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Austrijos kabine
tas rezignavo

------ ,-----

Generolas Garibaldi prieš 
diktatorių Mussolinį

Meksikoj bus paskelbta amne
stija politiniams kaliniams

Kiek kuris jy moka income tai’ii - pajamy mokesnio?

' Austrijos kun. Seipelio 
kabinetas atsistatydino
VIENA, Austrija, lapkr. 8.

Austrijos valdžia, su kancleriu 
kunigu Ignacu Seipeliu prieky,
šįryt atsistatydino.

Seipelio kabinetas rezignavo 
dėl visuotino Austrijos geležin
kelių darbininkų streiko, kilusio 
praeitą naktį po to, kai derybos
tarp geležinkeliečių organizacijų 1 riba lti i 
atstovų ir valdžios geležinkelių 
administracijos nutruko, neda-

za Popoje, Romoj, ir kuriose da
lyvavo buvusieji kareiviai vete
ranai, fašistai padarė ant jų puo
limą. Kilusiose dėl to riaušėse 
keliolika žmonių buvo sunkiau ir 
lengviau sužeista.

Fašistai puolė manifestaciją 
dėl to, kad .ji susidėjo didžiumoj 
iš atsimetusių nuo fašistų ele
mentų, susispietusių organizaci- 
jon vaidu “Italia Libera” (Lais
voji Italija), kuriai vadovauja 
generolas Giuseppe Pappini Ga- 

, garsaus Italijos patrioto
ir vado Giuseppe Garibaldi anū
kas. šituo fašistų milicijos puo
limu beginklių karo veteranų 
žmonės baisiai pasipiktinę.
Del puolimo kaltinama diktato

rius Mussolįni
Po įvykusių riaušių eentrali- 

nis “Italia Libera” organizacijos 
komitetas ir gen. Garibaldi išlei
do manifestą, protestuodami 
prieš nepateisinamą fašistų puo
limą buvusių kareivių ir kaltin
dami premjerą Mussolinį, kad

vusios jokių rezultatų- Geležin
kelių darbininkai reikalavo di
desnes algos, bet geležinkelių ad
ministracija atsisakė jų reikala
vimus patenkinti.

Geležinkelių administracijos 
pirmininkas taipjau atsisakė 
nuo savo vietos.

Rezignavęs Seipelio kabinetas 
pasiliks vietoj, ligi bus sudary
ta nauja valdžia.

Italijos ir Čekoslovakijos gele-

Ve keletas įžymiųjų Amerikos asmenų, vyrų, moterų ir vaikų, ir skaitmens, pavedantieji, 
kiek kuris jų sumokėjo valdžiai savo “income tax’ų”, t. y. pajamų mokesnio už 1923 metus.

Viršutinėj eilėj, iš'kairės dešinėn: 1) Prezidentas Calvin Coolidge; 2) John D. Rockefeller, 
sunus; 3) Rankininkas J. Pierpont Morgan; 4) Iždinės sekretorius Andre\v W. Mellon.

i

/inkelių adminištraČijos, pasak 
Vienos laikraščių, pasiruošusios 
Įsimaišyti į dalykų padėtį taip 
kad jų traukiniai galėtų be truk
dymų bėgioti Austrijos geležin
keliais, nes dėl visiško traukinių 
sustojimo stipriai nukentėtų 
abiejų tųdviejų kraštų interesai.
Italija ir Čekoslovakija grūmoja 

ginkluota intervencija.
PARYŽIUS, lapKr. 8. — Di

plomatiniuose rateliuose esą 
konfidencialių žinių, kad Romos 
ir Pragos valdžios nutarusios 
palaikyti susisiekimą per Austri
ją, nežiūrint streiko, ir jei butų 
reikalo, leisti Italijos ir Čekoslo
vakijos traukinius ginkluotai 
kareivių sargybai lydint.

Austrijos atstovai tečiau sa
ko, kad jie turį užtikrinimų iš 
Berlino, kad jeigu Čekoslovakija 
arba Italija bandytų savo trau
kinius leisti per Austriją gin
kluotos savo kariuobienės pagai
la, tai Vokietija uždarytų jiems 
savo geležinkelio liniją komuni
kacijai per Miuncheną.

[ šį dalyką gali įsimaišyti 
tautų sąjunga, kadangi vienai 
Ženevos subkomisijų pavesta 
žiūrėti tarptautinio susisieki
mo. Tautų sąjungos pastatytas 
diktatorius Austrijai, p. Zim- 
merman, neoficialiai įspėjo Če- 
koslovakus ir Italus nesimaišy- 
ti į Austrijos geležinkelių pa
dėtį.

Generolas Garibaldi stoja 
kovon su fašistais ,

Kaltina Mussolinį dėl fašistų 
puolimo beginklių karo vete
ranų laike manifestacijų.

del tokių reiškinių jis asmeniš
kai esąs atsakomingas.

Cenzura sulaikė manifestą
Cenzūra teičau neleido užsic-

nio laikraščių korespondentams 
Romoje išsiųsti manifesto teks
tą kabeliu, ir kad tatai padaryti, 
teko pasiekti Šveicarijos siena.

Manifeste generolas Garibaldi 
sako:

“Tūkstančiai kare dalyvavu-
šiųjų veteranų,, pildant jiems 
savo švenčiausią priedermę šian
die, lapkričio 4, švenčiant Ro
moj pergalės sukaktuves, buvo 
pasalomis užpulti — fašistų mi
licijos narių šaudomi iš slapyk- 
lų.

“Mes, Garibaldi’o tradicijų 
pa va Idėjai ir visu kovotoju dėl 
laisvės reprezentantai, pasmer
kiame tą biaurų pasalų darbą, 
kurs daro gėdą visai tautai. 
Raudonmarškiniai visados ir vi
suose mušiu laukuose kovojo už 
žmonių laisvę. Mums kiauru da
gi pamąstyti, kad šiandie val
džios rankos, žinodamos, jogei 

'mes visiškai be ginklų, savo ne
gabumu viršija visas praeities ti
krenybes. Už visa, kas įvyko, 
'mes laikome kaip tiesioginį kal
tininką valdžios galvą ”

Protestuosiąs karaliui

Generolas Garibaldi pareiškė, 
kad jis, kartu su kitais karo ve
teranais, įteiksiąs karaliui ener
gingą protestą, prašydamas, kad 
jis paliuosuotų Italiją nuo nera
mių fakcijų ir užtikrintų vi
siems ramumą ir taiką, kurių 
nuo pat karo pabaigos ir iki šiol

Antroj eilėj: 1) Kumščių karžygis Jack Dempsy; 2) Krutamųjų 
vaikas, Jackie Coogan; 3) John 1). Rockefeller, senis; 4) Krutamųjų 
Negri (tikrasis jos vardas yra Paulina Chalupec; ji gimus Lenkijoj).

Apatinėj eilėj: Trys pagavėję krutamųjų paveikslų' aktoriai: 1)

paveikslų aktoriukas, 
paveikslų artistė Pola

Douglas Fairbanks, 2)
Mary Pickford ir 3) Charly Chaplin; 4) Sumuštas demokratų partijos kandidatas į preziden
tus John W. Davis; 5) Automobilių fabrikantas Henry Ford, kurs kartu su savo šeimyna yra 
sumokėjęs už 1923 metus 17 milijonų dolerių “income tax’ų”.

Sovietai statydinąs dvylika 
prekybos laivu

LENINOGRADAS, lapk. 8— 
Sovietų valdžia imasi steigti 

nuosavą prekybos laivyną. Šio
mis dienomis pradėta statyti as
tuoni prekių laivai ir keturi pa- 
sažieriniai. Visi laivai bus sta
tomi sovietų laivų dirbtuvėse, 
ypatingai Putilovo fabrikuose ir 
Baltijos laivų statyklose. Visų 
tų dvylikos laivų pastatymas 
pareisiąs 5 milijonus dolerių. 
Apie 1926 metų pavasarį jie jau 
busią pastatydinti. Šituo laivy
nu sovietai tikisi žymiai suma
žinti prekių gabenimo lėšas ir 
daryti konkurenciją užsienio lai
vų Kompanijomis.

Korėja stengsis dėl krašto 
nepriklausomybės

MONOLITU, lapkr. 8.
Grįžę? iš Washingtono j Hono- 
lulu 'provizorinės Korėjos res
publikos prezidentas Syngmas 
Rhf-c pranešė, kad korėjiečiai 
planuoją naują kovą dėl ne
priklausomybės. Ta kova pasi
reikšianti visų pirma ekonomi
jos srity. “Mes stengsimės 
sako Rhee išvystyti Korėjos 
prekybą, finansuodami pramo
nę ir žemės ūki, idant Ino bil
du padarius Korėją ekonomi
niai nenrikhiusoma nuo Jano- 1 c •
n i jos.

Mažina algas tekstilės 
pramonės darbininkams

14,000 darbininkų nuo šiandie 
gaus 10 nuoš. algos mažiau

Amerika - vienintelis beli
kęs sovietu priešas >

Trockis pranašauja Rusų susi
kirtimą su Amerikos intere
sais Kinuose.

RYGA, lapkr. 8. — Kalbėda
mas raudonosios armijos inten
dantūros susirinkime Maskvoj, 
karo ministeris Trockis pareiš
kė, kad dabar belikę vienų vie
nas tikras sovietų priešas, tai - 
Jungtinės Valstijos.

Trockis sakė, kad sumažinti 
dar labiau raudonosios armijos 
jėgas negalima, kadangi sovietų 
valdžiai tikrai teksią susikirsti 
su Amerikos interesais Kinuose*, 
kame raudonoji vėliava plevė
suojanti nuo sovietų ambasados 
Pekine, erzindama Amerikos bu
lių.

“Amerikos kapitalistai — sa
kė Trockis — serga apopleksija 
dėl perdidelio prisirijimo aukso. 
Amerika pasiekė aukšto indus
trijos išsiplėtojimo laipsnio ir 
priversta ieškoti svetimų rinkų, 
'kodėl Amerikos laivynas dabar 
beveik lygus su Anglijos; Ame
rika yra pirmutinė aviacijoj, 
pirmutinė karo chemijoj — o tai 
yra pradžia kaizerio Vilhelmo 
dvasios* rutulojimos Jungtinėse 
Valstijose.”

PUIKIAUSI MONTREALIO 
BAŽNYČIA SUDEGĖ

MONTREAL, Que., lapkr. 8.
Praeita nakli gaisras sunai

kino visai vieną gražiausiųjų 
Montrealio bažnyčių — šv. 
Vincento de, Paul. Nuostoliai 
siekią <lolerįy. Bažny
čia buvo apdrausta 200,000 do
lerių.

das, generolas Varini, iššaukė jį 
dvikovom Gen. Garibaldi per 
savo sekundantus atsakė fašis-
tų generolui, kad jis neisiąs su 
juo dvikovon. Kautis jis pasi
ruošęs stoti tik su pačiu Musso- 
lini’u, kurį jis, generolas Gari
baldi, laikąs tiesioginiai atsako
mi n g'ą dėl minėto užpuolimo.

SUSEKĖ SLAPTĄ ORGANI
ZACIJĄ KOVAI SU FAŠIZMU

ROMA, lapkr. 8. — Policija 
susekė slaptą organizaciją, var
du “Amici de Popolo” [žmonių 
Draugai], kurios tikslas yra ko
voti su fašizmu Italijoj. Savo

Už MUŠIMĄ KŪDIKIO 9 
MĖNESIAI KALĖJIMO

CLLEVELAN1). Ohio, lapkr., 
8.— Už mušimą savo devynių 
mėnesių dukrytės .John O’Doylo 
liko teisino pasmerktas devy
niems mėnesiams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Chicago ir apielinkė. — šian
die aplamai gražu; truputi šal-

susirinkim.iis organizacija laiko čiau; vidutinis mainąsis vėjas-
požeminiuose Romos urvuose, 
taip vadinamose katakombose- 
Tos slaptos organizacijos vadas, 
kapitonas Bailini, tapo areštuo
tas.

IŠiandie saulė teka 6:33, lei
džiasi 1:35 vai.

Amnestija visiems politi
niams kaliniams Meksikoj

EL PASO, Texas, lapkr. 8.— 
Pasak laikraščio EI Universal; 
^leksikos prezidentas Obre- 
gon’as paskelbsiąs lapkričio 20 
dieną amnestiją visiems politi
niams kaliniams.’ Amnestijos

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, lapkr. 8 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.57
Belgijos, 100 frankų ........... $4.82
Danijos, 100 kronu ............... $17.56
Italijos, 100 lirų ...............  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.24
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.63
Olandijos, 100 markių .....,....  $89.97(
Suomijos, 100 markių ........... $2.52'
Švedijos, 100 kronų ............... $26.75
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

Trečioji partija gyva, sa
ko gelžkeliečiai ]

i 
Surinkta tiek halsu, kiek Ang

lijos Darbo Partija laimėjo 
po 25 metų organizavimo 
darbo.

\VASIHNGTON, D. lapkr.
8. Gcle%inkeliečhi laikraštis 
Labor, kalbėdamas apie ką tik 
įvykusius prezidento rinkimus, 
sako:

“Faktas toks: Pęnki milio- 
‘nai Amerikos piliečių praeitą 
antradienį balsavo už progre
syviųjų kandidatus ir progresy
viųjų principus. ' |

“Reikalas, remiamas 5,000,- 
000 vyrų ir moterų, kurių nie
kas nesugebėjo nė suvilioti, nė 
papirkti, nė bauginimais pri
versti balsuoti kitaip, toks i
reikalas nėra žuvęs. 1

“Amerikos gamintojai — ūki
ninkai ir-pramonės darbiniu-. 
kai, La Follelte’o ir VVheeler’io 
vadovaujami, pasėjo beveik 
tiek balsų, kiek Anglijos Dar-] 
bo Partijai pavyko surinkti po 
dvidešimt penkių metų inten
syvaus organizavimo darbo”.

MANCHESTER, N. II., lap
kričio 8. Amoskeag’o teks
tilės fabrikai ištipdė skelbimus, 
kad nuo ateinančio pirmadie
nio, lapkričio 10 dienos visiems 
darbininkams nuskeliama 10 
nuoš. algos. Tas algų sumaži
nimas paliečia 1 1,000 tekstilės 
darbininkų.

SUĖMĖ 500 KEISŲ
DEGTINĖS

PIIILADELPHIA, Pa., lapkr. 
8. Po kovos revolveriais su 
dagtinės kontrabandininkais 
policija suėmė 500 “keisų” deg
tinės ir alkoholio. Penkiolika 
kontrabandininkų pabėgo mo
toriniu laiveliu.

CilIASSO, Italų-šveicarų sie
noj, lapkr. 8. — Praeitą antra
dienį, lapkričio 4, visoj Italijoj 
buvo švenčiama sešerių metų 
Italijos su Austrija karo paliau
bų sukaktuvės, šventė buvo vi
sur apvaikščiojama didelėmis iš
kilmėmis, bet tas iškilnos su ko
neveikė fašistai. Manifestacijo
se, kurios buvo suruoštos Piaz-

kraštas laukia ir. sulaukti negali. 
Garibaldi turįs vilties, kad tokią 
rimtą valandą karalius neatsisa
kysiąs įsimaišyti dėl krašto sau
gumo.
GEN. GARIBALDI PASIRUO

ŠĘS KAUTIS SU MUSSOLINĮ
ROMA, lapkr. 8. — Kadangi 

generolas Garibaldi smerkia fa
šistų miliciją už užpuolimą karo 
veteranų laike apvaikšeiojimo 
sešerių metų karo paliaubų su
kaktuvių, fašistų milicijos va

pa skelbimo diena tuo budu su
pu Is su pradžia Madero revo
liucijos Meksikoj.

________________________ ■ f

DU TARIAMI MUNŠAININKAI 
NUŠAUTI.

KNOKVILLE, Tenn., lapk. 8. 
— Kovoj su prohibicijos agen
tais du tariami munšaininkai, 
Sexton ir West, liko užmušti, o 
trečias Howard Griffit, pavojin
gai sužeista?. Batalija įvyko 
vieškely netoli Hūntsville, Tenn.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito

PASMERKĖ IŠGERTI KAS 
DIEN 25 STIKLINES.. .

VANDENS
mas šitaip:

50 litu .......................t......................... $5.50
100 litų .....................................  10.50
200 litų ....................  20.75
300 litų .....................................  31.00
400 litų ......   41.25
500 litų .....................................  51.5(1
600 litų .....................................  61.75
700 litų ..................................... 72.00
800 litų ..........     82.25
900 litų .....................................  92.50

1000 litų ...............................  102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

GLEVELAND, Ohio, lupta’. * 
8.— Jennie Reed’ienė buvo po. 
Ii ei jos areštuota keturiasde- Į 
šimt septintą kartą, ir vis už 
girtybę, šiandie teisėjas Sa-( 
muel SilĄert paskyrė jai ne-( 
paprastą bausmę: kasdien, per 
trisdešimt dienų, ji turės iš
gerti po dvidešimt penkias 
stiklines vandens. J

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuorni 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 CENTV
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori- 

tų 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 j bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAŲS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IR ____________________ ■: ' . ___________į 
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jKORESPONDENCDOSĮ

Wilton, N. D.
Angliakasiu streikas vis daų tę

siasi.

\Vashburn Lignite Coal Co- 
angliakasiai vis dar streikuoja. 
Angliakasių kova kasdie eina 
VW sunkyn, nes ūkių darbam® 
užsibaigus kompanija gauna 
daugiau skobų nuo ūkių — jau
nų vaikėzų. Jie, žinomų, anglių 
neiškasa tiek, kiek patyręs ang- 
iiakasis. bet vistiek vieta užima. 
Kompanija skebų turi 102, kur 
pirmiau dirbo 350 angliakasių, 
bet tie skebai padaro tik tiek, 
kiek padarytų 30 patyrusiu ang
liaiįsių. Anglių mažai iškasa
ma ir kompanija turi didelių 
nuostolių, bet vistiek nenori nu
sileisti ir nenori taikintis su sa
vo senaisiais darbininkais, tur 
būt pasitikėdama, kad ji sutriuš
kinusi uniją galės atsiimti de
šimteriopai.

Spalių 31 d. liko užmuštas ka
sykloje vienas streiklaužis, Otto 
Wilson. Puldamas anglis nulau
žė jam strėnas. Jis tapo nuvež
tas i ligoninę Bismarck’e specia- 
liniu traukiniu, bet ligoninėj mi
rė. Kompanija ir mirštantiems 
skeban^s duoda specialinius 
traukinius, o angliakasiams ne
nori nusileisti ir pridėti nors ke- 
lik centus.

Kitų valstijų lietuviai anglių- ' 
kasiai saugokitės 
Dak-, agentų, kurie 
žinoti i čia dirbti, 
čia '•tebesitęsia.—P.

tėnas tikrai bus Pittsburghe 
lapkričio 20 d. ir dainuos LMD. 
Svetainėje, 142 Orr St.

Butėno koncerte dalyvauja ir 
iš vietini^ dailės mėgėjų geriau
sios spėkos, būtent — A- Sadaus
kas, baritonas; Elena Lelioniu- 
tė, suprano; Juozas škulevičius, 
tenoras; Marijona Liepiutė, al
to.

i^i mnu .....................  ............

ginimui kviečių ir kitokių javų, 
kaip provincijose Manitoba, 
Saskatchewan ir Alberta; ka
syklų aukso, sidabro ir kitų į- 
vairių metalų, kaip provincijose 
Ontario ir British Columbia. 
pel auginimo gyvulių, vaisių ir 
daržovių, taipgi dėl medžioklės, 
negali prilygti Kanadai jokia 
kita vieta. Aprašyti kiekvieną 
dalyką pilnai imtų perdaug vie
tos laikraštyje.

Klimatas yra panašus Lietu
vos klimatui ir tikiu, kad lietu
viai atvažiavę j Kanadą galėtų
atrasti labai gerą gyvenimą ant ■ 
tikiu arba kitose pramonėse.' 
žemę galima pirkti ant lengvų 
išlygų, ir kada darbas daugiau
sia yra atliekamas 
mis ir traktoriais,

1 1

itatuienos, chw, m.
.......... .  ....... ... I IĮIII>l|l!lir'—.W........W~

Pirmadienis, Lapkr. 10, 1924

S. L. FABIONAS 00

NORĖDAMI*
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St. 

CHICAGO, 1LL.

809 W. 351h St, Ghicago ž
Tel. Be levard 0611 ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- C
DAVIMO RAŠTUS. g 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir j 
o Parduodam Laivakortes. * 4

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

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

Namai 3356 Lowe Avė.

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

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

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

‘Turime specialj skyrių dėl palegėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

Gydymo Biuras

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

o telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMI IMGL 0006 
Atliekaine visus ręikalus kas link akušerijos, taipgi, atlankpme 

i, kurie negali ateiti į biurą. i.
VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 
vakare. Nedelioj nuo 10 iki 12,' po pietų pagal sutartį.

GULBRANSEN

PUIKUS

Kogistruojanti Pianai. 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

Turbūt iš lietuvių artistų nė 
vienas netur tiek draugų ir pri- 
jautėjų, kiek Butėnas turi Pitts- 
burghe. Ir kurgi neturės, juk 
vieni yra Butėno mokiniai, kiti 
yra dainavę Butėno chore, o pla
čioji Pittsburgho publika tiek 
kartų yra girdėjus ir gėrėjos 
Butėno balsu. Bus liknsma to
dėl pittsburghiečiams ir vėl iš
girsti jau ištobulintą Butėno 
skambų balsą .

Šio koncerto rengimą paėmė 
SLA. 3-čias Apskritis ir deda 
pastangas, kad butų sėkmingas. 
Įžangos tikietai jau platinami 
netik didžiajame Pittsburgho, 
bet ir visoj apielinkėj ir patarti
na tikietus įsigyti iškalųo, ne
laukiant paskutinių dienų, nes 
gal pritrukti/ Tikietus galima 
gauti sekančiose vietose— Pitts- 
Ųurghe; Soho dalyje, LMD. Kliu- 
be pas Kliubo gaspadorių K Gu
tauską, Kastanto Šimkūno krau4 
tuvėje, Soho Lietuvių Koopera
cijos Krautuvėje pas A'. Vainoj 
rių, Juozo Geležausko krautuvė- 

Wilton, N. ,e» Antano žvirblio krautuvėje 
kalbintu va- Pas vietinius veikėjus P- Mar- 
nps si ypik is ■ ni°k<L Ben. Lapeiką ik Bakaną. 

j South Sidės dalyje: Ali Nations 
I Banke pas Adomą Va rasių ir
pas Marcelę Griniene. North Ši

ldės dalyje: pas J. K. Mažiukną; 
t' Penu Avė. dalyje pas Praną 
Pikšrį; Bridgeville, Pa., pas Ta
nią Gelčių ir Marijoną Medoniu- 

jtę; Morgan, Pa., pas S. Kurnė
tą; Carnegie, Pa., pas Marijoną 
Licpiutę; Courtney, Pa-, pas Juo
zą škulevičių ir Domininko Lo
bia v iė i os k ra u t u v ė j e-

Tad malonėsit įsigyti tikietus 
ten, kur kuriam yra parankiau 
tik nelaukite paskutines dienos.

—S. Bakanas,
SLA- 3-čio Apskričio rašt.

Martin.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho ir 

viii žiniai.
lietu-

Dauguma Pittąjjurgho ir apie-! 
linkės lietuvių vienas antro klau
sinėja: “Kada Butėnas bus Pitts- 
burghe? Jei tik sužinosi, duok ir 
man žinoti, nes ir vėl noriu 
jį girdėti dainuojant grįžusi iš

Jonas Butėnas Pittsburgho 
lietuviams yra žinomas ir mė
giamas kaipo geras dainininkas 
iš pirmesnių laikų. Tad Pilts- 
būrelio liotu v itii 1< 

jo iš laikraščių, 

gryžo iš Italijos 
baigęs dainavimo 
žinėja po lietuvių 
koncertais 
senuosius
mus, tai ir jie susidomėjo. Mat 
pittsburghiečiai tikri, kad Butė
nas turės aplankyti savo senąjį 
Pittsburghą ir palinksminti su 
savo skambančiu balsu pittsbur- 
ghiečius. Pittsburghiečiai taip 
manydami ne apsiriko, nes Bu-

su mąšino- 
kiąkvienas 

galėtų turėti geresnį .gyvenimą 
be sunkaus darbo.

Laike mano kelionės per išti
są Kanadą, nuo Halifax, Nova 
Scotia iki Vancouver, British 
Cohmiia, atradau mažai lietu
vių išskiriant,Montreal, Quebec, 
kur yra nemaži būrelis; taipgi 
Toronto, Ont., apie šimtas šei
mynų ir Uamilton, Gnt., apie 
dešimt šeiminų; kituose gi mies
tuose atradau tik po kelias šei- 
minas. O ant ūkių visai mažai 
sutikau, bet ir tie, kurie jau 
prasigyveno, mažai tesiintere- 
suoja Lietuvos dalykaic.

Winds’ore, Ont., yra keletą^ 
šeiminų ir pavienių ir daugybę 
gerai prasigyvenę, ypatingai p. 
Antanas BabiUis, kuris užsiima 
su kontVaktoryste gatvių ir t. 
p., labai gerą gyvenimą padaro, 
nekuriais laibais turi po keliolika | 
darbininkų dėl jo dirbankių; turi; a 
savo nuosavybę, murini namą ir | 
darbuojasi dėl naudos lietuvįų, ? 
atvažiavusių iš Lietuvos ar kitų | 
vietų. Darbo daugiausia Fordo 8 
automobilių išdirby stojo yra. | 
Fabriką likosi pabaigta būdavo- S 
ti pereitą žiemą ir dabartiniu | 
laiku keliolika tūkstančių darbi- « 
ninku atranda pragyvenimą. Be 
to daug gyventojų eina į dalbą į 
Detroitą, Amerikos pusėje. Per
važiavimas per upę tik penki 
centai. -

. žiemos laiku atsirandu daug 
darbų giriose, prie kirtimo me
džių, mokestis yra nuo $25.00 
iki $50.00 i mėnesį ir pragyve
nimas.

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai1 krautu
vėse parsiduoda po 
<5 centus. Jie yra la- 
>ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
’ie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki
ny ir dėl mažai. Jie 
inka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

Anie Kanadą

au atėjo Kultūros 
No. 9.

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

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

j

kad Butėnas 

sėkmingai už
moksią- ir va- 

kolonijas su
linksmindamas savo 
draugus ir pažysta-

Sustyru Raumenys

Pnih’.vvenęs keliolika metu 
Kanadoje ii’ ištyi‘ęs kiekvieną 
pramonijų—žemdirbystę, kasyk-
las ir fabrikus, atradau, kad gy
venimas Kanadoje yra daug pui
kesnis, negu kitose šalyse, iš
skiriant Jungtines Valstijas.

Niekur pasaulyje nerasime ge
resnių ir derlingesnių laukų au-

Naujas!
Puritan

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard ‘.810

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

Nedaliomis nuo 9 Ud 12 ryto.
1 ' i*r

Chicago, III.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St

MRINEJ

Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais ausiraSinėji ir 
greičiai galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidomis 
pasaulyje. Galimą ir angliškai nr 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 Ši Halsted Str 

Chicago, UI.

Kaina $60

TOUr'ĖyES
Murinę Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., ChicAgo

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenki^i!^- 

Jums patiKsjisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Artoją Ir pajlegA suvedame | sanne iv naujue uamsuu. todg»gj diflb- 
Cash arbu ant IšmefrlJfcam.
Pirmstinl Lietuvių Plektro* Ker^oracU* Amerikoje

THE BR1DGEPOHT ELECTRIC CO. Iwe.
A. BARTKUS, Pree.

1619 47tb Tel. X.toollėvard 7101,1892. Chicag©

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios ryta? 
3335 S'o. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So, Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigu 1 ir 2 *morgičiams.

Greitai prašalina tą su
styrimų ir skaudėjimų 
pratilkite, kad turtingas, gy
dantis kraujas bėgtų per susty- 
vuaius ir skaudamus raumenis
— jr sustyrimas pranyks kaip 
nuo magijos. Tai taip veikia 
Sloan’s —- pirmučiausiai sušildo, 
o paskui pranyksta skausmas. 
Pas visus aptiekorius —■ 36 
centai.

Sloaris Liniment
— Prašalina skausmų!

Hop —
Flavored

Malt
Flavored su tikru 

Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis3ksvarŲ o 3 CKlanas w w ’tr
Prašykit jūsų groserninko

Phone Boulevard 7589

Dl Blanchard
(Pjrm'iąu buvę j ext:.a-oi’(iinury 

piolesorius patalogijos Berlino 
Universitetu)

SPECIALISTAS
UŽSISAKIKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAATJ

. “BURTININKAS”
“BURTININKE” tąlpa: Burtininkų 
menai; Juokai; Planetos; Buriniai 
laimės; prairtos paslaptys, ir daugiau. 
*‘BurtiuinkM“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

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

Dept. Z.

visų skilvio ligų ir žarnų 
nervų mote- 

ne-

Nuo
inkstų, reumatizmo, 
riškų, vyrišku ligų ir visu 

sveikumų.
Geriausia egzaminaeija X-Ray"ir 

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

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

•M. Matulevičius.

SU

su

SU

Karolis Požėla
Europos pusiau sunkiojo 
svario čempionas

Hans Steinkc
Milžinas vokiečių čempionas, 

sveria 275 svarus

Brooklyno lietuvių 
listykij žvaigžde sveria 204 sv.

Konstantin Lo Bouche
■francuz.ų ėmikas 185 sv.

Namų Tek: Hyde Vark 8395

A. E. STASULANI

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 luotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

77 W. Washington St. Room 91L 
Tek Central 6200

Cicero Utarninko vakare 
1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 5030 
Ant BridgeportO Seredoj nuo 
6-8 v. v. Su bato j nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T.bmil. < 737

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Yni. n«o 94»

Vakarais
3301 s. HalHled St_ Tel. BJvd. L775 | 

6-8 ▼. v. apart Panedeiio ir
Fitnyčios.

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V«rla byla* vieuoee T*i«muo*«. 
nuojg Ab»traktu», Padaro pirldmo ir 
pardavimo Dokumentus ir l/aiiojimos

7 South Dearborn Street 
Teisinas Uandulpii 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
T*l«foBM C*o»> IMT.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą® vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington M Clark

J. P. NAITCHES
Advokatas

• Miešto 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: 
1Q717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

Pirmos Didelės Ristynės
DEL LIETUVIŲ PUSIAU SUNKIO JO SVORIO ČEMPIONATO

Petnyčioj, LapKričio-Nov. 14, 1924 
“MILDOS” TEATRE (KUR RODOMA KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI), 3140 SO. HALSTED STR

V

ciau.

Iki. Norintieji paveikslų 
matyti, — atvykite anks-

Ristynės prasidės 8 vai. 
vak., bet prieš tai bus ro-

Visos poros risis iki ga
lutinos pergalės (two out 
if three falls).

T i kietai parsidavi- 
nėja “Mildos” teatre ir 
“Naujienose”. Kaina $1.00

J. Bancevičium
Amerikos lietuvių pusiau 

sunkiojo svorio čempionas

Jack Rogers 
Airių drutuolis 
sveria 240 sv.

E. Hackenschmidt
“Rusij levas” sveria 205 sv.

su „ R. Šilką
Latvių čempionas

v. W. RUTKAUSKAS } 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago į 
Tel. Yorda 4$8i
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Kį IR KAIP VIRTI
BULVIŲ DĘšRAlTftS

2 puoduku išvirtu, sugrustų 
bulvių

2 puoduku išvirtos sukapotos 
arba sumaltos mė^os

2 kiaušiniu, gerai išplaktu
3 šaukštus druskos

* i šaukštuko taukų.
Sumaišyk bulves, mėsų, pipi

rus ir druskų. Pridėk išplaktus 
kiaušinius. Sudarvk i mažas 

dešraites, įvoliok į miltus ir su
dėk į1 iš taukuotą bletą, uždedant 
po šmotelį lašinių arba truputį 
taukų ant kožnos dešraites. 
Kepk gana karštame pečiuje iki 
dešros parus.

Galima vartoti žuvį arba iš
mirkytos silkės vieton mėsos.

i INDI.IONIŠKAS PUDINGAS

Sumaišyk kvortą pieno su V& 
J puoduko išsijotais kornų mil- 
l tais, virk šį mišinį nuolat mai
šydama apie 20 minutų. Pridėk 
1 šaukštuką, druskos, 2 šaukštu
ku imberio ir Vfc puoduko tam
saus siropo (molasses). Sudek 
viską į išsviestuotą blėtą ir kepk 
pečiuje apie 2 valandas. Kuo
met bus per pusę iškeptas, už
pilk puodukų saldaus pieno ir 
vėl kepk iki bus iškeptas.

TAPIOKA SU OBUOLIAIS

JAUTIENA IR PUPOS

Išmirkyk puoduką raudonų 
pupų. Paimk du šmotuku laši
nukų ir pakepink. Paimk svarą 
round steak, supjaustyk į šmo
tukus ir pakepink ant tos pa
čios skaurados. Pridek pupas ir 
blėkinę tomačių. Apipilk van
deniu, kad ne prisviltų. Kepk pe
čiuje apie 3 valandas.

KRUOPOS IR BULVĖS

2*4 kvortų vandenio 
llj puodukų avižų
5 bulves, smulkiai supjausty

tas () ‘ . M
2 svogūnų, supjaustytas rie

kutėmis
2 šaukštu miltų
2 šaukštu taukų.
Užviryk vandenį, pridėk avi

žas, bulves ir svogūnus, šauk
što druskos ir V2 šaukštuko pi
pirų. Virk pusę valandos. Ke
pink miltus ir taukus (gali ir 
sviestą vartoti) ska u vadoje, pa
kol parus ir pridėk prie sriubos. 
Virk pakol pasidary s tiršta. Del 
geresnės skonies gali pridėti 
puoduką tomačių. Tiek sriubos 
turi pakakti 5 žmonėms.

SALDŽIOS BULVĖS IR 
OBUOLIAI

2 puoduku šaltų saldžių bul
vių, supjaustytų šmotukais

1/2 puoduko “brown sugar”
V/2 puoduko smulkiai supjau

stytų rūgščių obuolių.
4 šaukštukus sviesto
1 šaukštuką druskos •
2 šaukštuku “red cinamon 

drops”.
Sudėk pusę bulvių į išsvies

tuotą indą ir uždėk ant viršaus 
pusę obuolių. Apipilk su cukrum 
ir šmotukais uždėk sviestą, pas
kui uždėk likusias bulves ir obuo
lius ir uždėk ant pat viršaus ci
namon drop (saldainius), kepk 
pečiuje vieną valandą.

KEPTAS ROUND STEAK

Pakepk plonai supjaustyt:) 
svogūnų ir 3 šmotukus lašinukų 
(ne rūkytų, bet sūdytų). Paimk 
gana storą šmotą round steak, 
ir pakepink ant tos pačios skau
rados. Užpilk ant mėsos IV2 
puoduko šalto vandens ir i/j 
šaukštuko druskos. Tegul užver
da. Paskui įdėk į pečių ir te
gul kepa. Kaip mėsa bus iške
pus, išimk ją. Paimk miltų ir 
patirštink dažalą, gali pridėti 
šaukštą sviesto. Paduok į stalą 
su bulvėmis ir salotomis.

MĖSOS KEPALAS

Pamerk pusę puoduko tapio- 
kos į 5 puodukus šalto vandens 
ir leisk stovėti per naktį. Ant 
rytojaus uždėk ant ugnies ir vi
rink iki tapioka bus išvirus. Jei
gu bus per tiršta, pridek tru
puti vandens. Kuomet tapioka 
jau bus išvirus, įmaišyk 6 ai* 
daugiau obuolių, nuluptus ir* su
pjaustytus. Pridėk žiupsniuką 
druskos ir 1 puoduką cukrinis. 
Įtarkuok truputį nutmeg arba 
pridėk U šaukštuko cinamonų. 
Pavirink truputį, nuolat maišy
dama. Sudėk į lėkštą molinį 
bliudą ir leisk kepti iki obuoliai 
bus visai minkšti. Reikia valgy
ti su Smetona arba saldžiu pie
nu ir cukrum.

Tai yra skanus, pigus ir svei
kas valgis. x

reikia stengtis tokiuos valgius 
užlaikyti švariai, šaltai ir sau
sai, pataria naujas Ūkininkų 
Buletinas 1374, užvardintas 
“Valgio Priežiūra Namuose”, ku
rį galima gauti iŠ Jungtinių Val
stybių Agri kultūros Departa
mento.
'Tas butelinas sako, kad par

nešus visokias mėsasi reikia tuo
jaus jas išvynioti, nušluostyti 
matomus nešvarumus, ir padėti 
švariam, sausam, uždengtam in
de šaldytuve. Mėsos plovimas 
ištraukia skystimus ir pagreiti
na gedimą, ir niekuomet neturi 
būt daroma, kaip tik prieš viri
mą. Kepenys , ir smegenys grei
čiau genda ir turi tuojaus nau
dojamos.

žuvis greitai netenka švįe- 
žaus skonio ir. genda greičiau 
negu nekurtos mėsos, žuvies sko
nį greitai perima kiti valgiai, 
dėlto dedant į šaldytuvą reikia 
įdėti tiktai į gerai uždengtus^ in
dus.

Paukštieną reikia tuojaus iš
valyti, nudeginti ir gerai nuplau
ti, kad tuomi nuėmus nešvaru
mą ir riebumų. Imant lauk vi
durius reikia žiūrėti kad neda- 
lytėtų mėsos, kad tuomi neuž- 
krėtus jos pavojingais mikro
organizmais. Paukštis arba šmo
teliai į kuriuos jis piaustomas 
tur būti vėl nuplaunami, nušluo- 
stomi ir užlaikomi šaltai kol var
tojami.

[FLTS]
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12 Ekstra Išmokėjimo 
Dienų Kasmet — dėl JŪSŲ 
Investuokite į “L” Šerus

CniDĖKITEi jūsų taupymus i Chicago Rapid Transit 
Company 7-8/10 Prior I’referred Šerus ir gaukite di

videndų čekį kasi menes) — 65c. už kiekvieną serą kurią 
turėsite. Kompanija operuoja virš 1800 akrų, patarnauja 
Chicagai ir apielinkeh virš 206 mylių vienlinkių linijų. 
Virš 600,000 pas a ži erių yra pervežama kiekvieną savaitės 
dieną.

Kiekvienas Šeras $100, cash arba išmokėjimais, $10 įmo
kėti ir $10 j menesi nž šėrą; teikiame^ 7% palūkanų už 
įmokėtus pinigus.

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

Utility Securities
COMPANY

72 West Adams Street, Chicago
409 East 35 Street

Louisville Milwaukoe

• 2 GAUKIT JŪSŲ KOPIJĄ
John .1. Moran, Room 843 — 72 W. Adams St., Chicago.
Re jokios man atsakomybes, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apie Chicago Rapid Transit Company’s 7.8% Prior Preferred 
Staką ir complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.
Vardas ............................................ ...............................................................
Adresas ..................................................................................................

Nlrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE1
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

M. Woitkew1c» 
BANIS 

AKUŠERE A
Puriu patyrimų, 
'’asekmingai pa- 
arnauju motė
mis prie gimdy
mo kiekviename 
Atsitikime. Tei- 

tišką pri
mą. Duodu 

•atarimus mote 
ims ir mergi 
toms dykai.

3113 South 
Halsted St.

ŠVIEŽIA MĖSA, ŽUVIS, PAUK
ŠTIENA TURI BŪTI GERAI 

UŽLAIKOMA PO 
NUPIRKIMO

Drėgna mėsa, paukštiena ir 
žuvis duoda daug progos augti 
visok iems mikroorganizmams 
kurie veda prie gedimo; dėlto,

No. 2126. Naujos mados suknia. 
Būtinai pasisiūdink ją sau. Gali 
siūdinti iš bile materijos — šilko, ra
tine ar paprasto perkelio. Sukirptos 
mieros 16 metų, 36, 38, 40, 42 ir 44 
colių per krutinę.

36 mierąj reikia 3X4 yardo 36 colių 
materijos ir % yardo skirtingos ma
terijos apikaliui ir rankovėms ap
siūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Sumalk svaro jautienos,' 
pridėk 2 puoduku virto ryžTaus, 
1/3 puoduko maltos kiaulienos, 
pridek druskos, pipirų pagal sko
nies. Padaryk kepalą, uždėk 
sviesto arba taukų ir kepk pe
čiuje apipildama karštu vande
niu. Paduok į stalą su žirniais,, 
bulvėmis. )

NAUJIENOS Patteru Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, 111.
čia jdedu 15 centų Ir prašau at

siųsti man pavyzdi No:.............. .

Mieros _---- -------------- - per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) t

Lietuvon ant

KALĖDŲ
Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą. jr
NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

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

NAUJIENOS
f

1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

i . s *

Garsinkitės NAUJIENOSE

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsilikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. 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.
Pbone Boulevard 7589

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Rcs. Keystone 4130.

Tel. Lafayette 3848 j
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedūlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 4223
Plumbiiib, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-tb SU Chicago, Iii.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai či* 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

*■■■ ........ . ..... .. 1 11
Telefonas Boulevard 1939

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.

A. L. 0 A VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

L nu— Į—  ■- ...................... ..
r-—■■■■■■..

Oi. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western A ve
Tel . Lafayette 4146

^DR. HERZMAN^Į
—Iš RUSI J O S—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręą 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.
I8th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Carai
J 31 ]0- Naktj lelefonaii -j Drexe] 0950

* Boulevard 4186
8410 So. Halsted St.

Val.i 9—10 A M. ir no 8 vai. vak
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*

1 Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2881

—— ----------------------—■■■ ...Z

1,1
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
.................... i

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279-----------------------------— ...

' /"........ ... .............. 1
( Tel. Boulevard 0587

i DR. MARY A
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ifisaa: 8103 So. Halsted StM Chicago 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
lėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1R01 Blue Island 
Phone Jtooseve-lt

Jei abejoji akimis, pasiterauk
A. R. BLUMENTHAL

2025

f--'.. . .................. 1 " -.....

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos» chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 if 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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pačias nominales algas, gy- aprašymai streikų, politinių by- 
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?ub)ivhed Daily Except Sunday 
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lų, kratų, suėmimų, manifestaci
jų, susirėmimų su policija, pro
testų ir tt., žymint santykius su 
kitomis mums priešingomis par-

Editor P. Grigaiti*

1739 South Halgted Street 
Chicago, Ui. 

Telephone Roosevelt 850U

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago.

|8.e0
$7.00 .
$8.00 per year in Chicago, 

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March I7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under tho act of 
March 2nd, 1879.

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

Užsimokėjimo kainai x
Chicago je — paštus

Metams ..........................
Pusei metų ................. .
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per nešiotojuu
Viena kopija ...-..... 8c
Savaitei .........................  18c
Mšnesiui _____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paštu:

Metini* ___________________ $7.0’)
Pusei metų ..............  3.50
Trims mėnesiam* .... ....... 1.75
Dviem mėnesiam __________  1.25
Vienam mėnesiui ______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams _____ $8.00
Pusei metų .............................  4.00
Trims mėnesiams ......_............ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

. $8.00

.. 4.00

.. 2.00

. 1.50
„ .75

Didesni kapitalistų pelnai, 
kaip matome, darbininkams tijomis, grupėmis ir asmenimis, 
gali reikšti visai ką kita, p 
ne “prosperity”.

Iš Washingtono praneša
ma, kad prezidentas ketinąs 
naujam kongrese pirmiausia ip aktyvesni rašiniai apie L.S.- 
pravesti savo iždo sekreto- D.P. svetimoje mums spaudoje 
riaus,* Meliono, planą apie 
mokesnių sumažinimą. Bet 
kam norima tuos mokesnius 
sumažinti — ar visiems žmo
nėms? Ne, tiktai dides
niems kapitalistams, kad ti ir rašyti vietos organizacijų 
“palengvinus” jiems biznį. centro leidiniai;
Sekretorius Mellon jau pir- 
miaus mėgino įpiršti savo 
planą kongresui, bet demo
kratai su La Follette’o šali
ninkais pasipriešino ir jisai 
buvo atmestas. i. .

Sumažinus taksus stam- ios ’;lnios
i • • i . v. myn —
biamjam kapitalui teciaus, “Naujoji 
didesnė mokesnių našta kri- “Skardas,” 
stų ant darbo žmonių ir (pastarieji 
smulkiųjų biznierių.

LSkD.P. archyvui būtinai rei- 
Į kalinga:
I a) rinkti įvairių musų parti
jos literatūrą lietuvių, lenkų, žy
dų, rusų kalbomis; ,

t 

c) ypatingai svarbu turėti į- 
vairųs atsišaukimai, lapeliai, re
zoliucijos, nutarimai ir šiaip ra
šiniai, spausdinti partijos C.K. 
vardu įvairiais laikotarpiais, y- 
pač 1904—1906 m., hektografuo-

Mums visai nėra noro ginčytis remia kardinolą O’Connell, kuris 
su tais sandariečiais, kurie, pa- yra atviras priešas įstatymo, 
mėgdžiodami komunistu^, bub- draudžiančio vaikų darbą fabri- 
nija, kad Socialistų esą “Lik pus
tuzinis” ar “pora tuzinų.” Tai 
butų tuščias ginčas, nes organi
zuotų žmįonių šiandie visose mu
sų srovėse yra labai nedaug.

Svarbesnis yra kitas klausi
mus, ar daug žmonių pritaria 
tos arba kitos srovės idėjoms ir 
principams. Socialistinės idėjos 
žmonių tarp amerikiečių randasi 
gana daug, to niekas negali už
ginčyti.

Ar tie žmonės gali bendrai 
darbuotis su sandariečiais?

Su tais sandariečiais, kurie 
yra tikri demokratai, žinoma, 
kad gali! Nes socialistai pripa
žįsta ir socializmą if demokraty- 
bę. Anti-demokratinis socializ-
mias yra bolševizmas, o šu bol-' ūkininkai ir darbininkai, 
sevizmu socialistai kovoja griež- 
čiaus ir nuosakiaus, 
kita partija.

Vienok ar daugelis sandarie- 
ęių y^-a demokratai tik roję.to žo
džio prasmėje? Iki šiol niekas 
to nežino. Vietoje demokraty- 
bės sandariečių laikraščiai daž
nai skelbia tiktai tautinį šoviniz
mą.

Tame ir yra bėda. P-o Rač
kausko pakurstyta, “Sandara” 
anąmet pradėjo nesąmonišką šo
vinizmo kovą, prieš “Keleivį,” iš 
ko nauda buvo tiktai So. Bosto
no klerikalams- Pasiduodama 
šovinizmui, vėliaus šoko remti įinių rietenų, 
tautininkų studentu korporaciją radosi galimybės . dirbti bendrai 
Brooklyno “Vienybė.” Deliai to Mokslo Draugijoj ir kituose ra- 
su ją teko vesti ilgą polemiką teituose.
“Naujienoms.”

kuose. “Keleivis” sako:
“...Kardinolas O’Connell, 

‘Darbininko’ dvasiškas bosas, 
stoja už palaikymą yaikų ver
gijos. Jisai remia plėšrųjį 
kapitalų, kurį La Follette’as 
taip energingai smerkia. Ir ši
tuo klausimu ‘Darbininkas’ re-

mia savo bosą, kardinolą O’- 
Connellį”.'
Tas klerikalų laikraštis, vadi

nasi, nori būt geras ir kapitalis
tams, kuriems tarnauja “šven
tos katalikiškus bažnyčios” vy
riausybė, ir darbininkams, kurie 
savo doleriais palaiko klebonus- 
0 šventas Raštas sakė, kad Die
vui ir Manionui kartu tarnauti 
negalima.

Įvairenybes
Sąžinės fondas.

“Prosperity” jau atėjo. 
Kai tiktai

d) iš laikraščių visi S.-D.P. 
leidiniai: “Aidas Lietuvos Dar
bininkų” — 1898 m. (Paryžius), 
“Echo Robotnycze,” “Robotnik 
Litewski,” “Kauno Darbinin
kas” — 1897 m., “Darbininkų 
Halsas,” “Darbininkas,

— 1906 
1905 m. (Rygos) 

Gadynė,” 
“Topo r,

Vilniaus laiku 1906 
“Vilnis” (Rygos), 

“Darbo Balsas” (okupacijos me
tu) ir “Echo.” “Arbeiter Stirn
ine fun Lite” (žydų kalba 1907 
m. Vilniuje), “Socialdemokra
tas” (Maskva — 1918 m.) ir 
komplektai kitų partijos leidi
nių ; •

e) be minėtų laikraščių geisti
na gauti komplektus “Kovos”

L. S. S. organas Amerikoje), 
Rankpelnio” (Britanija), “So- 

(Britanija), 
i “Draugas” — 1905 m., “Var- 

Darbo Partijai savivaldy- ypač pastarųjų laikų, ir ki- 
ti laikraščiai;

Už trijų dienų po rinki
mų į parlamentą, Anglijoje 
(išskiriant Londoną) įvyko 
vietinių savivaldybių rinki
mai. Čia kapitalistų parti
jos jau neturėjo progos gąs
dinti žmones bolševizmo

m,.),

paaiškėjo prezi-j baubu, ir rezultatai pasirodė “ 
dento ir kongreso rinkimų!kitokie, negu spalių 29 die- cialdemokratas” 
rezultatai, tai tuojaus ėmė'ną. 
kilti įvairių kompanijų ak-j 
ei jos (serai). Ypatingai pa- bių rinkimuose pasisekė ge-| 
šoko geležinkelių kompanijų riaus už visas partijas. Ji 
akcijos. Sakoma, kad jų[ laimėjo 20 naujų vietų mies- 
vertė per keletą dienų padi-itų tarybose, kuomet konser- 
dėjusi šimtu milionu dole-| vatoriai laimėjo tiktai 8 vie- 

o liberalai prakišo 34,

Parti- 
m-, “Pir-

“žarija,”
“Echo”

išleistos knygutes, ypač ] 
1896—1906 m. įvairiomis kalbo
mis ir partijos programos spaus
dintos ir hektografuotos 1895 — 
1896 metu,

Be šitos medžiagos geistina 
[turėti partijos vėliavas, ant- 

vadi- spaudas ir kitokią archyvinę me- 
cijų daug prisipirkę. Bet: naši, visai smunka, ir jų po- džiagą. 
tokių žmonių juk yra tiktai;zicijos tenka daugiausia so-| 
saujalė. Milionai darbiniu-1 cialistams. 
kų ir farmerių iš šitos rų-!
šie
kas jokios naudo

riu

žmonėms, Liberalai Anglijoje,

prosperity” neturi kol-, y engiamai turės

Kapitalistinių kompanijų 
akcijos pakilo dėlto, kad 
žmonės, turintys atliekamų 
pinigų, ėmė jas pirkti, tikė
damiesi padaryti pelną.

Kairiųjų padėtis Lietuvėje
Dažnai laikraščiuose rašoma, 

kad Lietuvoj persekiojami kai
rieji mokytojai, neklerikalai val
dininkai atstatomi, areštuojami

Tuo tarpu priešingos kryp- 
negu kuri ties laikraščiai .sako: kad tai

areštuojami bolševikai-ktfmiup 
nistai, atstatomi valdininkai ir 
mokytojai turį ryšius su Mask
va, arba prasižengę prieš viešą
ją dorą... tikėjimą, kyšininkai..-.

Norėdamas “Naujiėnų” skai
tytojams nušviest tą klausimą, 
pasistengsiu nurodyt klerikalų 
politikos tikslą ir priemones.

Iš poUtiniįų paiitijų praeities
' Prieš karą politinės partijos 

ir gi jau buvo gerai susikivirči
jusios, bet toli gražu lig dabar- 

Tuo laiku vi s tik

“socialistai revoliucionieriai” 
toliau išrinka, ir šiais savy val
dybių rinkimais testengia pasi
rodyt tik mažučiu atsišaukimu, 
kur rašoma, kad į buržuazines 
savivaldybes suvis nerinkt, jas 
boikotuot.

Apie “Pažangos” ir “žemdir
bių S-gą” (dabar “Tautinin
kai”) . nekalbėsiu, nes jie gyve
nime žymesnio vaidmenio nevai
dina.

Socialdemokratų partijai, Lie
tuvos darbininkams senai žino
mai, bene bus tekę daugiausia' 
nukentėt. Ji tvirtai stovėdama 
savo principų sargyboj ir šaltai 
sekdama gyvenimą, nei nematė 
reikalo lenktyniuot su įvairiais 
“gudragalviais.” Ji visur veik
dama savo vardu, netik kad ne
nustojo narių, bet gali pasigirt 
ir kejetos tūkstančių priaugliu. 
Žmonės supranta jų siekimus,
jų kelias aiškus. Tuo tarpu ka-j. 

ten kur (lemal turi dangstyties įvairių 
“iečių” ir “Blaivybės” vardu 
(nors kun. Kraujalis mokytojų 
kongrese ir išsireiškė kad “Blai
vybės” draugijoj galį dalyvaut 
visi, ji esanti bepartyvė, bet iš 
jos organo “Sargybos” Nr. 15 
(39) raginamų žodžių į savi
valdybes “Girtuokliai ir socialis
tai, trukdo Lietuvai stiprėti,” 
matoma jų kauke). Ir kai liau
dis pamatys besislapstančių po 
kaukėmis tikruosius veidus, be- 
abejonės, jiems pasakys “su
diev!”

Ypač po didžiojo karo dauge
lis visai liovėsi tikėję į žmogaus 
sąžine. Iš tikrųjų, kai prisižiū
ri į dabartinį musų sumedžia- 
gėjusj gyvenimą, kartais daro
si kažko nejauku. Tikrai, ko
kių tik šunybių nedaro dabar 
žmonės: čia žiūrėk, valdžios iž
dą apvogė, ten su “šmugeliu” 
sugavo, kitur provokaciją pada
rė. Vis tik esarnfa dorų ir sąži
ningų žmonių nemaža, 
pavyzdys.

Čia aš noriu priminti 
tingos rūšies pajamas,

Štai

esąs valdžiai kaltas, 
(liniukai nežinojo, ką 
pinigais daiyti, kol

Jau tai amžių amžiais 
žinomas faktas, kad « L .

Taip ir eina, iv taip eis tol, kol spaudžiamas minties, ar tautos 
sandariečių nusistatymas nepa- veikimas

Butų daug ge- burtą atspirtį.

kurios 
Amerikoje sudaro taip vadina
mą “Sąžinės fondą.” šiandie 
jis siekia 600,000 dolerių sumų- 
Fondą Amerikoje sudarė tie as
menys, kurie jautėsi esą nusi
kaltę prieš valdžią, ją apgavę. 
šie žmonės panašų nusikaltimo 
darbą padarę, negalėjo rasti 
sau ramybės iki nesugrąžins 
valdžiai tiek pinigų, kiek buvo 
žalos padarę.

Sąžinės fondas įsikūrė Ame
rikoje dar 1811 m. Tada vie
nas pilietis prisiuntė 5 dolerius, 
pareikšdamas, kad tokią sumą

Ilgai val
su tais 
atsirado

žmogus, kuris pasiūlė sudaryti 
“Sąžinės foųdą.”

Taigi šios -rūšies pajamos ro
do, kad žmonės nėra dar galuti
ni ištvirkę. Pakanka to, kad 
vieną gražią dieną nežinomo as
mens buvo įnešta 30,000 'dole
rių atgailos, kitą kartą 13,000, 
trečią 8,000 dolerių. Vis tai 
savanoriai, prisipažinę kalti esą.

Mažiausias įdėlis buvo du 
centai. Tai pinigai tikrai jau 
sąžiningo žmogaus, kuris lydi
mame rašte štai ką rašė: “Bū
damas dar vaikas, apvogiau 
valstybes iždą 2 centais, susP 
ginčijęs, kad laišką pasiųsiu be 
pašto ženklo. Taip aš ir pada
riau. Pasiunčiau laišką ir išlo
šiau užstatą, bet dėl to priga- 
vau valdžią 2 et. Mano sąžinė 
liepia grąžinti kalbamus pini
gus valstybės iždui, ką ir da
rau.” Įdomu kiek Lietuva tu
rėtų pajamų “sąžinės fonde” 
ypač jeigu daugelio musų “vei- 

sąžinę kirminai pagrauž-

jis visuomet ras
Juk visi gerai 

žinome, kaip buvo prieš karą 
j silsi vieniję žydai, kaip jie sto- 
’livo vienas už kitą. Tada juos 

spaudė. Dabartinėj Lietuvoj 
matu, susitarimu kovot prieš (Ypač 1920-21 metais kada dar 
bendrą priešą. Turi būt surasti 
ir bendri pozityviai reikalai, ku
riais norima iš vieno darbuotis.

Kokie gi yra tie pozityviai rei
kalai, kuriais socialistai ir san- 
dariečiai galėtų susitarti?
čia mes ir prieiname prie klau- kovos 
simo apie srovių nusistatymą. Vo 
Kad žinojus, kas tarpe jų bend
ro, 
na

sidarys kitoks. '
riaus, kad . butų stiprinamas 
frontas prieš klerikalizmą. Bet 
yra klaida manyt, kad to galima1^, 

nuo pasiekti vien tiktai neigiamu pa^{~

Prašome visų atsiliepti, rink- 
cinant ra«kiti kitus rinkti nurody- 

s(K‘i‘distoi neis- tų žinių ir medžiagos, siųsti ją 
‘ c ‘ mums ir reikalauti paaiškinimų 

pasivyti jr nurodymų. Turintieji kurių 
konservatorius ir, pagaliau,1 nors dokumentų, bet nesutinkan- 
užkariauti valdžią. Iti perduoti juos archyvui, pra

šomi juos paskolinti ir duoti pa
sinaudoti turima medžiaga.

Visą susirašinėjimą adresuo
ti šiaip: Kaunas, Kęstučio gt. 40 
—1. L.S.-D.P.C. Komitetas, 
Bieliniui.

reikia žinoti, už ką kiekvie- 
jų stoja..

VIENPUSIŠKAS PRA
NEŠIMAS.

i a 'V)ZV algia K.

Pelnas bi-znvio auna arba' L1ET- SOCIAI/DEMOKltATAI •-13nds l)1/-n- je auga a™a rengiasi prie .ipbilėjaus 
is didesnes apyvartos, arba 
iš didesnio darbininkų išnau-[ 1926 metais > 
dojimo. Ar tas faktas, kad nuo įsikūrimo Lietuvos 
republikonai laimėjo . rinki- demokratų Partijos, 
mus, padidins biznio apyvar
tą? Vargiai. Kad biznis 
galėtų augti, reikia dides
nių rinku prekių pardavi
mui. Prezidentas Coolid-jii' kitokie dokumentai- 
g e’a s naujų rinkų Ame-| 
rikos bizniui nesuras. Tai
gi pasilieka antras šaltinis: 
didesnis darbininkų išnarų,Kauno 
(lojimas.

30 metų 
ocial- 

Tonis su
kaktuvėms pažymėti partija ren-

bus aprašyta partijos istorija 
Įlieti svarbesnieji partijos 
,‘isti atsišaukimai, nutarimai

APIE SROVIŲ TAIKĄ.

“Dirva” rašo apie Anglijos 
rinkimus: j

“Tenai Darbo partija (soci
alistai) baisiai pralaimėjo; Li
beralų partija beveik suiro.”

Apie Darbo Partijos “baisų 
pralaimėjimą” galima kalbėti, 
tiktai ignoruojant faktus.

Pereitųjų metų gruodžio mė
nesyje Anglijos Darbo Partija 
gavo visuotinuose rinkimuose 4,- ^ava. 

.356,767 balsus, o šių metų spalių 
i mėnesio rinkimuose ji gavo 5,- 
536,828 balsus. Ar tai yra pnp 
•laimėjimas?

Mažiau kaip per metus laiko

Kadangi su Coolidge’u ta
po išrinktas ir gen. Dawes, 
kuris yra žinomas, kaipo at
viras organizuoto > darbo

ugdamasis prie šito darbo, 
Komitetas paskyrė tam* 

lisiją rinkti medžiagą 
archyvui ir istorijai. 
Socialdemokrate” t apo

: šituo reikalu įdėtas sekantis pra
nešimas:

Musu draugų ir rėmėjų žiniai. •
L.S.-D.P.C. K-tas yra parin

kęs komisiją rinkti medžiagai 
partijos archyvui ir jos istorijai. 
Kadangi partijos darbuotė tęsia
si trečią dešimtmeti, daugelis jos 
buvusių nariu ir rėmėjų dabar 
gyvena Amerikoje, Britanijoj ar 
kur kitur, todėl yra prašoma:

a) Atsiliepti visų turėjusių su 
partija by kurių ryšių įvairiais

su
teikti mums visų tokių žmonių 
adresus.

b) Suteikti mums atskirų žmo- 
ųių, partijos, kuopų (organizaci
jų) veikimo ir politinės savo ra
jono padėties aprašymus, žy-. 
mint ir minint atskirus ivykiiis, 
nurodant jų datas ir vietas, į- 
vardinant nukentėjusius nuo ca
ro ir okupacijos valdžių,-.sutei
kiant pastarųjų fotografijas,

nija prieš darbininkų unijas 
ir prieš darbininkų algas J
Jeigu kapitalistams pasiseks jos kovos momentais arba 
apkapoti darbininkų algas, 
tai kompanijos, žinoma, tu
rės dauginus pelno.

Jeigu darbininkų pasi
priešinimas bus didelis ir al
gos nebus numuštos, tai ka
pitalistai stengsis padidinti 
savo pelnus, keldami prekių 
kainas. Tatai padidins gy- 

x . meiliu pevoucii tjj ti

venimo brangenybę, ir dar-.vįety nuotraukas ir biografijas, 
bininkai, nor c) Iš įvykių reikalinga turėti

“Tėvynėje” K. V, kelia klau
simą, ar nevertėtų musų pažan- 
giomsioms srovėms susitarti ko
vai su klerikalizmu. Jisai mini, 
kad tokia propozicija jau buvo 
padaryta spaudoje ir kad “Nau
jienos,” kalbėdamos apie ją nu- 
rodžiusios, jogei tautininkai daž
nai elgiąsi nedemokratiškai. Po 
to p. K. V. sako:

“Perskaitę visą šitą, lau
kėm, ką pasakys sandariečių 
oficialis organas. Jis, žinoma, 
atsakė griežtai neigiamai: 
‘Visiems aišku, kad sandarie- 
čiams poras tuzinų socialistų 
buvę ar nebuvę.” Beto, ten 
buvo pasakyta ir kitokių da
lykų. Tudėdami prieš save 
tokį sandariečių organo parei
škimą, tenka daryti išvadą, Partija dėl antrosios vietos par-( 
kad jokių paliaubų ir sutarti- lamente, o dabar Darbo Partija 
no veikimo nebus, nes sočia- Jau galutinai užėmė oficialus o- 
listų esama tik ‘pustuzinio.” [pozicijos vietą, ir liberalai pasi

šoks sandariečių organo ,liko visiškai užpakalyje. Ar tai 
pa reiškimas galt keistai skani-lyra Darbo Partijos pralaimėji-

neveikė fašist-studentai) žydai 
jautėsi daug laisviau ir jų vie
nybė apiio. Susiskirstė parti
jomis, atsirado ir pas juos “var
gingųjų” ir “turtingųjų” klau-

Ot, simas, pasirodė ir terpusavios 
kurios kartais pasiekda

mi aštrią formą (šakių mie
sto žydai susikruvino sinago
goj). Tas pats ir su lietuviais.

Didžiojo karo materialiai Ir 
moraliai smūgiai buvo dideli. 
Daug miestelių, bažnyčių, dva
rų buvo išgriauta. Ūkis suiręs, 
žmones lyg ir persimainę, tai ko 
jie gėdydavosi prieš karą, virto 
paprastu dalyku po karo... Nere
tas atsitikimas, kad-prieš karą 
buvusios davatkėlės, per karą 
virto prostitutėmis.

Visur ir visame buvo jaučia
mas nupuolimas. Aijiku savai
me, kad tas turėjo iššaukti pas 
protaujantį žmogų, karu pasi
bjaurėjimą; ir nenoromis jam 
primint, kad tai kapitalizmo iš- 

. Ir nieko nėra nuostabaus, 
kad karo nuvargintose šalyse, 
buvo labai populiarus socializ
mas. Socializmo ūbaisiais dang
stėsi ir karo apnuogintą “idėji
nį” kūną katalikai. Kas, jei ne

1919, 20 ir dalinai 21 metais 
visų akys buvo nukreiptos kraš
to gynimai!, tai nuo bolševikų, 
tai nuo lenkų, tai nuo bermon
tininkų. Tuo laiku valstybės 
vairą vedė pažangus žmonės. 
Dalykas tame, kad klerikalams 
truko, savo žmonių net ministe- 
rių kabinetą sudaryti, ir visi 
gerai pamena kaip iškriko jų 
pirmas kabinetas —■ Pr. Dovy
daičio kabinetas. Tuo laiku ka- 
demai tiktai ruošėsi; organiza
vo kunigus, ateitininkus etc. 
Vykęs kum Juozo Vailokaičio 
šmugelis jiems nemažiau padė
jo, kaip Amerikos Lietuvių Fon
das.

kėjų”

Lauk apykaklės.

(Dievas ir tėvynė), 
“Gott mit uns” (Dievas su mu
mis), “Mirtis priešams” —juk

Ir mes matome jų va-

skaičius balsų, paduotų už soči- jų “dvasios” tėvai sakė “Deus 
alistus, padidėjo vienu milionu et patria1 
ir dviem šimtais tūkstančių (1,- 
200,000).

Tai vienas laktas. Antras: jie duodavo palaiminimus- einant
liberalų partija, kuri pakišo ko- į karą, į karą... prieš tokius pat 
ją MącDonaldo valdžiai, susidė-' žmones, prieš tolhus pat kata- 
dama su konservatoriais^ šiuose likus. Tai visą prisiminus kle- 
rinkimuose neteko pusantro mi- rikalams darėsi drovu sąvo nuo- 
liono balsų ir pavirto mažiuke gumas.
frakcija su 40 atstovų. Pirma dus žadant žmonėms- visokių pa- 
liberalai dar varžėsi su Darbo gerinimų, matom juos einant 

Varonežė raudonomis vėliavo
mis. laisvę, lygybę, brolybę jie 
nori jau matyt ne vien “dangu
je” bet ir ant žemės, dar dau
giau — jie spėjo pralenkt net 
tuos neatsakomingus z rėksnius, 
“revoliucionierius barškalus,” 
komunistus... Atmosferai kei
čiantis krikščionys demokratai 
pasiskubino žengt keletą žings
nių atgal, ir pamažu, pamažu vis 
traukiasi, kad nebūt taip paste
bima.

m|as ?ba, nes tas laikraštis savo 
energiją eikvoja kovai su 

‘Naujienomis,’ o tuo tarpu, 
sulyg jo žądžių, naujieniečfų 
esamą tik pustuzinio. Reiš
kia, 'Sandaros’ kova ir prakai
tavimas yra veltui liejamai laikraščiu ir neretai ---- ----------
ir ištikro . veltui, i Ne ;tędel, net- radikalu. Praeituose- rinki-1 Beveik tas pačias , 
kad naujieniečių ūnažai .1’ yra, nitiose' jisai,'- pav. agitavo už La fazes perėjo ir valstiečiai lUudi- 
bet todeL Kad ‘Sandaros’ re- Follette’ą. ninkai.

ANT DVIEJŲ KĖDŽIŲ

la-S. Bostono “Darbininkas 
bai mėgsta pasirodyti pažangiu 

apsimeta

ninkai. Jų vadų irgi butą rau- 
Bet štai kokį dalyką iškėlė donesnių, bet laikas padarė sa- 
v'~ i “Keleivis”. Pasirodo,vo darbą ir iš “socialistų liaudi-

* pritardamas darbi- ninku” pasidarė tik “valstiečiai 
Popularųs tuo 

laikraštis laiku (1918, 1919, 1920 metais)

daktorius, besivaikydmųas 
paskui ‘nykštukus,’ nepastebi, aikštėn 
kaip stipresni priešai čia ir kad, neva 
Lietuvoj griauna pažangos ’ ninku užtarėjui La Follette’ui, liąudįninkai-” 
tvirtoves,” S. Bostono klerikalų’ Iklerikalų’

Anglų rašytojas Tekkerai, 
gyvenęs praeitame amžiuje, ly
giai ir kiti* jo*. viengadyniečiai 
skaudžiai juokėsi savo satyro
se iš įvairių kuriozinių labdary
bės draugijų, kaip antai: drau
gijos arklių kamanoms page
rinti; draugijos tiekti centrali- 
nės Afrikos negrams purva- 
braidžių, kad jie negadintų sa
vo nors ir juodų, bet vis tik 
žmoniškų kojų saulės įkaitintu 
smėliu; draugijos kovai su vel
nio kuru (akmeniniu anglimi), 
kurio juodi, tiršti durnai Šva
rius piliečius gali paversti pa
našiais biauriai rūkytiems la
šiniams ir tt. Pasirodo, kad gy
venimas aplenkė lakiąją -lasyto
jo vaizduotę, kūrusią nebūtas 
draugijas, Įjūrių šiandien dau
guma su daug juokingesniais 
tikslais visame pasauly pilna. 

!Ne taip senai buvo Amerikos 
. spaudoje apie vieną panašią 

draugiją, kurios tikslas kovoti 
(su kietomis įskarbiliuotomis a- 
pykaklėm. šios draugijos ini
ciatorius d r. šenkel turi nepa
prastą pasisekimą: draugijoje 
jau yra 3 milijonai narių! Vi
si jie nedėvi kietų apykaklių, 
tokių pat krūtinių ir -rankoga
lių. Už surinktus narių mo
kesčius leidžia atatinkamą lite
ratūrą, talpina laikraščiuose 
brangiai apmokamus skelbi
mus ir tt. _ [“T.” i

Reikia pasakyt, kad kam, kam 
bet kunigui Juozapui Vailokai
čiui Didysis karas išėjo labai ge- 
ron sveikatom Pradėjęs opera
cijas iš davatkėlių sukrautų ska
tikų “ant mišių” ir draug su 
broliais šiek tiek prieš karą da- 
sikasęs, visus tuos pinigus spė
jo pirm jų (žlugimo pakeit pasto
viui kapitalu. Tuo tarpu žmio- 
neliai sudėję tuos pinigus ir pa
siteiraudami apie savo indėlį 
gauna atsakymą: “Juk tamsta 
žinai, kad rusų poperiniąi pinK 
gai visam pasauly žuvę!” — Ge
ros operacijos markėmis (argi į 
“negeros” jei žmogus įdėjęs ke
letą tūkstančių markių, kada 
jos turėjo vertę, dabar gauna 
tik kelius litus), visą laiką krik
ščioniškų kabinetų didelė para
ma, i r pirmenybės davimas įvai
riuose pristatymuose ir varžyti- 
inese, visa tai •sukrovė tuos 15 
milijonų litų.... Kiek dėl tų vi
sų suktybių nuskriaustų žmonių 
ašarų, keiksmų ir vąrgo ir tai 
tikrai karčių ašarų, tik vienas 
užsidaręs sodžius težino...

1921 metais partinės kovos 
pilname žydėjime. Jos briauna- 
si ir smarkiausiai eina visupir- 
ma spaudoj, toliau organizacijo
se, reitinguose. Politikavimas 
įsibriauna net mokyklon, bažny
čion, blaivybėm Kovojama vi
sokiais budais, kad būt aišku tenka. Kiekvienas turi savo sko- 
kaip eina klerikalai prie dikta- nį ir kiekvienas savaip gali pa

jų jausti meną ir apie tą polemi
kų nevedama. Todėl ir jūsų po
lemikos nedėsime.

Redakcijos Atsakymas
t

Bvnų Sulesinantis. - Apie tą 
vakarą buvo dvi žinutės ir to už-

turos, nurodysiu atskyrus 
kelius skyrium.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Išplėšė sandėlį

Keli plėšikai naktį įsigavo į 
Empire Storage Co. sandėlį, 
•5153 Cottage Grove Avė., surišo 
saiga ir įsilaužė į saugos kamba
rį (vault), kur sukrauti yra vi
sokie brangmenys. Kad įsilau
žus per geležines saugos kamba
rio duris plėšikai dirbo septy
nias valandas. Pagalios jie pa
sidarė užtektinai didelę skylę ir 
galėjo į kambarį sulysti. Jie 
vėl triusėsi apie valandą laiko 
kol atplėšė 25 geležines dėžes, 
kuriose ir buvo sukrauti brang
menys. Išviso ten buvo 180 to
kių dėžių, bet plėšikai jų nelie
tė. kadangi jos buvo didesnės ir 
todėl spėjo, kad jose yra sidab
riniai daigtai, kuriuos sunkiau 
išnešti ir su kuriais lengviau y- 
ra pakliūti. Už neužrakintos 
užtvaros buvo dar daugiau dė
žių, bet jų irgi nelietė, turbut 
nusitarę, kad ir 25 dėžėse jie
pelnė užtektinai. Vertingas po- 8 pasisekė suvaryti į daržą. Pra- 
pieras, kurių jie negalėjo iškeis-.dėta jįeškoti pabėgusių bizonų, 
t i, jie nelietė ir paliko išmėtytas Bet juos nelengva surasti, nes 
ant grindų- jie yra giriose augę ir moka ge-

Kiek plėšikai pelnė, dar neži- ‘ai giriose u slapstytis. Ir kiek 
noma. Spėjama, kad gal kelio- * vargo buvo. Vąžiuoja automo-; 
liką ar, daugiau tūkstančių dole- bilistaS Archer keliu. Pamatė 
rių įvairiomis 'brangirienirtris ii bizoną ir jeigu išsikaušęs, kelis 
bonais. Tikroji grobio vertė ne- sykius persižegnoja ir prisiekia 
bus sužinoti iki dėžių savininkai daugiąų nei “burnelės neimti, ’ 
atsilieps ir priduos sąrašą ką jie ° P<Rs dumia su automobiliu kur 
turėjo pasidėję f tas dėžes. lakys neša — kelias ne kelias,

Spėjama, kad plėšikas yra bu- griovis ne griovis, viskas gerai, 
vusieji kompanijos darbininkai. greičiau pasprukti iš tos

I vietos, kur vaidentis pradėjo 
i kokiais tai nematytais gyvuliais.

. . i i j'j“’ • Kartą važiuoja motorciklinis
AUtOIHOulllŲ 3UK0S UIU8J3 policistas ir snaudžia. Nė spy

 derių nematyt, nė munšaino nie-
Noi>s besiartinant šaltam orui 

skaičius automobilių nelaimių 
turėtų sumažėti, bet šiemet au
tomobilių aukos didėja. Per 
paskutines 7 dienas automobiliai 
užmušė 18 žmonių, arba po pen
kis žmonės į dvi dienas, kuomet 
spalio mėnesy, kada buvo varo
ma kampanija prieš automobilis
tus, užmušama vidutiniškai bu
vo po du žmones Į dieną. Bet 
dabar ta kampanija, užsibaigė, 
teismams atsisakius teisti auto- 
mobilistus, o ir sustojus gabenti *ęs ir spyderius, ir savo rūstųjį 
juos į kalėjimą, kad užsistatytų viršininką ir munšainerius, tik 
piniginę kauciją, tad ir skaičius džiaugiasi, kad dar gyvas, nors 
automobilių aukų vėl padidėjo, i1-1' be žado, namo parlėkė.

Iš 18 užmuštų devyni yra vai- I štai Stella Malinauskienė (ją 
kai ir trys seniai virš 60 m. am- chicagiečiai gerai pažysta), kuri 
žiaus, kurie negali taip greitai laiko užeigą prie Archer kelio, 
pereiti skersai gatvę ir pabėgti išėjo vakariop į kiemą ir — nu- 
nuo automobilių. ltirP_0: jos kieme ganosi dvi di-

Viso šiemet Cook paviete au-i^ei^s karvės, tokios kuprotos, 
toruobiliai užmušė jau 580 žmo- lakuotos. Spruko per duris į 

vidų, visas duris užrakino trimis 
raktais, užstatė baldais — užsi- 

įbarikadavo, susinešė visus gink-

Pašautas policistas nu
šovė plėšiką

Pašautas į plaučius negras po- j 
licistas Jesse B. Reese, gulėda
mas sukritęs ant šalygatvio, nu
šovė vieną plėšiką, kitą sužeidė, 
o trečias liko suimtas kitų poli-

Jus ir arsenalą ir dar iššaukė vi
so miestelio policiją, kad ateitų 

'jai pagelbon ir ją apgintų. Bet 
'ir policija neina — bijosi. Ir 
tos “karvės” turėjo pasilikti Ma
linauskienės kieme iki joms ten 
nusibodo ir pačios išėjo geresnės

j vietos j ieškoti.
Sušaukė viso miestelio “sko- 

dą” ir padarė “oblavą.” Ėjo vi-
cistų. Nušautasis plėšikas tebė-Įsi keliais, miškais, takais ir tau
ra neidentifikuotas. • Visi jie y-ikumynais ir priėjo — surado bi- 
ra negrai- -. izonus. Surasti tai surado, bet

Jie apiplėšė Napper aptiekusio visos bėdos neužsibaigė. Su
pilę 37 ir Indiana gatvių ir bėgo rasti taip dar pusė bėdos, bet 
lauk, kuomet juos užmatė einan-;kaip juos suimti? Juk jie yra
tis į darbą Reese. Jis įsakė 
jiems sustoti. ^Vieton to jie pa
leido j jį šūvi ir jos sukrito sun
kiai sužeistas. Bet jis visgi išsi
traukė savo revolverį ir spėjo nu 
šauti vieną, o kitą plėšiką su
žeisti.

GAVO DALGIAU KALĖJIMO

C Ii f f oru J. Krieder, 4800 La
ke Bark Avė., lapo sugautas va
žiuojant issikaušusiu ir spigi
nant. \Už tą gavo dvi dieiias ka
lėjimo. \ Bet, matyt, tai jo ne 
kiek nepataisė, kadangi jis da
bar vėl pakliuvo už tą patį da
lyką. Dabar betgi jam teks il
giau pabūti kalėjime — teisėjas 
jam prasiblaivyti ir apsigal
voti davė šį sykį 20 dienų.

Vargas su bizonais
Du bizonai pabėgo iš Willow 

Springs miško, juos surasta, 
bet negali paimti. \

“Neturėjo boba bėdos, nusi
pirko paršelį,” sako sena lietuvių 
patarlė. Taip ir Willow Springs. 
Neturėjo 'bėdos, bet sumanė įsi
gyti bizonus (buffalo), kad dau
giau žmonių patraukus į savo 
miškus. Bizonus įsigyjo ir čia 
prasidėjo miestelio bėdos.

Bizonus įsigyjo toli—Yellovv- 
stone parke. įteikėjo juos toli 
gabenti traukiniu iki pasiekė 
Willow Springs. Parengta jiems 
nedidelę vietą, o paskui manyta 
parengti didesnę, kur jie turėtų 
užtektinai vietos ganytis- Bi
zonų prisiųsta dešimtį ir jiems 
reikia didelės vietos, nes tai yra 
dideli gyvuliai ir jie daug šieno 
suėda (Jie yra panašus į Lietu- 

' vog taurus-zubrus, kurių Lietu
voje niekas nematė ir kurių yra 
tik Bieloviežo (Balstogės) di
džiosiose giriose, kurias dabar 
laiko pasigrobę “prose panai” 
lenkai).

Laimingai atvežta visus bizo
nus, bet begabenant iš traukinio 
į mišką du bizonai pabėgo, o tik 

kas neveža, tylu, ramu. Urnai 
pamato ant kelio dideles karves. 
Apsidžiaugia pamatęs, tikėda
masis, kad vis diena nepraeis 
niekais ir nors karvė galės pasi
girti savo viršininkui. Jis nuli
po nuo savo mlotorciklėtės ir 
priėjęs arčiau tų “karvių” norė
jo jas areštuoti, bet dar vieną 
sykį j jas žvilgterėjo ir — kiek 
jo kojos neša dūmė prie dvira
čio. Vos užšoko ant balnelio ir 

■visa spėka nudume atgal, užmir- 

laukiniai, dideli, jų ragai smai
lus, o ir spėka jų tai ne kokio 
norą jautuko. Susirinko vėl vi
si vyrai ir pradėjo judinti savo 
“gudrias” smegenis. Daug vi
sokių pienų, projektų ir nutari
mų išgalvojo ir padarė. Projek
tai viens už kitą geresni. Bet 
tik nėra kam jų vykinti: sugal
voti tai sugalvojo kiekvienas, 
bet vykinti nėra nė vieno-

— Reikia bizonui ant uodegos 
užpilti visą maišą druskos ir ta
da jis seks paskui žmogų ir bus 
galima jį nuvesti j1 gardą,” —sa
ko vienas gudruolis.

“(lerdi, še druskos maišas ir 
eik ir užpilk,” apsidžiaugia kiti.

— Bet kad maiukoja ūmai 
i pradėjo skaudėti, negaliu paei
ti, — nusiminęs vaitoja gudruo

lis ir neina (už 15 minučių jį 
matyta šokant vietos kabarete 
su chicagiške flapere). Kitą 
diegliai surėmė, trečiam kitas 
kokis paibėlis prisisuko ir tt.

Vėliausiomis žiniomis, bizonai 
“tebespaciruoja” liuosi po pla- 
čiąją girią, b Willow Springs vy
rai vis “skodus” tebelaiko ir 
kiekvienas vis arčiau durų glau
džiasi, kad jį nenorpinuotų tas 
“karves” gaudyti. ♦ Nors sykį 
Willow Springs kandidatų pri
truko, o šiaip jis jų perdaug tu
rėjo.

Taigi, neturėjo boba bėdos, 
nusipirko paršelį....

PAŠOVĖ MOTERĮ.
, 4-.. ■■

Mrs. Marie Klein, 40 m-, 1718 
Cornella Avė., yra vedusi mote-/ 
ris. Bet John Dolfing, 4213 
Męlrose St., skaitė, kad jis turi 
pilną teisę eiti į šokius ir abel- 
nai draugauti su ja irkad jos 
vyras nieko negali jai už tą sa
kyti. Bet kada ji išvažiavo pa
sivažinėti automobiliu su kitais 
dviem vyrais, Dolfing užprotes
tavo ir pradėjo reikalauti, kad 
ji to daugiau nedarytų. Ji ne
sutiko ir jis ją pašovė, lengvai 
ją sužeisdamas. Dolfing tapo 
areštuotas.

■ Sportas
KĄ POŽĖLA SAKO.

Pasikalbėjime su vienu bosto
niečių Požėla pareiškė:

“Iš lietuvių ristikų aš nesuti
kau nė vieno, kuris galėtų pri
lygti Bancevičiui. Jis iš tikrų
jų yra kietas riešutas. Bet aš 
manau, kad aš visgi įstengsiu 
sutraškinti jį, nežiūrint į tai, 
kad jis yra ir drapiežnas”.

Pamatysime, ar jam pasiseks 
tai padaryti.

Lietuviu Rateliuose.
Sugryžo iš Lietuvos

Domicėlė Zaleckienė
• I). Zaleckienė, 1508 S. Wood 
SI., jau sugryžo iš Lietuvos. 
Išvažiavo gegužės 21 d. su 
“Naujienų” ekskursija, veda
ma p. A. Kypkevičiaus. Ji ap
sigyveno pas savo gimines Me
škinų kaime, Girkalnių valse., 
Raseinių apskr. Ji vežėsi kar
iu ir 7 mėlti sūnų Bronislovą 
ri, išbuvę 5 mėnesius, laimin
gai ir sveiki sugryžo pas savo 
vyrą Boleslovą Zalieckį.

Kaune viešojo keletą karių 
ir jis jai labai patiko. Žaliojo 
kalno regratis davęs didelį įs
pūdį. Žmones esą daug puikiau 
pasirėdę negu Amerikoj. Di
džiuma vyrų, moterų bei mer
ginų (panelių) išsimasažavę ir. 
išsiperfumavę. Gražus jųjų ap- 
sėjimas ir didelis mandagu
mas.

Klaipėdon įvažiuojančius pui
kiai. net su gėlėm priėmė. Ji; 
girdėjusi kalbant: “Amerikie
čiai prastai apsiėjo su klaipie- 
diškiais, jiems parengtame va
karėly nė rankos nepadavė.” i 
Jiems išrodė, kad amerikiečiai 
yra per puikus...

Kai “Naujienos” paskelbė 
Kalėdų ekskursiją, tai p-iai Za-I 
leckienei vėl norėtųsi važiuoti 
Lietuvon. B. Zaleckis, josios 
vyras, žada važiuoti kiek vė
liaus. kaip tik laikas jam pa
velysiąs. 

t 
ą ** .

J ieva šimanienc
Kartu su Zaleckiene sugry

žo iš Lietuvos ir Jieva šinia- 
nienė su savo dukraite Anele.' 
Ji paeina iš tos pačios vietos 
su Zaleckiene. Ji džiaugiasi ap
lankiusi Lietuvą. < “Naujienų” 
atstovas Kaune pavedžiojęs pb 
visas tenai vietas. Labiausia 
jai patiko karo inuzėjus. šia-' 
m<‘ mažėjuje atsilankiusieji 
tautiškuose nikuose,'/ apj&įko; 
dovanas — puikią rožę, už ku-- 
rią mokama Amerikos dešimtu
kas. Daug yra tenai kvietkip 
ir išbalsamuotas kareivis. Ku-1 

ro muzėjus esąs daug puikes
nis negu kokis Amerikos mu
zėjus. Kvietkos-rožės yra pui
kiai išaugintos. Vienas kamie
nas, o viršūnė su daug labai 
didelėm rožėm, kai kokis bu
ko tas.

Nors nenoroms, p-ia Šimo
nienė gryžo Chicagon, nes ji 
turi krautuvėlę, 4322 S. Wood 
St.

♦ **
Kastus čepulevičius

Jau sugryžo iš Lietuvos p.p. 
Vilių, 2241 N. VVestern Avė., 
įnamis p. Kastantas čepulevi
čius. Išbuvo Lietuvoje tris 
mėnesius. Atlankė: Kruopių, 
Šiaulių, Lauckaimio, Vilkaviš
kio ii- t. p. valsčių gyventojus 
ir gimines.

Al vežė, daug dovanų dėl dau
gelio. Net lietuviškų trejų de- 
Vyncrių, rankų išdirbinių uiž- 
tiesalams, butelį medaus, sūrį 
ir visokių lietuviškų saldainių: 
“iEžė,” “Butą” ir kitokių.

Jo nuomonė kas links Lietu
vos gera, lik reik šio to,’ bet 
Lietuvos liaudis eina prie to. 
Jis peikia Lietuvos valdinim 
kus. Esą, krikščionys demok
ratai, seimo nariai, labai gir
tuokliauja. Vien ti'k “bomus” 
suvaldė; mieste ne tik dieną, 
bet ir naktį nieks nekliudo. 
Duonos ūkininkams šiemet rei
kės pirkti, nes lietus prigirdė. 
Nuo Virbalio į Lauckaimį žy
deliui už nuvežimą reikėjo mo
kėti 5 Amerikos dolerius, nes 
Midelis tvanas buvo viską už
liejęs. Ūkininkams daug žalos 
padarė.

Važinėdamas daug sužinojo. 
Sako, Žagarės žydeliai daugiau
sia esą bolševikais. Apart žy
delių niekas jų neremia. Social
demokratai geriausia gyvuoja. 
Laisvamanybė smarkiai plečia
si. Visur jaunimas smarkiai 
veikia.

Kruopų parapijos bažnyčia 
veik griūva. Ji prašiai išrodo 
netik iš lauko, bet ir iš vi
daus. Čepulevičius sako, kad 
tokį namą Amerikoj tuoj Val
džia uždarytų. Patyrė nuo val
stiečių, darbininku ir kareiviu, 
kad krikščionys demokratai 
yra nelikę. Esą, jie greitai pra

r

nyks, nes niekas nėra jais už
ganėdintas.

Yra nekaip su tais, kurie iš
važiuoja iš Amerikos be pilie
tiškų popierų ant paso. Jiems 
tik reiškia, kad liuosi nuo kvo
tos. Su jais taip elgiamasi kai 
su paprastais emigrantais. Į 
Ameriką juos gali leisti, arba 
ne; jei kas apsireikštų negeis
tino gali juos grąžinti.

♦ *
*

Antanas lJug;iiliškis
Išbuvęs penketą mėnesių Lie

tuvoje p. Antanas Bugailiškis 
su savo moteria Pransiška ir 
broliu Jonu sugryžo iš Lietu
vos Chicagon. Jis apsigyveno 
pas savo švogerį p. Balsį, 5653 
S. Throop St.

Liet u vo jie lankęsi savo tėviš
kėj, Stankūnų -vienkiemy, 
Smilgių valse., ^PanetVėžio apsk. 
Jis turi brolėną Dr. Jokantą, 
“Lietuvos” redaktorių Kaune. 
Turi giminaičių inžinierių, ku
rie tarnauja valdiškose įstai
gose. Brolėnas Stasys Razevi- 
čius tarnauja elektros techni
kos ministerijoje: Justinas Ra- 
zevičius yra girininkų prižiu
rę toj um,

Atlankė Kauną, Palangą, Pa
nevėžį, Šiaulius, Klaipėdą ir 
kitus žymius miestus. Jo nuo

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš t Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
čekiai:
5705 — V. Paukštaitė

Perlaidos:
21365 — P. Samsonienė—Vilke 

1 ienė
21374 — A. Grigaitienė
21180 — E. Eirošaitė
54506 — D. Šimkienė
21115 •*— K. Savickaitė
54542 — P. Lešinskienė

Kvitai su paėmėjų parašais randas* 
“Naujienų” ofise.

monė apie Lietuvos žmones 
yra gera jie progresuoja. 
Ūkininkai turi, visokias maši
nas ir net perka trąšas. Bet 
ūkininkai esą suvargę: karas 
ir pinigų (markių) puolimas 
suvargino. Kai kurie turi mai
šus rusų, vokiečių ir kitokių 
pinigų, į kuriuos pasižiūrėję 
apsiverkia.

Kaune bankuose ir kitose 
biznio įstaigose visi turi nusi
imti kepures. Net gatve einant 
matosi be kepurių; vienoje ran
koje lazdelė, kitoje — kepurė. 
Mat nespėja keli i, tad be ke
pures eina, nes tokia mada. 
Biznio įstaigose yra puikus už
vedimas.

Karininkai (oficierai) pama
lę amerikietį tuoj užkalbina; 
esą labai draugiški. Moterys 
yra didžiai gerbiamos. Nors ir 
jaunom merginom pašokus vyr 
rai pabučiuoja ranką; joms 
bučiuoja net ir kunigai.

Jaunuomenė važiuoja į Dum- 
bavos bažnyčią tik pasimatyti 
su draugais. Zakrestijonas ne
prisiprašo vyrų baldakimui 
nešti. — Eik sau! — gauna at
sakymą. ,Pradėjus per pamoks
lą žmones pragaru gązdinti — 
net ir moterų pasigirsta juo- 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

54495 — E. Meškauskienė 
21063 — O. Gaižauskienė 
21418 — T. Petrauskas 

-21377 — K. Astrauskas
21391 — O. Bekiežienė 
21478 — J. Šlakaitis 
21304 — Z. Miseliunas 
21121 — J. Kuliešis 
21438 — O. Stonienė

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

Želi Clothing Co.
1366 S. Halated St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

II.. .1., .................... ..
Akinių pritainy mo mene 

; z20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
AKIŲ LIGAS V

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

kus . \ j.. -v
Ar atmintis po truputi mažžja?
Ar,akys opios šviesai? r4
Ar jaučiate kaip i^ imiltik akyse ? 
Ar yra bsrtta deme afit yokų?
Ar turit katarakta? C
Ar turi žvairas akis ?

John J. Smetona
AKINIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^
Kampas 18 gatvia

Ant ♦ rečio augšto virš Platto ap- 
tiekos Tambariai 14, 15,’ 16 ir 17. 
Valaurfne r 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną
.......................e—!■ M——

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

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

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

4204 Afcher Are., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
NedSIdieniah nuo 9 iki 12 pietą.

Telephune Lafayetto 4543k... . - . . .... ■. ------ _

LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Tas kuris neturėjo ju- 
sų ligos yra pasiren- 
gęs duoti jums pata- 
rimus.
Yra labai daug klai- 

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų su- 
teikiama žmonėms ku- ytt 
rie serga, todėl nešte- 
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi- 
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo A®
gydymo budus. Jis yra ta®
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropračtor

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

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va- 
kai'e. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Jus jld
Galite Būti Išgydytas

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

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers ;;

Ofisas / ;
1112-1114 Milwaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hattenpttn ir Glantz Banko

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

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

ju, odos ir šlapumo ligų.
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Lietuvių Kaieiiiiose.'
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kas. Kini. ši Imkis per pamoks
lą pasakė: “Nieks negimsta, 
nieks nemiršta, o kunigas be 
pinigų negali būti; jei neduo
site pinigų ir nesutaisysite

“Munis nereikia tavęs, 
žu gausime geresnį 
lienė moteris.

ma-

Pranešimai
III I !»>■ ■

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

ar kviečia.

IŠRENDAVŪJIMUI PARDAVIMUI MORIGECIAI -PASKOLOS

dundėj

RENDON flatas, 6 kambarių,
nąujausį įtaisymai.

Pigiai.

PARDAVIMUI grosernė; senas ir 
išdirbtas biznis. Parsiduoda daug 
užtektinai rūkytos mėsos. Pardavi
mo priežastis važiuoju į kitą mies
to.

4122 So. Honorc St.

Skundžiasi kunigėliai, kad 
jau po savaitę būna be mišių, 
nes nieks neužperka Kun. Ši
leikis nelaikąs mišių be 15 li-r 
lų, bet yra kunigai, ką laiko 
už tiek, kiek jiems duoda.

Bugeliškis pasakė, kad Upy
tės bažnyčioj klebonauja žmo-j 
gus visa širdžių atsidavęs len
kams. Kartą atėjo pas jį mote
ris, kuri galėjo kalbėti lenkis-1 
kai; po trijų valandų pasikal-Į 
bčjimo kunigas pasakė: 
kalbėjau kaip su tikra 
na”. Kunigas turi 
kalbantį lenkiškai 
dos dėl vieno, l>et 
evangeliją skaito
Būgailiškio su kunigu pasika] 
bejimas davė suprast, kad ku 
nigas nėra 
tuviais. Jis 
Amerikos

Geras pavyzdys jauniesiems 
ir suaugusiems.

M J. Kiro trumpa biografija.
moti-1 
gerai ivieną

kalvį.
kas nedelia»

Lietuvių tarpe yra tai retas 
Ho- dalykas pasiekti aukšto biznio 

laipsnį. Net dabar, kuomet lie
tuviai ima labiau apsiprasti su 
Amerikos sąlygomis, toks pasi
sekimas yra ir pavydėtinas ir pa
vyzdys ypač jauniesiems, kurie 
siekia ekonominės gerovės.

Užtat trumpa p. M. J. Kiro

už interesuota s lie»; 
nieko nežinąs apie 
lietuviu bažnyčias,! 
gerai žinąs apie!

Amerikos lenkų bažnyčias, .lis 
bara Amerikos darbininkus, 
kad jie streikuoja ir reikalau
ja didesnės mokėsiies. Pasak 
kunigo, Amerikos darbininkai 
vietoj $1 turėtų dirbti už du 
doleriu, tai visada butų darbo. 
Kunigėlis esąs be tvarkos ir

skaityti nevienam. Mykolas J. 
Kiras yra pirmininkas M- J. Ki-

Esąi, via gerų 'kunigų, bet yra
latrų, girtuoklių. Su mergi-

ša net ir per valgomąją, kai Ko
kius piemenis.

Per mišias “tėvo“ 
pucino baisiai Ihiyc 
kai kurie žmonės.

su pavei 
bedievius

porte. Ta firma yra padariusi 
real estate srityje per paskuti
nius metus už milidnus dolerių 
vertės biznio Lietuvių tarpe Chi
cagoje.

M. J. Kiras yra plačiai šian
dieną žinomas ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir amerikonų ir tarp 
kitų žmonių.

Jo biografija rodo kiekvie
nam. ką gali padaryti stipri va
lia ir darbo nebijojimas.

1907 metais atvyko Amerikon 
Kapucinas berniukas, palikęs Lie

tuvoje, Panevėžio apskrityje, Ju- 
' tainiii kaime, linksirtius tėvo na
mus ir skaitlingą brolių ir sese- 

*rų šeimyną. Kaip ir daugeliui 
Amerika jam buvo pasakingų 
sapnų — svajonių šalis.

nepaiso Kol iš New Yorko jis pateko

ilmp. Corp,, kurios tikslas yra 
inti gerus ir patogius* na- 

us visokio luomo žmonėms. 
Nuo to laiko p. Kiro b vė jau yra 

tačiusi namų per milioną do- 
įlerių vertės. Dabartiniu laiku 
rengiasi statyti 10 naujų 2 auk
štų muro namų, kurių vertė bus 

ie $150,000.
19 metų praėjo nuo tos dienos, 

kuomet 15 metų berniukas išli- 
i.š traukinio Chicagoje Illinois 

1 stoties. Milžino miesto 
imas, tūkstantinis m'inios

kšmas, milžiniški namai ir 
Amerikos svetima galybė 

nlde tuomet didelių išgąsčių 
na berniuką, be prietelių vie- 

Koks didelis skirtumas da- 
. Iš bailaus, nedrąsaus ber- 
ko nebeliko nieko. Dabar jo 

etoje stovi prieš mus, ramus, 
energingos išvaizdos, stiprus vy
ras, savo stiprybę vartojąs žmo
nių labui.

12 metų tiktai tepraėjo, kaip 
nežinomas užsispirėlis apsigink
lavęs jaunyste ir pasirižymru, į- 
sistcigė mažą “real estate’ biz- 
nelį ant Auburn ir 35-tos g-vės 
Dabar turėdamas nuosavą įstai
gą 3335 South Halsted St. 
viena iš didžiausių ir gražiausių 
“real estate“ biznių Chicagoje 
M. J. Kiras yra žinomas ir ger
biamas ne tik Lietuvių tarpe, bet 
ir svetimtaučių, šiandieną jis 
turi santykių su daugeliu Ameri
koj įstaigų, ir visur jo vardas 
kelia pasitikėjimą.

Mykolo J. Kiro pasisekimas 
turėtų būti pavyzdys visiems, 
ypač lietuviams; tie, kurie būda
mi drąsių norų, juos su pasiryži
mu, ištverme ir darbu, visuomet 
savo tikslą pasieks.

visa

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
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

norinti gauti “NaujienasVisi 
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 mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

5138 S. Kelare Avė.

JIESKO DARBO
PAJ IEŠKAU darbo kaipo siuvėjas 

prie moteriškų darbų, esmu 
rus tame darbe.

Atsišaukite
ONA BALČIŪNAITĖ 
9824 Avė. L. E. Side 

Chicago, III.

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė, kampinė. Visokių tautų apgy
venta. Biznis senas ir išdirbtas. 
Rcnda pigi Listą galima gauti ant 
kiek tik nori. Pardavimo priežas
tis paliesit ant vietos.

Naujienų Skyrius,
3210 S. Halsted St., No. 187.

F—......................
ANTRI MARGIČIAI

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

Room 1515.
II So. La Šalie St. 

k----- , ___________________ /

prity-
GROJIKU V pianų bargenas. Gro- 

jiklis pianas su benčiumi ir muzikos 
voleliais, kaina

$110
Turi būt parduotas prieš lapkričio 16. 
3323 Lincoln Avė. net. Belmont Avė. 

Klauskite M r. Vitak’s piano.

/"■ --------------------------------------
Mes skoliname pinigus ant 6% 
metams ant visokių aktyviškų sta- 
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. Be pasivė- 
linimų, Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 S. La Šalie St., Randolph 2124

140.5 Roanoke Bldg.

MOKYKLOS

iko: šia ju- 
baIšnokite už

1 > r i d g e po r tą p r i si e j o 
daug visokių vargų, 
Mykoliukas tuomet 

angliškai. nei rašyti

Žmonės pasišlykštėji 
ko pamokslu. Jaunieji 
jo šukavimu; jie esą 
lenkia Amerikos lietuvių jau- (pergyventi 
nuomenę. nes jaunas

Bugailiškis papasakojo šposą, nemokėjo
kurį jam papasakojo jo brole- nei skaityti, neturėjo nei gimi- 
liai: nių, nei prietelių ir viskas rodos

Kuomet Lietuvos Taryba pa-! buvo prieš jį. šiaip taip pasisp-

mybę 
tverti

Lietuvos nepriklauso- kė gauti vietą kepykloj už $4.00 
buvo duoti 
parapijų 
parapijos 
visus

Čia parsidėjo jo ka-
komitetus.; nėra.
prabaštėlis Kiekvienas atliekamas skati- 

savo parapijų- kas, kiekvieno vakaro liuosa va- 
jislandu ėjo tam, kad pramokti r^i- 

ir prakalbę- što ir angliškos kalbos; jo vien
mečiai juokėsi, praleisdami lai- 

nepriguįminga ką ten, kur praleidžia tie, kurie

sušaukė
nis susirinkiman į bažnyčia.
užsilipo augščiau
jo:

“Lietuvą yra
ir reikia išrinkti parapijos ko-,nieko gyvenime nepadaro, 
mitetas. Aš busiu pirmininku' Savoms jiegoms ir prie sun- 
to komiteto, tik dūrinkite skait- kiaušių aplinkybių besimokyda- 
lių narių.“ Komendorius 
reiškė:
tis parapijos komiteto pirmi- kyklą.
ninku, nes nesi išrinktu.“ IL- , 
bonas su delnu uždarė jam 
burna: — Nesikišk čionai!

Parapijonai užpyko ir mitin
gas paįro. Klebonas neturėda
mas instrukcijų, surado kek\ 
tą žmonių ir pasiuntė juos j 
Vilnių instrukcijų parvežti. Nu
vykus į Vilnių, naliagai atsira-i

2121

L. J. S. Lyga rengia draugišką pa
silinksminimo vakarėlį subatos vaka
re, lapkričio 15 d. Fellowship House 
salėj, 831 W. 33rd PI. ir Halsted St. limRg gyvenime, 
žada būti be kitko trumpas muzika
lus programėlis. Visi lygiečiai, jų 
draugai bei ąyinpatizuojantys lygie- 
čiams maloniai kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 8 v. v. — Komitetas.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė, tabako ir visokių smulkių 
daiktų. Biznis išdirbtas. Prie
žastį patirsite ant vietos.

10701 So. State St.

Požėlos-Bancevičiaus rislynėms 
(kurios įvyks lapkričio 11 diena 
“Mildos” teatre, 3110 So. Halsted 
St.) tikietai jau parsiduoda “Mil
dos” teatre ir “Naujienose".

Pabaigtuvių repeticijos įvyks pil4 
niadieny, lapkričio 1.0 d.. M. Dun
dulienės bute, 1258 N. VVood St. 
Visi lošėjai malonėkite susirinkti 
lonėkite susirinkti ; p(.i anty! 
kai S vai. vakaro. —Komitetas.

Keistučio Kiiubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks antradienį, Lapkri- 
čio-Nov. 11 d., 1924, McKinley Park, 
knygyno kambaryje, 39 ir Westem 
Blvd. 8 vai. vak.

Visi Dramos Skyriaus nariai malo
nėsite susirinkti, nes turime užbaigti 
visus įvykusių vakarą reikalus, taip
gi Kiiubo nariai kurie norite veikti 
Dramos 
kyli.

Skyriuje malonėkite atsilan- 
Nut. rast. S. Dambrauskas.

of Lake. — Amerikos Lietu-Town
vių Piliečių ir Ndhių savininkų Kliu- 
bo susirinkimas įvyks panedėlyj, lap
kričio 10 d., 8 vai vak., šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje.

Visi nariai malonėkite atvykti.
— Sekr. Vinckcvičius.

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU brolio Kazimiero 

Keistučio; paeina iš Lietuvos Kir
šų kaimo, Telšių parapijos. Girdė
jau, kad randasi apie St. l.ouis, 
Mo., anglių mainose. Meldžiu atsi
liepti ai’ kas žino pranešti. Paieš
ko jo brolis, Juozas Krist utis 
Oneida Hotel, Rhinelander, VVis.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

Reikalaujame keletos gerų, iš
tikimų, vyrų ir moterų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdieną, 
arba keletą dienų kas savaitė.

Jus galite atlikti šį darbą la
bai lengvai, be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. La
bai geras pelnas. Puikus paki- 

Geriausia pro
ga išsiauklėjimui savęs užsiėmi
me prekybos reikalais ir likti 
sau ir publikai gerbiamu, nau
dingu ir godojamu žmogum. At
sišaukite greitai nuo 9 vai. iš ry
to iki 1-mai po pietų. Utarninko 
vakarais: nuo 6-šių iki 8 vakare. 
Klauskite:

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus vedėjo 

Room 849,
First National Bank Bldg. 

68 W. Monroe St. 
Chicago, 111.

BARBERIAI, čia yra proga įsi
gyti gerų biznį. Parsiduoda 2 krės
lų barbernč. pigiai arba mainysiu 
ant automobilio ar loto. Pardavi
mo priežastis — nesu patyręs to 
amato.

Barbeme 3653 S. \Vallace Si.
Savininkas 3231 S. Union Avė.

Tel. Boulevard 7931

PARSIDUODA grosemė ir bu- 
černė, už labai pigią kainą. Prie
žastis pardavimo turiu du biz
niu.

J. B.
821 W. 31 th St.

PARDAVIMUI bučernės Ice 
Box ir geros kaladės, labai geri 
daiktai. Nupirksit pigiai. Kreip
kitės į Naujienų Skyrių^ 
3210 So. Halsted St. No. 180

REIKIA vyrų dešrų Rimšėj ų, 
taipgi merginų dėl suraišiojimo 
dešrų. Atsišaukite tuojau. Time- 
keeper.

LOUIS PFAELZER & SON 
3927 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė maišytų tautų apgyventoj 
vietoj. Daro gerą biznį. Parda
vimo priesastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite:

1810 So. Peoria St.

NAMM-2EME

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų virėją, $30 į sa- 
į savaitę, 
į savaitę, 
i savaitę. 

Veiterką, $18 į savaitę. Janitorką, 
,"er mašinų 

Taipgi

vaitę. Indų plovėją, $18
Dirbtuvės merginų, $18 
J virtuvę merginą, $18 Y “ * ' * * "
$55 į mėnesį. Prie poxv 
operatorkų, $22 j savaitę, 
turime ir daugiau vietą.
South Park Employment Agency 

1191 S. Halsted St.

TURĖKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1060 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

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

Atdara nedelioj ir vakarais.........-.. .. J

REIKIA ŪARBININK

PARDAVIMUI arba rendon na
mas So. Side, nauja 6 kambarių 
cottage, P/2 augšto, galima pada
ryti 2 flatu, cementiniu pamalu, 
furnace šildomas, penai valgomas 
kambarys, bufetas, 7 pėdų skie
pus, nereikia agentų; kaina $6500, 
cash $1000.

M. K. Mitchell, 5923 S. Robey St.
Tel. Diverse” 197f

VYRŲ

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W, Madison, Chicago, III.
Phnne Seeley 164.3

M. E. HUTFILZ, Manager
------------------------------------ ------ - -

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

MOLER BARRER COLLEGE
105 S. Wells St.. Chicago, III.

500 BEAUTY OPERA
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pajęal sutartį.

THE WENZEL WAY
177 State St., Room 306 

State 1887l *

Į šešias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; pritaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietkų.

SNOW COLLEGE 
M. Johnson Managcr 

159 N. State Si., Room 1622

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corner 31st and So. Halsted Street s

narių.“ Komendorius už- mas Mykoliukas tapo jaunu My- 
Klebone, negali vadin- kolų ir ėmė lankyti vakarinę mo- 

Dienomis dirbo sunkų 
Kle- darbą, fabrikose, stockyarduose, 

kur pakliuvo. Metus pasisekė 
mokintis Highland Park College, 
Dės Moines, Iowa. Po to moki
nosi Valparaiso Universitete. 
Tuom laiku jau jis tiek buvo 
pažengęs anglų kalboje, kad dir
bo jau nebe prasta juoda darbą.

1912 metais jis vedė p-ę Sagz- 
do ant žuvų turgaus. Jie klau-^žiutę iš South Ghicagos. Naujo 
minėja: kur yra L. * 
kelis nemokėdamas 
pasakė: “i la ryba, i ta ryba“ čiau 
(ir la žuvis). Pasiuntiniai pri-;pasisekimu.
pirko “rybų“ (žuvų), kad pats'tais jis žengia iš 
klebonas pasiskirtų iš jų in
strukcijų.

No. 2121. Džiaugsies siuvant — 
džiaugsies dėvėjant. Ilgai dėvėsi, 
trumpai siusi.

Būtinai pasisiūdink ją tuojaus.
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 

40 ir 42 colių per krutinę. 36 mierai

J IEŠKAU Leono Valantino, paeina 
iš Rąseinių valsčiaus iš dvaro Dovai- 
navo. Girdėjau, kad gyvena Chica
goj. Turiu labai svarbių reikalų. 
Meldžiu atsišaukti, 2 lubos.

MATEUŠAS KEPURAITIS, 
941 W. 34 St., Chicago, III.

REIKALINGAS Hat jenitoriaus 
pagelbininkas, turi suprasti visą 
janitoriaus darbą. Unijos mokestis. 
Turi bu t nevedęs. Duosiu ruimą " 
.valgį.

ir

kęs Lietuvą, 
ir pagyvenęs 
žada keliauti

taryba. Palio- gyvenimo nauji reikalavimai 
lietuviškai vertė ji dar stipriau siekti ankš- 

Pasiryžimas ėjo kartu su 
Kaip kokiais laip- 

i “insurance,” 
“bončių,” ir “real estate agentis- 
tes,” į nuosavą real estate bizni, 
kuri įsisteigė ant 35-tos ir AU-( 
burn gatvių.

Pradžioje menkoje vietoje su 
mažais pinigais tik per sunkų

Užiaių|esi aplan- 
Sugryžo sveikas 
kelis metus vėl 
Lietuvon, kad

parvešti naujų f Amerikos lietu- darbą ir nuolatinį įsitempimą 
vrams žinių. —Reporteris,

inr

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėidieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

nešė kas metas pelną. 1914 me
tais jau jis yra priverstas keltis 
į didesnę vietą ant Halsted. Teig
si ngas patarnavimas, asmeniš
kas geras vardas augino jo įstai- 

1 gą taip, kad pabaigoje 1914 me
tų jis persikėlė į nuosavą trijų 
aukštu narna ant 3335 So. Ilal- 
sted St., kur ir dabar jo įstaiga 
tebėra. 1922 metais jis suorga
nizavo M. J. Kiras Real Estate

F. LOKI S, 
1.1139 S. Vernon Avė.

Imkit Cottage Grove Avė. karus 
111 St. eikit 1 blokų į vakarus 
¥> bloko į pietus

PARDAVIMUI 7’^2 akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 
1 mylia nuo miesto rubežiaus, ge
ras juodžemis, augšta apielinkė, 
.*1001) cash, kitus išmokėjimais.

NAUJIENOS,
173J) S. Halsted St., Box 397

iki
ir

PAJIEŠKAU Liudviko, Vaclovo ir 
Kazimiero Raubij, iš Lietuvos paeina 
nuo Jauniškio, Kražių parapijos, Ra
seinių ap., pirma gyveno Roselande. 

reikia 3 yardų 36 arba 45 colių ma-, turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi- 
terijos, yardo skirtingos materijos šaukti pas 
apikakliui ir 414 yardo stugelių ap- 
siuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš ' r 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.
CNAUJIEN0S Patter7 W

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

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

JUSTINA VAIČIŪNIENĖ
1037 W. 20 PI

REIKIA vyru sand hand rakan
dą dirbtuvei), 60c. į valandą. Pa- 
siuntinėjimui vyrą, $27.50 į savaitę. 
Prie sunkią darbą, $30 į savaitę. 
Automobilių viršų trimuotojų, $35 
į savaitę. Janitorių, $110 į mėnesį. 
Darbininkų, 50 centą į valandų. 
Inžinierių, $35 į savaitę. Mašinistų, 
80c. į valandų. PeČkurių, $30 į sa
vaitę. Prie virtuvės vyrų, $23 į 
savaitę. Taipgi turime daug kitą 
vietų.
South Park Employment Agency 

4191 S. Halsted St.

PARDAVIMUI lotas, už $200 pi
nigais nupirksite lotą prie 63 St. 
Randasi biznio vietoje. Paimsiu 
išmokėjimais po $20 į mėnesį. Tu
riu varduoti ši mėnesi.

Naujienos. 1739 S. Halsted St. 
Box 594

MAN REIKIA mažos 10 arba 20 
akrų fanuos, kur nors mainais i 
namo prapertę Chicagoje. Mano 
prapertė randasi geroje vietoje. Ką 
jus turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Box 593

—.....  ............ . *
Anglu Kalta 

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
—.... .—— 11...••

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

— ............— <
Į E R B. Naujienų skal
iji tytojoa lt skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalai* 
pjti | tas sankrovas, kurio*

•' tkeibiaai Naujienose >

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkui samdom’. J. J. Dunne 
Roofing ,Co.» 3411-12 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114. ■V1’.

Automobiliu Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

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

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės, darbas pastovus, gera mokestis, 
atsišaukit tuojaus nevėliaus kaip utar- 
ninke iki pietų, nes reikia tuoj išva
žiuoti, matykit

MR. NAMON,
2418 W. Marųuette Rd., arti Westein

• Avė., Tel. Prospect 8678

PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinė bungalow. Naujausi įtaisy
mai. Viskas gerame stovyje.

2545 W. 45th St.

— kreipkitės.
AUTOMOBILE PAINTING

SHOP
Prop. Joseph W. Ažukas 

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

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
i stiklus ir t. t.

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

REIKALINGAS barberys, 
jaunas, turi gerai suprati savo 
amatą. ' 1

Atsišaukite
5857 S. Kedzie Avė.

I

RAKANDAI
PARDAVIMUI 

PHOTO STUDIO 
Modemiška Studio pardavimui, 
nis gerai išdirptas. Dienos ir 

, t ros Šviesos. Arti Chicagos. 
davimo priežastis — liga.

Kreipkitės į 
“Naujienas”

1739 So. Halsted St., Box 592

Biz- 
elek- 
Par-

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

MŪRINIS bizniavas namas aut j 
Bridgeporto; storas 5—5y-6 ruimu, 
garažas dėl dviejų mašinų. Savi-j 
ninkas mainys ant hile kokio biz
nio — mažesnio namo ar fanuos. 
I’arduoda savininkas.

3231 S. Union Avė.
Tel. Boulevard 7931 i

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis naujas kampinis namas, 6—6 
ruimus, karštu vandeniu šildomas; 
sun parlor, stikliniai porčiai, kie-, 
to medžio trimingai; mūrinis 2 ka-: 
rų garažas. Visi vėliausios mados 
įtaisymai. Parduosiu Už labai priei
namą kainą. Pardavimo priežastį 
patirsit vietoj. i

4458 S. Sawyer Avė.

AR TURI AUTOMOBILIŲ?
Yra gera proga išmainyti ant 
gero loto.

| J. SENKUS & CO.
I 809 W. 69 St.
I Tel. Normai 4400

The

HUFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910 .

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis i Kolegiją i dvyliką 
mėnesiu, ik

1537 N. Robey St.
(Netoli Mihvaukee Avė).


