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Republikonai rinkimams 
pažėrė 15 milionų

Naujo prezidento rinki 
mai Kuboj ŠIANDIE 

RINKIMAI
“Juodasis maras" sian 

čia Los Angelese
Baisi nelaimė geležinkelio 

kryžkelėj Lietuvos žinios

Francijos socialistai nuta 
re remti Herriotą

Diktatorius de Rivera duosiąs 
Ispanijai konstituciją

Kiek partijos pažėrė pi 
nigy kampanijai

Ispanijos diktatorius pla 
nuoja konstituciją

Republikonai sakosi esą surin
kę $3,742,000; demokratai— 
$618,300; progresyvieji 
$416,800 ’

Konstitucijos projektu, rinki
mai butų ne visuotinu bal- 
tavin|u, bet sindikalistinĮiu 
budu.

WASHINGTON, 1). C., lapk. 
3.— Repnblikonų partijos na- 
cionalio 
\Vm. V. 
senato 
fondams 
dienos repnblikonų kampani
jos fondan piniguočiai buvo 
sužėrę 3,742,000 (tris milijonus 
septynis šimtus keturiasdešimt 
du tūkstančiu) dolerių, idant 
tais pinigais vėl išrinkus poną 
Coolidgc’ą Jungtinių Valstijų

komiteto iždininko
I lodges pa rodymais

komisijai kampanijos 
tirinėti, iki spalio 31 

repnblikonų 
piniguočiai

Demokratų partijos naciona- 
lio komiteto parodymais tai pa-
čiai senato komisijai, dcųnok- Diktatorius 
ratų kampanijos 
spalio 29 dienos 
618,315 dolerių.

Progresyviųjų
valdybos pranešimu. La Folle- 
tte’o-AVheeter’io 
fondas 
dienos

fondas iki 
gavęs viso

organizacijos

kampanijos 
surinkęs iki spalio 25 
viso 116,812 dolerių.
kad republikonai yra 

kampanijai 15 milijo- s 
nų dolerių

NEW YORKAS, lapkr. 3.
iccialiai advokatai prie se

komis! jos, 
ir Frank 

paskelbta- 
sako, kad

Sako, 
gavę

nato tirinėjamosios 
Samuel Untermyer 
P. Walsh, šiandie 

. me savo pa reiškime
senatorius La Follette apsiri
kęs sakydamas, kad republi
konai savo kampanijai išleidę 
tarp 4 ir 5 milijonų dolerių. 
Advokatai sako, kad kapitalis
tai esą pažėrę repnblikonų kan
didatui Coolidge’ui išrinkti 
apie 15 milijonų dolerių.

Francijos socialistai nu
tarė remi Herriotą

Socialistų kongreso nutarimu 
premjeras visados turės už
tikrintą balsų didžiumą par
lamente

PARYŽIUS, lapkr. 3.-— Fran
cijos socialistų partijos kong
resas, dabar susirinkęs, nuta
rė remti premjero Herrioto 
valdžią visur, kur tik jai grū
moja pavojus būti sumuštai 
parlamente.

Kaip socialistų ministeris pir- 
njininkas MacDonaldas Angli
joj, taip premjeras Herriotas 
Francijoj neturi parlamentinės 
daugumos. Kaip MacDonaldo 
valdžia priklausė nuo liberalų 
paramos, taip Herriotas, kurs 
Anglijoj eitų liberalu, prik
lauso nuo socialistų paramos.

Socialistų • kongresui dabar 
nutarus jį remti, premjero 
Herrioto valdžia turės visada 
užtikrintą balsų didžiumą par
lamente.

HAVANA. Kuba, lapkr. 3.— 
įvykusių Kuboj praeitą šešta
dienį prezidento rinkimų davi
niai, kiek jų iki šiol surinkta, 
parodo, kad liberalų partijos 
kandidatas, i generolas Gerardo 
Machcdo, gavo apie 10,000 bal
sų daugiau nei konservatorių 
kandidates gen. Mario G. Me* 
nocal.

Pastarasis tečiau ruošias! 
kentėsi imti Machedo išrinkimą? 
kaltindamas, kad rinkimais bu
vę pavųrt^ta klastų ir sukty
bių, I

Pilietinis Karas. Kinuose
PaŠalintasai Pekino karo va

das gen. Vu pabėgęs iš Tient- 
sino; pranašauja galą karui

Eikite balsuoti visi, kas 
x turite teisės balsuoti.,

Žinokite, kaip balsuoti. 
Kad nesugadintumėte ba
linto, arba kad jūsų bal
sas nenueitų niekais, per
skaitykite gerai balsavimo 
nurodymus bent ,vakar 
N a u j ienose paskel bt u s.

Bąlsavimo vielos Chica- 
gcj bus atdaros šiandie 
nuo 6 valandos ryto iki t 
vai. po pietų.

Balsavimo budelėj bal
siu, lo jas gali pasilikti ne 
ilgiau kaip penkias minu
les.

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
3.— Direktoratas svarsto 
jos konstitucijos Ispanijai pro
jektą. Jei las projektas bus 
priimtas, Ispanija turės visai 
originalą konstituciją . Einant 
jos projektu. piliečiai gauna 
balsavimo teisių, tik rinkimai 
daromi ne visuotinu balsavi
mu, bet, taip sakant, sindikali- 
stiniu budu, tai yra, kiek
viena profesija, kiekviena pro
fesinė darbininkų sąjunga, 
kiekviena gildija ir, aplamai, 
kiekviena bet kuri organizaci
ja renka nuosavus atstovus.

t Primo de Rivera 
tuo budu norįs atsikratyti pro
fesinių politikierių.

nau-

Vokiečiu monarchisty mu 
štynes su respubli- 

kininkais
Monarchistams vadovavo 

šio kaizerio anūkas
buvu-

BERLINAS, lapkr. 3. 
sdamc vakar 
tarp monarchistų 
Ii t a rėš “Štalhemininkų 
nizacijos ir 
švarc-rot-gold’ 
susikūrusios i 
Monarchistams 
kams 
princo vyriausias sūnūs Vilhel
mas von Ilohencollernas.

Pot- 
. įvyko kautynės 

pusiau mi- 
orga-

“reichsbanner 
organizacijos, 

respublikai ginti, 
štalhelminin- 

vadovavo huvusis kron-

Kanada pasirašysianti T, 
Sąjungos protokolą

ŠERBURGAS, Francija, lap
kričio 3. — Kanados delegaci
jos tautų sąjungai pirminin
kas, senatorius Raoul Dandu- 
rend, kurs šiandie išplaukė iš 
Čia garlaiviu Mauretania, pa
reiškė, kad Kanada pasirašy
sianti tautų sąjungos priimtą 
arbitracijos ir saugumo proto
kolą, kadangi Kanada trokštan
ti patvarios pasaulio taikos.

SUDEGĖ DIDELIS ŪKIS

PEKIN, III., lapkr. 1. — šį ry
tą anksti kilęs čia gaisras su
naikino Mummer Sattelly ūkį. 
Manoma, kad traukinio kibirkš
tis buvo gaisro priežastis. Nuo
stolių padaryta apie $300,000.

SUDEGĖ STIKLO
FABRIKAS

TERRE HAUTE, Ind., 
3. — Sudegė Root Glass kom
panijos stiklo fabrikas. Nuosto
liai siekia apie 100.000 dolerių.

lapkr.

$10,349,423 pelno per 
tris mėnesius

štabas skelbia,
)cen trupinės 

karo vadas
pabėgęs Į

Vffl-

nuo Tient-

SNEW YORK, N. Y., lapkr. 
3. General 'Motors korpora
cija per treėįąjį metų ketvirtį 
turėjo gryno pelno $10,319,- 
423. Per* dėviu b; šių metų mė
nesius, iki rugsėjo 31, korpo
racijos grynas pelnas siekia 
37,416,113 dolerių.

LOS ANGELES, Calįf., lap
kričio 3. Plaučių uždegimo 
epidemija ėmė plėstis su neap
sakomų smarkuiĄii. Mirė jau 
dvidešimt trys žmonės.

Daktarai sako, kad ta plau
čių uždegimo epidemija turin
ti “juodojo maro” p..L„Lį.. 
Žmogus suserga iš karto abie-į 
jų plaučių uždegimu ir jo tem
peratūra staiga labai pakįla. 
1 igonis paprastai miršta ket
virtą dieną nuo pirmo simpto
mu pasirodymo.

Vyrausybč imasi visų gali
mų priemonių kovai su ta bai
sia liga. Miesto dalys, kur liga 
pasireiškė, apstatyta sargyba 
ir beveik visai atkirta nuo su
sisiekimo su kitom miesto da
lim, 
žinoti ^automobiliais, 
pristatytojai gali į 
apstatytą dalį įeiti, 
len išgabenti kokių 
tų, tuščių pieno

Traukiniui sudaužius busą, 8 
žmonės**užmušti ir keliolika 
pavojingi sužeisti

KUNIGAS ADOMAS VILIMAS 
PASMERKTAS 2 PAROM 

AREŠTO.

PEKINAS, Kinai, lapkr. 3.— 
Paėmusią Pekino valdžią į sa
vo rankas generolo Feng Ju- 
Hsiango
paša lint.’asą'i 
džius vyriausias 
gen. Vu Pei-Fu - 
Tangku, lies čihli 
trisdešimt mylių 
sino.

į tą pabėgimą žiūrima kaip 
į pradžią pabaigos konflikto 
taip Vu Pei-Fu 
Hsiango. Pekinui 
išblaškyti dideli 
riuormenes būriai,
pasiliko be tinkamos

ir Feng Ju- 
grumoja dar 
gen. Vu ka- 
kurie dabar 

kon fro

Zanni nutraukė kelionę 
aplink pasaulį

NEKVPORT NEWS, Va., lap
kričio'3. Netoli Hamptono 
pasažierinis Cbesapeake & Ohio 
_________s j sudaužė kryžkelėj 

I husų. Aštuoni busu važiavusių
jų žmonių buvo užmušti ir 
apie penkiolika ar daugiau su
žeisti. Sužeistieji taip pavojin
gai sulamdyti, kad didžiuma 
jų vargiai begu išliks gyvi. 
Tiaukinys taip smarkiai tren
kė į busą, kad visi užmuštieji 
ir sužeistieji buvo išblaškyti 
išilgai golcžkelic per koletą 
šimtų pėdų. #

- -- -----  ,--

pobūdį, i traukinys

LA FOIiLETTE’O AGITATO
RIUI NELEIDO KALBĖTI 

MIESTELY

KAUNAS [Lž]. — Rugsėjo 
26, Kėdainių Nuov. Taikos Tei
sėjas nagrinėjo Naujosios Ka
rūnavos pradedam, mokyklos 
mokytojo Cibulskio bylą su Sei
mo nariu kunigu Vilimu, kuris 

‘buvo kaltinamas dėl šmeižtų iš 
Josvainių bažnyčios sakyklos, 
pasakytų 1923 m. gruodžio 9 d.

Kunigas Vilimas išvadinęs 
per pamokslą mok. Cibūlskį be
dieviu, beždžione, buntaučiku, o 
pąmokslą sakęs apie krikščiony
bę ir socializmą.

Kunigas Vilimas teisman pats 
nestojo, bet teismas išklausinė
jęs liudininkus už akių pasmer
kė kun. Vilimą už šmeižimą 2 
parom arešto ir sprendimą iš
spausdinti kun. Vilimo lėšomis 
“Lietuvos” dienrašty.

Niekam neleidžia prava- 
Maisto 

karantina 
tečiau iš 

nors daik- 
butelių ar

ko kilta, griežtai uždrausta. As
menys, prižiūrintieji ligonius, 
dėvi tam tikras apsisaugojimo 
rnaskas. ,

Sudegė pašto vagonas
su siuntiniais

Praeitą sakmadienį buvo įvy
kęs mušis Jangtsune. Genero
lui Vu Pet-Fjl buvo atvykę pa
galbon daugiau kariuoth(*nės iš 
Šantungo, tečtau ji be prieši
ni mos pasidavė Fengo .jėgoms.

Vedama taikos derybos
PEKINAS, lapkr. 3. -- Te

legrama iš Tientsino praneša, 
kad tarp generolo Vu Pei-Fu ir 
gen. Feng Ju-Hsiango prasidė
jusios taikos pertraktacijos. 
Sutikta dėl mušiu paliaubos ir 
kova pasiliovus.

Pranešama taipjau, kad Pie
tų Kinų valdžios vadas Dr. Sun 
Jat Šen pareiškęs noro daly
vauti proponuojamoj taikos 
konferencijoj.

TOKJO, Japonija, lapkr. 3.
Keliaująs 'aeroplanu aplink 

pasaulį Argentinos lakūnas 
Pedro Žanui šiamlei pareiškė, 
kad nutaręs nebeskristi per 
Ramųjį vajidenyuą ir tuo bu
du savo kelionę aplink pasaulį 
nutraukti. i' '

LANCASTER, Pa., lapkr. 3. 
- Sudegė pašto vagonas su- 
siuntiniais, ėjusiais iš Chica- 
gos i Philadclphią ir New Jer- 
soy valstijos miestus. Sudegė 
150 .maišų pašto siuntinių. 
Gaisro priežastis nežinoma.

DAiRlEN, Canu., lapkr. 3.
Du miestelio policistai suėmė 
kunigą George Ricbmondą, iš
gabeno jį už miestelio ribų ir 
paleido, prigrūmoję, kad dau
giau nebedrįstų grįžti. Kuni
gas Richmond mat važinėja su 
prakalbomis, agituodamas už 
išlinkimą La Follette’o prezi- 
dentu. Pradėjus jam čia kalbė
ti, policija areštavo jį, nutem
pė pas “j usti ce of t be peace” 
ir las mandrusis Salamopas 
nusprendė, kad kas agituojąs 
už La Folletie’ą, tas esąs “diš- 
grace to America.”

KOMUNISTŲ ATSIŠAUKIMAI 
KAUNE.

Areštantai nušovė policistą

DANŲ SKULPTORIUS 
NEILSEN MIRĖ

KOPENHAGA, Danija, lapk. 
3. Mirė žymus Danijos 
skulptorius Kai Neilsen. Sirgo 
vėžio |iga. Liko nepabaigtas 
paskutinis jo didelis veikalas 

monumentas Danų jurinin
kams, žuvusioms nuo vokiečių 
submarinų pasaulio karo Mie
tais. f

......... —..... — »
BUDISTŲ KUNIGAI, SUMUŠĘ 
DU AMERIKIEČIU, ATIDUOTI 

TEISMAN

RANGOON, Burma, lapk. 3. 
— Atiduota teismui keturi bu
distų kunigai ir vienas pasau
lietis, kaltinami dėl skaudaus 
sjimušiimo Amerikos m'isionie- 
rio G ira šono ir jo žmonos.

GARLAIVIS SU 145,000 BUŠE
LIŲ KVIEČIŲ ĮSTRIGO 

SEKLUMOJ.

PORT ARTIIUR, Ont., lapkr. 
1. — Didžiųjų ežerų transpor- 
tacijos kompanijos laivas Glen- 
lyon, vežęs 146,000 bušelių kvie
čių įstrigo ežero seklumoj ties 
Menagerie saloms. N ,

LONDONAS, lapkr. 2^- Va
kar čia mirė Dr. Michail Gav- 
rilovič, Jugoslavijos ministeris 
Anglijai. '

GARLAIVIS PASKENDO; 
ŽMONĖS IŠGELBĖTI.

BRANDON, Ore., spalio 31.— 
Netoli Cape Arago anksti šį ry
tą paskendo garo škuneri^ Ac- 
inte priklausąs vietos Moore NĮilI 
and Lumber kompanijai, šk u ne
rio įgula išgelbėta.

ORAS
Chicago ir apielinkė. — Di

džiumoj grąžu, nors kiek ap
siniaukę; šalčiau; pusėtinas 
šiaurvakarių vėjas, — taip šiai 
rinkimų dienai pranašauja oro 
pranašas.

Vakar temperatūra viduti- 
nai siekė 51° F.

šiandie saulė, teka 6:26, lei
džiasi 4:42 vai.

PINIGŲ KURSAS
........... •

Vakar, lapkr. 3 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

.. $4.54 
. $4.82 
$17.37 

.. $4.34 
.. $5.24 

$14.33 
$39.64 

.. $2.52 
$26.63 
$19.24

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip: . . -----
100
200
301)
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išulidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5<l 
centų daugiau.

ntų 
litų 
litų* 
litų 
litų 
litų 
litai 
utų 
litų 
litų

L

4

. $5.50 

. 10.50 

. 20.75

. 31.00

. 41.25
51.50
61.75
72.00

. 82.25
92.50

102.75

PERSAI. PATENKINO AME
RIKOS REIKALAVIMĄ

ATLANTA, Ala., lapkr. 3.
Policistui Ingrafnui gabenant 
automobilin į kalėjimą du as
menis, suimtus dėl peržengi
mo prohibicijos j-statymo, vie
nas areštuotųjų prisilykojes 

ir
WA$HINGTON, D. C., lapl

3.— Valstybės departamentui ištraukė poiicisU> revolveri 
oficialiai pranešta, kad Persų flln - nilAAvf, 
valdžia išpildžius .Inugtinių J!
Valstijų reikalavimą: trys ly
deriai w govėdos, kuri praeitą
vasarą Teherane nužudė Apie-

KAUNAS. — Iš 17 į 18 rug
sėjo naktį Lietuvos komunistų 
partija išmetė Kaime atsišauki
mus lietuvių, lenkų, irusų ir žy
dų Kalbomis, kuriuose, kaip pa
prastai; šmeižiamos visos tega
lės partijos ir darbininkai ragi
nami balsuoti už 21 Nr., kuria
me išstatyti tokie dsmens, kaip 
Antanas Ambrazaitis ir Vyš
niauskas Juozas, sėdėję kalėji
me už kriminalius nusikaltimus.

Teko sužinoti, kad šiomis die
nomis politinės policijos padary
ta keletas kratų pas įvairius į- 
tariamus priešvalstybiniame 
veikime asmenis Šiauliuose ir 
Mažeikiuose.

UŽSIMUŠĖ DU LAKŪNAI

vasarą Teherane nužudė Apie- COLUMBUS, O., lapkr. 1. — 
rikos vice-korisulą Imbrie, ta- Leitenantas Ralph G. Canny ir 
po nubausti mirties bausme. Samuel A- \Vetsall užsimušė, jų 

----- ------------------« aeroplanui nupuolus Norton 
ITALIJOJ VOKIETIJOS PA- lauke 200 pėdų aukštumos.
SKOLOS UŽSIRAŠYTA SEP
TYNIS KARTUS DAUGIAU 

NEI REIKIA.

Laike kratų rasta komunisti
nės literatūros, susirašinėjimų 
su Rusijos komunistais ir kitos 
medžiagos. Šiauliuose areštuo
ta 12 asmenų, Mažeikiuose 7.

Papildomai sužinota, kad pas 
Kauno komunistus rasta litera
tūros, spausdindos Varšavoj ir 
iš ten atgabentos Kaunan.

ROMA, Italija, spalio 31. — 
Italijai skirta Vokietijos 7% pa
skolos dalis pasirašyta septynis 
kartus daugiau nei reikia. Va
kar buvo paskutinė diena pasi
rašymams.

GIRIŲ GAISRAS MICHIGANE

’ MESICK, Mich., spalio 31. •- 
Šioje apielinkėj dega dideli gi
rios plotai. Daug akrų miško 
jau išdegė. Gaisrui gesyti pa-' 
šaukta daugiau kai du šimtu 
žmonių, tečiau dėl stipraus vė
jo gaisras sulaikyti sunku.

APIPLĖŠĖ DU BANKU

ALGONA, lowa, lapkr. 1. — 
Vakar čia buvo apiplėšti du bhn-, 
kai. Vagys suskaldė Farftiers’ ( 
Savings ir Feuton State bankų 
voltus ir išsiėmė $2,500 pinigais 
ir $5,000 liberty bondsų.

LAIVAS IŠGELBĖJO TRIS 
ŽMONES JŪRĖSE

NORFOLK, W. Va., lapkr. 
3. L Italų garlaivis Valentino 
Goda užėjo jūrėse, ties Flori
dos pakrantėms, suįedusį lai
velį, vilnių blaškomą. Laively 
buvo trys žmonės, jau dvi die-. 
ni nebeturėję ko valgyti. IŠgel- 
botieji pargabenta į 'Norfolką.J

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai

50 CENTŲ
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į- bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St Chicago, III.
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Rinkimu Diena

Universal State Bank
3252 SOUTH HALSTED ST

Laukite

Peilio Skausmo

Namų Tel. t Hyde Purk 8395

dolerių, malonėkit prisiųsti man

Adresas

$1000 
: 2000 
. 5000 
10000

$500
1000
2000

. 5000 
10000

$500
1000 

.2000 
5000 

10000

jai Idieriktiš, bei Vailokaičio gy
ni! uis.

it kyi'a klimnttas: kąs 
dcnyt i, kur lihk fetti, ka* musų 
laukia it tt.

Lietuva atsipeikėjusi iš po 
priespaudos, kurdama savo vals
tybę neprigulmingą, matė dide
lę stoką gerų išsilavinusią dar
bininkų, tat nuo pirmų dienų 
pradėjo rūpintis švietimo reika
lais.

Utaruinke, Lapkričio 4, 1924, pripuola Rinkimai 
Banka bus uždaryta.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 
Chicago, UI.

čia įdedu ...... 
oficiales Bronzos Ei

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas

Rinkimai yra svarbus dalykas, nes nuo išrinktų 
žmonių prikauso šalies reikalų vedimas. \

Pradžia buvo gana sunki; nes 
nebuvo tam pakankamai lėšų, o 
taip pat ir prityrusių sumanių 
mokytojų. Dauguma gimnazi
jų ir progimnazijų direktoriais 
buvo .kunigai. .. * ' > • * 1
U ,, , f r »' < • I*’ * •

Iš pradžių dar ryškaus kleri
kalini mp mokyklose nors ir ne
buvo;' bet jau katalikinimo ten
dencija (pąlinkiipąs) ryškiai ro
dėsi. M Vjspse gimnazijose, išski- 
danf"vieii' Mar'iąidpolūSi realinę, 
buvo mokiniai auklėjama ne sa
vistovaus proto išdirbimo link, 
bet tam tikros partijos paklus
niais tarnais.

štai kaip atrodo oficialė bronzos emblema 
Laisvės atgijimo 1924 m.

Siųskit šį kuponų Naujienoms šiandie
Už kiek vienui paaukotą dulerj bus pasiųsiu oficialė brankius emblema

ADVOKATAS
127 N. Dearbom St., Room 1117 

Teief. State 7521
Vakarais ir nedėlios ryta: 

3335 S'o. Halsted St. 
Teief. Yards 0141 ir Yards 6894

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė.

Bylos visuose teispvuosft, Ab
straktai. — Irigaliojimai. iT- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama

Ir iŠ ticsij, jei taip bus toliau 
kye.datnas Cietuvos švietimas, tai 
ji 05 nekuriu laiko vėl taps jė
zuitų apsiausta ir prapuldyta.

—V. Mainryda.

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 8228 8. Halsted SU Cbieago

Tel. Yords 4631

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111142 

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

3828 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard .810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Idek- 
vieną vakarą, Jiskyrus ketvergą. 

Nediliomis nbo 9 ikil2 ryto.

809 W. 351h SI., Chicago 
Te!. Bo levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

J apie 3 metus suvirs mokėdamas po:
$2.50 j savaitę gausi..... ........... .................
$5.00 i savaitę gausi............. :....................
$10.00 į savaitę gausi...................................
$25.00 į savaitę gausi .............. .................
$50.00 į savaitę gausi .......... .....................

. BUDAS D
1 apie 6 metus suvirsimi mokėdamas po

$78.00 sykiu įmokėjęs gausi.........  $100

šis atšltis, nors jau kaš kaitas 
ji auga ir pradeda daugiau |tr$š- 
to žmoMų atitovatttt 
•daug šviežių žihotiių^ mokykloj 
ĮaJtlklŽjži tik dvasinei settiinarir 
k .,?ii !ag.aa-jawr,

Juo toliau, tuo klerikalizmo 
politika , skverbėsi i mokyklas, 
juo labiau kunigų akcija didčj'6 
ir nuo 1Q2() m. pradedant (švie
timo ministeyių Bizausku ryš
kiai pasirodė klerikalizmo ban
gos mokyklose. Mokytojai pa
žangesni pradėta šalinti ir ati
duoti į žvalgybos rankas pav. 
1921 m. Raseiniuose J. Kovals- 
kį irjit z i

Ateitininkija vis ryškiau ėjo 
aikštėn su davatkų pulkais, ir 
tapo partiniu ratuku, uoliai da
lyvaudama krikščioniškų atsi
šaukimų ir fašizmo skleidimu.

Kokie Jūsų 
Pageidavimai? 

Turėti pinigų pirkiniui ar budavojimui namo

Atsiekimui asmeniškos laimes, tečiaus, svar
biausiu dalyku yra paties žmogaus nusistatymas 
Nusistatymas įsigyti gerove, yra geras dalykas 
Padaręs tokį nusistatymų, pasirink sau aprūpini- 
nimui visų piniginių reikalų. ' d . < • d

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto 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 Jx>tus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Kairiajai, kitaip tariant, pro- 
gresyvei moksleivijai buvo ir y- 
ra daromos lutoj vairiausios kliū
tys, šalinama gabesnieji ir ak- 
tingesnieji iš mokyklų, skun
džiami per kapelionus tėvams ir 
panašiai. Net. šv. mini storis 
Bistras St. Seime pasakė, kad 
tik ateitininkams vieta mokyk
lose, o he kokienig aušrHįriMftis 
ir kitiems pažangiesiems.

Tat nenuostabu, kad iš mo
kyklų jau paversta paprastas 
katalikiškas aparatas, ateitinin
kai naudojasi valstybinėmis sti
pendijomis, o tuo pačiu pažan
gieji nuo mokslo atstumiami. 
Tat nenuostabu, kad dabai tintai 
studentai daugumoje eina ant 
bačkų ir gina kun. bankininką 
Vailokaitį, vietoj kad šviestų 
tamsią atsilikusią liaudį.

Darbo žmonių vaikams moks
las nėįra prieinamas, jų naujoji 
karta auga tamsumoje, todėl 
sunku bus ir toliau kovoti darbo 
klasei prieš įsigalėjusį kuniginį 
kapitalizmą ir išsiliuosavimą iš 
verguvės.

Liūdna Lietuvos darbo kla-

NORI PA M): 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ' 
PAS MUS. TAS JUMS BUS>

ANT NAUDOS. J

I. L. FABIONAS CG.

RUPTURA
IŠGYDOMA

J. P. VVAITCHES
„ 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; Bubėtomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
yojimo apstraktų y- padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

3 Leisti vaikus j mokslų?
4 Eiti pačiam į biznį?
5 Keliauti po gražias vietas?
6 Pašiliuos uol i nuo sunkaus darbo?

Bile vienų iš augščiaus minėtų pageidavimų 
ar net ir keletu iš jų, gali lengvai jkunyt prisi
dėdamas prie

Naujienų Spulkos
Ar nebūty malonu, kad vienų dienų pašauk

tų jus kas-not% ir šstkytų: “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 butii malonu.

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

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

Visos rupluros yra blogos. Nėra 
gerų rupturų. Kam turit dėvėti nuo
lat diržą i)’ turėti trubelį. Kiekvie
nas su ruptura žmogus gali turėti di
delį ti obeli ryt arba poryt. Jus ga
lit išsigydyti greit, saugiai ir ant vi
sados su pagelba mano ynetodo. šim
tai paliudymų išg 
žmonių yra mano

Skaitykit ku Mr

“Virš dviejų metų tam 
Flint išgydė mano rupi urą 
bėgioti ar šokinėti, kilnoti, 
ir traukyti kiek tik noriu ir mano rup 
tiA’U nedaro man trobelių, 
jau opoziciją su peiliu dešimtis metų 
tam atgal Ir aš pripažystu Dv. Filui 
niotodą gerinusiu visais atžvilgiais. 
Jei kas turi ruptura, mano paturimas 
yru eiti pas Dr. Flint ir būti išgy
dytu”.

JOSEI’H KARLASKY, 
2529 So. 62 Avė.

VERTCOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

ją gyslas mano paties budu, be peilio, 
be snausmo, be sirgimo, saugiai ir

(lytų, užganėdintų 
ekprduose.
Karlasky sako:

atgal Dr. 
Aš galiu 
stumdyti 

i 
Aš ture

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V«da bylai vinuoaa Teismuos*, BgaaatV 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo tr 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimu*

7 South Dearbom Street 
Telefoną* Randolph 32tl 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonu Canal 1M7.

$390.00 sykiu įmokėjęs gausi ..................  500
$780.00 sykiu įmokėjęs gausi .... ...........,....  1000
$3900.00 sykiu įmokėjęs gausi..... ............  5000
$7800.00 sykiu įmokėjęs gatisi...... i........... 10000

Apsvarstyk šiandien, kuris būdas jums pri- 
einamesnis ir nieko nelaukęs pradęk.

Naujienų Spulka
Įkorporuota ant $1,000.000. 

Po valdžios kontrole. 
V. MlšEIKA, Sekretorius 

1739 So. Halsted Str., Chicago, Ilk.
Atdara dienų ir vakarais iki 8tos valandos.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATASV

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

/A. E. STASULANIj
' ADVOKATAS į

' 77 W. Wąa|iin|ftQn SU Room 91V I 
į Jl’eL- Central 6200 /

Cicęro’Uturninko vakare^ į 
T1314 S/Cicpro Av. T.Cicero 5036 I

tįBJfckfeporto Seredoj nuo I 
v. SuDat<oj nuo 1-7 ▼. v. I 

t:..'. i . į

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St^ Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. n«c 9-6

3301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775
6-8 ▼. v. apart Panedilio ir

Pitnyčios.

ją gyslas mano paties budu, be peilio, 
be slcausmo, be sirgimo, i 
tikrai.

Dr. E. N: Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: ntio 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, priedėliais ir ketvergals Iki 
8:80 p. p., nedšllomia, uždaryta.

Atkeliauja Įdomus 
Svečiai

STOKIME VISI | DARBA
Dabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokių valdžia, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
krašto. Stokime į' darbų tuo jaus! Aukokime savo dalį — dolerį 
ir už tų aukų jsigykime emblemų Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

Kas Dedasi
, Lietuvoj 

l' >' „U. I ■■ >

Lietuvos mokyklos ir 
lavinimas

BUDAS A
į apie 11 metų mokėdamas po 

$0.63 į savaitę gausi............................
$1.25 į savaitę gausi.............................
$2.50 į savaitę gausi...... ,.....................
$6.25 į savaitę gausi............................
$12.50 į savaitę gausi ................ 'v.......

BUDAS B
j apie 6 metus mokėdamas po: 

$1.25 į savaitę gausi.......... .............. .
$2.50 į savaitę gausi....... .....................
$5.00 į savaitę gausi .............................
$12.50 į savaitę gausi............................
$25.00 į savaitę gausi.......... ................



I
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baza

[KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nehr.

egalėjo juo

dau

kad

Lietuvon ant

KALĖDŲ
Siųkit ir Sutaupykit

NAUJIENŲ PALYDOVU

NUPIRKNAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą

Kaina $60

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, DLL

Chicago, BU.

Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

yra negalimas, nes kunigams jo
kia visuomenės darbas nerupi ir 
jiems rupi tik kaip tamsybėj 
žmones palaikyti ir geriau juos 
išnaudoti.

Kaip kiti, taip ir jps džiaugsi 
tės permaina i Turkiškus

Speciali kaina nuo Bremeno 
iki Kauno.

North German Lloyd
100 N. La Šalie St„ Chicago, III.

Arba prie vietiniu agentij.

Klausykit "™”
Draugai Tautiečiai

išspruko nema

už pastatymą 
{svetainei ir mokyklai, ku-

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

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.

REKOMENDAVO JOS
DAKTARAS

Gamintojai augščiausios 
rųšics Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

Parapijonų iv,argai su kunigais 
pirmiaus ir dabar.

pašelpines, kultu
sociales, dailės ir k. Ta

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

Gydau Įvairias Ilgas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera* 
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayetto 4543

Taip ir jums pasiregėtų, jei jus 
taipgi rūkytumėte HELMAR 
Turkiškus cigaretus, kadangi 
HELMARS susideda iš Turkiško JI
Tabako garsaus po visą žemę kai
po geriausio ir brangiausio tabako 
cigaretes. ’ »

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

A.NIELĖ 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. Yards 4951 3252 S. Halsted St.

riu dabar
sūnų. Aš

tai pilnai atliko.
Pažangiesiems veikėjams vėl 

vieniem^ tenka dirbti ir trauk
ti lietuvius į vienybę, kurią ku
nigai išardė. Tai buvo gera pa
moka vietos lietuviams, kad jo- 
kis bendras darbas su kunigais

Surado stiprumą vartojant 
Lydia E. Pinkhain’s Ve- 

getable Compound.

“Pirmą sykį Amerikon atvykęs ir 
išlipęs New Yorke, dėdė pasiėmė 
pas save. Ten jis man davė ru,- 
kyti HELMAR. Aš negaliu pa
miršti pirmą jausmą rūkant 
HELMARS. Jis vis dar pas ma
ne ir aš visados rukau juos ir nie
kad nepabosta.”

todėl 
‘bun- 

kurienjs ir pasisekė

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWAY 1533
11 iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

HEMLOCK 4692-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:Š0 iki 10:30 šventadieniais.

5211 Ruseli St. net. kam p. Fansworth 1803 Davison A v. kamp. Orleans
DETROIT, MICH.

So. Omaha pasidarė jau ne- 
maža lietuvių kolonija. Tad gal 
pravartu bus prisimtinti nors a- 
belnais ruožais ir apie tos kolo
nijos praeitį. J čia lietuvius su
traukė skerdyklos, burtose jie 
rado darbo. Traukė į tas sker
dyklas lietuviai tai pavieniui, tai 
ištisomis šeimynomis. Taip ir 
susikūrė čia lietuvių kolonija. 
Išpradžių tarp lietuvių buvo vie
nybė ir sutarimas, visi didžiau
siame' sutikime gyveno.

Padidėjus skaičiui lietuvių im
ta rūpintis įsigyti savo bažny
čią, kad nors poterius prigimtoj 
lietuvių kalboj atkalbėti butų ga
lima. Ilgainiui pasibudavojo ir 
bažnyčią, kunigų irgi netruko — 
vienas išeina, kitas ateina, taip 
ir mainosi kunigai.

Lietuviai išpradžių džiaugėsi, 
kad turi savo bažnyčią, savą ku
nigą 
džiaugsmas 
kunigais.

Nuo pat pirmos dienos kada piudyti vietos lietuvius. Ir 'jie 
žmonės pasibudavojo bažnyčią ir 
užsidėdami sau didelę nkštą, at
sikvietė lietuvių kunigą, prasi
dėjo skirstimasis tarp vietos lie
tuvių. Tą darbą pradėjo patys 
kunigai; jiems vieni pasidarė ne
geri, kiti murma ant kunigėlio, 
treti bedieviai, socialistai, šliup- 
tamiai, laisvamaniai ir t. t., taip 
kad ir geriausi katalikai, bažny
čios ramsčiai įpuolė į kunigo ne
malonę ir turėjo bažnyčios ir ku
nigo išsižadėti. Kunigėliai betgi 
nenustygo, o dar labiau ėmė ko- 
hotis bažnyčioje ir grūmoti, kad 
tokių savo parapijom; neisią lai
doti ir nepriimsiu į “šventas” 
kapines. Tai paveikė į niekuriu.5 
svyruojančius, kurie nusigandę 
vėl nubėgo pas kunigėlį kuris 
juosius prisaikino daugiau nė 
neišsižioti prieš kuųigų. Tokios 
nebliaunančios avelės kunigams 
labiausia ir tiko. ,

Tuo laiku jokių kitu lietuvių 
draugijų čia nebuvo, išėmus 
bažnytines, po kunigų globa. 
Bet ir čia kunigai aplaikė smū

gi bus toliau?
— Geras Parapijonas

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
V. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
savto tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal j Jungtines Valsti- 
jasj>e įskaitymo į kvotą.

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

Visi musų trečios klases pasažie- 
riai yra talpinami į uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar
navimas.

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c 
THE SPOOL CdTTON CO- D.pL C 316 Fosrth Ava.. N«w York

kytis pas savo gerus parapijo
mis, kurie turėjo skystimėlio. 
Kun. Oleknavičia su biznieriais 
nevedė jokio “gešefto” ii 
biznieriai buvo pirmieji 
taučikai 
kunigą iškrapštyti.

. Dabartinis' kunigas Mikulskis 
yra toli atsilikęs nuo savo pirm- 
takunų. Mikulskiui lietuvių rei
kalai visai nerupi, jam daugiau 
rupi papos ireikąlii ir varyti 
amerikonizaciją. tarp Rietuvių.

čia parapijonys yra geros šir
dies, patys geria ir kunigėlį vai
šina, taip kad privaišintas kuni
gėlis ne sykį išsirito iš kleboni
jos per langą. Kiti parapijonys 
taip buvo įtikėję į kunigą, kad 
buvo pasirengę ir paskutinius 
savo marškinius atiduoti jam. 
Taip, kada kunigui reikėjo dau
giau pinigų linksmam gyveni
mui, tai vienas parapijonas, Vir
bickas, paskolino jam $1,000. 
Bet greit tas kunigas apleido šv. 
Antano parapiją ir So. Omaha 
ir dingo; tik dabar pasiekė ži
nios, kad tas kunigas bąstosi po 
rytines valstijas. Dabargi tas 
žmogelis Virbickas, net pirštus 
sau kramtosi, kad tiek daug pi
nigų sukišo kunigėliui ir keikia 
jį, nes nebesitiki daugiau savo 
pinigėlių matyti.

Po to buvo kun. J. Oleknavi
čia, kuris gerai kalbėjd lietu
viškus poterius ir mėgdavo lan-

Pereito mėnesio pąbaigoj baž 
nyčioj buvo jomtirkas 
ras. Buvo manoma ir girių stra- 
pinėįant apie, bažnyčią ir tai ne 
visai gražiai elgianties. Bet ku
nigėlis viso to nematė. Tečiaus 
jis tuoj užmėtydavo, jei kuris 
jam. negeistinas parapijonas už
eidavo: tuojaus tokį išvaryda
vo. Buvo prisikabinęs ir prie P. 
J. šeimynos, kurią pradėjo an
glų kalba kolioti ir varyti iš 
šventojo jomarko. Padoriai šei
mynai, žinoma, netinka dėtis su 
tokiu kunigu, tai ta šeimyna tą 
jomarką ir apleido.

Reikia pasakytifkad lietu-

dirbu visą namų darbą ir aš 
menduoju Lydia E. Pinkham's 
table Compound, kur tik aš 
progą. Aš dabar vartoju ją nuo silp
numo, nes man šeimynos daktaras re
komendavę jas”i Mrs. Harry Cou- 
lom, 984 No. Harrison Avė., Kanka- 
kee, Illinois.

Tikras darodymiife nuopelnų.
Del palengvinimo moterų silpnumų, 

nugaros skaudėjimo, nervingumo ir 
nereguliariškų, su kitais moterų 
trubeliais, Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound yra atsakanti gy
duolė.

Jos vertė tikrai įvertinta tokiais 
laiškais, kaip augščiau, kad telpa. 
Yra moterų visur, kurios gavo pagal
bą, maloniai pasako kitoms moterims 
apie tai. Pardavimui pas aptiekorids 
visur.

pradeda rngoti, kąd kunigėlis 
didesnę dalį savo pamokslo pa
švenčia dėl vieno kito jankės ar 
graboriaųs, nors lietuvių esama 
15 kartų daugiau.

Išpradžių kunigėlis bandė ko
voti prieš tuos savo parapijo
mis, kurie platina girtuoklystę, 
bet pamatęs, kad tai yra j,o ge
riausi parapijonys ir rėmėjai — 
paliovė kovojęs.

Dabar parapijonys atsikando 
ir tuo kunigu, ir daugelis para
pijonų pradeda ant kunigo rūs
tauti, kad jis su parapijonais 
nenori skaitytis.

Kunigėlis negali nusėdėti kle
bonijoj ir kaip tik sutemsta, žiu- 
r.ėk, ir bėga pas groserninką Už* 
davienį. Išpradžių jis eiliavo per 
sankrovą, kur pasitaikydąvo 
žmonių ir tie pradėjo šaipytis, 
kad kun. Oleknavičius buvo pri
junkęs prie Zigmontų, tai para
pijonys, ypač biznieriai, audrą 
kėlė, o kad dabartinis Mikulskis 
prilipo prie Uždavienio, tai pa
rapijoms patylomis zurzia. Nuo 
to laiko kunigas nebeina per 
sankrovą, bet kas mielą vakarą 
traukia per ėlę ir užpakalines 
duris.

Šv. Antano lietuviai parapijo
nys jau 13 metų kaip moka sko< 
las vyskupui ir vis dar negali 
išmokėti. To negana, dabartinis 
kunigas su keliais biznieriais už
traukė ant parapijos naują di
delę skolą ir tai taip, kad tą 
skolą vyskupui 1 turi atmokėti 
vieni lietuviai 
namo 
rios .nė lietuviams priklauso ir 
lietuviai nesinaudoja. Dabar ku
nigas1 rūpinasi ir “seserų” atsi
gabenti. Tik klausimas, ar pa- 
rapijonys įstengs tiek daug dy
kaduonių išmaitinti.

Del tos priežasties daromos ’ vi ai parapijonai mažai prijautė 
yra; visokios pramogos, kad tam šventam jomjarkui ir mažai 
kaip nors dolerius išspaudos iš lietuviai į jį lankėsi. Tai rod3, 
žmonių. Bet tie doleriai visgi ne- kad dėl kunigėlio darbelių pa- 
labai duodasi išsispausti. Daro- rapijonys po truputį tirpsta. Kas 
ma net lošimus iš pinigų pobaž 
nytintame skiepe.

Arimą 1* pajlagą Būvėdama | mhqiu* ir naujus uniu, taipgi dfct*. 
tavM. Caak arba ant išmokėjimo.

Plmatinl Lietuvių Elektros Kurąoracija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ lae.

A. BARTKUS, Pre«.
161» W. 47th St, Tel. Bonlovard 7101, 1802. Chicag*.

gį. Vietos lietuviai nesitenkin
dami kunigų globojamomis 
draugijomis ėmė tverti laisvas 
draugijas 
rines 
buvo didelis smūgis kunigams 
nes iš jų nagi;
žas bu rys lietuvių ir savy- 
stoviai gyventi iir tvarkytis, vi
sai nebereikalaudami kunigų 
globos. Be to tarp vietos lietu
vių ėmė platintis laikraščiai, 
daugiausia tautinės pakraipos-, 
kurie dar labiau sužadino lietu
vius ir paskatino juos dar 
giau veikti ir interesuotis 
tuvos reikalais. ♦

Kunigėliai . matydami, 
vietos lietuvių susipratimas di
dėja ir kad jie labai sumaniai 
veda organizavimo ir švietimo 
darbą, ėmė nusileisti ir pradėjo 
bažnyčioje skelbti, kad buk ir 
jie rūpinasi lietuvių ir Lietu
vos reikalais. Jie ėmė gerintis 
prie progresyvių žmonių ir kvie
sti į bendrą darbą buk naudai 
Lietuvos. Kunigėliai tečiaus ne
turėjo tikslo rimtai ir vienybė- 

Bet neilgas buvo tas jų je dirbti Lietuvos iir žmonijos 
greitai apsivylė labui, o tik laukė progos, kada 

jie galės suardyti vienybę ir su

sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums ' gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš, jumis gferai išegzaminuosiu ir 
bandysiu pagelbeti jums be gyduo
lių ir be operacijos.
, DR. TAFT

1555 West Roosevelt Road 
Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 

Phone Canal 3457

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, sąvo giūdntms ir drau
gams su kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišku ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
«ia, parankiausia ir dalikatniausi* 
mašinėlė su lietuviškomis raidėm!v 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS

Nelaiminga ta šv. Antano pa 
rapija. Nesisekei jais su kimi 
gaiš, nors ji juos tankiai ir mai 
no.

Buvo kun. Tamųliunas. Para 
pijonys išpradžių 
atsidžiaugti. Esą ir mokytas 
geras tautietis ir literatas, taip Net ir jo geriausios davatkėlės 
mokintas, kad nesibijąs visų' So. 
Omaha “bedievių”; tečiaus su 
laisvamaniais bijojo ir -susitikti 
i»r tik bažnyčioj, kur niekas jam 
negali pasipriešinti, jis buvo 
drąsus.

Kankakee, III. — “Mano pačios mo- 
ina visuomet vartoja jūsų gyduoles 
lllllililluilliill nou silpnumo ir 
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|| švęskite Kalėdas Namie
Važiuokite per Bremena laivu

S. S. COLUMBUS
i Didžiausias ir /greičiausias Vo- 
i kiečių laivas, arba kitais laivais 
I žios linijos.

Išplaukimai 
lapkričio 15, 27.

Gruodžio 11.
Puikus trečios klesos kambariai 
| Nepiliečlai, kurie gryš j 12 
i mėnesių, neturės jokio vir- 
I go sugrįžimui į Ameriką.

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me- 
tų žmonės ken-

■ čia todėl, kad
i jie nežino tikro 

budo kaip is.-.i- 
■i gydyti. Paviz-

KALRDINfc EKSKURSU A 
LIETUVON

Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
PIC .Gruodžio 6 iš New Yorko.

^Klauskite apie tat dabar.______

Pasimatykit su musų vietiniais 
agentais arba

VVH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., Chicago, III.



OTOTENUS, ~ CKW, UI Antradienis, Lanke 4. 1924

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Nawa 

r’ublished Daily Except Suuday 
By The Lithuanian Ne\t* Pub Ce Ine

■Edi to r P. Grigaiti*

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

turi galios daryti nuospren*/ 
džius apie tai, ar parlamen-, 
to leidžiamieji įstatymai, 
“konstitucingi”, ar ne. !

štai vienas typingas atsa-f 
kymas:

kelti kontr*revoliuciją ir or
ganizuos baltgvardiečius pa
daužas. ‘ Todėl jis ir tapo su
šaudytas. O ‘socialistai’, ži
noma, visuomet savo geltono
mis ašaromis aplaisto kapus 
tokių-gaivalų.”

Progresyviu kandidatai - Balsuokite už juos!

Subscription Kates:
$8.b0 per year in Canada.
$7.00 per year outsida of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštui

Metams........ ............... __..........$8.00
Pusei metų ........'................. ..... 4.00
Trims mėnesiams -................ 2.00
Dviem mėnesiam —......... 1.50
Vienam mėnesiui___ -_______ .75***■

Chicagoje per nešiotojų*!
Viena kopija 8c
Savaitei ..... ............. 18c
Mėnesiui ~....... ........ .........--------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

MeUms....... JL__  $7.00
Pusei metų _ __ ;______ _  8.50
Trims mėnesiams , y 1.75
Dviem mėnesiam ...._____ -__ 1.25
Vienam mėnesiui    —- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta) ’ *

Metams.................. $8.0d
Pusei metų ...................-......... 4.00
Trims mėnesiams ...........-....... 2.00’1 » 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu. '
I-.................... . .. ■ I, f ' ,T SSŽ5

šios dienos rinkimuose ei
na kova tarpe republikono 
Coolidge’o ir nepriklausomo 
progresisto La Follette’o. 
Demokratų kandidatas Da- 
vis turi, mažai reikšmės; jei
gu ne pietinės valstijos, ku
rios visuomet aklai balsuoja 
už demokratus, tai į Davis’ą 
niekas ng domės nekreip
tų.

Svarbiausias klausimas, 
kuriuo kovoja atžagareiviai, 
remiantys Coolidge’ų, su 
progresistais, kurie remia 
La Follette’ų, yra Aukščiau
siojo Teismo klausimas.

Atžagareiviai sako, kad 
La Follette’as norįs “panai
kinti” Aukščiausiąjį Teis
mų. Tai yra melas. Jisai no
ri ne panaikinti tų įstaigą, o 
tiktai susiaurinti jos galia 
idant ji neturėtų teisės nai
kinti įstatymus, kuriuos* iš
leidžia kongresas. '

Šioje vietoje mes jau kar
tą aiškinome, kodėl yra ne
teisinga, kad devyni Aukš
čiausiojo Teismo teisėjai tu
rėtų daugiaus galios, negu 
visi žmonių išrinktieji atsto
vai. Įdomu tečiaus, kad be
veik nė viena didelių arba 
mažų valstybių pasaulyje 
neturi tokios įstaigos, ku
rios galia butų didesnė, ne
gu įstatymų leidėjų.

Tik Pietinėje Amerikoje 
kai kurios šalys, pamėgdžio- 
damos Jungtines Valstijas,, 
įvedė visai tokią tvarką, 
kaip čia. Bet ir tų šalių da
lis jau išleido įstatymus, ap
ribojančius Aukščiausiojo 
Teismo galių.

Jungtinių Valstijų senato
rius Edvvin F. Ladd nesenai 
nutarė pasiteirauti įvairių 
šalių atstovybėse Washing- 
tone, kaip jų šalių konstitu
cijos riša tą klausimų. Jisai 
gavo atsakymus iŠ Britani
jos, Japonijos, Italijos, Ho- 
landijos, Švedijos, Graikijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Čilės ir 
Šveicarijos atstovybių. Vi
sos jos pranešė, kad vyriau
sia įstaiga įstatymų leidimo 
reikale jų šalyse yra parla-
mentas, ir joks teismas He

Virginijos 1 gubeimatorius pa
siuntė pranešimą, valstijos le- 
lislaturai, prašydamas paskyri
mą ir pripažinimą Dėkavonės 
dienos. (

1864 m. prezidentas Lincol- 
nas išleido atsišaukimą paskir

damas ketvirtą ketvirtadienį 
lapkričio menesio kaipo tautiš
ką Dėkavonės Dieną, ir iki šiam 
laikui Dėkavonės Diena apvaik
ščiojama, bet kas met preziden
tas išleidžia atsišaukimą.

[FLIS;.

burton k. wheeler
spėkų kandidatai į Jungt. 

Balsuokite už juos

"Laisvėšitame aprašyme 
atliko mažiukę falsifikaciją, pra
simanydama, kad Džugeli su- 

, įpratęs, jogei sukilimas “kol
teismas nėra gavęs galios kas» negalėsiąs pasisekti, ir kad 
anuliuoti federalius įsta- jisai siulęsis bolševikams atsi-

“Šveicarijoje, rašo tos 
seniausios Europoje res
publikos atstovas, “joks

tymus. Net Aukščiausias 
Šveicarijos Teismas (Fe- 

' deralis Tribunolas) priva
lo vadovautis savo nuo
sprendžiuose visais fede* 
raliais įstatymais, kurie 
tapo įsteigti prideramu 
budu”.

Kam tat Amerikos atža
gareiviai nori, kad ši šalis 
tvarkytųsi kitaip, negu vi
sas pasaulis?

Jų tikslas yra aiškus. 
Žmonės gali išrinkti į . kon
gresų daugumų atstovų, pa
lankių darbininkams. Tie at
stovai gali pradėti rašyti 
naudingus darbininkams 
įstatymų sumanymus. Kad 
taip neįvyktų, tai padaryta 
ve kas: ;

Pirmiausia, atstovų buto 
priimtas sumanymas negali 
pavirsti įstatymū tol, kol 
jam nepritars senatas. Jei
gu ir senatas pasirodytų 
per daug liberališkas, tai 
įstatymo sumanymų gali 
“vetuoti” (sulaikyti) prezir 
dentas. Pagalios, jeigu ir 
prezidentas butų pažangus 
žmogus, tai ateina 9 federa-. 
lio Aukščiausiojo Teismo 
teisėjai ir dauguma balsų 
nutaria, kad įstatymas esųs
“nekonstitucingas”. Ir nau
dingas darbininkams suma
nymas eina niekais!

žodžiu, tie atžagareiviai, 
kurie stato kandidatu repu- 
blikoną Coolidge’ų (arba de
mokratų Davisų), nori, kad 
Aukščiausias Teismas butų 
sargyba, saugojanti darbi
ninkų išnaudotojų reikalus.

Tie, kurie geidžia kapita
listų viešpatavimo, tebalsuo- 
ja šiandie už Coolidge’ų.

Bet visi tie, kurie stoja už 
geresnę ateitį Amerikos dar-
bo žmonėms, privalo paduo
ti savo balsus už nepriklau
somųjų progresistų kandi
datų — La Follette’ą!

TEISINA GRUZIJOS 
BUDELIUS

Melas turi striukas kojas, 
kaip sako vokiečių patarlė. To
dėl ir mūsiškiai komunistai, per 
keletą savaičių atkakliai sten
gęsi užginčyti tiesą apie Gruzi
ją, pagalios tapo priversti skai
tytis su faktais.

Brooklyno “Laisvė” rašo apie 
buvusiojo Gruzijos kariuomenės 
vado, socialisto Džugelio, su
šaudymą. Sako; 4

“Jis sugrįžo iš užsienio į 
Gruziją,, kad kelt kontr-revo- 
liuciją prieš Sovietus; Tapo 
areštuotas. Pamatė, kad So
vietai žino kontr-revoliucio
nierių vadus ir planus. Tat 
Daugelis suprato, jog sukili
mas kol kas negalėtų pasisek
ti. Tat jis ir pasiūlė Sovie- 
tams parašyti atsišaukimą ir 
ypatiškai atsiliept į savo vien
minčius, kad (dar) ųed^ytų 
ginkluoto maišto prieš raudo
nąją armiją. Bet Sovietai'iš 
jo planų žinojo, kad jis tik 
lauks naujos progos (sėdėda-

Emile Zola

Malūno Atakas
šaukti į savo vienminčius, kad 
jie “dar” nedarytų sukilimo.

Falsifikacija labai žiopla. Ne
jaugi bolševikų priešas, patekęs 
j jų rankas, galėjo tikėtis, kad 
jie priims jo pasiūlymą, jeigu 
jisai sakys: “Aš neatsisakau 
nuo sukilimo ateityje, bet ma
tau, kad dabar yra nepatogus 
laikas pradėti sukilimą. Todėl 
leiskite man atsišaukti j savo 
vienmačius, kad jie dar palauk
tų!?

Buvęs Gruzijos liaudies ka
riuomenės vadas tokio pasiūly
mo, žinoma, nedarė. Jisai siū
lėsi atsisaukt į savo vienmin
čius, kad jie nė dabar, nė vė
liaus nesiruoštų prie ginkluotos 
kovos su raudonąja armija.

Į Ir kuomet jisai šitą pasiūly
mą darė, tai jisai negalėjo nė 
galvoti apie tai, kad apgavus 
bolšęviktis, vėliaus suorganizuo
jant “baltgvardiečius” ir iššau
kiant juos į ginkluotą maištą 
prie “naujos progos”- Nes jisai 
juk sėdėjo črezvyčaikos kalėji
me. Be to, jisai pasisiūlė bolše
vikų žvalgybai, jeigu ji leistų 
jam pasimatyti su savd'yie'n- 
minčiais, priimti prieš išeisiant 
iš kalėjimo stiprių nuodų, kurie 
butų užmušę jį bėgiu keliolikos 
valandų ! 0

Atmetus tuos asiliškus “Lais
vės” priedus, jos pačios aprašy- 
mas parodo, kaip iš tiesų daly
kai dėjosi.

Džugeli buvo suimtas (būtent, 
rugpiučio 6 d.). Iš dokumentų, 
kuriuos bolševikų žvalgyba pa
rodė jam kalėjime, jisai išitiki-
no, kad sukilimo planai yra 

1 žvalgybai žinomi, ir bolševikai 
yra taip sustiprinę savo rau
donąją armiją Kaukaze, kad 
sėkmingam sukilimui jokios vil
ties nėra. Tuomet Džugeli pa
sisiūlė bolševikų žvalgybai pa
rašyti atsišaukimą j sovietų, val
džios priešus, kad jie nekiltų 
prieš valdžią. •„

Atsišaukimą jisai parašė, bet, 
bijodamas, kad jo vienminčiai 
gali nepatikėti, jogei atsišauki
mas yra jo laisva valia parašy
tas; o ne črezvyčaikos prievar
ta, jisai dar davė sumanymą 
žvalgybai, kad ji trumpam lai
kui paleistų jį iš kalėjimo ir duo 
tų jam asmeniškai pasimatyti
su savo draugais ir perkalbėti 
juos, kad jie nedarytų ginkluoto 
maišto.

Maištas vienok kilo, ir bolše
vikai sušaudė Džugelį.

Dabar stovi prieš mus ve ko
kie klausimai. Pirmiausia: Ko
dėl sovietų vyriausybė Gruzijo
je aisisakė paskelbti Džugelio 
atsišaukimą, pirma negu prasi-
dėjo ginkluotas maištas? Ji įdė
jo į laikraščius tą atsišaukimą 
tiktai tuomet, kai sukilimas jau 
buvo įvykęs faktas.

Yra aišku, kaip diena, kad 
bolševikiški despotai Gruzijoje 
norėjo, kad sukilimas įvyktų.

Jie norėjo gauti progą iš
skersti savo priešus, šitaip elg
tis gali tiktai judošiai-provoka- 
toriai!

Antra, už ką ir kodėl bolševi
kai nugalabijo Džugelį? Sovietų 
valdžia savo oficialiuose prane
šimuose skelbė, kad Džugeli-bu
vęs sušaudytas už dalyvavimą' 
maište. Dabar gi matome, kad 
tai yra melas, kadaifgi Džugeli 
nedalyvavo ir negalėjo dalyvaur 
ti maište. Maištas prasidėjo tik
tai irugpiučio 29 d.- o Džugeli 
buvo suimtas jau rugpiučio 6 d-, 
taigi daugiau kaip už trijų sa
vaičių prieš sukilimo pradžią. Ir 
jisai net, kaip matėme aukš
čiais, '(Ijejo vvisas paštahgas su
laikyti žmones nuo maišto! 1

“Laisvė”•' mėgina pateisinti 
bolševikiškus budelius tuo, kad 
buvusis socialistinės kariuome
nės vadas turėjęs savo galvoje

mas kalėjime! “N.” Red.) “planą” vėliaus padaryti sukili-

(Tęsiny*)

ROBERT M. LAfFOLLETtE

Visų Amerikos 
Valstijų prezidentus 
šiandie!

progresyviųjų
ir vice-prezidenlus.

mą. Bet jau mes nurodėme, valdžia esanti “žiauri”. Tuo.tar- 
kad tai yva idiotiškas išmislas, pu kad rakalįškus bolševikiškos
nes Džugeli juk buvo črezvy
čaikos naguose ir negalėjo būti 
pavoj ingus bolševikams.

Reiškia, bolševikai paskerdė 
tą žmogų tiktai dėlto, kad no
rėjo “apsidirbti” su savo prie
šu.

Tokiu pat bildu jie pasielgė ir 
su daugybe kitų Gruzijos socia
listų. Prasidėjus sukilimui, bol
ševikai be jokio teismo sušaudė 
keletą dešimčių socialdemokra- i 
tų, kurie su tuo maištu negalėjo 
turėti nieko bendra, kadangi jie 
buvo suareštuoti keletu mene
sių, metais arba net dvejais me
tais ankščiaus.

■ AJkyveizdoje šitų neužginčija
mų' faktų, jokie “Laisvės” ska
lijimai nenuplaus dėmės, kurią 
užsidėjo kruvinieji Maskvos 
diktatoriai. Valdžia, kuri tyko
ja žmonių sukilimo, kad turė
jus progos padaryti skerdynę, ir 
kuri žudo beginklius savo prie
šus, sėdinčius kalėjime, užsipel
no vardą žmogžudį: ir rakalių!

JEIGU TOKIU PAT BUDU BU
TŲ APSIEINAMA SU KOMU

NISTAIS?

Mūsiškiai Maskvos pakalikai 
nepaliauja šukavę apie Vokieti
jos valdžios “žiaurumą”, kadan
gi Vokietijoje sėdi kalėjimuose 
keletas šimtų komunistų.

Bet už ką tiė komunistai buvo 
suimti ir pasodinti į kalėjimus? 
Daugiausia už tai, kad jie kėlė 
ginkluotus maištus prieš vai-’ 
džią.

Nuo to laiko, kai įsikūrė res
publika Vokietijoje, komunistai 
niekuomet nesiliovė planavę 
ginkluotus sukilimus ir daug 
kartų jie tuos sukilimus darė. 
Dar tik pereitą rudenį, kuomet 
Vokietijos valdžia buvo nutaru
si sustabdyti “pasyvų priešini
mąsi” Ruhro srityje, komunis
tai iššaukė dideli ginkluotą 
maištą Hamburge.

Pažiūrėkime, dabar, kas butų 
išėję, jeigu “žiaurioji” Vokieti
jos valdžia butų pasielgusi su 
komunistais tokiu pat budu, 
kaip Rusijos komunistai elgiasi 
su savo politiniais priešais. Del 
dalyvavimo įvairiuose pirmes- 
niuose sukilimuose ir dėl kurs
tymo prie sukilimų, daugelis Vo
kietijos komunistų -sėdėjo kalė
jimuose, kuomet prasidėjo su
kilimas Hamburge. Vartojant 
“bolševikišką "metodą”, Vokieti
joj. valdžia butų turėjusi tuo- 
jaus paimti tuos komunistus, o 
taip pat ir jų centralinį komite
tą ir visus jų laikraščių redak
torius, kurie pritarė Hamburgo 
sukilėliams, — sustatyti prie 
sienos ir sušaudyti!

Jeigu Vokietijos valdžia butų 
vartojusi šitą “bolševikišką me
todą” kiekvieną kartą, kai iškil
davo Vokietijoje ginkluotas ko
munistų maištas, tai šiandie Vo
kietijoje nebūtų nė vieno gyvo 
bent kiek žymesnio bolševiko-

Bet Vokietijos valdžia taip 
nedarė. Kuomet sovietų vy
riausybė dabar Gruzijoje iššau
dė daugybę socialdemokratų, sė
dėjusių kalėjimuose a ir’ netųiiėy 
jušiy • net; įmįigos^dįlyyauti 
kilime,’4ai ^vokiečių 'valdžia nėra 
sušaudžiųsi ne ’• vieyio komunisto 
net iš" tų,v kurie buvo suimti su 
ginklais rankose.

• O'betgi Maskva ir visi įjos 
agentai šaukia, kad Vokietijos

črezvyčaikos darbus Gruzijoje 
jie teisina.

KAS JAI DAROSI?

“Vienybė” rašo: ,
“ ‘Naujienoms’ baisiai ne

patinka, kad me$ nurodėme 
faktą, jog Kaune, Šiauliuose 
ir kitose vietose rinkimus į 
savivaldybes .laimėjo social
demokratai.”
Kas pasidarė tiems “Vieny- 

bės” redaktoriams, kad jie šito
kias nesąmones ėmė rašyti ?

Kad socialdemokratai laimėjo 
Lietuvos savivaldybių rinkimuo
se, tai mums labai patinka. Ir 
kad “Vienybė” tatai pripažįsta, 
tai mums patinka dar labinus.

11
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jau grėsė pavojus. Prusai arti
nosi tiesiai j kaimą. Visi pra
eiviai iš anos puses pasakojo, 
kad jau jie netoli ir eina taip 
greit, kad vieną gražų rytą 
galima tikėlis sulaukti prusus 
išlendant iš netolimo miško.

Praėjusią naktį prieš pat; 
aušrą kilo triukšmas. Gyven
tojai šoko iš miego išgirdę .žy
giuojant pulką žmonių. Mote
rys persigandę pradėjo žegno-

Netrukus skardžiai suaidėjo 
pirmas šūvis.

Kapitonas vienu akimirks
niu. pašoko, kareiviai mete val
gę palikdami beveik pilnas 
si lubos lėkštes. Po keliu se
kundų visi atsidūrė savo vie
tose ir buvo pasirengę į kovą. 
Nuo apačios iki pat viršaus 
malūnas buvo pilnas kareivių.

I Pasigirsta vėl antras suvis ir 
' kapitonas pastebi jau pamiš- 
| kčj tarp dviejų medžių durnų 
j kamuolėlį.

Dėkavonės Diena
Pirmą Dėkavonės Dieną Ame

rikoje apvaikštinėjo Plymouth’o 
kolonistai 1621 m. Jie atkelia
vo per jūres įsteigti naujus na
mus svetimoj žemėj, nes buvo 
persekioti savo šalyje. Iš laivo 
išlipo gruodžio 21, 1620 m., ant 
Plymouth’o akmens, kas vėliauą 
ladosi Massachusetts valstijoj. 
Iš v’so buvo 102 keleiviai, kuo
met laivas “Mayflower” apsisto
jo Cape<Cod, ir jų kelionė buvo 
dešimts syk ilgesnė už šių die
nų kelionę.

Moterys ir vaikai pasiliko ant 
laivo, kuomet vyrai pabudavojo 
vieną didelį namą. Beveik pu
sė kolonistų išmirė per pirmą 
baisią žiemą, bet su pavasariu 
visi kiti pradėjo darbščiai apdir- 
binėti žemę. Susidraugavo su 
indi jonais, kurie pamokino, kaip 
auginti kornus.

Su antra žiema, ir jų pirmais 
metais svetimoj šalyje, jau pa- 
sibudavojo namus ir apvaikščio
jo pirmą pintį. Edward Wins- 
Iq>w, vienas iš kolonistų, pąrašė 
draugui Anglijoj sekančiai: 
“Pintis užsibaigė ir musų gu
bernatorius išsiuntė keturis vy
rus paukščiauti, idant galėtu
mėm pasilinksminti, darbą už
baigę. Jie keturi, tiek nušovė 
paukščių, jog visai savaitei pa
kako. Tarp kitų pasibovimų, 
biskį pašaudėm. Daugelis indi- 
jonų mus aplankė ir-tarp jų at
ėjo jų didžiausias karalius, Mas- 
sasoit, su apie devynios dešimts 
vyrų, ir mes visi per tris dienas 
linksminomės ir šventėme.” 
Paukščiai, kuriuos jis minėjo, 
buvo laukiniai kalakutai.

1631 m. Dėkavonė laikyta Bo
stone, kuomet laivas atvyko su 
ilgai-laukiančiu maistu; ir se'- 
kančiais metais Massachusetts 
valstijos gubernatorius paskyrė 
.padėkavojimo dieną, ir prašė 
Plymoutho kolonijos galvos 
prisidėti prie apvaikščiojimo. 
Potam, laiks nuo laiko, vietiniai 
apvaikščiojimai laikyti, bet tik 
laike rcvoliucijinio karo, pabai
goje sekančio šimtmečio, Kon
gresas paskyrė tautišką Dėl^a- 
vonės Dieną. 1789 m. Jurgis 
VVashingtopas, piripas^.^ Vals- 
t.Vbfų;prezįęĮęntas,> išleido f pirmą 
Dėkavonės - atsišauki^uį,* paskir
damas* dieną, bet-vistiek tik 
šiaurinės valstijos dieną apvaik
ščiojo. K į
.. . Pietuose diena - beveik r buvo 
nežinoma iki 1Š55 m«, kuomet

lis. Tik pamažu pravėrę lan
gus pastebėjo raudonas kel
mas. Tai buvo savi, prancūzų 
kariuomenės dalys. Vadas tuo
jau part'ikalavo viršaitį ir pa-;! 

■sikalbėjęs su tėvu Merlje pasi-‘ 
liko malūne.

Diena aušo, pąinažu kėlėsiį 
aukštyn linksma saulutė. Bet; 
šiandieną ji jau nieko nebe-' 
linksmino. Visi buvo susirūpi
nę svečių atvykimu ir liekant-; 
riai laukė kas toliau bus. Bu
vo matyti, kaip vadas, kapito
nas apžiūrinėjo malūną iš vi
sų pusių, kaimynų1 namus, ke
lis kartus perėjo per Morelę, 
žiūrinėjo žiurdną prisidėjęs 
apylinkę. Ji lydėjo tėvas Merl
je ir, matomai, davinėjo reika
lingus paaiškinimus. Paskui 
kapitonas sustatė kareivius už 
muro, už medžių, už kampų. 
Didžioji būrio dalis pasitalpi- 
no malūno kieme. Aišku buvo, 
kad rengiamasi į mūšį. Kada 
tėvas Merlje užklausė, kapito
nas nieko neatsakydamas tik 
linktelėjo galva.

Prane ir Domas taip pat bu
vo kieme. Tėvas Merlje priėjo 
prie jų ramiu ir paprastu bal
su pranešė:

• Mano mieli vaikučiai. Nors 
ir žadėjau už mėnesio vestu
ves, l>et ryt jų nebus.

Domas kietai sukandęs dan
tis ir suraukęs kaktą, buvo 
įsmeigęs akis į Gagnio mišką, 
laikas nuo laiko pasistiepda
mas, lyg norėdamas matyti 
ateinančius prusus. Pranė rim
ta, išblyškusi, sukinėjosi po 
kiemą\ ir stengėsi maitinti ka
reivius ant gr.ielųjų kiemo 
kampe virdama sriubą.

Tuo laiku pasirodė kapito
nas, apžiūrėjęs visus malūno 
kambarius ir užkampius. Suti
kęs tėvą Merlje nudžiunga.

O, jus čia turite tikrą tvir
tovę, Mes čia galėsim iki va
karo laikytis...

Malūnininko veidas rimtėjo. 
Jis sitprato, koks pavojus jo 
malūnui gresia, bet nieko ne
sako, nes malė, kad kitos išei
ties- nėra.

Kapitonas buvo nugaluotas, 
keturių dešimtų metų malo
naus veido vyriškis. Pastebė
jęs Pranę ir Domą nusišy]>sojo 
ir kreipdamas į jų pusę už
klausė:

—Ar tamsta ne kariuome
nėj ?

Aš esu svetimšalis — aiš
kinosi Domas. — Bet aš patai
kau į obuolį per penkis šimtus 
metrų. Mano medžiokles šau
tuvas čia put yra.

—Gerai, jis tau bus reika
lingas — trumpai užbaigė pa
šnekesį kapitonas.

Jau / atėjo ir dešimta valan
da. Karštis darėsi vis didesnis 
ir didesnis. Kareiviai susispietę 
paunksnėj ant kiemo, pradėjo 
pusryčiauti. , Visur viešpatavo 
gili *jr liūdna tyla. Kaimo gy
ventojai užsibarikadavo, kietai 
užsituisė duris ir langus. Gat
vėse nepamatysi nei gyvos dva
sios, neužgirsi nei mažiausio 
triukšmo. Atrodo, lyg visi bu
tų išmirę ar kietai užmigę.

-A prakeiktieji, jie susime
tė j mišką — murmėjo kapi
tonas. ’l'ai jie čionai mus ma
to. ‘

Šaudymas vis ėjo smarkiau. 
Iš vienos pusės pylėsi ugnis, 
lai buvo už medžių'."-pasįšlėpę 
prusai, iš kilos piusės kaimo, 
be atvangos pli<kė malūne sė
dį prancūzai. KujUpkos, spieg- 
damoy. laksto, ‘bet nei vienoj 
nei kitoj'pusėj aukų dar nebu
vo. šaudymas tęsėsi, beveik, 
porą, valandų. Kapitonas ramiai 
kažką sau panosėj niūniavo. 
Pranė ir Domas buvo pasilikę 
kieme ir pasistiebdami per sie
ną žiurėjo kas dedasi aplink.

—Pasitraukit iš ten — šuk
telėjo jiems kapitonas, 'l'cn ga
li kulipkos pasiekti.

Nespėjo ištarti šiuos žodžius, 
triokštelėjo smarkus šūvis, ir 
pro šalį prazvimbdama kulip- 
ka tartum žirklėmis nukirpo 
medžių šakeles ir numušto la
po galelis pamažu plasnoda
mas krito žemiu. Bet prusai 

'nepalaikė: suvis buvo paleis
tas per aukštai. Domas atit
raukė Pranę nuo sienos, levas 
Merlje šuktelėjo:

-Eikit greičiau i rūsį, ten 
storos sienos.

Bet jiedu neklausė tėvo. Jie 
jšoko į tlidiji malūno kambarį, 
kur būrelis kareivių, užsidarę 
langines tyliai sėdėjo, sekdami 
priešą per langinių plyšius. 
Kapitonas liko vienas kieme.

Aplinkui malūną stovėję 
prancūzų kareiviai laikėsi la
bai narsiai, atkakliai gindami 
kiekvieną žemės pėdą, ir tik 
galutinai priešo verčiami vie
nas paskui kitą šliaužė i kie
mą. Jų tikslas buvo išlošti lai
ką, ir neparodyti prūsams ko
kios jėgos buvo malūne.

Praėjo dar viena valanda, 
kada atbėgęs puskarininkas 
pranešė, kad prieš malūną be
liko vos trys ar du žmonės, ka
pitonais ištraukė savo laikrodį.

—Puse trečios... Mes turi
me išsilaikyti dar keturias va
landas.

'Puojau įsake jis kietai užra
kinti kiemo didžiuosius varius, 
ir viską parengti, kad suteikus 
priešui ciiic'rgingą pasipriešini
mą. Bet kadangi prusai buvo 
kitoje Moreles pusėje, tai bent 
tuojau nebuvo didelio pavo
jaus, kad jie galėtų pulti ata
kon. Už dviejų kilometrų yra 
tiltas per Morelę, bet prusai, 
be abejones apie tai nežinojo 
ir buvo galima drąsiai manyti, 
kad jie mėgins upę perbristi. 
Vadas įsake saugoti kelią.

šaudymas sustojo. Malūnas 
nutilo irgi it negAyas. Visos 
jo langinės uždarios, jokio 
balso iš vidaus nebegirdėti. 
Pamažu, pamažu pradėjo pa
sirodyti iš Gagnų miško pru
sai.

lifijp Jie,;labai atsargiai, dide
liu. nepasitikėjimu, žiūrėdami 
į matuiią. Bet vis tik ėjo pir
myn. Kada tokiu budu pasiro
dė jau iki penkių dešimtų prū
sų, kapitonas sušuko:

—Pradėti!
(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kaip demokratai cigarus 
dalija

Vau Būreli 
nedidelis

ir Cong

ant State gatvės, po 
nuli viršininkas papra-

usiąs dar kitas “šov,” 
nekainuosiąs j uitis nė 

cento ekstra.
Pro užpakalines duris suve

da visus ant trečių lubų. Sve-Į 
tainė nedidelė,

kuris

tas apielinkes ir pranešti, apie ^iiMiKMiHiMiiitfiNMiEi^iioiiffl'Ki* 
kiekvieną nužiurėtiną (ligonį. £ 
Sveikatos departamentas daro 8 

j ir kilų prisirengimų kovoti su | 
I la epidemija. N<ys nemanoma, I?

UŽKIMIMAS
.ainimžt

u
BA

“atsargumas gėdos nedaro’’ ir 
' nebus laiko rengtis su ja ko
voti, kada liga pasirodys mies
te, nes ta liga veikia nepapras
tai greitai ir gydymui nepasi-

n
paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kam reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimas vartok ' M

Senatoriaus Robert M. La Fcflette, progresyvių kandida- 
į prezidentus, žmona, kuri'veikliai dalyvavo šioj rinkimų 

telpa apie pora kampanijoj, vesdama gyvu žodžiu ir per spaudą plačią agita- 
šimlų žmonių. Prie durų stovi ciją už progresyviųjų kftndidatus. Tik progresyviųjų* kandi- 
šarvuoli “Žalnieriai.” Žiūrim dalų žmonos ir tedalyvavo kampanijoj.. . .
demokratų mitingas. Kalba vie- ■ 
nas kandidatų į Municipalio 
Teismo teisėjus. O jau rūky
mas ‘ neįmanomai didelis, laip 
kad už penkiolikos žingsniui 
negalima matyti,‘kalbėtojo.

Kalba vienas, kalba kitas ir Dešimt

Tyrinėja priežastį baisios 
nelaimės ant kryžkelės

savo kandidatus Alsuoti rin
kimu dienoj. •: Kiekvienas jų 
piršo demokratų \ kandidatą

žmonių užmušta ir 
sužeista tavoriniain 

traukiniui sudaužius gatve- 
kari. Kaltinama munšainą.

areštuotas. Jis neužleido1 vaftų. 
Be lo jis pats prisipažino, kad 
buvo išsigėręs. Esą viename 
saliune jis išsimainė algos če
kį ir išgėrė keiks stiklelius, 
munšaino. Bet jis ginasi, kad

rai už kelių valandų po nelai
mės pasakė, kati Brahe lebe- 

Norinla ttaūkti

Niekas publikoj nesuploja kul

vo pasamdyti plojikai, tie savo 
♦ laibą atlieka gerai. Neša vie
ną bušelį cigarų, neša kitą ir 
trecia .ir 1.1. Durnai vis labiau 
rūksta. U., Plojikai
ploja kad net ausys drimba že
myn. Žalnieriai .^tėjusius salėn

mo naktį Norlh Avė. gatvėj 
Ltiko baisi nelaimė. Apie 1:45 
vai. nakties North Avė. gat-

buvo girtas.
atsakomybėn . ir tą saliuijinin 
ką, kuris munšainą sargui pa r

ve važiavo sker-
Mihvaukee & St.

dar labiau Paul geležinkelio bėgius. Ūmai
anl gatvekario užbėgo tavori- 
nis traukinis, nuvilko toli nuo •»

į sargus<^toįšion atsakomingon 
vieton, skiriama nie>kam nebe
tinkančius žmones, kurie, dau
giausia, yra sužeisti. 
B ra l ve yra jau senas ir 
nos rankos; gaudavo 
algos į mėnesį.

be
Pats 
vie- 
$60

Dr.

į municipalio 
teisėjus sveikinasi su 

turkais, armėnais ir vi- 
valkątomis, kurie nuo 

įtvūs susirinko, ar kas

ir kandidatai 
teismo

Publika 
garus jau 
mis Iripli

kai su broliais.
gavusi po kelis ci- 
pradėjo ploti, kojo
je pagalios “urei”

Išeina ant pagrindų vienas 
kandidatas į teisėjus ir prade
da: “La Follettas nelaimės rin
kimuose i prezidentus. Jis tu-

pusiau. Dešimt žmonių liko už-, 
mišią lojo baisioje nelaimėje, 

sužeis-1 
60 pa-.

M.
perkirto Schienkin iš Palestinos, ku-

tu.

.”>() žmonių liko

gestai v

sužeistuosius,

'savaičių algai organizuoti Her-
zalia koloniją Palestinoje. Jis

I paeina iš Besarabijos ir yra
Jo lavonas bus pasiųstas

vusieji yra daugiausia jaunuo
liai, tik vienas kitas senis. Iš 
žuvusių 5 yra vyrai, t niote-

pasiliko tiktai ant dviejų. Jis 'Į 
praras dar ir \Visconsiną su 

linko negaus. i 
ir balsuokite .

Al innesola. 
bukite spi 
už musų kandidatus ir už 
mokraliją. Balsuodami už 
publikomis jus balsuosite
lys prieš save ii- prieš demokra-

re

l,o iki gatvekari sukapojo ir 
išėmė iš jo visus užmuštuosius 

kurie buvo 
uždaryti perverstam j, suspaus
tame »ii visaip sulankstytame 

dvekaryje. l'žmušlieji buvo 
įkeliami pas graborius, o su- 
islieji į ligonines. O apie 
uvekarį stovėjo didelės mi
ns žmonių, jų tarpe molinos 

ir giminės važiavusiųjų jau
nuoliu, kurių buvo gatvekary 
didžiuma ir kurie gryž 
i ių pasilinksminimų 
Žmonės stovėjo apie

Chicagoje būna daug nelai
mių, bet tokios didelės nelai
mės ant geležinkelio kryžkelės 
jau senai nebuvo. Vedami yra 
ar penki tyrinėjimai ir jie grert 

prie 
liko

baigsis.
budelės, 
nustumtas ir sudaužytas 
iškabinta didelė iškaba su
rašų “Safety or Sorrovv.”

Ironija likimo:

UŽ-

įseina dar vienas ir 
“Ar jus žinote kas 
Klu\ Klanas?’’ Vienas 
pia: “l aip.” “Kaip tai

klausia:
via Ku

ko taip ir taip. Kalbėtojas ta
da išperia klanams, rcpubliko-

gindamas publiką 
girdi. icpublikoiiai

tuo,
uorį

ateivių
platiną kimių

par-
or-

nrganizaciĮos propagandą i 
Publika pl\s(a ovacijomis, 
vėl apdalijama į»o cigarą, 
garai labai blogi, smirda kai

paprašo publi- 
pia Žalnieriams

įleisti. Ja t neiš- 
dvvlikta valanda

susidėjo is žemiausios 
AUt’leskos. Buileską už-

Congress burleskos manageris. 
Buvo “šimės” ir kitųkių ma- 
nologų. kurie gfui įšildė de
mokratus d r jų

ni: t vai. naune 
o u prašė vienos

Tuomet visus 
lubos žemiau 
mr buvo su

mosią apie pora šimtų orde
rių. Vakarienė (teisingiau, pus-

apie trečią, vai. ryto.

Skdbimai Naujienose 
duodu naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingos.

namo, 
gatveka- 

d a ryti, 
griūvė
ję mal

nors iš po gatvekario
-ių girdėjosi dejavimai
davimai sužeistųjų.

Kuomet išimta iš
1 io užmuštuosius ir sužeistuo- 
s.l.’s, sIvl rtąsi įieškoli nelaimės 
kailininku.
b žinkelio
leiyti l.raukiuiip

Miestas bijosi maro

Pasirodė, kad gc- 
nebuvo už- 

besiartinant. 
Jobu Brahe 

ateinančio

Los Angeles, Californijoj, 
tarp meksikiečių siaučia “juo
dasis maras.” Jau 22 žmonės 
mirė, nuo los baisios ligos. Vi
sas distriktas, kuriame maras 
siaučia, yra uždarytas. Chica
go prisibijo, kad ir į čia ma-

ako i neuzmatęs
Ii 'ūkinio. Gatvekario konduk
torius, kuris išsigelbėjo nuo 
s'isižJdimo iššokdamas iš gut- 
vl kario, sako, kad jis buvo iš- 
l>p“s ir i abi puses apžiurėjo, 
begins, bet (raukinio nepaste
bėjo. traukinį pastebėta lik 
važiuojant skersai geležinkelio 
bėgiu*: konduktorius
šokli, o motormanas 
kilk galima

Chicagoje yra apie 9,000 mel 
sikitčiu. Koks nors Los Angį

pro kvaranliną ir ątbėgti į 
Chicago, atnešdamas ir ta bai
siąją ligą, kuri 1 l-lame šimt
metyje išnaikino ketvirtdalj vi
sos Europos gyventojų. Todėl 
visuose meksikiečių distriktuo-

duoda.
Ja užkrečia tam tikros bak

terijos, kurios labiausia novi-1 
ja žiurkes. Žiurkės visuomet 
krinta pirmomis juodojo ma
ro aukomis. Paskui musės nuo 
žiurkių perduoda tą baisųjį■ 
marą ir žmonėms. Los Ange
les siaučiantis maras yra per- 
C^o(c|am|as kvėpavimu lir užsi
krečia žmonės vienas nuo ki
lo. Ir Los Angeles mirė du 
žmonės, kurie prižiūrėjo maro 
(ligonius; vienas jų yra kuni
gas ir užsikrėtė duodamas , li
goniui paskutinį patepimą, o 
kitas yra ambulanso vežėjas, 
kuris užsikrėtė beveždanias li
gonius į ligoninę. •

Severa’s
Antisepsol
/

kaipo gargaliavimas.

Kainos S6c ir 50 centai.

Gaunama* paa jūsų aptiekoriip

Tasai 
vaistas apmalšina gerklės iri- 
tacijas, palengvina skrepliavi- 
mą ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Dėlei Nervų Suirimo — 
Prasto Miego—Blo

go Žlebčiojimo

Smulkios žinios
Louis Chass, 1020 S. Ash

vitz paėjo viešėti pas Sakantis, 
6132^$. Albany Avė. Visiems 
bepietaujant atėjo ir Anuos 
vyras. Louis Chass to taip iš- 
fcigando, kad nebenumatė du
rų ir šoko žemėn iš lrečio augš- 
to lango. Ji užkliuvo už antro

Antonio Marites, 28 m., gy
venantis lies Dollęnu ir dir
bantis prie pravedimo geležin
kelio, rastas nušautas ties Dūl
inau tavoriniame vagone. Kal
tininko nesurasta, nors 
<ht i*bi n ink lis n t k la i įsi ne t a.

kelis

West Pulhnane 7 mėnesiai 
algai apdegė didelis namas su 
keliomis sankrovomis prie 
12091 VVallace SI. Namas liko 
aptaisytas. Užvakar las namas 
vėl užsidegė ir gaisras prida- 
iė už $25,000 nuostolių. Dabar 
tyrinėjama gaisro priežastį.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Rankų Skausmas

LINIMEN

Suteikia

Prašalina tkaudanli sustyrimų 
nuo persidirbusių raumenų tuo
jau. Tik uždėk biskj Sloan’s. 
Netrink. Jo stimuliuojančios 
sudėtinės atsiunčia šviežų krau
jų j skaudamų vietą — ir grei
tai prašalina nuodijančias dalis 
ir sustabdo skausmų. Pas vi
sus aptiekorius — 35 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą!

Pagalios’ Štai Yra Pagelba. Tai Yra 
Nuostabu, Kaip Greitai Nuga-Tone 

Veikia. Tūkstantiai Jaučių Pa
lengvinimų j Vos Keletą » 

Dienų.

; Jei Jūsų gydytojas, dar nėra užsa-, 
kęs jo dėl Jūsų, eikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiądien ir nusipirkite bonku- 
tę £Iuga-Tone. Nuga-Tone sugražina 
gyvumų, veiklumą ir pajiegą nusidė
vėjusiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąją kraujų, stiprius, pa
stovius nervus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinantį mie
gą, gerų apetitų, puikų žlebčiojimą, 
reguliuoja vidurių veikimą, sukelia 
entuziazmą ir ambicijų. Jei Jus nesi- 
jaučiat kaip reikiant, tai pats dėl sa
vo labo pabandyk jį. Jis jums nieko 
nekainuos jei ii' nepagelbėtų. Jis yra' 
malonus jmti ir Jus tuojau pradėsit 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit įkai
to. Imkit jo per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau ir neatrodys ge
riau, nunešk likusią dalį pakinko pas 
aptiekorių ii- jis sugrąžins jums J ūsu 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsa
ko visiems aptiekoiams garantuoti jį 
ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei Jus 
būtumėt neužganėdinti. Rckomen-

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynes

Atdaros dienų ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės, 
nakvynės, 
plaukymo.

Specialčs 
moterų seredoms.

Z. SĄPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, 111.
J

Ruimai 
Didelis

ir lotos
prūdas

(lel 
d ei

rusiškos maudynes dėl

lllllllllllllllllllllllllllllll' II lllffl
PRANEŠIMAS

šiuonii pranešame Chicagos lie
tuviams, o 
linkės, kad

ypač Bridgcpoi to apie- 
aptirka The Nevv City 
buvusi po linui. 3327 

St., dabar persikėlė j 
3130 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresnį patarnavimų, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy
John Malakauskas, sav.

3130 S. Halsted St., Chicago, III.

Halsted

UŽS1SAKYK1T IK SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
moliai;z Juokai; Planetos; Buriniai 
laimes; (vairios paslaptys, ir daugiau. 
“Buitininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

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

Dept. 2.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIBIKIENE
AKUŠERE A

8101 8o. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Vardu 1119
Baigusi akuše 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoe Jigon- 
buČiuoue. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterimi! 
ir merginome, 
kreipkitės o ra
site nagelbą.

Valandos nuo '
8 ryto /iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd 8188 
M. WoitfcewTca 

BANIS 
AKT ŠERKA 

''unu patyrimu 
‘asekmingai pa- 

I aroauju mote
li ims prie gimdy
mo kiekviename 
itsitikime. Tei- 

ypatišką pri- 
žiūrėjimų. Duodu 

g patarimus mote- 
rims ir mergi- 

|^9noms dykai.
3113 South 
Halsted St.

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

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

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

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

!
, Dienomis: Carai

3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
:tumo, skaudamų akių karšti, ati- 
įtaiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
(Visuose atsitikimuose egzaininavi- 
imas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
•atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p:

1545 West 47th St. į 
Phone Boulevard 7589

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turčk 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 nug-ščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo .10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių?Lydo gerai slapumo ligas.

1016 Mihvaukec Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Bes. Key.stone 4130.

Tel. Lafayette 4223
Pluuibinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visadoi 
patai nauju kuogeriausiai

M. Y tiška,
322a W. 38-l.b S».. ( hioigo, ilk

Tel. Lafayette 3848 
Po Šaukit I.afayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. ROY JI. FREEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 
6-8 1‘. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, II,L.

•—----------- 1 .................-......M

DR. CHARLES ŠEGAL
^Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
. 4729 So. Ashland Avė., 2 l«tx>« 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Motariikų, Vyriikų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. jjorptet.
Telefonas Midway’288O

............. ............ j j
--------- . _ ■n ; . , 

,. ,i-r /

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iJki 12
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9

i vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Lootnis, kampas 18 ir Biue 
Island. Ofise valandos nuo 2 iki 4 
I)o pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

------------------------------ -—.. Z

Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną. nuo 6 
iki b vai. vak. Nedaliomis ouo 8 

iki 2 vai. po pietų

ir

LIEiyVJU DAKTARAI

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexal 91

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Daktarai kuriu vardu? čia 31°3 so. Hnimed su t bkago 

padėti, yra pasir)zv tat- i Valandos 1-3mei. .oi. Ne- 
mauti lietuviams. J daliomis iš šveniadiemau 10-12 <Jien.

Telefonas Boulevard i 939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avč. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir būdavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.

spėjo iš
bandė 

greičiausia paleis? 
kad kaip nors per- 

bet tik išdegino 
s atsidu- 

buvo la- 
atbulas, 

garvežių, 
buvo

“Guzus’’ ir gatvekari 
rė tamsoj. Traukinis 
b:u ilgas ir važiavo 

dviej ų 
\agonas

bet plokščias ir

I umiiniiao
inc

vi- 
to- 

bu-
sa apielinke yra tamsi, tai 
kio traukinio ir negalima 
vo imatyli. Nors signalistai 
davė signalą, kad ištiko nelai
mė ir kad traukinį sustabdy
tų, bet kad garvežiai buvo la-

ta ir tik tada traukinį sustab
dytu, kai susitrenkimas įierėjo 
pc4‘ visus vagonus ir pasiekė 
garvežius. •

Tyrinėjimai *dar nėra pabaig
ti. bet sargas Brahe jau tapo

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse ’ parsiduoda po 
’5 centus. Jie yra la- 
•ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
He yra sulęnkami; 
ink A dėl daug pirki
ny ir dėl mažai. Jie 

cinką kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujięhy 
. ofise,ipt’iduodaiit šj skelbimą ir 40c. Persiūhti- 
nio išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

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

Tel. Kenwood 5107

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

Optomotrist 
Tel. Boulevard 6487 
4843 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-to» ant 2 

lubų
1801 Dhie Istand Ava 
Phone Roosevelt 2026 į

a u atėjo Kultūros 
No. 9. 

Kaina 30c.
r aukite au j ienose 
1739 S. Halsted St.

Valandos: nuo 9 iki II vai. ryto 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Francuziškas Daktaras

Ar jus žinote, kad
Laike pirmutinių mėnesių šių melų 

Lietuvos, importą^ buvo sekamas: iš 
Amerikos .3.84 nuošimčių, Belgijos, 
0.26, Dennlark, ^-0.52, Čekoslovakija, 
4.43, Didžioji. Briląnkja, 9.57, Halandi- 
ja, 2.57, Ftancija, 9.89, Švedija, 3.61, 
Vokietija, 65.12, Latvijai 2.93, ir kįį-ų 
šalių ‘8.56. Ar jus žinote, kad Hel- ( 
miir Turkiški cigaretai turi savoje, 
skaniausi tabakų ir jis yra, 100% gyy- Į 
nas ‘tabakas. Bandykit perinainyti 
į Turkiškus, jus džiadgsites,'kaip’ir 
kiti. . iA . .-j. ■

Dr, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Specialistas kraujo .odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų j
X-Ray Spinduliai i

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2780 iki 4 :80 po piet; į

Biuras 4204 Archer A V®.
ą Kampas įsącTamenlo Avė.

V; nuo. 12 iki f:86 ir nuo G iki 7:30
■ TąJehmao Lafayette 3878-7716

c Dr* J. Beandette
' i
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Antradienis, Lapkr. 4, 1924

• .Jisvhicagos žinios t«.t

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Du plėšikai bandė išardyti 
sieną ir įeiti j Nortbisvestem 
Trust et Snvings banko, 1205 
Mihvaukee Avė., saugiąją šė
pą. kur buvo $6JK)0,0(X). Bet 
kad jie pradėjo negalimą dar
bą. tai tapo suimti ir dabar|

Jis risis lapkričio 14 d. Mildos bai daug.
t re. Būtent ten, kur įvyks bai bėdinas.

F'ožėlos-Bancevičiaus ristynes. savo teatro ir neturime.
Taigi lapkričio 14 d. pamaty- me tik nedrąsius 
site ne lik Požėlą su Bancevi* perdaug drąsius) 

ir milžinądin m. bet 
Striuko.

Tikietai į 
duoda ‘“Naujienose 
dos” teatre.

ristynes jau
ir

Mušti teatras yra Ja- pavadintas Liaudies Teatru. J. 
Tiesą sakant' mes Vaičkus suorganizavęs tokiu bu- 

•i- du Valstybinį i-r Šaulių Teatrą 
ir'atvyko pas mus ir eina su pasi

ryžimu prie sukūrimo Amerikos 
Lietuvių Meno Teatro, Pirmus 
jo žygius pamatysimo lapkričio 
mėn. 5 dieną- Chicagoje.

Turi- 
(o kartais ir 
ir netobulus 

Hans mėgėjų bandymus, kurie ne pa
braukia, bet labiau atbaido mus 

parsL nuo lietuviškojo teatro. J. Vaič- 
“Mil- kus gi gali mums parodyti tai, 

kad ir lietuvių teatras gali būti 
geras, tobulas ir smagus lauky- Ieško

PRANEŠIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME
Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi

rinkimas iŠ priežasties art. J. VaiČ-Į 
kaus teatro, seredoj, lapkričio 5 d., 

! neįvyks. Praktika laikysim antradie
ny lapkričio 4 d., Mildos svet. 4 v. v. 
Jaunuoliai malonėkite būti su jstru- 
mentais Mildos svet.

— Rašt. Eugenija Grušaite.

Miesto taryba nutarė pakelti 
aie.ą miesto teisėjams. Vyriau-1 
šiam teisėjui alga pakeliamai 
$3,000 į metus it gaus $15,000; 
algos, o paprastiems teisėjams Į 
po $1,000. Jie gaus dabar $10,- 
000 i metus. Pakeltąją algą

Lietuvių Rateliuose
Plačioj lietuviškoj 

Chicagoj
Kiekvienas geras darbas ran-

—O—
J. Vaičkus buvo vienas pir

mųjų Lietuvos teatro kūrėjas. 
Gal ir čia jam bus lemta tą pa
čią role sulošti ir likti tikruoju 
kureju Lietuvių Teatro Ameri
koje, Jis jau eina prie to ir čia, 
Chicagoje, jis kuria savo studi
ja.

tik tie teisėjai, kurie bus|da parėmė jų ir sekėjų.
išrinkti šiandie. [ štai porą savaičių atgal p. J). 

Balis nupirko dvi kėdes dėl bu- 
įdavojamos Lietuvių Auditorijos.

Jo geras darbas irgi susilaukė 
sekėjų.

RISIS HANS STEINKE

Kas negirdėjo apie milžiną' 
Hans Steinke? Tai tas pats, 
kuris paguldė Stanislaus Zbysz-

džiu prasmėje milžinas: jis’ 
sveria apie 280 svarų. 280 sva- Į 
ru kaulu ir raumenų! Ūgio jis Į 
irgi yra didelio — 6 pėdų su-' 
viršum. Ir štai tą milžiną ne-1 
užilgo Ims progos pamatyti. 1^^?

P-a s J. P. Evaldas, Audi to r i- 
Į jos B-vės sekretorius, dabar pra- 
■ neša, kad po dvi kėdes Auditori- 
Ijai, be Balsio dar nupirko:

Ben. Butkus
Ant. Paulauskas,
Jona<^ Petkus,
Po vieną kėdę nupirko:
Dom. Pušinskas.

Bet jau vienu savo atsilanky
mu ir pastatymu vieno-kito vei
kalo jis bus daug atlikęs ir daug 
davęs dėl chicagiečių- nes bus 
davęs mums progos pamatyti 
tikrą lietuvišką teatrą, kokis jis 
turi būti, idant ji tikrai galima 
butų skaityti teatru.

Iš Lietuvos atsišaukė žmona 
ANTANO BUCEVIČIAUS, iš 
Simno valšč., Alytaus apskr. 
Ieškomasis, ar kas žinantis apie 
jį yra prašomi atsiliepti, prane
šant Lietuvos konsulatui (608 
So. Dearborn St., Chicago, III.) 
Antano RuceviČiaus dabartinį 
adresa.

Konsulatas taipgi prašo pra
nešti jeigu kas žino apie KAZIO 
RIMKAUS tėviškės vietą Lietu
voje. K. Rimkus gyveno Keno- 
sha, Wisc., ir 1922 metais bu
vo užmuštas darbe.

L. Gaižalte
Konsulato Sekretorius.

ASMENĮ! JIESKUJIMAI
PAIEŠKAI' savo tėvo Jono Lau- 

gaudo, iš Lietuvos paėjo iš Vigau-' 
tiškii) kaimo, Telšių apskr., kuris 
gyveno Chicagoj, \Vesl Sidėj. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu paties 
ar kas jį pažįsta pranešti šiuo ad
resu.

FRANK I.AUGAUDAS, 
3011 W. 16 1’1., Chicago, III.

PA J IEŠKAU Mykolo Mikšios, pa
eina iš Šiaulių valsčiaus, Liepiškių 
kaimo. Girdėjau, kad pirmiau gyve
no Pennsylvanijoj, o dabar gyvena 
Ohio valstijoj. Prašau jo, arba ko 
kito kas apie jj žino atsišaukti. Turiu 
svarbu reikalą. M. Mikšis-Mažutienė, 
936 W. 14 St., Chicago, GI.

paseks, ta gražų

PARDAVIMUI karas Assex De- 
Luxe, coach sedan, 1924, 5 pasažie- 
rių, $710 ar už gerą pasiūlymą, kai
nuoja $1200, 2 įnėncshi senumo, yra 
bamperiai, motor meter, baloon 
jerai ir t. t. Važinėtas tiktai 
mylių, savininkas.

5667 W. Lake St. 
Phone Autin 2042

RAKANDAI

ta-
1500

TURĖKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti 
pastatysime 
5 kambarių bungalow 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į menesi su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCTION CO. 
936 W. 79 SI. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

vendą kuomet mes 
ant jūsų loto gražų 

už $1000

PARSIDUODA PIGIAI 
Penkių kambarių gori fornišiai. 
Parduosiu viską iš karto arba 
pavieniai. Galima matyti vaka
rais po 6 valandos.
3949 S. Rockwell St. 2 augštas.

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

Atsišaukite
5300 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS

Parduosiu arba mainysiu ant na
mo ar loto grosernę ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Vieta 
išdirbtas biznis; I kambariai 
n linui.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
furnace šildomas, didelis su grindimis 
augštas, tile vana, miegojimui per
ėjai, aržuolo trimingai, cem. skiepas, 
2 blokai nuo karų linijos, 2 blokai 
nuo lietuvių mokyklos, kaina $9500.

Tel. Republic 2761

sena, 
gvve-

BRONISLOVAS Y E S E VI č f A
Tapo palaidotas spalio 31 dieną, 
1921 m. Paliko didžiam nubu
dime moterį ir septynių savai
čių dukrele.

.Jis kariaudamas kariuomenė- 
nėje buvo apnuodytas gasu, iš 
tos priežasties mirė, spalio 28 
d.. Jefferson Park ligonbutyje.

širdingai tariam ačiū visiems 
giminėms ir pažystamiem kat
rie dalyvavo laidotuvėse. Taip- 
pat ačiu dėdėms Sadauskams įr 
Kunevičiams už prisidėjimą su
rengti šermenis. Ačiu visiems 
kareiviams kurie . iškilmingai 
dalyvavo. Taip-pat tariu ačiu 
graboriui A. Masalskiui už gra
žų patarnavimą.

Palieku nuliūdus
A. Yesevičienė ir maža dukrelė

; Matyt- 
budavoti 
ninkams 
niūriai ir profesionalai, ktujie' 
nuolatos šaukia “savas pas sa
vą’ 'ir labai rūstauja, jei lietu
vis pas kurį svetimtauti užeina, 
visai nenori remti lietuvių rei
kalų. Ar tokie biznieriai 
verti to, kad lietuviai juos 

I tų ?

Auditoriją pabaigti 
teks vieniems darbi- 
ir jų draugijoms. Biz-

• profesionalai,

Senas namas prie 1840 S. Hal
sted St., kuriame gimė “Naujie
nos” ir kuriame pastaruoju lai
ku buvo Aleksandravičiaus val
gykla, pereitą šeštadieni apgriu
vo. Grindys ir sienos įgriuvo 
apie dvi pėdasų vietomis senas 
mums irgi sutruko. Jgriuvimo 
laiku valgykla buvo pilna žmo
nių, bet susižeidimų nebuvo. 
Valgykla yra laikinai uždaryta.

Pranešimai

reni-

šiandie balsavimo dieiya. Pi- 
> pareigą ir 

Balsuokite
Įliečiai, atlikite savo 
eikite ir balsuokite, 
už progresyvių kandidatus La 
Pollette ir VVheeler (balsuojant 
už juos nedėkit kryžiuko parti
jos žymėj “Progressive,” bet 
dėkite kryžiukus ties kiekviena 
pavarde dek torių—viso 29 kry
žiukus) ir už Socialistų partijos 

I kandidatus (geriausia irgi pade- 
įdant kryžiuką ties kiekvieno 
Į kandidato vardu).

Jaunas vaikinas Ignas Vaitie
kus pernai, lapkričio 24 d., su 
savo dviem broliais atvyko A- 
merikon. Kelionėj- Bremene, 
jis susipažino ir susidraugavo 
su kitu vaikinu, kuris važiavo 
Amerikon su sesere ir motina. 
Visi jie važiavo laivu “President 
Harding.” \btitiekus su bro
liais išvažiavo į Worcester, 
Ma.ss., o jo draugas — į Chica
go. Dabar Vaitiekus atvyko Į 
Chicago ir labai norėtų su tuo 
savo draugu susi eit i. Bot bė
da — netik kad nežino draugo 
adreso, bet nežino net ir jo pa
vardės. Jei jo draugas pažins 
save iš šios žinutės, Vaitiekus 
prašo susižinoti su juo adresu: 
6336 S. Lincoln St., telefonas 
Republic 1017.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Petro Gu- 
zauskio, Kouno rėd., Tauragės ap., 
Šilalės valse., kaimo Obelino 2 ir 
Petro Rudmino tos pačios gubernijos, 
apskričio ir kaimo; taipgi pajieškau 
draugo Petro Bernoto tos pačios gu
bernijos ir valsčiaus ,tik kaimo Vaiti- 
nienų ir dar draugo Jono Nausėdos, 
Kauno rėd., Tauragės ap., Naumiesčio 
valse., Zonelių kaimo ir visi bus jau 
ilgas čėsas kaip Amerikoj, dabar ne
žinau kus jie randas jie patys ar kas i 
kitas malonės pranešti maut ant šio 
adreso: Antanas Guzauskis, Westville, 
III., Ada r St. 209.

Avė

PARSIDUODA Jcvvclery Storas, 
gera vieta, biznis išdirbtas per 
daug metų. Turiu greita laiku par
duoti pigiai arba mainysiu ant 
mažo namo. Priežastis pardavimo 
— turiu 2 bizniu. Man sunku abu 
valdyti.. Kreipkitės telefonu Canal 
5838 arba ypatiškai 22.*>6 \V. 22nd 
Street.

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai 
ant vieno loto. Kaina už abudu 
$5,300. Namai geri, elektra, maudy
nės. Rendos neša $52.00 Į mė- 
ndsį.

Kreipkitės
2922 Emerald Avė.

parsiduodaDU BIZNIAVI 
pigiai. Vieta 250 
3 kari) linijos, angyevnta gatvė; 
clear. Kairia $2500 už kiekvieną

—o— -

PASKUTINE PROGA PRIEŠ Kytoj mes, chicagiečiai- pama
tysime Lietuvos Diamos tėvą t 

j Juozą Vaičkų ir jo trupę, taip
jau artistų iš Lietuvos. Vaidins 
‘jie vidurmiesty -- 8th Street 
teatre (buvusiame Aryan Grot- 
to). Eisime ten visi, pažiūrėsi
me, ką duos mums “svečiai iš 

! Lietuvos.”

PAKĖLIMĄ KAINU 
ANT ANGLIŲ ‘

Tikros Pocahon- 
tas mine run $7.25

gu 5 tonai 
Mažiau ne-

7.50
8.00Fr. City Lump 7.50 

žemiau talpinamas kuponas 
yra jums vertas 25c. už 

kiekvieną toną.
šis kuponas kuomet paduodamas 

rvusų jarde arba prisiunčiamas sy
kiu su orderiu, n 
si) anglių kainą - 
pasiūlymas geras

Tu “svečių iš Lietuvos” mes 
turėjome pulkus. * Bet beveik 
visi jie buvo atvykę, kad ką nors 
gauti iš mus, o ne duoti. Tikrai 
reikia pasidžiaugti tais svečiais, 
kurie 
mums

atvyksta ką-nors gera 
duoti.

tona

SI. Clair Coal & Mat'l Cq.

Prie duodančiųjų mums pli
kiau o ir J. Vaičkus su savo tru
pe. O jis gali mumk duoti la-

RINKIMŲ KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin
ta Follette rinkimų Agitacijos Li-ti 

teraturą, tai galite gauti
’ AUŠROS KNYGYNE,

3210 S’o. Halsted St., Chicago, UI.

KUR GALIMA GAUTI TIKIETAI 
VAIČKAUS TEATRUI.

Viešintiškis

Kodėl artistą Juozą Vaišky 
vadina Lietuvių Dra

mos tėvu
Artisto Juozo Vaičkaus dar

buotė Lietuvių scenoje yra arti
mais ryšiais surišta su musu 
tautos atgimimu; jis pradėjo 
nenuilstamai dirbti teatre jau 
tais laikais, kada dar rusų caro 
valdžios buvo uždrausta lietuvių 
spauda; dar betekant musų lie
tuvių laisvei; Vaičkaus Skrajo
jantis teatras lankydamasis po 
musų visus miestelius ir bažnyt-

PI,AVER PI ANAI

bu t paaukojami tuojau$125

2137 SO. LOOMIS ST.
('anai 5534

J Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Neamagumų staigaus peršalimo. 
Šokančių, traukančių, j padūkimą 
varančių skausmų. kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie —-

Wennersten’s
Bohemian Blend

ENNERSTEN;

WENNERSTEN'S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Kops sujungti. Bandyk jj!

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRl.NCt' AVĖ. CHICAGO

J A ROSI!
>16 N. Californią 
RrunsAviek 0263

MORTGECIAl -PASKOLOS

Ireg. S. V. U 
tuojaus ir negaiRinda- 
maa laiko juonii pasi* 
naudoji. Jisai sutelkia 
maloni) ir greita pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
|i Šeimyna negali būti be 
’ bonkos Šių gyduolių. 

Nėra tikraaia, jei netu
ri INKARO vaiabažen- 
kilo.

F.AD.RICHTER *C0. 
104-114 So. 4th Street 

Brooldyn, N. Y.

Ar jus žinote, kad
Žinomas anglas žurnalistas Majo

ras Owen Rutter, padarė sutartį su 
Dr. Basanavičium, parašyti straipsnį 
pažymint, ko Lietuvių tauta pagei
dauja nuo anglų. Ar jus žinote, kad 
paprasti cigaretai turi savyje papras
tų tabaką, bet Helinar Turkiški ciga
retai turi 100% gryno Turkiško ta
bako, jus džiaugsitės permainę j Tur- 

i kiškus.

|kaimius, o karo metu Petrapily, 
. ‘žadino musu tautą iš letargijos 

; miego, skiepijo jai nepriklauso
mybės idėją ir kėlė musų žmo
nių širdyse senos Lietuvos mil- 

: žinų dvasią ir tėvynės meilę.
Tolinus veikia Vilniuj, o jau 
1920 metais J. 
vaidinimus jau 
Lietuvių Meno 
Ja, kurioj tada

i visi Lietuvos menininkai supra- 
| to, kad tiktai Vaičkaus teatras 
'yra atatinkamoje aukštumoje 
nes- jo artistai-mokiniai jau yra 
tikri profesionalai, o ne mėgė
jai, pakvietė taip daug pasidar-, 

• bavusį J. Vaičkų sudaryti iš sa
vo Skrajojamojo Teatro Liet. 
Meno Kūrėjų Draugijos Teatrą, 
nes tada Lietuvos valdžia jau 
buvo pašiurusi lėšas teatro išlai
kymui. Vėliaus tą Teatrą švie
timo Ministerija suvalstybino j-r 
tokiu bu du ačių artisto J. Vaič
kaus pastangoms Lietuva turi 
savo rimtą teatrą.

Tada pas Vaičkų kila mintis 
sukurti kitą teatrą. J. Vaičkus 
įkuria antrą studiją ir iš tos 
antros studijos mokinių, pade
dant Šaulių Sąjungai, sudaro 
jos vardu teatrą, kuris šiandien

V.Tičkaus teatro 
matome Kaune. 
Kjurėjų Draugi- 
buvo susispietę

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

įskaitant 98 muzikos volelius, suoliu
ką ir kabinetą. Už naują buvo mo
ta $8(M). Turi būt vėl parduotas prieš 
lapkričio 8 dieną.

3323 N. Marshfield Avė., 
Klausk M r. Roma’s Piano

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

Room 1515.
11 So. La Salk* St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARSIDUODA išvežiosimo biznis 
tarp lietuvių, visokių sūrių, rukščios 
Smetonos, rūkytos žuvies. Biznis ge
ras, Kalima, padaryti puiki} gyvenimą.

I. EHRLICH, 
2126 Fillmore St., 

Western Avė. near Taylor St.
Klauskit vakarais

PARDUOSIU grosernę pigiai.
pa

H , —z
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO., 
S uit e 1029 — Rurnhain Bldg.

160 N. La Šalie St.

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

18 gatvės apiellnkėje
“Naujienose", 1739 So. Halsted St,
Bielskio Aptiekbje, 1900 South 

Halsted St.
Dargis, Real Eątate, 726 W. 18

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

Halsted St. ;
Baltutis, 901 W. 33rd St.
“Naujienų” Skyrius, 3210 S. Hal

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

North Sidėj
Montvido Aptiekoje, 1822 Waban- 

sia Avė. I

St.

So.

Koselande
Tupikaičio Aptieka.

VVest Sidėj
Urbono Aptieka, Leavitt
Draugas, 2334 S. Oakley
Metropolitan State Bank, 

vitt St.
Town of Lake

Benošiaus Aptieka, .1616 W. 47 St.
Zolpis, Real Estate, 4603 S. Marsh

field Avė. ’
Kareiva, 4537 S. Wood St.

Brighton Parke
Dr. Draugelio Aptiekoje, 4101 

Francisco Avė.
Cicero, 111.

Jonaičio Aptieka, 14 ir 48 Ct.

ir 23 St. 
Avė.

22 ir Lea-

So.

DRAUGIŠKA VAKARIENĘ
IJetuvos Socialdemokratų Rėmėjų 

Fondas rengia draugišką vakarienę, 
kuri įvyks subatoj, lapkričio 8, 1924, 
Mihlos svetainėje. 3244 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. Bus puikus 
programas: dainos ir muzika. Tikie- 
tus iš kanlo nusipirksite Naujienose, 
1739 S. Halsted St. ir Aušros Kny
gyne, 3210 S. Halsted St. Kviečia vi
sus atsilankyti. ---- Rengėjai.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, lapkričio 5 
d., 8 vai. vakare, 816 W. 31 St., Ray
mond Chapel svet. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.

— Nut. Rašt. J. Bu ragas.

norinti gauti “Naujienasvis!
kiekvieną dieną, anksti Iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj J 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 menesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Bouievard 966S.

Birutės choro vienų vyrų dainų 
praktika atšibus šį vakarą, pradžia 8 ( 
yal. vak. Raymond Chapol, 816 '
31 St I

Visi vyrai dainininkai ir nauji no-1 
rinti priklausyti prie choro meldžiami > 
susirinkti laiku. — Valdyba.

Lietuvos I). K. Keistučio Kliubo 
Pramos Skyriaus, repeticijo sveikalo 
“Ne turtas ne yda” įvyks lapkričio 
5 d., McKinley Park svet. 38 St. ir 
Westem Blvd. lygiai 7:30 v. Nariai 
turintieji roles malonėkite visi atsi
lankyti, nesivėlinti. J. J. A.

Automobiliu Malevotojas
Atlieku aukštos rūšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius moliavo- 
11 AUTOMOBILE PAINTING

sHfil* v ,
Prop. Joseph W. Ažukas 

751-F53 W. 54th Place
Tel.1 Bouievard 0312

Kaina $750.00. Ateik ir 
žiūrėk, be abejo nupirksi.

Atsišaukite
2109 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda bučernė ir 

šerne.
3127 So. 41 Plncc 

Lafayette 8585

gro-

7 krėslų barbe- 
Gera proga uždirbi- 
$90 j savaitę. Pa-

PARDAVIMUI 
rių mokykla, 
mui nuo $80 iki 
tyrimo nereikia, 
bėrių mokyklą.

Atsišaukite
36 N. Halsted St.

bar-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ 1
RUIMAS vendai, vienam ar; -

dviem vaikinams, garu apšildo-1 _PARDAV1MUI buJemė ir gmser- 
. ne geroje biznio vietoje — pai duosiu

mas, maudynės, naujas namas, už gana prieinamą kainą. Taipgi prie

3415 Emerald Avė.

REIKIA DARBININK

biznio sykiu randasi ir 4 ruimai gy
venimui. Randa nebrangi, lysas da 
ilgam laikui.

Kreipkitės j
Aušros Knygyną, Box 175

3210 So. Halsted St.

MOTERŲ
REIKIA moterų prie plaukų kainą, 

išdirbinėjimo. Darbas prie die
nos šviesos. .

Eagle liair Mfg. Co.
3725 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosęris ir notion 
I stock biznis gana geroje biznio vie
toje. Parduosiu už gana prieinamą 

‘ . Kam reikalinga toks biznis 
pasiskubinkite.

4958 Wentworth Avė.
Phone Yards 0903

PARDAVIMUI Restaurantas geroj 
‘ vietoj, galit pirkti visa ar pusę. 1 u- 
riu du bizniu vienam persu,nku. 

REIKIA vidutinio amžiaus Kreipkitės prie savininko.
moteries arba merginos namų 3349 Wallace St.,
darbui. Geras namas ii' mokama1 Tel. Yards O7ii__________
gera alga. L. Weisman, Atlantic ‘ 
1112, 4805 Vincennes Avė. 1 fl.! NAMAI-ŽEME

REIKIA DARBININKU Į Pardavimui arba mainymui 
—*'—■—flatų apartment building, 

rendos $800.00 į mėnesį; kaina 
$57,000. Randasi vienas blokas 

_ ’nuo Washington Park.
ANGLIŲ PARDAVINĖTOJŲ I2

VYRŲ

Mes norėtumėm susižinoti su
2 gerais vyrais, kurie nebijo 
dirbti ir kurie jieško vietos. Mes 
suteiksime jiems progą kuri bus

netoli vienuolyno. Vertas $9,500
jumis’

labai gera ir jų ateičiai, 
rimas nereikalingas, mes 
išmokinsime.

ST. CLAIR COAL 
MATERIAL CO.

2437 So. Loomis St. 
Ganai 5534

: na- 
’mas, įmokėti $1,000. Galima a- 
tidaryti biznį tuojau, tinkamas 
bile kokiam bizniui.

6 kambarių naujas mūrinis 
bungalow su visais įtaisymais- 
Randasi 67 & Marųuette Road,

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

Atsišaukit,,'
2029 Grenshaw St.

iš užpakalio.

parsiduoda už $7,700, įmokėti 
$2,000.

4 pagyvenimų bizniavus na
mas, rendos $95.00 į mėnesį, į- 
mokėti $700.00 kitus kaip ren
čia. šituos visus namus galima 
mainyti ant kitokių namų, far- 
mų arba bili kokiu biznių. Pla
tesnių žinių kreipkitės,

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate, 

3352 South Halsted, Chicago.
Tel. Roulevard 9641. j

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, D»- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėįimaii. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKIN®
. COLLEGE,

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

M. E. ’HUTFILZ, Managei

VYRAI, mokykitės barbcry.stės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kai}) uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOLER BARBEI! COLLEGE
105 S. \Vells St., Chicago, III.

500 BEAUTY OPERA
TORĘ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarai.^. Išmokėji
mais pagal sutarti.

THE WENZEL MAY
i 177 State St., Room 306 

State 1887

savaites 
designing, kirpi- 
draping; gražaus

J šešias 
Išmoksite dresių 
mo; prilaikymo; 
užbaigimo, taipgi 
mo ir kvietkų.

SN()W COLLEGE
M. Johnson Manager 

Jr>9 N. State St., Room 1622

PAKEITIMAS TAMSOS 
J ŠVIESĄ 

žiemos ilgi ir 
Žmonės turės, 

tuos vakarus.
praleisti valandas nau-

gerus lai-

nuobodus 
kaip nors 

Visi ku-

A teina 
vakarai, 
praleisti 
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite į, 
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 kitų dalykų.

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

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA!
AUDITORIUM ŠOKIŲ 

MOKYKLA
UTARNINKAIS IR KETVERGAIS 

MILDOS SVETAINĖJ, 
314B So. Halsted S’t.

Mokinant vėliausios mados šokius 
vaikinus ir merginas. Merginas mo 
kinam už mažesnį užmokesnį. Nepa 
mirškit, pradžia 8 vai. vakare.

Mokytojas .
J. JAKUBONIS

. ir mokytojos mergios

č


