
lima daryti tik Lake, Eranklin, 
Van Buren ir Wabash gatvėse, 
taipjau įsisukant į ėles ir apsi- 
gręžiant vidury bloko. Bet ant 
kitų kerčių užsisukimų į kairę 
negalima bus daryti, taip kad 
automobilistas, kuriam reikalin
gas yra užsisukimas į kairę, da
bar turės suktis į dešinę ir ap
važiuoti vieną bloką.

Tuo patvarkimu policija’ tiki
si pagreitinti judėjimu vidur
iu iesty ir sumažinti? susigrudL 
iną, kuris pasidarė nebepaken
čiamas.

G IRTAS ARKLININKAS 
NUŠOVĖ MOTERĮ

Už savo piktadarybę kaltina 
“kitą vyrą”

Georgė Munding, savininkas 
didelės jojamųjų arklių arkly- 
des prie 5217 Broadvvay,' kurią 
lanko North Sidės turčiai, už
vakar nušovė savo meilužę 
Mis. .lulia Abb Douglas, pa
starosios arklydėj llinsdale 
priemiesty.

Jis atvažiavo į jos 
automobiliu ii’ tuojaus

arklydę 
susiba- 
arklių, 
prieita 

pas jo 
apsilanko, 

šaukė 
jis 

ir paleido 
Nušovęs ją 
į visas pu-

automobilio ir pagalios 
prie tūlo vyro, I 
meilužę tankiai 
Munding buvo girtas ir 
net apsiputojęs. Pagalios

ir pasileido
Bet tuojaus 

policijai ir jis

lėkti

tapo
Prie 

prisi-

j ją kelis šyvius, 
jis pradėjo Šaudy 
sės, o paskui šoko į savo au
tomobilių 
Chicagon.
pranešta 
sugautas
užmušėjistės jis tuojaus 
pažino, bei sakosi gailisi da
bar ir kaltina kitą vyrą. Jis 
taipjau sakosi, kad jis yra sa
vo meilužę slapta vedęs šešetą 
melų atgal, nors nė jos pamo
tė, nė jos tėvas apie tai nieko 
nežino. Nušautoji gi yra 
jos vyras pasimirė prieš 
netą melų atgal

Jiedu abudu vienas
labai užvydėio. Jis vaikidavo
kiekvieną vyrą, kuris tik su ja 
kalbėdavo, o ji apdraskydavo 
kiekvieną merginą, kuri lik su 
juo vienu drįsdavo kalbeli.

Užmušėjas yra uždarytas I )u 
Page pavieto kalėjime Whea- 
loiie;

našlė, 
sent v-L v

kitam

SUĖMĖ DAUG MUNŠAINO

kurie bandė neleisti 
kratyti. Agentai pelnė 
galionus munšaino 51 
koliolio, 318 skrynių 
1 I bačkučių vyno.

Kalbėjo d. d. P. Grigaitis ir 
A. Montvidat*.

Dr.

Pereita antradienį, rūgs. 30 
d. įvyko LSS. 4 kp. apvaikščioji
mas 60 metų' sukaktuvių įsikū
rimo pirmo darbininkų Interna
cionalo. Pirmininkavo d. Vai
nauskas.

Pirmas kalbėjo Naujienų Re
daktoriui P. Grigaitis. Jis aiški
no apie Internacionalo susitvėri- 
mą ir jo reikšmę darbininkų ju-i 
dėjime.

Pirmas Internacionalas, sakė 
kalbėtojas, susitvėrė rūgs. 28 d., 
1864 m., dideliame .masihiame 
mitinge Londone, kuriame daly
vavo ir kitų šalių . darbininkų 
atstovai. Jis susitvėrė tikslu, 
kad vienos šalies darbininkai pa
dėtų kitos- šalies darbininkams. 
Gyvavo jis, 8 metus, bet jis at
nešė nepaprastai daug naudos, 
duodamas morales paramos dar
bininkams. Taipjau jis-paskelbė 
principus, kuriais . (ddtrbdnink^i 
dar ir ikišiol vaduojasi. ^Kadk 
sukilo Paryžiaus darbininkai ir 
įsteigė komuną, tai joję daug 
dirbo ir jai vadovavo Internacio
nalo nariai. Buržuazijai ir val
džiai nuveikus komuną ir pa
skandinus- ją darbininkų krau
ju jo, visa buržuazija ir valdžios 
pakilo prieš Internacionalą, ku
rio jos taip bijojosi. Tame re
akcijos siautimo metu Interna
cionalas susilaukė ir vidurinio 
krizio. Kuomet Internacionalas 
skelbė ir ragino darbininkus da
lyvauti politikoje ( o tuo laiku 
darbininkai dar ntdalyvavo poli
tikoje ir buvo jai priešingi), tai 
atsirado Bakuninas, kuris sutai
kydamas Proudhoną su Blanųui 
skelbė, kad darbininkai turi tik 
apsiginkluoti, patogioj valandoj 
sukilti, nuversti valdžias ir ta
da dirbtuves į darbininkų koo
peracijų rankas . paimti, kuri 
kiekviena tarsis atskirai su ki
ta, nesteigiant jokių naujų val- 

3^ džių. Tarp šių dviejų pažiūrų iš
kilo smarki kova. Mayksistai 
1872 m. kongrese Haagoje lai
mėjo ir pats Bakuninas liko pa
šalintas,’ o daugelis sekcijų su
spenduota, bet pats Internacio
nalas buvo jau susilpnėjęs ir 
turėjo išeiti iš kovos lauko.

Reakcijai susilpnėjus ir sus
tiprėjus darbininkų judėjimui 
1889 m. susitvėrė antras Inter
nacionalas, kuris varė toliau pir
mojo Internacionalo darbą, Ki
lus karui ir antrame Internacio
nale gimė krizis, o ilgainiui ir 
suskilo. Dabar gi, yra du Inter
nacionalai. Vienas, tai reorgani
zuotas! antrasis Internaciona
las — Socialistų Darbininkų In
ternacionalas; kitas gi — bolše
vikų Internacionalas. Pastarasis 
labai daug bendro turi su baku- 
nizinu. Ir čia kalbėtojas nurodė 
visą eilę pavyzdžių, kur bolševi
kų teorijos pilnai atitinka Baku- 
mno teorijoms.

Pirmas < Internacionalas gimė 
Ldndone; antrame vadovavo vo
kiečiai darbininkai, bet dabar 
vadovybė perėjo vėl į Anglijos- 
darbininkų rankas. Bet gal greit 
Amerikos darbininkai tiek poli
tiniai sustiprės, kad perims ir 
Internacionalo vadovavimą. Pa
statymas bendro kandidato 
šiuose rinkimuose ir yra lig pra
džia tverimos stiprios Amerikos 
Darbo partijos, kuriai lemta bus 
valdyti šią didelę ir turtingą ša
lį. Tada ir Internacionalo vado
vavimas pateks Amerikai. Tuo 
kalbėtojas ir baigė savo ilgą ir 
labai turiningą kalbą.

Po d. Grigaičio kalbėjo Dr. A.

M

Skantarakas), kurie lankys Ly-j 
gos susirinkimus • ir, reikalui 
esant, suteiks lygiečiams pata 

1 rimų. , 
1 Kuopos delegatai nusiskundė
jog vasaros metu kuopose veiki-' ; 
mas buvęs apmiręs. Tik ketvir- Į 
tos kuopos susirinkimai ir veiki- J 
mas nebuvę sustojęs.

Neužilgio nutarta atnaujinti , 
Apšvietus Kliubą, kuris veiks ’ 
kartu su lygiečiais.
. Konferencija nutarė remti La 

Follette’o kampaniją. Delegatu 
apsiėmė būti drg. Gtrebelis.

O.4a iX fiAloiuAA < Roselhndiečiai jau senai pasi- SllgryŽO IŠ LlOtUVOS J genda gerų prakalbų ir prelek- 
ęijų. Ar neparengtų jų LSS, 137 
kuopa ir LDLD. 79 kp? Rose- 
ląndas seniau buvo labai veiklus, 

. | bet dabar ant tiek pat yra ap-
snudęs. Ar negailima butų jo iš
budinti? Pabandykite. *-Ku-ku.

Antanas S. Pocius

Pianistas ir kompozitorius An 
Į tanas S. Pocius. Sugryžo jis už 
'vnlrar iu T Iriiv vaači/Pabaigoje buvo daug kalbėtu; va^ar Lietuvos, kur vešėjo

I®

apie Pildomosios Tarybos nevei
kimą ir LSS. žinių, ne labai vy
kusį vedimą. Prieita betgi prie 
to išvedimo, jog žinių sutvarky
mo darbą negalima suversti ant 
vieno žmogaus pečių, Ir reika
lauti, kad jos butų gerai apdirb
tos. ’ ' ’ ”
LSS.

Kai visi dirbs, tąsyk ir 
žinių turinys pagerės.

—Reporteris.

^Vilniaus Dienoj Mass 
Milingas

Vakar Tautiškose kapinėse 
tapo palaidotas inžinierius Pia
nas •Skalandžiunas.

Nabašninkas chicagiečiams 
mažai tebuvo žinomas'. Bet už
tat tie,i kurie jį pažino (daugiau
sia jo mokslo draugai) jį labai 
gerbė. Nes nabašninkas buvo* la
bai rimtas ir draugingas žmo
gus. Jis taipgi buvo pavyzdys 
to, jog tvirtos valios ir energijos 
žmogus gali atsiekti savo tikslą. 
Nabašninkas .stvėrėsi mokytis, 
kuomet buvo jau nebejaunuolis. 
Tačiau palyginamai gan į trum
pą laiką jis baigė inžinierystės 
mokslą. Neilgai betgi jam buvo 
lemta džiaugtis atsiektu moks
lu (apie devynerius metus). Pa
staruosius kelis metus jis jau ne 
visai gerai jautėsi. Ant galo, 
prisiėjo keliems mėnesiams 
sigulti į ligoninę, iš kur jau 
bebuvo jam lemta išeiti.

Tegul jam bus lengva šios 
lies žemelė... —X.

Roseland
LSM. Ratelio balius neįvyko, po

licijai jį išardžius.

at-
ne-

sa

Stiprėjant darbininkų organiza
cijoms ir išsilavinimui, didėja ir 
laimėjimai. < 
ninkamu ir pasiseka 
sukilimą ir pasigriebti valdžią, 
tai būdami neorganizuoti ir prie 
to darbo nepribrendę, jie turi 
stvertis prievartos, kad išlaikyti 
ta valdžią, kartu įstumdami ša
lį į didžiausį vargą.

Pereitą savaitę K. Struinilo 
svetainėj turėjo būti Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratėlio balius, 
atidarymui sezono. Balius keti
no būti labai šaunus. Jau dau'g 
jaunimo buvo prisirinkę ir pra 
dėję smagiai linksmintis,. dar 
daugiau spietėsi apie kasą, bet 
atėjo policija ir Viską išardė: šo 
kius sustabdė ir publiką išvai
kė. \ ‘ ,

Mat svetainės savininkas K. 
Strumilas ne kaip sugyvenąs su 
vietos policija, tai toji ir daran
ti jam įvairių kliūčių ir nelei
džia rengti jo salėj jokių vaka
rų. Tai jau ne pirmą vakarą to 
j e svetainėje policija išardė Kiek 
laiko atgal tokiu jau bildu buvo 
ardytas komunistų vakaras.

Delei tokio nelemto policijos 
elgesio pateliui teko nemažai, 
nukentėti, nes iškaščių pasidarė

Jei kartais darbi- • labai daug, o įžangą reikėjo grą 
, padaryti žinti.

O tai vis dėl policijos sauva- 
I **

« * *
Savaitę atgal toj pačioj sve

tainėj buvo rusų bolševikų va-
Taip yia, karas. Rusų čia yra nedaug-, bet 

Rusijoj, kur valdžia tik ginklais....................
pasilaiko, girdydama kraujujė ^aviškieji -Maskvos 
kiekvieną opoziciją; bet kaitų jr tieji baigia nykti, tai
ten šalis tapo įstumta į badą.jr jje n^)asir(XIė. Todėl publikos

jie tikėjosi, kad juos parems lie- 
i patriotai.

keletą mėnesių. Aplankė žy
miausias vietas ir pamatė viską 
kas buvo vertesnio matyti. Va
kar jis apsilankė “Naujienų” 
Redakcijoj ir papasakojo ką ma
tė ir girdėjo Lietuvoj. Lietuva 
jam patiko ir visai nesigaili at
liktos- kelionės. Ten linksma gy
venti, nauji įspūdžiai, naujos 
smagios pažintys, smagus žmo- 
ųiės. Teko jam būti Lietuvos ope
roj ir teatre ir džiaugiasi pa
siektu augštumu dailės Lietu
voj. Buvo ir “dainų” šventėj, 
kur dainavo 4000 žmonių cho
ras, sudarytas veik iš visų cho
rų Lietuvoj, šventė • nusisekė, 
tik dainininkams teko gerai pa
vargti, nes tai buvo' dar pirmas 
tokis bandymas ir, žinoma, kaip 
reikiant neprisirengta; besirū
pinant dailės puse, visai užmir
šta pasirūpinti net ir apie butus 
dainininkams, taip kad jiems at
vykus teko manytis kaip gali ir 
daugeliui teko nakvoti Ijdike. Už 
dviejų metų vėl manoma rengti 
tokią pat “dainos šventę” ir, ži
noma, bus geriau.prie jos prisi
rengta.

Sugryžo p. A. Pocius vienas; 
jo žmona, dainininkė, pasiliko’ir 
toliau dainuoti Lietuvos Operoj. 
Kita chicagietė dainininkė, Ma
riutė Rakauskaitė irgi pasilieka 
Operoj. P-nia Nora Gugienė ir
gi dar neketina gryžti Chicagon, 
bet irgi tapo* pakviesta Operon 
ir gal pakvietimą priims. Reiš
kia, musų dainininkės užkariavo 
Kauną, taip kad jų kauniečiai 
ir paleist nebenori. O joms Lie
tuva patinka, tai ir nesiskubina 
jos gryžti pas mus — Chicagon.

P-as A. Pocius pasilsėjęs ir 
paviešėjęs Lietuvoj dabar ketina 
dar su didesne energija pasineri; 
darban savo Beethoven konser
vatorijoj (3259 So. Halstcd St.) 
Jo mokiniai irgi yra pasiilgę sa
vo- mokytojo ir su džiaugsmu 
sveikina jo sugryžimą.

Kalbės žymiausi lietuvių, ame
rikiečių, baltgudžių ir ukraf- 

Lietuviį 
prisidedą 

milžiniško

niečiy kalbėtojai, 
draugijos Čikagoj 
prie surengimo to 
Mass Mitingo.

Spalių 9 <1. š. m. Chicagos lie
tuviai turės nepaprastą mitin- 
g'ą. Iš visų miesto dalių, o taip-' 
gi ir iš apylinkių suplauks* lietu
vių minios į šv. Jurgio svetai
nę —W. 32 PI. ir Auburn Avė. 
pasidalinti nuomonėmis apie 
Vilniaus, musų sostinės, reika
lus ir kaip iškovoti jam laisvę. 
Neužilgo sueina keturi metai 
nuo Želigovskio įsiveržimo į 
Vilnių ir nuo to laiko tas- mies
tas tebėr paliokų rankose. Ar gi 
taip visad bus? žinoma, Vil
niaus laisvė priklausis nuo pačių 
lietuvių. ' ■

Tame mitinge, kaip tik ir bus 
apkalbėti šie visi dalykai, žy
mus amerikiečiai jame-, daly
vaus. Atsilankys taipgi ir musų 
nelaimių draugai-baltguęlžiai. su 
ukrainiečiais. Jie taipogi padeda 
mums- kovoti už Vilnių.

Todėl Chicagos lietuviai paro- 
dikim tiems savo draugams kad 
Vilnius mums rupi, o tą padary
sim atsilankydami į tą mitingą.

(Tąsa ant 6-to pusL)
y.-ir

| Skausmai, 
h mėšlungis,

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur' tokiuose atsitikimuo
se yta vartojamas

k

Phone Boulevard 7589

Dr. Williani Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(l’ii'n.'iau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.

Geriausia cgzaminacija X-Ray ir 
eleetronie, kuomet reikalinga.

Valandas kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

K

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės. Ruimai ir lovos
nakvynės. Didelis prūdas
plaukymo.

Speciales rusiškos maudynės 
moterų scredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, UI.

dėl 
dėl

dėl

Tel. Lafayette 4223 * 1 : ■
Pluinbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St^ Chicago, III.

Plumingo ir Apftildymo {rengimai 
Olseiio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis ’po mėnesio 
gegužio. * Sutaupyki! pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.
r PEOPLĖS PLUNMBING AND 

HEATING SUPPLY CO;
496 Milwaukee Are. hnd 

461 N. Halsted, St; b
ITavn'.’nrlrpt I4?f>1

li

i

ROSELANDO OFISAS: 
11132'So. Michigan Ąve.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Ji "U
„Pr. J, Jakubauskas
Pasekmihgai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPKAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halstcd St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tcl. Boulevard 4774

M

■

SEVERA’S 
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnariu ir raufnenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

M 
i

Physical Health Institute
’ DR, VELONIS, Ph.

Todėl darbininkų pareiga yra ; 
šviestis ir orgaųizuotis, nes tik 
tokiu budu jie gali laimėti ir 
pagerinti savo būvį.

žmonių prakalbose buvo kaip 
paprastai — nedaugiąusia. Ma-; 
tyt, žmonės yra likę apatingi ir 
nenori nė į geras prakalbas lan
kytis. Buvo keletas ir komunis
tėlių, bet jie nedryso kelti triu
kšmo iki salėj buvo publikos. 
Tik kada publika išsiskirstė, tai 
ir jie pradėjo alatyti palei du
ris. — Mažylis.

LSS. VIII RajoHD 
konferencija

tame vakare .buvo tik apie poras 
desėtkų žmonių.

v i. ’ • r :

LSM. Ratelis'per vasarą pasi
ilsėjęs ketina vėl pradėti veikti. 
Išardymas jo baliaus, žinoma, 
nemažai pakenks Ratelio veiki 
mui, nes balius turėjo būti 
smagus atidarymas sezono, o 
čia dabar tapo išardytas.

Tas išardymas baliaus tai y^a 
dar vienas aiškus įrodymas ro
seland iečiams, kad jie tmi sku
bintis su pasihudavojimu nuosa
vos svetinės.

Dabar tapo išardytas Ratelio 
balius, kitą dieną gal išardys ki
tos kurios draugijos vaikarą. 
Reikia nuosavios svetainės, 'kad 
dolerį besivaikančioji policija ne

Tiesti,

* 
į
s 
I

‘Naujienų” name rugsėjo 21 galėtų savo nosies kišti.
įvyko LSS. Vllį Rajono'kon

ferencija, kur dalyvavo ir L- S.
J. Lygos atstovai. Tvarkos vedė- sitraukė nuo komunistų 
ju buvo išrinktas drg. Grebelis J generolu liko besmegenis pąkau

Pirmiausia susirinkusieji iš-’šis. Martynas dilibo khmunis- 
klausė d. Grigaičio pranešimą tams ne visuomet taktiškai, bet 
apie darbininkų judėjimą Ame- su didžiausiu atsidavimu ir pil- 
rikoje. Pranešime buvo išdėsty-'na komunistine neapykanta Hu
tą'tos priežastys, kurios nusilp- kui kitų sriovių ir žmonių.

1 Jis pirmiau buvo rimtas ir

d.

klausė d. Grigaičio

Girdėjau, l*ad ir Martynas at- 
ir JU

9

klauso, liko apatingi, sudemo- 
ralizuoti, nenaudingi nė sau, nė 
visuomenei, tik senuoju įprati
mu, visus keikia, neaplenkiant 
ir savo buvusių draugų.

* * *
Aušra yra apmirus,

knygynas dar pasilaiko. Bet ne
bara to gyvumo, kuris buvo ka 
da socialistai ten veikė. Tada 
buvo iir nemaža mokykla, būda
vo nuveikiama ir kitų naudin
gų darbų. Dabar nieko panašaus 
nebėra, tik susirinkę komunistų 
būriai -ergeliojasi ir “diskusuo- 
ja”, kitais žodžiais tariant, pils
to iš dyko ‘į tuščią.

Ar negalėtų Roselando drau
gijos, kurios bent nominaliai 
skaitosi su Aušros užlaijcytojais, 
tą įstaigą pertvarkyti ir įnešti 
jon daugiau gyvuiųo ir veiklu 
mo?

Kaina. 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiekoje.
*t

W. F SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

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

Telephone Lafayette 4543

Koperatyvinč 
leidimo, bei 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

laisvo

“KULTŪROS" B-VEGREITA KELIONĖ LATVI A
• White Star Line
Greičiausia kelionė Lietuvon.

Y. — Cherbourg — Southampton

Majestic, Olympic, lloiner'r, Grei- 
susisiekimas su Baltijos porinis.

American Lipe
White^Star Line

M. Y. — Plymouth — SouthamplOM — 
Cherbouig — Hamhurg

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

Red Star Line
N,- Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antvverp
Tankus išplaukimai. Nauji laivai. 
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški padi
dėjimai. Geras maistas ir visį pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. Stato St.. Cbicago. Iii.

N.
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai-

• »<-- /41_____—1. . ..’l. /1__!vai
tas

Siūlo amerikiečiams lie
tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

nino socialistų judėjimą. Ta
čiau dabartinis momentas yra nuoširdus veikėjas, bet komuni- 
patogus atnaujinti socialistų ju-'etinei bangai jį nusinėšus jis 
dėjimą. Reikia tik smarkiau - jis pasidarė toki# pat kaip ir 
darbo stvertis/ | visi komunistų rėksniai. Bet da-

Po to, kai valdyba išdavė ra- , bar pasitraukęs nuo jų gal vėl 
portus, buvo išklausyta L. S. .1. i surimtės ir gal su laiku vėl su 
Lygos delegatų pranešimai. Iškauksime iš jo rimto veikėjo. O 
pranešimų paaiškėjo, jog Lygos rimtų veikėjų čia labai trūksta, 
veikimas nuolat didėja ir st'iprė-' nes esantieji tiek yra užversti 
ja, tik ji finansišku žvilgsniu darbi^ kad nebegali apsidirbti 
gan blogai stovi. O,tai todėl, kad ir reikiaJjiemis .pavatį.uOĮtojų. , 
orkestro' išlaikymas gan brąn-| Abėlnai,'čia komunistai b\ivo: 
giai atseina. » (labai stiprus, bet dabar jie knn-
? Po tihimpų diskusijų Rajonas ka ir j u kuopelės vos besilaiko, 
nutarė paskirti Lygai iš savo iž- Bet jos palieka po savim kartų | 
do 25 dolerius. Sąryšyje su Lyga nusivilimą, o ir daug žalos. Visi, H 
dar tapo išrinkta iš Rajono du kurie prie jų priklausė ir dabar1!

Atydai namų jeskotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 jmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stevvart 6584

Knygos 'bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams.

32 (Jiicagos prohibicijos 
agentai užvakar padarė puoli
mą ant Strcator, III., iškratė 
I I saliunų ir suėmė daug mun
šaino. Visi saliunų savininkai 
liko areštuoti. Agentams teko 
kartais ir labai smarkiai susi
kirsti su saliunų kostumieriais, 

saliunus 
ten 408
gal. ai- [Montvidas. Jis nurodė, kad dar

bininkų judėjimas yra koopera- 
tyvis ir vienutės jkme neturi 
didelės reikšmės. Darbininkai 
kovoja už asmens, grupių, tautų 
ir šalių laisvę; jie būdami inter
nacionalistai rūpinasi taipgi pir
miausia savo tautofe ir šalies rei- 

____ , ___ _ ____,___ kalais. Darbininkai gi tik tiek 
pold ir Loeb, susirgo nervų su- gali savo kovoje lainlėti, ant 

jrimu ir dabar randasi Mercy kiek tvirtai jie yra organizuoti t__ ______________  —— --  ------ r----------------- —
ligoninėj. ir apsišvietę, bet ne daugiau, delegatu (Dr. Montvidas ir drg. pasitraukė, dabar niekur nepri

Teisėjas Caverly serga

ir

t

Eina gandų, kad teisėjas Ca
verly, kuris nagrinėjo bylą jau
nų milionierių žmogžudžių Leo-

MARIJONA ŠAPAVKIENĖ 
po tėvais Stanikuitė

Pavandenių paiap., Pabiržulių 
kaimo, pasimirė rug>s. 30 d., 

. 1924 m./8 v. vak.. nelaiminga 
mirčia. Paliko dideliame nuliū

dime vyrą Tadeušą, dukterį 
Martą 11 m., Marijoną 5 m. ir 
sūnų Tadeušą 9 m. ir Alfonsą 
11 mėnesių.

Kūnas pašarvotas 10 Frede- 
rick St., Dalton, III. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse, kuriosįyykssuba- 
toj, spalio- 4 • (,!/, v9 v. ryto iš na
mų j Visų;$yentų: Pąrap. Bažny
čią, iš ten kūnas bus: nulydėtas į 

' šv. Kazimiero Kapines. .

Nuliūdę 4 ♦
Vyras Tadeušas šapavičia 

i . ir vaikučiai.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernąa, groserius, 

automobilius, farmas ir kitus bianius.
Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. Marųuettę Rd. arba 67 Blvd. 
arti Westerh Avė., Chicagu, III.

Telephone Prospecf 8678

“Kultūros” b-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr,

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania), 

Dvaro g. 24.
'V



Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Brighton Park
Atsakymas M. Kasparaičiui ir 

kitiems.

Malonėkite patalpinti 
atsak^’mą į Visus užsipuldinėji
mus aut manęs ir ant Keistučio 
Kliubo, nes susirinkimas įgalio
jo valdybą duoti atsakymą 
visiems korespondentams, ku
rie tiek daug rašo apie 
Keistučio Kliuba.

Pirmiausia rašo M. Kasparai
tis. Nepatinka jam, kad Kliu
bas išrinko komisiją dėl sutvar
kymo Dkamos Skyriaus. Jis ra
šo, kad Skyriuje viskas tvarko
je, nors jau metai kaip Skyriuj 
eina nesutikimai. Dėlto liepos 6 
d. Kliubas ir paskyrė komisiją 
Dramos Skyrių sutvarkyti, lx»t 
Kasparaitis rašo ilgiausi straip- 
snj N-se 175 ’num. sakydamas, 
kad Kliubas išrinko komisiją ne 
Dramos Skyrių tvarkyti, bet iš
tirti kodėl Dundulienė neduoda 
Strygui nė durniaus rolę lošti. 
Toliaus Kasparaitis sako, kad 
Strygas atkalbinėjo merginas 
nuo Dramos Skyriaus. Komisija 
gi ištyrė, kad merginų niekas 
neatkalbinėjo, bet jos pačios ap
leido Skyrių. Kasparaitis taipjau 
neteisingai sako, kad Gasiunas 
davė įnešimą sutvarkyti Dra
mos Skyrių. Tą įnešimą davė ra
štininkas Jusas. Kaspairaitis be 
to sako, kad Dramos Skyrius 
stropiai rengės prie Keistučio 
Kliubo pikniko rugp. 17 <1., bet 
Skyrius to pikniko programe vi
sai nepasirodė.

N-nų 183 num. Senas Narys 
mane bara, kad aš nesilaikau 
Kliubo įstatų ir kad aš persta
čiau Strygą į konstitucijos-ko
misiją ir į korespondento vietą. 
Tai ne tiesa. Aš Strygo neper- 
stačiau ir dar buvo patemyta, 
kad jis perjaunas narys, bet vis- 
tiek susirinkimas jj didžiuma 
balsų priėmė. Gasiunas gi nelai- 
vo ir nėra jokioj komisijoj. Tas 
pats kartojama ir 184 num.

Kasparaitis labai nemėgsta 
bolševikų ir norėtų jų neįsileisti 
į Keistučio Kliuba. Apie tai jis 
gairsiai kalba Naujienose. Bet 
visai kitaip jis daro Kliube. Jis 
atvedė ir prirašė prie Kliubo 
Jukelį, Jakelienę ir keletą kitų 
bolševikų ir pasirašė ant jų ap
likacijų, paliudydamas, kad jie 
geri žmonės, o paskui jis juo^ 
vadina jau blogiausiais žmonė
mis. Kasparaitis taipgi juokias 
iš bolševikų rojaus, bet pats bu
vo aukų rinkėju dėl bolševikų ir 
pats aukojo bolševikams $15. 
čekį parašė Meldažio svet., 1922 
metais.

Dabar jis skundžias, kad ko
misija atėmė jam balsą susirin
kime ir jis nori, kad komisija 
sudėtų banke $200 prieš jo $100. 
Jeigu jis jaučiasi nuskriaustas, 
tai gali ateiti į Kliubo susirinki
mą, kuris paskirs trečiųjų teis
mą. Jeigu gi norės sudėti pini
gus, tai mes turime iždininką, 
kuris yra po kaucija ir galima 
bus sudėt pas jį.

Kasparaitis sakosi jau 8 me
tai kaip esąs Kliubo narys, bet 
dar nėra susipažinęs su Kliubo 
įstatymais, kurių skyrius 1, pa
ragrafas 2 sako: “Lietuvių Pa
šelpinio Kliubo nariai yra abie
jų lyčių asmenys, be skirtumo 
pažvalgų, sutinkantys pildyti į- 
status Kliubo ir visi turi lygias 
teises tvarkyti Kliubo reikalus, 
prisilaikant darbininkiškų ir 
tautiškų principų.“ Kasparaitis, 
matyt, to nežino.

206 num. Kliubietis nori Kas- 
pairaitį išteisinti, o mane apkal
tinti, kad aš jam nedaviau bal
so susirinkime. Tai netiesa. 
Kasparaitis gavo balsą penkis 
kartus savęs pasiteisinimui, bet 
kiekvieną kartą jis vienodai dai
navo ant bolševikų. Buvo viso
kių įnešimų dėl Kasparaičio ir 
galiaus Kliubas jį nubaudė ati
mdamas jam balsą šešiems mė
nesiams. J s

Aš organizavau Keistučio 
Kliubą ir visados beveik kasmet 
natamau.įu Jani per 13 metų.

mano Aš visai to nesakiau.
Naujienos

Pirmininku gi esu jau 4 meta 
ir jus manęs nepriVersit bartis 
nė su viena sriove. Aš netarnau
ju jokiom sriovėm, bet tik Keis
tučio Pašelpos Kliubui. Aš jus 
visus lygiai gerbiu ir visiems ly
giai tarnauju.

Kasparaitis norėdamas pasi
gerinti Naujienoms sako, kad 
aš sakęs susirinkime, jog tik 
Naujienos tokius šmeižtus gali 
talpinti.
Aš sakiau tik, kad 
duoda daugiausia vietos Kaspa- 
raičiui šmeižti jam nepatinka
mus asmenis.

Gerbiami korespondentai, jus 
savo tokiais neteisingais raštais 
tik kenkiat organizacijai. Keis
tučio Kliubas yra gera draugi
ja. Pilnų narių turi 382, turto 
turi $9,220.88. Turi ir knygyną 
$500 vertės. Yra taipjau Dra
mos Skyrius, vedamas nenuils
tančios musų veikėjos Dundulie
nės. Keistučio Kliubas tai yra 
progresas Brighton Park lietu
vių. Kaipo to Kliubo pirminin
kas, kviečiu visus lietuvius ir 
lietuvaites rašytis prie musų 
kliubo, ypač jaunimą, kuris gali 
lavi nti^ - prie Dramos Skyriaus. 
Nariai moka į metus $5.25. Pa- 
šelpos gi gauna $5 j savaitę ir 
$250 pomirtinės. Nuo narių ne
renkama jokių pomirtinės duok
lių. Susirinkimai būna kas pir
mą sekmadienį kiekvieno mėne
sio McKinley Park svetainėje, 
1 vai. p, p.

— Kliubo pirmininkas
Jonas Aleksandravičius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada reng-ia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III. '

metųBirutės Choro atidarymo šių 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo k«- 
✓o 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa- 
cyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
Žmogui. Taipgi norinti gaut# kas 
savaitę “Keleivi” arba kas mėnesis 
‘Gyveninią”, “Gydytoją”, taipgi ip ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

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

—Naujienų Adm.

Birutės Choro šeimyniškas vakaras 
įvyks subatoj, Spalio 4 d., Mildos 
svet, ant 2 lubų. Pradžia 8 vai. vak. 
Birutietės pagamins gardžių užkan
džių, bus muzika visi galės linksmai 
pasišokti ir laiką praleisti, 
visus atsilankyti.

Kviečia
Birutė.

Roseland. — Am. Darb.
Draugijos 21 kp. mėnesinis 
kimas įvyks sekantį ketvergą spalio 
2 d., 8 vai. vakare Aušros kambariuo
se, 10900 Michigan Avė. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų, ku
rie turi būt apsvarstyti. Atsilanky
kite prisirašyti prie kuopos, kurie dar 
nepriklausote. — Sekretorius.

Apšvietos 
sųsirinki-

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalio 2 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel svetai
nėje (816 W. 31 St.). Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

“Birutes” Choro šeimyniškas vaka-^ 
rėlis Įvyks subatoj, spalio 4 d., Mildos 
svetainėje, 8 vai. vakare.

Visos choristės gamins valgius ir 
patarnaus prie stalų, kad kuogeriau- 
siai patenkinti visus atsilankiusius. 
Bus visokių žaismių, programas, kal
bos, šokiai ir t. t. Visi yra kviečia
mi atsilankyti, o ypač “Birutės” rė- 
mCJai.

PRANEŠIMAI
L. S. J. Lygos tenis kontestas yra 

perkeltas iš VVashington Parko i 
Sherman Parką, dėl patogesnės vie
tos. Vyrai ir moterys, kurie daly
vaujate šiame konteste, malonėkit su
sirinkti sekmadieny, spalio 5, 8 vai. 
ryto, Sherman Parke.

Nariai kurie turit L. S. J. Lygos iš- 
laimėjimo tikietus, malonėkit sugrą
žinti sporto Komitetui šiandien, mė
nesiniame susirinkime, arba rytoj or- 
kestros praktikoj.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros la
vinimas įvyks penktadieny, spalio 8, 
8 v. v. Raymond Chapel, 816 W. 31 
St. — Komitetas.

Lietuvių Draugijos, kurios yra ga
vusios ir priminusios Vilniaus Vada
vimo Kimiteto laiškus, o ’ taipogi ir 
tos, kurios dėl kai kurių priežasčių 
iki šiol negavo laiško, yrą labai pra
šomos prisidėti prie surengimo dide
lio visų lietuvių Mass Mitingo spalio 
9 d., š. m. šv. Jurgio sVtainėje.

Kadangi laiko labai rnedaug, 
Draugijų delegatai arba Valdybos 
riai maloniai prašomi atsilanky

tai 
na

riai maloniai prašomi atsilankyti J 
Dr. Kulio aptieką, 8259 S. Halsted St. 
penktadieny (pėtnyčioj) 8 vai. vak. 
spalių 3 d. Susirinkime galutinai nu
statysi m mitingo tvarką ir aptarsi m 
kitokius svarbius reikalus.

Viln. Vad. Kom.

CICERO. — S'usiv. Lietuvių Ameri
koj 194 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus sekmadienj, spalio 5, 1 vai. 
no p. Onos Tamuliunienės svet., 1447 
S. 49th Avė. — Visi nariai susirinki
te, nes yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

CICERO. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, soalio 3, 
7 vai. vak., Luškos svet., 1500 S. 49 
Avė. Visi nariai turi susirinkti, kad 
aptarus reikalą apie koncertą arba 10 
metų sukaktuves. — Valdyba.

PASARGA
rfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugai prašomi pranešti Nąujie; 
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriau^ 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda-- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
oaai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi

jeigu kūne apskelbimai
Krutini, Naujienų administracija pa- 
■eka teiflę jų netalpinti, koi neii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams

Norintieji pasigarnnt j sekamos ole 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne viHau, kaip 9 vai. va
karo.
! .............................. ... - 1,1

jieikoji- 
jieikoji- 
apmoKM-

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
AS DOVIDAS WASKIS pajieškau 

savo moteries Onos Waskienės, pabė- 
o nuo manės su keturiais vaikais, 

i vi mergaites ir du boisai, mergaitė 
vyriausia 10 metų vaikas 7 metų, ant
ra mergaitė 5 metų antras vaikas 3 
metų. Kas pamatysite tokią , moterį 
prašau* man pranešti, už tai busiu la
bai dėkingas. Davis Waskis, 326 E. 
55 St., Chicago, 111.

JIEŠKAU Onos ir Antaninos Valai- 
čiukių, paeina iš Suvalkų vedybos, 
Širvėdų kaimo, pirmiau gyveno Chi- 
cagoj, abidvi ženotos. Bukit malo
nios atsišaukti arb akas praneškit.

PETER YOMAN, 
Svent So. 1 St. Minneapolis, Minn.

PA J IEŠKAU savo marčios Emilijos 
Rutkauskienės, po tėvais Samaraites. 
Pirmiau gyveno Moline, III., paskiau 
Rockford, 111., dabar nežinau kur. že- 
nota su antru vyru; nežinau kaip 
vadinasi ir kur gyvena. Norėčiau, 
kad ji pati atsilieptų, arba kas ją pa
žįsta.

MRS. ONA RUTKAUSKIENE, 
2341 So. Leavitt St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar 

našlės senuomo nuo 25 metų iki 
metų. Aš esu vaikinas padorus.

Atsakymą duosiu kiekvienai.
Atsišaukite

T. P.
3365 So. Morgan St.

35

JIESKO PARTNERIU
9 METŲ SENAS IŠDIRBTAS 

BIZNIS
Reikia partnerio Real Estate; 

pavešiu pusę biznio, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj. Norėdamas 
geros ateities, pelningo lengvo 
darbo, naudokitės šia proga 
dabar.

Atsišaukit laišku į
Naujienų Ofisą,

1739 So. Halsted St., 
Box 564.

ĮVAIRUS skelbimai

5109
Komisija. 1

| ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite ėlektros šviesos fiame, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEVVICZ, 
(Licensed Contractor)

W. 30 St., Cicero, Illinois. 
Phone Cicero 9542

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTfi

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

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

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Ajrmitage 6193

IRRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS. Kam reikalinga 

aštuoniij (8) kambariiR41ątas, iš visų 
pusių šviesus, dideli kambariai, naujai 
išdekoruoti, su visais patogumais; 
elektriką, gazas, vanos ir t. t. Flatas 
randasi ant kampo 28 St. ir- Emerald 
Avė., antras augŠtas; renda sužinosit 
pas savininką namo, Ludvika Gotouta, 
2803 Emerald ’Ave.

J1EŠKAU susipažinimui inteligen
tiško vaikino. Senumo apie 25 m. lie
tuvis ir geras katalikas, pamokintas. 
Aš esu jauna ir dora mergina norė
čiau kad butų ir geri vaikinai. Kreip
kitės laišku, duosiu kiekvienam atsa
kymą. Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St. Box 157.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys dėl dvie

jų pierginų, Bridgeporto apielinkėje, 
prie mažos žeimyrtos. Geistina kad 
kambarys butų žiemos laiku apšildo
mas. Kas turite kambarį malonėkite 
pranešti į

Naujienų Skyrių,
3210 So. Halsted St.

Box 156. t
... ".... ---------------- —------

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai vyrui, šviesus kam

barys, elektra, maudynes. Geistina, 
kad butų švariu 'ir nemunšainierius. 
Maža šeimyna.

Kręipkitės vakarais po 6 vai. 
3026 Emęrald Avė.

3 lubos

RUIMAS rendąi dėl vaikinų 
gali ir virtuvę vartoti. Kaina į 
mėnesį $8.00. Gera transpor- 
tacija. Kreipkitės J. lubos užpa
kalis, 819 W. 34th PI.
, , įiĮL-UL"______________________________

MOTERŲ
JIEŠKAU senyvos moteries kuri 

norėtų prižiūrėti 3 savaičių kūdikį. 
Motina to kūdikio yra ligonbutyj. 
Duosiu valgį, guolį ir dar gerai pri
mokėsiu.

PRANAS MALIAUSKAS, 
2638 W. 40 St.

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų moterų kautų ir 
siutų.

Kreipkitės
NAUJIENOS 

Box 563

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA VYRŲ. Patyri
mas nereikalingas. Tik rei
kia gerų darbininkų, kurie 
mokėtų lietuviškas aplikaci
jas išpildyti. Gera mokes
tis.

ORDER OF OWLS
58 W. Washington St.

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyrų pardavinėjimui 
dešrų kelionėje. Turi turėti šo
ferio laisnį. Gera alga ir komi- 
šinas, South Side. Pageidauja
ma patyrusio žmogaus.

Home Made Sausage Co. '/
' 4500 W. 22nd St.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
kalbėti lietuviškai, angliškai ir len
kiškai. Geram vyrui darbas ant 
sados.

Atsišaukite greitu laiku
Tel. Humboldt 9355
1895 W. North Avė.
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RAKANDAI PARDAVIMUI
Ketvirtadienis, Sp. 2, 19J4 

r .wrr' ■ ■■

. NAMAI-1EMĖ
PARDAVIMUI 7 kambarių mo

derniški rakandai, didelis pasiūly
mas: 3 Šmotų mohair parloro se
tas, karpetai, lempos, consolc fo
nografas, riešuto medžio valgomo 
kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, 3 šmotų ipelynos ska
ros parloro setas, virtuvės priren- 
f[imai. Turi būt parduoti prieš špa
to 1 d. Visus sykiu ar dalimis.

815 S. Ashland Blvd.

PARSIDUODA duonos kepykla 
Lietuvių apgyventoj kolionijoj, sutik
čiau mainyti ant grosernės. Priežas
tį pardavimo patirsit ant vietos.

Atsišaukite
1434 So. 49th Ct., 

Cicero, 111.- - - 1 - • - - - - - - - ■ -

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA pigiai parlor setas, 

Phonograpas, visai kaip naujas, tu
riu apleisti miestą, gausit bargeną. 
Kreipkitės vakarais po 6 vai. nedė
lioję visą dieną, 2 lubos iš fron
to.

3349 Wallace St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA uždarytas auto

mobilius, 1923 modelio ir dar ma
žai vartotas, 5 pasažierių. Nupirk
si! pigiai, tai yra tikras bargenas. 
Kreipkitės, rytais iki 8 vai. vaka
rais po 5 vai.

3300 Union Avė.•

2 TIKRI BARGENAI
Parsiduoda 2 Sedan Automobiliai 

“National” ir “Peterson” abu ‘karai 
19^2 metų, geram stovy. Parsiduoda 
už pigią kainą.

MILDOS GARAGE, 
3121 So. Halsted St.

i

dARDAVJMUI Ford 1 tono trokaa, 
gerame padėjime, $300 išmokėji
mais. Išmokinsime beverage biznio, 
jei norėsite, arba išmainysime j ką 
nors. Nuo 7:30 ryto iki 9:30, vakare 
nuo 6:30 iki 7:30. •

M R. KRAUS, 
Phone Canal 6178. f

PARDAVIMUI
PARSIDUODA 8 kėdžių bar- 

bernė. Turiu parduoti greit, 
nes pinu į kitą biznį.

Atsišaukite 
1711 W. 46 St.

PARSIDUODA —
GROSERNĖS

FIKTUREI.
2715 W. 38 PL.,

Tel. Lafayette 8869

PARDAVIMUI groserne ir bučernė, 
biznis išdirbtas nuo šono laiko, prie
žastis pardavimo turiu 2 biznius, S. E. 
kampas 73 ir Western Avė., kitas tik 
bučernė, 1835 W. 59 St., galima pirkti 
katra nori.

Savininką gali matyti
i S. E. kampas 73 ir Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Daro gerą biznį. Mainyčiau ir ant 
nedidelio namo. Parduosiu pigiai, 
nes noriu šią saavitę parduoti.
- Atsišaukite

5610 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA groserne ir bučer
nė didžiausioj lietuvių kolionijoj ant 
Bridgeporto. Dąfo gerą biznį, biznis 
senas ir gerai išdirbta^ Pardavimo 
priežasti patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI geras biznis Quaker 
Biscuit So., trokas ir Rautas su vi
sais kostumeriais ir kenais . Gera 
p»oga geram vyrui; galima uždirbti 
gerus pinigus, arti šimto kostumerių. 
Pardavimo priežastisš, einu į kitą 
biznį. Matykite savininką nuo 7 vai. 
vakare. B. Da\vgelo, 2438 W. 47th St.

PARSIDUODA Meat Market it 
Grocery lietuvių apgyventoj apielin- 
kėj. Daro gerą cash ir credit biznį. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greitu lai
ku apleisti Chicagą.

Atsišaukite
8621 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, ice cream, ir visokių mažmo
žių krautuve. Ilgas lysas. Penki 
ruimai gyvenimui: yra elektra 
ir varta. Turiu parduoti greitai, 
nes einu į didesnį biznį.

5613 Sq. Racine Avė.

PARDUODU pekames biznį, biz
nis gerai išdirptas, pekame didelė, 3 
lotai žemės, trokas, garadžius, pora 
arklių, 3 vežimai, visi įrankiai, par
siduoda labai pigiai.

Atsišaukite
1637 West 13 St. 

Gary, Ind.

PEČIUS ant pardavimo kūrena
mas su anglimis ir su gazu ir vande
nį šildo; įtaisytas viskas; labai geras 
pečius. reikalingas. Galima
matyt visados.

Atsišaukite
4436 So. Artesian Avė.

2 lubos

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne už $750, priežastis par
davimo, važiuoju į kitą miestą.

Kreipkitės
821 W. 34 th St.

........................u................................

UŽBAIGIMUI namų teikalų, 
parduosiu gerą namą, pigiai.

M. VANCURA
2900 So. Union Avė., 1

2 floras, frontas . J

PARDAVIMUI 41 akrų farma, 15 
mylių nuo miesto rubežiaus, 2 mylios 
nuo N. E. Lemoųt, 111. Yra daug 
stako, gera mašinerija ir namai. Pi
nigais arba mainais. Klauskite rū
bų krautuvėje.

Atsišaukite
1822-24 S. Halsted St.

Parmos ir Lotai
PARDAVIMUI AR MAINYMUI
50 akrų geriausio juodžiamio su 

gerais budinkais didelis gražus 9 me
tų sodnas išduoda puikių vaisių, upis 
bėga per žemę, prie didelio kelio, gol
fo parkas priešais fąrmą, 2 mylios iki 
gražaus miesto Sycamore ir 4 mylios 
iki Dekalb, III., kur randas dideli fab
rikai, bizniavas miestas, pusėtinai lie
tuviais apgyvenąs, ten žemė yra par
duodama po 3, 4 ir 5 šimtus dolerių 
už akra, bet aš parduosiu šitą vietą 
už $12^000 a^ba mainysiu ant namo 
su pnenama skola arba be skolos. 
Pasiskubinkit, gausite pigiai šitą gra
žią vietą dėlto jog neatbūtinai turite 
būti parduota į trumpą laiką.

PARSIDUODA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambarius su 
groserne arba be jos. Parduo
siu pigiai. Apleidžiu miestą.

717 W. 21 Place

80 akrų juodžemio, 60 akrų dirba
mos, geri budinkai, 50 mylių nuo Chi- 
cagos, 2 mylios Hobart, Ind., labai 
derlinga žemė, galima auginti ką no
ri .verta $150 už akrą, parduosiu pi
giai už $7000, arba mainysiu ant 2 
flatų mūrinio namo su mažai skolps.

GREITU laiku parsiduoda bu
černė geroj vietoj ir biznis iš
dirbtas per 20 metų. Priežastis 
pardavimo yra labai svarbi. Pa
šaukite telefonu 6 vai. vakare 
Cicero 9323, J. Bajorinas.

* W d*

MAINYSIU arba parduosiu mūrinį 
namelį po 4 kambarius. Mainysiu 
ant namo po 5 arba 6 kambarius, 
arba kokio biznio ar loto. Namas 
randasi prie 43 St. ir Califomia Avė. 
Antras muro namas po penkis kam
barius; mainysiu ant bungalovv. Tre
čias 2 lotai ir mūrinis namelis; mai
nysiu ant bizniavo namo arba beauty 
shop.

2 I/OTAI, S. E. kampas, 106 St. ir 
Indiana Avė. 67 pėdos ir 125 ilgio. 
Mainysiu ant biznio arba automobilio.

Atsigaukit pas:
I/EON R. JARUSZ, 
3252 So. Halsted St., 

Tel. Yards 4951

120 akrų derlingos žemės 14 ruimų 
namas ir kiti dvarski budinkai prie 
didelio kelio prie gražaus miesto 50 
mylių nuo Chicagos gražus sodnas, 
visos geros mašinos, traktorius, 5 ar
kliai, 16 melžiamų karvių iš pieno 
daroma biznio apie $400 j mėnesį, au- 
za viduje įtaisyta pagal vėliausios 
mados, vanduo, toiletai ir maudynes 
yra auza prie strytkarių ir netoli nuo 
gražios leikos summer resortai. Prie
žastis pardavimo senatvė, veria 
$40,000, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant gero namo geroj vietoj.

80 akrų, 40 akrų dirbamos, likusi 
miškas, žeme lygi ir aptverta, seni 
budinkai, parduosiu pigiai už $1500, 
arba mainysiu ant automobilio, gro- 
šerio ar bučernės, tai yra auksinė 
proga.

Farmos! Farmos!
Parsiduoda Wisconsin valstijoj 70 

akrų Racine County, 5 mylios į vaka
rus nuo Racine, Wis. Parduosiu už 
cash arba mainysiu į Racine, Kenosha 
arba Chicagos prapertes. 25 akrai 3 
mylios nuo Racine į Northus my
lios nuo Lake Michigan, didelis sod
nas, geri budinkai, geros mašinos su 
gyvuliais. 20 akrų 3 mylios nuo Ra
cine be budinkų. Labai geroj vietoj, 
žeme juodžemis $250 už akerj. 80 ak
ių Winnebago County geri budinkai, 
puikiausiai įrengta, juodžemis, viskas 
auga. Taipgi turiu 11 akrų netoli 
nuo miesto, taipgi ir 4 akrus su gerais 
budingais ir geroj vietoj.

Taipgi aš turiu visokių namų ir 
biznių ant pardavimo kaip tai: Racine 
taipgti ir Kenosha, Wis. Del plates
nių žinių klauskit pas

J. H. PHILIP, 
310 Main St., Racine, Wis.

Turiu ir daugiau farmų su visais 
įtaisymais, bet čionai negaliu patal
pinti. Norėdami įsigyti gerą farmą 
visados kreipkitės pne manęs, nes aš 
esu vienintelis Farmų Agentas, su
prantu Farmų ir Farmerių reikalus, 
gausite teisingą patarnavimą ir ant 
pareikalavimo duosiu paliudijimus 
nuo tų žmonių katriems aš esu par
davęs ar jmcbięs farmas.

ANTON BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St, 

Chicago.
PIRMAS ŠI RUDENJ 

BARGENAS

Didelis Lėly Išpardavimas 
150 lotų bus išparduota 

Lawnview 
$400 ir daugiau

Naujas pailginimas 59 
gatvės karų linijos prie Cen
tral Park Avė.

Pirkite dabar. Padvigu
binkite savo pinigus iki pa
vasariui.

Ateikite ir pažiūrėkite 
tuos lotus.

Atdara nedėlipmis.

John L Conroy

59th ST.-ir CENTRAL 
PARK AVENUE 

CHARLES ZURAWSKY, 
Manageris.

70 akrų, juodžemio ir molio, j^era 
žemė, 10 akrų miško, 6 akrai sodno, 
16 akrų kornų, 18 akrų dobilų, 30 to
nų šieno ir kitokių javų, stuba 9 kam
barių gera, bamė 40x80 ir 4 mažesni 
namukai, sailas, 2 arkliai, 5 karvės, 
60 vištų, 4 mylios j miestą, 80 pėdų 
į mokyklą turi būti parduota į 15 die
nų laiko už $3500, įmokėti $1750.

Kreipkitės
P. D. ANDREKUS, 

Pentwater, Mich.

BARGENAS. Mūrinis bungalovv, 
kieto medžio užbaigimo. Garu šildo
mas, didelis skiepas ir garadžius. 
Parduosiu arba mainysiu ant medinio, 
pigesnio namo. Kaina $9500.00.

Atsišaukite
6107 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
5110 So. Halsted St., krautuvė, 4 
kambariai gyvenimui iš užpakalio ir 
2 fl. po 4 kambarius, garadžius, elek
tra, renda $97 į mėnesį, kaina $6500, 
savininkas

B. KANNE, 
3347 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO 80 akrų farma, 
50 akrų dirbamos su gerais budinkais 
ir gera žeme, su ar be gyvulių, Lietu
vių apgyvento  j vietoj, ant greitųjų 
parduosiu už $5000, pusė reikią įmo
kėti; nepraleiskit šio bargeno.

PETER BRAZ, 
Cušter, Mich.

TfiMYKIT broliai lietuviai. Par
duodu farmas, turiu jų 30, su, budin
kais ir sodais, prie vandenų, visokiais 
išmokėjimais. Aš čionai gyvenu^ 12 
metų. Pirkite broliai, gyvensime 
čionai puikiai, neturėsit bosų ant sa
vęs.

ANTANAS MACUNAS, 
R. 1, Box 51,

PARDAVIMUI puikus hun- 
galow, 6 ruimų, karštu vande
niu apšildoma, taipgi mūrinis 
garažius dėl 3 karų. Lotas 125 
x25. Pasiskubinkite, o laimėsi
te. C. T. Brisnaham, 
Union Avė. Phone Yards 4517

Irons, Mich.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, labai gerame padė
jime, garu šildomas, yra elektra, 
gasas, atsišaukite tarp 2-4 po 
pietų. 643 W. 18 St. 1 fl. krau
tuvė.

MORTGECIAl -PASKOLOS

5320

na-PARSIDUODA 6 flatų muro 
mas ant Garfield Boulevardo tarp 
Halsted St. ir Normai Blv, $35.000, 
$5000 cash. Mainysiu ant mažesnio 
namo ar biznio. Renda į metus 
$5000. i 

2502 W. 69th St.
Republic 5705 Prospect 5173

MES padarome ir perkame ant
rus morgičius sjekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Bumham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

PARDUODU mūrinį naują bizniavą 
namą ant Bridgeporto, štoras 3 pagy
venimų, 4 mašinoms garadžius, gera 
vieta bizniui parduosiu arba mainy
siu ant praivit namo.

Antras bizniavas namas ant South 
Side stryt karų lainės, gera vieta bile 
kokiam bizniui, štoras prie Storo I 
kambariai, 2 flatai ant viršaus po 7 
kambarius. Mainysiu ant praivit na
mo. Kad butų netoli bažnyčios.

J. BALCHUNAS,
3200 So. Lowe Avė.
Tel. Boulevard 9265-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE,

2407 Madison, Chicago, Iii.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGASPARDAVIMUI 2 flatų mūri

nis namas, pečiumi šildomas, ’ Me7 mokiname' dienoms ‘ ir vakarais 
yra elektra ir vana, 3952 West-'- Trumpas kursas. Vietos jūsų lau- 

a i • a>t~rren n I kia. Musų katalogas išaiškina, kaipern Av., kaina $57«t0, 2 augštas. užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa- 
Telefonuokite Stewart 2575 ar-,daryti daugiau pinigų.
ha Vincennes 8080. I MOLFR BARBER COLLEGE

’ 105 So. Wolls St.. Chicago. III.
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