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Laukia valdžios 
kritimo Angliį oi

Generolai propaguoja tau 
tų nusiginklavimą

Rytų Lenkijoj eina partizanų 
karas

Laukia darbininku vai 
džios kritimo Anglijoj

Tečiau liberalai, pabūgę, kad 
naujais rinkimais nebūtų vi-j 
siškai sumušti, manevruoja 
palaikyti darbdečius valdžioj

EONDONAS, spalio 8. Del 
gresiančio politinio krizių, 
kurs gali įvykti, jei darbinin
kų valdžia butų sumušta, ka
ralius Jurgis nutraukė 
atostogas Balmorale ir 
Londonan.

Laukiant 
Ii dar prieš 
rymą, ties 
jau buvo 
niškos žmonių minios.

Ryto metu darbo partijos 
parlamtnto atstovai laike po
sėdį tikslu nustatyti galutinai 
savo veikimo būdą parlamente. 
Posėdy premjeras MacDo- 
naldas pasakė, kad vladžiu nu
sistačius priešintis liberalų pa
taisai prie konservatorių įneši
mo dėl valdžios atsisakymo 
vesti toliau bylą prieš komu
nistų laikraščio Workers 
Weekly redaktorių James 
CampbeU’į, kaltinamą dėl kur
stymo maišto kariuomenėj.

Premjero nusistatymui buvo 
vienbahiai pritaria.

Parlamento sesija buvo ati
daryta 2:15 po pietų, visiems 
kvapą užėmus laukiant nepap
rastų įvykių.

Kiekviena partija nusista
čius taip, kad atrodo, jog mi
nisterijos krizis neišvengiamas; 
ištikrųjų betgi situacija taip 
begalo paini, kad niekas nedrįs
ta spręsti, kuo dalykai 
baigs.

Politiniai rašytojai šio 
1 a i k rašė i u ose spėk u 1 i uo j a 
riais girdais. Vienas jų 
įdomus, būtent, kad generalts 
prokuroras Hastings, kurio pa
tvarkymu buvo ištraukta byla 
prieš komunistų laikraščio re
daktorių, turįs rankoj faktų, 
kuriais jis sulaužysiąs opozici
ją ir valdžia išeisianti pilniau
sia nugalėtoja.

Be to 
vėl žudo 
io naujų 
kad gali 
t'. Togidel 
palaikius valdžią savo vietoj.

smerkė karą ir pro ponavo, ko
kių priemonių turėtų būt .var
tojama. kad išvringus karų 
ateity.

Tai dar pirmas karias, kad 
buvusių priešų valstybių aukš
ti armijų oifeierai susieitų 
bendrai tartis dėl panaikinime 
karų.

Generolas Ve r raus, kurs ka
ro metais vadovavo Francijos 
armijCv šeštajam korpusui, ir 
turi Garbės Legiono ir Karo 
Kryžiaus orderius, proponavo 

savo nusiginklavimą. Pasak jo, Eu- 
r grįsta ropa šiandie turinti arba apsi- 

'ginkluoti iki viršugalvio ir su- 
šiandie, lo-Įsmugti po savo ginklų našta, 

arba nusiginkluoti iki kojų pa
dų ir pradėti naują gyvenimą. 
Generolas reikalavo nusigink
lavimo. Nusiginklavimas turįs 
būt n? tik fizinis, bet ir proti
nis. Jis nurodė, kad norint, 
idant karų daugiau nebebūtų, 
turi būt iššluotos laukan karų 
priežastys — tautine neapy
kanta, troškimai- keršto etc. 
Pagaliau gen. Verraux pareiš
kė, kad “jeigu vėl užgriūtu 
karas, tokiu atveju turėtų būt 
paskelbtas visų žmonių, kar
tu ir generolu, visuotinas strei
kas.”

Vokiečių generolai, von 
Schoenaich ir von Daimling, 
pakilę pritarė francūzi/ genero
lo visuotino generolų, o taip
jau ir kareivių streiko idėjai. 
Gen. von Daimling yjra pasižy
mėjęs pietvakarių Afrikos 
kampanijose, jis taipjau pasau
linio karo pradžioj laimėjo di
delį mūšį Elzase. Gen. von 
Sehoenaich dabar komanduoja 
neoficialiai respublikos milici
jai, susidedančiai iš .daugiau 
nei 2 milijonų vyrų.

krizio
atstovų buto atida-
parlamento

susirink usios
ru m a i s 
milži-

pasi-

ryte

ypač

girdėt, kad liberalai 
savo bravūrą. Jie bi- 
rinkimų, iausdamies. 
būt galutinai nušluo- 

manevruoja, kad

Francijos ir Vokietijos 
generolai reikalauja tau

tu nusiginklavimo
Karui atsitikus, turėtų būt pa

skelbtas visų žmonių, tame 
ir generolų ir kareivių vi
suotinas streikas

BERLINAS, spalio 8.— Lai
komame Berline pasaulio tai
kos kongrese Francijos ir Vo
kietijos generolai, turį nesutep
tų rekordų kaipo karininkai, 
vakar savo kalbose bendrai1

Ryty Lenkijoj siaučia. 
partizany karas

Ukrainiečiai, baltgudžiai ir žy
dai kelia maištą prieš Varša- 
vos valdžią.

MASKVA, spalio 7 (Chica- 
gos Daily News koresp. F. A. 
Mackenzie). — Padėtis- rytų 
Lenkijoj labai nerami. Didele 
baltgudžių, ukrainiečių ir žydų 
gyventojų dalis yra tiesiai suki
lus prieš Varšuvos režimą, ir 
vartoja visų partizanų karo prie
monių — užpuldinėja dvarus, 
daužo traukinius, puola mieste
lius ir daro netikėtų užpuolimų 
ant pasienio sargybos.

Partizanai daros vis drąsesni
Tie partizanai kasdien darosi 

vis drąsesni. Prieš keletą dienų 
penkiasdešimt partizanų buvo 
užpuolę Bociancų dvarą, kurį 
saugojo keturiasdešimt suvir- 
šum lenkų ulanų. Jie taipjau da
rė užpuolimų ant policijos sto
čių.

Tose srityse tapo paskelbta 
karo padėtis, bet ir tai nieko ne
padeda.

Skundžiasi lenkais.
Neramumai dedasi vyriausiai 

tose dalyse, kurios po Ruąų-Len
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LietuvaLerikų okupuotoji

einant Rygos sutartimi. Gyven- Leningrado bus sušaudy
Ii tariami šnipaitoju nepalankumas lenkams su-1 

stiprėjąs dar labiau, kai 1923 . 
metų kovo mėnesį ambasadorių ■ 
taryba galutinai nustatė Lenki- j 
jos rytų sieną. Nepalyginamą lio 7. — Sovietų 
gyventojų didžiumą čia sudaro ’ smerkė sušaudyti Estijos kon- 
ukrainiečiai, baltgudžiai ir žy- šulo sekretorių Rostfelda, buvii- 
dai. Jie skundžias, kad Lenkija sį oficierą Romennikpvą ir foto- 
blogai su jais elgias, persekioja ’ grafą Funke, kurie buvo, kalti- 
juos, smurtu verčia juos vartoti 
lenkų kalbą, laiko žiaurią polici
jos sistemą, varžo spaudos ir 
viešų susirinkimų laisvę ir nie
ko nesistengia daryti ekonomi
nėms sąlygoms pagerinti.

Lenkai įtaria Rusiją

LENINGRADAS, Rusija, spa- 
teismas pa-

narni dėl šnipavimo Estijos nau
dai.

Du sušaudyta
Buvusieji oficierai Lucko ir 

žilinski, kurie praeitą mėnesį 
buvo karo teismo pasmerkti 

.mirties bausmei, tapo dabar su- 
Tų žmonių skundai, kurie jau (šaudyti. Lucko iir žilinskis buvo 

buvo ne kartą pabrėžiami ir 
Varšuvai, kas mėnesis vis didė
jo. Lenkai atvirai įtaria Rusiją, 
kad ji tuos sukilimus kurstanti 
savo ginklais, pinigais ir Žmo
nėmis. Maskva grieštai užsigina. 
Nors Maskva neslepia rusų ir 
ukrainiečių užuojautos savo 
bendrataučiams Lenkijoj, kurie 
ten blogai traktuojami, ji betgi 
sakos, kad daranti pastangų da
lykams pagerinti ne maištų ku
rstymu, bet pagalba konferenci
jų tarp abiejų valdžių.

Balachovičo bandų žygiai
Tuo tarpu kai Lenkijos teri

torijoj eina kova, vakarų Uk
raina nemaža kenčia nuo Bala
chovičo organizuotą bandų už
puolimų. Daugelis jo partizanų 
pasislėpė didžiosiose Bieloviežo 
giriose, kame jie gyvena neva 
kaip miško darbininkai, bet 
slaptai susirenka puolimams į 
Ukrainos teritoriją. Jie ardo ge
ležinkelius ir tuo budu gimdo 
traukinių susikulimus. Nesenai 
jie tuo budu plėšimo tikslais 
sukūlė Odesos ekspresinį trauki
nį, kur daug pasažierių buvo 
užmušta.

ir 
ju

Konflikto pavojus.
Konfliktas tarp Rusijos 

Lenkijos valdžių butų labai 
dviejų pačių interesams nesvei
ka ir sunaikintų viltis dėl greito 
kraštų ekonominio atsigriebi- 
mo. Tą ir Maskva ir Varšava 
supranta. Nors valstiečiai, ypač 
rusų valstiečiai nenori nei mąs
tyti apie karą, tečiau, kol tęsis 
dabartinė dalykų padėtis, pavo
jaus yra.

Vėl žemės drebėjimas 
Armėnijoj

drebėjimas.

LONDONAS, spalio 7. J- 
Pranešimai iš Konstantinopolio 
sako, kad praeitą ketvirtadienį 
Erzerumo apskrity, Armėnijoj, 
įvykęs- vėl žemės
Drebėjimas šiuo kartu nebuvęs 
taip smarkus, kaip pirmiau įvy
kusioj i, bet tęsęsis apie keturio- 
liką valandų ir pridaręs daug 
žalos. Daug namų sugriauta, 
taipjau keletas žmonių užmušta.

Plėtotis karas Kinuose i

spalio

kaltinami dėl teikimo Lenkų val
džiai informacjjų apie sovietų 
raudonąją armiją.

Riaušės Indijoj
3 žmonės 

malšinti 
nė.

užmušti; 
pašaukta

riaušems 
karinome-

ALLAHABADAS, 
spalio 8. — Indusų su musulmo^ 
nais įvykusiose šiandie mušty
nėse trys žmonės liko užmušti. 
Policijai riaušėms gesyti padėti 
pašaukta kariuomenė.

Indija,

Oficialis oro pranašas 
dienai pranašauja:

Chicago ir apielinke — Nenu
sistovėjęs oras, gal bus lietaus; 
truputį šilčiau; pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 57° F. . .. ;

šiandie saulė teka 5:54, lei
džiasi 5:28 vai.

PINIGŲ ^KURSAS
Vakar, spalio 8 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingi} ....... $4.46
Belgijos, 100 frankų ............... $4.77
Danijos, 100 kronų ............... $17.50
Italijos, 100 lirų ............  $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.22
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.31
Olandijos, 100 florinų ....... $38.88
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............. $26.62
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.16

Lietuvos Pinigui Kursas

Šiandien
Svarbus Masinis Chicagos 

Lietuviu Mitingas
Šiandie, Spalių 9,7:30 vai. vakare įvyks didelis 

Vilniaus Dienos Mitingas
ŠV. JURGIO SVEL, W. 32 PL ir AUBURN AVĖ.

čekiango kariuomenė Sunkian-' 
go distrikte išmušta iš pozici- ‘ 
jų; kova tęsiasi.

ŠANCHAJUS, Kinai,
8. — Išstumta iš pozicijų po 
trijų dienų kovos Sųnkiango 
distrikte, dvidešimt astuonios 
mylios į pietvakarius nuo Šang- 
hajaus-, miestą ginanti Čekiango 
armija grūmėsi visą praeitą 
naktį ir šį rytą, atlaikydama 
įsibriovusių Kiangsu jėgų puoli
mą.

Visas paprastų traukinių ju
dėjimas geležinkelio linijoj tarp 
šanghajaus ir Sųnkiango liko 
sustabdytas.

Pavartojo suimtus kriminalis
tus šaudymo pratimams

( TIENTSIN, spalio 8. — Peki- 
, no kariuomenė šanhaikuano 
j suėmė dvidešimt keturis 
plėšikus. Jie buvo pririšti prie 
vežimų, išgabenti į užumiestį ir

apsvarstyti Okupuotos Lietuvos reikalus ir užpro
testuoti prieš pavergimą ir žiaurų .persekiojimą 
Vilniaus gyventojų, kurie daugumoje nėra lenkai ir 
nenori būti valdomi Varšavos imperialistų.

Mass Mitinge kalbės žymus lietuvių veikėjai, 
atstovaujantys visoms politinėms sriovėms, pareikš- 
dami tuo budu savo solidarumą bendram tautos dar
be: P. Grigaitis, J. J. Elias, P. Insoda, lenkų ištrem
tas iš Vilniaus, Dr. A. Zihiontas ir kiti.

Dalyvaus taipogi ir buvęs Illinois vice-guberna- 
torius p. O’Hara ir kiti amerikonai. Baltgudžiai, 
ukrainiečiai ir žydai atsiunčia savo delegacijas ir 
kalbėtojus.

Beto bus muzikos ir dainų programa.
*.

Visi Chicagos lietuviai ir jų organizacijos yra 
kviečiami atsilankyti į šį svarbų Mass Mitingą ir 
prisidėti^prie iškovojimo Vilnijai laisvės.

ĮMcngin, kurį Francijos vyriau-i
i U-__ _ -__ . • j___  __ • i ’

1 . VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS.v . ■ Ji

TURKAI V6L LEIDŽIA SVE
TIMŠALIAMS ATIDARYT 

MOKYKLAS

ISPANAI MOROKKOJ SUKI
LĖLIŲ PRIVERSTI TRAU

KTIS

PARYŽIUS, spalio 7. — Gen. MADRIDAS, Ispanija, spalio
. . v —o—, —t - .7. — Oficialiai paskelbta, kad

pavai o i aipo ti s ai šaudymo ,buvo pasiuntus su speciale ispanų kariuomenė Morokkoj 
pra imams. Mano generolas, mi$ija Angoron, pranešė, kadi buvus priversta pasitraukti iš 
urs davė tokį įsa ymą, pareis- Tuirkų valdžia sutikus leisti vėl dviejų pozicijų, iš Adru, Buhar- 

kė, kad šitokia ekzekucija bu-,atidaryti franeuzų ir kitų sve- ros sektore, ir 
sianti pamoka kitiems blogiems |tjmšalių mokyklas Turkiioi. 
žmojnėms. ;
Mandžurijos armija prasimušė I

pro didžiąją sieną.
Pranešama, kad besibriaujan-

ti Mandžurijos armija prasimu
šus pro didžiąją Kinų sieną ties
čiumen, į žiemius nuo šanhai
kuano.

Sunna, Zoo EI
Jenai s srity,

Policija Lietuvoj krato 
savivaldybes

Ko nė caro valdžia nedarydavo, 
dabar daro. buvusiųjų 
“burdingierių” Lietuvos 
gų valdžia.

caro
kuni-

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 jie 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 CENTU
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

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

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

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

KAUNAS, rūgs. 17 [L. 
Iš Ukmergės- gauta tokia 
Rugsėjo 13, apie antrą valandą 
dieną, Ukmergės Policija darė 
kratą, buk tai ieškojo atsišauki
mų (proklamacijų) spalvotų. 
Išžiūrėjo visas spintas, stalus ir 
stalčiukus. Nieko neradus, su
statė protokolą, kad nieko nera
sta, ir, išėjo.

Raštinėje buvo ir iš apskrities 
piliečių, atvykusių visokiais rei
kalais, kurie stebėjosi, kad ir 
valdyboje laike darbo daroma 
krata. Ką tai reiškia? To neda
rydavo nei rusų caro žiauri val
džia nei bolševikai.

žinia.

pinigus Lietuvon per 

doleriais yra skaito- 

........ ...............$5.50 

..................... 10.50 

..........  ......... 20.75 
......... ............ 31.00 
.................... 41.25 
..... ............... 51.50 
.................... 61.75 
..................... 72.00 
...... ...........   82.25 
............   92.50 
...................  102.75

Siunčiant
Naujienas Lietuvos litą kursas skai
tant Amerikos 
mas šitaip:

50 ’
100
200
300
400
'500
600
700
800
900

1000 .... ........ , ....................
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidą už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų - dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

BANDfi IŠSPROGDINTI KA
SYKLAS

M’ALESTER, Okla., spalio 7. 
— Praeitą naktį dinamitu iš
sprogdinta įėjimas- į kasyklas 
No. 12, priklausančias Rock Is- 
land Coal and Mining kompani
jai. Piktadarių nesugauta.
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korespondencijos!
Racine, Wis.
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Prakalbos

Rugsėjo 21 d. 3 vai. po pietų 
L. D. Kiiubo svetainėj TMD. 
121 kuopa buvo suruošus pra
kalbas. Kalbėtojum buvo p. 
Adomas Stankevičius, “Vieny
bės” įgaliotinis. Jo kalba į klau
sytojus padarė gerą įspūdį, 
daug jujokinkų vaizdelių.ir rimtų 
įrodymų liks mumyse ilgai at
minčiai. Kurie iš nežinojimo 
nedalyvavo, o jiems buvusieji 
apsakė, tie visi gailesį, kad ap
leido. Stankevičius kalba tak
tiškai, jo kalbos klausyti nenuo
bodu. Daug kalbėtojų prie mus 
atsilanko iš kairiosios pusės, ku
rie vien tik ir kiršina lietuvius 
prieš viens kitą. Tokios rūšies 
kalbėtojai nieko nepeša, gauna 
kritikos ir atpratina publiką nuo 
lankimosi i prakalbas. Stankevi
čius gi neužgaulioja nė vienų, 
kalba apie rimtus lietuvių rei
kalus, kviesdamas lietuvius į 
bendrą? darbą, darbuotis labui 
mus suvargusių piliečių ir mo
tinėlės Lietuvos. Kalba tęsėsi

tuoj po susirinkimo atsilankė 
pas adv. S. Wesselių ir gavo 
visas informacijas ir literatūrą 
dėl platiųimo ir dabai4 darbuoja- 
si kartu su visais žmonėmis, 
kurie tik remia darbininkų kan
didatą. Tiesa, nors komitetui 
nelengva yra darbuotis ir platin
ti atsišaukimus, nes suranda 
visokių priešų, bet to paisyti vi
sai nereikia, nes taj yra papras-

e t * ■ į % y’5

tas atsitikimas.
Dabar manoma greitu laiku 

surengti prakalbas drg. S. Wes- 
šeliui, kuris žodžiu plačiau iš
aiškins lietuviams dalyką apie 
La Follette ir kitus kandidatus 
į Jungt. Valstijų prezidentus.

Keikia pasakyti, kad vietos 
kapitalistai labai susirūpinę ir 
nuolatos savo spaudoj deda vi
sokias pajuokiančias La Follette 
karikatūras, bet vienok kaip ka
da ir rimtai ką-nors parašo. Pa
vyzdžiui, Graiul Rapids Press 
nelabai senai patalpino gana il
gą straipsnį, kuriame kalbama, 
kad šiais rinkimais gali lenkty
niuoti tik darbininkų ir republi- 
konų kandidatai į prezidentus, o 
demokratai, pasak straipsnio au
toriaus, gali mažiausia balsų su

valdytos energingas pasidarba
vimas. Bravo!

Rūgs. 21 d. Didž.* Liet. Kufti- 
gaikščio Gedimino Piliečių Kliu- 
bas laikė savo mėnesinį susirin
kimą, giriame išdavė raportus 
ekskursijos komisija. Iš komi
sijos raporto paaiškėjo, kad 
kliubas turės pelno $30.61.

Susirinkimas apsvarstęs nuo
latinius savo reikalus priėjo ir 
prie naujo klausimo, būtent ko
kios partijos kandidatus parom* 
,ti į šalies prezidentus ir vice
prezidentus ateinančiuose, rinki
muose. Ir kaip tik pasigirdo 
įnešimas,, kad užgirt La Follette 
ir Wheeler, kiiubo nariai pasi-
rodė vyrais, dalyką suprantan
čiais ir visi kaip vienu balsu už- i 
gyrė La Follette. ’ I

šis Kliubas yra ne partinis ir 
nėra nusistatęs remti vieną ko
kią partiją, tečiaus kliubas vi
suomet turi pasitarimus prieš 
kiekvienus ripkimus ir nutaria 
kokius „kandidatus jo nariai pri
valo remti savo balsais rinkinių 
dienoje.

Į kliubą gali įstot kiekvienas 
lietdvįš Amerikos pilietis arba 
išsiėmęs pirmas pilietybės po- 
pieras neskiriant rcligijinių bei 
politinių/įsitikinimų. Nariai mo
ka 50 cėntų mėnesiui ir už tai 
gauna $7.00 pašelpps savaitėje 
susirgus ar susižeidus.

Iki spalio 19 d. hąuji nariai 
bus priimami į kliubą už pusę 
įstojimo. Tie, kurie norėtų įsd- 
rašyt gali kreiptis prie pirminin
ko—M. H. Kuliešius, 3909—-C. 
Str.—P. Jurkšaitis

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.

Tek Yards 1119

Baigusi akuše
rijosrijos kolegiją; 
ilgai -praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar- 

visokio- 
om prieš

nau

aikegimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Va lando s nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki

1!. iii.ji ?lk > r l ■u>«a 
..... «■. ......--

KOVOJANTIS BOB

La Follette
X 1

Jh’ogresystų Kandidatas į Prezidentus kalbės

ARMORY SVETAINĖJE 1
34 St. ir VVentworth Avė.

Sukatoje, Spalio 11,8 vai. vakare
Kampanijos aukų tikietai yra pardavinėjami Lithuanian 

Daily Nows, 1739 So. Halsted St.

011. SEfiNER, 0. D. ‘
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

----- ....... .................. >
2 vai. Užsibaigus kalbai rinkta 
aukos padengimui rengimo iš- 
kaščių; ačiū geraširdžiams su
aukota $4.05'. Keletas narių 
prisirašė prie TMD. Prakalbos 
pavyko. —M. Kasparaitis.

Grand Rapids, Mieli.
Iš Apšvietus Kiiubo darbuotės. 

Remia La Follette.

Nors Apšvietos Kliubas susi
tvėrė pereitą žiemą, vienok di
desnio veikime neparodė, išski
riant keletą surengtų vakarų 
bei išvažiavimų vasaros laiku. 
Bet už tą beveik nieko negalima 
sakyti, kadangi vasaros laiku 
visui- mažai veikiama. Tečiaus 
dabar atėjus ilgesniems vąka; 
rams ir musų Kliubas subruzdo 
prie didesnio veikimo.

Rugsėjo mėnesy laikytame 
susirinkime tapo nutarta daug 
naujų ir naudingų dalykų. Nuta
rė su i engti programą su šokiais 
ir išrinko komisiją. Išrinktoji 
komisija jau darbuojasi. Išdali
no knygutes sulošimui vieno ak
to komedijos “šliubinė Iškilmė”, 
tai yra gana juokingas veikalė
lis, kuris da čia niekada nebuvo 
loštas. Lietuviai turėtų nepra
leisti šio vakaro.

Antras dalykas. kurį Kliu
bas nutarė, tai prisidėti prie La 
Follette Kiiubo, kad tuo pagel
bėjus surinkti daugiau balsų 
Michigano valstijoj už darbinin
kų kandidatą į prezidentus ir 
išrinko du atstovus, S. Naudžių 
ir A. Kauska. Tuodu draugu

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyatę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

IJetiivių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be «lt«aunie 
Bridge geriauido *uta»o. Su muši 
įdeitom galima valgyti Hečiauaią mai
stą. Gruntuojama vitą uavo darbą, b 
žema# musą kainas. Sergėkite «aw 
dantis, kad nekenktų Jūsų sveikatai.
•\ iMK F.Tth IStrMt.**
\ JHetcU Askieod Ava.

RYTOJ

CENTU
DIENA

Visoje Musų Krautuvėj

narius pasireiškė 
veikimo, o taipgi

THE HOUSE o/ 
.GREATER VALDĖS fComerA

AshlandAv

TABLETAI AR SKYSTIMAS 
PARSIDUODA VISUR

LSS. 116 kp. extra susirinkimas. 
D. L. K. G. Klubas rems La 
Follette.

THE PE-RU-NA CO 
(Jolumbus, Ohio

Pas kuopos 
didesnis ūpas 
ir. didesnis savim pasitikėjimas, 
žinoma, daug reiškia kuopos

Prisiųsk Keturis Centus, o At
laikysi Knygutę Apie Katarą

Rūgs. 21 d. LSS. 116 kp. laikė 
extra susirinkimą, kuriame liko 
nutarta rengtis prie lapkričio 
linkimų visu smarkumu. Nutar
ta parsitraukt lapelių, išleistų 
Socialistų partijos 'nacionalės 
raštinės ir išdalint juos balsuo
tojams. O taipgi surengti pra
kalbas prieš rinkimus, kad išaiš
kinus žmonėms) ko siekias! šiuo
se rinkimuose kapitalistinės 

siekias! darbinin-

Šeimynos naudoja ją daugiau 
kai per Tris Gentkartes nuo vi
sokių skausmų ir nelaimių kiek
vieną dieną.
NUO KOSULIO, ŠALČIO, NO
SIES KATARO, GERKLĖS

KATARO, PILVO LIGŲ, 
ir visokių katariškų nesmagumų

inkti, ypač Michigano valsti 
oj.—Gužutis,

Greatest Department Store

M

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

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Levvinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’
4630 So. Aslaud Avė. l 

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

,» venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 8 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare. 
Nedalioj nuo 11 iki 12 vai......—a......

Liesi žmonės tikrai turėtų 
perskaityti šitą

Naupjas metodas dėl liesiu, silpnų 
moterų ir vyrų, kurie nori įgauti dau
giau svarumo ir pariebčti. Yra tie
siog pastebėtina, kaip ‘ jos veikia to
kiuose atsitikimuose į trumpą laiką. 
Daug žmonių rašo išdirbėjams kas
dien, kad jie yra įgiję daugiau svaru
mo nuo 5 iki 10 svarų į 30 dienų.

Tos naujos gyduolės yra moksliškai 
prirengtos, kuriąs sustiprina labai pa
sekmingai jegty gyvenime. Jos yra 
malonios vartoti.! •'Jos1 budavoja rau
doną kraują, stiprius, nuolatinius 
nervus, suteikia jums puikų apetitą 
ir virškinimą, jūsų lauk ėjimas yra 
reguliaris ir jūsų miegas yra atšvie
žinantis ir ramus. Jos suteikia tokį 
jausmą, kad gyvenimas vertas yra 
gyventi. Tai yra neturtingų žmonių 
gyduolės. Jus galite gauti jų už 

visam mėnesiui ir viskas ką 
jums reikia daryti, tik imti tiek kiek 
nurodyta ir jeigu jus nebusite užga
nėdintas ir neturėsite pasekmių, grą
žinkite likusias pakelyje, kur pirkote 
ir gaukite savo pinigus agal. Tas pa
rodo didelį pasitikėjlnvą kokį išdirbė
jai turi į tas gyduoles, Nuga-Tone, 
Jus esate sau skolingas, kad paban
džius jas; jus nieko nepralaimesite. 
Nusipirkite butelį dabar. Jos vadi
nasi Nuga-Tone.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

lW<DAKfASr
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Dalykų Yra Pasiūloma

Ateikit ir Naudokitės Proga
Lietuviai Pardavėjai Patarnaus Jums
■ i mm * o. *.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chieago, III. 

. ...... I I »<

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare '
I..-. - _■ ’ . - - i - - -„.r*

Dr. A. J. KARALIUS i
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chieago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos ,

Nuo 0 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

h- i - ----------------------— ■

Dr. h, K. Rutkauskas ]
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė
1\b! . Lafayelte 4146K. .............. ■. '. , -. a

—A——     ..................
Naujienų Spaustuvė 
yr>i linijine Spaustuve.

I
?

Tel. Blvd.
M. Woitkew!c» 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Te! 

jkia ypatišką pri- 
?žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Į

—n lis M flJMnv

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-B 
NYT1 VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUSi 

ANT NAUDOS. \

809 W. 351h SI., Chieago j 
Tel. Ik Ieva r d 0611 ir 0774 k

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

1* — MII ią; ,

HERZMAN ^
—Iš RUSIJOS—
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 6 iki 7:80 vai. vakare.

!
 Dienomis: Car.il

3110. Naktį
DrexeJ 0950

Boulevard 4136

K. CVGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St„ Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL ’
! Praktikuoja 17 metai
■ Ofisas • •

- 4729 So. Ashland Are., 2 labos
i < - • Chicag6', IlUnbU

Specialistas Džiovos
! Moteriškų, Vyrišką ir
: Vaikų ligų.

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

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

k—■ ,, , „,y

p1....................... " . .'Hli -x
11. A »

Telephone Yards 0994 '-•f

DR. MAURICE KAHN
I 4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną. s
• v

Vmno-...h į 11 n ,į /

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

> ‘ > Telefonai Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

l - - J

........  "V

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
d6wiat—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Bouievard 9698 
Rezidencijos *tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8103 So. Halsted StM Ckicagi* 
• arti 81st Street
Valandos 1-—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

k.............    „ .■■■■■■. 
...k . - —,-r---r-.-p, ...

Fraiicuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odus, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gyilo su pagelta naujausių metodų 

’ X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Ctnal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10. 
■NšdėiioL nub 2:80 Iki 4:80 po piet; 

-V—\r‘ L. ’ ’ k ' 1* , Biuras 4Ž04 Archer Avė.
Kampas.'^Ąlbany Avė.

V. nuo 12 iki ^:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 3878*7716

Dr. J. W. Bęan4ett<*
S. .J I ........... ......................-Myri I. .

K. JURGELIONIS
„ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

TeleL State 7921

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 Sb. Marshfield Avė/

A? A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 «— Vai. nuo 9-ft ‘j

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valartdost'9 ryto iki 9 Vakare. Sej 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant luotus, 
Namais, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda hyiaa Trfamuoea,
nuoja AbatnUcHiir, Pnd^ro pjrbfm., v 
pardavimo ir

7 South Dearborn Street g 
Ta)at«n*« Randaiph SUUH

Vakarais: 2151 West 22 Street | 
TeJ«t<>a*» 1«07

J. P. WAITCHES
LAWYER Lictuvya Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St^ 

Telephone Randolph 55M 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.,

Tel.: Pullman G377
.. ............................... ,,

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie SL, R<><»m 530 
Tel, Central 6390

Vak, 8223 8. Halsted St^Cbicago į 
Tel. Yorda'46ą*.

i

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Utandnko vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Ant „Bridgeporto/‘Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subątoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted. Št. T.Roul. 6737

I

Tel. Lafayette 4228
Plumbinb, Heating/

Kaiko lietuvis, lietuviams vjsudoa 
patarnauju kuogei įaustai

M. Ylakių
SU <■ Chieago,

.   ........... , ....



Ketvirtadienis, Sp. 9, 1924

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

eina kartę savaitėje, Ketvirtadieniais
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Spalio 9,1924 Eilinis No. 79

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 173*9 So.

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

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

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

Cfircago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4188 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, 111.

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

23rd

1739

Socialisty uždavinys
Netik komunistai, bet ir kapi

talistų laikraščiai pradėjo rū
pintis: kodėl socialistai prisidėjo 
prie organizuotų darbininkų ir 
lemia Neprigulmingą Politinį 
Veikimą. Tribūne sako, kad so
cialistai įteikė bankruto petici
ja.

Tie kapitalistų spaudoje edi- 
torialai yra tipiški. Socialistai 
kaip tik priešingai, neįteikė nie
kam jokios peticijos dėl bankru
to, bet gavo gerus talkininkus 
šiuose rinkimuose — visus ša
lies (organizuotus darbininkus. 
Socialistai toje linkmėje jau dir
bo senai. Ir socialistai nieko 
nepralaimėjo, bet daug laimėjo. 
Socialistų Partija taip jau neiš
sižadėjo savo principų, kaip ir 
Nepriklausoma Darbo Partija 
Anglijoje, kuri yra prisidėjusi 
prie Darbo Partijos.

Kodėl kapitalistų spaudoje at
sirado tokie apgailestavimai? 
Todėl, kad jie nepažįsta socia
listų veikimo kitose šalyse. O 
dar kitas dalykas, — kapitalis
tų spauda nėra teisinga; jai 

.daugiau rupi savaip aiškinti da
ly ką ir pakreipti faktus savo pa
sekėjų pusėn.

Kol Amerikos organizuoti dar
bi n m kai rėmė iki šiol kapitalis
tines partijas, tai Socialistų 
Partija turėjo eiti skyrium nuo 
jų. Bet dabar darbininkų uni
jos atsisakė remti kapitalistų 
partijas, tai socialistai eina su 
jais. Ir tai nėra joks nusidėji
mas; bet yra sujungimas darbi
ninkų jėgų į vieną galingą vei
kimą.i

Jei šalies organizuoti darbi
ninkai butų atsisakę remti kapi
talistų partijas penkioliką ar 
daugiau metų atgal, socialistai 
ir tuomet butų prisidėję prie 
darbininkų ir butų pridavę drą
sos balsuoti už savo klasės drau
gus.

Kuomet Clevelande kilo pas 
socialistus klausimas: ar mes 
turime eiti skyrium nuo organi
zuotų darbininkų, tuomet kiek
vienas socialistas turėjo pripa
žinti, kad atsiskirti nuo- unijų 
šalies rinkimuose negalima. Ki
taip socialistai ii- negalėjo pada
ryti. Juk jie visuomet skelbia: 
vienybėje, galybė! Ir kuomet 
pasitaiko gera proga, socialistai 
tą savo obalsį įkūnijo gyveni
man.

Komunistams ir kapitalistams 
dabar pikta, kad socialistai vie
nija visus darbininkus į daiktą. 
Kapitalistams ir komunistams 
svarbu, kad darbininkai tarp sa
vęs rietųsi.

Amerikos darbininkai labai 
gerai padarė, kad jie nors sykį 
atsikratė nuo kapitalistinių par
tijų—republikonų ir demokratų. 
Unijų darbininkai vis sakydavo, 
kad reikia šalintis politikos, bet 
tuo pačiu sykiu prisidėdavo prie 
savo klasės politinių priešų. Šį
met jau yra kitaip. Tas pirmu
tinis bandymas yra gal kiek 
sunkesnis-. Bet susijungę dar
bininkai galės visus sunkumus 
prašalinti. Tik, suprantama, 
reikia dirbti. Be darbo nieko 
negalės darbininkai atsiekti.

Ateitis permatoma graži, tik 
reikia dar labiau suglausti visas 
organizuotas darbininkų jėgas 
ir sykiu visiems eiti prie perga-

lės, netik šiuose rinkimuose, bet 
ir ateity.—Revoliucionierius.

Už La Follette
A. žymontas, 
Sekretorių®, 

Chicago, III.
Gerbiamas Drauge:—

Musų LSS. 71 kuopa savo su
sirinkime, apkalbėdami sekamų 
rinkimų kampaniją, iradome rei
kalingu, kad butų išleisti lape
liai lietuvių kalba sekamu klau
simu: “Kodėl darbininkai priva
lo remti La Follette?”, “Socia
listų pozicija tuo klausimu ir 
tikslas”.

Anglų kalba Socialistų Parti
ja išleido gana įvairių lapelių; 
mes juos platiname, bet lietu
viams tie lapeliai mažai prieina
mi, — reikia lietuvių kalba lape-

Drg.
LSS.

begalo svarbus atsitikimas Ame
rikos- politikoje.

Socialistai visuomet eina su 
darbininkai. Ir kuomet organi
zuoti darbininkai nutarė remti 
savo neprigulmingus kandida
tus, socialistai prasidėjo prie to 
darbininkų nutarimo. Ir dabar, 
socialistai, sykiu su visais šalies 
organizuotais darbininkais, va
ro kuosmarkiausią agitaciją, 
kad La Follette ir visas jo sura
šąs butų išrinkti.*

Socialistai nestatė savo atski
rų kandidatų, kad nesuskaldžius 
darbininkų vienybę rinkimų 
kampanijoj. Toks socialistų 
pasielgimas yra geras darbinin
kų vienybėj palaikymui.

Bet dar yra ir kita priežastis-, 
kodėl socialistai eina sykiu su 
organizuotais darbininkais. Cle- 
velando suvažiavime yra nutar
ta steigti Darbo Partiją. Socia
listai į tai kreipė daug domės- ir 
Amerikoje norima sudaryti to
kią partiją, kokia yra Anglijoje, 
į tą Darbo Partiją galėtų pri
klausyti visi darbininkai. Tai 
butų didelė* darbininkų organi
zuota jėga.

Dabar yra gen a proga kiekvie
nam darbininkui pasidarbuoti, 
kad La Follette butų išrinktas ir 
kad nauja Darbo Partija Ame
rikoje butų suorganizuota.

—A. žymontas,’
LSS. Sekretorius.

Lietuvoj žodžio nelaisvė

nepatinkamų

Anglijos Darbo Partija

•miems- draugams; manau, kad^ijaeina pilnu smarkumu. New 
jie pagelbės suorganizuoti So- j Yorko draugai mano, kad jie 

būtinai turi laimėti šiuose rin
kimuose, — La Follette būtinai 
turi būti išrinktas šalies prezi
dentu.

cialistų Partijos skyrių, (seka 
vardai ir adresai).

Jūsų dėl socializmo,
Alfred Baker Lewis”.

Tą laišką musų draugai pri
siuntė LSS. Sekretoriui. Tuojau 
•bus susirašyta su tais Rumford, 
Maine, draugais.

Reikėtų ir kitų kolonijų lietu
viams darbininkams pradėti at
naujinti arba tverti naujas LSS. 
kuopas.

daryti pranešimų. Į Apskrities 
K-tą išrinkti: Taurinskas, Li
sauskas ir Raudonis. Po konfe
rencijos drangai skirstėsi pa- 
keltu upu, nepatenkinti vien tuo, 
kad nebuvo C,. K. atstovo.

M - s ė.

Tuo remdamiesi, mes duoda
me šį sumanymą LSS. Pildomo
jo Komiteto aptarimui. Tik ži
noma, tas reikia greitai atlikti.

Kuopos galėtų užsisakyti iš 
Centro, tuomet ir iškaščiaii pasi
dengtų. Jei greitai butų pada
ryti, mes- užsisakytumėm 2,000, 
jei nebūtų brangesni kaip - 
$6 tūkstantis. Tikimės, kad K' 
kitos kuopos panašiai padarytų, 
o prie to ,ir pavieniai galėtų ta
me darbe prisidėti, — persitrau- 
kę lapelių galėtų platinti; kuo
met kitokios agitacijos negali 
varyti; o tokių draugų bei prita
rėjų, ypatingai La Follette rė
mėjų yra nemažai. Jų rastųsi 
daug, kurie norėtų prisidėti prie 
veikimo. —J. A. Valeika,

LSS. 71 kuopos Sekretorius.
PAAIŠKINIMAS

LSS. 71 kuopos draugai labai 
gerai daro, kad irupinasi kampa
nijos reikalais. LSS. šiuose 
rinkiniuose neleido atskirų lie
tuvių kalboje lapelių. Mat, kam
panijos vedimui yra sudarytas 
iš 50 žmonių Centralinis- Komi
tetas-. Į tą komitetą įeina daug 
socialistų. Tas komitetas yra 
nutaręs išleisti agitatyviškų la
pelių visose kalbose, ir lietuvių 
kalboje. Ar tas Centralinis Ko
mitetas išleis; tikrai negalima 
pasakyti, nes darbo yra begalo 
daug ir komitetas vos tik spėja 
apsidirbti.

Aš kalbėjau su Centro Komi
teto nariais ir priminiau, kad 
lietuviai pageidauja lietuvių kal
boje lapelių. Jie ketino apie tai 
greitai pasirūpinti.

Kodėl lietuviai ir kiti darbi
ninkai privalėtų balsuoti už La 
Follette? Manau, kad tai yra la
bai aišku kiekvienam. Cleve- 
lando visų organizuotų darbi
ninkų suvažiavime aiškiai buvo 
nutarta, kad šį metą organizuoti 
darbininkai atsjsako remti re- 
publikonus ir demokratus ir pa
statė savo kandidatą į Preziden
tus La Follette. To OleVelando 
suvažiavimo nutarimo kiekvie
nas darbininkas ir turėtų prisi
laikyti ; — turėtų balsuoti už La 
Follette.

Reikia pastebėti, kad tai yra 
pirmas toks atsitikimas Ameri
kos darbininkų istorijoj. Iki 
šiol organizuoti Amerikos darbi
ninkai remdavo, tai republiko- 
nus tai demokratus; o šįmet jie 
turi savo kandidatus. Tai yra

Anglijos Darbo Partija turėjo 
savo suvažiavimą Londone spa
lio 7 dieną. Tame suvažiavime 
buvo svarstoma daug labai svar
bių klausimų. Jau yra prirašy
ta knygutė 40 puslapių su viso
kiais įpešimais ir rezoliucijomis.

Vie 
skalni

unktas įnešimų 
valdžia tuojau im- 

nacionalizavimo maisto 
produktų.

Kapitalistų laikraščiai jau 
apie tai pradėjo rašyti, supran
tama, su pajuoka: girdi, Angli
jos karalius dabar bus groser- 
ninkus. Mat, kapitalistų klasei 
nemalonu, kad maistas gali bū
ti nacionalizuotas. Tuomet pri- 

. vatiniai kapitalistai negalės da
ryti iš to sau. didelių pelnų.

Darbo Partijos 
yra MacDonaldas. 
ir planą išdirbęs,
produktai galės būti nacionali
zuoti.

pirmininku 
Jau jis turi 
kaip maisto

Tame suvažiavime bus taipgi 
apkalbėta: kaip galima greičiau 
nacionalizuoti kasyklas, elektros 
jėgą ir t.t.

'Vadinasi, šis Darbo Partijos 
suvažiavimas svarstys visos ša
lies reikalus ir palies gerbūvį vi
sų šalies darbininkų. Nėra ma
žiausios abejonės, kad tas Dar
bo Partijos suvažiavimas, tai 
bus pirmutinis bandymas Ang
lijoje pravesti socialistinius rei
kalavimus. Užtat Anglijoje jau 
galima apie tai kalbėti ir bandy
ti gyveniman vykdinti tokius 
dalykus, kad ten dabar yra val
džia Darbo Partijos rankose.

Anglijos draugai jau savo 
teorijas pradės pamažu vykdin
ti gyveniman. Tas yra begalo 
svarbu netik Anglijos darbi
ninkams, bet ir darbininkams ki
tų šalių. Anglijos pavyzdį seka 
ir Amerikos darbininkai. Tik 
Amerikos darbininkams
sunkiau veikti, nes čia perdaug 
tautybių, rasių ir religinio anta
gonizmo.

Iki šiol Anglijos draugams se
kėsi gerai valdžioje veikti. Jei 
dabar nutars savo suvažiavime 
nacionalizuoti reikalingus gyve
nimui reikmenis, ir paskiau ga
lės tą gyveniman įvykdinti, tuo
met tai jau bus padarytas dide
lis žingsnis prie Socializmo tvar
kos įkūnijimo. Lauksime.

—Socialistas.

yra

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvraukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haynmrket 1018, Haymarket 4261

Klerikalų valdomoj Lietuvoj 
nebuvo ir nėra laisvės žodžio. 
Kuomet tiktai yra kokie nors 
šalies rinkirriiai, klerikalų valdžia 
išleidžia savo pavaldiniams įsa
kymus, kad jie viešuose mitin
guose areštuotų
jiems partijų kalbėtojus. Paval- 
diniai-policistai įsakyiųų klauso 
ir areštuoja kalbėtojus. • Kaune 
rugsėjo 8 d. socialdemokratų su
rengtame rinkimų reikalu vie
šame mitinge suareštavo 3 kal
bėtojus. t

Kodėl klerikalų valdžia areš
tuoja socialdemokratų kalbėto
jus? Kodėl ji neareštuoja kleri
kalų kalbėtojus?

Jei žodžio laisvė Lietuvoj yra 
pripažinta visiems, tai kodėl tie 
įstatymai yra laužomi ? Klerika
lų kalbėtojai gali kalbėti kas tik 
jiems ateina į galvą, o socialde
mokratų kalbėtojus areštuoja ir 
sodina kalėjiman.

Lietuvoj klerikalų vafdžia už
siaugino perdidelius ragus. Kle
rikalai Lietuvoje šeimininkauja 
taip, Ikaip jiems patinka. Ir tol 
klerikalai Lietuvoje šeiminin
kaus, kol liaudis labiau ansi- 
švies ir nusikratys religinius 
prietarus.

Pi’iaugančioji karta — jauni- 
m(as Lietuvoje jau prarieda su
prasti, kari klerikalizmas Lietu
vai yra peilis po kaklu. Jaunimas 
jau neseka aklai klerikalų nuro
dymų ir atsisako klausyti kuni- $L50 ir^jaukui surinkta ^propa- 
gėlių ■ pamokslų, — jaunimas 
pradeda pats vadovautis savo 
protu, be pagelbos kunigėlių.

—Lietuvis.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

—A. žymontas,
LSS. Sekretorius.

Socialisty Partijoj
DAUGIAU DARBO

Yra perdaug pasitikėjimo 
vo jėgomis, bet permažai vei
kiama. Mes žinome, kad visi 
darbininkai privalo remti nepri- 
gulmingus kandidatus. Nelauki
te nei vienos minutės, agituoki
te visus savo pažįstamus, kad 
balsuotų už La Follette ir visą 
surašą. Rinkimai yra laimėjami 
darbu arba pinigais. Mes pinigų 
neturime; užtat privalome dau
giau dirbti.

šakiai. Rugpiučio 10 d. Striu- 
pų kaime įvyko šakių organiza
cijos .susirinkimas, dalyvaujant 
Centro Komiteto atstovui.a Ap
tarta savivaldybių rinkimai ir 
išrinkti kandidatai j šakių mies
to Tarybą ir į šakių valsčiaus 
tarybą. Kandidatai 
veikliausi draugai.
nario mokestis ir parinkta aukų 
savivaldybių rinkimų kompani
jai. Išvažiavus k-to nariui mu
sų didžiai gerbiamam draugui 
Kasparui, šakių organizacijos 
darbas buvo kaip ir sustojęs, 
bet dabar vėl tikimasi susitvar
kyti.—N - a s.

pastatyti
Surinktas

sa-

Iš LSS. 14 kuopos 
darbuotės

MASSACHUSETTS
Socialistų Partijos organiza

torius Weisbord rašo Socialistų 
Partijos ofisui:

Masiniame susirinkime Fitch- 
burge parduota literatūros už

gandai $9.50. Labai gražus su
sirinkimas buvo Leominister, 
Mass. Gardnery ir miesto majo
ras atsilankė į musų mitingą. 
Pirmu sykiu Gardeniry parduota 
literatūros už $8.30. Organizato
rius d. Lewis čia tuojau suorgar 
nizavo Socialistų Partijos kuo'- 
pas;-x

Šiaulėnai. Rugpiučio 10 d. į- 
vyko čionai Socialdemokratų mi
tingas. Kalbėjo drg. Žukauskas, 
savivaldybių rinkimų klausi
mais. Iš klerikalų mėgino truk
dyti, bet nepavyko. Kalbėjo ir 
valstiečių žmogus. Minios dau
guma pritarė kairiųjų kalbėto
jams ir reiškė papeikimo ir pa
niekos kademams, kurie savival
dybes norėjo nugriauti. Ūki
ninkų sąjungos atstovui visai 
neleido kalbėti— nutraukė nuo 
bačkos.

Veliuona. Rugpiučio 15 dieną 
buvo vietos organizacijos narių 
susirinkimas. Atvykęs iš Cent
ro dr. Sakalauskas pranešė apie 
einamąjį momentą, plačiai nu
švietė savivaldybių reikšmę ir- 
kaip reikalinga ruoštis prie rin
kimų. čia jau buvo išrinkti 
kandidatai į Vieliuonos vals
čiaus savivaldybę. Iš organizaci- 
jo^veikimo matyti, kad ačių 
energingam pasidarbavimui k-to 
pirmininko drg. žemaičio, orga
nizacijos- narių skaičius žymiai 
padidėjo. Tiktai, dėl litų stokos, 
daugumas narių nepajėgia įsi- 
rašyti “Socialdemokratą”. Dėlto 
draugai sutarė skaityti savo or
ganą pasidalydami. Kai kurie 
draugai pareiškę norą steigti 
laisvamanių kuopeles. Galima 
tikėtis, kad veliuoniečiai, laikui 
bėgant, virs sąmoningais Parti
jos kovotojais. Geros kloties 
draugams.—rA c c r n u s.

Buvo vedę dvylikę moty kol 
pirmutinis kūdikis atsirado
Maloniai remokenduoja Ly- 

dia E. Pinkham’s Vege- 
teble Compound.

1 ė g a.

Telšiai. Liepos 27 d. socialde
mokratų kuopa surengė paskai
tą: “Erfurto programa ir jos 
reikšmė Socialistiniame darbi
ninkų judėjime”. Skaitė Abro
mavičius.

Louisville, Nebraska. — “Aš iš- 
buvau vedusi dvyliką metų kol at-

PENNSYLVANIA
Čia buvo pasekmingas La Fol- 

lette rėmimo masinis susirinki
mas. La Follette kandidatūros 

neskaitlinga^bet priedą ' prie,rėmimo “itingai čia yra rengia, 
prakilnesnio darbo. ml v,sose da,Xsc valstijos ir at-

- - • 1 eities Darbo Partija yra organu
susTrinidme,zu°jama' August Claes- 

suaukavo $4.00 sens čia smarkiai agituoja. Yra 
sutverti komitetai iš socialistų 
ir darbininkų grupių ir jie vei- 

dentą? w waž“a‘aLka,’ tet 
jeigu ir kitos lietuvių organiza
cijos prisidėtų nors su tokia au
ka, kaip LSS. 14 kp., tai progre- 
sistams priduotų daugiau ener
gijos. Be to ,dar 14 kuopa turi, 
sutverus Lietuvos Socialdemo
kratų šelpimo fondo skyrių. Ke
letas narių moka mėnesinių 
duoklių po dolerį, o kiti po 50c. 
Kuopa prsideda ir remia Tau
tišką Knygyną. j

Socialistų partijos darbuoto-' - 
jai aktyviai dalyvauja progre- ,zuoja La Follette-Wheeler socia- 

Draugas W. kliubus. Adolph Germer, 
buvęs Nacionalinis Sekretorius 
Socialistų Partijos yra pastaty
tas prie to darbo.

Los Angeles žydų socialistų 
skyrius nusipirko naują namą 
ir ten yra daromi visi socialistų 
mitingai. Namas randasi grar 
žioje vietoje ir išrodo puikiai, 
132 N. St. Louis St.

Californijos tiesos reikalauja

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Balti morėj didelio progreso 
negalima padairyti. Bet šis tas 
veikiama. LSS. 14 kuopa nariais

kiekvieno j 
Rugsėjo 28 d. kuopa laike susi-( 
rinkimą. ir tame 
kuopos nariai 
parėmimui progresyvio kandi
dato kampanijai į šalies prezi-

nėj daly valstijos. Kalnakasiai, 
geležinkelių darbininkai ir kiti 
darbininkai rodo didelio susirū
pinimo šiais rinkimais. Nei vie
nas neužsimena apie Cooligde 
arba Davis. Jie visi yra pasiren
gę balsuoti už La Follette.

CALIFORNIA
Socialistų Partija Califomi- 

jos valstijoj, kur dar nėra So
cialistų Partijos kuopų, organi-

sis tų kampanijoj.
Toole Įsiustas į kitus Merylando 
miestelius varyti agitaciją.

—Z, Gapšis,
14 kuopos raštininkas.

Atsimeta nuo Working 
man’s Party

Rumford, Maine lietuviai dar- ,25,000 piliečių parašų, kad galė- 
bininkai buvo šutvei ę kuopelę pastatyti neprigulmingus 
ir buvo prisidėję prie taip vadi- kandidatus ant balioto. Į vieną 
narnos Workingman’s Partijos, dieną surinkta 700,000 parašų 
Ta Workingman’s Partija, tai La Follette darbuotojai yra 
atskalų-atskala komunistų par
tijos. Lietuviai darbininkai pa
matė, kad ta “Workingman’s 
Partija” yra niekai ir todėl atsi
sakė nuo jos.

Dabar jie nori prisidėti prie 
Socialistų Partijos. Naujos An
glijos Distrikto Socialistų Parti- Follette rinkimų kampanijai, 
jos organizatorius, Alfred Baker Piknikas davė gerų pasekmių,— 
Lewis’, pranešė musų draugams, parduota daug socialistinės lite- 
LSS. 71 kuopos nariams, kad raturos ir žmonių atsilankė keli 
Rumford, Maine, galima suor
ganizuoti naują LSS. kuopą.

Drg. A. B. Lewis rašo:

“Gerbiami draugai: —Aš ma
nau, kad yra gera proga suorga
nizuoti Socialistų Partijos lietu
vių skyrių Rumford, Maine, čia 
pirmiau buvo lietuvių Working- 
man’s Partijos skyrius, bet tas kampaniją, 
skyrius suiro, nes jie nebuvo už- masiniai mitingai 
ganėdinti Workingman’s Parti- gatvėse kasdien, 
ja. Jei jus parašysite seka- kalbėtojų kalba kasdien. Agita-

remiami socialistų ir tiek daug 
parašų surinkti į vieną dieną, 
tai yra bent darbas!

NEW JERSEY
New Jersey, Waywood darže, 

buvo surengtas pikninkas La

tūkstančiai. Mitingai dabar yra 
laikomi ant gatvių: Hoboken, 
West New York, Bayone, Union 
HiU, West Hoboken, Jersey City, 
(trijose vietose).

NEW YORK
New Yorko valstijoj Socialis

tų Partija pradėjo smarkią 
čia yra rengiami 

svetinėse ir 
Dešimtimis

Kapėnai (Mažeikių ap.). L.S.- 
D. P. Kapėnų kuopa surengė lie
pos 20 d. visiems savo nariamls 
šeiminišką vakarėlį. Buvo daug 
prijaučiančių draugų iš apylin
kės. Priėjo žmonių labai daug 
Pasilinksminome gerai. Nors 
trumpam laikui užmiršome savo 
vargus.—-Ž. D.

Mažeikiai. Rugpiučio 10 d. 
drg. Taurinskio bube įvyko Ma
žeikių aps. L. S. D. P. konferen
cija. Draugai pradėjo rinktis į 
konferenciją anksti iš ryto. Įsi
registravo su mandatais atstovų 
iš visų kuopų, būtent: Kupėnų 
—1, Viekšnių—1, Laižuvos—1, 
Tirkšlių—1, Židikų—2, Rinavos 
—2, Mažeikių miesto —2 ir ge
ležinkelių kuopos taip pat—2. Į 
konferenciją atvyko keletas sve
čių, jų tarpe buvo ir žydų. Kon
ferencijos butas buvo papuoštas 
Mažeikių aps. K-to vėliava ir 
socializmo įkūrėjo K. Markso pa
veikslu. Atidarant konferenci
ją buvo padainuota Internacio
nalas ir pagerbta atsistojimu 
atmintis drg. Mateotti, nužudy
to Italijos fašistų.

Konferencijoj pirmininkavo 
drg. Taurinskis, kurs padarė 
pranešimą apie aps. K-to dar
buotę. Iš organizacijų atstovų 
pranešimų matyti, kad visos jos 
veikia gerai, jokio apsnūdimo 
nepastebima. Nutarta reika
lauti, kad C. K. atsiųstų savo 
atstovus kuopos atlankyti ir pa-

sirado mano kū
dikis. Aš turėjau 
daug moteriškų ne
smagumų ir bu
vau gydoma viso
kių daktarų, bet 
jie visi vienodai 
gydė. Paskiau aš 
skaičiau jūsų ap
skelbimą laikraš
čiuose ir suma
niau išbandyt Ly- 
dia E. Pinkham’s

Vegetable Compound, nes jeigu jos 
pagelbėjo kitoms, tai kodėl man 
negali pagelbėti? Aš suvartojau 36 
butelius tų gyduolių ir dabar nie
kad nesu be jų namuose. Mano vai
kutis dabar jau trijų metų amžiaus 
ir aš esu labai užganėdinta, kad 
aš pasiliuosavau nuo savo ligų. Jei 
kuri turi panašius nesmagumus 
kaip mano, aš visuomet maloniai 
rekomenduoju Vegetable Compound 
taip, kad jos gautų tikraš gyduo
les.” — Mrs. Joe Novak, Box 662, 
Louisville, Neb.

Paskutiniu laiku visoj šalyj pir
kėjai ^Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound 98 iš kiekvieno 
100 raportų sako, kad jie turi di
deles pasekmes vartojime jų. Par
davimui pas aptiekorius visur.

GREITA KELIONĖ LATVIA 
White Star Line

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

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southamptoa — 
Cherbourg — Hamburg

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

* Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerj> 
Tankus išplaukimai. 
Lapland ir Zeeland.

£iskas užrakinama, privatiški paal- 
dijimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietiniu agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. I1L
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savo konferencijoje pritarė 
savo valdybos rekomendaci
jai atmesti komunistų parti
jos aplikaciją. Už komunis
tų partijos priėmimą balsa
vo mažiaus, kaip viena šešio
likta dalis delegatų.

Konferencija pasielgė, net 
dar griežčiauš. Ji nutarė ne
priimti į Darbo Partiją nė 
atskirų komunistų partijos 
narių, sutikdama su prem
jero MacDonaldo žodžiais, 
kad su komunizmu Darbo 
Partija neprivalo turėti nie
ko bendra, nes “komunizmas 
yra carizmo ir karo produk
tas”.

Pasirodo, kad toje šalyje, 
kur darbininkų judėjimas 
yra galingiausias, komunis
tai yra laikomi darbininkų 
priešais.

sų, pasirodė vienintelė par
tija, kuri turėjo stambų lai
mėjimu šiuose rinkimuose.

Prie to kuomet nors tu
rės prieiti. Bet darbininkus, 
tarpe kurių yra tiek daug 
tautinių ir tikėjiminių skir
tumų, negali suvienyti jokia 
tautinė ir jokia religinė par
tija. Jų negali suvienyti nė 
komunistai, kurie iš viso ne-

Darbininkų balsai" Kaune 
tečiaus dar yra labai susi
skaldę. Vieni jų buvo atiduo
ti už socialdemokratus, kiti 
už lenkų darbininkų kandi- pajėgia ynieko suvienyti, o
datus, treti už bendrą žydų ’ tiktai skaldo. Darbininkų su- 
sąrašą, ketvirti už bolševi- vienymo uždavinys Lietuvos 
kus, penkti už federantus, sostinėje (kaip ir visoje Lie- 
šešti už sionistus socialistus, 
septinti už tautinį vokiečių 
sąrašą ir 1.1. Jeigu visi Kau
no darbininkai butų suvieni
ję savo balsus, tai darbinin
kų atstovai turėtų miesto turėti viltį, kad jiems tatai 
taryboje aiškią daugumą. | pavyks.

tuvoje) teks atlikti socialde
mokratams.

* Po didelio laimėjimo da
bartiniuose rinkimuose Lie
tuvos socialdemokratai gali
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; New . Yorko laikraštis, 
“New York News”, apklau- 
sinejo 17,772 piliečių, norė
damas patirti, už ką jie bal
suos prezidento rinkimuose. 
Didžiausioji jų dalis pasiro
dė La Follette’o šalininkais, 
Jisai gavo 39.6 nuošimčius 
balsų, o Calvin Coolidge — 
35.9 nuošimčius ir Davis 
23.2 nuoš. • .

Jeigu šitas “balsavimas” 
teisingai išreiškia Nevv Yor
ko gyventojų sentimentą, 
tai didžiausiąjj Amerikos 
miestą laimės darbininkų re
miamas kandidatas į prezi
dentus.

Republikonų ir demokra
tų politikieriai tik dabar 
pradeda suprast, koks pavo
jingas priešas jiems yra La 
Follette’as. Pirma jie manė, 
kad daugiausia ko jisai ga
li pasiekti, tai gauti daugu
mą balsų kokiam pustuziny
je šiaur-vakarinių valstijų, 
kur yra stiprūs radikalių 
farmerių judėjimas. Bet 
šiandie jau atrodo, kad Wis- 
consino senatorius gali už
kariauti taip pat ir kai ku
rias rytines valstijas. Jeigu 
jam tai pasisektų, tai nė 
Coolidge’as, nė Davis’as ne
patektų ir prezidentus.

Nepaprastą vaizdą paro-/ 
dė pasauliui tarptautinis 
taikos kongresas, susirinkęs 
Berlinę. Didžiamjam kare 
pasižymėjusieji generolai sa
kė kalbas, ragindami pašau* 
lį nusiginkluoti. ‘ ;

Vienas tų generolų, fran- 
euzas Verraux (išt. Verro) 
pareiškė:

“Europa šiandie turi ar
ba apsiginkluoti iki dam 
tų,1 arba nusiginkluoti ikį 
kojų — kitokios išeities 
nėra”. VU tį
Toliaus tas generolas pa

siūlė, kad, jeigu bus paskelb
tas naujas karas, tai visi tu
ri išeiti į streiką — ne tik
tai darbininkai, bet taip ir 
armijos oficieriai! Ir šitiems 
jo žodžiams pritarė du vo
kiečių generolu, Schoenaich 
ir Daimling, kalbėjusiu iš 
;os pačios estrados.

Tai yra pirmas toks atsi
likimas, kad “amžinų prie
šų” — vokiečių ir franeuzų 
— kariuomenių vadai daly
vauja bendram kongrese ir 
laiko šitokias kalbas.

Japonų imigracijos klausimas
(Sekta prof. E. R. Perkins’u)

(Pabaiga)

Socialistai dėlto ir nutarė 
remti La Follette’o kandida
tūrą,-kad jie numatė, jogei 
ji suduos skaudų smūgį ka
pitalistinėms partijoms, nes 
ji atplėš nuo jų milionus 
darbininkų ir farmerių. 
Kuomet po lapkričio rinki
mų paaiškės, kad kapitalis
tinių partijų viešpatavimas 
yra sulaužytas, tai darbo 
žmonės įgis drąsos veikti 
politikoje savarankiškai. Įsi-* 
kūrimas “trečiosios parti
jos”, panašios į Anglijos 
Darbo Partiją, tuomet bus 
neišvengiamas dalykas.

O į tą “trečią partiją” pa
skui stengsis visokiais bu
dais įsiskverbti ir komunis
tai, kurie dabar kovoja prieš 
La Follette’ą. Bet jie, žino
ma, nebus priimti.

Pirmutinės žinios apie sa
vivaldybių rinkimų rezulta
tus Lietuvoje yra neblogos. 
Nežiūrint to, kad klerikalai 
dabar turi visą valdžią savo 
rankose ir rinkimų metu be
gėdiškai vartojo smurtą 
prieš opozicines partijas, 
visgi jų išrinkta į Kauno 
miesto tarybą tiktai apie 10 
visais “katalikiškais” sąra
šais. Senojoje Kauno miesto 
taryboje buvo 7 klerikalai, 
bet užtai senoji taryba buvo 
ir mažesnė (57, o dabar 
70).

Svarbu pažymėt, kad šiuo
se Kauno rinkimuose pusės 
mandatų neteko krikščionių 
demokratų dukra, vadina
moji Darbo Federacija. Ji 
pravedė tiktai du savo atsto
vu, kuomet pirma ji turėjo

Taip pat prastai, kaip fa- 
šistuojančiai Darbo Federa
cijai, sekėsi ir bolševikiškam 
Darbininkų Sąrašui. Vieto
je 7 atstovų senojoje tarybo
je, jam šį kartą teko tiktai

Kaip ir buvo galima tikė
tis, Anglijos Darbo Partija

Tuos darbininkų balsus, 
kuriuos prakišo federantai 
ir bolševikai, laimėjo social
demokratai. Jie laimėjo ir 
dar dąūgiaus, nes pravedė 8 
atstovus, kuomet senojoje 
Kauno miesto taryboje bu
vo tiktai 1 socialdemokra
tas. Socialdemokratai, iš tie-

IV
Kad suvaržymas ateivybės iš 

Japonijos vienokiu ar kitokiu 
budu yra reikalingas, — tatai 
sunku užginčyti, žinoma, kai 
kurie idealistai bando įrodyti, 
jog- tai yra prasižengimas prieš 
žmonių lygybę ir brolybę. Bet 
visete blogumas yra tame, kad 
šioje šalyje pastaraisiais kele- 
riais metais įėjo į madą kalbėti 
apie “rasių pirmenybę”. Japoni
ja nedarė spaudimo ir nebuvo 
už interesuota* tuo, kad jos žmo
nės liuosar gidėtų į šią šalį va
žiuoti. Tačiau ji jdutriai. reaga
vo, kuomet buvo duodama jai 
suprasti, jog japonai žemiau sto
vi už baltodžius. Tad bus pra
vartu šioje vietoje pabrėžti, kad 
japonai nė kiek nestovi žemiau 
baltodžių.

Į japonų imigracijos klausimą 
reikia žiūrėti iš socialinės bei 
ekonominės pusės. Tai yra ne 
rasių pirmenybės, ale rasių skir
tumo klausimas; Yra tvirtina
ma, kad japonai sunkiai asimi
liuojami. žinoma taipgi ir tai, 
jog japonai gali pa/sitenkinti 
nepalyginamai blogesnėmis gy
venimo sąlygomis, negu ameri
kiečiai. Kompeticijai tad ki
lus ,amerikiečiai turėtų pralai
mėti ir blogesnėmis gyvenimo 
sąlygomis pasitenkinti.

Bus nemažai sunkenybių asi
miliuoti ir tą nedidelį skaičių 
japonų, kuris jau randasi šioje 
šalyje. Kalbos, religijos' ir kul
tūros skirtumai yra galingi se- 
paratįngumo faktoriai. Reikia 
atsiminti, kad japonai kur kas 
lengviau priima vakarų medžia- 
ginę civilizaciją, negu socialius 
papročius, įculturą ir religiją. Iš 
visų Azijos valstybių Japonijoje 
misionieriai turėjo mažiausia 
pasisekimo. Kalifornijoje japo
nai neatsižada budizmo. Jų 
šventyklos ir mokyklos yra di
džiausi kliūtis amerikortizacijai.

Fiziniai rasių skirtumai, ypač 
odos spalva, yra gan stambus 
faktoriai, kurie neleidžia rasėms 
susiartinti. Europietis gali pil
nai susilieti su amerikiečias. Bet 
nežurint į tai, kaip japonas bus 
suameirikonėjęs, jiis ‘niekuomet 
negalės paslėpti to fakto, jog jis 
yra japonas. Galima, žinoma, 
smerkti rasių antagonizmą; ga
lima jam nepritarti, bet negali
ma nesiskaityti su realybe.

Ekonominiu žvilgsniu irgi 
tenka pasakyti, jog japolnai nė
ra pageidaujami. Gerai dar, kad 
japonai baądo įsigyti savo ukius 
ir tuo budu pamažėl susilygina 
su baltodžiais. Bet jeigu japo
nams butų leidžiamu liuesai į- 
važiuoti, tai pigių 
skaičius nuolat eitų 
suprantama negali 
baltodžiai.

apie 60,000,000 gyventojų, Kini
ja 400,0000,000 ir Indija —- 
300,000,000 su viršum. Vjisos tos 
šalys turi gyventojų perviršį. 
Kag metai iš ten išvažiuoja tū
kstančiai emiigrantų. Prilei- 
džiant kad imigracijos įstaty
mai neprivalo daryti jokios dis- 
kriminacijos tarp rasių tąsyk 
aziatai turi būti įleidžiami tokio
mis pat sąlygomis, kaip ir eu
ropiečiai. •

Iki šiol Amerika darė išimtį 
Japonijai. Einant “Džentelme
nų sutartimi” imigracijos klau
simas buvo palikta kontroliuoti 
japonų valdžiai. Tuo tarpu iš 
kitų Azijos šalių darbininkams 
atvažiuoti į šią šalį buvo drau
džiama Jungtinių Valstijų įsta
tymais. *

Imigracija iš daugelio Azijos 
šalių buvo uždrausta Burnett’o 
paruoštu įstatymu 1917 m. Tas 
įstatymas leidžia atvykti į Jung
tines Valstijas tik studentams. 
Įstatymas paliečia Indiją, Sia
mą, Indo-Kiniją, Afganistaną, 
dalį Rusijos Turkestano, Arabi
ją, Kiniją, Naująją Gvinėją, 
Borneo, Sumatrą Javą ir daugelį 
mažesnių salų. Kinija įstatyme 
neminima kadangi jau prieš tai 
buvo priimta patvarkymai neįsi
leisti kiniečių darbininkų. Ja
ponija priešinosi visokiems įsta
tymams, kurie tiesioginiai varžė 
jos ateivybę. Tad prisiėjo su ja 
atskirai tas klausimas spręsti.

Į Japoniją buvo kitaip atsi
nešta tik todėl, kad ji yra galin
ga valstybė. Pati Japonija ne
įsileidžia kiniečių darbininkų. 
Užtat ji neturi moralės teisės 
protestuoti prieš diskriminaciją, 
kuomet tai daroma ekonominiais 
išrokavimais.

Teoretiniai Johnson’o Aktas, 
kuris neleidžia
žiuoti į šią šalį, yi;a pateisina
mas. Imigracija iš kitų šalių 
yra įstatymų reguliuojama, tad 
kodėl turi būti daroma išėmi
mas Japonijai? Jeigu imigraci
ja yra vidujinis šalies reikalas, 
tad ji privalo būti įstatymų 
tvarkoma- Bet jeigu tai tarp
tautinis klausimas, tai imigraci
ja gali būti kotntroliuojama at- 
tatinkamomis sutartimis. Prak
tikoje “Gentlemjen’s Agree
ment” buvo gan geras patvar
kymas kontroliavimui ateivių iš 
Japonijos, šiokiomis
permainomis tą sutartį 
buvę galima pagerinti.

Pritaikymas Japonijai tokių 
įstatymų, kaip ir Europos Vals
tybėms, praktiškai nebūtų pa
darę didelio skirtumo. Vadinasi, 
ateivybė iš Japonijos nebūtų pa
didėjusi, kadangi 1890 m. japo
nų šioje šalyje nedaug tebuvo. 
Bet toks, lygybės principas vė
liau: butų • įgalėjęs Jungtines 
Valstijas pastatyti į keblią pa
dėtį, kuomet bus reikalo dabar
tinius imigracijos įstatymus at
mainyti. Gi dabartinis įstaty
mas pastato Japoniją į tokią pat 
padėtį, kaip ir kitas Azijos ša
lis. < > '

•japonams įva-

tokiomis
butų

darbininkų 
didyn, ko, 
pageidauti

Tikrai klausimas susiveda ne 
prie to ar neįsileisti japonų, bet 
greičiau piie to, kaip tatai pada
ryti. Kodėl, sakykime, japonai 
turi būti įleidžiami, o kiniečiai 
ir iiiduisai—ne? Japonija turi

i
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Vėliausi nesusipratimai tarp 

Japonijos ir J. Valstijų pareina 
ne tiek dėl neteisingų įstatymų,' 
kiek dėl netikusios diplomatijos 
ir džingoizmo. Ambasadorius 
Uanihara pasiuntė sekretoriui 
Hughes’ui protesto notą, kur bu
vo įspėjama “blogomis pasek
mėmis”, jeigu įstatymas taps 
priimtas. Žinomą, “Džentel
menų sutartyje” nieko nebuvo 
tokio, kas galėjo neleisti Ameri
kai pakeisti savo politiką atedvy- 
bės klausimu. Tad grasinimas 
“blogomis pasekmėmis” buvo 
paikas dalykas.

Geriausia vieta tokiai notai 
buvo sekretoriaus archives. Bet 
Hughes tuoj pasiskubino tą no
tą perduoti Senatui, nepridėjęs 
nuo savęs jokio paaiškinimo. Vi
suomenė nebūtų pridavus! dide
lės reikšmės tai notai, jėigu 
Henry Cabot Lodge nebūtų ją 
tiek išgarsinęs ir nebūtų narsiai 
stojęs ginti “tautos garbę” ir 
izoliacijos politiką. Japonija gru 
moja. Mes privalome jai paro
dyti, kad mes nepaisome jos grū
mojimų. 76 balsais prieš 2 
“Gentlemen’s Agreement” buvo 
atmestas. Prezidentas prašė, 
kad; japonų neįleidimo įstatymas 
butų atidėtas kuriam laikui. 
Kongresas nusistatė, kad įstaty
mas pradėtų veikti 
1 d.

nuo liepos

Tuo budu japonų 
išskyrimo įstatymas 
vestas. Bet tai buvo padaryta 
taip, kad kuoskaudžiausia Japo
niją užgavus. Nieko tat nuo
stabaus, kad satyros laikraštis 
“Life” paskyrė Kongresui pir
mą prizą už geriausį planą su
kūrimui didesnių ir geresnių ka
rų...

Koks turėtų būti atsinešimas 
link Japonijos ateityje? Maža 
tėra vilties, kad japonų išskyri
mo įstatymas bus panaikintas 
netolimoje ateityje. Bet pri
ėmus tą įstatymą, turėtų būti 
panaikinti kiti patvarkymai. 
Aziatams, kurie yra apsigyvenę 
šioje šalyje, turėtų būti suteik
tos tokios pat teisės, kaip ir ki
tiems ateiviams. Tatai butų gai
limą padaryti speciale sutarti
mi, arba atmetimu atskirų vals
tijų išleistų įstatymų, kurie 
draudžia aziatams įsigyti arba 
nuomoti žemę. Pats savaime 
taipgi suprantama, kad reikėtų 
tuoj panaikinti patvarkymą, ku
ris neleidžia aziatams tapti Ame 
rikos piliečiais. Tuo keliu butų 
lengviausia išlyginti kilę nesusi
pratimai taip Japonijos ir Jung
tinių Valstijų. Bet atrodo, kad 
to nebandoma daryti ir išviso 
nedaroma pastangų nesusiprati
mams pašalinti. O tai gali pri
vesti prie labai negeistinų pada
rinių.

imigrantų 
tapo pra-

Sveikatos Dalykai
MUSĖS

Iš visų žmogaus natūralių 
priešų, musė viršija visus ki
tus. • Nors uodas yra pavojin
gas, vienok musę galima skai
tyti daug pavojingesnę. Ji rąn- 
dasi visame pasauly. Kur tik 
žmogus randasi, randame ir 
musių.

Musė ne tik veisiasi purve, 
bet ir neatsitraukia nuo jo, pa
likdama jį tik ant trumpo lai
ko, kuomet įsigauna į žmo
gaus namus, kad suteršus jo 
valgį ir atnešus ligas dvejopu 
budu. Pirmas būdas, — musė 
pati užsikrečia ligų perais, ir 
paskui tuos perus palieka ant 
valgio, kurį žmogus valgo. šis 
būdas paprasčiausia. ‘

Kitas būdas tai įleidimas ligos 
perų tiesiog į žmogaus sistemą, 
ir tai daroma tokių musių, ku
rios čiulpia žmogaus kraują. 
Amerikoj tokių musių mažai 
randasi. Ligos, kurios tos mu
sės užkrečia šios: karštligė, va
sarinė, kplera,' visokios vidurių 
ligos, miegarha liga ir daug- ki- 
įų.

Musės, kurioms lengvai pri- 
einamos išmatų vietos ir sta
lai, kur valgoma, užkrečia la-

LenkųUžgrobimas Vilniaus
Šiandie sukanka lygiai ketveri metai, kai lenkų imperialis

tai, sulaužydami padarytąją su Lietuva sutartį, užgrobė Vilnių.
Spalių 7 d. 1920 m. lenkai pasirašė mūšių paliaubos sutarti 

su lietuviais. Dviem dienom vėliaus, spalių 9 d. 1920 m., lenkų 
generolas Želigovskis su dviem divizijom kariuomenės įsilaužė 
Lietuvos sostinėn ir užpuolė ją.

Želigovskio plėšikišką žygį pasmerkė Tautų Sąjunga ir San
tarvės šalių valdžios. Del svieto akių Želigovskio atsižadėjo net 
ir Lenkijos valdžia, paskelbdama jį “maištininku”.

Bet plėšikas pasiliko Vilniuje. Lenkų valdžia, pradžioje 
slaptai, o paskui atvirai rėmė jį pinigais ir amunicija. Patai
kaudami lenkams, franeuzai ilgainiui ėmė pritarti tam plėšimui 
ir pakreipė ton pusėn kitas didžiąsias valstybes.

Pagalios, pereitų metų kovo mėn. 15 d. Ambasadorių Tary
ba nustatė Lenkijai rytų sienas, palikdama jai Vilnių ir* visą 
Želigovskio užgroptą Lietuvos teritorijos plotą.

Prieš šitą lenkų padarytą ir didžiųjų valstybių patvirtintą 
skriaudą Lietuvai šiandie visi Amerikos lietuviai kelia griež
čiausią protestą! z

Kovos dėl Vilniaus.
Bus pravąrtu čionai pakartoti keletą žinių, tilpusių “Nau

jienose” ketveri metai atgal, apie tai, kaip lenkai užkariavo Lie
tuvos sostinę.

“Eltos” pranešimas iš spalių 7 d. 1920 m. (gautas spalių 9 
d.) skamba taip:

Tautų Sąjungos Kontrolės Misija Suvalkuose sustabdė ope
racijas nuo spalių 6 d. 10 vai. Lenkai pasiūlė mums demarkaci
jos liniją į vakarus nuo Nemuno — aštunto gruodžio liniją. 
Paskui išilgai Nemuno, toliaus į pietus nuo Marcinkonių, paskui 
į rytus ligi Bastūnų; Marcinkonys ir Varėnos kaimas lieka 
mums, Varėnos stotis lenkams., lankai nori panaudoti geležin
kelius Suvalkai ir Alytus, Varėna užpakalyje demarkacijos lini
jos. Derybos dar eina. Kontrolės Komisija aplankys Vilnių.

šią savaitę visos ministerijos ir augštieji kursai atvažiuos, 
Vilniun. _ f. , '

Eltos kablegrama, išsiųsta iis Vilniaus spalių 8 d., sako:
Sulig sutarties Suvalkuose, lietuviai sustabdė Varėnos ruož 

te ginklus 6 d. spalio, 10 vai. ryto. ? > .
6 spalio 6 v. vak. lenkų šarvuotas traukinys kulkosvydžiais 

ir armotomife apšaudė lietuvius Bekšuose, Bortkeliuose, užpuo 
limas visu frontu.

Rytuose ntio Varėnos mes aisitraukėm ir sustiprinom liniją; 
Smoljanka — S^asilių —- Krušaičiai — Jackūnai — Montvilos-Krušaičiai — Jackūnai — Montvilos- 
čizna — Nališkiai — Viktoravo — Bajorai — šeštokiai.

šįryt išvažiavo lenkų frontan šiaurėje Alytaus anglų con- 
sulato majoras Bargitev, franeuzų misijos kapitonas Puvol.

Lenkai laužo alijantų nusprendimą. Prašom griežtai pro
testuoti.

Vice-ministeris P. Klimas pasiuntė per Berliną iš Vilniaus 
spalių 8 d. lokį kablegramą:

Su lenkais mūšiai eina visą dieną ir .naktį 12-16 vioi stų i 
pietus nuo Vilniaus. Daug aukų abiejų pusių. Įstaigos eva
kuojamos, bet kova vedamą iki paskutinosios. Atsitraukimo 
atvėjuje alijantų misija apsiimanti Lietuvos vyriausybės repre
zentaciją ir musų interesų gynimą bei saugojimą. Jos žinioje 
paliekama dalis komendantūros bei milicijos.

Franeuzų — angių karininkai, Counaut ir Šaulys nuvyko 
frontan. Sąjungos komisija dar neatvažiavo Vilniun.

Kablegrama pasiųsta spalių 10 d. iš Berlino; iš Vilniaus iš
siųsta spalių 8 d.:

Vakar Suvalkuose lenkai pasirašė demarkacijinę liniją n 
karo paliaubų sutartį.

Neklausydama Tautų Sąjungos Komisijos griežto draudi
mo,laužydama lenkų pasirašytąją sutartį, lenkų kariuomenė visu 
įtūžimu Veržiasi link Vilniaus. ’ \

Eina atkakliom kovos aplink Vilnių; stiprinami apkasai.
Lietuviam pasiryžus žūti ar laimėti irdavo krauju atpirkti 

savo sostinės laisvę — tėvynės nepriklausomybę, vyriausybė 
šiandie išsikelia Kaunan.

Tuo tarpu tai bus musų paskutinė telegrama iš Vilniaus, 
prašom ją išplatinti kuoplačiausiąi. — “Elta”.

noina, musių niekuomet nebus 
galima panaikinti.

Formhlinas labai geras nuo
das musių naikinimui. Jis turi 
bu Ii sumaišytas su keturiasde- 
šimts dalių vandens ir išdėlio
tas bliudeliuose kambaryje. Rei- , 
kia žiūrėti, kad nebūtų jokio ki
to skystimo musėms gerti.

[FLIS]

kur tikrai ži- 
užkrėčia tai

musių panai

gi gali būti užkrėstas, ir jei 
valgomas nevirtas gali apsirg- 
dinti. Naikinimas musių paši- 
daro labai svarbiu reikalu, ku
ris liečia visus.

Vasarinė liga musių daugiau
siai užkrečiama. Nors tai tik 
vaikų liga, bet ir užaugusieji ja 
serga. 1920 m. Jungtinėse Val
stybėse 38,514 vaikų neturinčių 
2 metų amžiaus mirė nuo vasa
rinės.

Įdomiausia liga, 
noma, kad musės 
miegama liga.

Geriausi budai
kinimui, tai sujungti visas gy
ventojų pajėgas padedant svei
katos skyriams, ir tik tokiuo 
budu musių panaikinimas gali
mas. , ,

Kol rasis vietos musėms vei
stis, tol nebus galima jų išnai
kinti; dėlto pirmiausis reikala
vimas panaikinti jų veisimo vie
tas. Tai reiškia, kad švarumas 
turi visame viršyti, ir negalima 
teisti .į išmatoms ir kitokiems 
purvams krautis.

Visos išmatos turi būti laiko
mos gerai uždengtuose induose. 
Susikrovę purvai kiemuose daž
nai didžiausia priežastis musių

kur randasi daug musių, taip- buvimui. Jei tas daleidžiama, ži-

«
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Skausmai,■. 
mėšlungis,

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

SEVERA’S
G0THARD0L

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

Kaina 50 ir 60 centai.

Gaunami bent aptirtoje.

W. F. SLVFftA CG.
CLDAR RAPIDž,, IO»VA

H

M
B
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CtICAGOS Bus

La Foliette bus Chicagoje
Kalbės čia šeštadieny. Daroma 

prisirengimus, kad dideles 
chicagiečiu minios galėtų iš

Chicagiečiai darbininkai susi
lauks ateinantį šeštadieni bran
gaus sau svečio, daug branges
nio, nagu ateinantį pirmadienį 
atvykstantis į čia dykūnas Vali- 
jos princas. Tuo brangiu chica- 
giečiams svečiu bus senatorius 
Ltobert M. La Foliette, visų A- 
merikos progresyviųjų spėkų 
kandidatas į šalies prezidentus.

Atvyks jis šeštadienio ryte, 
kaip 8:50 vai. į 12 ir Miichigan 
Avė. stotį, kur jam bus sureng
tas šaunus pasitikimas. Paskui 
didele paroda bus nulydėtas Į 
Morrison hotelį. Kas nori daly
vauti tame pasitikime ir duoti 
automobilių parodai prašomas 
tuojaus atsikreipti į La Follette- 
Wheeler kampanijos raštinę 
Morrison hotely, kambarys 434. 
Ten jie gaus visas reikiamas ži
nias ir papuošimus automobi
liams.

Vakarė kandidatas kalbės 35: 
gatvės Annory> prie 35 ir Went-’ 
worth Avė. gatvių. Pradžia pra
kalbų 8 vai. ’vak. Svetainėj gali 
tilpti apie 10,000 žmonių, bet 
kadangi, beabejo, į prakalbas 
susirinks daug daugiau žmonių, 
tai prašoma iškalno apsirūpinti 
biletais. Ritėtus ' ’ galima gauti, 
kampanijos raštinėj. Manoma, 
kad visi biletai bus išdalinti dar 
prieš La Follettui atvažiuosiant, 
todėl norintys įeiti į svetainę pa
siskubinkite.

Kadangi tik imąsi daug dides
nes minios, negu kad gali tilpti 
svetainėn, tai budavojanva plat
formą ir taisoma megafonus lau 
ke, dideliame šalo salos esančia
me darže. Ten galės tilpti apie 
15,000 žmonių, kurie girdės visą 
La Foliette prakalbą.

Be to visa La Foliette prakal
ba bus perduota ir per radio (iš 
Edgevvater Beach Ilotel stoties 
—WEB1I), taip kad galės girdė
ti jo prakalbą ir tie, kurie dėl 
kokių nors priežasčių turės pasi
likti namie, jei tik turi radio. 
Reiškia, daroma pastangų, kad 
La Foliette prakalbą galėtų iš
girsti visi chicagiečiai. Prakal
ba gi busianti nepaprastai' svar
bi, nes La Foliette vra vienas 
geriausių kalbėtojų, niekų nepa
sakoja ir kiekvienoje savo kal
boje jis pasako labai daug nau
jo. Chicagiečiams gi jis ruošia
si pasakyti nepaprastai svarbią 
kalbą ir išdėstyti joje naujus ir 
nepaprastai svarbius dalykus.

Todėl visi turi pasistengti 
kaip-nors jo prakalbą išgirsti, o 
tai lengva bus padaryti, — jei 
ne salėje ar lauke, tai per radio.

Prakalbose pirmininkaus ir 
kandidatą pristatys pagarsėjusi 
Chicagos darbuotoja Jane Ad- 
dams.

ROBERT M. LA FOLLETTE 
visų progresyvių sriovių kan
didatas j prezidentus, šeštadie-

ša kys čia labai svarbią prakal
bą. Dideles darbininkų minios 
rengiasi iškilmingai ji pasitikt.

Reikalauja įrodyti 
girtumą

Teisėjas Fetzer, Shakespeare 
Avė. teisme, pareikalavo įro
dyti kaltinimą, kad Antanas 
Rodcmski, 35 m., 1932 Wil- 
bark Avė., buvo girtas, kada 
jis automobiliu Įvažiavo Į dar- 

Ave. ir 
tris vai-

žą prie 2322 Ilamilton 
sužeidė ten šaldžiusius I 
kus.

Rodomskis gi sako, 
užl.'ėgc ant šalygąlyio, I 

dviejų vaikų,

kad jis 
kad ne

užgavus dviejų vaikų, kurie 
žaidė gatvėje. Jis sakosi važia
vęs tik 15 myl. į vai. greitu
mu. Visi trys sužeistieji vai
kai liko atvesti į teismą ap- 
laišictomis žaizdomis ir jų tė
vų advokatas 
dviejų vaikų 
jas $100.

Rodomskis 
iki rytdienos, 
ras turės 
dymų, kad jis buvo girias, 
dabartiniai įrodymai buvo 
bai minki.

tvirtino, kad tų 
gydymas kainuo

liko paliuosuotas 
kada prokuro- 

duoti geresnių įro- 
nes 
la

FORMALIAI ATIDARYS
GRAND PARK

STADIUMĄ

PASIVOGĖ INDUS; TURĖS 
SĖDĖTI KALĖJIME 

IKI VESTUVIŲ

Michael Klemovich (gal lie
tuvis), 717, W. 14-th St., pavo
gęs iš departaiuentinės sankro
vos, kurioj jis dirbo, sidabrinių 
šaukštų, peilių ir kitokių pana* 
šių prekių už kelis šimtus dole
rių. Teisine jis aiškinosi, kad jis 
rengiasi prie vestuvių ir tie dai
ktai jam butų buvę reikalingi į- 
renginiui savo kambarių.

“O kada bus vestuvės?” 
klausė teisėjas Eberhardt.

šiandie, 2 vai. po piet, bus 
formaliai atidarytas Grand 
parko iStadiumas. Atidarymas 
bus labai iškilmingas. Bus ka
riuomenės ir policijos parodos, 
taipjau gražią parodą duos ir 
ugniagesiai. Bus ir senieji ug
niagesiai, didžiojo Chicagos 
gaisro veteranai. Pirmiausia 
bus parodyta kaip kilo didysis 
Chicagos gaisras, kurį senie
ji ugniagesiai gesino tij laikų 
Įtaisais. Paskui dabartiniai ug
niagesiai moderninėmis maši
nomis gesins gaisrą specialiai 
ienoje pabudavolame trijų 

augštų name.
Sėdynių Sladiume parūpin

ta d. 1 žmonių. Įžanga

Pasimirė bankierius

įkė

Užvakar Presbyterian ligoni
nėj pasimirė Charles L. Ilut- 
chinson, įkūrėjas, ir buvęs pre
zidentas Dailės Instituto ir vi- 
ee prezidentas Corn Exchange 
National banko. Mirė nuo plau
čių uždegimo.

kaltinamasis.
Teisėjas pagalvojo ir pareiškė 

savo nuosprendį:
“Gerai, tai aš nuteisiu tave 90 

dienų į pataisos namus. Tu išeisi 
iš kalėjimo kaip tik prieš pat 
vestuves.”

RENGIASI PRIE IMTYNIŲ

. Musų stipruoliai J. Bancevi

Jei nori ką nors parduot 
tai pagarsink Naujienose

šaukįmą dviejų .milžinų, lerUCo. 
Ed. Burgello ir airioįJ. Robt/teJ 
dabai prie tų grumtinių stro-

’piai rengiasi ir smarkiai tre
niruojasi, kad ant žuDbut sa
vo garbę atlaikius ir tuos mil- 

1 žirnis patiesus. Sutiksite juk, 
kad lietuviai negali pasiduoti 
lenkams ir airiams, kaip nė 
stiprus pastarieji butų.

O jų ristynės ne už kalno. 
Jos bus ateinantį pirmadienį, 
spalio 13 d„ Mildažio svetai
nėj. Tad musų mistikams ten
ka dirbti išsijuosus, kad į to
kį trumpą laiką tinkamai pri- 
SirengUi- grumtis su tpkiais 
milžinais, kurie jau ne vieną 
gerą risliką yra sulamdę. —R.

Tennis čempionato 
rungtynės

čempionatą laimėjo M. K. Jit- 
sas ir M. Skinderiutė; ant
rus prizus gavo B. Petrulis 
ir K. Naglevičiutė.

Turim& golfo čempioną, 
me rištinių ir sunkoisios 
tikos čempionus. Dabar 
laukėme ir tennis čempionų. 
Kas yra tennis čempionai, ta
po išspręsta pereitą sekmadie
nį, Sherman parke, Liet. Soc. 
Jaun. Lygos surengtose rung
tynėse už Chicagos ‘liįętuvii 
tennis čempionatą. \

Rungtynės prasidėjo 8 v. ry
te. Rungtynės nebuvo skaitlin
gos; užsiregistravusių dalyvau
ti rungtynėse buvo daug dau
giau, negu atsilankė. Vyrų 
rungtynėse dalyvavo: J. Au- 
gustinavičius, V. Ručinskas, M. 
K. Jusas, B. Petrulis ir Vla
das Jurgelionis.

Rungtynes ir čempiono var
dą laimėjo Matas K. Jusas.

tum 
a t tę
susi

ne vienose

paliovos žai- 
p., įieturėda-

sinį medalių.
Antrą prizą sidabrinį me

dalių laimėjo taipjau lygietis. 
agronomas Bruno Petrulis.

Merginų rungtynėse buvo 
skaitlingesnės. Dalyvavo: p-lės 
M. Jakimiutė, Rožė Gibaitė, M. 
Skinderiutč, Jacohs, K. Nagle- 
vičiulė ir P. Skinderiutč.

Merginų čeinpionatą ir auk
sinį medalių laimėjo p-lč Ma
rė Skinderiutč. Ji yra gera at
letė, priklauso prie kito tennis 
kliubo ir ten yra laimėjusi 
čempionatą; taipjau yra laimė
jusi porą auksinių medalių už 
čiužinėj imąsi ant ledo.

Antrą prizą _ sidabrinį mo 
dalių laimėjo lygietė ir 
naujienietė p-le Ksavera Nag- 
levičiutė. Ji dar ne taip šenai 
pradėjo žaisti tennis, bet jau 
spėjo pasižymėti 
rungtynėse.

Kontestantai .be 
de iki 3:30 v. p.
m i laiko ir pavalgyti. Visi, ži
noma, labai pavargo, bet visi 
kontestu ir. jo pasekmėmis la
bai patenkinti.

Lietuviai dar neturi dauge
lio labiau tennis žaidėjų. Lietu
viai mėgsta labiau sunkiąją 
atletiką ir ristynės, kur dau
giausia reiškia spėka, arba (pa
staruoju laiku) lėtą ir tingų 
golfą. Prie tennis gi reikalin
ga daugiausia vikrumas, grei
tumas ir geras taikimas. To
dėl lėtą lietuvį tennis nelabai 
vilioja. Bet jaunoji karta — 
čia gimusieji ar augusieji, 
tennisu pradeda labiau .įdo
mauti ir reikia manyti, seka
mais metais tennis kontestas- 
rungtynės bus .daug skaitlin- 
gesnis. Juk negalima tikėtis, 
kad su pirma diena viskas pil
nai pasisuktų, o juk šios tennis 
rungtynės buvo dar pirmos 
tarp 'Chicagos lietuvių. Yra 

kurie nestojodaug žaidėjų 
bijodamies nepasisekimo. Bet 
kitais metais jie bus drąsesni.

—'Senis.

October 18, 1924

Lietuvių Bateliuose Aplink Mass Mitingą Birutės šventė
“Birutės”

koncerte

POVILAS STOGIS, basas.
Senai chicagiečiams

šiandie visi keliai veda į šv(. 
Jurgio svet., kur vakare bus lai
komas milžiniškas’ Chicagos lie
tuvių Mass Mitingas Vilniaus 
reikalu. Prieis ir privažiuos 
daugybė žmonių iš toli ir ątįti 
prisidėti prie protesto ir reika
lavimo atitaisyti padarytas Lie
tuvai skriaudas. Nes kuri gi tau
ta neprotestuotų ir ramiai žiū
rėtų kaip jos neatimamos teisės 
mindžiojamos ir paniekina
mos?! Jei tauta taip darytų, 'ji 
nebūtų verta nepriklausomybės.

Bukite pasirengę dėl rudeninių 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. (steigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurserics su reputacija 
BROWN 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.

Vilniaus laikraščiai praneša 
įpie padėtį lietuvių politinių ka
lnių lenkų kalėjimuose. Keletas 
įimtų sėdi sukimšti Vilniaus ir 
Švenčionių urvuose, žiauriai mu- 
iami ir be maisto, lygiai taip 
taip bolševikų kalėjimuose. Ne 
/ienas iš bado jau mirė. Ameri
kos lietuvių protestai per Tautų 
sąjungą ar per kitas įstaigas 
>agreitintų tų kalinių paliuosa-

sekmadienį, 
svetainėj, 

Avė., 
Biru-

mu-

Okupuotos Lietuvos jauni
mas nepaprastai veržiasi į mok
slą. Lietuvių užlaikomos liaudies 

Semti chicagiečiams jau teko mokyklos, esančios pilnos, ne
girdėti stiprųjį musų basą Po- žiūrint į visus lenkų suvaržy- 
vilą StbgĮ. Jis stropiai lavinasi, mus ir persekiojimus mokytojų, 
siekiasi kilti dar augščiuu ir Amerikos lietuvių medžiaginė 
ir mažiau turi nuliekamo lai- parama šiandien yra labai rei- 
ko dalyvauti kppcerte. Užtai kalinga vilniečiams, 
visiems chicagiečiams malonu 
bus užgirsti “Birutės” koncer
te ateinantį sekmadienį, Pilsen 
Sokol svetainėj, 1814 S. Ash
land Avė. Jis ten dalyvaus kar
tu su kitomis musų ir sveti
mųjų žvaigždėmis ir didžiuoju 
“Birutes” Choru.

Daugelis žrtionių kalba, kad 
lietuviams reikėtų susiartinti su 
baltgudžiaiš ir ukrainiečiais ir 
eiti išvien. Tai yra labai gera 
idėja, bet išsykio to negalima 
įvykinti. Puikiausi proga susi- 

' artinimui bus Masiniam’, šios 
dienos Mitinge, kur dalyvaus tų 
tautų atstovai. Priimikim juos 

Meno Rėmėju Komitete/ * nimų ir jų simpatijos bus ketu-susirinkimas , U P ”j
-----------  Į šios dienos mitingo pasekmė- 

Antradieny, spalių 7 d. įvyko mis yra labai susidomėję lenkai. 
Meno Rėmėjų Komiteto valdy- Juos ima nerimastis, kuomet 
bos susirinkimas. Atsilankė be- mato lietuvius kovojančius už 
veik visi valdybos nariai. Pir- Vilnių, ir beta dar padedamus ki 
miausia buvo išklausyta praneši- tų tautų, 
mai apie atliktus žygius, sąrišy 
su rengiamu J. Vaičkui spektak-1 
liu. Svetainė (Arian Grotto, 
8-th ir Wabash Avė.) jau nu
samdyta ir kontraktas1 pasira
šytas. Spektaklio diena — Lap
kričio 5. Bilietai irgi jau paga
nanti.

Nutarta taipogi šaukti visuo
tiną Komiteto susirinkimą pir
madieny, spalio 13 dieną 
vakare, M. Meldažio svetainėje. 
Ten bus padalinti pardavinėji
mui bilietai ir aptariama garsi- 
limo priemonės. Girdėtis, kad 

neužilgo atvažiuoja ir kiti lietu
vių artistai į Chicagą. Komite
tui pravartu butų pasitarti 
apie juos. —Narys.

Mes skaitėme kaip visa Lie
tuva apvaikščiojo “Dainų šven
tę,” bet mes turime nepamirš
ti, kad musų vietinė Birutė 
jau nuo senai apvaikščiojo sa
vo tradicinę šventę, kiekvieną 
melą atidarydama savo sezoną 

koncertu, c po koncerto šo
kius d?l susipažinimo su sa
vo rėmėjais bei jos koncertų 
lankytojais; pasitarti su jais, 
pasilinksminti ir padaryti sa
vo sunkaus darbo pradžią.

Taigi ateinantį 
spalio 12 d„ Pjlsen
prie 1814 . So. Ashland 
kai 8 v. v. ir Įvyksta ta 
tės muzikos puota.

Nors šiemet nesiranda
sų žvaigždžių Chicagoje, < te- 
čiaus Birute duos mums labai 
žingeidų ir turiningą' progra
mą, dėdama gal visą akcentą 
ant choro. Iš solistų gi pirmą 
vietą užima Chicagos operos 
artistas tenoras I. Dneprov, J. 
Širvaitė ir musų basas P. Sto- 
gis. Chorai bus net trys: Miš
rus, Merginų ir Vyrų. Pijanis- 
tas, kuris debiutavo sėkmingai 
pereitų metų Birutes koncerte, 
šiemet irgi dalyvaus. Bus žin- 
geidu jo pasiklausyti: ir pama
tyti kokį progresą jis padarė.

Iš visko matyti, kad .šių me*- 
tų Birutės koncertas bus toks 
pat žingeidus, kaip kad buvo, 
pernai. Be abejo, Chicagos mu* 
zikališkoji publika atšilankyš 
ir priduos musų Birutei enerj 
gijos ir sustiprins jbs' gražią 
dvasią tolesniam veikimui.

—Dailės Mylėtojas,
-....... —-------—---------------- —--- —■------- ■---------------------- fv,

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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

operacijų
4647 So. Haisted St„

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

ROSE1.ANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullmaii 5147

Physical Heallli Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

4304 Archer AveM Chicago, Hl. 
Brighfon Phrk, Ž^fų-įubų, Rūmas 1 
Valandoš nūd’9 ryto iki 12 pietai. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 1J2 pie’rų. |

Telephone Lafayetle 4543 ’ I
- -1 -i-- - J

----- ;........ ----- -------.< t'------------- -  
—----- ------ . ---------- į; -------------- - -

Dr. jChiropractor ir
• ( Akušerka

ANIEL6 KAUSHILLAS 
Gydau ,be t vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas, vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie . sergate kreipkitės, o 
rasite pagalbų. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

ir

Phone 'Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS

3352 So. Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

V ............ .. ............................................■■■/

Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jusą loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmoksimais $4400 

A. & P.CONSTRUCflON CO. 
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584 L - ---- - -.... ........J

ELEKTRA
Ivicsą Ir pajlegą envedame I Mani Ir nauju* aarnaa, taipgi diri> 

tavai. Ca*h arba ant Ičmokijlmo.
Pirmutini Lifetavip Elektroe Korporacija Ameritroja 

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO„ Ine, 
A- BARTKUS, Fres.

1619 W, 47th St., TeL Boulevard 7101, 18XL Chfcar*.

fDINF švarios, šviesios, Svei 
'ft**j~** kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
_____________ Knygutė “Eye Care” arba “Eye 

Murin.Co.,DpLH.S.,9B.OhtoSt.,Chicago Beauty”. Dykai pareikalavus.

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JUSįl PLUMBINGO IR 
NAMU APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

Levy & Company
Kuomet jus pirksite virtuvės 
sinką, vaną, klosetą, arba boi
lerį, jei nebusite užganėdin
tas, mes arba apmainysime 9
jums arba pinigus grąžinsime. 
Jei jus norite, kad jums butų 
patarnauta teisingai, nepra
leiskite progos nepasimatę su 
mumis, kol jus pirksite kur 
nors kitur. Jums labai apsi
mokės pirkti savo tavorą pas 
mus.

COMPANY,
Kampas State ir 22hd St. Telefonas Calumet 0645-1692

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandai vakare. Nedelioj iki 1 valandai
MES KALBAME LIETUVIŠKAIr ■ ’ a c < *71 J į * *

Atsineškite su. savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo il-

priratiškų gydymui kambarii
čia atlję gauna 

geriausi Ameriko
nišką k rv3ope- 
jišką bt gydy
mo. Difktla skai
čius žmoti^ 4<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
ki mokesti gali ld< 
mokėti, taip kad ne 
lauja užmesti gavo 1

Patarimas
žinokite apie save tiesą. Viiiika pa

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

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearborn ii Munroe St 
Ciilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 uugito.
Trisdeiimt metų toje pačioje vietoje. 
Priimamo kambarys 506 dėl vyrų. 
Prilmimo kambarys Čt8 dėl motery 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki i 

vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 Vai dir* 
nų. Panedčlyj, seredk> b 
Mubatoje nuo 10 vju. ryto 
iki 8 vai. vakare.

■MinsMnnaeMBSiiiimrr-r-'. - ~iMTr'iiirf—

TEISINGAS GYDYMAS
(;|ynnK kraujas yra 

r ■> „ ' %< \ gyvenimas. Išva- 
\ lykite savo kraują, 

eikite pas mus, 
W W mes jį išvalysime ir

atbudavosime. Be-
? veik visuose atsiti- 

* Z kimuose kataro, Re- 
Umatizmo, Parai y-

1 Dusu-
l*°» Skau-

.z dūlių, Nu-
plikimo, 

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

. Vėliausis išradimas parodo, kad 
gyduolės jčirškiamos tiesiai į kraują, 
veikia daug geričiau negu imamos pet 
burną. Vienas serum pertikrins kiek
vieną sergantį. Yra gaila žiūrėti, 
kaip ligoniai nori pasveikti vartoda
mi seną madą. Netrukdykite laiko 
išsirinkdami daktarus. Ateikite ir 
pažinkite tiesą. Mes norime pasikal
bėt? su kiekvienu kenčiančiu chroniš
komis^ ligomis nervų, kraujo,, odos, pū
slės, 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, pn- 

nedėly, eeredoje ir sukatoje nuo 9 iki 
8 vakare. Nedelioj nuo 9 iki 12.

CHICAGO ’MEDICAL CLINIC 4' 
Dr. E. V. Heaton, DirectoriiiN

505 So. State St., kampas Congre s, 
2 augštas. Chicago, III.

Pilniausia’garantija
už siunčianįus pinigus
Lietuvon, duoda Naujienos.



icOTiEmro, cue®m,

Lietuviu Rateliuose. įsitčmykite visi, kurie jau tu
rite nusipirkę tikietus. Pranešimai

(Tąsa n no 5 pusi.)

North Side
North Sidiečiai veikia. — Ap

vaikščios Internacionalo su
kaktuves. — Rengiasi prie 
vakarų.

Vasaros karščiams praėjus 
ir prasidėjus žiemos sezonui, 
sykiu prasidėjo pas progresy
viu- North Sidės lietuvius ir 
veikimas. Kiek teko patirti, 
kiekviena draugija, kuopa ar 
choras pradeda judintis ir šį 
ta veikti. 

* T

Labai svarbu ir visiems 
NorthsidieČiams : 
šiemet rugsėjo 28 d. 
60 metų nuo Pirmojo 
ninku Internacionalo 
m o. -'* -

Tuo tikslu Liet. Socialistų 
Sąjungos 81 kp. rengia pra
kalbas, kad išaiškinus darbi
ninkams visą Internacionalo 
isteriją, kas buvo veikta ir ko
kią naudą darbininkų klasei 
davė darbininkų Internaciona
las.

Prakalbos įvyks seroeloj, 
spalio 15 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 VVabansia Avė. Pra
džia kai 8 vai. vakare. Kalbės! 
geriausi kalbėtojai: Naujienų 
Redaktorius P. Grigaitis ir Dr. 
A. Montvidas. North Sidės lie
tuviai turėtų pasinaudot šia 
nepaprasta proga, nes retai' 
kur tokias svarbias prakalbas 
galima girdėti.

taip pat nenori apsileisti didie
siems. Jie lavinasi dainavime, 
taipgi ir lietuvių kalbos ir ra
šybos. Jų mokytojais yra ge
rai chicagiečiams žinomi Dr. 
A. Montvidas ir p. P. Sarpa- 
lius. Kiek girdėjau, Bijūnėlio 
draugija rengiasi perstatyti 
operetę “Birutė”. Perstatymas 
įvyks lapkričio 23 d., Cieeroj, 
Liuosybės s ve t a i n ė j.

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

ar kviečia.

Ketvirtadienis, Sv. 9, 1924

PARDAVIMUIJIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys prie 

kriaučių biznio, turi būt geras kaut- 
makeris; nevedęs, biznis eina gerai ir 
galima padaryt pinigų, gera vieta. 
Mažas įsfbjimas.

Atsišaukite
2751 W. 47th St.

SIUIYMAI KAMBARIŲ NAMAI-ŽEME
RENDAI furnished ruimas. 

Gera vieta gyvenimui. Gali gau
ti ir valgį.

Kreipkitės
3534 S o. Pameti Avė.

Bargenas! Bargenas!
PARDUODU arba mainau farmą 

ant namo. Farma 40 akelių, 37 ake- 
riai geros žemės ir 3 ak. ganyklų. 
400 vištų, 150 kalakutų, 6 karvės, 2 
arkliai ir visos mašinos reikalingos 
prie parmos. Nauja 7 ruimų stuba 
ir kiti budinkai reikalingi prie far- 
mos. Kaina $7,000. Randasi Way- 
land, Mich. dvi mylios nuo miesto.

Atsišaukit
J. STRAZDAS, 

3447 So. Auburn Avė., Chicago,' III.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo didžiausioj ir geriausioj vietoj 
groserne ir Molt & Hops biznis. Vie
ta išdirbta per 8 metus prie vieno tik 
savininko. Cash biznis, nėra kredi
to. Renda pigi 6 ruimai gyvenimui, 
garu apšildoma elektra, maudynes. 
Sykiu parduodu ir rakandus (fornl- 
turės), nes išvažiuoju j Lietuvą. Pa
sinaudokite proga, nes kitos tokios 
nebus.

BRIDGEPORT GROSERY 
MALT & HOPS’ CO.

Savininkas
JOHN P. LEGEIKO 
3354 So. Halsted St.

« Tel. Boulevard 4372

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 nameli ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamlstai yra reikalas savo na- 
ovų — mallavotl, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba i haujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kuiną — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mbs.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
8149 So. Halsted StM 

Tel. Yards 7282.

JIESKO DARBO
PARDAVIMUI medinis na

mas, 2 fintai 6-7 kambarių ir 
Cottage 4 kambarių, yra elekt
ra vana. Parduosiu pigiai.

M. Dobron 2913 W. 38 Str.

JIEŠKAU darbo prie automobilių 
taisymo; turiu patyrimą. Prie gero 
biznio prisidėčiau už partneri, jei 
kam reikalinga praneškit j 

Naujienas, 
1739 So. Halsted St.

Box 566.žadaPirmyn Mišrus 
duot ciceriečiams, taipgi ir chi
cagiečiams, ką, tokio nepapras
to. Jie daro lavinimąsi susirin
kimus du sykiu į savaitę ir 
kaip atrodo, tai bus ko pama- 

žinotina, kad(tyt ir pasiklausyt. Lauksime 
sukako 26 d. šio mėnesio.
Darbi-

įsikuri-

Choras

—Antanėlis.

Laiškai Kurie Randasi 
Naujienp Ofise

North Sidės Draugijų Sąry
šis irgi veikia. Pereitame dele
gatų susirinkime daug kas bu
vo svarstyta kaip dėl Sąryšio, 
taip ir visų draugijų labo.

Kaip jau žinoma, Sąryšis 
yra nutaręs rengti vakarėlį 
spalio 26 d. Jau ir tikietai yra 
pardavinėjami, bet delei tūlų 
priežasčių vakarėlis liko nu
kelta* iki lapkričio 2 d. Taigi

KONSTANTINAS 
KAMINSKAS

Mirė spalio 8 d., 1924 po il
gos ir sunkios ligos, 45 metų 
amžiaus. Paėjo iš Panevėžio 
apskr., Molainių kaimo. Ameri
koje išgyveno 20 metų. 'Buvo 
vedęs. Paliko moterį, 2 sunu, 
2 brolius Chicagoj ir vieną bro
lį Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4613 S. Francisco Avė. Eai- 
dotuvės įvyks subatoj, spalio 11 
d., 1924 m., 8 vai. ryto į Nekal
to Prasidėjimo P. Šv. Bažnyčia, 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliudime
Moteris, sunai ir broliai.

Parduodu, Mainau ir Perku
• Namus, lotus, bučernes, groserius, 
automobilius, faunas ir kitus biznius.

Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 VV. Marųuette Rd. arba 67 Btvd. 
arti VVestem Avė., Chicago, III.

Telephone Prospect 8678

Ambrozavičius, R. 
Arbašauskas, M. 
Baktys, S. B. 
Benskis, M. 
Beržinas, Vincas (2), 
Budrys, J. 
Bruzin, J. 
Buryle, Jos. J. 
Butkiene, Ona 
Bislius, N. 
Dambrauskaitei, Antosei 
Dapšys, Leonas 
Daubras, Justinas 
Dreska, Veronica 
Jakštis, J. J. 
Jakštienė, Barbora, V. 
Gutauskas, Ant. 4 
Jonekas, J. 
Kalozims, Chas.
Kamža, Joe 
Kasparavičius, Juoz. 
Kernagis, Walter 
Kilinskas, Petriui 
Klimas, Stanislavas 
Kreives, Bruno (2) 
Kvietkauskas, Kaz. 
Laureckis, Simonas 
Lomsargis, Jurgis 
Lukas, John 
Mattlay, Mary 
Mickevičiui, Zig. 
Misiūnas, Frank 
Morkevičius, Jonas 
Norkevicz, Jonas 
Norkevičia, Konstantas 
Paskiavičius, P. M. 
Plonis, Jonas 
Plonis, Antanas 
Pušinskas, Vincas 
Pušinskis, Vincent 
Radavičia, Franciškus 
Sakalauskas, K. 
Sakalauskas, St. (2) 
Seratavičiene, Apolonia 
Satkus, Joe 
Sinkevičius, Motiejus 
šiwaite, Julia

• Skukauskas, Kaz. 
Sparkovvicz, Tekle 
Urlingu, Mary 
Vainauskas, Paul 
Vaisik, Ona 
Vičasi Kazis 
Visztartiene, O. 
Vitaiskis, Ant. 
Warbo, A. G. 
Zablionas, K. 
Žiugžda, Jonas 
J. M.

Vilniaus Dienoj, spalių 9 d. vakare 
Šv. Jurgio svet. W. 32 PI. ir Auburn 
Avė. įvyks didelis Chicagos lietuvių 
Mass Mitingas, kuriam kalbės ge
riausi lietuvių kalbėtojai, atstovau
janti visas srioves. Jie aiškins kokia 
yra dabartinė Vilniaus padėtis ir 
kaip privalome kovoti už jo atvada
vimą.

šiam Mass Mitinge kalbės taipogi 
O’Hara, buvęs Illinois 
torius ir baltgudžių, 
žydų 
muzikos 
lietuvius ateiti j ši svarbų Mass Mi
tingą. — V. V. K-tas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

(2)

Atsiimkit laiškus iš Pašto

vice-guberna- 
ukrainiečių bei 

atstovai. Bus taipgi dainų ir 
programa. Prašome visus

ŠTOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausiu stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone J.awndale 0»14.

VYRŲ IR MOTERŲ reikia, 
daug* pinigų vertas išpardavimas 
pirmos klesos apsauga dėl gerų 
investmentų, eiti per namus. 
♦ Room 1804 McConnick Bldg.

332 S. Michigan Avė.

BARBERIŲ kolegija pardavi
mui, gera proga padaryti nuo 
$80 iki $100 pelno, pardavimo 
priežastis liga.

36 N. Halsted St.

PAiRDAVIMUI 4 kambarių 
didelis medinis bungalow, netoli 
Archer karų linijos.

5036 So. Kildare Avė.

REIKIA DARBININKU

BRIGHTON PARK. — Draugijos 
ir Kliubai malonėkite nerengti pasi
linksminimo vakarų spalio 18 d., nes 
ta dieną Keistučio Kliubo Dramos 
Skyrius stato scenoje labai £ražų 
veikalą “Karalaitė Tikroji Teisybė”, 
McKinley Park svet., 39 St. ir West- 
ern Avė.

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius.

North Side. — LSS. 81 kp. rengia 
svarbias prakalbas trečiadienyj, spa
lio 15 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šios prakalbos yra rengiamos kad 
paminėjus 60 metų sukaktuvių nuo 
Pirmo Darbininkų internacionalo įsi
kūrimo ir abelno darbininkų judėjimo 
kaip Europoj taip ir Amerikoj. Kal
bės geriausi kalbėtojai kaip tai Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
D r. A. Montvidas.

Todelgi fisi darbininkai-es nepra
leiskit šių prakalbų atsilankykit ir 
savo drauguš atsiveskit, nes retai kur 
esti tokios svarbios prakalbos.

■— Komitetas.

šiuomi pranešu, kad Socialistų Ap- 
švietos Kliubo administracijos susirin
kimas jvyks 12 d. spalio, 1924 m.,
Naujienų name, 11 vai. ryto.

Todėl neatbūtinai kiekvienas val
dybos narys esantis valdyboje turi at
silankyti, nes bus daug svarbių rei
kalų apkalbėti.

Geistina, kad draugai, dėtumėte 
daug svarbos šiam susirinkimui!

— Sekreteorius.

Amer. Lith. Citizen Club 12 vardo 
susirinkimas atsibus ketverge spalio 
9 d , 8 vai. vak. Mazcnio svetainėj, 
3857 So. Kedzie Avė. Neatbūtinai 
turit atsilankyti ant šio susirinkimo, 
nes bus daug naujų dalykų ir nepa
mirškite atsivesti po keletą naujų 
narių. — Jos. Eringis, Rašt.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo susirinkimą ketvirtadienį, 
spalio 9, 8 vai. vak. Davis f 
Parko salėj. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. — Valdyba.

ANGLIŲ AGENTAS LIETUVIS 
Mos pristatom 

glis į namus 
greiai, 
žiemos, 
gesnes. 
viškai.

visokios rųšies an- 
; pigiomis kainomis ir 

laikas apsirūpinti kuru dėl 
nes paskui bus daug bran- 
Rcikale kreipkitės

MOTERŲ

ANT PARDAVIMO grosernė, 
notions kendžių, cigarų krautuvė ge
roje vietoje ir geras biznis, 5 ruimai 
pagyvenimui. Parduosiu už kėš ar 
mainysiu ant namo. Savininką gali
te matyti bile kada.

2438 W. 47th St. 
Chicago, III.

BUNGALOW
4 kambarių bungalovv, greitai au

gančioj kolonijoj, suburb, 2 blokai 
nuo stoties, prie Burlington geležin
kelio. Yra vanduo, gasas, elektra, 
cementinis kelias ir viskas išmokėta, 
$400 įmokėti kitus po $35 į mėnesį, 
įskaitant palūkanas, labai pigiai už 
pinigus.

M. PETROWSKIS,
17 E. 61st St.

Phone Normai 7691

Hetu-

BELL DUDOR,
3823 So. Halsted St., 
Tel. Baulevard 6658

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSC1EWICZ, 
(Licensed Contractor)

W. 30 St., Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

5109

Atydai Taxi Draiveriy
Checker Taki Kompanija iš prie

žasties padaugininlo savo biznio, spe
cialiai pasiūlo ,del taxi važinėtojų 
tapti dalininkais' šios organizacijos, 
nes reikia įneKti febai mažai pinigų.

Tas pasiūlymas geras tiktai keletą 
dienų.

Ateikite ir pasimatykite su mumis, 
mes parodysime, koks yra didelis mu
su biznis ir kaip jus galite uždirbti 
pinigų be jokio rūpesčio.

Ateikite pėtnyčioj nuo 3 iki 8 val
cavę, klauskite Mrj Bristol.

Checker Taii Gompany,
1401 W. Jackson Blvd»

ISRENDAVOJIMUI
RENDON NAUJOS MODERNIŠKOS 

KRAUTUVĖS
Dabar yra baigiamos statyti, bus 

gatavos lapkričio 1. . Labai nebran
gi renda, prie 2415-17-19 W. 43 St. 
Tos krautuves randasi labai tirštai.1<irpiios Krautuves ranuasi įauai uibuti 

.Ji-imi apgyventoje vietoje, Southvvest Sidė-

“Birutės” metinis koncertas įvyks 
nedėlioj spalio 12 d., Pilsen 
svetainėje, 1814 So. Ashland 
Dalyvauja, Ivan Dneprovas, Chicagos 
operos tenoras, Povylas Stogis, Julia 
Širvaitė, M. Jozavitas ir Birutės cho
ras. Pradžia 8 vai. vak., po koncer
tui šokiai prie geros P. Sarpaliaus 
muzikos. Kviečia visus

— Birutė.

je. Tos krautuves yra tinkamos bile 
kokiam bizniui. Smarkioje biznio vie
toje. Pasisekimas užtikrintas bile 

. . kokiame biznyje, nes jos čionai buti- 
Sokol. nai reikalingos. Todėl biznieriai ne- 
Ave. praleiskite tos progos, veikite greitai.

, G. & E. REALTY COMPANY, 
3839 W. Roosevelt Rd.,

Room 223,
Lawndale 1690

“Eglę žalčių Karalienę” penkių ap
sireiškimų dramą su dainomis ir šo
kiais stato Pirmyn Mišrus choras ne- 
nėlioj, spalio 26 d., Liuosybės svetai- 

jnėj-Cicero, 111. — Komitetas.

i Draugystė Lietuvos Dukterų turės 
extra susirinkimą penktadienį, spalio 
10, 7:30 -
gimnastikos salėj. Visos narės kvie
čiamos būtinai dalyvauti, nes bus 
svarstoma konstitucija.

— Rast. Jozaitienė.

REIKTA merginų prie power 
siuvamų mašinų. Gera mokestis, 
nuolat darbas. American 
Sack Co. 329 W. 24 PI.

1-st floor

REIKIA jaunos mergaitės 
prie lengvo ir švaraus dirbtu
vės dalrbo. Atsišaukite Ameri
can Sack Co., 329 W. 24 Place, 

1-st floor.

REIKIA moterų lengvam 
dirbtuvės mašinų darbui. Pa
tyrimas nereikalingas. Atsišau
kite tuojau.

Olson Rug Co.
1512 W. Monroe St.

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir prižiūrėjimo 
kūdikio 5 savaičių. Darbas 
visados.

Franas Molauskas 
2638 W. 40 St.

ant

MOTERŲ
Reikia moterų ir merginų 

dirbtuvės darbui, $20. Indų plo
vėjų, darbas naktimis, $15, ja- 
nitorkų, $15.

Atlas Employment A gene y 
6300 S. Halsted St.

REIKIA BARBININKŲ
VYRŲ

10 VYRŲ DARBININKŲ, 
kurie nori dirbti, tinginiai vy
rai tegul neatsišaukia, deputies 
prie

ORDER OF OWLS
Room 210, 

60 W. Washington St.

PARDAVIMUI grosernė 
bučerne.

Atsišaukite
6010 So. Kedzie Avė.

, Tel. Republic 6788

ir PARDUOSIU ARBA
MAINYSIU

PARSIDUODA grosernė arti prie 
lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. 
Galiu mainyti ant automobilio. Biz
nis Cach.

Atsišaukite
454 X S. Hermitage Avė.

PARSIDUODA grosernė ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirbtas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

Vieną iš geriausių įrengtų pekar- 
nių su namu arba vieną bizni, šis 
biznis yra per daug metų išdirbtas, o 
kaipo vvholesale ir retail todėl nepra
leiskite progos, nes tokis biznis labai 
retai būna ant pardavimo, atsiminki
te, nupirkę šj biznj su visom reikalin
gom mašinoms, trokais ir kitais mo
derniškais įrengimais tamstos darote 
pinigus iš pirmos dienos. Patyri
mas šiam biznyje nereikalingas, nes 
savininkas išmokins arba pirkėjas ga
lės pasilikti visus senus darbininkus. 
Mainais priimsiu mažesnį biznj arba 
bile namą vertės iki $15,000.

Del platesnių Žinių kreipkitės prie
J? PAKALNIS,

4421 So. Talman Avė., 
Tel.„Lafayette 3475

PARSIDUODA 3 krėslų Barber- 
nė. Parduosiu labai pigiai, pinigų 
visai mažai tereikia, duosiu ona išmo
kėjimo. Pelną gera neša, arba duo
siu pamėgint, kertė yra visokių tautą 
apgyventa.

2050 W. 22th St.

PARDAVIMUI deilicatesen 
krautuvė. Bargena®.* Išmokėji
mais.

Kreipkitės
5636 S. Raicne Avė.

EXTRA BARGENAS! Parsi
duoda bučerne ir grosernė. Ge
ra vieta tarpe visokių tautų 
apgyventa. Biznis daromas ge
ras. Priežastis pardavimo ligą.

3156 Wallace St.

PARDAVIMUI kukninis pe
čius “Jewel”, sykiu ir gaso pe
čius, arti labai geras pečius. 
Nupirksit pigiai, nes man dau
giau nereikia. Kreipkitės 

2920 Loftve Avė.

RENDAI Garadžius ir Repairing 
šapa, darbas yra statoma ant 32nd 
St. ir So. Halsted St. Kam reikalin
ga kreipkitės pas savininką

J. P. RAŠINSKI,
. ar pas

A. GRIGĄ & CO.
3114 S. Halsted St.

REIKIA pirmarankio ir ant
rankio virėjo. Gera mokestis; 
trumpos valandos. Atsišaukite

Peoples Restaurant 
1628 West 47-th Str.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė arba mąinysin į lo- 
tą, automobilių ar į mažą na
mą, nepaisant apielmkės. Prie
žastis —. brolių nesutikimas 
biznyje. Kreipkitės pas C. V.

3404 S. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Už $5 į mėnesį nupirksile
Vienas akras . netoli Ogden Avė., 

prie C. B. & Q. geležinkelio, netoli 
nuo stoties greitai auganti apielinkė, 
gera vieta dėl sodno arba vištų iar- 
mos. Parduosime tą puikų akrą už 
$75 įmokėjus ir po $5 kas mėnesį.

M. PETROWSKLS,
17 E. 61st St., 

Phone Normai 7691

10 KAMBARIŲ BOARDING 
NAMAS

Argo, III., netoli didelės Corn Pro
ducts Co. dirbtuvės. Tame puikiame 
mūriniame name yra garu Šildomas, 
2 karų garaffžius, slate stogas, klevi
nes grindys, 3 vanos, randasi ant 
kampo, 180x125. štai yra jūsų pro
ga gauti pelningą biznj ir gerą na
mą greitai augančioje kolonijoje, Čia 
būtinai yra reikalingas toks namas. 
Jei jus pašvęsite porą valandų apžiū
rėjimui to namo, musų atstovas atva
žiuos ir parodys tą puikią progą.

HACKEL & MACK 
1500 W. 79th St. Vincennes 6060

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 augštų mūrinis namas, skiepas, 

karštu vandeniu šildomas, krautuvė, 
didelė virtuvė apačioje, 6 kambarių 
flatas ir didelis sun parloras ant aug- 
što, 2 karų garadžius, ant gero kam
po, 50x125 pėdų, Clearing, prie 63 St. 
Lunch ruimis ir nesvaiginamų gėri
mų parloras ir visi įrengimai įskai
toma, kaina $28,000.

TUPONICH & SIMAN 
1344 West 18th, Street.

MORTGECIAl -PASKOLOS

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės, 
nakvynės, 
plaukymo.

Specialės 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SX)NS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, III.

Ruimai 
Didelis

rusiškos

ir lovos dėl 
prūdas dėl

maudynės dėl

Šie laiškai yra atėję iš Euro 
pos. Kam jie priklauso, tegu 
aueina į vyriausįjj paštfl 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertisec 
Nindow” lobėj nuo Adami 
gatvės, pasakant. laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy j 
mėta. Laiškus paštas laiko til ' 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

5
7 

13 
19 
29

WAUKEGAN, ILL. — T. M. Drau
gijos Apskritis ruošia prakalbas, 
spalio 12 d., 3 vai. po pietų, Liuosy-, 
bės svetainėje prie 8tos ir Adams 
gatvių. Kalbėtojum bus atvykęs iš 
Brooklyno, N. Y., “Vienybės’ atsto-1 
vas p. Adomas Stankus. Kviečiame 
visus Waukegano lietuvius suseiti.

— T. M. D. Apskritis.

1 RENDAI biznis, lunch rui- 
storas ir 3 kambariai ir

6 kambarių flata« viršui. Kas 
nori rendavoti arba pirkti to
kį namą, meldžiu kreiptis.

521 W. 37 St.
Kampas Parnell Avė.

Chicagos Lietuviu Draugijos Savi-

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINBAS 

vyrui, geistina kad butų ant 2 
ir gera lova, netoliau kaip iki 
į vakarus iki Citi Limit. Kas

ruimas vienam 
lubų 
45th 
turit

Chicagos Lietuviu Draugijos Savi- įokj ruimą praneškit i 
tarpines Pašelpos bertaininis susirin- Naujienų Skyri
kimas įvyks nedėlioj Spalio 12 d. 
Zvviązek Polek svetainėj, 1315 N. 
Ashland Avė. *Nariai malonėkite su- 
sinkt laiku. — X. šaikus, rašt.

, kyrių,
3210 So. Halsted St., 

Box 163

vienam

NAMAI-ŽEME
RAKANDAI

PARDAVIMUI rakandai 7 kambarių, 
parduosiu pigiai, mohaii* parloro se
tas, console fonografas, grojiklis pi
anas, karpetai, volgomo ir miegamo 
kambario setai, parduosiu sykiu arba 
dalimis.

1307 W. Garfield Boulevard
1 apt.

PARDAVIMUI. Specialis barge
nas, nauja 6 kambarių cottage, IVz 
augšto, galima padaryti du flatu, 
furnace Šiluma, tile vana, penai val
gomasis kambarys, cementinis pama
tas, 7 pėdų skiepas. Kaip $6500, 
cash $1000. Agentų nereikia. M. 
Mitchell, 5923 S. Robey St., Tel. 
Diversey 1971.

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

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnini m Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

“Eglė žalčių Karalienė” repeticijos 
jvyks subato.i, spalio 11 d. Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 7:30 
vai. vak. Lošėjai ir dainininkai ma- 
’onėkite susirinkti laiku.

— Komitetas.

REIKIA kambario 
vaikinui, su valgiu ar ba val
gio. (teistiną ant Bridgeporto/ 
prie blaivų ir Švarių žmonių.

3149 S. Hahted St.
Yards 7282, Frank Simon

PARDAVIMUI keturių kambarių 
rakandai visi sykiu arba po vieną; 
pigiai, nes apelidžiu Chicago. 
ma ir rendavoti flat#.

Atsišabkite
B. ZAWECKIS, 

2208 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI

Gali-
NAMįį RARGENAI
6312 So. Western Avė.

GROJIKLIS PIANAS
Turiu parduoti vertes $800 grojiklį 
pianą, su benčium ir 100 muzikos ro- 
lelių už

E R B Naujieną sk«i- 
skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
n k»Jbia.41 Naujienose.

Cebatarunas Antanas 
Curlis Tony 
Eitmuktis Rose 
Filipas John 
Hishunas Jurgis

33- Jaugilas Charly 
Juškaite L 
Klumbiene Petronėle 
Lucinskas Stanislav 
Miskinini Antanui 
Mickevice Juzupas 
Pacadicus Nikolas 
Piekaustas Martin 
Rudrytei Miss K 
Wilhaustais Jahn

APSIVEDIMAI
34
35
44
52
53
59
61
67
85

SIŪLYMAI KAMBARIU

$110
Turi būt parduotas pirm spalio 11 
priežasties apleidimo miesto.

3323 Lincoln Avenue
Klauskite

Mr. Romad’s Piano

iš

JIEŠKAU apsivedimui vyro nuo 18 .
iki 65 metų amžiaus, kuris netingi! IŠDUODU ruimą dėl vieno 
dirbti įr turi sutaupines pinigų. Aš arba de| dviejų vaikinų, SU val- 
esu našle, 48 metų amžiaus, tunu dt- . .. _ ? , . ;, .y . ..
(lėlius du sūnūs kurie dirba. Turiu arba be valgio. Atsišaukit 
namą, galiu pasidalyti.

P. K.,
11417 Howard Avė., Chicago, III.

j ant antrų lubų.
I 3309 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa (Shoe repairing). Visos maši
nos kokios tik reikalingos tame ama
te. Išdirptas biznis, kaina $800, 
turi būti parduota greitai, nes aplei
džiu Šią šalį.

2014 Hermitage Avė. 
arti N. Robey St

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, ,Mąrquette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų OFISĄ 
visais reikalais, d 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.

Specialiai Kursai. Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKJNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Auditorium Šokiy 
Mokykla

PĖTNYČIOS VAKARE 
OCTOBER 10,

MILDOS’ SVETAINĖJ, 
3142 So. Halsted St.

Mokytojas JOHN JAKUBONIS 
ir merginos

Boulevard 5788
Užtikrinu, kad greit išmokinsiu.


