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; Fūllette tikisi 
laimėti rinkimais

♦ I • , ,

RepublikonŲ-Demokratv tvarka
THIS IS A BUF1 dOB-BOT THE. 
PE.OPL&. WILL FALL FOR IT- 
4THEY ALWAY« DO ! <T~~

Republikonaiįvartoja klas
tas prieš progr. kandidatą
Franci ja pasilaiko teises reika

laut iš Rusijos skolų
1U BUILD MY 

LOVVN FROM 
Į NOjW Qn/

La FoHette’as tikis di-1
dėlių laimėjimų

Rytų valstijos jį taipjau stip
riai remia kaip ir vakarinės

spalio 29

nomis N:iw York o valstiją, pro
gresyviųjų kandidatas į pre
zidentus, senatorius La Folle- 
tte’as sako, kad rinkimais pro
gresyviųjų tikietas rytų valsti
jose laimėsiąs taipjau stipriai, 
kaip ir vakarinėse valstijose, 
kurios pilnai stoja už progre
syviųjų kandidatus — La F0- 
llctte’ą ir \Vheeler’į.

Visur, kur Uk jįa Follęttg’ui 
teko pasiekti ir kalbeli, jis ra
do žmonėse didžiausio pritari
mo.

nes turėjo 
givsyviųj ų 
aiškinimus, 
siekias, jie

“Vienintelis skirtumas tarp 
politinių žmonių pažvalgų ry
tuose ir vakaruose — sako La 
FoHette’as — pareina iš to, 
kad per trisdešimt metų pro
gresyvieji savo domę koncent
ravo vis į vakarus. Bet štai 
dabar ir rytuose, kur tik žmo- 

progos išgirsti pro
kalbei jus ir jų 
ko progresyvieji 

visur buvo priima
mi su didžiausiu entuziazmu. 
Rytų valstijų žmonės mato 
taip jau aiškiai, kaip kad ir 
vakariečiai, jogei monopolių 
sistema vis labiau jų ekonomi
ni gyvenimą pavergia, vis 
jiems daros sunkiau ir sun
kiau galą su galu sudurti. Ir 
kai tik jie tatai pamato, jie 
ima suprasti, kad vienintelė 
jų išsivadavimo iš ekonominio 
pavergimo viltis yra įvykdy
me reformų, kurių įvykdymo 
dabar siekias progresyvusis ju
dėjimas.”

šį vakarą La FoHette’as kal- 
Schenectady, rytoj Bosto- 
o paskui baigs savo kas** 

prakalbomis — penk-
ne, 
pamją 
tadienj Pittsburge ir šeštadie
ni Clevelande.

FoHette’as atvirai ir,tiesiai pa
rakė. kad “šiandie pasaulį val
do J. Pierpont Morgan’as savo 
auksu, ir Standard Oil kompa
nija (Rockc-'fcMeris) savo alie
jum.“’

Pabaigė ekonominį 
Ruhro evakuavimę

Apie 30,000 vokiečių geležinke
lių darbininkų, okupantų pa
šalintų, grįžo darban

PARYŽIUS, spalio 29. — 
Premjero iHiErriot’o duotu Lon- 
dono konferencijoj prižadėji
mu, Francija pabaigė visąi 
ekonominį Ruhro ir Rein lando 
evakuavimą. Visos visuomenės 
ir privatinės įstaigos sugrąžin
ta vokiečiams. Apie 30,000 vo
kiečių geležinkelių darbininkų, 
kurie buvo Okupacinės frančų- 
zų vyriausybes pašalinti, da
bar atgal sugrįžo' į savo vie
tas.

Karo reparacijų komisija 
vakar pranešė, kad dalis Da- 
vvos’o programų, liečianti ‘grą
žinimą vokiečiams '(ekonominės 
vienybės, tai yra ekonominį 
Ruimo krašto .evakuavimą, ta
po išpildyta.

Baisi traukinio gazo tan- 
i ko ekspliozija

Penki pasažieriai užmušti, tarp 
jų rusų duchoborų viršinin
kas.

Republikonai klastom ko 
vo.ia prieš La Follette’ą

Išleido pamfletą, kari 1 ntero- 
nu pastorių konferencija va
dina “begėdiškiausiu politi
niu šantažu”

Republikonų partija, kuri 
atstovauja didžiajam Amerikos 
kapitalui, besistengdama šiais 
rinkimais nugalėti pavojingiau
si savo priešą La Follette’ą, 
p r i ešr i n k i m i nė j kam pa n i jo j
vartoja ne' tik Wail stryto mi
lijonus “tepimui,” bet ir klas
tą. .Jie išleido milijonais ek- 
zempliorių pampletą, kuriame 
įvairiais budais stengias dis- 
krediltiol La Follette’ą, ir ant 
pamfleto padėjo parašą: “An 
exposition of La Follette’s 
court plank before the invest- 
igating committee of Chicago 
iLutheran Pasterai Conference”.

Tą pamfletą republikonai ne 
tik skleidžia žmonėse, bet iš
siuntinėjo visiems Amerikos 
protestonų pastoriams, norėda
mi parodyti, kad pamfletas ne
va išleistas , Luteronų pastorių 
konferencijos. Be to, jis buvo 
išspausdintas dar republikonų 
laikraščiuose parodyti žmo
nėms, kad neva liuteronų pa
storiai priešingi La 
išrinkimui.

šitą republikonų 
kėlė aikštėn patys
pastoriai. Patsai Luteronų Pa
storių Konferencijos preziden
tas, Rev. Paul Lueske, paskel
bė, kad pastorių konferencija 
nieko bendra su tuo pamfletu 
neturi ir vadina jį “begėdiš
kiausiu politinio šantažo pada
ru.”

Follette’o

klastą iš-
liuteronų

suims
PRAKALBOS CICERO

Ketverge, Spalio 30 d., 7:38 v. v.
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

Apie besiartinančius prezidentinius rinkimus ir 
abelną darbininkų judėjimą Europoj.
Kalbės P. Grigaitis ir Dr. A. Montvidas 
Prakalbos bus labai svarbios, kokių Cicero lie
tuviai jau senai nėra girdėję. Todėl atsilanky
kite į jas visi.

— LSS. VIII RAJONAS

ProgresyviyjŲ — La Follette’o —
I 4 »
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Francija pasilaiko teises 
Rusijos skoloms

Pripažindama sovietų valdžią ji 
pareiškia^ k n d- caro skolos 
francuzanifs turės būt išly
gintos '

Rusijos “priimtas su 
pasitenkinimu,” sako

PARYŽIUS,' spalio 29.
Francijos pripažinimas de jure 
sovietų 
dideli ui
gautas iš Maskvos atsakymas. 
Sutikdami su Francijos pasiū
lymu sovietai žada tuojau at
siųsti Paryžiun delegaciją 
“draugingai susitarti” esan
čiais ’ tarp abiejų valstybių 
klausimais/'
Francija pasilieka sau teisę 1 
reikalauti iš Rusijos skolų
Pripažindama sovietų Rusi

ją de jure Francija ločiau pa
reiškia, kad ji neatsisako nuo 
savo teisių reikalauti priklau
somų franeuzams skolų. Savo 
notoj Francija sako:

Pranešdama jums apie tą 
pripažinimą, kurs betgi negali 
kliudyti jokių padarytų ir 
Francijos pasirašytų konvenci
jų ar sutarčių, 'Respublikos 
va>ldžia tiki į galinrrtybę bend
ro tarp abiejų kraštų susitari
mo, kurio pradžia yra diploma
tinių santykių atsteigimas.

“Tuo,, atžvilgiu turi būt 
prantama, kad ji ryškiai 
zervuoja Francijos piliečių 
sės skoloms, kurių iš jų
traukė prieš tai buvusi Rusi
jos valdžia, -.. skoloms, kurių
respektavimas yra garantuo
tas bendrais teisių principais, 
kurie mums yra tarptautinio 
gyvenimo taisyklė. Tos pačios 
rezervacijos 'liečia atsakomy
bes, kurių Rusija prisiėmė
Franci jai nuo 1914 metų”.

su- 
re- 
tei- 
už-

Nuo gazij pamišą mirė 
keturi darbininkai

Penkiolikę kitų, taipjau pami
šusių, randa?! lentingoj pa
dėty ligoninėj

Pilietinis karas Kinuose 
tebesitęsia toliau

Pekino vadai bando sutaikyti 
generolą Vu su paėmusiu Pe
kiną generolu Feng’u

MUŠTYNĖS RUSŲ BALIUJ.

MISHAWAKA, Ind., spąl. 27. 
— Praeitą sekmadienį į rusų 
stažčiatikių bažnyčios kleboni
ją kame buvo “balius,” atėjo še
šiolika portugalų, norėdami ir 
jie kartu su rusais pasilinksmin
ti. Rusams neprašytieji svečiai 
nepatiko, ir prasidėjo muštynės. 
Trys rusai buvo peiliais subady
ti, vienam pirštas nukąstas. 
Popas Joseph S\viedrov [ ? j 
taipjau peiliu bakstelėtas. Bet 
portugalus jie vistiek nuveiks L’ 
išmetė laukai;

VANCOUVER, Britų Kolum
bija, spalio 29. Netoli Far- 
rcn stoties Canadian Pacific 
gelež i u keli (> pa sažieriniame
traukiny įvyko gazo tanko 
ekspliozija. Ekspliozijos buvo 
užmušti penki žmonės, tarp jų 
Britų Kolumbijos legislaturos 
.rnrys .L Mackie ir rusų ducho- 
Morų kolonijos viršininkas Pet
ras Verigin’as. Trys kiti už* 
muštieji dar nepažinti. Sužeis
tų pasažierių rados vienuoli
ka, kurių keletas pavojingai 
užgobti.

Ekspliozija įvyko pirmos 
klases vagone, uždegdama jį 
ir visąi sunaikindama.

Canfcdian Pacific geležinke
lio valdininkai mano, kad eks- 
plioziją kas nors tyčia pada
ręs. Jie spėja, kad veikiausiai 
kas ners iš sąmokslininku no
rėjo nužudyti duchoborų vadą 
Veriginą. Kuo geležinkelio val
dininkai remia tą savo spėji- 
jtuL nežinia.

NOBELIO DOVANA Už NUO
PELNUS MEDICINOJ SUTEI
KTA PROF. EINTHOVENUI

NE!W YOiRKAS, spaliu 29.- 
Slandard Oil kompanijos che
minėj laboratorijoj Bayway, 
N. J., užsinuodijo “pamišimo 
gazu” apie dvidešimt laborato
rijos darbininkų. Keturi iš už
sinuodijusių jau mirė, kiti pen
kioliką pamišusiųjų randasi li
goninėj kritingof padėty. Dak
tarai, kurie tuos ligonius pri
žiūri, visai nežino, kas 
yra, ir kas Jie gazai, 
užsi n uocĮi j ęs žmo gus
proto pamišimą.

la liga 
kuriais 
gauna

KOREIS
Chifcago ir apielinkė.—- Šian

die gražu, nors truputį debe- 
sluota; maža atmainos tempe
ratūroj; didėjęs pietų vėjas.

Vakar vidutinai temperatū
ra siekė 620 F.

Šiandie saulė teka 6:19, lei
džiasi 4:48 vai.

PINIGU KURSAS
■■■» m B, *

Vakar, spalio 29 d.„ užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 'do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: \

Anglijos, 1 sv. sterlingų   $4.50 
Belgijos, 100 frankų ........... $4.80
Danijos, 100 kronų ..........  $17.23
Italijos, 100» lirų .......... '........ $3.32
Francijos, 100 frankų ...... •... $5.22
Norvegijos, 100 kronų ...... $14.27
Olandijos, 100 florinų ........... $29.36
Suomijos, 100 markių :.......... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.63
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.24

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

nn irATm-.A «nxnnNaujienas Lietuvos litų kursas skai-DE VALERA VĖL AREŠIUO- tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip 

50 ‘ 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
t Norint pasiųsti telegramų •— dar 50 
centų daugiau.

TAS ULSTERY

LONDONAS, spalio 27. — 
Airių respublikininkų vadas 
Eamon Dc Valera vėl tapo 
areštuotas, kai jis rengėsi kal
bėti viešaĮme susirinkime Ldn- 
dondery. Jis bus atiduotas teis
mui Belfaste, kaltinamu dėl 
laužymo Ulsterio ramumo* re-

litu 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų ■

.... $5.50 

.... 10.50 

.... 20.75 
r.. 31.0d 
.... 41.25 
.... 51.50 
.... 61.75 
.... 72.00 
.... 82.25 
.... 92.50 
„ 102.75

PEKINAS, Kinai, spalio 29.
Daroma pastangų ramiu 

budu sutaikyti pašalintąjį Pe
kino valdžios karo vadą Vu 
Pci-Fu su buvusiu jo pavaldi
niu, dabar paėmusiu Pekino 
valdžią j savo rankas “krikš
čionių” generolu Fieng Ju- 
Hsiangu. Bandymą sutaikyti 
daro generolo Vu draugai, lė
čiau abejojama, ar tatai pasi
seks.

Prezidentas Tsao Kun, sako, 
pranešęs generolui Vu, kad ge
nerolas Fong, kurs pašalino 
Vu nuo karo vadovybės norįs 
tartis, o ne kariauti. Gcn. Vu 
betgi atsakęs, kad jis esąs pa
siruošęs Iartis ir taikytis, bet 
tik tada, kai Pekinas busiąs jo 
rankose. «

Mandžurijos kariuomenė 
užėmė Luančau

Mukdeno kariuomenė, nuvei
kus Čihli jėgas, užėmė Luan- 
čau’ą. čihlįečiai, pasitraukę, 
įsitaisė naujose pozicijose* ties 
Lutsi kanalu.

BENO, Nevada, spalio 27.-* 
Ties Virgin upe, pietinėj Nc- 
vado.s valstijoj daly, tirinėto- 
jų partija atrado palaidotus 
ijznoves miesto griuvėsius. 
Griuvėsiai tęsias išilgai paupio 
apie šešias mylias. Atrasta 
daug parašų ant akmenų, tūks
tančiai indu skeveldrų ir kito
kių priešistorinių daiktų.

STOCKHOLMAS, Švedija, sp. 
28. — 1924 metų Nobelio dova
na už nuopelnus medicinos srity 
taper pripažinta Leydeno univer
siteto profesoriui Dr. Vilimui 
Einthoven’ui. Profesorius Ein- 
thoven’as išrado taip vadinamą 
“kardiogramo” mechanizmą, 
kuriuo galima nuimti Junta
muosius paveikslus, parodančius 
žmogaus širdies veikimą.

LONDONAS, spalio 29. — 
'ries Hebridų salomis pasken
do žvejų laivas Anida. Dešimt 
žmonių prigėrė.

Bijo antisemitiniy riaušių 
Jassuose

Studentas, užmušęs policijos 
viršininką, ir 15 kitų jo sėb
rų areštuota

BUGHARESTAS, Rumunija, 
spalio 29. Vyriausybė, grie
bėsi visų atsargumo priemo
nių, idant užbėgus už akių fa
šistinėms riaušėms prieš žy
dus, kurios gali kilti per lai
dotuves užmušto policijos vir
šininko Jassuose. Policijos vir
šininką nušovė, vienas fašistų 
studentas vardu Condreanu, 
priklausąs antisemitinei stu
dentų organizacijai. Užmušė
jas, taipjau penkiolika kitų 
universiteto studentų, areštuo
ta.

'" " ' ’ ' ....................................‘

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

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

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

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

50 CENTŲ
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 APTIEKĄ, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
' 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Specialia Bargenų Išpardavimas
Lietuvių Krautuvė kuri 

duoda teisingų patar
naut.

Vyrų naujausio sty- 
lio overkotai nuo

Siutai 
dabai’
Siutai 
irių 
Iki

Vaikų overkotai 
nuo

Specialus kainos ant siutų 
ir overkotų.

vienų kelnių $18.50
dviejų kcK $24.00

$45.00
$14.00 

ir aukščiau

$9.00 
ir aukščiau 

»> >
Ateikite persitikrinkite apie -mu

sų teisingą patarnavimą.

Stanley's Mens and Boys Clothing Co.
Buvęs Ch. Martinkaus Storas

1822-24 So. Halsted St.

dainos mus priverčia, atsiminti 
savo gimtą šalį “kur prakaitas 
aplieja žmones yasaros sun
kių darbu”... “Laisvoj Lietuvoj” 
besiklausant Vaičaičio eilių: “at 
simenu, kadį' į guolį saulutę 
prašo vakarai ir gieda lietuviai 
varguoliai, nes užbaigti dienos, 
įarbai”.., taip rodos ir matai 
dainuojančius lietuvius grįžtam

Dzimcizi-Drimdzi”.

Kokie Jūsų 
Pageidavimai?

1 Turėti pinigų pirkiniui ar budavojinuu namo?
2 Nusipirkti puikų automobilių?
3 Leisti vaikus j mokslų?
4 Eiti pačiam į biznį?
5 Keliauti po gražias vietas?
6 Pasiliuosuoti nuo sunkaus darbo?

Bile vienų iš augščiaus minėtų pageidavimų 
ar net ir keletą iš jų, gali lengvai įkunyt prisi
dėdamas prie -v

Naujienų Spulkos
Ar nebūtų malonu, kad vienų dienų pašauk

tų jus kas-nors ir sakytų: “Štai yra čekis dėl Jū
sų sumoj $5,000, pasiimk jį?” Ir jus paimtumėt 
tų čekį net netikėdamas, kad tiek Jus kada nors 
gausit. Tai be abejo butų malonu.

O tai yra galima. To gali pasiekti kožnas 
žmogus: senas ar jaunas, vyras ar moteris — 
kožnas gali pasiekti savo sieki ir aprūpinti savo 
reikalus ar savo pageidavimus.

Nėra lengvesnio, patogesnio ir tikresnio bu
do gauti sau pageidaujamų čekį lyg ir nejuš- 
čioms, kaip prikjausant prie NAUJIENŲ SPUL
KOS. Štai yra keturi skirtingi budai, kaip lik
ti turtingu i 3, 4, 6 ar 11 metų. Pasirinkit viena 
iš sekamu:

BUDAS A
į apie 11 metų mokėdamas po:

$0.63 į savaitę gausi..................................$500
$1.25 į savaitę gausi................................... $1000
$2.50 į savaitę gausi ................................... 2000 i
$6.25 į savaitę gausi...........,....................... 5000 !
$12.50 į savaitę gausi............. ,................  10000 i

BUDAS B
Į apie 6 metus mokėdamas po:

$1.25 į savaitę gausi............. ;......................$500 j
$2.50 į savaitę gausi.....................................1000 į
$5.00 j savaitę gausi................................... 2000
$12.50 į savaitę gausi.................................  5000 Hi

($25.00 į savaitę gausi ..................  .10000 |!
BUDAS C

“Jovalo” muzika ir 
dainos

«, 11 , , ■ ■ > 
——■' -

“Daimdzi-Drimdzi”. Vodevilis 
paįvairintas muzika ir dainomis. 
Pirmosios programos dalis “Jo
valas” talpina savyje daug liau
dies dainelių ir originalių A. 
Vanagaičio kompozicijų. Pir
miausiai, susitikus visiems 4 
artistams: Dikiniui, Olšauskui, 
Dineikiui . ir Vanagaičiui, dai
nuojama graži patriotinė daine
lė “Leiskit j tėvynę”. Toji dai
nelė stačiai užžavi publiką, nes 
artistai jausmu ją išpildo.

Kad pašalinti ilgesio ūpą, tuo 
pasigirsta linksma liaudies dai
nelė: “Aš išėjau į girelę volun
gių .šaudyti...

Su ta daina, jarlilika atgimsta 
ir pmšo kartoti. Artistai tuo 
“atsigauna” ir ‘užtraukia saVo 
“himną
Tai dzukiu liaudies dainelė, ku
rios vardu artistai vodevilį “pa
krikštijo”... Prie tos mdiodijos 
artistai sudarė savo .—“alkio”— 
žodžius.

Kiek pailsėjus, artistas Ol
šauskas pritariant kanklėms su
dainuoja 3 dainas: “Paklausy
kit jus lietuviai”, “kur Nemu
nas ųr Dauguva” ir komiška 
“Kudliau, kudliau eik namo”... 
Tos dainelės labai ga ažiai skam
ba ir publikai begalo patinka. 
Pasibaigus dainoms, įeina komp. 
Vanagaitis ir daro i-epeticiją, su 
Olšausku dėlto pat vakaro pro
gramos, trijų solo dainelių. Pir
miausiai dainuoja “Dzūkų kraš
tą”, dzūkiška tarme. Graži, 
liūdna dainelė klausytojui pri
mena Dzūkiją, kurios didę dalį 
laiko*lenkai užgrobę. AnUa dai
nelė, seka “Godelės”. Tai lyriš
ka dainelė. Tas abi daineles iš
pildo Olšauskas, o pianu palydi 
komp. Vanagaitis. Po to dainuo
ja pats kompozitorius apie “Li
tus” Tai lietuviškų pinigų Mai
nei®, kuri kiekvieną klausytoją 
suįdomina kaip... tūkstančiai li
tų paplito””;..

Pabaigoj, sudainuoją Bulbie- 
nė ariją iš “Traviatos’’, “Aplei
siu! tą kraštą, kur tiek kentė
jom”... ir ‘Aš mergytė kaip ro
žytė”. Taip ir baigiasi “Jovalas” 
su “lietuviška polka”. (Dineika 
ir Vanagaitis).

Viso “Jovale“ išpildoma 11 
dainelių. Jos visos taip įdomiai 
nupintos, kad žiūrėtojui tos dvi 
valandos visai nenusibosta. Ar
tistai visą laiką ruošiasi prie 
koncerto ir besiruošdami išpildo 
ištisą programą krėsdami viso
kius “šposus”...

“laisva Lietuva”

Baigiasi “L. L.” su hWųo pas- 
kųtįiniai« žodžiais: “tegul, meilė 
Lieluvos dega musų širdisė”...
•Tokia maželaug muzikali ap

žvalga “Dzimdzi-Drimdzi’f Vo
devilio. Ji sutvarkyta koir.p. 
Vanagaičio ir labai sumaniai ir 
grąžai. Išeina tą.ip: jei atimsi, 
bus maža, jei pridėsi—d'aug. Ar
tistai, nors nėra dainininkai, 
het sudainuoja labai gražiai ir čtas po vasaros sunkių darbų— 
tos dainelės klausytoja nuneša į norisi būti kartu su jais, tas 
Tėvynę Lietuvą. Reikia pašte- daineles dainuoti ir klausytis 
lieti viena: visos dainelės pi ims-(“kaip tąsyk vaipaš slinkiai gąu* 
na mums Lietuvą ir žadina džia ir užginlčt toli toli”... 
tautinius jausmus. Tai didis 
nuopelnas /‘Dzimdzi-Drimdzi”.

Belieka linkėti gerb. artis
tams, kad jų daribas neliktų Jie 
vaisiaus.

Kompoz. A. Vanagaičiui ver
tėtų suruošti keletą koncertų 
Chicagoj, nes, kaip teko girdėt, 
atsivežė daug naujų dainų. Mes' 
pasiilgom naujų dainų ir nėra 
kas gamintų. Tumlami tokį ‘ 
gabų miuliką, mes6 privalėtume: 
pasirūpinti, kad jjs musų, taip 
trumpu laiku neapleistų.

Viso “Dzimdzi-Daimdzi” misi
ja, musų visuomenei suteikia 
daug daugiau naudos, negu ki-Į 
tos misijos. Tai yra bepartyvis 
menas, kuriuo gėrisi kiekvienas 
lietuvis. Jis taikomas musų dar
bininkėliui, kad anas atėjęs į 
tokį Vodevilį galėtų pasijuokti 
iki sočiai Ir išgirsti gražių dai
nelių, kurios apdainuoja jo gim
tą šalį — Lietuvą, g Muzika i V

i

e

f apie 3 metus suvirš mokėdamas po:
$2.50 į savaitę gausi............ ..r.................... $500
$5.00 į savaitę gausi.......... ......................... 1000
$10.00 į savaitę gausi ...........   .,... 2000
$25*.00 į savaitę gausi ........   5000
$50.00 į savaitę gausi ...............................  10000

BUDAS D
J apie 6 metus suviršum mokėdamas po:

$78.00 sykiu įmokėjęs gausi.......................... $100
$390.00 sykiu įmokėjęs gausi ... .................  500
$780.00 sykiu įmokėjęs gausi ..................... 1000
$3900.00 sykiu įmokėjęs gausi..................... 5000
$7800.00 sykiu įmokėjęs gausi.................  10000

Apsvarstyk šiandien, kūris būdas jums pri- 
einamesnis ir nieko nelaukęs pradėk.

Naujienų Spulka
Jkorporuota ąnt $1,000.000.

Po valdžios kontrole.
V. MlįEIKA, Sekretorius

1739 So. Halsted Str., Chicago, III.
Atdara dieną ir .vakarais iki 8tos valandos.

m ii iii y Ji I' .... . '■
<*" I

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visų skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tube«

Hoapital aizk, $3.00

PRAŠO BALSUOTI “YEŠ” UŽ 
“GANAU LEASE” BALOTĄ

Lapkričio 4 dieną, Chicagbs balsuo-* 
bojai turės progą balsuoti už išrehdą- 
vojrmą kanalo kuris padidintų vande
nų Sujungimą su tolimesniais miestais. 
Dabar tas kanalas kad ir yra, be ne
turi didelės vertės . Dideles privati
nes kompanijos nori išrendavoti.nuo 
valstijos ir paversti tą kanalą nau
dingu visiems gyventojams. Prašo, 
kad piliečiai balsuotų už tai, kad tas 
kanalas butų išrenduotas.

(Apskelbimas)

.... '

au atėjo Kultūros
No. 9.

Kaina 30c. 
jaukite Naujienose 
1739 S. Halsted St.

Tiesa: “gražu, gražu mus 
Lietuvoj ”... * pakartoj a Vaidila... 
Ašaros skruostus vilgo kaip' jis 
kankles skambindamas dainuo
ja : “Vilniaus miestas sostapilė 
kur Vilija teka gili”... Vilnius, 
Vilnius! Kada ji atgausime?!—

“Lietuva”, sako “Kareiviui”: 
“Tik tada kardą nukalsite į ark
lą, kada nei vieno priešo nebus 
ant mano žemės!”...

Taip, mes nesudėsime ginklo 
iki tol, kol neatgausime savo 
sostinės Vilniaus!

—ris-dur. j

U S 4

NOREDAMlį
| PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- L 
■ NYTI VISADOS KREIPKITĖS* 
| PAS MUS. TAS JUMS B 

ANT NAUDOS.

. FABIBNP CQ
r

809 35tli SI.. Chicago į
Tel. Be kva!d 0611 ir 0771 ;

PADAROM PIRKIMO IR PAR. n
. DAVIMO RĄSTUS. h 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
o Parduodam Laivakortes. * ;

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir |>aseknringai chroniškas Ilgas. Taip

gi gerkles, nosies, akr“ 71-"’-------- -.i-n-s- »_<—i-,
sulį, skaudulius senus Ir teumati

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.1 ‘ ,

Turimo specialj skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir protiški} li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

ių, plaučių, kepenų, skilvio, ipkstų, širdies du- 
.— _—-------Ir reumatizmą, r1 * i

’piri gydome su pasisekimu ta^ ligas, kurios buvo kitų specia
li pažintos neišgydomos.' ‘ ‘ ,

Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.
Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Di visi ori St., netoli Ashland Avė.

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

ligonius, kurie negali ateiti j biurą, 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 iv nuo 6 iki 9 

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

i

“PANEVĖŽIO BALSAS"
1924 m. la.sario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti laikraštis “Pane

vėžio Balsas”. Eina į savaitę kartą. “Panevėžio Balse” smulkiau
siai rašomo apie Panevėžio miesto ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio miesto ir apskrities, užsisakykite 
“Panevėžio Balsą”, viską žinosite kas dedasi Jūsų tėviškėje, nereikcs 
ir laiškų rašinėti, taipogi užsakykite “Panevėžio Balsą” savo gimi
nėms, gyvenantiems Lietuvoj.

‘^Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, pusei metų 1 doL,^ėC;
“Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, metams 2 dol. 50c.
Lietuvoj pusmetis ..............................................................  6 Litai

■„ Lietuvoj metams ..........................    12 Litų
Pinigus siųsti per Uetuvos KREDITO BANKĄ PANEVĖŽY.
“Panevėžio Balso” redakcijos ir administracijos antrašas:

"PANEVĖŽIO BALSAS",
JLhisvės Aikštė 1 No., Panevėžy, Lithuairia.

========S&5į^3:------------ -------- ------------------------------

%

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1117
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlips rytą: 
3335 Sb. Halsted St. 

TeJef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedelio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose 
straktai. — Ingaliojimai. — Pas-

Ab-

kola pinigų 1 ir 2 'morgičiams.

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIAUSTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktui'( dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

A

-

Namų Tel.: Hyde Vark 8395

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Saite St„ Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

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

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylu# visuos* TcArki'iom. Sgtarjsl-
nuuja Abatr*kEuę, Padwo pirkimo kr 
pardavimo Dokui® entuh Ir (galio] tanu*

7 South Dearborn Street 
Telefoną.) KandoJph >2*1 

Vakarais! 2151 West 22 Street 
Telefoną* Ganai 1M7.

V. W. KC K aT?’h As 1
Advokatas

29 So. La Lalle St., Room 580 
Tel. Central 6390

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

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

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

“Laisva Lietuva’’ taip pat 
muzikalią dalykėlis. Pirmutinė 
deklamacija “Yra šalis, kur-upės 
teka”... (Vaičaičio) palydima su 
liaudies dainelių melicdijomis. 
Toliaus seka Vaidila su kanklė
mis, kuris padainuoja “kaip 
plati buvo Lietuva” —Lietuvos, 
Vaidilos ir Kareivio pašnekesys 
lydimas visą laiką muzika.

Dainuojama “Graži tu mano 
brangi tėvyne”... (Maironio- 
Naujalio), o po jos “Ei pasauli! 
Mes’ be Vilniaus nenurimsim”!”... 
čia kvartetas iš Olšausko, Dinei
kos, Bikinio ir Vanagaičio, pri
tariant pianui, galingai skam
ba:.., “Vilniui gimėm ir tik Vil
niui mes atgimsim”... (A. Vana
gaičio kompozicija).

Geriausiu kvapsnis 
lengviausiai prirengi 

(yirinkit 15 minutų) 
Apyniai ir salyklos

vienam kene. Klauskit 
jūsų pardavėjo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 i-yto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nam*us, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tet Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPIJE BLDG.
77 W. VVashinjton St. 

Cor. WaHhington & Clark

r
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Waukegan, III.
Prakalbos1. — Sutverta TMD. 

Kuopa.— Balius Sūnų ir Duk
terų paš. dr-tės.—Kitos liau

tis su daug pasidarbavusiu vie
tiniu veikėju p. Valantikoniu. 
Nors gerh., Valantikonis dėl la
bo lietuvių bertidarbuodama|s, 
pražilo, suseno ir nemažai save 
medžiaginiai nusiskriaudė, bet

Baltimore, Md.
Sėkmingas pp. čižauskų 

koncertas

Spalio 16-tą d. pas mus įvy
ko taip senai laukiamas koncer
tas, kurį davė p. Jonas čižaus- 
kas ir Marijona čižauskienė, iš 
Cleveland, Ohio. Gerb. čižaus-

jienos.

skai yra gana puikus daininin
kai ir dideli muzikos mylėto
jai; abu per ilgus metus dįrba 
muzikos srityje ir turi tame pla
taus patyrimo. Marijona čižaus- 
kienė yra lankius Baltimore 
Peabody Konservatoriją ir čia ji 
lavinosi dainuot. Jos balhas — 
coloratura soprano — yra pui
kiai išlavintas balsas ir visuo
met publiką sužaveja. J. čižaus-

kad dainininkai labai liuosai už
silaiko ant scenos, stengdamiesi 
kiekvieną dainą perduoti publi
kai ne vien tik dainavimu, bet 
ir pergyvendami ją.

Iš vietinių programo dalyvių 
p-lė Maženčytė, kuri turi 
gražų balselį ir sudainavo 
dainų gana vykusiai. Rei-

Spalio 12 d., 3:30 vai. po pie
tų p. Kripo Liuosybės svetainėj, 
TMD. Wisconsino Valstijos Ap
skritis buvo suruošęs prakalbas 
tikslu sutverti TMD. kuopą. 
Kalbėto,jum, buvo p. A. Stankus. 
Kalbėtojas aiškiais vaizdeliais 
nupiešė kūrybos darbą Lietuves 
Respublikoj ir dabartinių jų kle
rikalų valdimo pasekmes, ko
munistų aklumą, atsimetimą 
nuo savųjų ir garbinimą azija
to paveikslo (mat I^eniuo pa
veikslas kerčioj pakabintas, 
beesąs, kuris visą p. Kripo puoš
nią salę žemina). Ant galo kal
bėtojas savo kalbą baigė apie 
apšvietos reikalus, kviesdamas 
klausytojus rašytis prie TMD. 
Kalba klausytojai pilnai likosi 
patenkinti, nes ir klausimų nesi
rado, kad kas duotų. Sutverta, 
naują TMD. kuopą iš šių geros 
valios lietuvių: Stasys Adom-; 
kus, Jonas Misevičius, Izidorius 
Dapkus, .lopas Adomkevičius, 
Jonas žičkus. Keletas pasižade- i 
jo trumpoje ateityj prisirašyti. :

Po prakalbų toje pačioje sve
tainėje vietinė Lietuvos Sūnų ir' 
Dukterų paš. Dr-tė turėjo su- ' 
ruošos balių, žmonių prisirin
ko kupina salė. Sako, kad ši 
draugystė turinti 200 narių. Bu-1 
vo matyt, kad nuo parengimo 
jai liks gražaus pelno.

\Vaukegano lietuviai geros 
širdies, prielankus, jausmingi; 
j u priskaitoma Į 4000 Ąmoniu, 

—taigi nemaža lietuvių koloni

ja.
Darbai eina ne prasčiausia, 

didžiuma dirba.
Apgailėtina, bet turiu primin

ti,. Kad čionai ir katalikai tvir
tai stovi. Turi bažnyčią ir mo
kyklą, kurioje klioštorninkės 
mokytojauja. Bažnytinės drau
gijos apart parapijinės turi dar 
nuosavią svetainę vardu “Lietu
vių Svetainė”.

Gerb. Kripas apie dešimts 
metų atgal savo kaštu dėl labo 
laisvųjų lietuvių pastatė jiems 
puikią ruimingą murinę svetai
nę. Progresyviams lietuviams 
čia veikti yra patogu ir daug 
randasi medegos, bet visa bėda 
gludi tame, kad nesiranda rim
to vieno kito-veikėjo, kuris ga
lėtų patogumais naudojantis ap
dirbti tą medegą. Kiek teko pa
tirti, čia šiuo laiku tiek tevei
kiama: moka pusdolerį Į pašel- 
pinę draugystę ir laukia kada 
susirgs ir gaus pašelpą.

Randasi korporacijos pama
tais sudaryta lietuvių-valgomų- 
jų daiktų krautuvė, kuri pui
kiai gyvuoja.

Yra ir Paskolos Bendrija. 
Velitiua ir jai išbujoti iki aukš
čiausio laipsnio, kad lietuviai 
statydami savo namelius ar už
dėdami biznius apsirūpintų pa
tys savo paskola visus reikalus.

Idėjinio darbo nematyti. Gal 
dabar sudarytoji TMD. kuopa, 
jei pi ie jos prisidės senesni vei
kėjai, pastūmės pirmyn nors 
apšvietos reikalus. Kad ir ma
žu pasidarbavimu butų lengvai 
galima TMD. kuopą turėti su 
100 narių.

SLA. kuopa yra, bet jokio gy
vumo nerodei, ,nes ją nustelbia 
daugybė vietinių pašelpinių 
draugysčių.

Randasi čion ir Maskvos drau
gų, kurie, matyt, pasikabinę Le
nino paveikslą garbei jam duo
da “paklonus”.

Būtinai tokioje didelėje lietu
vių kolonijoje reikalingas nors 
vienas vikrus įimtas veikėjas. 
Darbo idėjinio butų iki kelių ir 
nemaža naudos butų iš to. Kodėl 
čionai neapsigyventi kokiam lie
tuviui profesionalui ar šiaip pra
silavinusiam vyrukui? Juk duo
nelės lengai butų galima pel
nytis čia kaip ir bile kur kitur, 
o dar gal gerinus. Teko kalbė-

prisiminus apie veikimą matai 
jame, kad ir apsenęs ir žilas, 
bet jauno veikėjo savyje dvasią 
turi. Apsunkintas daugybės 
visokių užsiėmimų, vienok pa
reiškia, jei kas iš jaunesniųjų 
pradėtų kiek krutėti, jis visuo
met yra pasirengęs stoti į pa- 
gelbą. Sako, dirbau, tvėriau 
bažnytines draugijas ir pačią 
parapiją; kaip greit supratau 
kunigų daromas žmonėms mak- 
liorystes ir atsisakiau laikytis 
Romos priętarų, taip greit jiems 
daug darbo ir cento padėjęs li
kau negeras—prašalino. Vėlinu 
jiems gero ir jų dr-joms. Kiti 
nori kviesti atgal, sakydami, 
priimkime jį, mat jis mums ge
rus patarimus duoda. Bet su
žinoję, jog aš įgyto laisvo ma
nymo nesutiksiu išsižadėti, taip 
ii- tiektu vadinamu ‘"bediąviu”.

i Kiti senesni veikėjai, pametę 
'idėjas, pamylėjo doleri ir vejasi 
ji, diena iš dienos vesdami be
prasmi gyvenimą.

i ‘ *
Katalikų pasekėjai labai sufa

natizuoti ,net kunigėlio buvo 
gąsdinami Marso prisiartinimu. 
Daugumas ir išpažintį atlikę, 
gatavi lauke “sudnos dienos”. 
Tik bėda, kad nesulaukė— pali
ko dangus nepamatytas ir dievo 
iškepti piragai • nesuvalgyti. Tai 
mat ką daro nežinojimas. To
kiems patartina prisirašyti prie 
TMD. it- būtinai perskaityti “Iš 
Tamsios Praeities į šviesią Atei
ti”.—M. Kasparaitis.

MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ, Coloratura Soprano, lankiusi 
Peabody konservatoriją, Baltimore, Md., kuri šiomis dienomis 
su savo vyru davė sėkmingą, koncertą Baltimorėj.

Detroit, Mieli.
Vakaras—:Kalbės P. Grigaitis

Spalio 25 d. Liet. Moterų Glo
bos Kom. surengė vakarą Lie
tuvos našlaičių naudai. Vakaras 
buvo su šokiais, Lietuvių Sve
tainėj. žmonių atsilankė gana 
dailus būrelis ir kaip numato- 

;ma, tai našlaičiams liks skanus 
kąsnelis. Taip ir reikia!

Vakaro surengime bene dau
giausia bus pasidarbavę p-nia V. 
Motužienė, komiteto pirminin
kė, p. M. Strazdienė ir K. Šnuo- 
lis. 

* *
*

La Follette išrinktas! Ar tai 
įvyks? Visos darbininkų unijos 
ir šiaip progresyvės organizaci
jos iš paskutinių spyrėsi, kad 
La Follette butų išrinktas pre
zidentu 4 d. lapkričio.

Lietuviai irgi neatsilieka. 
Lapkričio 2 d. yra rengiamos 
milžiniškos prakalbos Lietuvių 

I svetainėj e, pradžia 2 v. po pie
tų. Kalbės drg. P. Grigaitis, 
Naujienų redaktorius, iš Chica- 

Igo, III.
Į
i Be drg. P. Grigaičio yra už
kviesti unijų atstovai, o taipgi 
ir teisėjas Ed. J. Jefferies.

Lietuviai turėtų pasirodyt sa
ve dalyką suprantančiais ir 
kuoskaitlingiausia atsilankyt tą 
dieną į prakalbas.

t —P. Jurkšaitis.

JONAS ČIŽAUSKAS, baritonas, iš Clevelando, pasižymėjęs 
muzikas ir liaudies dainų dainininkas.

kas, baritonas, taipjau savo bal
są gražiai valdo ir tuojaus pub
liką užkariauja.

Koncerto programą išpildė 
veik vieni svečiai dainininkai, 
dainuodami solo ir duetus. Ka
dangi publika dainininkus labai 
pamėgo, tad ji juos entuziastiš-i

kais aplodismentais vertė vis 
daugiau ir daugiau dainuot, ką 
gerb. dainininkai nesiskupėdami 
ir darė; dainavo apie tris valan
das laiko, sudainuodami apie 25 
dainas. Dainavo daugiau liau
dies dainas, kas musų publikai 
begalo patiko, o dar tuo labiau,

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tek Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penusyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pageltą.

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

buvo 
labai 
porą 
kia pažymėt, kad kalbama dai
nininkė yra jauna mergaitė ir 
jei ji lavins savo balsą, tai atei
tyje gali būt tikrai gera daini
ninkė. ’ f 

Du jauni smuikininkai, pp. 
Vaitkai, sugrojo ant smuikų 
dvejetą gabalėlių gana vykusiai 
ir rado publikoj didelio pritari
mo. Ypač antra daina visiems 
labai patiko, kuomet p-nia či- 
žauskienė lydėjo smuikus savoj 
maloniu balsu. Tai tikrai suža-j 
vėjo visą publiką. P-lė Danieliū
tė, jauna pijanistė, akompana
vo ir prie to dar vieną gabalėli 
paskambino solo.

Publika koncertu liko labai 6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
patenkinta ir džiaugėsi, 
nors valandėlei ji atsiskirė 
savo kasdieninių vargų ir 
p u nešta i užburtąją dainos 
rali ją, 
taip malonu.

Koncerte publikos buvo apie 
keturi šimtai, kas pas mus Bal
timore yra gana nepaprasta ir 
skaitoma labai vykusiu. Koncer
to surengimu rūpinosi Lietuvių 
Amerikos Atletų • Kliubas, ku
riam ir tenka padėkos žodis už 
darbavimąsi dailės srityje.

— K—s.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Mihvaukee Avė., ka'mp. Noble St. 
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo

kad 9149. Ros. Keystone 4130.
I - - r- - - -- - - - - -- - - į - - -  ,

nuo 
liko 
k a- 

kur viskas taip gražu,
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, tuo.jaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

IN LIETUVĄ

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
V. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
savo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal i Jungtines Valsti
jas be įskaitymo j kvotą.

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OLYMPIC, 
HOMERIC, BELGENLAND, LAP- 
LAND, MINNEKAHDA, ir t, t. 
greitai perveža į Cherbourg, South- 
ampton, Antwerp arba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

Visi musų trečios klasės pasažie- 
riai yrą talpinami i uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar
navimai.
f KALEDINft EKSKURSU A 

LIETUVON
Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
PIC ,Gruodžio 6 iš New Yorko. 
Klauskite apie tai dabar.______

Pasimatykit su musų vietiniais 
agentais arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., Chicago, IH.^

Motinos ir Dukters
Jei Jus Nesijaučiat, Kaip Reikiant; 

Silpnos, Nervuotos, Nuvargusios 
ir Nupuolusios, Pabandykit šią 

Naują Gyduolę Nuga-Tone.

X-RAY FGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j U s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jums, 
ateikite i r tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ii 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvi, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthnr.a, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiška? 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa' 
ir serum yra suteikiama, jskaitan. 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą trtkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaihinacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa* 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8,v. nedalioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E. V. Heaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress,
2 ainrštas. Chicago. III.

Tūkstančiai randa stebėtiną pagel
bą i keletą dienų. Nuga-Tone sugra
žina Naują gyvastį ir pajiegą dėl nu- 
ddėvėjusių nervų ir muskulų. Buda- 
mja raudonąjį kraują, stiprina ir pa 
aiko nervus ir labai stebėtinai padi- 
lina jų ištvermės galią. Suteikia gai
rinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
Uebčiojimą, reguliuoja vidurių velki
ną, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Tei Jus nesijaučiat kaip reikiant, tai 
iats dėl savo labo turit išbandyti jį. 
lis nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
lepagelbėtų. Jis yra malonus priim
ti ir Jus tuojaus pradėsit jaustis ge
riau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
įums užrašęs, nueik pas aptiekrių ir 
nusipirk bonkutę Npga-Tone. Neimk 
įkaito Imk jo keletą dienų ir jei Jus 
nesijausi!; geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią pakiuko dalį ’ 
pas aptįekorių ir jis sugrąžins Jums 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako 
visiems aptiekoriams gaarntuoti jį ar 
sugrąžipti Jūsų pirfigus, jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekomenduo
jamas, garantuojamas ir parduoda
mas per visus aptiekorius.

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 3 delną
ir 6:30,iki 9:30 vakare

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

Blvd. 8188
Woitkew1ea

BANLS 
AKUŠERKA

Puriu patyrimą, 
‘asekmingai pa- 
arnauju mote- 
ims prie gimdy
mo kiekviename 
itsitikime. Tei
na ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
•atarimus mote
lius ir mergi- 
toms dykai.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^I
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
«8th St.. netoli Morgan St.

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

!
 Dienomis: Carai

3110. Naktj 
Drexe) 0950

Boulevard 4186
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 
l)rexel 0950.
\....................... ...........—............

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

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

, — --- ------------ ---------- - ■!>

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
b ™ .................... ............................ ..

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. Drcxel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

■ 1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

, iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81 st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš Šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 8150 W. 63 St Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

f—................................................ ■■■■■«
Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St„ 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.
I. *

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

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

Optoiaotrlat
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2025

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

330.3 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
: Valandos

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

..............   N I ■■■/

1 ................. ' .............................

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7716

D r. J. W. Beandette
.. ................................II I ■ .............
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 85011. .-•» .

Užsimokėjimo kaina: ' '
Chicago je — paštu: v

Metams........ ........... _... ..............$8.00
Pusei metų .... .................. ....... 4.00,
Trims mėnesiams „............... 2.00
Dviem mėnesiam  .......... 1-50
Vienam mėnesiui  ________  .75

Chicagoje 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
Vienam menesiui_____________— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams..........—_ __________ $8.00
Pusei metų __________ _____________ ___ 4.00
Trims mėnesiams....... ............. 2.00

Pinigus reikia silpti paito Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Francijos valdžia užva
kar suteikė de jure pripa
žinimą sovietų Rusijai. Ji 
pasielgė • lygiai taip, kaip 
Anglijos MacDonaldas, ku
ris pirma pripažino Rusiją, 
o paskui ėmė vesti su ja de
rybas dėl senųjų skolų.

Herriot’o kabineto žings
nis tapo padarytas tą dieną 
prieš rinkimus Anglijoje, ir 
nėra jokios abejonės, kad ji
sai žymiai pataisė Darbo 
Partijos padėtį kritingame 
momente.

Anglijos konservatoriai ir 
liberalai atakavo Darbo 
Partijos valdžią daugiausia 
dėl jos Rusijos politikos. 
Turėdami savo rankose kuo
ne visus laikraščius (Darbo 
Partija turi tiktai vieną 
dienraštį — “Daily Hcr- 
ald”), jie galėjo suklaidinti 
daugelį balsuotojų ir įkaL 
bėti jiems, kad MacDonaldo 
politika linkui Rusijos esan
ti “pavojinga” kraštui.

Bet tam momente, kai 
Darbo Partijos priešai .jau 
manė, kad balsuotojų minios 
yra nugąsdintos bolševizmo 
baubu, Paryžius paskelbė 
sovietų Rusijos pripažini
mą. Žinia apie tai turėjo 
būt lyg bombos sprogimas 
kapitalistinių partijų stovy
klose.

Jeigu ta žinia suspėjo pa
siekti balsuotojų minias ne 
tiktai didmiesčiuose, bet ir 
provincijoje, tai šimtai tūk
stančių žmonių, kurie pirma 
buvo pabūgę bolševizmo, 
veikiausia pakeitė savo nu
sistatymą ir balsavo už Dar
bo Partijos kandidatus.

Galima manyti, kad prem
jeras Herriot, paskelbdamas 
Rusijos pripažinimą už pus
dienio prieš rinkimus Ang
lijoje, norėjo padėti Mac- 
Donaldui jo kovoje su kon
servatoriais. Ar šita pagel- 
bai davė galimybės Darbo 
Partijai paimti viršų ant su
siblokavusių abiejų kapita
listinių partijų, pamatysime 
neužilgio.

Dabar tečiaus, kai Pary
žius pripažino rlišus tai iš

visų didžiųjų valstybių tepa-Stambios partijos kalbėtojas ir 
liko tiktai .vienos Jungtinės 8it°kius dalykus “rimtai ’ pa-* 
Valstijos/kurios dar atsisa-.8akoti žmonlų «tst~j - 
ko turėti diplomatinius san- Jejgu burio žmonių jstei. 
tykius su Rusija. Netolimo- gūsių Realinę Gimnaziją, vado
je ateityje turės. Žilloma,, ir 8i vienas asmuo, skeptiškai žiu- 

į Lietuvos nepriklausomy
bę, tai juk yra nesąmonė dary
ti iš to kaltinimą gimnazijai.

čia pasikeisti politika, — 
gu Maskva nepridirbs dpb-:

JSF'

giaus kvailybių.

Francija šiomis dienomis 
pabaigė ekonominę evakua
ciją Ruhro srities. , Pasku
tinės viešosios įstaigos, ku
rios buvo franeuzų rankose 
nuo pradžios pereitųjų me
tų, tapo sugražintos vokie
čiams. Jau pirm to vokie
čiams buvo atiduoti geležin
keliai ir įvairios pramonės, 
j Ruhro sritį sugrįžo dau- 
giaus kaip 30,000
tarnautojų, kurie okupacijos 
metu buvo netekę vietų arba 
buvo ištremti neokupuoton 
Vokietijos dalin.

Taip yra likviduojama ne-

Juo'didesnė tatai yra nesąmone, 
kad p. ; Bulota jau kokie penkeri 
metai kaip su Reąlįne Gimnazi
ja neturi nieko 'bendra- /

Apie “balalaikas” ir kokio tai 
mokinio neva išniekinimą Lietu
vos vėliavos neverta nė kalbėti, 
nes tiktai mažus vaikus gidk to
kie “argumentai” įtikinti.

Bet ar ne absurdas yra kaltin
ti Realinę Gimnaziją už tai, kad 
trejetas metų atgal buvo tarpe 
jos mokinių surasta keletas ko
munistų simpįatizatorių ? /Jeigu

vokiečiu ,<un* Šmulkštys butų teisingas 
’ žmogus, o ne v'eidiniainis jėzui

laboji nacionalisto Poincarė 
avantiūra. Jos likvidavimas 
da ir šiandie nebūtų buvęs 
pradėtas, jeigu Vokietija ne
būtų priėmusi Londono kon- 
ferencijos nutarimų, patvir- 

tinusių Dawes’o reparacijų 
planą. Vienok nacionalistai 
ir komunistai Vokietijoje tų 
nutarimų priėmimui visoms 
keturioms priešinosi!

Ar ne aišku dabar, kodėl 
jie priešinosi*? [ Jie norėjo, 
kad Vokietijoje kiltų visiška 
suirutė, ir kad žmonės iš de
speracijos griebtųsi ginklo. 
Tuomet butų pasinaudoję ir 
gen. Ludendorffas su savo 
gaujomis, ir Maskvos agen
tai.

Savo asmeniškiems ir pur
tiniems tikslams tie gaivalai 
buvo pasiryžę įstumti kraš
tą į prapultį.

tas, tai jisai turėtų pripažinti, 
jogei nė apie vieną Lietuvos mo
kyklą negalima duoti užtikrini
mo, kad joje neatsiras vienas-ki- 
tas komunizmo arba kitos kurios 
kraštutiniai radikalės idėjos ša-

Europoje sveikas protas 
vistiek ima viršų, kad ir pa
lengva. Štai, . ir Italijoje 
žmonės jau pradėjo atsipei
kėti. Švenčiant antras me- 

j tinęs fašistinio perversmo 
sukaktuves, miniose nesima
tė jokio entuziazmo. Jos lai
kėsi ištolo.

Kitų metinių sukaktuvių 
“juodmarškiniai” tur būt 
nebesulauks.

liniukas. Vytautas Aleksa, ku
ris pradžioje buvo komunistas, 
o paskui tapo jų nužudytas, 
mokinosi “žiburio” gimnazijoje, 
kurią yra įsteigę kunigai. Šių 
metų 1-sios Gegužės demonstra
cijoje, kurių, buvo surengę Mti- 
riampoleje komunistai, dalyva
vo (ir tapo suimtas) vienas mo- 

| kytojų seminarijos mokinys. 
Buvo taip pat žinių apie suėmi
mus komunistų mokinių kitų 
miestų gimnazijose.

1921 metais tokių apsireiški
mų buvo daug daugiaus, negu 
šiemet. . Jeigu vaduotis kun. 
Šmulkščio logika, tai reikėtų pa
sakyti, kad visos Lietuvos mo
kyklos yra “pavojingos”.

Bet kiekvienas sveiko proto 
žmogus supranta, kad bolševi
kiška dvasia, kuri keletas metų 
atgal buvo plačiai pasklidusi ne- 
subrendusioje Lietuvos jaunuo
menėje (taigi ir moksleivijoje), 
yra tiktai laikinas dalykas. Tas 
liguistas reiškinys " išnyks, ne 
pėdsako nepalikęs, kaip tiktai 
Lietuvos gyvenimas pilnai įeis 
į normales vėžes.

Kvailiausia tečiaus yra dėl 
vieno-kito bolševikuojančio gai
valo, įsimaišiusio į mokinių tar
pą, smerkti visą mokyklą.

KOMUNISTIŠKAI ATSILY
GINA

Apžvalga
KLERIKALINE litanija

Lietuvos seime tapo iškeltas 
klausimas Maiiamipoles Realines 
Gimnazijos, kuriai paskutiniu 
laiku valdžia atėmė valstybinę 
pašalpų. Klerikalų laikraščiai 
Amerikoje dabar* perspausdina 
kun. Šmulkščio kalbą apie tą 
gimnaziją.

Ta kalba aiškiai tendencinė 
(vienpusiška). Krikščionių de
mokratų vadas seime prikitišio- 
ją Realinei Gimnazijai sekan
čius dalykus:

Viena, kadi tarpe gimnazijos 
Įkūrėjų buvo Andrius Bulota, 
kuris nepritarė Lietuvos nepri
klausomybei. Antra, kad tos 
gimnazijos mokiniai muzikan
tai 1919 metais griežė balalaiko
mis įvairius šokius, bet nemo
kėjo pagriežti Lietuvos himno. 
Trečia, kad vokiečių okupacijos 
metu, kuomet buvo iškelta Lie
tuvos vėliava, tai vienas moki
nys pasakęs, jogei tai esąs 
“skarmalas”. Ketvirta, kad 
1921 metais buVo suareštuota
tos gimnazijos mokinių ir ras
to pas juos- įvairios komunisti
nės literatūros.

Tai ir visi “nusidėjimai”. 
Mums yra nuostabu, kad Lietu
vos seime gali išeiti tribuiipn

PROGRESYVIŲ ŽMONIŲ KANDIDATŲ ŽMONOS

LaFolettetlenė ir Vvheeierienė

w-

First aLdies” kurios gal, bus Baltam jame Nante.

darbininkai labai dažnai patam
pa nesąžiningų demagogų auko
mis. . . •

NEPASTEBĖJO VIENO 
“MAŽMOŽIO

mokiniams, hės jiš tam kart ru- skurinę plėškę; vadžios skuri- 
sų statytas ir prieš karą jame nės, jis pats užsidėjęs gelumbi- 
buvo panaši mokykla. ! nį skribelių nevalytais balais,

Gaunamas vyriausybės sutiki- apsitrynusiu paltu ir vilnonėm 
mas ir 1919 m. atidaroma “Au-1 pirštinėm (vidurvą.nary!) Mo

ters irgi skribėliuojasi, dekal- 
tuojasi, bet be' jokio skonio.

,'Apie miestelį užteks pasa- 
Įkmsf lietuviškas, žydiškai len- 
■kiįkas.
i Bažnyčia, kiekvieno miestelio 
papuošalas, “statyta baudžiavos 
laikais”, vidus gražus, sale jos 
tebėr buvusio vienuolyno rūmai, 
dabar klebonija.

Ir kokia likimo ironija!— ten 
kur pirmiau meldėsi vienuoliai, 
kur ieškojo paguodos, ponų ir 
kun. baudžiavas atlikusi, liau
dis; dabar iš (o dievnamio bokš
to, varpams gaudžiant, speunka 
išsigandę paukščiai, palakioja, 
parėkauna ir vėl grįžta... lyg ir 
suprasdami, kad ten, kur randa 
sau vietos biznierius-politikie- 
rius kunigas, turi daleles vietos 
gaut ir jie 
ja, nei piauna, nei į 
krauna, o vis gyvena“, 
dar gyvena! —Eurotas.

Dotnava, 1924-X-5.

Tas faktas, kad deil Gruzijos' 
varžosi Rusijos sovietai su kitų 
šalių imp&riahštais, visai nepa
naikina daug svarbesnio dalyko, 
to būtent, kad Gruzijos žmo
nėms priklauso teisė patiems 
spręsti savo likimą. Ar jie nu
tartų lietis prie Kusi jos, ar
siduot Anglijos globai, ar gy 
vent Visai nepriklausomai,

pa

Pittsburgho Baltrušaitis ir jo 
žmona, daktarė J. Baltrušaitie
nė, anąmet, labai daug prisidė
jo prie lietuvių socialistų orga
nizacijos suskaldymo. Savo au
toritetu, kaipo seni darbininkų 
judėjimo veikėjai, juodu padėjo 
įvairiems makleriams suklaidin
ti daugybę lietuvių darbininkų 
ir sukelti juos prieš socialistus.

Dabar tie mek'leriai • jiem 
dviem tikrai komunistiškai atsi
lygina. štai, kaip rašomi 
“Laisvės” spalių 28 d. laidoje:

“Boba Baltrušaitiene Važi
nėjo mainų apielinkčse ir 
skelbė mainieriams, kad buh 
Komunistų Internacionalo 
JPenktas Kongresas užgyręs 
kokią tai ‘aęsisvietimo’sosai- 
dę, kaipo savo Amerikinę sek
ciją. Tai, žinoma, gryniau
sias melas, nes K. I. užgirta 
partija Ajmerikoj yra Darbi
ninkų Partija. Tačiaus jai 
tais melais*pavyko suvedžioti 
kelius draugus ir ištraukti 
iš komunistinio veikimo...

“Jeigu ta apjakus moteriš
ke su tuo savo spyčjum alsi- 
balados iii i kitas apielinkes, 
tai jai į akis pasakyti, jog 
jinai yra begėdiška melage.”
“Boba”, “apjaukus moteriškė” 

ir “begėdiška melagė”— tokiais 
dabar komplimentais vaišina 
komunistai tą moterį, kuri da
lyvavo, kaipo' delegatė, pirma
jam komunistų , sųvąžiavimie 
Chicagoje, kur buvo įkurta Ro
m u nistų partija.

Dabar tur-but ir pati Baltru
šaitienė mato, kad žaidimas ant 
žmonių ūpo toli-gražu ne visuo
met yra naudingas darbas. Ne 
apšviesti, o tiktai suagituoti,

Ainius jau ne kartą, teko pa
žymėti, kad drg. Bergerio re
daguojamas socialistų dienraš
tis “Mtlwaukee Leador” gana yra ją dalykas, 
silpnai orijentuojasi, taiptauti- j Šito “mažmožio” Milvvaukee’- 
nėje politikoje. Jo pažvalgos ės dienraštis kaip tik ir nepa- 
Europos klausimais7 kartais stebėjo, 
griežtai prieštarauja visų Eu-) 
ropos socialistų nusistatymui.

Taip yra, pa v. su Gruzijos 
klausimu. Alusų skaitytojai 
matė Socialistų Internacionalo 
rezoliuciją apie Gruzijos suki
limą ir to Internacionalo žodžius 
apie Gruziją atsišaukime į viso 
pasaulio darbininkus. O Mil- 
wakee’ės dienraštis, spalių 23 
d., rašo, kad sukilimas Gruzijoje 
buvęs Francijos ir Anglijos im
perialistų suplanuotas bei J'i- 
nafnsuojamas!

Kuo gi remia šitokią savo 
nuomonę Berger’io organas? Gi 
bolševikų raudonosios armijos 
vado, gen. Qrdyenikidzie, žo
džiais!

Tas vyriausias Gruzijos žmo
nių skerdikas, anuotomis ir 
kulkosvaidžiais malšindamas su
kilusią prieš bolševikų Gruzijos 
liaudį, paskelbė, 
yra “suplanavę” 
rialistai, — ir 
laikraštis tiki.

“Milwaukee Leader’io” nuomo
nė skiriasi nuo bolševikiškosios 
istorijos tiktai tame, kad jisai 
nelaiko to sukilimo kaltininkais 
socialistus. Jisai sako, kad už
sienių imperialistai nori užgrob
ti aliejaus šaltinius . Kaukaze; 
dėlto jie kursto maištus Gruzi
joje. Bet ne geresni už tuos 
imperialistus yra ir Rusijos bol
ševikai; nes jie dėl aliejaus 
laukų užkariavo Kaukazą.

šitaip padalinęs atsakomybę 
dėl Gruzijos nelaimių ,tarpe im- 
perialistų ir bolševikų, Berger’
io laikraštis manosi, išsprendęs 
klausimą, ko čia, girdi, Tautų 
Sąjunga kelia triukšmą, ir rei
kalai! ja, kad sovietų valdžia eitų 
į arbitracijos teismą 
jos:

“Ar Anglija”,
“sutiktų pasiduoti
jai dėl Bylų Indijos klausimo, 
arba Fhmcija dėl 
klausimo?”

tai

Dotnavos Žemes 
Ūkio Techniku
mas ir apielinkė

kad sukilimą 
užsienių impe- 

Milwaukee’ės

dėl Gruzi-

sako jisai
arbitraci-

Tuniso

Keista logika. Kol, vadinasi, 
nėra gavusi nepriklausomybės 
Indija ir kitos kolonijos, tol Ru
sija gali laikyti pavergusi Gru
zijos žmones! Tol by kuri kita 
didelė valstybė gali užkariauti 
ir pavergti kiekvieną mažą taii-

. lįdt Gruzijai vis tik nėra A f r 
’’ ' j • ' • * 'i ■■ ’rikos arba:Azijos kolonija. Ji 

yra gana gerai apsišvietusi tau
ta, kuri buvo suorganizavusi sa
vo valdžią ir kurios nepriklauso
mybę buvo pripažinusios dauge
lis Europos šalių ir jų tarpe pa
ti sovietų Rusija.

Jau 5 metai, kaip gyvuoja 
Dot. Žeipės Ųkio Technikumas 
ir davė Lietuvąi dvi laidas abi- 
turienų. Tiek Lietuvos, tuo la
biau Amerikos^ lietuvių, plates- 
nioji visuomenė nėr net girdėju
si, kad tokiu tai mokykla egzis
tuoja, o apie jos praeitį, pirmuo
sius žingsnius—-nei tiek.,

Didžiojo karo sudarytomis 
sąlygomis pasituosavusios pa
vergtos tautos, jų tarpe ir Lie
tuva, labai gėrai suprato, kad 
be savo mokyklų, be savo inteli
gentų, nepriklausomas gyveni
mas negalimas. Pradeda dygt 
visokio plauko gimnazijos, pro
gimnazijos seminarijos bei liau
dies mokyklos. Liaudis mokslo 
svarbą supranta, 
mokinių, skaičius 
liais, nežiūrint į tai, 
mokyklose nebuvo nei tinkamų 
mokytojų, nei mokymo priemo
nių.

Pirmutinė stoka buvo užpil
dyta. Tolesni gimnazijų arbi- 
turientai nebuvo taip pageidau
jami. Reikėjo steigt specialių 
mokyklų, kad neiveisus inteli- 
geht—lumpen proletariato. įsi
kuria Ttiehnikos mokykla, kurtų
si nauijos mokytojų, bei kunigų 
(Gižuos ir Kaune) Seminarijos. 
Nukreipdama domė ii’ į tai, kad 
Lietuva žemės ūkio šalis, jos 
pagrindas ir ateitis gerai su
tvarkytam žemės apdirbime, 
gyvulių ūky ir eksporto sutvar
kyme. Bet žemėst ūkio kultūros 
kėlėjų nėr, nėra specialistų, sto
ka agTunomų.

Pirmam badui nutildyt stei
giama keletas žemesnių žemės 
ūkio mokyklų. Kyla klausimas 
steigt ir augštesnių žemės ūkio 
mokyklų. Iniciatorium stoja 
moksl. agr. Viktoras Ruokis.

Ntnnato Kėdainiai nps. Dotna
vos vate. Dotnuvos 
kilom: nuo Dotnavos 
ir vienas kilom, nuo 
stoties) atatinkamus rainute. 
Bumai 3-jų aukštų, mūriniai, su 
kultūriniais įtaisymais k. t. cen- 
traliniu šildymu, kanalizacija, 
elektra etl., bet karo vėsulos ap
griauti: išdaužyta langai, durys; 
Abelnai namas patogus gyvent

gštesnioji Dotnavog Žemės Ūkio 
ir Miškų Mokykla”. Djrėkto- 
riauna V. Ruokis.v Mokytojų 
personalas silpnas. Mokinių ma
ža. Nėra anglių, neveikia cen- 
tralinis šildymas, pasitaikė, kad 
mokiniai viduržieniy nušalo tai 
rankas, tai kojių į>iįrštus.

Toliaus vis tvarkomasi —di
dėja • mokytojų ir mokinių skai
čius ir taip 19*23 m. mokyto
jų yra 21, mokinių 150. Pfer tą | 
laiką suspėjo pasikeist ir kele
tas direktorių. Pirmiausia, Vie
nožinskis tapęs žemės Ūkio ir 
V. T. MinisteMu (kurio žinioj ir 
yra ta mokykla) pasiskubino 
paskirt direktorium, vieton 
Ruokio, savo brolį agr. A. Vie- 
nožinski. Bet šis dėl girtuoklia
vimo ir darbininkų mušimo bu
vo mokinių streiku ii Skundais 
priverstas pasitraukti. Nauju 
direktorium buvo paskirtas 
mdksl. girininkas A. Rukuiža, 
kur ir ligi dabar tebedirektoriau- 
ja. . 1

Keičiantis direktoriams, per
sikeitė ir mokyklos vardas. Vie
ton “Augštesnioji Dotnavos že
mės Ūkio ir Miškų < Mokykla” 
duodamas dėl patogumo vardas 
“Dotnavos žemės Ūkio Techni- kvimsts*.

Mokyklon priimdavo moki
nius baigusius 4 gimnazijos kla
ses, arba tolygų mokslą. Moks
las tęsės 4 metus. Pirmaisiais 2 
metais einama bendro lavinimo
si dalykai ir žemes ūkio įžanga. 
3-čiais metais .mokinys privalo 
pasirinkt specialų skyrių: ar tai 
agronomijos, ar tai kulturtech- 
piko (laukų sausinimas, matavi
mas, namų statymas etc). Tų 
specialybių žmonių kaip tik dau
giausia ir reikėjo Lietuvai.

Po dviejų laidų spraga buvo 
jau apkamšyta. Atsiranda bal
sų, kad tokis Technikumas nebe
reikalingas, reikią steigt žemės 
Ūkio Akademiją, kad ji ruoštu 
jau galutinai iškeptus “kultūr
tregerius”. Ilgai disputuota-gin- 
čytasi, bet pagaliau susitarta. 
Agronomijos ir Miškininkystės 
skyrius prie Liet. Universiteto 
naikinamas, o steigiama Dotna-

visi, kurie: 
nei į

“nei se
ki i tonu s 
Ir kaip

VYRAS SAKE KODĖL 
NEPABANDYTI JŲ

Moteris pasakė ji pabandys. 
Va sek m e, JL<y<lia E. I’ink- 
ham’s Vegetable Com- 
pound padarė ją svei

ką ir stiprią.
Hardwick, Vt. . “Pereitą 

žiemą aš negalėjau dirbti jokio dar-
bo visai. Aš turė
jau nugaros, gal
vos, šonų skaudė
jimą ir buvau žca- 
ganti nuolat per 6 
menesius. ' Mes 
skaitėm apie Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegeteble Comp
ound laikraščiuo
se ir mano vyras 
$ako man, ‘kodėl 
tu nebandai jų’?

Aš .pasakiau, kad pabandysiu, jis nu
ėjo ir nupirko man tuziną butelių. 
Jis padarė man daugiau gėry, negu, 
kad aš galiu pasakyti ir mano drau
gai sako. ‘Ką tu sau padariai, tu iš- 
rodai taip sveika’. Aš pasaldau 
jiems, kail tai padarė man Vegetable 
Compound, kad aš esu sveika ir stip
ri. Todėl neverta kentėti nuo galvos 
skaudėjimo ir kitų skausmų. Aš pa
sakysiu kiekvienam ką jos padarė 
man”. — Mrs. Fred Primo, Route 
No. 2, Kast Hardwick, VeYmont.

Šeimininkės daro didelį klaidą da- 
leisdamos sau būti sergančiomis, kad 
jos negali atlikti savo nei paprastų 
naminijy darbų.

Paskutiniu laiku visoje šalyje pir
kėjai Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš kiekvieno 100 rapor- 
tųd jie yra labai pasekmingi vartoji
me. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

Mokyklose 
didėja šuo- 

kad tose

dvare (3 
miestelio 
gelžkelio

ryšy su tuo D. Ž. U. Techniku
mas bus likviduojama, bet jau 
įstoję turės galimybės baigti. 
Akademijon priima mokinius 8- 
nių gimnazijos klasių.

Ž. U. Aika-jos Rektorium pa
skintas prof. Matulionis. Profe
soriais kun. Krupavičius (jo 
kaip. ž. U. ir V. T. Ministerio, 
žinioj ši Akademija) pasikvie
tė sau artimus asmenis: Tonkū
ną, Rukuižą, kun. Kemešį (grį- 
žusjjį iš Amerikos), Jucaitį. 
Girdėt, kad Jucaitis (ortodok- 
salio ^‘Kosmoso” bendradarbis) 
dar tik pernai baigęs aukštąjį 
mokslą jau skiriamas ž. U. Aka
demijon .dėstyt chemiją, tuo 
tarpu išleidusiam daug chemijos 
vadovėlių ir šiaip daug naši il
siam tuo klausimu, bei 5 metus 
dėsčiusiam ž. U. Technikume 
inoksįl agr. ir chemikui V. Jtuok- 
iui • skiriama kilos pamokos 
(kristalagralija). * Turbūt jis 
neturėjo garbės patikt kunigė
liui Krupavičiui už Savo mate
rialistinę pažvalgą.

Prie Akademijos, pirmiau 
prie Technikumo, yra dvanai iš 
500 ha. ir selekcijos stotis. Se
lekcijos stoties uždavinys išvest 
tinkamas ir našias Lietuvos kli
mate javų rųšis. Buvussi Tech
nikumas perleidžia Akademijai 
gerui įrengtus kabinetus (žem
dirbystes, miškiniiikystės, fizi- 
:Hos, entomologijoš), chemijos 
jfeiboratoriją ir meteorologijos 
(Stotį.

Dotnavos apielinkėg gyvento- 
jai.yra daugumoj sulenkėję lie
tuviai—šlechtos. Tarp jų ir lie-‘ 
tuvių paskutinių laiku kilo skan
dalas dėl giesmių giedojimo: 
'iyeni m>ri •Hetuviškak kiti lenkis 
kai. Ir keisti tie dotnavcČiai: 
trobas su link usios; nešvarios, 
bet pasirėdyt visuomet mėgsta. 
Trk reik sau įsivaizdini: vežimu I 
.Žįrftft Sftfia brička važiuoja sau. —____ _____ t ' ' .
šlechtelė su perdžiūvusia kūme-.
le įmauta i žibančiom sagtim ■ liaLinkiiRs Naujienose

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marią druskos 

maudynes. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynes. Didelis prūdas dėl 
plaukymo.

Specialia rusiškos maudynes dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, III. 
■ - - J

Re u matizmas
Metuobe 1893 uA j^Uvau raumenų ir 

Hub-acute Keumutiuną. Ai taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 3 metus. A» bandžiau viso
kias uyduoIeH, bet oraAalininiUH mano 
Hkausmų buvo tik laikinas, dalų grale aš 
suradau Kyduolę. kuri galutinai išgydė 
mane ir tokis negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. As daviau j) kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu- 
Jėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
Ir mano paties ligoje.

Aš teoriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto “Home 
Jreatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardų ir adresų ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jj pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmp, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus $1. R(-t 8U. 
praskilę, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
juh nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgia,,, 
je, palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai? Neatidėliokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 61 K. Durston 
Bidg., Syracuse, N. Y. M r. Ja<ksoti yra 
atsakoiningas ui teisingumų steitinenU*.

1,1 1 ' 1 .. ........... i" ------- <

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikrašti^

į SOCIALDEMOKRATAS 
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose.
Kaina 5c.
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Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius,,
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais '

ŠVEDUOS SOCIALlSTINfiS 
VALDŽIOS PREMJERAS

I

Spalio 30,1924 Eilinis No. 82

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

L.S.S. Pildomasis Koirtftetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So 

Halsted St., Chicago. UI.
Organizatorius J. šmotelis, 1O60-1 Ed- 

brooke Avė., Chicago, Iii.
Sekr.-Iždin- P. Miller, 3210 So. Hal

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

Chicago, Ilk, ’
KARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. ItAring Avė. ,
J. Vilis, 1511 N. VVood St. • »
J. J. Čeponis, 4188 Archer Avė;

— visi Chicago, III. '

L.S.S. VIII Rajono Centro 
/ Komitetas:

23rd

1739

Morris Hillnuilo
Prakalba

(Pasakyta Chicagoj,' ‘rugsėjo1
28, 1924) * ‘

Gerbiamas pirmininke, mote
rys, vyrai; draugės ir draugai—

Mes dabar šioje šalyje turime 
tokią prezidentinę kampaniją, 
kokios turbut dar nebuvo. Svar
biausią rolę šioje kampanijoje 
lošia progresyvieji žmonės, t

Senatorius, Robert M; La Fol
lette ir senatorius Burfon _ K. 
\Vheeler nejėško sau vietų, kad Į reikalaujame”.
įsigijus ofisus. Koks butųne- 
žingeidus darbas lenktyniuoti 
su tokiais žmonėmis kaip Cool
idge ir Davis. Musų kampani
ja, nors dar yra jauna, jau tū
lojo keletą didelių laimėjimų. Ji 
užkrėtė visus progresivizmu. 
Visi |X)litiniai kandidatai ir vi
sos politinės partijos staigiai 
suprato, kad jos yra progresy- 
vės (minioj juokas). Tik tas 
progresingumas yra labai keis-

vietos progre- 
Mr. Bryan, 
\ progresisto, 
nrieš-evoliuci-

jie visi urnai

Suprantama, La Follette ir 
Wheeleris progresistai, — pro
gresistai iš pat pamatų. Bet pa
žiūrėkite j kitus kandidatus, Mr. 
Davis, jis yra konservatorių 
progresistas. Mr. Coolidge, jte 
yra stovintis ant 
sistas (juokas). 
well, jis Brolis 
(juokas), brolis 
nio progresisrtd. _

Kitas dalykas;
išreiškė didelę meilę darbo žmo
nėms; tai yra labai juokinga. 
Visi prezidentiniai kandidatai 
pasirinko Darbo Dieną ir pa
šventė tą dieną savo kalboms; 
parodydami; kaip jie gerbia 
darbininkus. Ir kokias kalbas 
jie darbininkams sakė. Jie sakė, 
kad jie begalo myli darbinin
kus. MV. Davis varde West

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

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

Kasierius — A. Kemeža, 23 E 
St., Chicago, III. *

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

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
. St., Chicago, 111.

Nariai -r V. Mišeika, F. Tverijonas. 
, .d.i ■ i.-iL-f “'i'. ...i'-'jeg 
įdustrijų jie nepripažysta darbi
ninkams teisę streikuoti? Jiem 
gal būt mokamos menkutės al
gos; jie gali būt verčiami bega
lo ilgas valandas dirbti; jie ga
li būt labai niekinami ir žemi
nami ir jio negali streikuoti, to
dėl, kad jis dirba prie tokių in
dustrijų, kur yra paliesti abel- 
ni žmonių reikalai ir užtai jie 
negali streikuoti. Bet jeigu jus 
dirbate prie kramtymo gūmoš 
arba šipuliukų dantų krapšty- 
mui, tai tuomet jus galite strei
kuoti. (juokas).

M r. Coolidge v palietė ir kitą 
svarbų principą. Jis pasakė: 
“Mes turėjome musų revoliuci
jas šalyje, mes turėjorpe savo 
reformas ir mes daugiau jų ne- 

Tik įsitėmykit. 
Netik mes turėjome savo revo
liucijas ir savo “šalin su revo
liucijomis”, bet mes turėjome 
jau visas reformas, kurios dar 
ateina prie musų ii- mums dau
giau tų reformų nebereikia. Iki 
dabartinių laikų pasaulis kei
tėsi ir gerinosi. Bet dabar su 
musų administracija VVashingto 
ne mes pasiekėme galutinos to
bulybės. (juokas). Daugiai! jo
kių reformų mums nereikia. 
Kodėl jiš tokį duoda patarimą 
—“keop cool with Coolidge”.

Mums daugiau reformų ne
reikia? Ir tai labai paprastas da
lykas. Prezidentas tą dalyką 
jums išaiškina. Ir jeigu jus 

neskaitėt prezidento prakalbos 
Darbo Dienoje, tai verta pasi
skaityti.

Jis sako: “Mes nenorime ban
kininkų valdžios, korporacijų 
valdžios arba ir darbininkų val
džios- Mes norime tęsti “com- 
mon sense”. valdžią visų žmo
nių’. Prezidentas Coolidge sa
ko, kad jus tokią valdžią turite 
dabar. Gal jus tai nežinote, bet 
jei jus esate dalis paprastų 
žmonių, jus valdote šalį šian
dien. Ir jeigu jus to nežinote, 
tai jūsų pačių kaltė.

Dabar yra klausimas ar val
džia su Mr. Mellon, Mr. Denby,

- HJAtLMAR BRANTING
Švedijos Socialdemokratų va
das, karaliaus vėl pakviestas su
daryti ministerių kabinetą.

i 
lis, kurios neša didžiausius pel
nus kasyklų savininkams.

Mainieriai ir mainų savinin
kai, mano draūgai, nepriguli 
prie tos; pačios klasės; jie netu
ri lygių teisių valdžioje; jie ne
sirengia vienodai; jie nevalgo 
vienodai; jie nekalba vienodai; 
jie negyvena vienodai. Jie yra 
visai du skirtingi typai žmoni
joj. Taip pat yra su geležinke
lių magnatais ir jų darbinin
kais. Taip pat yra su fabrikų 
savininkais į<r jų " darbininkais. 
Taip, tai yra valdančioji klasė 
ir darbininkų klasė ir, pusba- 
džiaujanti farmeriai visoje ša
lyje kas sako, kad musų šalyje 
nėra klasių 'skirtumų, sako ne
tiesą. šioje šalyje yra didelis 
klasių skirtumas.

Jus matote, mano draugai, 
kad mes turime tiesą sakyda
mi, kad republikonų partija ir 
demokratų partija yra valdan
čiosios klasės partijos. Mes re
prezentuojame reikalus visų 
žmonių; mes siekiame prie to, 
kad valdžia prigulėtų visiems 
žmonėms ir tarnautų naudai vi
sų žmonių. (Plojimas).

Skaitykit platformas republi- 
konų ir demokratų ir peržiurė- 
kit rekordus tų partijų, a.r jus 
surasite kur nors, kad tos par
tijos rūpintųsi pagerinimu šios 
šalies žmonių reikalų. Jie nie
ko daugiau nepripažysta, kaip 
tik visas teises valdančiųjų kla
sei.

Pirmu sykiu musų politikos 
istorijoje mes matome, kad visi 
organizuoti darbininkai susivie
nijo vienam tikslui; £tojo kovon 
po viena vėliava. Amerikos 
Darbo Federacija, geležinkelie
čių unios, organizuoti farmeriai 
vakarinių valstijų, organizuotos 
grupės progresyvio politinio 
veikimo ir Socialistų Partija; 
visi eina sykiu. (Plojimas).

Mano draugai, seni politikie
riai ir» senosios partijos negali 
permatyti musų judėjimo. ši 
kampanija nėra vien tik prezi
dentinė kampanija. Nėra taip 
jau labai didelis klausimas, ar

NAUJIENOS,
DANŲ SOCIALISTŲ MARŠAS . •

■<...............

Jau švinta rytuose šlUiS&ęji aušra, .. 
ji skelbia mums laisvę ir šviešą.
Nors dengia pftMadlį iahišybės rukai 
Bet laisvė sau kelią suranda..

Mus artina meilė, mus riša vargai 
Kovoti už laisvę ir duoną.

Mus obaisis — duoti lygybė visiems, 
Nors melo pavojus jai gręąia.
Gana mums tarnauti beteisiais vergais, 
Me*s pražūtį skelbiam melagiams.

Mūs artina meilei mus riša vargai 
Kovoti už laisvę ir duoną.

Tai stokime broliai, šventojon kovon!
Laikykitės, darbo galiūnai!
Kad vestų mus .meilės, brolybės takai.
Sugriauti tironų galybę.

Mus artina meilė, mus riša vargai 
» Kovoti už laisvę ir duoną.

Sprogdinsim verguvę ir jos retežius, 
Kuriuos mums sutvėrė gobšumas.
Už laisvąjį darbą, ei broliai kovon!
Kovon mus tešaukia trimitas.
' Mus artftla meilė, mus riša vargai 

. ; Kovoti už laisvę ir duoną.

Komunistai ir vaikai

Iš vokiečių kalbos
Julius Dūdas.

vertė

Lietuvos dvaru darbininky’^k
PuUuiiu ' Įkius reikalingus mokslui įran-

i mokyklą lankant taip 
reikia* iš savęs nusipirkti 

(knygas, sąsiuvinius ir t.t. viso-

Dvai;o darbininkas gauna l 
metus pinigiškai 180 litų, o ką 
gauna grildų, tai tik iš jų išsi
maitinti, o į šalį parduoti ir nė
ra ko, jeigu koks nors darbinin
kas ir parduotų vieną, antrą 
centnerį, tai tik tas, kurs gy
vena dviese ar trise. Gaudamas 
į metus tuos 180 litų iš kurių 
reikia avalinę pasidaryti ir kitų 
reikmenų gyvenimui pasigamin
ti, o jeigu atsitinka kokia nelai
mė ar liga taip pat reikia iš sa
vęs atlyginti pusę, išlaidų, kitą 
pusę padengia darbdavys.

Materialis gyvenimas dvaro 
darbininko yra sunkus. Nors ir 
ne dvaro darbininkas dirbdamas 
uždirba į dieną tik 4—8 lit ku
riam reikia iš tų.pinigų apsirū
pinti visliom kuom, ko reikalau
ja paprasčiausias gyvenimas, o 
apie skanesnį duonos kąsnį, tai 
nėra ko ir .pamąstyti, bet ir tas 
uždarbis ne kiekvieną dieną es
ti, o ypač, žiemos fnetu.

Moralią gyvenimas, tai dar 
vargingesnis už materialj. Dar
bininkas gyvendamas tik žiuri, 
kad jis gulėtų prasimaitinti su 
savo šeima ir apsidengti, o kad 
išsirašyti kokį 
kokią knygutę 
reikia ir gerai
liks kas jam ant giedros dienos, 
o apie mokslą, kad leisti savo 
vaikus mokintis kur nors to- 
liaus, kaip į pradžios , mokyklą nalą ir 1 mėnesinį jaunimo laik- 
tai nėra ko ir mąstyti. Nors irĮraštį, 
■?—!————I Ii* ■!. J <'.-į— -l.L.

PROGRESYVIŲ ŽMONIŲ KANDIDATAS SUTRAUKO VISUS KAPITALISTŲ PANČIUS

! kiųs, tai ką jam svajoti apie to
limesnį tęsimą mokslo, kur iš
laidos yra dešimteriopai dides
nės, nes jau namie vaikas ir ne
bėgai , gyventi, nes reikia, Vežti 
už keleto kilometrų arba* UŽ .ko
ki dešimt su viršum, tik jjiiešto 
darbininkas ir galėtų jį šiek tiek 
pramokinti, bet vatgu jam leis 
materialis gyvenimas.

Susiburti į kokias nors darbi
ninkų kuopas ar, skyrius yra la
bai sunku, nes persekiojimas 
yra nemažas, gavimui leidimk) 
įkūrimui kuopos ar skyriaus, 
tai daug reikia padėti triūso, 
nors ir galini leidimą, tai dar 
neužbaigta, dar susirinkimui 
taip pat reikia gauti leidimas ir 
įregistruoti jį, kur taip pat ap
sunkina. žiūrint į darbininko 
gyvenimą, tai yra vargingas, vi
sokie apsunkinimai ir persekio
jimai. Nes kas tik gali, sten
giasi jį išnaudoti ir laukia iš jo 
gerą pelną, o jam už tą nieko 
neduoda, bet Stengiasi jį perse
kioti, kad jis nesuprastų ir ne
stotų prieš savo skriaudikus.

—Stasys.

laikraštj arba 
nusipirkti, tai 
apsigalvoti ar

LENKŲ SOCIALISTAI.

P. P. S. (Lenkų Socialistų 
Partija) turi 576 organizacijas 
su 49,500 narių, 4 dienraščius, 
6 savaitraščius, 1. mėnesinį žuir-

' Kiekvienai profesijai, ar ama
tui yra mokyklos. Tenai moki- 
paipa, kaip eiti savo pareigas 
atlikti geriausiai dtfrbas. Tarpe 
daugelio profesiją, visai be mo
kyklos pagelbos’ atsirado nauja 
profesija, — diktavimo profesi
ja. '»Visai nesvarbu ar diktato
riuj turi kiek supratimo, ar ne; 
ar jis žino ką jis kalba, įrašo — 
ar ne; ar jo kas prašo diktuoti, 
ar tie. Svarbiausia yra tas, kad 
jis (diktatorius) taip sumanė, 
nori ir taip turi būti...

Šiais laikais veik kiekviename 
name šeimynoje . auga vaikai. 
Tėvai juos myli ir nori, kad jie 
užaugtų dorais ir sveikais Hu
nais ir dukterimis. Nėra tėvų, 
kurie ant silpnų, savo vaikučių 
krautų nepakeliamą naštą sun
kybių. Bet ątsiranda žmonės, 
kurie pradeda diktuoti * tėvam, 
kad jie savo vaikučiam bruktų 
tokius daiktus ir mintis, kurios 
gadina jųjų protą ir yra nepar 
kenčiamos. e

Komunistai yra persiėmę: 
piktumo, pavydėjimo, neužken- 
timo, keršto, melagystės^ žudi- 
ipo žmonių^ ir kitokių nešvaru
mu. Tokių “dorybių” jie norėtų 
ir kitus išmokyti. Sunku: įtikin
ti protingą suaugusį žmogų, bet 
lengva yra išmokyti jaunį žmo
gų.- < Delei to ir komunistinėj 
spaudoj pradędaiųa varyti agi
tacija. Jei ,butų rašyta tavorš- 
čiaiis Prnšeikos, tai galima do- 
VajaMi; gal taš' įvyko daug pri
traukus namineles, Bet A. Bim
bai to primesti negalima, . nes 
jis tos “malonės” “pekaštavo- 
ja”. ,(Į

The Daily Worker’y tilpo A. 
Bimbos straipsnis, kuriame jis 
bara tėvus, kam jie savo vaikam 
perka buržuaziškus laikraščius; 
kodėl jie neužrašo komunistinį 
laikraštį.

Kas turi ir augina vaikus, kas 
jau pirko tokius laikniščiirs ir 
vertė savo vaikus skaityti, tas 
tikrai supras, kad Bimba neži
no ir nepažįsta vaikų psicholo
gijos. Jis mano, kad vaiko pro
tas yra kokia bačka j kurią gali
ma viską, kai į drauką kimšti. 
Klysti malonus diktatoriau.

Vaikai nepažįsta ir neneša gy
veninio sunkenybių, todėl jiems 
nerupi ir nesinori pykti, keikti 
ir ką nors niekyti, air ką nors 
nugalabyti. Vaikai nori links
mybės, gražių pavyzdžių, malo
numų ir gražių apysaką skaity
ti, kurios yra jų anyžiui pritai
kytos. Jaunas protas nemyli 
skaityti: “komunizmas nusuks 
sprandą kapitalizmui”, svoločiai, 
niekšai ir t. p.

Literatūra yra proto maistas. 
Kuom penisi tas .ir. išaugs ir 
vaisiai bus prasti. Tėvai priva
lo sergėti savo' vaikučius, kad

jie nebūtų jiems ir visuomenei 
blpdingi. Kad jie nesektų Pru- 
seikos, Stilsono, ir Bambos pėdo
mis, kurie, lyg amžinas žydas, 
bastosi po komunistines pelkes 
ir nesuranda sau vietos.

Tegul vaikais skaito apysa
kas kuriose yra vaizduojama ge
ri negeri žmonių papratimai. 
Ten jie suras gerus siekio tiks
lus ir nelaimes nedoruose tiks
luose ir darbuose. Iš ten jie pa- 
siskirs gerų darbų charakterį, o 
atmes visokį* nedorą pasielgimą. 
Lai jie patys nustato gyvenimo 
vairą, be prievartos. Te pra
nyksta biurokratiška komunisti
nė diktatura, o gyvuoja laisva, 
broliška nuomonė gyvenime.

—Vaikų draugas.

Socialistu Partijoj
CONNECT1CUT

Čia buvo surengta Socialistų 
Partijos konvencija dėl nomina
cijos elektorių La Follette- 
Wheeler kampanijos; čia jie bus 
pastatyti ant socialistų tikieto.

Labai didelis skaitlius profe
sorių Yale Universiteto daly
vauja La-Follette kampanijoj.

I čia yra rengiami masiniai mi
tingai ant gatvių kampų, kurie 
turi labai didelio pasisekimo. 
Čia tiesos reikalauja, kad butų 
surinkta 3,600 piliečių parašų, 
kad pastačius elektorius ant ti
kieto. La Follette komitetas pa
davė peticiją su 4,100 parašais 
ir dar tikimasi gauti 2,000 pa
rašų daugiau.

MASSACHUSETTS
I . ,‘Sccialistų Partijos Distrikto 
organizatoriai A. Weisbord ir 
A. B. Lewis turi didelio pasise
kimo. Į paskutines dvi savaites
jie suorganizavo 4 naujas Socia
listų Partijos kuopas: Worces-
ter, Springfield, Holyoke ir
North a m ton. Labai pasek m i n
gi masiniai mitingai yra rengia
mi ant gatvių kampų visoje
Mass. valstijoje, žydų kuopa iš
Springfield, Mass. suteikia di
delės paramos šioje didelėje 
kampanijoje.

Verginio® anglių baronų sakė, 
kad darbininkai turi teisę orga
nizuotis. Bet jis matomai dž- 
miršo garsią Colorado bilų, kur 
jam beveik pasisekė darbininkų 
unijų pinigus pagrėbti ir atiduo
ti darbdaviams.

M r. Davves, juk niekus negali 
ginčyti, kad jis buvo sumanyto
jas “open shop”. Kas buvo ma
nęs, kad jo suorganizuoti “mi
nute men”, bus laužytojai strei
kų. O dabar Mir. Dawes pareiš
kė, kad jis stoja už teisę darbi
ninkams organizuotis. Jis prita
rė geroms unijoms; tokioms 
unioms, kaip Dooley yra pareiš
kęs: “Geros unios neturi strei
kų, neturi kasoj pinigų irjreL 
kaJauja tik keleto narių”, (juo
kas). M r. Davvetf tokioms 
unioms tai pritairia.

M r. Coolidge su savo pasekė
jais, surengė neva darbininkų 
atstovybę Washingtone ir jis 
jiems sakė kalbą: “Aš pripaž.s- 
tu darbininkams ' teises strei
kuoti, jeigu jie dirba tokiose 
industrijoje, kurios nepaliečia 
publikos”, (juokas). pAr jų$ 
žinote ką tslff reiškia? “Tokios 
industrijos, kurios nepaliečia 
publikos”. Ar geležinkeliai, 
gatvekariai, kasyklos ir kitos 
industrijos nepaliečia publikos? 
Tokios industrijos šalyje visuo
met paliečia abelnus žmonių 
reikalavimus. Ai’ prie tokių in-

Mr. Hughes ir M r. Stone, nėra 
valdžia bankininkų ir korpora
cijų? Tikrai, tai nėra darbinin
kų valdžia. Bet matote, nori
ma pasakyti, kad Jungtinėse 
Valstijose nėra klasių; kad mes 
esame visi vienodi žmonės ir 
musų visų- ręikalai yra vienodi 
ir visi lygiai valdome šią šalį. 
Bet ta mintis ne Coolidge’io yra 
išrasta. Mes tą girdime kiek
vienoje prezidentinėje kampani
joje ir ant nelaimės, mes ttii' 
minčiai . tikime. Bet tai yra 
klaidinga mintis. Klasių skirtu
mai šioje šalyje yra. Nėra kla
ses įsteigtos pagelba karo; nė
ra klasės iš prigimties; bet kla
sės atsiradusios • dėl sociales ir 
ekonomines padėties.

Musų šalis yra turtinga gam
tiniais turtais; yra kasyklos 
kuriose yra begalo daug turto, 
ir yla maža sau jale žmonių, ku
rie naudojasi tų kasyklų tur
tais ir pelnu. Jie. gyvena begali
niame pertekliuje. Jie naudoja
si visais gyvenime patogumais, 
kokius moderninė civilizacija 
gali jiems suteikti. Ir taipgi 
yra šimtai tūkstančių labai 
skurdžiai gyvenančių kalnaka
sių, Amerikiečių darbininkų, 
Lenkų <larbininkų ir kitų tautų 
darbininkų. Jie dirba diena iš 
dienos, kuomet jie turi darbą, 
tamsiuose urvuose, begalo pa
vojingoj vietoj ir jie iškasa ang-

lapkričio 4, 1924, bus išrinktas 
prezidentu Coolidge, Davis arba 
La Follette. Dabar yra sukili
mas Amerikos žmonių visoje sa
vo galybėje. Ir jie kyla ne die
nai, ne metams, bet ir ateičiai. 
Yra pradžia revoliucinio judėji
mo ir besiplečianti revoliucija 
darbininkų klasės. Dar niekuo
met pirmiau jie nebuvo taip 
sukilę, kaip dabar. Sykį susijun
gę abelnam politiniam tikslui ir 
matydami didelę naudą iš tokio 
susijungimo, jokia jėga pasau
lyje negalės jų pergalėti; po šių 
rinkimų arba kitu kokiu nors 
laiku. (Plojimas).

Didele reikšmė šioje kampa
nijoje yra, kad darbininkai vis
ko gamintojai šioje šalyje, išsi
mokins pažinti savo jėgą.

Gentkarčių gentkartėmis dar
bininkai čia buvo susiskaldę. 
Susiskaldę dėl religinių įsitiki
nimų; susiskaldę politinėje dir
voje. Jie negalėjo suskaityti 
savo jėgas. Ateinančioj rinki
mų dienoj ilarbininkai, farme
riai, progresistai, socialistai ga
lės suskaityti savo jėgas. Ir ta‘ 
jėga Bus \ pergalėtoja, (ploji
mas). Ir ta jų pergalė vis di
dės, kol galų gale ^Jungtinėse 
Valstijose bus visų žmonių par
tija; vadovaujama darbininkų 
partija. Ji bus tikra patarnau
toju visiems šios šalies žmo- 
nėim. —A. ž-tas. '

Republikonai ir demokratai, su pagelba Wall St. nori sulaikyti smarkiai lekianti Pro
gresyvių žmonių kandidatų į FTezidentus, Ijal'ollette. Bet jis sutranko virvis ir va
žiuoja savo keliais. >

, S ''

NEW YORK

BUFFALO. — čia dabar ne
senai buvo Italų Socialistų Fe
deracijos, kuri priklauso prie 
Socialistų Partijos, suvažiavi
mas. Suvažiavimas labai skait
lingas ir italai socialistai savo 
Federaciją jau išaugino į didelę 
oiganizaciją.

Čia taipgi buvo italų Labor 
Party, šaka komunistų partijos. 
Bet kuomet reikėjo stoti į rin
kimų kampaniją, tai ta Labor 
Party nutarė remti La Follette- 
Wheeleiį. Mat, ten buvo vienas 
įtakingas organizatorius, Lica- 
ta, jis tikrai geidė suvienyto 
darbininkų fronto. Jis pamatė, 
kad 'darbininkai ' šiuose 
rinkimuose La Follette-Wheele- 
rį, tikrai sudaro darbininkų su
vienytą frontą, todėl ir jo vado
vaujama Labor Party remia 
tuos kandidatus, kurie tikrai 
vienija visos šalies darbininkus

(Tąsa ant 6-to pusi.)
I

Musy Kandidatai
Robert Marion La Follette — 

į Prezidentus.
Burton K. Whęeler — į Vice

prezidentus.
George Koop — į Jungtinių 

Valstijų Senatorius.
Andrew Lafin — j Guberna

torius.
Tilden Bozarth —į Leitenante 

Gubernatorius. •
Samtiel Block į Atlorney 

General.
John T. Whitloek — valstijos 

iždininkus.
Ansel M. Brooks — Audito

rius Publiškų Apskaitliavinių.
Gus Sandburg ir John C. Flo

ra—Congresmanai-at^Large.
Elfą M. Roberts, Bertha Hale 

White ir Mary (PReiHy L^Truš- 
lees Chicagos Universiteto.*

Ddniel Uretz — Valstijos Ad
vokatas.

Visi darbininkai-piliečiai, lap
kričio 4 dieirą privalėtų balsuoti 
už surašytus kandidatus.

I
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(Tąaa nuo 5-to pusi.)

{vairios žinios
BUVIMAS VALDŽIOJ 

J SVEIKATĄ.

į daiktą. Komunistai dabar tu
rės graudžias- ašaras lieti, kad 
jų buvusieji pasekėjai nebeklau
so jų, bet eina ten, kur didžiu
ma organizuotų šalies darbinin
kų eina ir remia tuos kandida
tus, kurie yra verti rėmimo.

New Yorko mieste socialistai 
netik vakarais, bet ir dienos lai
ke, pietų laike rengia trumpas 
prakalbas ant gatvių kampų. 
Kampanijos literatūra yra plati
nama visu smarkumu. Tik nese- į 
nai sacialistų kuopos išplatino i 
100,000 išleistų agitacinių kam
panijos lapelių.

listų kandidatas gayo 2,065 bal
sų, buržujų kandidatas 1,338 
balsus, komunistų 336 balsus.

PARTUGALIA
Socialistų Partija Portugali

joj per tarpininkystę Ispanijos 
Socialistų Partijos, veda susira
šinėjimą su Darbininkų Socia
listų Internacionalo sekreto
rium ir nori prisidėti prie Dar
bininkų-Socialistų Internacio
nalo.

Tarptautinis frontas
ŠVEICARIJA

LENKIJA
Lenkijos Socialistų Partija 

turi 579 kuopas ir narių parti
joj 49,5Q0. Partija turi 4 dien
raščius; 6 savaitinius laikraš
čius, mėnesinį žurnalą ir jaunų 
socialistų mėnesini žurnalą.

RUSIJA

Danijoj valdžią sudaro social
demokratai; juos palaiko kairie
ji liberalai, nes patys vieni soci
aldemokratai parlamente dau
gumos neturi. Neturint daugu
mos negalima pravesti grynai 
socialistinės programos. Buvo 
girdėti nuomonių, kad esant to
kioms sąlygoms imti socialde
mokratams valdžią gana rizikin
ga. Bet įvykę rūgs. 17 d. pa
pildomieji rinkimai į II rumus 
parlamento tos nuomonės nepa
tvirtino, 
atstovus,
metais socialdemokratai 
ko balsų daugiau 142, kairieji li
beralai — mažiau 49, konserva
toriai — daugiau 18.

Ręikėjo išrinkti '28 
Palyginus su 1920 

surin-

Šveicarijos Socialdemokratų 
Partija turi kabinete 43 atsto
vus. Iš 198 visos šalies atstovų. 
Partijoje buvo diskusijos: 
Socialdemokratų Partijos atsto
vai turi įeiti valdžion, ar ne? 
Partijos suvažiavime nutarta, 
kad partija valdžion neis, bet 
pasiliks opozicijoj. Partijos su
važiavime dalyvavo 270 delega
tų; partija turi 156 kuopas, o 
narių partijoje priklauso 22,- 
000. Partija yra prisidėjusi 
prie Darbininkų-Socialistų in
ternacionalo.

Rusijos bolševikų partija val
do visą šalį ir dabar svarbiausias 
partijos darbas —žudymas Gru- 

ai^zijos gyventojų. Rusijos bolše
vikų partija nuo kojų iki galvos 
yra aptaškyta nekaltų žmonių 
krauju. Kas remia ’ tą partiją, 
kąs agituoja už ją, kas giria ją, 
taipgi yra lygus kraujageris. 
Nuo jų reikia darbininkams 
saugotis.

ŠVEDIJA VĖL TURĖS SOCIA
LISTINĘ VALDŽIĄ

VOKIETIJA

Socialdemokratų Partija Tu- 
ringijos valstijoj įgauna dūdelę 
jėgą- Vasario mėnesy buvusio
se rinkimuose Socialdemokratai 
buvo pralaimėję dėl didelio mili- 
taristų i.r komunistų siautimo. 
Rugsėjo 7 rinkimuose Socialde
mokratai laimėjo, o buržuazijos 
ii- komunistų partijos pralaimė
jo*. šveinoje socialistai laimėjo 
23 nuošimčius, o komunistai ten 
pralaimėjo 30 nuošimčių- Komu
nistai neišrinko nei vieno savo 
atstovo.

Socialistų vadas Branting 
kviestas sudaryti 
nisterių kabinetą.

naują
pa
nti-

Prieš karinė diena Latviuose 
pasireiškė milžiniška . 10,000 
darbininkų manifestacija, ap
lankiusi žuvusiųjų kapus, šitos 
manifestacijos centro valdžia 
nenorėjo, leisti, bet griežtai pa
reikalavus s.-d. partijai ir pro
fesinėms sąjungoms, manifesta
cija buvo leista. Leidimai gin
klams valdžios įsakymu tai die
nai buvo panaikinti, kad išven
gus užpuolimų iš puses naciona
listų. Nacionalistai ir komuni
stai, einant manifestacijai gat
vėmis, bandė daryti trukdymų, 
ypač tuom pasižymėjo naciona
listai, kurių tą dieną policijos 
vien Rygoj suimta apie 50 žmo
nių.

Visoje eilėje kitų miesto prieš 
karinės dienos manifestacijos 
buvo dabai skaitlingos. Berly
ne didžiuliame eatre įvyko karo 
aukų paminėjimas ir tarptau
tinio solidarumo demonstracija. 
Kalbėjo įvairių kraštų socialis
tai: Longuet (Prancūzija), 
Brokway (Anglija), Abramovi
čius (Rusija) ir Ellenbargen 
(Austrija).

Paryžiuje surengtose didelėse 
demonstracijose dalyvavo dar
bininkų organizacijos, žmonių 
teisių lygos, masonų ir respub
likonų organizacijos nariai.

Pas mus vienuir buvo uždrau
sta toji dieną minėti, kai kur į- 
vykG mitingai. Šiauliuose gi 
prieškarinėje dienoje suimta 
musų draugas Bielskis už kalbą 
mitinge.

Įdomu, kad* komunistai šioje 
dienoje laikosi ypatingos takti
kos ir vien tik plusta soc.-dem. 
Suprantama kodėl: mat Rusija 
laiko didžiausią armiją pasauly, 
kurią ji rauda galima pavartoti 
mažosioms tautoms smaugti.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

Kovotojų už socializmą 
eilės ‘ didėja

Rugpiučio mėnesy įsikūrė se
kančios naujos Socialdemokra
tų partijos organizacijos: Kriu
kų valsč. iš 9 narių/ Alsėdžių 
valsč. iš 38 narių, Akmenės 
valse, iš 7 narių ir Šarkos kuo
pa iš 19 narių. Paminėtų or- kratas ir nepažindami, kas yra

Stokholmas, spalio 
į os socialdemokratų

fianizacijų narius sudaro dau
giausiai laukę darbininkai, 
bet taip pat yra ir mažažemių, 
kaimo inteligentų ir kaimo 
amatininkų.

IŠ Kauno organizacijos 
gyveninio

š. m. rugsėjo 25 d. įvyko vi
suotinis susirinkimas. Tarp 
ko kito buvo nutarta stengtis 
leisti rusų kalboje socialde
mokratų laikraštį “Rabočy
Viestnik” (Darbininkų žinios). 
Tuomet bus galima spausdin
tu žodžiu prieiti ir prie tų dar
bininkų, kurie nemoka 
viską i kalbėli.

lietu-

aps.)
apmiręs.

KALTINĖNAI (Tauragės

šis kampas visai 
Žmonės labai tamsus, prieta
rais ir gandais gyvena, “So
cialdemokratą” mažai kas te
skaito, organizacijų nėra. Šiam 
valsčiuje yra nemažai dvarų, 
bet darbininkai apie savo or
ganizacijas ir supratimo netu
ri. Nuo kunigiškųjų organiza
cijų žmonės kratosi, nes iš pri
lipimo žino klebonijos rykštės 
smokų, o socialdemokratinėms 
organizacijoms organizuoti nė
ra veiklių draugų. Nors čia ne
mažai yra musų nusistatymo 
žmonių, iš kurių keli žymus 
violos darbuotojai,
kodui nedrįsta aktingai 
tikruoju vardu pasirodyti vie
šumoje. Tai nedovanotina drau
gų klaida, nes taip bespalviai 
dirbant, žmonės niekad nesu
pras, kas tai yra socialdemo*

jų drau^ęai ir 'kas priešai duo
sis kunigams ir didžturčiams 
išnaudoti ir apgaudinėti.

Parvažiavus dr. Mikulskiui 
atostogoms, gyvenimas bent 
kiek sujudo: sušaukta Kaltinė
nų valsčiaus prijaučiančiųjų 
draugų susirinkimas, kuriame 
išaiškinta (L. S. I). iP. progra
ma ir nutarta organizuoti L. 
S. D. P. Kaltinėnų vaisė, orga
nizaciją, kuriam tikslui išrink
ta organizacijos branduolis iš 
penkių žmonių Centro Komi
tetui patvirtinti; pastatyla vals. 
Tarybon Socialdemokratų kan
didatų sąrašas; surengtas mi
tingas. Mitinge, įvykusiame 
rugpiučio 31 d., draugai Gla- 
vackis, Mikulskis ir Miknius 
išaiškino žmonėms pragaištin
gų kademų darbų Seimo ir 
valdžioje, žmonės kademų dar
bais tiek pasipiktinę, kad jų 
kalbėtojams ir išsižioti nelei
džia. Mitingu žmonės labai pa
tenkinti ir darė didelių ovaci
jų socialdemokratams.

Laukiama daugiau partijos 
darbuotojų, kurie padėtų su
stiprėti musu jaunai organi
zacijai.

Kaltinėnų Socialdemokratas.

MAŽEIKIAI

tik kažin
savo

Rugsėjo 11 d. surengė 
žeikiuosc socialdemokratai 
tingų, kur kalbėjo drg. K. 
linis. Darbininkai milingu 
vo be galo patenkinti.

Tą pačią dilemų vakare
vo surengtas vakarėlis. Suvai-

Ma- 
mi- 

Bie- 
bu-

bu-

dinta “Naujas kelias,” paclek- 
lamuota.ir I. t. Prieš vaidini
mą drg. Bielinis 
kalbų.

Vaidinimas

pasakė pra-

r(usisek|5 gerai, 
tik geda, kad šokių laike ne
kurto artistai girti strapinėjo. 
Tas musų vakaruose visiškai 
neleistina.

Iš vakarėlio pelno gauta 51 
litas. —M-sė.

AISTRIA

Jaunų Socialistų Organizacija 
Tyreli turi 4,000 narių. Čia bu
vo sušauktas tos organizacijos 
suvažiavimas. Suvažiavimas bu
vo labai skaitlingas ir pilnas en
tuziazmo. Per dvi dienas tęsė
si vien tik kalbos. Tame suva
žiavime dalyvavo delegatai ir iš 
kitų šalių: iš Čekoslovakijos, 
Italijos, Lenkijos, Ispanijos ir 
t.t. Svarbiausią prakalbą laike 
tame suvažiavime 
cialistų veikėjas
Jaunų Socialistų Organizacija 
jau gyvuoja 30 metų. Toks, dide
lis suvažiavimas dar tik pirmu 
sykiu surengtas, užtat ir turėjo 
labai didelio pasisekimo.

ITALIA

žinomas so- 
Otto Bauer.

16. —šve- 
vadas 

Hjalmar Branting tapo kara
liaus pakviestas sudaryti naują 
ministerių kabinetą. Branting’- 
as pakvietimą priėmė.

Socialdemokratų partijos va
das, Dr. Hjalmąr Branting, ku
ris puolus Emsto Trygge’ro ka
binetui, buvo pakviestas sudaryt 
naują Švedijos valdžią, savo Už
davinį atliko. Nau jasai ministe
rių kabinetas susideda išimti
nai iš socialdemokratu. Kabine
tan įeina:

Premjeras — Hjamar Bran
ting.

Užsienio reikalų ministeris— 
prof. Oesten Unden, Upsalos 
Universiteto teisių profesorius.

Finansų ministeris — parla
mento narys Thorsson.

Apsaugos ministeris — par
lamento narys Hansson.

Susisiekimo ministeris —par
lamento atsovas Viktor Lars- 
son. \

JOHN FRANK DANIS

Par-Maksimalistų Socialistui 
tija išleido atsišaukimą ir ragi
na dėtis prie jų partijos ir užsi
rašyti laikrašti L’ Avanti. Sici- 
lios apygardoj
gauna daugiau balsų negu fa
šistai. Jaunų Socialistų organi
zacija turėjo savo suvažiavimą 
Veronoje. Suvažiavimas buvo 
pasekmingas.

ANGLIJA

socialistai jau

Jonas Danis, turintis Diver- 
non, III. mėsinyčių, yra socia
listų kandidatas į atstovus iš 
15 distrikto, Sangamon ir Mor
gan pavietų. Lapkričio 4 die
ną lietuviai 
jį ne vien 
darbininkų 
pasirengęs
žmonių reikalus, bet ir todėl, 
kad jis yra lietuvis ir todėl 
lietuvių reikalai jam yra arti
mesni negu kitų tautų reika
lai. —J. Lapas.

privalo balsuoti už 
todd, kad jis yra 
partijos atstovas ir 
kovoti ųž darbo

Lietuvon ant

KALĖDŲ
Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam šavo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą. ,

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

James F. Lyons
ADVOKATAS

4841 W. 14th St., . Cicero
Telephone Cicero 9323

Panedėlyj, seredoj ir pėtnyčioj 
nuo 7 iki 9 vai. vak.

1020 ASHLAND BLOCK
155 N. Clark Street 

Telephone Dearborn 6534

Jus^EL į
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbe- 
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 — nemige, pavargęs iš ry
to, galvosukj, .apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinki t nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ii’ pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

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

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

jo, odos ir šlapumo ligų.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

1 BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas,61/2 me
tus tarnavimo Jungtinių Valsti
jų Armijoj, šiuo skelbiama, kad

Dr.George U.Lipshulch 
Atidarė savo ofisą

Kambarys 704, State-Lake Bldg.
190 N. State St.

Praktika bus aprubcžiuota: Gy- 
necologija, Chirurgija ir Vere- 

rinės ligos.
Telefonas Randolph 5380

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

Tel. Lafayette 4223
Phimbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Dr. W. R.
Registcr, 

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
Žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

vienas žmo
nėm liuosaa 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St„ 

Namai 3356 Lowe Avė.

Flamingo ir Apšildymo Įrengimai 
Obelio 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 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

HAVTrmrlr^i 101R HavmnrlrAt 42R1

Neprigulminga Darbo Partija 
yra grynai socialistinė organi
zacija ir ji varo visą propagandą 
Darbo Partijoj. Nesenai turėjo 
savo suvažiavimą, pasirodė, kad 
partija dikčiai užaugo narių 
skaitliuje. Rugsėjo 28 buvo su
rengta didelė demonstracija 
Londone. Toje demonstracijoj 
dalyvavo Pildomo Komiteto na
riai Darbininkų-Socialistų In
ternacionalo. Demonstracija 
buvo įspūdinga. Paskiau uždėjo 
vainikus ant Markso kapo.

FRAKCIJA

Skausmai, 
mėšlungis,

N

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

SEVERA’S
GOTHARDOL

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės į Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais.

Francijos Socialistų Partija 
įgauna vis daugiau;ir daugiau 
narių. Rinkimuose Basses-Al- 
pes, socialistų kandidatas gavo 
10,258 balsus, kairieji republiko- 
nai 9,055 balsų, komunistai 732 
balsu.

Marsailles rinkimuose soda-

I

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

Kaina 50 ir 60 centai.

Gaunami bent eptlakaja.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL

UŽS1SAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
monai; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimes; Įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ k&ina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, UI. 

Dept. 2.

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mns faktas išgy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas, Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite j|; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek ius sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, ne< tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raisis, Slinkimo plaukų, 
gružolu. 
neišvalyto ir užsikrėtusio _ .
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
kom is, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikatą yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gei^ ir teisingą gydymų ; prlsldėki. 
te prie eilių užganėdintu ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, Ciepinj, Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606” 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų. Nervų, Kraujo, Godos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiii- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 ▼. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearborn St., Chicago, II). 

(Imkite elevatorj iki 12 augšto)

išgydyti,

Bronchitis, Astma,

Pasididinusių
Skrupulu ir t.t. yra pasekmė 

kraujo, kur| 
galima greitai išvalyti su pagelba gy-

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.
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Pasimirė bankierius

<s

Vivakar l-re-bytcrian ligo
ninėj pasimirė James B. For- 
gan, 72 m., prezidentas direk
torių tarybų First National ir 
First iVust and Savings ban-1 
kų. Jis taipjau buvo direkto
rium daugelio kilų bankų ir 
kcipuracijų. Mirė nuo širdies 
ligos. Susirgo jis pareitą penk
iadienį, kada jį rasta parkri
tusį savo raštinėj. - Buvo lei
džiamas ir kraujas, kurį davė 
jo sūnūs. Prieš mirtį jis pasi
šaukė kunigą ir visą savo šei
ni iną ir pagiedojus* maldas su 
visais atsisveikino ir mirė.

Forgen yra gimęs Škotijoj, 
kur ir baigė mokslą, o ir ban- 
kieriauti pradėjo. Paskui a t-, 
vyko Kanadpn, iš ten Ameri
kon ir gabaus Chicagon, kur 
ir užėmė, minėtų bankų prezi
dento vietą, kurią laikė iki 
1916 m., kada pasitraukė ir 
pasiliko tik direktorių pirmi
ninku.

Hughes Chicagoje

Ketvirtadienis, Sp. 30, 1924 
h ■ ............................  i i, « ■■!■■■■ .....

bus atdara visą dieną sekmadie- ’ 
ny suteikti dabotojams manda

gus ir duoti reikalingas instruk
cijas. Visi dabotojai turi turėti 
raštišką partijos mandatą, ki
telio jų neįsileis balsavimo vie
ton.

Pirmadienio vakare, lapkričio 
3 dieną bus dabotojų susirinki
mas, kuriame jie gaus reikalin
gų nuvedimų ir "pamokinimų 
kaip balsus skąityti.-

Visi dabotojai balsavimai’die- 
, ną turės būti balsayjfmo vietose 
t.prieš pat 4 vai. po įpiet; kada už 
sidaro balsavimas. > <

Darbininky kandidatas

Smulkios Žinios
tarp chiniečių tėbe 
(’žpereitą naktį dų 
padėjo bombą prie 
skalbyklos 5511 In- 

Policistai bandė 
vytis automobilini, 

pakliuvo

T1LDEN BOZARTH

' nį buvo statoma “Pinigėliai ’ ir 
ri'Eglė žalčių Karalienė,” šį sek
madienį statoma “Algis ir Gied
rutė. Neužilgo bus Vaičkaus 
teatras, o daj’ vėliau “Dzimdzi- 
Drimdzi.” Bet dar daugiau 
būna balių.

Bet visgi dabar vakarų su vai
dinimais būna daug mažiau, ne
gu kad keletą metų atgal. Ta
da vakarų būdavo po kelis kas. 
sekmadienis: nežinodavai nė
kur eiti- Hat užtai balių būda
vo visai mažai.

Eglė Žalčių Karalienė

Karas 
Siaučia, 
chiniečiai 
čhiniečio
(liana Avė. 
ehiniečius 
bet patys pakliuvo ekspliozi- 
jon, kuri betgi nors nuostolių 
nemažai padarė, išdaužydama 
langus visoje apielinkėje, 
nieko nesužeidė.

bet

117Stanley Biadrucki, 4 m
E. 118 PI., sudegė užsidegus jo 
diabužiams ’ liėžaidžiant prie 
sukurto užpakaly namo’ laužo. 
Jis mirė •bė'vežUnt 
lando ligoninę.! w,

iš Staunton, Ilk, Socialistų par
tijos kandidatas į Illinois vice- 

gubernatorilis.
Bozarth yra angliakasis ir 

jau nuo 1897 m. priklauso ang
liakasių unijai. Išpradžlų dir
bo Kentueky, o paskui Alabama 
valstijose; pastarojoj 1905-1908 
m. jis buvo distrikto organizato
rius’ ir vadovavo 1908 m. strei
ku.

,11 Rose ! Illinois jis persikėlė 1908 m) 
j ir čia dirbo kaip angliakasių 
(unijoj taip ir Illinois Darbo Fe
deracijoj. Prie Socialistų parti
jos priklauso nuo 1907 m.

•H * k t 1 • f A * * I *
C h ica gięČiai viską mc pi’ogče- 

suo.ja. Ypač toli pažengė muzi
koj ir lietuvių koncertai, dalim' 
ne kiek neprastesni už didžiuo
sius amerikiečių, kencertus', gal 
dar įvairesni; Bet teatras ne
pažengė prieky n nė. kiek. Kaip 
buvo vaidinamą desėtkas metų 
algai, taip tebevaidinama ir da
bar. Tik gal kiek silpniau, nes 
keli senieji vaidilos jau, paseno, 
arba bent mano tokiais esant, ir 
išėjo nuo scenos —- daugiau 
nebevaidina. 0 jų vietas nėra 
kam užimti.

Charles Evans 'Hughes, val
stybės sekretorius ir buvęs 
kartą republikonų kandidatu į 
pr‘zidefitus, užvakar lankėsi 
('hicagojė^iiv kalbėjo Audito
rium teatre. '‘-'H

Nežiūrint jo užimamos augš
tos vietos, visgi ne taip dide
lis teatras nebuvo užpildytas 
publikos. O ir susirinkusieji jį 
gana šaltai pasitiko. Kada ke
lios savaitės atgal buvo atvy
kęs La Follette, tai palygina-; 
mai entuziastiškiau buvo pasi
tiktas ir kelis kartus daugiau 
publikos sutraukė, nors į La 
Folkdte prakalbąs „ buvo imd- 
ma gana augšta įžanga, o į 
Hughes prakalbas jokios įžan
gos mokėti nereikėjo: 
ir klausykis prakalbų.

Hughes nieko ypatingo sa
vo prakalboj nepasako, kalbė
jo ką ir kiti politikieriai kal
ba: gąsdino publiką blogais 
metais, jei Jiebus išrinktas 
C.oolidge ir ypač jei rinkimai 
bus įstumti į kongresą. Ypač 
smerkė pažangiuosius kandida
tus La Follette ir Wheeler, 
primesdamas jiems ir bolševiz
mą ir diktatūrą ir kad buk jie 
nori sugriauti Amerikos tvar
ką, o įvesti čia chaosą. Abel- 
nai gąsdino publiką radikaliu 
baubu kiek lik išmanė ir pir
so republikonų - kandidatus, 
kaipo gidbėlojus nuo visokio 
radikalizmo ir visokių blogy-

Vienas farmeris taip užpyko, 
kad Northwestern universiteto 
studentas Albert M. Ander- 
son su dviem studentėm ban? 
jė paimti iš jo lauko kelis nu
džiovusius kornų* stiebus dėl 
raganų nakties, jog nutvėręs 
tą studentą sumušė, kad tasis 
dabar guli ligoninėj su išlauž-

E?

Lietuviu Rateliuose.

alėjai

Hughes kalba į publiką jokio 
didesniu įspūdžio 
Visi aiškiai jautė,

nepadarė, 
kad tie 

Hughes gąsdinimai yra taip 
vaikiški, kad į juos jokios di
desnės domės kreipti negali
ma. Publika besiskirstydama 
daugiau kalbėjo apie La Fo
llette, negu apiio Hughes ar 
C.oclidge ir visi pripažino, kad 
tokis lluglies su La Follette 
nė lygintis negali.

REIKALINGA BALSŲ 
DABOTOJŲ.

Artinasi rinkimų diena Kiek
vieno darbininko pareiga yra le
pintis, kad balsavimo dieną vi
si paduotieji balsai butų teisin
gai suskaityti. Juk yra žinia, 
kad kapitalistinės partijos sten
giasi kiek galima nuvogti baisų, 
paduotų ne už kapitalistines 
partijas. Bet dar daugiau tai 
•jus dai'oniM i-iu-
kiniuose, kada dai-bininkai iš
statė savo bendrą kandidatą, 
,kuris turi progą laimėti. » I

Todėl Socialistų partija kvie
čia visus savo narius ir jai pri
jaučiančius ateiti pagelbon ir 
pajbuti balsavimo didną balsų 
dabotojais (vačeriais). >'

Partijos raštinė (1501 )War- 
ren Avė., kertė Ogden Avė.),

Anton Hurka, 54 m., 5039 
S: Robey St., liko užmuštas au
tomobilio. Automobilistas areš
tuotas.

Automobilistas Wm. Klot z, 
2766 S. Karlov Avė., liko .ap
kaltintas užmušėjistėj. Jis gir
tus būdamas važiavo automo
biliu ir užmušė žmogų. Užmu
šęs žmogų jis betgi nesustojo 
iki pavažiavęs neatsdmušė į ki
tą automobilių.

John C. Schaedel laike ka
ro liko internuotas, o po karo 
ieportuotas j Vokietiją kaipo 
'bolševikas,” nes jis reikalavo 
ilgos pakėlimo. Jis paliko Ame
rikoje pačią ir trejetą k vaikų.

NVilliam A. Sears, mokyto
jas Lane Technical High School 
važiavo Micbigan Avė. su mo
kytoja p-le Margaret K. Hack- 
:-lt pastarosios automobiliujei. 
Ūmai prie jų privažiavo taksi- 
kabas, iš kurio iššoko moteris 
ir puc-lė Margaret^ draskyti ir 
mušti. Atvyko policija, bet nė 
vienos moteries neareštavo. 
\nlroji moteris - r puloikč 
buvo Sears moteris, kuri j ieš
ko perskirų
Margaret pąyiliojo 
!»(> 
.liti TC

ir kaltina, 
jos 

neilgų, bet smarkių 
visi išsiskirstė.

kad 
vyrų, 

pcšty-

Po to jis tris kartus bandė su
sti Amerikon, bet kiekvie

ną kartą liko pagautas ir de
pe i luotas atgąl. Ketvirtą kar- 
’ą lamdant betgi jam pasisekė 
pasekti Ameriką ir atvykti 
(.hieagun. Bet vos spėjo pasi
matyti su savo pačia, kaip tą 
pątį vakarą tapo areštuotas ir 
veikiausia vėl bus deportuo
tas.

Saniucl J. Brown, 2954 E. 
92 St., labai nepatiko, kad pas 
jo dukterį lankosi jam nepa
tinkantis vaikinas. Kad išvary
ti tą vaikiną įis šovė į jį, bet 
nc)>ataike. Kulkų Lx*tg-i 
ke į Ifelen Burdiak, 12 m., ku
ri žaidė galveje. Broiwn tapo 
areštuotas.

Du plėšikai, pasivadinę pu- 
licirtais, įsiveržė į Alex Pere- 

’sycka namą, 1632 Dolavvare 
S t., Gary, ir pavogę $2,700, 
kuriuos jis laikė skrynioj, pa
bėgo automobiliu.

Po lietuvišku Ghicago • 
besidairant

šiandie Cicero Liuosybės sve
tainėj bus labai svarbios prakal
bos. Rengia jas LSS. VIII Ra
jonas. Tai yra pirmos po kelių 
metų socialistų prakalbos Cice
ro j.
labai svarbiais klausimais, ku
rie dabar visiems rupi — apie 
ateinančius prezidento rinkimus 
ir taipjau apie abelną darbinin
kų judėjimą Europoj.

O ir prakalbos rengiamos

Prezidentiniai’ rinkimai šie
met'yra nepaprastai svarbus. 
Pirmą syki Amerikos istorijoj 
darbininkų organizacijos susi
vienijo ir išstatė savo kandida
tus —' La Follette ir Wheeler. 
Tai yra labai svarbus žingsnis, 
žingsnis į naują kelią visos A- 
merikos politikos. Nuo dabar 
darbininkai, ’ ’ kurie vedė vien 
ekonominę kovą, įstojo i politi
kos lauką ir pradės vesti kar
tu ir politinę kovą. Lietuviams 
darbininkams pravartu su Kuo 
nauju krypsniu Amerikos darbi
ninkų judėjime nuodugniai su
sipažinti.

irgi eina didelis ,iu- 
Daugely šalių eina 
Štai vakar buvo rin- 

Šiose prakal-

Teatras nekyla, kad mes; ne
turime aktorių. 'Dramai taip 
pat reikalinga ilgo, sunkaus ir 
su dideliu atsidėjimu lavinimos, 
kaip ir muzika. žmogus, kaip 
nė puikų balsą turės, nebus dai
nininkas, jei nesilavins. Kaip 
nė dideli bus jo gabumai, jis ne
bus pianistas ar . smuikininkas, 
jei nestudijuos muzikos. Tas 
pats ir su vaidinimu. Kaip nė 
gabus butų žmogus, jis negalės 
tinkamai vaidinti, jei nesilavins.

Bet nėra nė vieta/), ku- 
juotu djįimą. Tenkina- 
tu o, i "k < * >a rodė rež i s įe

žmonių, kurie mokinasi muzi
kos ir dainavimo turime daugi 
Daugelis jų studijuoja tai su di
džiausiu atsidavimu jau keletą 
metu, 
ris st 
mąsi
rius kiekvienam veikalui atski
rai. Todėl teatras nekyla ir to
dėl publika jų nebelanko: ji ma
to geresnių anglų vaidinimų ir 
nebenori lankyti savųjų netiku
sių vakarų. \

Dabar atvažiuoja Lietuvos,ar
tistai. Ne vienas,.bet net dvi 
trupes. Kiekvieną ketina pasi
darbuoti pakeli m uj- lietuvių te
atro Amerikoj. Jei jiems tai 
pavyks padaryti, jie bus atlikę 
didelį darbą.

Sekmadieny, spalio 26 d., 
Uuosybč? svet., Ciceroj, Pir-! 
myn mišrus choras pateikė i 
vieną iš gražiausių veikalų,1^ 
“Egle Žalčių Karalienė.” Vei- I 
kalas labai gražus, kurio suė- | 
jo pažiūrėti ari! 800 žjmonių. 
Buvo tai pilnutėlė svetainė. Jie 
m apsivylė, nes žinojo, kad 
vaidina seni vaidyJos, )airiė 
jau' senai užsjtarnąyo rpagal
bos. i ‘T- , p'J’

Žalčio loję; vaidino ;. J' ,. Ądk 
gu linavičius. Jis pilnai atsa
kė tai ypatai, kurioje buvo ma
tomos; rišos paslaptys ir jaus
liai. Gulbė, jo bendras, buvo
J. S.ankunas. Jis buvo tuomi, 
kuris /rodėsi tėdo ir puošia vi
są fantazijos gyvenimą. V. 
Raškauskas, senas ūkininkas, 
kurio vaidinime, lyg veidro
dyje, buvo matyti, visas lietu
viškas tradicijas, vaidino pui
kiai. Jo pati, Pr. Kemėžiene, 
tai naturale gasipadinė, kuri 
prijuokino savo verpimu, ji 
moka mylėti, gerbti ir išduoti 
tikrus motinystės jausmus. Ją 
Stmąs:’ J. Ascila ir Aurila bu
vo tie, kuriais tik mes galėji
me matyti daug metų Ųietuvo- 
je. Eglė - žalčio pati, buvo 
l’etronelc Milley. Tąi buvo šio 
vakaro žvaigžde. Ji Buvo links
ma,, tarsi ' paūkštelis; verkė, 
lyg mažais vaikelis; savo ga
bumais valdė net ir žalčių ka
ralių. Jos" publika laukė, kad 
tik pasirodytų ir skleistų jiems 
linksmą, malonų jausmą. P-ia
K. BipkeviČienė -- Auskė, Eg
les Sesute, užsitarnavo garbės. 
.Ii gali įspūdingai pasakyti ir 
didelę baimę sukelti publikoj. 
Jos aiški ir garsi kalba davė 
pažinti ’ ją artiste, kuria gėrė
josi publika. Gražutė — p-lė 
K. Budrevičiutč jauna, bet ga
bi lošėja, Jos ypatybė labai ti
ko tai baimes roliai, kurią ji 
puikiai suvaidino. P-lė Z. Pa- 
žerauskailė ątsi.žymėjo šukavi
me dievam jų maldose. Ji ro
dėsi tuom “sampeliu,” kuris 
buvo duotas dievam, kad au
gintų jis tokius linus. Senas 
vaidelietis r— A. Daukšas, žmo
gus su kunigišku balsu, kuris 
kalbasi su dievais. Kiti lošėjai 
irgi atsižymėjo, nors jų nebu
vo dideles roles. Už šį puikų

suvaidinimą buvo sveikinama 
ražisorč p-ia M. Dundulienė. 
Jai buvo dėkavimų už josios 
darbą

huomoi

(Seka ant S-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

*•£ n.......L.

BRONISLOVA^ YESEVIČIA 
l

Pcršikyrč .su šiuo pasauliu 
spalio 28, 192,4, 3:30 ryto, Jefei - 
son Parko ligonbuty. A. A. Ye- 
sovičia,. tarnaudamas kariuome
nėj. tapo užnuodytas garu, nuo 
tx> laiko sirgo iki dabar. Tu
rėjo amžiaus apie 34 metus. Pa
liko didžiausiame nuliudime 
moterį Aleksandrą Yesevičienę, 
po tėvais .Gadciutę ir dukrelę 7 
savaičių amžiaus. Lietuvoj pa
liko brolį ir 2 seseris. Paėjo iš 
Kėdainių apskričio, Pernaravo 
valsčiaus, Žostautų kaimo. Lai
dotuves įvyks spalio 31 dienoj, 
iš namtį 3309 S. Union Avė., 8 
vai. ryto j Šv. Jurgio bažnyčią, 
iš tenai j šv. Kazimiero kapi
nes. Kviečiame visus gimines 
ir pažystamas dalyvauti,, laido
tuvėse.
• Palifeka nuliūdę

, fl t J

' Moteris, dukrele, dlotles
. Sadauskai ir Kunevičiui.

. » • *

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Tol. Bou- 
levard 4139.

a

A

Viešintiškis. Garsinkitės Naujienose

Palengvinu ;Mių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svųigiino,. akių aptemimo, nervuo- 

dumt^ skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsilikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir'augščiau. 
Vai: 1(1 iki 8 v. Ncd. 10 iki 1 p. j>- 

1545 West 47th St.
Pbone Boulevaid 7589

Lietuvių Dentisltus patai** 
naus geriau

TraykwM«* dantą be ikeuiiEC. 
Brldge geri&aslo aukso. Su musą 
(deltom galima valgyti kięčiaurtą maj* 
♦tą. Gataniuojame visų aavo darbą, Lt 
tomas musų kainas. Sevgikito •»▼« 
(antis, kad nekenktų justi sveikatai.

15<5 Weąt 47th KUeet.
Not«iU AubtHTia Avę,

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

PETRAS
Persiskyrė 

spalio 29 d., 
ligoninėj, 31 
iš Lietuvos Tauragės miesto,. 
Tauragės ap.; paliko dideliame 
nuliudime Lietuvoj motiną ir 
seserį Marijoną Paulauskienę ir 
Amerikoj brolius Juozapą, Au
gustiną ir Praną. Laidotuvės 
atsibus subatoj, iš namų po nu
meriu 1928 So. Union Avė. į 
Tautiškas kapienes. Kviečiame 
visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Brolis Pranas. ,
MMMMnil

•LAZDACSKIS
su šiuo pasauliu 
1924 m. Pavieto 
m. amžiaus.Paėjo

Tauragės

Lietuvoj motiną ir

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Ned€l dieniais nuo 9 'Iki 12 pietą.

Telephone'‘Lafayctt« 4543.................................. „
Al

........ .............

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELe KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yarde 4951 3252 S. Halsted St.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofj 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo

AGOTA JACKSON *
Mirė spalio 28, 1924, i vai. 

ryto, iigonbuty. A. A. Agota 
gimė vasario 16, 1905, Chicagoj, 
amžiaus 19 metų. Paliko di
deliame nuliudime motiną Oną, 
tėvą Konstantiną, 4 seseris, Oną, 
Salomiją, Marijoną ir Antaniną 
ir brolį Juozapą. Kūnas pašar
votas 6018 So. La(ayettc Avė. 
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, Spa
lio 3f, iš namų 8:00 vai. ryto, 
bus atlydėta j švento Jurgio 
parapijos Bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
.sielą, po pamaldų bus Nulydėta 
į Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
ir dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę

Motiną, tėvas, svu rys 
ir brolis.

trivatiiką gydymą! kambarių
Ola atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* ’toiop©- 
jiėką bt to gydy
mo. DiALiu skai
čius žmoU4 4<jr- 
domų kaselio pei 
Dr. Rom, sutei
kia progą dupti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To ■
kį mokesti gali kiekvienas n>(esiti 
mokėti, taip kad nei vien*' 
lauja užmesti tavo liga

Patariama dyki*,.
Žinokite apie save t1ev>u. Vijiką pa- 

ataptb yrv 'Nutrinta

laidotuvėse patarnauja gra- 
b'orid.s Eudeikis, Yurd- 17-11 ’

ij

Mm $60

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
5 centus. ,Jie yra la- 
•ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių 
ie yra- sulerikami

Europoj 
dėjimas, 
rinkimai, 
kiniai Anglijoj,
bose bus paskelbti bent daliniai 
rezultatai. Tokiu bodu Cicero 
darbininkai pirmieji sužinos1 
kas laimėjo Anglijoj. O Angli
jos rinkimai yra labai svarbus 
— ten eina didelė kova tarp dar
bininkų ir konservatorių-libera- 
lų. Ten seni priešininkai susi
vienijo kad tik sumušus darbi
ninkus. Kas laimėjo tą kovą? 
Šiose prakalbose bus į tai atsa
kyta.

Cicero prakalbose kalbės mu
sų geriausi kalbėtojai — Naujie
nų Redaktorius d. P- Grigaitis 
ir Dr. A. Montyįdas. Kiekvie
nas žino, kad tie du kalbėtojai 
visuomet nuodugniai išriša už- 
sibrieštus klausimus ir kiekvie
ną kartži pasako daug naujo. Gi- 
ceriečiai be to nėra jų girdėję 
per kelis mętus. ,

Todėl visi1 cicerieęiai-ičs eiki
me šiandie į prakalbas. ' Tokių 
prakalbų vėl greit nebus.

Jau prasidėjo vakarų sezonas.
Pereitą šeštadienį ir sekmadie-

I
I

iių ir dėl mažai 
inka kožnai šeimi

ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, pridųodant šį skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Ghicago, Iii.

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS' 
SAVAITRAŠTIS

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

Prenurąerata metams ...
Lietuvon metams ..........  —

$2.00
$3.00

"DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
l; LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES, 

. I AMERIKĄ

“DIRVA” ,
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND

NUPIRK
Typevvriterį arba 
rašomu mašinėle

Tuouri ptdaryni didelį smagumą 
pats sau, puvo gircrinėma ir drau- 
gcmis ■ mu kurinis eusirakintu Ir 
greičiau gralčpj pajuAyli laišku ių- 
kjį klt|< ne?d su ranka. Geriau
sia, parankiuos i h b delikatiii ailala 
maiinlH su lietuviikomib raidėmis 
pasaulyje. Galinta Ir ąnglilkai

Gaunamos

NAUJIENOS
39 S. Halsted SU

Chicago. IU

ra-

So. Dnarbuni Ktr<wi, 
kampan llearbom ir St.
Crilly BuiJdiiig. Imkite •tavulorią

Triadeiunt
Pritoftteo
Priimimo
Valandos:

iki 5 auglio,
metų toje jačioju ■vietoje, 

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 608 dėl motorą, 
Kasdien nuo 10 ryto iki 6 
▼ai. vakare. Nedalioj mm 
10 vai. ryto iki 1 vai 
nų. Panedėlyj, sare^to fa 
•ubatoje nuo 10 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykąi išbandymas metodo kurį gali 

gurno arba sugaišimu laiko.
turime melvdą kaip BUkoutrutfuotJ 

niw norime, l<a<1 jy* pabandy- 
- - . —Nedaru ukirtu*

’. vr«'ldjo- 
nia rlrta aukšta temperatūra. jųa nriva- 
IoIį. reikalauti dykai išbandymui inuaų inc- 
todo. Nedaro akiiluino kokiame klimate 
jų:i ąyvęnale, juaų amžius arba užslėmL 
inaii. jei jus kenkiame nuo dusulio arba ail- 
iratoa temperatūros, 
bes luina greitai.

Mcb specialiai 
kurie turi be vilties ligas, 
formos įkvėpuojančių 
prireiigimų, 
nepaerelbėjo. Meu >, vlonarn rrj----  - --<!•» yra l ___ ____
mus kvėpavimu^, vtouu 
paroxysnius,

Taa dykai paniolyniaa ,*„ 
kad nepraleidua bent vienu diena.* IluAyki- 
te tuojaua ir pradekite 
siųskite pinigu. 
Darykite tai efttujien 
mokėti nei ui palto ženkleli.

vartoti kiekvienas be jokio nešina* 
■hi

Mch turime inelvdą I 
iluiMiliH ir i.ich norime, lemi jųn 
tumėt ju muaų iftJaidojnL. *"

te elhrtl, hv Ui yru kuipy chVoniiku AhH*'
..... tempe) al.ui-M,

reikalauti dykai inbandymoj nnwUy,M| įsoamiymui niunų imr- 
Nedaro akirlmno kokiame klimate 

"i arba užsičmi-
pagel-

ti<?rriH 
viaokioB 
opiumo 
ir tt .

I «ciok- rr»eU>- 
negal »- 

neADMlouiu^

yru labai svarbu,
rreloile tuojuo. N«--

Tik atsiųskite Lupeną, 
e jums uerdkl*

muaų metodaa 

norime pasiunti 
”___ , kur

---J tryduolią, 
'Ptitaiitm/tų domų*/ 

no, i>u< iMiredyt 1UHU t ftkagčfy* 1*4, ku<l ■ I>asl. irtas pikliui i vibUH

Dykai bandymo kuponus
Erontier Asthiną Co.» U m. (« ( .

Niagara and Hudnon Su., Ou/falo, N. Y
Atsiųsk ite dykai bandymui juuų me

todo paa:
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Lietuvių Rateliuose. KIAIDOS PATAISYMAS PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Beje, veiku bis buvo papuoš
tas dainomis, kurias parūpino 
Pirmyn choro mokytojas p. 
Petras Sarpalius. Daineles gra
žiai sudaĮinavo jaunimas iš 
choro narių, kurie dalyvavo 
veikale. P. Sarpalius jiems pia- 
navo ir tik tyg kokis genero
las tėmijo, kad viskas puikiai 
išeitų. . ♦

Ciceriečiai jau suprato, kad 
tik Pirmyn choras yra likruo- * *
ju dailos plėtčju. Jiems neru
pi garsinti ir ant smaigo kel
ti garbes trokštančius. Jiems 
rupi, kad hutų geras veikalas 
ir atsakančiai suvaidintas. Jie 
užpilde svetainę ir aplaikc 
linksmvbę, kurios nesitikėjo.

— Kep.

Vakar Nau jienose po straips
niu “Vilniaus Vadavimo Komi
teto nario pareiškimas” (Lie
tuvių Ratiliuose), netyčiomis 
praleista Ik. A. K. Rutkausko 
parašas.

KUR GALIMA GAUTI TIKIETAI 
VAIČKAUS TEATRUI.

Cicero
Susirinkimas. Rengia prakalbas.

Draugystė Lietuvių Tvirtybė 
spalio 26 d. laikė savo mėnesinį 
susirinkimą Inikštos svetainėj. 
Susirinkime rimtai apsvarstyta 
keli; draugijos reikalus; išrink
ta darbininkus dėl busimojo ba
liaus lapkričio 26 d. Balius bus 

Dėkos dieną — “turkių 
ir jame bus duodama 

kalakutu. Todėl visi c

prieš
dieną”
dovanų
lengkitės į ta balių-

— Sekt. K. P. D.

S. L. A. 194 k p. rengia pra
kalbas su programų. Jos bus 
neužilgo. Kas norės susipažin
ti su S. L. A., tai tikrai tai su
žinos prakalbose, nes jose bus 
gvildenama S. L- A. istorija, 
čia yra daug lietuvių, kurie ma
žai žino apie šią didžiausią lie
tuvių savyšalpos draugiją. Kiek
vienam yra reikalinga priklau
syti prie savyšalpos draugijos. 
Bet daugelis dėl įvairių priežas
čių nenori priklausyti prie ma
žų pašelpimų draugijų, tai jie 
arba niekur nepriklauso arba, 
prikalbinti agentų, priklauso 
prie apdraudos kompanijų ir 
moka didelius pinigus, visai ne
žinodami, kad galima priklausy
ti prie S. L. A. ir gauti tą pačią 
pašelpą ir pomiitinę už daug 
mažesnę kainą. Kiekvienas lie
tuvis turėtų priklausyti prie S.

Ateinantį sekmadienį Tamu- 
liunienės svet., 15 ir 49 Avė., 
bus vietinės S. L. A- kuopos su
sirinkimas. Visi lietuviai, kurie 
įdomaujate ta organizacija, at
eikite ir susipažinkite su ja. Na
riai irgi būtinai turi susirinkti 
ir pasitarti apie veikimą šiame 
žiemos sezone.

— Kuopos Pirm.

Šiandie Liet. Liuosybės sve
tainėj bus labai svarbios prakal
bos apie busiančius rinkimus ir 
apie abelną darbininkų judėji
mą Europoj. Kalbės Naujienų 
Redaktorius P. Grigaitis ir Dr. 
A. Montvidas. Visi ciceriečiai 
-tės bukite šiose prakalbose.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro- 

jos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjj pašt? 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
si. Reikia klaust prie langelio 
Kur padėta iškaba “Advertiser 
kVindovv” lobėj nuo Adami 
gatvės, pasakant laiško N ŪME 
TĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
n eta. Laiškus paštas laiko tik 
Keturioliką dienų nuo paskelbt 
no.

2
4
6

10
30
36
38
45
47
49
50

71
72
83
88
91
94
98

Adrisas Kajetonas 
Alinauskas P 
Barzdaites George 
Bružas Karys 
Grigas Ursuli 
Jokubauskis Juzupas 
Kantautas Juzapas 
Linkus M 
Malinauckas Antanas 
Maselintei Amiljef 
Matulkoiona K 
Mišeikis Antanas 
Pudzenaiti Mariona 
Ralsiaucis M 
Sharckis Jonas 
Stonaitis Alex 
Svarlis J Z 
Truciskui Y 
Vilimas Jonas

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. 
Dedami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
RINKIM V KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin- 
La Follette rinkimų Agitacijos Ij-d

teratura, tai galite gauti 
AUŠROS KNYGYNE,

3210 So. Halsted St., Chicago, III.

CICERO. — Svarbias prakalbas 
rengia LSS. VIII Rajonas ketverge 
spalio 30 d.v Liuosybės svet., 14 St. ir 
49 Ct., Cicero, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

šios prakalbos yra rengiamos, iš
aiškinti už ką darbininkai privalėtų 
balsuoti ateinančiuose prezidentiniuo
se rinkimuose ir apie abelną darbinin
kų judėjimą Europoj ir kitur.

kalbės geriausi kalbėtojai — Nau
jienų .Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas.

Todelgi ciceriečiai nepraleiskit šių 
prakalbų, atsilankykit ir savo drau
gus atsiveskit, daug ko naujo išgirsit 
šiose prakalbose. — Komitetas.

Pirmas Maskaradų Balius. Ren
gia Draugija Lietuvos Dukterų su iš- 
laimėjimais. Pirmas praisas $20 pi
nigais ir kitoniškų virš 200 dovanų 
dėl išdalinimo. Įvyks lapkrikio 1 d., 
Mildos svetainėj, 3144 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakarei

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti Į musų vakarą.

— Komitetas.

Draugystė atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia 
teatrą ir Čigonų vakarienę, lap
kričio 2 d., Meldažio svet. Pra
džia 7 vai. vakare. Kviečia vi
sus '

—Komitetas

Draugystė Birutės Kalno rengia iš
kilmingą rožinį balių, septintadienio 
vakare, lapkričio 2 d., Mildos svetai
nėje, 3142 S. Halster St. Bus gra
žiausiu rožių vž dyką duodama.

— J. Balchunas.

North Side. — Draugiška vakarėlį 
su progrmau ir dainomis rengia North 
Sides Draugijų Sąrišys palaikymui 
Viešo Knygyno, nedėlioj, lapkričio 2 
d., 1924, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avą. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Šis vakarėlis turėjo įvykti spalio 
26 d., bet delei tūlų priežasčių liko 
atidėtas ant 2 d. lapkričio. Taigi ne
pamirškit atsilankyti kuoskaitlingiau- 
sia kur linksmai laiką praleisit.

— Komitetas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į 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 i 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavim-ą telefonu: 
Boulevard 9663. .

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų extra susirinkimas įvykfc ketver
ge 30 d. spalio, 7:00 vai. vakare, 
Mark White Sųuare knygyne malo
nėkite visos narės neatbūtinai atsi
lankyti, nes yra svarbus reikalas.

Kviečia Valdyba.

Sandaros Vėlių naktis Halloween, 
pentkadieny/ spalio 31 d., 1924, Mil
dos salėj, 3142 So. Halsted St. Da
lyviai kviečiami rintkis sekančioj 
tvarkoj ,dūšelės ir griešninkai 7:30 v.1 
vak. Raganos ant šluotų atlėkite vė
liau, Raganų-Ragana su juodu katinu 
įkris per kamina 12 nakties. Bus di
delės vaišės —■ moteriški šokiai — 
žaismės, būrimas laimes — prakeiki
mas nenaudėlių, muzika — kaulais ir' 
grobais visiems dalyviams 1______
Juosta Dykai.

Vakarienei — užgintas vaisius. 
Įžanga gaukite nuo sandariečių Juodo 
Katino uodega. Kviečiame visus da
lyvauti. Komitetas.

1900 South

st.

Artisto Vaičkaus teatras duos pir
mą spektaklį lapkričio 5 d . Eight 
Street Teatre. Tikietai iškalno gali
ma gauti Šiose vietose:

18 gatvės apielinkėje
“Naujienose”, 1739 So. Halsted St.
Biplskio Aptiekoje,

Halsted St.
Dargia, Real Estate, 726 W. 18 

Bridgeporte
“Varpas’’, 3251 S. Halsted St.
Unjversal State Banke, 3252 

Halsted St.
Baltutis, 901 W. 38rd St.
“Naujienų” Skyrius, 3210 S. 

sted St.
Raks, 3301 So. Halsted St.
Stulpino ofise, 3311 S. Halsted St.

North Sidėj
Montvido Aptiekoje, 1822 Wahnn- 

sia A ve.
Ręselunde

Tup’kaičio Aptieka.
West Sidėj

Urbono Aptieka, Lcavitt ir 23 St. 
Draugas, 2334 S. Oakley Avė. 
Metropolitan State Bank, 

vitt St.
Town of Lake

Benošiaus Aptieka, 1616
Zolpis, Real Estate, 4603 

field Avė.
Kareiva, 4537 S. Wood St.

Brighton Parke
Dr. Draugelio Aptiekoje, 4101 

Francisco Avė.
•. Cicero, 111. »

Jonaičio Aptieka, 14 ir 48 Ct.

So.

Hal-

22 ir I.ea-
W. 47 St. 
S. Marsir-

So.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 

Fondas rengia draugišką vakarienę, 
kuli įvyks suhatoj, lapkričio 8, 1924, 
Mildos svetainėje, 3214 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. Bus puikus 
programas: dainos irsmuzika.' Tikie- 
tus iš kaulo nusipirksite Naujienose, 
1739 S. Halsted St. ir Aušros Kny
gyne, 3210 S. Iląlsted St. Kviečia vi
sus atsilankyti. — Rengėjai.

Cicero. — Didelis teatras ir koncer
tas bus sulošta Byla dėl Linų Markos, 
Rengia Ciceros Draugijų Saryšys, 
nedėlio j,lapkričiu 2 d., 1924, Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. Cice
ro. Šiame koncerte dalyvaus A. P. 
Kvederas, P .Dauderis, B. Rašinskie- 
nė, vyrų kvartetas ir L. K. Choras.

Kviečia visus Komitetas.

Dramatiško Ratelio draugiškas va
karėlis su šokiais ir programų ir su 
puikiausia vakariene bus šeštadieny, 
lapkričio 1 d. š. m. Pradžia lygiai 8 j 
vai. vak., S. Meldažio mažojoj svet.

Ratelio nariams vakarienė uždyką, 
o pašaliniams 75c.

Kurie norite susipažinti su drama- 
tliško ratelio nariais, ir po veikimu, 
prašomi visi atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo Jono Liau

gaudo, iš Lietuvos paėjo iš Vigautiš- 
kių kaimo, Telšių ap., 
Chicagoj, West Side. 
reikalą. Meldžiu paties ar kas jį pi- 
žįsta pranešti šiuo adresu.

FRANK LAUGAUDAS, . 
3011 W. 40th PI. Chicago, 111.

' RENDAI kambarys dėl 1 vai
kino arba dėl 2 vaikinų.

Kreipkitės
2113 S. Halsted Si. arba

443 — 43 St. ant

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, tik dar budavojami, po 4 ir 
4 kambarius, su beisinentais, bun- 
galow stogai, vidus bus ištaisytas 
pagal vėliausios' mados; vieta la
bai graži. Maplęivood ir 69 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA jauna mergai
tė veiterka, apie 18 metų; kuri 
moku angliškai.

3547 W. 63 St.
Tel. Prospect 9361.

REIKALINGA moteris
mergina, tabokos striperka.

N. R. Club Cigars Factory 
4501 S. Hermitage Avė., 

Chicago, 111.

ar

REIKIA merginos prie namų 
darbo, malonėkit atsišaukti 

251 Baltram Rd., 
Tel. Riverside 291 W.

Riverside, III.
Ofiso Tel. Canal 1678

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ANGLIŲ PARDAVINfeTOJŲ

Mes norėtumėm stisižinoti su 
2 gerais* vyrais, kurie nebijo dir
bti ir kurie jieško vietos. Mes 
suteiksime jiems progą kuri bus 
labai gera ir jų ateičiai. Paty
rimas nereikalingas, mes jumis 
išmokinsime.
St. Clair Coal & Material

2437 So. Loomis St. 
Roosevelt 2867—68

REIKIA 10 bučerių, jautienos 
mėsos iš kaulų išėmimui. Ge
ra mokestis, nuolatos darbas.

Atsišaukit,, :
3029 Grfehshavv St. 

iš - užpakalio*

kuris gyveno PAJIEŠKAU jiiuno apsukraus vai- 
Turiu svarbu kino kalbančio angliškai, dirbti į bu-

.. I__  L v .i i* •« i

JIESKO PARTNERIU

Černę; gera alga, valgis ir kamba
rys.

Atsišaukite,
J. GRYBAS, 

219 E. 115 St. 
Pullman 4306

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurano biznį. Atiduosiu savo pusę 
labai geromis sąlygomis, nes man vie
nam perdaug; turiu du bizniu. At- 
sišaukit prie savininko.

3349 So. Wallace St.
Tel. Yards 0711

REIKALINGAS vaikinas j 
kavinę; geistina, kad suprastų 
apie virimą. Meldžiame kreip-

2113 S. Halsted St,

AUTOMOBILIAI
ĮVAIRUS skelbimai

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdom.’. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-12 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARSIDUODA automobilius 
arba išmainysiu ant gramafono, 
piano ar radio, atsišaukit šiuo 
adresu.
1315 S. 50th Avė., ant 2 lubų 

Cicero, III.- - - - - •

RAKANDAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT -PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Už-

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

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

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

Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge- 

Laumes rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam rčikia automobilius maliavo- 
ti

Rockfordi, III. — S. L. A. 77 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
lapkričio 2 d., 2 v. p. p. Lietuvių ne- 
prigulmingoj bažnyčioj. Tad šiuomi 
visus narius raginame ateit ant su
sirinkimo, nes turim daug dalyki} ap
tart. Valdyba.

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
kliubo susirinkimas įvyks spalio 31 d., 
7:30 vai. vak. 3310 Evergreen Avė. 
Visi nariai molonėkite būti laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų apkalbėti.

— A. Vaiskia raš.

PARDAVIMUI 3 ruimų fomišiai, 
visi kartu arba dalimis. Parduosiu 

I pigiai. Savininką gali matyti 
nuo 5 vai. vakare. Antros lubos 
vidurį.

Atsišaukite
3362 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

tik 
per

PARSIDUODA Grosernė. Biz
nis senai išdirbta. Apielinkė ap
gyventa visokių, tautų. Parduo
siu pigiai, nes turiu greit par
duoti.

717 W. 21st PF., Chiago.

— kreipkitės.
AUTOMOBILE PAINTING

SHOP
Prop. Joseph W. Ažukas 

751-753 W. 54th Place
Tel. Boulevard 0312

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Aubum Avė.

bu- 
apgjventa.

ISRENDAVOJIMUI

PARSIDUODA grosernė ir 
černė, visokių tautų 
Biznis išdirbtas per kelis metus, 
savininkas turi parduoti pigiai iš 
priežasties ligos. Atsišaukit.

Stanley Raudonis
10450 Corliss Avė.. Pullman, III. 

Tel. Pullman 7655

parduoti pigiai iš

ANT rendos flatas 4 ruimai 
ant . 2 floro, elektriką ir gazas, 
1842 W. 46 St., Chicago. Savi
ninkas gyvena ant 8-čio floro iš 
fronto.

PARSIDUODA bučernė, naujos 
mados įrengigimai, išdirbtas biznis, 
maišytų tautų apgyventoj apielinkėj. 
pigi renda ir lysas ant 3 metų. Turi 
būti parduota greitu laiku už teisin
gą pasiūlymą.

1036 W. 69 St.
Tel. Wentworth 9469

Bučernė, Bučernė, 
už pusdykę

Pardavimui didelė bučernė
Halsted St. arti 55 St. Blvd. Vertės 
yra $4,500. Iš didelios' priežasties 
parduosiu už $2,800. Geriausi nauji 
fixtures, atėją pamatysit, kad ne me
lagystė, tikras bargenas, lysas ant 4 
nvetų. ' Renda pigi, tik $70.00 j mė
nesį, $200.00 secųros lysaS yra uždėta. 
Parsiduoda už tą pačią kAiną su bu- 
černe. P’ 
Knygučių nėra, biznis, už cash. 
tikrinam l^as pirma pamatys, tas nu
pirks.

Kreipkitės

J. NAMON,
2418 W. Marųuiette Rd., arti .Western 

Avė. Tel. -Prospect 8678.

BAIGIAMI budavoli namai, po 5 
ir 5 kambarius, aukšlį beisinentai, 
karštu vandeniu apšildomi, nržuo- 
lo užbaigimai. Vieta 66 ir Rock- 
wcll St.

Biznis randasi ant kampo.-r. .... . - .. už>
UŽBAIGTI* budavoli 2 flatų po 6 

ir 6 kambarius, taip pat viskas 
įrengta pagal vėliausios mados. 
Vieta 65 ir Talman. Situos namus 
parduosim pigiai ai- mainysim ant 
senesnių namų ar lotų.

PARDAVIMUI 6!r akrų tarma Mi- 
chigan valstijoj, yra 6 kambarių na
mas, I barnė cementiniu pamatu, blo
kiniu stogu, saila, vištininkas, kiauli
ninkas ir kiti laidinkai, 2 arkliai, 6 
karves, 60 ar daugiau vištų, 7 kiau
les. Sodas kuriame yra vyšnių, dbe- 
lių, grašių. Apsėta rugių, avižų, do
bilų ir sukrautų barnej, farmų maši
nos, lietuvių kolonijoj. Mainysim šį 
farmą į 2 arba 3 flatų namą mieste. 
Pasimatykit su M. Norkus.

M. J. KIRAS, 
RE A L ESTĄ TE,

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894.

MŪRINIS 3 pagyvenimų namas, 
4, 4 ir 4 karnb., beismenlas, aukš
ta pastogė, viskas pagal vėliausios 
inndos įtaisymai, vanos ir elektra; 
prekė tik $13300, cash $1000 kad 
ir mažiau. «

EXTRA BARGENAS 1
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė. Biznis išdirptas, arba mainysiu 
ant mažesnio kokio biznio. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3156 Wallace St.

MEDINIS namas, 3 
dar naujai įtaisytas, 
elektra, prekė #5000, 
$1500.

MURINIS namas po

ir 4 ruimų, 
yra vanos, 
cash liktai

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geni vieta, biznis iš
dirbtas gerai, ilgas lysas. Prie
žastis pardavimo, liga. Agentai 
nereikalingi, atsišaukit į Naujie
nas, 1739 S. Halsted St. Box 585

PARSIDUODA Vyriškų aprėdalų 
krautuvė. Senas išdirbtas biznis. 
Apielinkė apgyventa visokių tautų; 
netoli nuo lietuviškos bažnyčios. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
718 W. 18th St.

PARDAVIMUI groccrnė, lie
tuvių kolonijoj; biznis senai iš
dirbtas; priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

3264 z S. Morgan St.

PARDAVIMUI garadžius 
60 karų.

Atsišaukite: "
3022 West 43rd St.' 

netoli nuo Archer Avė.

dėl

BŪT greitai parduotaTURI 
bučernė ir grosernė, 5130 So. 
Kostner, 
ir lenkų
ketverge ir pėtnyčioj.

5180 So; kostner Avė.

kaina $1400. Lietuvių 
apielinkčj. Atsišaukite

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių apgyventa vieta, biznis 
eina gerai ,lysas 5 metams, visi 
“fikČeriai” nauji ir kiti reikalingi 
įrankiai. Yra automobilius. Par
duosiu pigiai ir greitai, nes apelidžiu 
miestą, parduosiu už tikrą phsiulymą. 
šaukit Pullman 9522.

PARDAVIMUI pianas, beveik 
naujas, 
karais.

1753

pigiai, atsišaukit va-

W. Garfield Blvd. 
lst Apt.

PARDAVIMUI valymo ir da
žymo, taipgi naujus rubus dir
bame. Gera vieta lietuviams. 
Parduodu pigiai.

UNION TAILOR, 
5521 So. Racine Avė.

NAMAI-2EME
NAMįĮ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marquette 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.

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui 4 flatų namas. Storas ir gara- 
džius dėl 2 automobilių. Pigi kąjna. 
Atsišaukit tuojau.

4501 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552

4 ir 5 kam
barius, yra elektra, namas lik per
taisytas; prekė $4100, cash $700, 
kitus kaip rendą išmokėsite: ran
dasi 3646 S. Lowe Avė. Atsišaukit 
greit.

JOKANTAS BBOS. * 
41i38 Archer Avė., Chicago 
Tol. Lafayette 7674

TURĖKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti rhndą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalovv už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO. 
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

PARDAVIMUI naujoj 
subdivizijoj, lietuvių apie- 
hnkėj. Labai greitai yra 
parduodamos.

5 kambarių medine cot- 
tage, cementiniu pamatu, 
yra visas plumbingas in side- 
board, elektros šviesa ir vi
sos dekoracijos, didelis lo
tas, 62x132 pėdų, $1000 cash, 
kitus išmokėjimais,kaip ren- 
dą. Atdara dienomis nuo 2 
iki 5, 11034 Sawyer Avė.

GEO. BRINKMAN, 
8000 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS

Pardavimui du namai apt vieno loto, 
priekinė mūrine, 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, šturminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatve. Renda 
neša 12tfe%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

$1,500 įmokėti
Kitus no $50 į mėnesį nupirksite ma- 
po 6- kambarių bungalov/ hot watęr 
heat, namas geras kaip naujas, kai
na $6750. Nepraleiskit progos pama
tyti ši bargeną. Randasi 7239 So. 
Artesian Avė. Phone Prospect 5591.

Tikras bargenas
krautvė, 2-4 ir 1-5 kambarių 

pečium šildomas, 2 karų gara- 
namas gerame padėjime, ran- 

netoli Gar-

Viena 
dept., 
džius, 
dasi prie Princeton Avė, 
field Blvd., kaina greitam pardavimui 
$8500, cash $3000, savininkas 2514 W. 
63 St., Tel. Prospect 5591.

I

?AŠ turi 5 akrų žemes šmotą, 
tinkamą dėl vištų farmos, netoli 
Chicagos, prie pilnos sekcijos li
nijos, puiki investmentų proga. 
Vienas track padaro 5 biznio lo
tus ir 35 rezidencijų lotus. Ge
ra transportacija, veikite grei
tai, nes ta proga nelauks ilgai. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Box 588.

NORIU pirkti mažą farmą į 
rytus nuo Mississippi upės. Mai
nysiu į savo gerą namą Chica
goj, Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 586.

LIETUVIAI pirkite žemę skersai 
gatvės nuo Jonės and I>aughlin $50,- 
000,000 naujos plieno išdirbystės Ca- 
lumet District, turinti $500.00 ar dau
giau sudubeltavosite į trumpą laiką, 
šaukitės per laišką, tai jūsų turtas 
čionai.

C. J. PETERSON 
2060 N. Clark St., Chicago, 111.

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai triiningai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI 50 pėdų, seka
mas nuo kampo, prie Cicero Av., 
netoli Western Electric. Puikus 
bargenas. Rašykit savininkui. 
Naujienos. 1739 S. Halsted St., 
Box 587. a

MAN reikia mažos 
Michigano, Wisconsino, 
a'rba Illinois valstijoj, 
siu į lotus Chicago j e,
kolonijoj. 'Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 589.

fanuos 
Indiana 
Mainy- 

lietuvių

PARDAVIMUI, 3551-3553 W. 38 i 
St. 2 krautuves ir gyveninvui kamba
riai. $9000 už viską arba parduosiu 
dalimis. Gera vieta dėl restaurano j namas. 
ar nesvaiginančių gėrimų parloro, pi- džius, 4 mašinoms, 
giau už cash. Atslšaukitą 

6314 So. Artesias Avė.
Tel. Prospect 4243

Atdaras apžiūrėjimui
6603 S. Franciscd Avė., 2-6 kamba

rių mūrinis bungalovv, sun parlor, ug- 
navietė, knygų šėpa ir bufetas, visur 
aržuolo trimingai, hot water heat. 
Jei jus jėškote augštos rųšies namo, 
Štai tas yra. Kaina labai prieinama. 
Savininkas, 2514 W. 63 St., Tel. 
Prospect 5591.

PARDAVIMUI 6 ruimų mūrinis 
Maudynes, elektra, gara- 

Namas visas ge
ras. Gausit bargeną. Kreipkitės 
prie savininko.

3208 Lowe Avė.

PARSIDUODA naujas modemiš
kas bizniavau, murę namas. Krautu
vė ir 4 pagyvenimai, aržuolo trimin- 
gai, elektros šviesos, gasas ir gara- 
džius. Puiki apielinkė dėl biznio.

Atsišaukite
5300 So. Talman Avė.

PARDUODU lotą 25x125 ir 
medinį garadžių, geroj vietoj Ci- 
ceroj 51 gat., kaina $1000 arba 
$500 kėš, L. J. Bajorins, 4841 
W. 14 St. Cicero, III. Kreipkitės 
kaip 6 v. v. Tel. Cicero 9323.*

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MARGIČIAI

Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

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

LOUIS STERN & CO., 
$uite 1029 — Bumham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

MOLEB BARBEB COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, III.

nuobodus 
kaip nors

Visi ku-

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ

Ateina žiemos ilgi ir 
vakarai, žmonės turės, 
praleisti tuos vakarus,
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitij dalykų.

J. P. Olekas, Mok. Vedėjas
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.


