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Savivaldybių rinkimuose kleri
kalai skaudžiai sumušti

Pilietinis karas Kinuose
Kiniečiai Šanchajui kelia riau

šes protestuodami dėl pilieti
nio karo.

ŠANCHAJUS, spalio 12. — 
Civiliai kiniečiai vakar pradėjo

Dideli socialdemokratų laimė
jimai miestuose ir valsčiuose

Jėgy bandymas
Rašo Kunigas

KAUNAS, rugsėjo 27. Lie
tuvos savivaldybių rinkimai pa
sibaigė.

Negreit turėsime suvestus 
savivaldybių > rinkimų davinius 
dėlei lietuviškos statistikos ne
tobulumo; bet viena yra aišku, 
kad Lietuvos klerikalai praki
šo šiuose rinkimuose. Taip aiš
kiai ir skandalingai prakišo, 
kad neturi kuom pasigirti prieš 
visuomenę.

Klerikalinis Kauno ‘"Rytas” 
rinkimų išdavų akyvaizdoje da
bar pats save nemielaširdingai 
plaka, bekaitindamas savo avi
dę dėl nerangumo. Klerikalai 
savo spaudoje bara Kauno fe- 
d< rantus, kam jic^nesumulkinę 
šio garbingo miesto dafbinin- 
k ų.
Skaudus smūgis klerikalams

pralaimejimo esmė gludi ne 
plakatuose ir atsišaukimuose, 
l.et tame, kad žmonės supra
to vylingąją kunigų politiką 
ir nepasiduoda apgauliai. Ku
nigo Dagilio revolverio šūviai 
į 1500 minią Vieš vienuose, Tel
šių apskrities; kunigo šlamber- 
go, Saločių klebono, lazda į 
darbininko socialdemokrato drg. 
'kurios nugarą aiškiai liudijo, 
kad kunigai neteks kantrybes, 
įdūkę ir įniršę viešai puola 
žmones rinkose, pasijutę, kad 
galiamosios avys jau nebeklau
so savo ganytojų.

Prieš kelis metus retas kas 
butų išdrįsęs kelti balsą prieš 
kunigą, stumti jį bažnyčion 
arba prieštarauti; dabar kuni
gėlis žmonių akyse yra nusto
jęs šventumo ir Įtakos. Todėl 
Lietuves klerikalai ir dvasios 
spekuliantai jau nustojo pu
siausviros.

Dideli socialdemokratų 
laimėjimai

Kaip skaudus klerikalams šis 
smūgis, rodo nors ir tas fak
tas, kad vakar, t. y. šešioms 
dienoms praslinkus nuo rinki
mų, katalikų spauda riebiomis 
raidėmis paskelbė katalikų 
“laimėjimą” Ežerenų •apskrity, 
kur nebuvo nei vieno socialde
mokratų ir opozicijos sąrašo. 
Šitas skelbimas, žinoma, pada
rytas sąžinei nuraminti, nors v C

labai ir labai abejotina, kad 
Ežerėlių apskritis butų davęs 
“katalikams” laimėjimą.

Liaudis nebeklauso dvasios 
spėk uliantų

Savivaldybėse musų klebo
nijų politikai ir demagogai pra
kišo, to paties jie susilauks 
Klaipėdos krašte, jei tik tenai 
artimiausioj ateity bus paskir
ti rinkimai. Kitame Seime var
gu katalikai beturės daugumą.

štai ką sako katalikams pa
starieji rinkimai.

Per pastaruosius rinkimus 
klerikalai agitavo kiek tik be-

Socialdemokratų laimėjimas 
yra didelis. Kaune, Šiauliuose, 
Mažeikiuose, Kybartuose ir 
daugely kitų vietų musų parti
ja yra gavusi didžiausias frak
cijas savivaldybių 'karybose. 
Tas pats yra ir valsčiuose. Vi
soje Lietuvoje musų partija 
priskaitys kelis šimtus narių 
savivaldybių Įstaigose. Jei pa
imsime dar. ei r tuos neaiškius■ i • elementus, uijne eis paskui so
cialdemokratus, lai galima drą
siai pasakyti, kad busimųjų 
savivaldybių darbas eis social
demokratų Įtakoje.

Dabar reikia organizuoti 
darbininkus

Mums, laimėjusiems šiuos 
rinkimus, tenka dabar daug, 
labai daug padirbėti, kad su
organizavus musų draugus sa
vivaldybėse, juos disciplinavus 
ir išmokinus vykdinti musų 
partijos savivaldybių politiką. 
Tai bus sunkus darbas, bet 
mes jo nebijome ir esame pa
siryžę sudru tinti užkariautas

kelti riaušes prieš čekiango val
dovą, generolą Lu Jong-Hsian- 
gą, kurio jėgos gina šanghajų 
nuo besiveržiančios tą miestą 

‘paimti generolo či Ilsieh Juano 
- Kiangsu kariuomepės. Riauši- 
I ninku susirėmimuose su gen. 
Lu kareiviais daug žmonių su
žeista.

Apie tai, kad ruošiama maiš
tas prieš gen. Lu, buvo girdėt 
jau iš vakaro. Anksti rytą di
džiausios kiniečių minios susi
rinko ties Šventykla, kiniečių 
kvartale, kame vadai ragino 
žmones paimti miestą savo kon- 
trolėn ir išvyti generolą Lu, 
kurs esąs visų jų vargų kalti
ninkas.

Ir minios, apsiginklavusios pa
galiais ir akmenimis, nuplūdo 
gatvėmis pulti gen. Lu kariuo
menę, kuri jau kelinta savaitė 
grumiasi su Kiangsu provinci
jos jėgomis. Kareiviai buvo 
priversti pavartot kardus nuo 
minios gintis ir maištą nura
minti.

Reikalauja sustabdyt karą.
Po riaušių, pirklių ir pramo

nininku tam tikras komitetas 
kreipėsi į generolo Lu štabą, 
formaliai reikalaudamas, kad 
karas butų sustabdytas. Tik jie 
negalėjo nurodyti būdų, kaip 
generolas Lu turėtų priversti sa
vo priešininką, Kiangsu vadą, 
karą paliauti.

Fukieno kariuomenė 
prasimušė.

ŠANCHAJUS, spalio 12. — 
Generolo Son čon Fongo veda
ma Fukieno zkariuomenė prasi
mušė pro čekiango liniją ir šią 
naktį randasi apie dešimtį mylių 
nuo šanghajaus svetimšalių gy
venamosios dalies. Sunkiango 
miestas dabar galutinai atsidūrė 
besibriaujančios Fukieno armi
jos rankose ir, kaip pranešama, 
Čekiango kariuomenė tame sek- 
tore esanti stipriai demorali
zuota.

Britai rengiasi vyti 
turkus iš Mosulo

ORLAIVIS ZR-3 SKRENDA J AMERIKĄ

Friedrichshafenas, Vokietija, spalio 12. Milžiniškas or
laivis, dirižablis ZR-3, kurį vokiečių Zeppelinų kompanija pa
statė Jungtinėms Valstijoms, ši rytą 6:37 vai. išskrido iš čia 
per Atlantiką į Jungtines Valsą jas. Orlaiviu skrenda viso 32 
asmens: kapitonas Steele, trys Amerikos ol'icieriai ir dvide
šimt aštueni įgulos žmonės.

Trys Jugoslavijos ex- 
ninisteršai inkriminuojami

VIENA, Austrija, spalio 12.
'I elegrama iš Belgrado pra

neša, kad Jugoslavijos atstovų 
rūmai nutarę atiduoti teismui 
tris savo buvusius ministerius: 
teisingumo, prekybos ir miškų, 
kaltinamus dėl korupcijos.

DU FRANCUZŲ AVIATORIAI 
UŽMUŠTA, 11 AEROPLA

NŲ SUDAUŽYTA

PARYŽIUS, spalio 9. — Lai
ke smarkios- audros vakar buvo 
vienuolika franeuzų armijos ae
roplanų sudaužyta ir du aviato
riai užmušta.

Chicago ir apielinkė. — šian
die veikiausia bus gražu; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutinis pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 63° F.

šiandie saulė teka 5:59, lei
džias 5:15 vai.

Francija mažina armijos 
ir laivyno jėgas

Taipjau mažina valstybes tar
nautojų skaičių, padidindama 
algas likusiems tarnautojams.

PARYŽIUS, spalio 11. — 
Franci jos rninisterių kabinetas 
šiandie padare svarbių nutari
mų krašto kariniais, finansi
niais ir diplomatiniais dalykais. 
Svarbiausi tų Herrioto valdžios 
nutarimų yra:

Pirma — Valstybės tarnauto
jams turi būt mokama minį- 
mum 6000 frankų algos me
tams, kaip kad buvo reikalauja
ma.

Antra — sumažinti valstybės 
tarnautojų skaičių, paleidžiant 
iš vietų 20,000 žmonių, kad tuo 
budu padarius ekonomijos ir ga
lėjus mokėti didesenes algas ki
tiems tarnautojams.

Trečia — sumažinti kariuo
menės ir laivyno jėgas, tuomi 
sumažinant armijos ir laivyno 
išlaidas. >

Ketvirta — okupacinės armi- 
mijos vadą, generolą Degoutte’ą, 
pakeisti generolu GuillaumaVu. 
Tikimos; kad tuo bus pašalinti

Chicaga priėmė La Follette’ą 
su didžiausiomis ovacijomis

R. La Follette, progresistų kan
didatas į prezidentus, kalbėjo 
didžiulėj Arniory Hali, prieš 
i 1,000 klausytojų, kurie jį nu
tiko nepaprastai iškilmingai.

R. La Follette, progresistų 
kandidatas Į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, šeštadienio rylą, 
spalių 11 d. aplankė Chicagą. 
Prie stoties susirinkb tūkstanti
nės minios, daugiausia darbinin
kų, pasitikti tą žymiausį kovoto
ją už demokratiją ir už darbi
ninkų teises, z

Vakare gi, milžiniškoj Armo- 
ry Hali R. La Follette laikė 
savo prakalbą. žmonių prisi
rinko apie 11 tūkstančių, nors 
įžanga buvo nuo 50c. iki $2.50. 
Beto, daugybė žmonių stovėjo 
lauke ir klausės prakalbos, aiš
kiai skambančio^, skleidžiamos 
garso padidinamomis prietaiso- 
mis.

La Follette pasirodymas ir vi
sa jo kalba buvo sutikta nepa
prastu upu ir entuziazmu. Su
sirinkusieji karštai ir triukš
mingai sveikino jį, prijąrdamj jo 
žodžiams, kuriais jis smerkė ka
pitalo oligarchiją, teismo vien
pusiškumą ir senųjų partijų ko
rupciją bei nesugebėjimą tvar
kyti kraštą visų žmonių labui. 
La Follette smerkė republikonus 
dėl jų imperialistinės politikos 
Pietų Amerikoj; kritikavo da
bartinę sistemą, kur keli New 
Yorko kapitalistai, Morganas ir 
kiti, valdo ir ekspluatuoja visą

kraštą, spaudžia darbo žmones
— darbininkus ir farmerius. 
Teisimi pataikau ja didžturčiams
— milijohieriai išsisuka nuo 
bausmės už prasižengimus, tuo 
tarpu kaip beturtis dažnai ne
kaltai pasmerkiamas. Nuosavy
bės teisė stovi aukščiau už žmo
gaus teises, o valdžios supuvi
mas ir nesąžiningumas pasie
kęs to paties laipsnio, kaip kad 
senovės Romoj.

La Follette prakalba puvo 
aiški, stipri ir graži. Faktais, 
argumentais ir iškalbingumu jis 
be pasigailėjimo griovė' savo 
oponentų priekaištus ir įrodė, 
kad ne Wall Streeto oligarchija, 
bet žmonės per savo rinktus at
stovus turėtų valdyti kraštą ir 
jo turtus.

Užbaigus jam kalbėti, susi
rinkusioji minia ilgai ir triukš
mingai reiškė pritarimo jo siū
lomai programai ir reformoms.

Fraticijas-Vokietijos pre
kybos derybos sustojo
PARYŽIUS, spalio 12. Ve

damos čia Francuzų-Vokiečių 
prekybos derybos šiandie stai
ga pasibaigė, ir vokiečių dele
gatai išvyko Berlinan “dėl to
limesnių direktiyų.” Derybos, 
sako, nėra nutrukusios, o tik 
laikinai sustojusios, kol kai 
kurie iškilusieji klausimai bus 
Berlino valdžios pamatingai 
išnagrinėti.

pajėgdami. Tuksiančiai plaka
tų, atsišaukimų pasipylė į žmo
nes. Viso to kuomažiausiai tu
rėjo opozicija, ypač socialde
mokratai, kurie pasitenkino 
keliais atsišaukimais, ir iš jų 
vienas karo komendanto buvo 
konfiskuotas. Visa “katalikų“

pozicijas, kad sekamais rinki
mais iš tų pozicijų galėtumėme 
pulti savo priešininkus.

Amerikiečiams visa/i neten
ka nusiminti dėl Lietuvos atei
ties. Ji priklausys mums, 'nors 
“katalikai“ šituo momentu 
viešpatauja ir parceliuoja Lie
tuvą jėzuitams ir įvairiems 
svieto parėjimams.

Rytoj - paskutinė diena 
registruotis

Rytoj, spalio 14, paskuti
nė diena įsiregistruoti prieš 
prezidento rinkimus, kurie 
įvyks po trijų savaičių — 
lapkričio 4 dieną.

Kiekvienas pilietis, kurs 
nesuskubo įsiregistruoti 
praeitą spalio 4 dieną, te
gul pasirūpina įsiregistruo
ti rytoj, nes kitaip negalės 
dalyvauti visuotinuose rin
kimuose. 

-------------------------------------- /

TIKYBINĖS RIAUŠĖS
INDIJOJ

9 žmonės užmušti, apie 70 su
žeistų

r--v——......... *

KALKUTA^ spalio 11. — 
Allahabade, Britų Indijoj, nuo 
praeito antradienio tęsiasi ti
kybinės riaušės ir muštynės 
tarp indusų ir musulmonų. De
vyni žmonės yra užmušti ir 
apie septyniasdešimt sužeistų. 
Policijai nevaliojant riaušes 
sustabdyti, pagalbon pašaukta 
kariuomenė.

Oro jėgoms ir artilerijai Angli
joj įsakyta būt prisiruošu- 
šioms ekspedicijai.

LONDONAS, spalio 12. — 
Britų legacija Konstantinopoly 
gavo Turkų atsakymą į Anglijos 
protestus dėl turkų įsiveržimų į 
Iraką. Atsakymas Londone dar 
negautas, bet jei jis pasirodys 
nepatenkintas, Britanija pasiry
žus pavartoti žygių, kurie kve
pia karu.

Amadijoj, Mosulo vilajete, 
stovi stiprios Britų jėgos ir, jei 
pasirodys, kad kitokios išeities 
nėra, jos bus pašauktos tuojau 
turkams pulti. Visos esamos 
Bagdado stovyklose jėgos mo
bilizuotos, taipjau oro jėgų sky- 
riai ir artilerija Anglijoj yra 
gavę įsakymą būti pilnai 
prisiruošę ekspedicijai.

ELCyIN, III., spalio 11. —- EI- 
gin State, ligoninėj nusižudė 
pasaulinio karo invalidas Lotus 
Johnson.

PINIGŲ KURSAS vis dar įtempti santykiai tarp 
aukštosios karinės komendantu-

šeštadienį, spalio 11 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.49
Belgijos, 1OO frankų .................. $4.77
Danijos, 100 kronų .............. $17.62
Italijos, 100 lirų .................. $4.37
Franci j,os, 100 frankų ........... $5.16
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.31
Olandijos, 100 florinų ........... $39.17
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............. $26.62
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.23

Lietuvos Pinigu Kursas

ros ir civilių gyventojų okupuo- 
tame krašte.

Reikalauja $23,000,000 
armijos aviacijai

WASHINGTONAS, spalio 11.
Karo sekretorius Weeks 

•kreipėsi biudžeto komisijon 
prašydamas, kad armijos avia
cijai šiemet butų -paskirta 23

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ...................................... $5.50
100 litų ...................................... 10.50
200 litų ............   20.75
300 litų .......t.............................. 31.00
400 litu ...................................... 41.25
500 litų ...................................... 51.50
600 litų ...................................... 61.75
700 litų ...................................... 72.00
800 litų ..........   v...... 82.25

milijonai dolerių, t. y. 10 mi
lijonų daugiau nei praeitais 
metais. Ta suma busianti su
vartota pastatymui naujų oro 
mašinų ir jų įstaigoms.

INDŲ VIENUOLIAI SUŽEJDĘ 
DU AMERIKIEČIU

RANGOON, India, spalio 10.
900

Prie šitos sumos reikia pridėti 125 sužeidė du amerikiečius, 
centai pašto išalidų už kožną siuntinį. SOną ię jo žmoną, narius A.meri- 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50e, ‘. , ..
centų daugiau. < kos kolegijos Rangoone.

litų 
litų /no nr —Budistų vienuoliai skaudžiai 102.75 v .. v. , Glea-

Visa Lietuva
Susi interesavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie- 
į| nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 

yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
■ | pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
į giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
Į 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-
I mos kainuoja tik

50 CENTV
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, I1L

V........................ ............—:
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Sveikatos Dalykai' Daugiau švinP druskos 
imamos puodžių palivoms. ir dar

Apie ligas nuo vaistų

Pirmadienis, Spalio 13, 1924

E. BURGALLO 
Lenkų čamp. 220 s v.

JACK ROBERTS
Airy s 225 sv.

S. GLAZAUSKAS 
iš Moline, III. 210 sv.

WIIIIMMI .......................   V

NORĖDAMI’ 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-C 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. a

S. L. FABION AS C&.

v

809 w. 35th St, Ghicago p
Tel. Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- g 
DAVIMO KASTUS. v

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
Parduodam Laivakortes. ?

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearhorn 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.

' vartojamas nuo įvairių nesvęi-, jami. 
' katu, nuo “peršalimo”. > > .

Paprastai apsieinama be bė- žytojų dažams daryti. Šio1 meta- 
dų, bet esti alsitiikimų, kai nuo lo preparatai per ilgesnį .vartor 

bet atsirado seilėtekis, ėsnų pa- chinino žmogus apkursta ir pil- j imą sųkeįia gėlėtą didelių ligų 
. ' ’ i lias girdėjimas nebegrįžta;, ,' — žarnų dieglių, nervų paraly-

■

tinimas, kraujavimas, dvokimas 
iš burnos, dantų klibėjimas. Pa- 

Vaistai kūno narveliams yra galios pasidarė toksai burnos vi- 
dažnai nuodai. Net paprasta su- daus išgedimas, jog reikėję 
durnoji druska kūno narvelius kreiptis į gydytoją, kuriam ne 
naikina, jei tik jos tiems gyvu- be vargo pavyko ta panelė pa
neliams perdaug tenka. Visi ap- gydyt. Dantys vienok po to ne
šviesti žmones dabar žino, kad kaip laikėsi. . ,fX’•!
žmogaus, kaip ir gyvulio ir au- Tokių pat reiškinių patėmyta 
galo, kūnas yra ne kas kita, kaip nuo kalomelio, kuris gydytojų 
milijpnų gyvų narvelių sulipini-’vartojamas kartais viduriams 
mas. Daktaro Karelio tyrinėji- paliuosuoti ir kai kada prideda
mai parodė, kad atskiros gyvu- mas esti prie santonino, vaisto 
lio kūno dalys gali ilgai vienos, nuo žarnų kirmėlių. Sifilį bėsi- 
atimtos nuo bendro kūno, gy- gydant pilkuoju tepalu irgi ne 
venti ir dirbti. Taip, vištuko pe- kartą dantys pagadinama.
ro širdis, išimta iš kūno ir įdė-1 2. Karbolius. Visiems žinomas 
ta į tam tikrą skystimą, kelius žaizdomis ir opoms gydyti ir de- 
mėnesius plaksnojo. Širdis su zinfekcijai daryti skystimas ar- 
skilviu ir su kitokiais viduriais, ba kristalai.
atskirai gyvena ilgą laiką.
kia tik tam tikras skiedinys kar- ma pirštams gangreną primes
tas nuo katro mainyti; kad paša- ti.
linti išleidžiamus gyvo kūno da-. Vienas vaikinas įsipjovęs iš 
lių nuodus. ' ?arčios kairėsės rankos ilgąjį

Vaistai, jeigu tik kiek jų per- pirštą, tuojau nuplovė žaizdą 
daug paimti, daugiausia kūno karboliaus skiediniu ir vatos ga- 
narveliams kenkia. Jie naudingi balą suvilgęs apvyniojo tuom 
esti, jei pašalina, padaro nekenk- ! pačiu skiediniu 
smingais kai kuriuos pašalinius'popiera pride 
kunui dalykus, 
nas, sunaikina 
gus, karbolius, 
na puliavimo 
difteritinis serumas 
atsiradusius kūne difterito nuo- kad karboliaus
dus. Yra ir kitokių vaistų, ku-1 presams yra pavojingas ir juom 
rie dar kitaip kunui naudos da- galima tik praplaut žaizda.
ro. Apie tai mokina didelis mok— Nebejaunas vyras, turėdamas 
slas apie vaistų į kūną veikimą, kulšies kaulo puvimą ir kulšyje 
vadinamas Farmakologija. akį, iš kurios tolydžio vertėsi pu- 

Tuom tarpu noriu pasikalbėti lių, kieno tai patarimu ėmė lei- 
apie tokias'ligas, kurias žmogus sti guminiu balionėliu karbo

liaus skystimo* į kulšies gilu
mas. Neužilgio ėmė galvą sopėt,

Neatsargiai jį vartojant gali-

pirštą iki galo, 
gė ir aprišo, 

kai štai: chini-1 Skaudėjimas greitai aprimo ir 
drugio ligos die-'tik trečią dieną ligonis pirštą at- 
sublimatas mari-'rišo. Pasirodė, kad visas galas 
mikrobus, prieš- piršto pajuodavęs ir apmiręs, 

nutrenkia'Vaikino ir namiškių nežinota, 
skiedinys kom-

pažįstamas skysti- piktinti, širdis labiau trankytis, 
blizgantis metalas, slapumas pradėjo žalsvas eiti.

Gydytojas tuojau pasakė, kad 
tai nuo karboliaus. Ligonis nuo 
tu reiškinių tik i keletą savai- fe 4. C fc.
čių atsipeikėjo. Kaului operacija 
pagelbėjo.

3. Bromo druskos. Nemigai, 
nerimaščiui, isinervinimui nuva- 
ryt dažnai ir be gydytojo žinios 
naudojama bromo druskos: bro
mo druskos: bromo kalis, nat- 
ras, amonijus, bromuralas ir dar 
daugelis kitokių vardų bromo 
prepaiatų. Ypao daug tų vaistų 
suvartoja nuomarium sergantis

įgyja vaistais besinaudodamas.
1. Gyvojo sidabro preparatai 

Tai visiems 
mas, sunkus,
kuri i termometrus ir baromet
rus deda. Būdamas apie keturio
lika kaitų sunkesnis už vandenį 
ir gana tirštas, gyvasis sidabras 
greitai rieda savo rutulėliais į 
žemesnę vietą. Jis yra labai jud
rus ir dėlto sakoma, vikrus kaip 
gyvasis sidabras. Patsai vardas 
gyvasis sidabras irgi rodo jo ju
drumą.

Sutrintas

nas girdėjimas nebegrįžta:. .
Paprastas- daiktas, jei chinino žiu, spiagenų apsilpimą, sąnarių 

kiek daugiau paėmus pradeda įdegimą ir sutraukimą. Puodžių 
ausyse ūžti, cypti, spengti, ausis 
lyg užgula. <

Tai tik ženklas’, kad tuom tar
pu tik tie reiškiniai nepraeis, 
chinino neimti. Bet retais, teisy
be, atsitikimais klausia taip ii; 
pasilieka visam amžiui mežes- 
nė.

Neretas atsitikimas, kad chi
nino paėmus kūną raudonais pie
niais nuberia, kuriuos labai niež
ti. Tai irgi ženklas, kad su chi
ninu bent kokiam laikui reikia 
liautis.

(>. Tarputynas, degutas, kai- 
kurie balzamai, šiais' vaistais .ir 
tepamasi, ir imama jų vidun. 
Jais visais galima vidurių ink
stai ir šlapinimos pųslė suerzin
ti ir įdegimą tiems organams 
įvaryti.

Viena žmona per apie 3 savai
tes nuo kosulio kasdien po 3 kar
tus ėmė po 5 — 10 lašų prancū
zų tarputyno į vidurius. Pate- 
mijo galvos sopėjimą, apetito 
nustojimą, kokį tai apačioj ver
žimą besišlapinant. Gydytojas 
rado vidurių inkstų ir šlapimo 
pūslės' įdegimą. Tik pei’ keletą 
mėnesių pavyko pieno valgiais, 
voniomis, gulėjimu, toliau darbo 
sumažinimu, šiltais drabužiais ir 
šiltu sausu butu liga apmalšin
ti.

Kitas asmuo nuo sausų deder
vinių ,ėme teptis beržų deguto 
tepalu. Irgi pajuto, kad nakčia 
po kelius kartus varo šlapintis, 
prapuolė apetitas, ėmė galvą so
pėti. Gydytojas irgi atrado šla
pimo pūslės ir vidurių 
įdegimą.

Tokių 
susilaukt 
balzamų, 
su tokiais vaistais reik atsargiai

EKTRA DIDELES

taukais 
kaip tai yra 

sakoma, numarinamas. Pasidaro 
pilkasis arba politanijos tepalas, 
kurį Lietuvos gyventojų ne vie-

si iš vaistinių 
žmonėms nuo utėlių 
tinimas teptis, nuo 
būtis.

Kitas gana dažnai

— gyvuliams ir 
gintis, su-

bent pir
miau vartojamas gyvojo sidabro 
preparatas, tai * cinoberis, 
kuriuom rukindavosi nuo niežų 
ir nuo kitokių kūno išbėrimų

Trečiasis to metalo prepara
tas tai sublimatas, kuriuom nau-

blimato dalis atskiesta 1OOO van-

mikrobus ir dėl to dažnai esti 
vartojama
tams, mebliams, drapanoms, 
grindims nuvalyti arba dezinfe
kuoti.

Dar paminėtinas yra akims 
vartojamas geltonasis tepalas, 
kuriame irgi yra gyvojo sidabro 
dalių. Taip pat kalomelis, kar
tais vaikams su santoninu nuo 
kirmėlių duodamas. Gyvojo si
dabro preparatų medicinoj var
tojamų yra daug ir jų visų čio
nai neišskaitliuosi. V

Dabar klausimas, kokių gi li
gų gali gauti nuo gyvojo sidab
ro preparatų. Nekalbama čionai 
apie aštriuosius, staigiuosius ap
sinuodijimus, tyčia ar netyčio
mis atsitinkančius, žinia yra, 
kad sublimatu kasmet keletas 
asmenų apsinuodija viename tik 
Kaune.

Bet nuo gyvojo sidabro gali 
gauti ligų taip tariant nejučio
mis.

Viena panelė, gavusi slėpsnių 
utėlių 
riama 
t
palu.

apkrėstiems daik

kokios tai pirkios pata
šinė tepti įtariamas vie

pi! kuoju gyvojo sidabro te- 
’Gyvis neužilgio pranyko,

Bet esti ne taip retų 
kada asmens bromų 
gauna proto apsilpi-

preparatų. 
atsitikimų, 
a ps i peni ii 
nio, lyties jausmo nusilpnėjimo,
net visiško vyriškumo nu s toj i- 
mo ir įvairių odos ligų.

Viena žydė nuomarium sirgda
ma pėr keletą mėnesių priiminė
jo apie po 5 — 6 gramus kali- 
bromati kasdien ir įgijo tokių 
plačių blauzdų nugedimų, kurios 
pavyko tik Karaliaučiaus klini
kose nug-ydyti.

4. Jodas ir jo draskos. Tai 
yra geras sifiliui vaistas, bet ir 
be jo daugely atvejų kunui es
ti naudingas. Iš viršaus papra
stai publika tepasi jodina saus
gėlai sopančias vietas, į vidurius 
ima, jodo apyseni ir seni žmo
nės nuo sunkumo, nuo širdies 
spaudimo.

Viena mergina gavus apie.al
kūnės linkymą kokio tai sopėji
mo, išsitepė naktin visą ranką 
apie alkūnę jodina ir apsirišo 
sausa vata. 'Naktį gavo karščio, 
negalėjo iš sopėjimo .miegoti, 
ranka iki peties sąnario sutino 
ir paraudo, tartum rožės apim
ta. Pakviestas gydytojas pripa
žino, kad jos kūnas blogaDjodą 
pakeldamas lokiu budu atsiliepė. 
Nuplovė kiek galima jodinos lie
kanas, įsakė teptis paprastu bo- 
rinės rūgšties tegalu ir per sa
vaitę reiškiniai praėjo.

Nuo jodo, kaip ir nuo bromo, 
gana dažnai gaunama staigaus 
nosies kataro ir net bronchito 
(kosulio). > '■ j

Be to jodas, kaip ir bromas, 
dažnai sukelia odoj spuogų, 
Žulio ir net žaizdų.

5. Chininas. Tai žinomas 
drugio ligos vaistas, kuris

nie-

nuo 
per-

Panedėlyje, Spalio (Oct.) 13,1924ligos žinomos daugeliui.
10. Yra dar daugelis kitų vai

stų, kurie be neatsargumo var
tojami palieka įvairių liguistų 
apsireiškimų. Tarp tokių vaistų 
galima <jia paminėt pirmoj eilej 
alkoholį ir visus jo preparatus 
(degtinę, alų, vyną, likerius, 
konjakus ir t. t.). Ligos iš alkor 
holio vartojimo arba iš girtuok
liavimo yra taip blaivininkų 
išreklamuotos/ jog čionai neap
simoka kartot, H 1 ’!. I

Kitas vaistas, kiiriš iš dalies 
konkuruoti gali su alkoholiu) tai 
eteras sų jo- preparatais — ok- 
mandropiais arba anodium ir bu- 
driolo (valerianos) eteriniais lar 
šai.s. Eteras per ilgą vartojimą 
■palieka pasekmes panašias į al
koholizmo ’reiškiniUs.

Pastaraisiais metais ypač mie
stuose įeina ,madon<svaigintis 
kokainu, kurį šilįaukią į šnirpš
les taip, kaip taboką ir susilau
kia pagalios didelio nervų ir dva
sios suirimo.

Keik dar paminėti ..opių ir 
morfiną. Pirmutinį ima vidun 
sopuliams nuraminti ir išdykė
liai ruko tam tikromis pypkė
mis. Morfiną ima į vidurius ir 
leidžia špricais po oda irgi nuo 
sopulių. Abudu vaistu sukelia 
blogą pripratimą, be jų žmogus 
tad negali apsieiti ir pagalios iš 
ilgesnio vartojimo atsiranda ner
vų, ir dvasios apnykimas, kurie 
veda prie invalidybės ir mirties 
be laiko.

Toli gražu ne visos ligos čia 
išpasakotos, kurios atsiranda iš 
neišmintingo vaistų vartojimo. 
Bet tuom tarpu užteks to, kas 
pasakyta.

Iš to, kas čia parašyta, nesun
ku keletas išvadų padiu’yti.

1°. Vaistai,'-nors iš pažiūros 
ir nekalti, gali kunui užkenkti 
ir labai daug, užkenkti.

2°. Vartojant vaistus visuo
met reikia temyli, ar nekenkia, 
ar nepasidarė kame nors juos 
bevartojant blogiau.

8°. Reikia sergėtis be gydyto
jo žinios vaistai vartoti.

4 . Reikia sergėtis vaistai il
giau, negu reikalas, vartoti ir ne
imti jų taip sau, kad sveikiau 
butų, nes gali prie jų priprasti 
ir neatsikratyti.

5°. Reikia elgtis atsargiau su 
patarimais vaistus vartoti, nes 
gali iš geros širdies artimui 
sveikatą suardyti.

[“Sveikata”]

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

KAROLIS SARPALIUS 
Lietuvių, čamp. 192 jsy,.
J. banceViciųs e 
Liet. čamp. 176 šv,..
P. NORKUS
Liet, čamp, 220 Ssv. ;

Pradžia. 8:30. 
•M t

2244 W. 23 PI.
RITASI: 

vs

Lict. čamp.

Įžanga $1.90 — $2.00 Rezervuoti.

GalimaGauti
•X .i

Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1Į22
127 N. Dearhorn Str. 

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: .

1739 So. Halsted Str.
Telef. Roosevelt 850(1

Panedėlio vakare:
4601 S'o. Marshfieid Avė.

inkstų

K.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugų — 
skaityk Naujienas.

galima 
kopa j o

pat pasekmių
nuo peru, nuo
nuo ekspelerio. Tad ir i

Namų
j

Kaina $66

—y~- i .Į,' m i

W. V^asbinglon St.
VVashinglon & Clark

J. P. WAITCHES
LAWYER Lictuvys Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Are.

Tel.: Pullman 6377

Tel.: Hyde Bark 8395

JOHN I. BAGOZiUSAS 
ADVOKATAS ‘

V«hi bylą* vfcuoM Tef(t!noo^, Rgr* mi
nuoja Abstraktus, Pezinro pirkime v 
pariUvimo DoI.utnetUu ir Ifiliojimui

1 7 South Dearhorn Street 
Teiefoua* ttandolpU įJUi 

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
T«letoBjiA C»n*i Lfiil.

Tel. Dearboru 9057

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 
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' *■ ' »l ^11J Ai., i. ' «. ( ■
7. Cinko arba Sakalu druskos 

lašai dažnai be recepto imama 
iš vaistinės akims gydytis. Tin
ka įvairiems vidaus vokų plek- 
šnelės katarams ir įdegimams 
gydyti. Bet jei raginė akies plė
velė nors kiek yra įžeista, turi 
opelių, tai cinko druska įsisėda 
į raginę ir pasilieka balsgana 
dėmė arba vaikius. Niekas nenu
varys to vaikinus. Kataras, įde
gimas praeina, bet plėmas — 
vaikius pasilieka.

8. Pragaro akmenėlio (argen- 
ti nitrici) lašai irgi gana dažnai 
esti akinėje praktikoj vartoja
mi ir kai kada palieka nepaša
linamą akies baltymo ir vokų vi
daus paj uodimą (argyrosis). 
Mat tas skystimas nuo saulės 
šviesos juųsta, kūne apsibuna ir 
kartais būna neišvalomas. Taip 
melsvi akių baltymai ir pasilie
ka. Kai kam ir visa kūno oda 
patamsėja.

9. švino preparatai (phini- 
bum aceticum) dabar kaipo vai-

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padaryki dideli (irnąKuine 
pats sau, savo ghrJnims ir draiu- 
gani? eu kuriais susirąiiąiji ir 
greičiau galėsi parašyti laiški ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dallkatniausis 
mašii'ėU »u lietuviškomis įaidžmi* 
pahMjųyje. Galima ir angliškai ra
ly U.

Gaunamo*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SU 

ChJcago, IU.

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs

Vienas iš geriausių 
lininkų Adomas Varnas 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų, ’

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. Žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius) 1
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimą^ extra.

Užsakymus siųskit adresu:

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2001

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 'j 
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. BHd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir 

Pčtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

AUTOMOBILIAI

Naujos mados išdirbinio automobiliai su dideliu atpi
ginimu. Atidaryti ir uždaryti modeliai.

Wm. Landshaft & Bros
2336 Mihvaukee Avė.
Tel. Humboldt 0502

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas !

29 So. La Šalie St., Room 530 | 
Tel. Centrui 639(1

ik. 3223 S. Halatad 81., 
Tel. YonU 46h 1

A. E. STASUI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tol. Central 6200

Cicero Utąrriinko vakare
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036
Ant Bridgeporto Seredoj nuo
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737
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Kelionės, iš Zanavykuos į 
Žemaitiją įspūdžiai

[“L. U.”] Gražus buvo rudens 
dienos rytas. Medžiai, tarsi nu
sigandę, jau pradėjo barstyti la
pus ir vėjas vis smarkiau pradė
jo jų šakose lankytis. Aš buvau 
pasirengęs tą rytą važiuoti iš 
tėviškės Kauno link ir dar to
liau — i Žemaitiją. (Tėviškė 
Plokščių valse., šakių apskr.) 
Viską, kas reikalinga buvo ke
lionei, prisirengiau iš vakaro. 
Rytą, pusrytį bevalgant, mama 
dar dešrą suvyniojusi į kišenę, 
i kitą kišenę įdėjo didelį, 
gražų raudonikį, obuolį, ir jau 
viskas baigta.

Tėvas pasikinkė arklius, apsi
vilko kailinius, įlipo į vežimą, ir 
aš įlipau ir važiuojame į pane
munę, prie garlaivio.

Nuvažiavom. Čia randame vie
ną merginą, pažįstamą, 
jančią Kaunan. Labai 
manau sau, busimo 
draugai.

Padėkavojęs tėveliui i 
žinimą ii 
kinęs su juo lipau j 
ri jau lankė, nes reikėjo plaukti 
antron pusėn, į Velmonos stotį, 
kur garlaivio dar nebuvo. Nuei
nam ant tilto, prie kurio priei
na garlaivis ir linksmai, 
kad su priešingos lyties 
sau čiauškame.

Netrukus pamatom nuo Jur
barko atplaukiant, baltą, kaip 
gulbę, garlaivį “Eglę”. Mažas, 
varlė, atrodė, bet kaip eina, ro
dos, neblogai. Bet čia pat pama
tėm ir nuo Kauno ateinantį gar
laivį. Kauniškis pirma atbėgo. 
Pribėgęs ties tiltu apsisuko ir 
užplaukdamas iš žemai priėjo 
prie tilto. Priėjęs kad rustelėjo 
šonu į tiltą, tai šis tik sutrioške- 
jo... kažin ką tokio popieruoto 
dribtelėjo ant tilto ir tuoj nubė
go Prūsų link. Tai buvo, kai 
suskaičiau, “švarejor”, vokiečių 
garlaivis, turįs teisę plaukioti 
Nemunu. Lietuvių garlaiviai 
mat jo nekenčia, kam jis imąs 
“pasažierius”. Bet jis nežiūri...

‘Eglė”, supykus, ir 
rodos nenor prie tilto 

Bet tik priėjo ir paėmė.
suri- 
bilie-

važi ne
malonu, 
kelionės

už pavė- 
ir išrengimą ir atsisvei- 

Čaiką”, ku-

ypač,

savo draugės;
sau, kad

prie pirmosios 
kad nors pamišlytų, 
mes- jau ženoti, tai gal tada ne
šnekytų manęs.

Bet kur tau, neišbijojau, pa
kliuvau ir aš į jos dantis. Tik 
dėka tam, kad jau buvo Kaunas, 
išsiskyrėme. Tai aš savo rišu- 
lius su daiktais į glėbį id lekiu...

Iš Čia man reikėjo eiti stotin 
(gelžkelio). Bet kaip?., sunku 
su rišulinis.

Na, šiaip taip prisimuši! tram
vajų. čia >pons su skurine tarba 
neleidžia man pasidėti krepšį, 
kuriame buvo kelionės daiktai, 
(žemaičiai krepšiu vadina pin
tinę, o zanavykai tarbą. Čia 
pavadinta “krepšys” žirni ai tiš-

—Poneli,— sakau jam, — 
kiek jis užims vietos, kiek reiks 
aš užmokėsiu. Šis atrėžia —ne
galima. Bet kad mušte nemuša, 
žinai kaimiečiui, vis ti>k jsi- 
k ra lįsčiau.

Važiuojame. Davė man bilie
tą. Tik žmogui, o krepšiui ne
davė. Misliju, — ot krepšelis 
nuvažiuos dykai.

Bet kur tau. Atvažiavom pas 
stotį ir sako tas pons, kur su

Užmokėk už krepšį, kad at
vežiau.

Maniau sakyt, — arklys at
vežė, ne tu. Bet ką čia, su mies
čioniu kaimietis neprasidėk.

Užmokėjau ar pusantro- lito, 
nes tiek prašė, ir einu stetin. 
Bet, parka, nė bilieto už krepšį 
nedavė kad ir paklaustų kas, 
nuuiau...

Nuėjau į stotį. Po valandėlės 
nusipirkau bilietą iki pat žemai
čių ir išėjau ant perono, laukti 
traukinio, kurs ateina šeštą vai. 
nuo Prūsų.

Atėjo ir traukinys, žmonės 
tuoj sulipo į vagonus. Aš su 
krepšiu kiek paskiau.

Įėjau į vagoną ir deduos krep
šį ant vienos tuščios lentynos. 
Ant jos buvo galima ir miegoti.

maršu oja 
eiti.

Ant garlaivio kasi erių s 
ko:—“kas nuo Veliuonos., 
tus L. Nusipirkome ir tuos 
nieko nebijom*.

Vtienas iš judviejų buvo labui 
gražus, o dar labiau, kad visi tie 
valdiški “paibeliai” buvo trasuo
ti. čia viena moteriška tur būt 
miestietė, ima tą karį šnekyti, 
įrodydama, kad jis yra labai 
gražus. Šis nesipriešina ir taip 
prasideda tarp jų “bičiulystė”. 
Pamislijau sau, — ot žmonės, 
susitiko ant kelio vyras su mer
ga, nė pažystami, ne ką, ir šne
kasi apie visokius niekus, o ai 
žinai, kitą syk, su kuo šneki, ar 
nėra visokių...

Kiek toliau įsėdo garlaivio dvi 
mergos, kaimietės. Tuo prisi
statė joms kavalierius ir prade
da jų, iš pradžios dar mandagiai, 
o paskui jau, kaip papuolė, viso
kių niekų, kartais ir juokingų 
klausinėti. Tos kai ką nedrąsiai 
atsakinėja, o kartais net ir ne
tirtu ką atsakyti. Aš ir vėl mis
liju sau, — ot kaip niekai yra 
kaimiečiui, žiopliui žmogeliui. 
Tave visi pažįsta, visi, rodos, ant 
juoko laiko... Aš tik bijau kad 
mane ta moteriška, kaip ir tą 
karį, nešnekytų, glaudžiuos tik

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.

Geriausia egzaminacija X-Ray ir 
eleetronie, kuomet reikalinga.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

(manau), reik 
Mat kaip einasi

ir koki tai studentai, 
namus j svečius. Buvo 

ir panelių.
dainuoti, 
patiko, 

tur būt ne,

Paskiau jie
Man tos 

bet ki- 
nes vienas 

— Juk esat

—Kur dedi, nematai, kad už
imta! — atsiliepė vienas didelis 
“pone”. Aš nusigandęs, atsi
prašęs sulig miesčionių papro
čiu, sakau: —kad nieko, “pone”, 
nėr,, kaipgi užimta?

—Ar nematai, lazda, — piktai 
atrėžė jis.

Ką darysi, 
“užsistupyt”.
kaimiečiui, manau sau, ir lazdai 
turi “užsistupyt”.

Pamatęs kamputy, po suolu, 
liuosos vietos pakišau ten savo 
krepšį ir ties juo pats atsisėdau.

Važiuojame. Tam pat vagone 
važiavo 
matyt j 
ir vyru 
pradėjo 
dainos 
tiems
ponelis sako jiems:
žmonės, mokinaės, žinokit, kad 
čia negalima rėkauti neatsiklau
sus publikos. Tie nutyla...

Aha, dabar aš supratau, kad 
kelionėje, už savo teises, reikia 
kovoti žodžiu, ne musių, kaip 
kad pas mus yra daroma—tuoj 
peilis arba kriukis, (kriukis— 
lazda su užriestu galu).

Ir taip važiuojame tolyn ir to-

Sustojus traukiniui, kur man 
reik jau išlipti, aš krepšį ant 
kupros, rišulį priekin ir traukiu 
lauk iš vagono. Besikamuojant 
man tarpdury ateina žydas i 
vagoną ir sako: —“Ui Tamsta, 
reik pa vieną nešt, ne du”. Aš 
jam atrėžiau: — “Kad tau ne
gerai, tai tu neik”, ir nutraukiau 
sau į žemaičius.—Pr. Giria.

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 Milvvaukee Avė. and 
461 N. Halsted Si.

Hnv’V'nrfret 1018. Huvmark*»t 4251

DR. M. J. CHRZAN
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 

plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.
,1046 Mihvaukee Avė., 

kampas Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 9130.

Padvigubink
Savo

Be rizikos, be darbo, be klapato, Jus galite padvigubin
ti savo pinigus į 9 metus pasidėjęs j

Padėsi
Padėsi
Padėsi
Padėsi
Padėsi
Padėsi

Lietuvos Koperacijos Banką
$100 po 9 metų gausi ...............................
200 po 9 metų gausi ................................ .
300
500

1000
5000

po 9 metų gausi .. 
po 9 metų gausi . 
po 9 metų gausi .. 
po 9 metų gausi

$202.77 
... 405.54 
.... 608.31

1,013.85
2,027.70 

10,138.50

Arba gali pasidėti pinigus trumpesniam laikui ir im 
ti nuošimčius:

Ant
A n t

Ant 12

menesių 
mėnesių 
menesių 
mėnesiu

o
7
8
9

nuošimčius 
nuošimčius 
nuošimčius 
nuošimčius

Nuošimčiai išmokami kasmet ar metų dalimis sulig ■ 
įdelninko noro. Įdėliai grąžinami padavus prašymą per Nau- ■ 
j ienų Bendrovę ar per bile vieną banką Amerikoje. Del įdė- ■ 
lių pasiuntimo ir išpildymo formalumų kreipkitės į Nau- ĮJ 
jieny Bendrovę, 1739 So. Halsted St., Chicago, IU. asme- ■ 
niškai ar laišku. ■

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Laisvės Alėja 62 
Kaunas, Lithuania

ELEKTRA
t

Ir pajiegi suvedame | lenui Ii naujus aamu, tal>x< ditb* 
tarea. Caah arba ant iimoktjimo.

Hrmetini Lietavii Rlektroe Kerjorocija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae.

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

Dividendų čekiai
Pirkite kiekvieną 7 A«I n • 10

I-a • už

Šerus menesi Taupymus
TYVYLIKĄ ekstra mokesties čekių kas metai! Jus gali

te juos gauti investuojant j Prior Preferred Šerus 
Chicago Rapid Transit Company. Kompanija yra valdo
ma per Mr. Samuel Insul ir jo sandraugų, kurie taipgi 
yra valdytojai Commonwealth Edison Company ir The 
Peoplee Gas Light & Coke Company.
Investuokite į “L“ Šerus dabar. Bukite savininku šio di
delio augančio biznio kuris operuoja virš 1800 “L” karų 
ir perveža pasažierių abelnai 600,000 kiekvieną paprastą 
dieną. Šerai $100 kiekvienas cash arba išmokėjimais, 
$10 įmokėti ir $10 į mėnesį už Šerą. Metiniai dividendai 
yra $7.80 j metus už kiekvieną š:rą kur jus turite.

Del smulkmenų pasikąlbėkite su bile vienu 
“L” darbininku arba atsiųskite kuponą dėl 
pilnų informacijų. Mes taipgi atsiųsime dy
kai knygutę Chicago Rapids Transit Kom
panijos, Chicagos gatvių surašą.

Utility Securities 
Company , .

72 West Adams Street, Chicago
409 Rast 35 Street

Lotiisville Milwaukee

■ i2 GAUKIT JUSU KOPIJA
John J. Moran, Room 843 — 72 W. Adams St., Chicago.

: Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor-
! macijas apie Chicago Rapid Transit Company’s 7.8% Prior Preferred
■ Staką ir complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto 

gatvių nurodymą.
Vardas ...........................................................................................................
Adresas .........................................................................................................

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo Šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums Įdek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GltlSWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av„ Detroit, Mich. 
Netoli Congress S t., vienas blokas į pietus nuo City Hali.

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome .specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.

Turime speciali skyrių dėl palejrelių, aklų, kurčių ir protiški! H-
Reikale esant, ep/zaminuojame su X-Ka.y.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006 
Atliekame visus' reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Į3ook Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; Čebate- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

' Naujienų Knygų Krautuvė
1739 So. Halsted St., Chicago, III

MiS. MICHNIEVIGZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- gRA*
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- b Sf ’ 
vusi Pennayl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži- IMiF 
ningai patar- jĮjĮr W
nauja, visokio- MF a mH
ee ligose prieš K ■ wg 
gimdymą, įnikę jHį** 
gimdymo ir po j * O
gimdymo. “ • %

Už dyką pata- 1 11
rimas, da ir ki- K v * I 
tokiuose reika- 
lupse moterims B J - ' 
ir merginoms, gjg . g 
kreipkitės o ra- Kg > > ,

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

DR. SERNER, 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.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Jus.l
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus'čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Mihvaukee

Tel. Haymarket 4376
Av

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedelioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams. •

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Tel. Blvd. 6188
M. Woitkew1ci 

r BANIS
AKUSERKA

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

ti šką pri- 
Duodu 

patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

*®-DR. IIERZMAN'**]
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 7:30 vai. vakare.

[ Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Spėriai: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai :

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisais x
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
' 4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
■— i ■ ■ ■■■

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT---- SASS

1707 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tol. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų r 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti Slst 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 rak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 4 7-tos ant 2 

. lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2026

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

▼iršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Albany Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 jr nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Bcaudette

___
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Lxcept Sunday 
By Ihe Lithuanian News Pub Co Ine

dabar atsikvošėti, kuomet 
matome, kad Lietuvos liau
dis nėra nupuolusi ' dvasio
je.

Editor P. Grigaitis

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.*
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the I'ost Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

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

Užsimokėjimo kaina: 
ĮChicagoje *— paštu:

Metams...........................
l’usei metų ............
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ......
Vienam mėnesiui ...... .

ĮChicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..............................  3c
Savaitei ....................... 18c
Mėnesiui ..........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams............ ............ $7.00
Pusei metų ...............     3.50
Trims mėnesiams ................... 1*75
Dviem mėnesiam ........   1.25
VienaiA mėnesiui ..... ....... ....... — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ........................................ $8.00
Prsoi metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. 
f _____ ' 1' 7---

Lietuvos savivaldybių rin
kimuose klerikalai tapo su
mušti. Lietuvos valsčiuose, 
miestuose ir apskrityse pa
ėmė viršų opozicinės parti
jos, nežiūrint to, kad kleri
kalai, turėdami valdžią sa
vo rankose, darė joms viso
kių kliūčių.

Iš to matyt, kad dauguma 
Lietuvos žmonių nepritaria 
klerikalizmui. Dabartinis 
Lietuvos seimo sąstatas ne
atitinka žmonių nusistaty
mui. Rinkimus į seimą kle
rikalai laimėjo tiktai dėlto, 
kad jie turėjo daugiaus pi
nigų varyti agitaciją visa
me krašte. Savivaldybių 
rinkimuose tiek daug pinigų 
kampanijai nereikia.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

Visi “šiaudiniai baisa vi
niai”, kuriuos iki šiol darė 
Amerikos dienraščiai ir .žur
nalai, rodo, kad senatorius 
La Follette’as gauna dau
giaus balsy, negu demokra
tų kandidatas Davis. Tik 
prezidentas Coolidge pra
lenkia La Follette’ą.

Bet reikia neužmiršti, kad 
tuose “šiaudiniuose balsavi
muose” daug daugiaus daly
vauja biznierių, inteligentų 
ir kapitalistų, negu darbi
ninkų arba farmerių. Dar
bininkai ir farmeriai žurna
lų bbveik neskaito, į teatrus 
vaikščioja mažai; bankuose 
ir ofisuose laikraščių repor
teriai juos retai' teužtinka. 
Jeigu, nežiūrint to, nepri
klausomasis kandidatas į 
prezidentus užima antrą 
vietą tuose “šiaudiniuose 
balsavimuose”, tai galima 
tikėtis, kad tikruose rinki
muose jisai sumuš ne tiktai 
Davis’ą, bet ir Coolidge’ą.

Lhg. Ceretelli nurodo pir-l 
miausia, kad tarpe 43 Gruzijos 
socialistų, sušaudytų už daly va-j 
vimą maište1’, . < 
kių, kurie buvo suareštuoti ‘ 
metai arba net dveji metai at
gal. Maište jie nedalyvavo ir 
negalėjo dalyvauti. Jeigu so
vietų valdžia sako, kad tas maiš
tas buvęs padarytas tiktai “sau
jeles banditų”, vadinasi, visai 
nepavojingas valdžiai, tai kodėl 
ji griebiasi tokių desperatiškų 
priemonių, kad šaudo socialis
tus, sėdinčius kalėjimuose?

Sovfetų valdžia žino, be to, 
labai gerai, kad Gruzijos social
demokratai niekuomet nekurstė 
žmonių prie ginkluoto sukiljmo, 
nes jie supranta, kad liaudis ne
gali įveikti raudonąją armiją, 
kuri laiko užėmusi Kaukazą. 
Gruzijos socialdemokratui daug 
kartų yra viešai patarę Gruzijos 
darbininkams kovot su bolševi
ku režimu ne ginklais, bet ra
miomis priemonėmis, 
sovietų valdžia skelbia, kad so
cialdemokratai ' einą išvien su 
“banditais”. Ji taip skėlbia to
dėl, kad nori turėt priekabę 
socialistų žudymui.

Nauji Raštai
■ , •

daugelis yra to- j žemaitės Raštai. 1 tomas. A. 
Bulotos leidimas. Spausdinta 
“Dirvos” bendrovės .lėšomis. 
Kaunas-Mariampolė, 1924 m. 
Puslapių 362. Su žemaitės pa
veikslu ir jos rankos rašto pa
vyzdžiu. /

1924 m. rugsėjo 1 dieną Ma- 
niamipolčj išėjo iš “Dirvos” 

Žemaitės 
Knyga nemaža— 
išleista. Kainos

Vienok

KUNIGO KEIKSMAI

žvalga
---

SOCIALDEMOKRATŲ LAI
MĖJIMAI LIETUVOJE

.“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie rinkimų rezultatus į Kau
no miesto tarybą. Tie rezulta
tai rodo, kad daugiausia laimė
jo socialdemokratai, kurie pra
vedė į miesto tarybą 8 atsto
vus, kuomet pirma turėjo tik-

Butų gerai, kad Amerikos 
pažangioji visuomenė at
kreiptų savo domę į tuos sa
vivaldybių rinkimus. Dau
gelis amerikiečių jau nuo 
senai ėmė manyti, kad Lie
tuvos žmonėms nesą vilties 
pasiliuosUoti nuo klerikalų 
jungo. Tai yra svarbiausia 
priežastis vis didėjančios 
amerikiečiuose apatijos. 
Kas iš to, sako jie, kad mes 
darbavomės ir aukas dėjo
me Lietuvos labui, jeigu ji 
neįstengia husikratyti kle
rikalų diktatūros!

Tai yra klaidingas prota
vimas. Klerikalinė diktatū
ra Lietuvoje yrą laikinas 
reiškinys. Žmonės kovoja 
prieš ją ir, kaip matome, 
kovoja gana sėkmingai. Tik
tai jie gauna per mažai pa
ramos iš amerikiečių.

Rinkimų rezultatai kituose 
Lietuvos miestuose yra panašus. 
Antram po Kauno Lietuvos mie
ste, Šiauliuose, socialdemokratai 
sukirto visas partijas, praves- 
dami 19 atstovų, t. y. beveik 
pusę visos miesto tarybos (su
sidedančios iš 40 narių).

Krikščioniškoji darbo federa
cija gavo Šiauliuose tiktai 2 at
stovu, kitos klerikalų organiza
cijos taip pat 2. Bolševikai pra
vedė irgi tiktai 2 atstovu. Kele
tas metų atgal komunistai bu- 
.o labai įsigalėję Šiaulių darbi
ninkų profesinėse sąjungose, o 
dabar matome, kad Šiaulių dar
bininkai išrinko 19 socialdemo
kratų ir tiktai 2 komunistu!

Gerai pasisekė socialdemokra
tams ir Viekšniuose (Mažeikių 
apskr.), kur jų išrinkta 6 atsto
vai. Alytaus mieste socialdemo
kratai pravedė 3 atstovus f Gel
gaudiškyje (šakių rpskr.) —.

Bendrai imant, Lietuvos mies
tuose socialdemokratai pasirodė 
vadovaujanti partija. Jų pro
gresą kolkas trukdo gyventojų 
pasiskirstymas į tautines gru
pes (žydų, lenkų, vokiečių, ru
sų); Bet kaip tik Lietuvos žmo
nės išmoks statyt pirmon vie
ton ekonominius, b ne tautinius 
ir religinius klausimus, tai so
cialistai Lietuvos miestus užka
riaus.

MASKVOS BUDELIŲ
VEIDMAINY Bfi

les pinigų Lietuvos reika
lams. Bet milžiniška dau
guma tų pinigų pateko į 
klerikalų rankas. Jeigu pa
žangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė butų tiek parė
mus pažangiąsias Lietuvos 
kultūros organizacijas, kiek 
buvo paremti Lietuvos kleri
kalai, tai Lietuva šiandie vi
sai kitaip išrodytų.

Amerikiečiams yra gėda, 
kad kritingiausiu Lietuvai 
metu jie parodė taip mažai 
susipratimo. Reikėtų bent

Bolševikų spauda Rusijoje 
skelbia, kad Gruzijos sukilimu 

padariusi sauja banditų ir men
ševikų, kuriems Gruzijos liaudis 
nepritarianti. Tuo pačiu laiku 
sovietų valdžia praneša, kad ji 
sušaudžiusi 48 socialistus-men- 
ševikus už dalyvavimą maište.

Garsus- Gruzijos socialistas 
Ceretelli (buvęs \socialdemokra
tų frakcijos vadas
Rusijos Durnoje ir caro va L 
džios nuteistas katorgbn) rašo 
Vienuos socialdemokratų laik
raštyje ,“Arbeiter Zeitung”, 
kad Rusijos bolševikai apgaudi
nėja pasaulį, skelbdami melagin
gas žinias apie Gruziją.

antrojpje

Kup. Tomas Žilinskas susi
riesdamas keikia “Naujienas” ir 
kitus Amerikos pirmeivius, kad 
jie, girdi, “apšmeižę” ir “apme
lavę” jį. Bet jisai nė vienu žo
džiu neparodo, kame gi yra tas 
“šmeižtas“ ir ‘“melas”.

Tuo tarpu tame pačiame raš
te, kuriame Žilinskas protes
tuoja prieš menamus melus apie 
jį, jisai pats meluoja begėdiš
kiausiu budu. jisai rašo:

/ . A j * r'
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“Du pirmeiviai: Kiaulėnas 
ir Montvidas, dar ne taip se
nai užmušė, arba taip sakant 
nukovė, kunigą Juozą žebrį, 
New Britain’o kleboną.”
šitaip rašyti gali tiktai pas

kutinis besarmatis. Nes kun. 
žebrio užmušėjai su pirmeiviais 
neturėjo nieko bendra. Jie bu
vo paprasti plėšikai. Teisme bu
vo aiškiai įrodyta, kad juodu at
liko tą piktadarybę, norėdami 
apvogti nabašninką žebrį.

Mėgindamas primesti tuodu 
žmogžudžiu pirmeiviams, kun. 
T. Žilinskas elgiasi,( kaip 
miausios rųšies demagogas.

ze-

DARBININKŲ NAMŲ STA
TYMAS ANGLIJOJE.

Darbo Partijos valdžia Ang
lijoje pravedė didelį namų sta
tymo programą parlamente. 
Pagal tą programą turės būt pa
statyta apiez2 milionu pigių na
mų biedniems žmonėms, kurie 
dabar gyvena susigrūdę purvi
nuose didmiesčių apartamen
tuose.

Tas programas jau yra vyki
namas. Namų statymo Eksper
tas, Victor Dunkerley, praneša, 
kad 46,000 namų jau yra pasta
tyta. Manoma, kad neužilgio 
tas skaičius bus padidintas iki 
135,000.

Namų statymą Anglijoje te- 
čiaus dabar labai trukdo staty
bos medžiagų brangumas. Vi
dutiniškas namas darbininkų 
šeimynai kainuoja $2,200, o ka
dangi Anglijos darbininkų už
darbiai yra daug žemesni, negu 
Amerikos, tai tokia kaina darbi
ninkams yra labai aukšta.

”■■■.......... ...... .... '*»•■----------
60 METŲ KALĖJIMO Už
UŽPUOLIMĄ MERGAITĖS
NEW YORKAS, spalio 9. — 

Teismas pasmerkė du jaunu, 
abudu 19 metų, vaikėzu, Wm. 
Sietiną ir Joe Malopolskį ter
minui nuo 30 iki 60 metų ka
lėjimo už užpuolimą 17-kos 
metų mergaitės. Teisėjas, pa
smerkdamas juos, pasakė, kad 
jis nesąs kerštingas, tečiau tuo
du jaunį kaičių turį būt laiko
mi nuošaliai nuo visuomenės, 
kaip kad laikomi pamišėliai.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

išėjo
spaustuvės pirmasis 
raštų tomas, 
labai gražiai 
nepastatyta, bet “Dirvos” kny
gynas už ją ima 10 litų (vieną 
dolerį)- Litais perkant, ypač 
Lietuvoje, kur jų nebedaug te
turima, 10 litų nemaži pinigai, 
kai paprasto žmogaus dienos 
uždarbis 3-—5 litai. Bet ameri
kiečiams, — tai pigiau burokų! 
Gražu butų, kad žemaitės raš
tai kiekvieno amerikiečio stalą 
puoštų, žemaitės raštai tinka 
skaityti namie, susirinkime, ke
lionėje, ligonbutyje gulint, ka
lėjime sėdint, mokykloje, skai
tyklose. žemaitės raštus skai
tant, nė nėjusi, kaip laikas pra
eis. žemaitės raštai 
žus, kad juos dusyk, 
dešimts syk skaityti, 
nusibos, vis norėsi

žemaitės raštai 
dovanoms. Amerikiečiai 
mėgsta, išsiilgę savųjų 
voj, atsimindami juos, 
nuo laiko laiškus rašyti 
vanų siuntinėti, ypač knygomis 
ir laikraščiais. Knygas bei laik
raščius siunčiant, kartais cenzū
ra sulaiko, kartais kai kas kon
fiskuoja. Čia patartina ameri
kiečiams kaip tik žemaitės raš
tus visiems savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje užsaky
ti rašant ir pinigų siunčiant Lie
tuvon adresu (Mariampolė, “Dir 
vos“ knygynas). Aš jau nupir
kau penkiems savo mylimiems 
asmenims Lietuvoje žemaitės 
raštų pirmąjį tomą ir užmokė
jau 50 litų. O ar žinote delko 
taip padariau? Matote, aš esu 
suinteresuotas, kad žemaitės 
raštai, ypač pirmasis tomas, 
kad būt greičiau išpirkta, tada 
2-ro, 3-čio, 4-to ir 5-to tomų su
silauktume. Nes leidinys,bran
gus, o reikia suprasti, kad lei
dėjai knygas leidžia-spausdina 
ne tam,kad jos knygynų lentynų 
se trandy tų, bet, kad žmonės jas 
kuoplačiausiai skaitytų, kad 
kuogreičįausiai, išpirktų, kad už 
surinktus pinigus būt galima vis 
naujų ir naujų knygų daugiau 
leisti.

Žemaitės raštų “Leidėjo A, 
Bulotos žodis“, 1-me tome iš
spausdintas nepaprastai trum
pas. Jį aš čia -pilnai-^-žodis į 
žodį—paduodu:

“Pradėtas J. ir P. Leonų 1914 
metais žemaitės raštų leidimas 
dėl karo nutruko. Buvo išleistas 
tiktai pirmas tomas.

“Sugrįžus pagaliau- 1921 me
tais iš Amerikos, nenuilstanti 
rašytoja, lyg nujausdama arti
mą mirtį, vėl pradėjo uoliai rū
pintis savo raštų išleidimu —- 
tvarkė juos, tarėsi su leidėjais. 
Skubėdama rankiojo savo vei
kalus žemaitė iš senų laikraš
čių, kalendorių, knygučių — iš 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Daugelį senų rankraščių ji pati 
perrašė, pataisė, o kai kuriuos 
veikalus, nesitikėdama surasti, 
naujai parašė iš atminties. Drau
ge ji skubino rašyti savo atsi
minimus ir parašė juos iki P. 
Višinskio laikų; apie jį rengėsi 
rašyti su ypatingu noiu, jaus
damasi didžiai jam dėkinga. Ta
čiau netikėta liga ir mirtis 
(1921 m. gruodžio 7 d.) nedavė 
jai (pamatyti to savo darbo'vai
sių, ir,dabar man tenka jos raš
tus išleistų

“Dar sveika būdama rašytoja 
siūlė imm paimti tą darbą; bet 
aš tuomet jai patariau rasti ki
tą leidėją. Kai, apprgus, itin, 
susirūpino' savo raštų • likipiu, 
tai,* pildydamas jos- ncirą,' apsi
ėmiau tą darbą atlikti — be ko
kio pelno sau — dėl to buvo su
darytas ir tam tikras ,raštelis.

žemaitė norėjo leisti savo raš- 
1 tus ęhronodogine tvarku, bet, 
nelaimė, jos pačios parengtas

sumaišė, su
kuriame 
nė galo

(Žemaites

t

A. Vienuolis

Prakeiktieji Vienuoliai*'

toki gra- 
tris syk, 

ir vis ne
skaityti...

labai tinka 
labai 

Lietu- 
laikas 
ir do-

■ i .

sąrašas apima veikalus tik nuo 
1894 iki 1910 metų, skirtus į du 
pirmuoju tomu. Vėlesnieji jau 
surinkti spaudiniai ir rankraš
čiai taip pat, kaip ir senesnieji,! 
kurie dėl ko nors nepateko į! 
pirmąjį tomą, buvo , žemaitės, 
sudėti j vieną pluoštą, iš kurio: 
turėjo būti galutinai tvarkomi,, 
pataisomi ir pęrašomi. Tarp ši
tų raštų, sudarančių medžiagos 
trims tomams, nemaža yra 
rankraščių ir juodraščių,sunkiai 
išskaitomų, rašytų dažnai atski
ruose numeriuotuose lapeliuose, 
be antraščių ir be pažymėjimo 
kuriais kas parašyta metais.

“Sunkioje velionės ligoje gai
lestingosios sesers, norėdamos 
prašalinti nuo ligonės lovos vi
sa, kas kliudė jai kvėpuoti, tuos 
raštus dar labiau
vertė į vieną mišinį, 
negalėjai nė pradžios 
rasti.

“Sutvarkyti juos
raštus) teko Al. Bulotienei, ku
riai žemaitė, gyvendama pas 
mus, mėgo skaityti rengiamus 
raštus dalydamasi su ja savo 
sumanymais; tas dalykas pa
dėjo jai, įtempus visą savo at
mintį, tą painųjį darbą atlikti.

“Keli veikalai, apie kuriuos 
žemaitė pasakojo, dlar nesuras
ti, keli liko be antraščių, keli, 
nors parašyti pradžioje literatiš
ko Rašytojos darbo, vienok jos 
pačios nebuvo paskirti į pirmuo
sius raštų tomus, o palikti to
lesniems tomams. Tokius vei
kalus, kaip ir kuriuos .nekurtuos 
laiškus, turinčius visuomenei 
reikšmės, ar kuo nors įdomius, 
išspausdinsime leidimo pabaigo
je.

“Visi raštai sudarys mažiau
sia 5 tomus, kaip tikėjosi ir pa
ti žemaitė. )

Į pirmąjį tomą sueina tie pa
tįs veikalai, kurie yra J. ir P. 
Leonų 1924 metų leidime, tiktai 
kiek kitaip suskirstyti ir su 
kai kurių veikalų kitomis ant
raštėmis. Tos permainos daro
mos iš aukščiau paminėto pačios 
žemaitės parašyto sąrašo.

“Nors žemaitė ir aukštai ger
bė musų literatinę kajbą, vie
nok būdama tikra liaudies rašy
toja, ji labai rūpinos ir nekartą 
kalbėjo apie tai, kad jos raštai 
butų kuo suprantamiausi pras
tiems žmonėms, ir todėl tvarky
dama naujam leidimui savo raš
tus, jau spausdintuose raštuose 
taisė vieną kitą žodį iš literate 
nes į savo įprastinę kalbą.

“Su didele padėka ir džiaugs
mu pažymiu, kad prof. J. Jab
lonskis maloniai peržiurėjo šio 
pirmojo tomo vilniškį 1914 m. 
leidimą, davė tomui dabartinę 
(mokyklų) vadovėlių rašybą ir 
žadėjo, kiek laikas ir sveikata 
leis, prisidėti prie naujo toles
nių tomų peržiūrėjimo.

Knygoje, be leidėjo žodžio ir 
pačios žemaitės autobiografijos 
—Pirmieji mano žingsniai, —iš
spausdinta 19 apysakų: 1. Ru
dens vakaras, 2 Atžala, 3. Netu
rėjo geros motiiios, 4. Barti, 5. 
Prie užvertos langinės, 6. Topy- 
lis, 7. Sutiktas nelaimės, 8. Sut
kui, 9. Velnio vestuvės, velnio ir 
laidotuvės, 10. Petras Kurmelis, 
11. Sapnas, 12. Bičiuolis, 13 Ka
linys, 14. Kaip tu man, taip aš 
vau, 15. Atminimai, 16 Motinė
lės ašaros, 17. Kunigo naudą 
velniai gaudo, 18. Milžėjaj 19. 
Stebuklai.

Tai tiek viso pirmajame že
maitės raštų tome. Juos kritiš
kai nagrinėti, 
gilus. Aš tam jaučiuosi permen- 
ka jėgų turįs, 
tuvos žmonės 
nagrinėja.

Baigdamas,
ei jos už drąsumą, o skaitytojų 
už atvirumą, jei kas manęs 
klausytų, patarčiau Amerikos 
raštų parsitraukti iš Martampo- 
lėg “Dirvos” kokia 3000 ekzemp- 
liorių už grynus dolerius, tai 
tuoj pamatytų šviesiąją Lietu
vos saulutę 2-sis Žemaitės raštų 
tomas.—Pranės brolis.

Niekuomet dar nebuvo Gru
zijos ištikusi tokia didelė ne
laimė, o gruzinai taip nusilpę 
dvasios, kaip tais sunkiais lai
kais. Buvo tai pati baisiausio
ji gadynė iš visos gan nelinks
mos Gruzijos istorijos. Ir jei 
Gruzija nežuvo tadą, tai, pa
sak senelių ir žmonių dainų/ 
tik buvusi tokia Dievo valia.

Nesuskubo dar gruzinai iš-( 
vyti iš savo šalies turkų ii4 
šiaurės kalnėnų, kaip nuo žie-t 
mos rytų įpuolė su didele ka
riuomene pats Irano padiša
chas, ii> nuveikęs gruzinus ke
liose kovose, aTlincs į Gruzi
jos Mcchelą it Tiflisą. Turkai 
ir šiaurės' kalnėnai, išgirdę 
apie gruzinų kariuomenės žlu
gimą, gryžo atgal ir ėmė nio
kot ię degint šalį. Tikėtis iš 
kur nors pagelbos gruzinai 
negalėjo. Visi jų kaimynai bu
vo musulmonai, didžiausi gru
zinų krikščionių priešininkai. 
Beliko tik atsiduoti Dievo glo
bai ir ar nugalėti priešas, ar 
mirti kovos lauke. O gruzinai 
anais laikais tam tik ir gim
davo.

Kiekvienas vyras, kuris tikį 
galėdavo nu valdyti kardą, pa
likęs namus ir nenųdirbtusi 
laukus, eidavo, pasiėmęs gink
lus, ant priešo, o mcjterys, vai
kai-ir seneliai slėpdavosi. neį
einamų miškų tankmėse, sta
čių kalnų urvuose. Dienomis 
tada panaši būdavo Gruzija į 
tyrumas, o naktimis tvenkda
vo ir gęsdavo kruvini gaisrų 
liepsnos atspindžiai ir mirgė
davo visokiomis spalvomis am
žiais snieguotose kalnų viršū
nėse.

Netrukus pasirodę ties Tif- 
lisu pirmieji padišacho karei-

iškilmingai pasakė 
dėkui už krikščionių 

o paskui pasiskelbė 
ir apsigyve-

griove gruzinų 
kanki- 

vertč 
išliku- 
ir vi-

Nugalėjęs gruzinus ir paė
męs Gruzijos sostines, Mcche- 
tą ir Tiflisą, padišachas iš 
pradžių 
Alakui 
įveikimą,
Gruzinų valdovu 
'pęs M^Mietc, 
cerkves, statė mečetes, 
no krikščionis ir varu 
juos musulmonais. O 
siems miesto seniūnams
siems gruzinams pranešė, kad 
jei jie per keturias dienas ir 
per keturias naktis nepristaty
sią jam dviejų maišų aukso, 
dešimties tuksiančių arklių ir 
tūkstančio skaisčiausių mergai
čių, tai ten, kur pereisiąs jo 
arklys, šimtą metų žolė nebe
augsianti. Pristatyti dešimtį 
tūkstančių arklių, nors vargiai, 
bet galėjo gruzinai, o apie tuks
iantį skaisčiųjų mergaičių ir 
du maišu aukso ir svajoti ne
galėjo nes ne tik visas skai
sčiąsias, b^t ir bent kiek gra
žesnes mergaites buvo jau iš
rankioję turkai ir šiaurės kal
nėnai; o auksą vieni gruzinų 
per ilgą kovos metą visai bu
vo pralaimėję, kiti vėl slėpė jį 
kalnuose ir miškuose, ir tokiu 
trumpu laiku nesekė surast*.

♦ *
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darbas ilgas ir
V, > I

Tegul visos Lic- 
skaito ir patys

atsiprašau redak-

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą, r

pats padišachas, su visa 
kariuomene. Kaip audra 
puolė persai nesuskubusias 
zinų eiles ir pirmąsias 
guldyle išguldė, bet kitos 
zinų eilės grūmėsi dar

savo 
už- 

gru- 
jųjų 
gru- 
visą

dieną su dešimtį kartų dides
ne persų galybe, ir tik vakarop, 
galutinai suardytos ir nugalė
tos, pasitraukė ir užsidarė 
Mccheto ir Tifliso tvirtovėse. 
Per ištisą naktį, be poilsio, 
daužė įnirtę persai tvirtovių sie
nas, veržės į vidų, šimtais lipo 
ant sienų ir šimtai lavonų kri
to atgal. Tik anksti rytą buvo 
paimtas Mcchetas, o dienovidy 
griuvo ir Tifliso tvirtovės sie
nos, kur buvo užsidarę patys 
narsieji kareiviai su savo ku
nigaikščiais. Nors tvirtovės sie
nos griuvo, 1 tačiau išlikusieji 
gruzinai nutarė gyvi nepasi
duoti ir, susispietę didžiam Me- 
techos bokšte, guldė šimtus 
persų. Kiek tik jųjų įsiveržda
vo į bokštą, tiek išmesdavo 
gruzinai lavonų, kad butų ar
čiau grumtis ankštuose bokšto 
tarpsieniuose.

Per visą grumtynių laiką 
su užsidariusiais gruzinais pa
dišachas, didelės minios ma
žųjų kanų ir bekų apsiaustas, 
stovėjo ant Mtacmindos kalno 
ir nekantriai laukė persų lai
mėjimo. Bet saulė leidos vis 
žemyn ir žemyn, o ant Mete- 
chos vis dar tebeplevėsavo Gru
zinų vėliava. Tada įlūžęs padi
šachas nusiuntė , kelius bekus, 
idant pranešiu vyriausiajam 
kariuomenes vadui, kad jei iki 
saulei < nusileidžiant nesuplevė
suosianti Metechos bokšte per
sų vėliava, tad jis liepsiąs sa
vo tarnams išrėžti diržą iš jo 
nugaros. Bet ir tai negelbėjo. 
Juo pikčiau veržėsi persai į 
bokštą, juo karščiau rėmo juos 
atgal gruzinai. Prieš saulei nu
sileidžiant, vyriausiasis persų 
vadas, pamatęs bokšto. >nepaim
siąs, suko nuo Mętechos sienų 
Į putojančias Kūros bangas ir 
nusiskandino; o bokštas tik ry
toj buvo paimtas pačiam padi
šachui vadovaujant.

Gruzinų kalnuotoj ai šiaurėj, 
kur devynis menesius per me
tus žeme bųna po sniegu, sun
kiai prieinamoj* kalno viršūnėj, 
po Kazbeko kojų, stovėjo se
nas turtingas šventosios Ninos 
vienuolynas. Ne vieną kartą 
buvo kreipęsi gruzinai į šven
tosios Ninos vienuolius ir ne 
vieną kartą gelbėdavo brolija 
Gruzinus iš didelių, baisių ne
laimių-tai medžiaga, tai suma
ningais patarimais. Ir šiuo žy
giu gruzinai nutarė kuo vei
kiausiai kreiptis į šventosios 
Ninos vienuolius.

Bet tuo laiku sunku buvo 
pasiekti vienuolynas. Visi kai-”- 
nai, per kuriuos ėjo į vienuo
lyną siauri takeliai, buvo dar 
apdengti gilių giliausio sniego, 
ir dažnai atsitikdavo, kad snie
gynai užgriūdavo, naikindami 
sodžius, užpildami miškus. Ne
žiūrint to, atsirado keli nar
suoliai, gimę ir augę kalnuoto
joj šiaurės Gruzijoj, kurie pa
siėmę laiškus į šventosios Ni
nos vienuolius ir prisikrovę 
ant psilų maisto, šiltų drabu
žių, virvių ir kitų reikalingų 
laipioti po kalnus daiktų, lei
dos į ne tolimą, bet sunkią ir 
pavojingą kelionę. Didelė žmo
nių minia ir visi Gruzinų dva
sininkai palydėję juos iki snie
guotųjų kalnų, melsdamies pa-, 
siliko apačioj, laukdami lai
mingai • jų 'pargryžtant. Dvi 
dienas ir dvi naktis lipo nar
sus gruzinai į kalnus ir tik 
trečiąjį vidurnaktį, privargę, 
nušalę, išalkę, nustoję pakelėj 
didžiosios pusės savo draugų, 
kurie nukrito į bedugnes, pa
siekė kalno viršūnę ir /pasidūz
geno' į vienuolyno' vartus.

*

vi-
nesdu persigandę vienuoliai, 

niekuomet dar šiuo metu nebu
vo į juos apsilankęs nė vienas 
žmogus; dargi aršus ingušai ir 
lipus chiesurai niekuomet ne
puldavo šiuo metu vienuoly
no. *

Per istisus devynis mėne
sius vienuoliai būdavo atskirti 
•nuo viso pasaulio. Užtat vi
durvasarį, kada aptirpdavo že
mesniųjų kalnų sniegas ir nu
slūgdavo ledynų upeliai, vie
nuolyną aplankydavo daugybę 
žmoniųi ir sunešdavo daug pi
nigų^ ir maisto, kurio užtekda
vo brolijai visiems melams. 

(Bus daugiau)

*) Raštai, I kn.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

f .v
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CHICAGOS
NIOS

Chicagiečiai entuziastin
gai priėmė La Follette

Dar nė vienas kandidatas nesu
silaukė tokio priėmimo, kaip 
La Follettas. Politikieriai nu
stebinti.

400 areštavo šokiuose

\ \ r*NAUJIENOS, Chicago, ID, ,  G

Policija sekmadieny užklupo 
šokius salėj prie 180 W. Wa- 
shington St., ir areštavo 400 
žmonių. Esu buvo rodoma ne
padorių dalykų.

Sportas
Pradžioje sekamo mėnesio Po

žėla atvyks Chicagon.

Pereitą šeštadienį Chieagoje 
viešėjo progresyvių kandidatas 
i prezidentus — senatorius Ro- 
bert M. La Follette. Jis laike 
čia ir prakalbų.

Nors jau keli kandidatai 
lankėsi čia su prakalbomis, bet 
dar nė vienas jų nesusitiko to
kio nuoširdaus ir tokio entu
ziastingo priėmimo kaip 1» 
Follette. Čia nebuvo samdytų 
šukautojų, dirbtino ūpo, nebu
vo suvarytos publikos, čia vis: 
kas ėjo liuesai ir nuoširdžiai.

Senųjų partijų politikierius 
labai stebina tai, kad jie į sa
vo kandidatų prakalbas nė 
didžiausiu triukšmu, muzika ir 
visokiomis kitomis įmonėmis 
sukviesti negali, nors, Žinbma, 
įžanga visuomet būna nemoka
ma ir dar cigarų “užfąndina.” 
O į La Follette prakalbas, apie 
kurias mažai ir garsinta buvo, 
susirinko desėtkai tūkstančių 
'žmonių — kiek tik galėjo tilp
ti svetainėn — ir kiekvienas 
užsimokėjo nuo 50c. iki $2 
įžangos. 1 ūksiančiai žmonių 
netilpo svetainėmis ir klausėsi 
La Folletto prakalbtas , darže 
per megafonų. Kiti tūkstančiai 
klausėsi ir per radio. Jei seno
sios partijos imtų įžanga, tai 
publikos visai neturėtų. Bet 
pažangieji eina ir moka įžan
gą, nes jie žino, kad tie pini
gai eina vedimui rinkimų kam
panijos, o tuos pinigus visliek 
jie patys turi sudėti. Pažangie
ji žino, kad kapitalistai ne
duos pinigų jų kampanijos ve
dimui, o jei ir duotų, tai ne
norėtų indi, nes jie žino, kad 
kapitalistai tik tada duoda, ka
da mato sau naudų. Kapitalis
tai remia ir duoda pinigus sa
vo partijoms, progresyviai gi 
turi irgi duoti savo partijai, 
jei nori, kad ji laimėtų.

Folletto prakalba buvo 
ilga, turininga ir svarbi. Jis 
paliete daug svarbių dalykų, 
bet apie tai bus plačiau rašy
ta rytoj.

Nuo dabar prasidės smarki 
kampanija už La Follette, ku
rioj ir lietuviai veikliai daly
vaus. Jau rengiama kelios lie
tuvių prakalbos La Follette 
kandidatūrai paremti.

Rytinėse valstijose Požėlai 
si kasi. Ne\varke, N. J., spalių 
3 d. įvyko ristynės. Požėla pa
guldė savo priešų Young Maeh- 
mul du kartu -Z 18 m. ir 23 
m.

Bet Chicagęs sporto mylėto
jams gal bus įdomu žinoti, jog 
neužilgo Požėla, rengiasi atjun
kyti Cliicagų. Laikas dar tik
rai nėra žinomas, bet tai .bus 
ateinantį mėnesį.

Įdomu gal bus girdėti ir tai, 
jog jis susikibs su Bancevi- 
Jiur. Kiek teko patirti, jo pir
mos ristynės ir bus su Bance- 
vičium.

Vienok apie lai bus praneš
ta vėliau.

Po svietą keliaujant
Lietuviškos staklės

Kur tik nepasisuksi, visur 
randi įdomių dalykų.. Pas p-ių 
Valeriją Vaišvilienę, 837 W. 
33 St., randasi lietuviškus stak
lės. Ji parode daug išaustų di- 
vonų ir vis audžia naujus. 
Gražu žiūrėti kai šaudyklė, lyg 
lydeka, nardo pro skiemenis; 
kojos operuoja nytis, rankom 
muštuvą su skietu ir t. p. Tai 
tikras reginys, kurį yra matęs 
kiekvienas būdamas Lietuvoje.

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

Nurseries su reputacija 
BROVVN BROTHERS COMPANY 

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

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

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

FRANK CICALA
/ 6149 So. ISacramento Avė. 

šaukite Rcpublic 5912, 
Chicago, 111.

Atsiųsime salesmaną.

Karas tarp chiniečiy
Pereitų penktadienį prasidė

jo jau nuo kiek laiko numato
mas karas tarp cbiniečių — 
tarp dviejų kastų, i kurias chi- 
i liečia i yra .pasidalinę. Tame 
kare jau dvi aukos žuvo.

Restorano savininkas Louis 
Mir.'g liko nušautas penktadie
nio ryte prie Dearborn ir Van 
Buren gatvių. šeštadieny gi 
Sai Hiin liko nušautas prie 
427 S. Clark St. Abiejuose at
sitikimuose užmušėjai cbinie- 
čiai pabėgo.

Dabar abi kastos savi naši 
llim lavonų, kad galėjus mesti 
kalti; ant sau priešingos kas
tos, bet lavono niekam neiš
duodama iki neįvyks korone
rio teismas?

šimtai cbiniečių mušeikų at
vyko į Chicago ir yra prisiren
gę kruvinam karui. Jau yra 
žinoma, kad keli žmonės, ma
žiausia penki, tų kastų vadovai, 
turės žali toje kovoje. Ir jie tų 
žino.

Policija irgi žino ir dabar 
cbiniečių distriktai yra apsta
tyti šimtais polit istų. Bet chi- 
niečiai sako, kad iiužiui int po
licijos, progų užmušėjistėms 
atsirasią.

Lifiiuviiį Rateliuose
r 1 1 - ‘ . ■ i i, . t

Lietuviai — “negeistini 
ateiviai’’

Taip raportavo valstybės sek
retorius Hughes kongresui*. 
Lietuviai žada balsuoti už 
La FoiletteZ

—z—;--------
Turbut niekad dar Chicagos 

istorijoje musų lietuviai tokio 
uolaus darbo-veikimo politiko
je neėmė, kaip šiais rinkimais. 
Kur lik nepasisuk, visi kalba 
įpie politikų. Gerai, kad žmo
nės įdomauja. Mes turime vi
sokių partijų ^žmonių, bet re- 
publikonų lur būt mažiausiai. 
Aš tūlo žmogaus paklausiau už 
ką jis balsuos. Jis sako: už I^a 
Follette’ų; kitas sako,-aš bal
suosiu už demokratus — už 
Davis; trečias sako, aš balsuo
siu už. bile kurį, tik ne už 
Coolidge. Kodėl? Atsako, kad 
Coolidge ir jo partija lietuvius 
labai pažemina ir parodė man 
sekamų dalyką, kurį ir priduo- 
du Naujienų skaitytojams. Žmo
gus taip supykęs, ir kalba kai 
tikras revoliucionierius.

Ištrauka iš “67 Cougress 
House report 4.

“Restriction oi Immigration.
“First session

“Hughes report on Immigra- 
tion .......... Buitie States.

“Riga, Latviu, Jan. 14, 1921.
“In considering the ųueslion 

of c migrante leaving the Bai
lio States it is im purtant to 
remcniber that the recent land 
k»ws in all of Itiese States and 
the pusėn t condilions have 
given to the small peasant a 
desire to cultivale the land, an 
opportunity which they have 
never be fore enjoyed. Few of 
thcse people are, therefore, 
leaving thę country, and this" 
is the class from vvhich desir- 
able emigrants have been 
drawn. The class of Letts and 
Lithuanians \vho are leaving 
are the people from the slums 
cf the cities and lovelis and 
are of an undesirable type.”

. * ¥ ^ 
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Kasto ir Leokadijos Sabo
nių muzikos studija persikėlė 
į kitą vieta. Dabar randasi po 
numeriu 3313 So. Halsted St. 
Mokiniai, daugiausia jaunimas, 
uoliai lanko lekcijas, nežiūrint 
kraustimosi keblumų. Mokiniai 
nors ir klaidžiodami visgi at
ėjo į pamokas.

* • * 
♦

šiandie Chieagoje susigrums 
apie 30 pūdų žmogienos. Tai 
yra tiek risfikų eina į arelių, 
kurie sudarys 30 pūdų svaru
mo, arba maždaug'į 1194 sva
rus. Jie pešis p. Meldažio sve
tainėj. —^Ramutis.

Prakalbos Meldažio 
svetainėj

■ ' 1 ■" "

Rytoj Meldažio svetainėj įvyks
ta pirmutinės lietuvių La Fo
llette komiteto prakalbos.

Lietuvių La Follette ’komite- 
tas šaukia visus tSidėis
lietuvius atsilankyti į svaidiias 
politines prakalbas šį utarnin- 
kų, spalio H d. vakare. ,

Šiose prakalbose bus, išdės
tyta La FoHette’o programas, 
kaip per politinį veikimų Ame
rikoje butų galima didžiai pa
gerinti didžiumos žmonių^ pa
dėtį ir kaip prašalinti daugelį 
dabartinio Amerikos surėdymo 
ydų.

La Follette’as Amerikos po
litikoje yra progreso ir tikros 
demokratijos reiškėjas ir uo
lus kariautojas už žmonių rei
kalus.

Jis tai yra tas žmogus, kurį 
lietuviai vienbalsiai turėtų 
remti šiuose rinkiniuose į Su
vienytų Valstijų prezidentus.

Prakalbose dalyvaus žymus 
Chicagos veikėjas Rodriguez, 
o taipgi advokatas K. Jurgelio
nis.

Atsilankyki t skaitlingai.
Seredoj bus tokios pat pra

kalbos ant Town of Lake 4600 
S. Wood St.

Pėtnyčioj bus dideles pra
kalbos ant Bridgeporto, Mildos 
salėj, kur kalbės visa eilė ame
rikiečių ir lietuvių kalbėtojų.

• ¥ ¥
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Padidėjo piliečiai
^iarlyno Juodžio, Lietuvių 

Piliečių Kliubo Bridgeporto, 
pirmininko pranešimu, Jungt. 
Valstijos padidėjo vienu pilie
čiu. Spalio 4 d. Leonas Geš- 
taulas;,704 W. 31 St., tapo pi
lietis. Jis buvo ant tiek pri
rengtas, kad visus jam užduo
tus klausimus puikiai atsakė ir 
kvotimus laimėjo. Lietuvių Pi
liečių Kliubas prirengia ir tu
ri tam tikras pamokas,

žmonės subruzdo imti pilie
tybes potiieras; net ir “balto
sios sesytes” (minyškos) rūpi
nasi tapti pilietėmis. Dvi buvo 
kvotimų laikyti, bet tik viena 
išlaikė, kita neišlaikiusi.

¥ ¥

APSIVEDĖ JONAS 
KONDROŠKA

Pereitų šeštadienį įvyko Jo
no Kondroškos jungtuvės su 
p-le Paulina Gorz. Jonas Kom 
droška yra plačiai žinomas ne 
tik Chicagos, bet ir kitų Chi
cagos priemiesčių lietuviams 
kaipo energingas lietuvių orga
nizacijų darbuotojas. Ilgą laiką 
jis gyveno Indiana Darbo r, Ind. 
ir Chieagoje apsigyveno . apie 
penki melai atgal. Chieagoje' 
jis patiko laimę, gaudamas jau
nų ir puikių pačių. P-lė Pauli
na Gorz pagal tėvų yra lenkė, 
bet gana gražiai kalba lietu
viškai.

Juodu apsigyveno Brighton 
Purk apielinkėj erdvingam bute, 
kurį juodu papuošė brangiais ir 
puikiais rakandais. Jųdviejų su
tuoktuvių vakarienėj dalyvavo 
didelis būrelis giminių ir drau
gų. ■

Linkiu jiems laimingo ir 
ir linksmaus gyvenimo.

—Reporteris,

“Progresas”
Kuomet Maskvos vejas “bol

ševikiškais tėziais” putė, tada 
visi musų lavorščiai su tavo ta- 
voškomis seimavo ką daryti, 
kad visi pasaulio turtai suva
žiuotų į jų kišenių. Daug jų 
nesuprato tezių ir pasiliko jų 
neišnaudoję. Bet radoisi ir to
kių, kurie jau praktikuoja ir. 
jiems gerai sekasi. Tūlas “dar
bininkų” partijos narys parda
vinėja kitų namus, o jo žmona 
užsidėjo šaltakošės su pančia- 
komis krautuvę Brighton Par
ke.

L. M. P. S. 58 kp. “smarkiai 
progresuoja.” šalčiausioj tem
peratūroj žemiau 6 niekad ne
būna; dideliausiame karštyje 
davaro iki 8 laipsnių. Tas pats 
ir su skaitliumi narių: nuo 
sikstelo iki aktetui ir vėl at
gal. lai linija, nuo kurios jo
kiu budu nuslysti negali.

Jaunų darbininkų lyga Brigh
ton parke vis gyvuoja, nors 
jos ir negirdėt. Jbs atstovus 
vis rasi ir jie visada gatavi ją 
atstovauti. Teko matyli kai ku-

(Tųsa ant 6-to pusi.)
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NAUJI
Geriausi Vaistai
Del Išnaikinimo
Blakių ir Tarakonų.

Kas nori, kad namuose nebūtų 
blakių ar tarakonų, tai užsisa
kykite vaistų, su jais prašalinsi
te blakes ir tarakonus iš jūsų 
namų. . Kaina tik vienas dole
ris bunka. Pinigus siųskite sy
kiu su užsakymu.

RAY STUMBRIS, 
Box 415, 

Centralia, III.

ŠIANDIE MENO RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

.Mino Rėmėjų Komiteto susi
rinkimas įvyks šiandie vakare, 
Mildažio svet. Visi užsirašiu
sieji nariai, o taipogi nauji, 
kdrie norėtų pasidarbuoti lie
tuviško^ meno dirvoje, yra 
kviečiami atsilankyti. Komite
to valdyba turi pranešti svar
bių dalykų. J. Vaičkaus vaka
ras nebe už kalno. Reikėtų Chi
cagos lietuviams pasirūpinti, 
kad lasai vakaras butų pasek
mingas visais atžvilgiais. Ne
pasigailėki m šiandie Meldažib 
svet. ir pakalbėkim plačiau 
apie tų reikalų. —Narys.

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pįnigus per 
Naujienų kąblegramus.

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
francuziškoYnis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. ^Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 S'o. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.__________L,.„ . ..............„J
" ■-11 ■

Atydai namų ješkotojtms
Mes pastatysime ant jusu loto gra
žų 5 kambarių murini hungalovv, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400

A. & P.CONSTRUCTION CO.
936 W. 79th St. arba, telefonuok
1320 E. 79th St. Stewurt'6584V.

iri 
nu

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

No. 19{į4. Graži suknia, lengva pa
siūti. Sukirptos mieros 16 m«etų, 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mietai reikia. 2^ yardo 40 colių ma
terijos ir 1 yardą 36 colių materijos.

No. 1872. Nupieštas piešinys per
tikrins tamstą, kad ne sunku pasisiū
dinti šią gražią suknelę. Sukirptos 
mieros 16 metų, 36, 38, 40, 42 ir 44 
colių per krutinę. 36 m-ierai reikia 
2% gardo 40 colių materijos.

No. 1926. . ....................................
ju rušiu materijų. Sukirptos 
ros 16 metų, 36, 388, 40, 42, 44 ir 46 
colių per krutinę. 36 mietai reikia 
2}/s yardų 36 colių materijos ir 2XA 
yardų skirtingos materijos.

Ne. 1967. Smagi per galvą užvel- 
kama suknelė. Sukirptos mieros 16 
metų, 36, 38, 40, 42 colių per krutinę.

No. 1916. Iš šono susegiama, nau- 
joh mados bliuzka. Sukirptos mie
ros 16 metų, 36, 38, 40, 42 ir 44 co
lių per krutinę. , 36 m-ierai reikia 
2% yardo 40 colių materijos ir 1 yar
dą karbatkų. *

No. 2105. Naktinis rūbas. Su
kirptos mieros 16 metų. 36, 38, 40, 
42, 44, 46 colių per krutinę. 36 mie 
rai reikia 3Mj yardo 36 colių materi

/87a

■ Palengvins akių įtempimą, kuris 
^esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
-regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialč 
atytla atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir auggčiau; 
Vai: 10 iki 8 v Ned. 10 iki 1 p. p-

1545 West 47th St.
Phone Boulevrtrd 7589

jos. /
Norint 

nurodytų 
paduotą 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu sų už
sakymu. Laiškus reikia adresuok

vNaujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

gauti vieną ar daugiau virš 
pavyzdžių, prašome iškirpti 
blankutę arba priduoti pa-

Lietuvių DentistMA 
naus perimi j f

Traukinta# dantą. b» rįrfcjnua 
Bridge geriausio ąu>fco. 8^ u u*® 
pleitom galima vąĮgryti 'kieū.iftusU intj- 
stą. Gai<ntuoja^ 'vi«ų »»<o darbą, ii 
žemas miisųv kalnai. Sergėkite «sv« 
dantie, kad nekenktų jūsų •veikutei.

1545 West 47tk SUeet, 
Netoli A«Lixad

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Suknia pasiūta iš dvie- 
mie-

W 30th307

LITTLE
I SPINOGPAPHS

jaučiatę kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dūmė «r>t T 
turit kataraktą ? 
turi žvairas akis?

AKINIŲ SPECIALIAI a s
l«(Fl S. Anhlaiul A v./

Kauipaa 18 gatv4« y
rte< K. otigšto virfi Pl.-4.tlz> <p-

ift •Mehariai 14, 15. 16 ir. 17.
V»lHr'» > n 9 ryto 9 vakar®.

Nedėlioj nuo 9 iki 11:3f) dieną

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or 

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susioi'ganizavimo iki šiant laikui išmokėta $248.- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,087.15.

. SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nartai pri
imami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleista# knygun už pusę kainos.

Pomirtifuai skyriai — §150,300,600 ir 1000 
PABALTOS SKYRIAI - 

$6,00, 9.00 ir 12.00 j savaitę
Del platesnių Informacijų kreipkitės Šiuo adjecm

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Street, New York, N

svarios, Šviesios, svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, Hiiininks- 

tinantig, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

\ Jums patiks jisai 
Knygutė “Ey<>Care” aiba “Eye 
Beauty”. Dykai' pareikala vus.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

Ar iums skauda galvą?
Ar Jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar.................... " ‘
Ar
Ar

Physical Health Institutą 
DR. VELONIS, Ph,

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaisių ir opera
cijų, naujausiais budais. z 

4204 Archer^ Are., Chicacu, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą..

Telephonc Lafayetle 4543

,'as kuris neturėjo ju 
sų ligos yra pasiren 
gęs duoti jums pata
rimus.
Yra labai daug kiai-

I i ngų nurodymų ir 
klaidingi} patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chinopraėtic 
ir. sužinokite apie jo 
gydymo budus, -h. yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikata.

DR. J. M. I INSLlAV. 
Chiropractor

1645 W. 47 St.. Chicago, 111.
Tel. Boulevard 7006 

Va'andoi nuo 2 po pintu iki J - .i 
kare. Nedėlioj uun 10 iki dieną

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B- Obio Chuęgo
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

riuos jos narius n<?it kareiviš
kuose rūbuose.

Vakaras
Sekmadieny, .spalio 5 d., Mil

dos seklyčioje įvyko Lietuvių 
Piliečių R. Kliubo vakaras su 
šokiais. Nors šis kliubas yra 
da jaunas, bet veiklus. Pirnia- 
sai jo vakaras nusisekė puikiai. 
Buvo daug jaunuomenes, kuri 

k smagiai šoko.
Muzika buvo Petro Sa r pa

liaus. Buvo ir dainų žemuti
nėje svetainėje. Įdomu buvo 
matyti, kad Jaunuosios Biru
tės nariai pamylėjo M. Juodį. 
Jis lig tėvas apstotas būrio, 
kuris juos vaišino ir' teikė pa
stabas gražiam apsiėjimui pub
likoje. 

* ¥ *
Rengias; prie paskaitų

Dr. Karalius jau rengiasi 
prf ■ Mokslo Draugų prelekci- 
jų. Jis tur būt bus pirmasai 
šiame sezone atidarant prelek- 
cijas. Girdisi, kad norima pa
skui t įloti tarpe 1 vai. iki 2:30 
po pietų. Tada, esą, nebus keb
lumų moterims lankyti prelek- 
eijas. Jos pereitą sezoną r il
gojo, kad laikas nepatogus, 
nr:» reikia pietus gaminti.

Dr. Karalius įsigijo sau pa- 
gelhininką, asmenyje Dr. Sta- 
navičiaus. kuris nesenai yra 
baigęs Chicagos medikalę ko
legiją. 

* * A
Netikęs darbas

Antanas. Kiisbigėlis, 3325 
Auburn Avė., turi daug ne
smagumo. Jau vienuolika mė
nesių kai jam kokis Ųii elekt
ros inžinierius suvedė dratus j 

• namus, Irt da ir šiandie negali 
naudoti. Suvestus dratus mies
to inspektoriai pripažino neti
kusiais. Kontraktorius nepaiko, 
vis prižada ir vis atideda. Jam 
pinigus sumokėjo, o žmonės 
turi aliejum šviesti. Daug gir
dėt panašių atsitikimų 'ir vis 
todi I, kad iškalno sumoka pi
nigus. 

• • A
Senas, bet geras instrumentas
Inžinierius p. Paurazas turi 

suvirsimi 150 metų senumo 
smuiką. Ji pergyveno jau ke
letą artistų, kuriems ji uždir
bo duoną. Stebėtinas instru
mentas: juo senyn, tuo geryn 
išduoda balsą. Balsas malonus 
ir gražus. Pa u ražu i' jau siūlo 
keletą šimtų dolerių, kad tik 
parduotų. Gerą smuiką kiek
vienas smuikorius nori turėti.

• * 
A

Kaip tik perskaitė Jono 
straipsnį Naujienose apie 
Westvillę, tuoj tautiškos baž
nyčios vargonininkas, p. Leo
nas Labanauskas tik sušvilpė 
ir tenai... Dabar po visų va
saros grožybių sugryžo. Jam 
patiko miestas ir jo gyvento
jai. Jis turėjęs puikias vakaci- 
jas ir nenoroms sugryžo prie 
savo tautiškos bažnyčios dū
dų. Jam pasilikti nebuvo gali
ma, nes jis ant Union gatvės 
turi laikrodžių ir vargonų 
krautuvę, kurią nėra lengva 
nugabenti. 

* ¥ 
A

Sužeidė viršininką
Brighton Park viešosios mo

kyklos, James Shields School, 
13 ir Boekwell gatvių, viršinin-, 
kas, p. Edward VVildeman, li
ko sužeistas. Einant -gatve už
gavo automobilius ir sužeidė 
keletą šonkaulių. Dabar guli 
ligoninėje. 

¥ ♦ A
Bolševikų namai

Per keletą metų, musų bol- 
ševikėliai su savo “Vilnim” 
skurdo tokioje apielinkėje, kur 
žmonės, o ypač lietuviai jau 
senai apleido ir nebenori nė 
pažiūrėti į ją.

Buvo triubyta ant visokių 
instrumentų: “pinigų, pinigų, 
draugai, duokite mums pinigų 
dėl namo”. Atsirado keletas 
lengvatikių ir sumetė po šim
tinę ir mažiau.

Jau užpirko namą Bridge- 
porto kolonijoj, manydami bą
lantį bolševizmą pagerinti. Su
siėjo rašytojai, kalbėtojai ir 
kiti prastesnieji. Visu pulku 
apstojo namą ir ėmė derėti. 
Savininkas matydamas tiek 
daug kupčių nudžiugo ir na
mas nuo $18,000 pakilo iki 
$20,000. Namą parodijų jiems 
p. pardavėjas p. Gurs
kis* Bolševikai atsivedė savo 
“mokslininką” ir kalbėtoją ta
vo rščių Žalpį. Namas suderė
tas už $20,000. Kaip tik įduo
ta rankpinigius, Žaipis parei
kalavo komišino. šie jam ne
duoda, nes jis buvo “Vilnies” 
agentas, o ne namo savininko. 
Buvo kalbama, kad nė broke
rio laisnio neturėjo, nes Ta
das Kučinskas buvo susipykęs 
ir pasakęs: “ar su durniais 
mušies” palikęs juos savo se
name ofise, tik pasiėmęs Įais
trins.

Komišino reikalauja ir Gurs
kis, nes anot jo, jis pirmas, 
būdamas legali? agentas, “Vil
niai“ namą parūdijęs, šis da
lykas pakliuvo į teismą ir tei
sėjas turės nuspręsti, kuriam 
komišinas priklauso.

Jau ir bolševikai pradėjo tei
rautis, ar kartais tarpe jų nė
ra daroma “spėsiu 1 biznis.” Ki
ti net nežino ant kieno vardo 
bus tas namas užrašytas; ar 
bent vienas pinigų skolintojas 
turės tiek tiesos, kiek įkūrė
jai Detroito House of the 
Masess, iš kurio tikrus savo 
kolegas iškraustė. —Rep.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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 
Dr. A. Montvidas.

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

— Komitetas.

Kad išrinkus geriausi prezidentą 
rengiamos prakalbos sekančiose 
vietose.

Ularninke, October 14 d. M. Mel- 
dažio svet., 2244 W. 23 PI.

Seredoje. October 15 d. ant Town 
of Lake, Krenčiaus svet. (buvusioj 
Alijošiaus, 46 ir Wood St.

Pėdnyčioj. October 17 <1. Mildos 
svetainėj, 3144 So. Halsted St. Pra
džia 7:31) v. vakare. Kalbės geriau
si kalbėtojai lietuviškai ir angliš
kai. Kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti

Lietuvių La Follette Komitetas

Cicero. — 10 metų apvaikščioji- 
mo koncertų rengia Lietuviu Rau
donos Rožės Pašelpos Kliubas iš 
Cicero. Įvvks subatoj, spalio 18 d., 
Lietuvių Liuosybės svet.. 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, Ill.Subatoje bus 
koncertas ir šokiai, nedėlioj — šo
kis. Kviečia visus.

—L. R. R. Kliubas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną diena, anksti iš ryto i savo 
namus, nraneškite tuoj i Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
RnnL'rsrd

ASMENŲ J1EŠK0JIMAI
Aš Ainilija Misiūnaitė paieškai! 

savo tėvo Mateušo Misiūno, Dau
gėliškio parapijos, švinčionių ap
skričio, Vilniaus gubernijos.

Mano adresas:
Arui Ii ja Misiūnaitė, 

1769 Roosevelt St., Gary, Ind,

ASMENŲ JIESKOJIMAI:
PAIEŠKAI! savo švogerio Juo

zapo Vingio ir Antano Gaurylaus; 
paeina iš Kauno rėdybos, Ainatiš- 
kio kaimo, Tauragės valsč. Pir
miau gyveno Chicagoje. Prašau at
sišaukti, turiu svarbų reikalų.

Jonas Kinderas
5423 Princeton Avė., Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Ąūtoinobilių 
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbi ninkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-1.3 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PAGRA2INAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

5109 W. 30 St., Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

M ()TE R IMS PR A NEŠ IMAS!

Parsiduoda Vilnonės gijos dėl nė
rinių, dažytų ir nedažytų. Kaina 
4 oz. Matka, 20c., 25c., 30c., 35c, 38c. 
ir 40c. Marškonios gijos dėl mezgi
nių ir siuvinių. Kaina 1000 yardų 
10c., 15c., 20c., 25c., 30c. ir 45c. Ne
praleiskit šios progos, nes su mano 
tavoru busit pilnai patenkinti.

Atdara kasdieną ir vakarais, nedė- 
liomis po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIA, 
504 W. 33rd St., 

1 lubos frontas

AUTOMOBILIŲ MALIAVOTOJAS

Atlieku aukštos rųšies darbų ge
rai, greitai ir už nebrangią kainų. 
Kam reikia automobilius maliavo
ti — kreipkitės.

Automobile Paini ing Shop
Prop. Joscph N. Ažukas 
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
PASIRENDUOJA šviesus 

kambarys su elektra ir maudy
ne. Yra ir garadžius.

6107 So. Bockwell St.
1-st floor

ĮIEŠKO DARBO
PA IEŠKAU darbo prie namą 

gali būti vienas ar du vaikų. 
Tu nu gerą patirimą. atsišauki t

Zofija Michalik
2310 N. Oakley Bvd. . 

Bas. front

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 10 patyrusių moterų 
sortavimui regsų.

T. GOLDMAN
1017 So. Fairfield Avė.
Netoli Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKy
VYRI)

REIKIA —
Bučerio ,turi būti patyręs, ge

ra alga.
Atsišaukite

3453 So. Halsted Št.

REIKIA AGENTŲ
Kiekviename mieste ir apielinkėje, 

didelis uždarbis, patyrimas nereika
lingas. Atsišaukite arba rašykite 
tuojau dėl informacijų.

Atsišaukite
ALBERTA CO., 

2338 W. 23 PL, Chicago, III.
------ ...........................I--------------------------

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir deli- 

catessen krautuvė. Krautuvė ran
dasi visokių maišytų tautų apgy- 
ventoj vietoj. Vieta sena ir išdirb
ta ir daro gerą cash biznį. Par
duosiu pigiai, nes turiu du bizniu.

5752 Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė su 4 ruimais pagyvenimui; 
lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgus laikus. Parduo
siu pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

4504 So. Paulina St.

PARDAVIMUI
Parsiduoda

Photograph Studio, Racine, Wis. 
Labai geroj vietoj; pagal vėliau
sios mados įrengta. Darbo yra 
daugiau negu galima apdirbti. Par
davimo priežastis svarbi. . Kaina 
žema; rašykite.

J. H. Philip,
310 Main St., Barine, Wis.

PARDUODU delikatesen ir gro- 
sernę. Geras cash biznis, naujas 
siakas, geri “fikčeriai,” ilgas lysas, 
4 kambariai gyvenimui, pigi rcn- 
da, nepraleiskit Šią progų, gausite 
bargenų.

5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI valymo ir da
žymo su Hoffman prosymui 
mašina, elektrine siuvimo ma
šina, geroje vietoje, pigi ren- 
da su lysti.

5110 So. Halsted St.

EXTBA BARGENAS! Parsi
duoda bučernė ir grosarnė. Ge
ra vieta tarpe visokių tautų 
apgyventa. Biznis daromas ge
ras. Priežastis pardavimo liga.

3156 Wallace St.

PARSIDUODA LENTYNOS, tin
kamos dėl groserio, bučerio arba 
kokios kitos krautuvės. Parduosiu 
labai pigiai.

šaukite;
Tel. Lafayette 3094

PARDAVIMUI groseris ir kitų 
smulkių daiktų krautuvė, labai ge
roj biznio vietoj, biznis išdirbtas 
per 25 metus ir nešantis gerų pel
nų. Priežastis pardavimo — einu į 
kitą biznį.Biznis turi būt parduo
tas į trumpa laikų. Pasiskubinki!. 

3423 So. Halsted St.
• Phone Boulevard 7668

GBOSEHNe pardavimui, pir
mos klesos, sena įstaiga, prie 
gatvekarių linijoj, 5 metų lysas, 
renda $45, yra gyvenimui kam
bariai. Agentai neatsišaukite. 
2862 W. 38 St. Tel. Lafayette 
6455

PARDAVIMUI Dry Goods 
krautuvė, labai geroje vietoje, 
nėra kompeticijos ,sykiu ir na
mas, dėl informacijų pasimaty- 
tykit su savininku, 4815 W. 63 
St., Phone Pro^pect 8124.

NAMAI-ŽEME
’ NAMŲ BARBENAI

6312 So. Western Avė.
Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, KAR
MAS, BIZNIUS ir tt. Mos 
turime didelį pasirinkimą Na
mų,' Lotų, Marąuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

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

Tel. Prospect 2102.
—--------------->

PARSIDUODA 40 akrų farma, 25 
akrai išdirbtos, 15 akrų jauno miško, 
6 kambarių namas; akmenio pamatas 
tvartai 50x32, 22 galvos galvijų, vidui 
tvartų pašaro sudėjimas (12x24) ce-» 
mentines grindys ir pamatas, ir kiti 
naujausios mados įrengimai. Kitas 
budinkas visokiems kitiems reikalams 
20x56, vėjinis motoras (melnyčia) 
vandeniui pumpuoti.

CHARLY CARLSON 
5802 Wentworth Avė., Chicago, III. 

Tel. Wentworth 1514.

PARSIDUODA arba apsimaino 2 
flatu mūrinis namas South Sidėj 
po 5 ir 6 kambarius ir 2 flatų po 
5 kambarius medinis namas, Briffh- 
ton Parke; elektra, maudynės. Mai
nysiu ant loto, automobilio, bu- 
černės arba kokio kito biznio.

J. LEPO
722 W. 35th St.

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
arba mainysiu ant biznio ar kito
kio namo. Nupirksit pigiai, nes 
man dauginu toks namas nereika
lingas. Kreipkitės prie savininko.

5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI Ncfrthwest 
Side; tuščias lotas, labai geras, 
yra suros, vanduo, gasas ir ce
mentiniai šalygatviai, viskas 
apmokėta. Galima statyti namą, 
parduosiu pigiai. Rašykit j Nau
jienas, Box 570

NAMAI-ŽEME
BUNGAL0W

4 kambarių bungalow, 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 j mėnesj, 
įskaitant palūkanas, labai pigiai už 
pinigus.

M. PETROWSKIS,
17 E. 61 st St.

Phone Normai 7691

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

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

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

Phone Normai 7691

REIKIA mažos farmos kur 
nors į rytus nuo Mississ. upės 
mainais į mano parinktoj Chica
gos apielinkėj tuščią nuosavybę. 
Naujienos Box 569

ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS 
DOLERIŲ

Nupirksi 2 pagyvenimų namą, 
4—«4 kambarius; yra elektra, aukš
tas beisincntas, rendos $40. Savi
ninkas mainys ant bile kokio biz
nio, priims lotus už pirmą jrnokė- 
jimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St., CJiicago

Tel. Bouleyard 9641

PADDAVIMUi nuosavybė, 50 
pėdų, sekamas nuo kampo, prie 
Cicero Avė., netoli Western Ele
ctric, puikus bargenas, pasikal
bėkite su savininku. Box W. 
463

PRIIMSIME staką arba bo
nus mainais į biznio lotus, gero
je apielinkėje, rezidencijos ir 
gatvekariai, galima statyti na
mus. Parduosime po vieną arba 
daugiau. Kaina labai pigi. Ta 
yra kam nors labai gera proga. 
Naujienos, Box 568

PARDAVIMUI 5 kambarių 
bungalow, medinė, ir lotas. Na
mas moderniškas.

MRS. KURT, 
6819, S. Rockwell St.

""lOKYKLOS
z— ... — --------- «

Specialiai Kursai. Dress- 
inaking ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE.

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

M. E. HUTFILZ, Manager 1

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystis Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinis Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

1 ------- -

AngįU Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystes, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. -33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobiliu 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas ko) 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison Si

VYRAI, mokykitės barberystės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
su katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomėt mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wclls St., Chicago, III.

DRAUGUOS IR
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY- 
ST£S Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3281 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Carney, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Ičdin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
riienė.

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23v<t Place.
LIKTITVtAKOS TRATU. DR A UGVS 

TĘS KUTĄ No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
rrvond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn/Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas m-ėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimam® 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. -Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimanvi visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 n?, amžiaus.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chcsterfield 0498; padėjėjas 
.1. Chcrnauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Te). Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State si., Te). Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107. st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų ŠS. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metama: Pirm. 
J. Mickevičius, 856 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
Čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis. 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. .1. Valdyba 1924 m.: pirm’. 
J. Motuzas 4806 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškeyičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Sųuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
BaceviČia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tum-kevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2851 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackis 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 

‘S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
SusiriiJ’imai laikomi kas mėnuo 
antrą se nadienį 1-mą vai. po pie-< 
tų J. Maur.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 8018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, TU., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus. 840 W. 33rd St.: padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St.

DRAUGUOS IR
___ ORGANIZACIJOS___
SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 

Chicago, III., Valdyba 1924 metamai 
Pirmininkas Thomtis Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo« 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš.

• Julius Raceviėia. 3326 Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 ir?.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckig 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
cli’elS 162 G N. OaYcley RlvcL; £in. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 I>eMoyne St.; iždo 
globojai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th P); Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Jnršis. 2612 \V. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doiig- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 ,W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendencd Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Sim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union a v. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salčj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimcros Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka Vincas Balsesučia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmų šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai

• nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 8339 S. Union Avė.; ižd. 
J. žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m1.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot,• rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadieni kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon K lep
šis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richm’ond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus.


