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Bandė nužudyt Bri
tu armijos vada

Ispanii karalius — išda
vikas, sako Ibanez

Garsus rašytojas kaltina Alfon
są de! baisaus ispanu kariuo
menės žlugimo Morokkoj

Kanados provincija įveda 
plakimo bausmę

I
Danai nori gaut 40mil. paskolos
Bandė nužudyt Egipto Japonija nenori nutraukt 

Britu armijos vada derybp si! Rusais
Gen. Stack su adjutantu pavo

jingai sužeisti; puojikai pa
bėgo nesuimti

KAIRAS, Egiptas, lapkr. '19. 
šiandie čia bandyta nužudy

ti Britu armijos Egipte ko- 
mandorius gen. maj. S i r Lee 
Stack. Važiuojant jam su ad
jutantu ('ampbell’iu automobi
liu, buvo paleista i juos bom
ba. po to keliolika šūvių iš re
volverių.. Bomba užgavo auto
mobili, bet nesprogo, šaudimu 
gi iš revolverių gen. Stack bu
vo kliudytas Į pilvą, Į ranką ir 
koją; adjutantui Campbeirui 
kulipka palaikė jįpitineii^ jų 
šoferis taipjau kliudytas į ran
ką ir koją. Komnndorlans pa
dėtis pavojinga.

Puolime dalyvavo trys ar ke
turi vyriškiai, kurie po pasikė
sinimo sėdo i laukianti jų au
tomobilį ir paspruko.

Ministeris Jošizava bus instruk
tuotas derėtis toliau su so
vietą ambasadorių Kinams

TOKIO, Japonija, lapkr. 19.
(Jautomis informaci jomis 

Japonijos valdžia nutarus in
struktuoti savo ministerį Pe
kinui, Jošizava, kad jis tęstų 
toliau derybas su Rusais, jei 
tik bus susitaikyta pagrindi
niais klausimais. Kabinetas 
esąs tos nuomonės, kad dery
bos su Rusais negalį būt nu
trauktos dėl to tik. kad mi n ta
leris Jošizava nesutinka su 
sevif tų ambasadorium Kara- 
ebanu kai kuriais detaliais.

Pilietinis karas Kinuose

PARYŽIUS. lapkr. 19.
Garsus ispanų rašytojas Vicen- 
te Blasco ibanez išleido Eran- 
cijoį, Anglijoj ir Jungtinėse 
Valstijose manifestą .šimto 
pu lapių pamfletą, kur jis 
keltina Ispanijos karalių Al
fonsą, kaipo asmeniniai atsa
kom ngą <k I to, kad ispanų ka
riuomenė buvo baisiai sumuš
ta ties Annualu, Morokkoj, 
1921 melais. kur generolas 
Silvestre ir keli tūkstančiai is
panų kareivių buvo išskersti 
ir irk1 jaučiai kilti maurų ne
laisvėn paimta.

Ibanez taipjau kaltina 
karalių Alfonsą <1(4 išdavi
mo franeuzų tuo, kad didžioją 
kare metais suteikdavęs slap-« 
tų informacijų vokiečiams.

Ibanez kaltina karalių dėl 
rašyme generolui Silvestre laiš
ko, įsakydamas Morokkos ar
mijos vadui '‘daryli, kaip aš 
liepiu,” pridurdamas: “Nežiū
rėk karo m misterio duodamų
instrukcijų, jis pusgalvis.“

Generolas Silvestre nepabo
jo karo minirterio instrukcijų. 
— sako Ibanez, žygiavo prie
kin. Jis buvo .maurų apsiaus
tas ir visa jo armija išnaikin
ta.

Del išdavimo franeuzų, Iba- 
nez sako, kad karalius Alfon
sas, kurs girdavos esąs francu- 
zofilas, vieną kartą kalbėjęsis

Paskelbta nauja militarinė val
džia, nepriklausoma nuo Pe
kino

sti Erancijos militariu attache 
apie karo padėtį. Kai po to 
ITuncuzai susekę slapią Vokie
tijos kodą, pasirodę, kad vo
kiečių agentas buvo žodis į žo
di pranešęs visa, ką franeuzų

Kanados provincija įveda 
'plakimo bausmę .

Rykštėmis bus baudžiami spe
cialiai nusikaltėliai — nar
kotinių vaistų prekiautojai

VICTOR1A, B. C., lapkr. 19.
Legislatura priėmė įstaty

mą, kuriuo leidžiama asmenis, 
sugautus prekiaujant narkoti
kais, bausti plakimu. Legisla- 
turos narys Mrs. Mary Smith, 
kalbėdama už priėmimą lo
kio įstatymo, ypatingai pabrė
žė, kad tokia bausme turinčios 
būt baudžiamos ir nusikalto
sios moterys: kas. girdi, tin
ka vyrams, tinka ir moterims.

TIENTSINAS. Kinai, lapkr. 
19. — Dalykų padėtis pilieti
nio karo t; riejamuose Kinuose 
pasidarė dar painesnė. Iš 1 lu
peli provincijos vado Vu Čan- 
go gauta žinių, kad tapus pa
skelbta militarinė valdžia, ne
priklausoma nuo Pekino. Pro
klamaciją pasirašę visi Jangce 
upės kariniai vyresni ūkai.

Šalininkai buvusio premjero 
Či-Džui, kurs taikomas į Kinų 
prezidento suolą, šiandie pa
reiškė. kad, išskiriant du, visi 
kiti pasirašiusieji proklamaci
ją apie įsteigimą militarinės 
valdžios pasižadėję jį reni Ii.

SAULĖS UŽTEMIMAS BUS 
SAUSIO 24 DIENĄ

attache buvo pasakęs karaliui. 
Po kiek laiko franeuzu attache, 
dėl išbandvmo, davės karaliui 
Alfonsui informacijų, kurios 
neturėjusios jokio pamato. Po 
<elių valandų ir tas buvę Vo
kietijos ambasadoriaus praneš- 
a Berlinui.

Ibanezo pamfletas . pavardyta 
“Numušk iiolasai Alfonsas.”

Anglija prašo dar neju
dinti T, S. protokolo

Spėjama Britus norint nusi
ginklavimo konferencijos su
šaukimą atidėti 1926 me
tams

Danija nori 40 milionų

Ta ja paskola turėtų būt stabi
lizuota Danijos pinigų vertė

KOPENHAGA, Danija, lapk. 
19. Valdžia įnešė parlamen- 
tan sumanymo projektą Dani
jos pinigų vertei stabilizuoti. 
Premjeras Stauning savo su
manyme proponuoja gauti 
Jungtinėse Valstijose 40 mi- 
lionų dolerių paskolos. Pinigai 
turėtų būti pavesti Danijos 
Valstybės Banko dispozicijai 
kaipo specialė rezervą.

PASKENDO LAIVAS

BOSTON, Mass., lapkr. 18. —- 
Jūrėse, penkias mylias nuo Pal- 
lock Rip švyturio, paskendo pa
kraščių prekybos škuneris Re- 
becca G. VVhilIdin. Kapitonas 
Benjamin ir keturi įgulos žmo
nės buvo garlaivio Kent išgelbė
ti. '.

Ateinančio sausio \ mėnesio 
‘2 1 dieni) įvyks saules užtemi
mas. kurs Jungtinėse Valsti- 

j()5e tam tikrose vietose bus 
pilnas, kitur tik dalinis.

Pilnas saulės užtemimas bus 
matomas pradedant nuo Buf- 
falo per keletą rytinių valsti
jų. Ne\v Yorko mieste pilnas 
užtemimas bus matomas tik 
Bronx’o apygardoj, kitose mie
sto dalyse nepilnas.

Chicago j bus matomas tik 
dalinis užtemimas, — jei apla
mai bus matomas, kadangi tuo 
metų laiku saulė ir taip ne per 
dažnai mėgsta savo skaistų 
veidą rodyti, v •/
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TURTINGAS FARMERYS 
EINA VISAM AMŽIUI 

KALĖTI .

EDWARDSVILLE, Ilk. lap
kričio 19. — Turtingas High- 
lando farmerys Em.il Fricker, 
44 metų, liko pasmerktas vi
sam amžiui kalėti. Jis buvo 
kaltinamas dėl užmušimo bu
vusio savo darbininko Roberto 
Kehrli.

ŽENEVA, Šveicarija, lapkr. 
19. Tautų Sąjungos sekre- 
lariatas šiandie o f'i v iii I i <1 i pa
skelbė. kad Didžioji Britanija 

prašau Ii, idant Ženevoj priim
to urbi t racijos ir nusiginklavi
mo protokolo klausimas nebū
tų judinamas busimoj tautų 
sąjungos tarybos sesijoj, kuri 
įvyks Romoj gruodžio <8.

Ofieialėse sferose čia mano
ma, kad šis Britų žingsnis 
reiškiąs ne ką kitą, kaip norą 
atidėti nuskink Javinio konfe
renciją 1926 metams, o gal būt 
dar ir norą, kad patsai tas 
protokolas butų išnaujo per
žiūrėtas ateinančiame tautų 
sąjungos susirinkime.

Meksiko! ulmušta jungt.
VALSTIJŲ PILIETIS

\V ASUINOTONAS, lapkr. 19. 
— Amerikos konsulo 'McEno- 
lly pranešimu, lapkričio 16 die
ną Guanacevy, Durango 'vals
tijoj. Meksikoj, tapęs nušautas 
Jungtinių Valstijų pilietis Paul 
Meer, dirbęs Penolės Kasyklų 
kompan i j a i. Pi kta d avi s nesu- 
imtas. . ;

TEKĄS VALSTIJOS GUBERNATORIUS

MRS. AURIAM KERGI ’SON
kuri pastaraisiais rinkimais ta jo išrinkta Texas valstijos gu
bernatorium. Ji laimėjo toli p r 100,000 baisų daugiau nei 
jo? oponentas, rcpublikonų kandidatas. Poni Eergusonienė 
ėjo demokratų tikielu.

\Vyomingo valstija taipjau savo vadovu išsirinko mo
terį, Mrs, Nellie Ross. Tai piruos moterys, kurios Jungtinė
se Valstijose užims tokias auk .tas vietas.

Portugalijos valdžiai pa
reikšta nepasitikėjimo
USA BONAS. Portugalija, 

lapkr. 19. Portugalijos pa r-į 
lamentas 16 balsais prieš 13 
pareiškė nepasitikėjimo val
džia. ' ’ ’

M

Trockis vėl gauna vėjo
Komunistų vadai kalitna jį dėl 

kraipymo faktu ir darkymo 
“leninizmo principų”

MASKVA, lapkr. 19. — Karo 
Komisaras Trockis vėl gavo pi
pirų nuo .savo draugų — nuo ko

Premjeras Gaspard šiandie 
pu pietų vyks pas respublikos 
prezidentą pasitarti dėl poli
tinės situacijos.

munistų partijos lyderių. Kalti
na jį, kad jis savo naujoj kny
goj, pavaidytoj “Devyniolika 
septynioliktieji metai,” iškraipąs 
faktus, ne taip pristatąs santy
kius tarp Lenino ir komunistų

“šv. Patriko įpėdinis” 
mirė

BELEAS TAS, Airija, lapkr. 
19. — Armagh’e mirė Airijos 
primatas, kardinolas Michael 
Logue, vadinamas “švento Pat
riko įpėdiniu.” sulaukęs • 84 
metų.

Chicago ir apielinkė.— Niauk
stosi; nedidelė atmaina tempe
ratūroj; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra vidutinei 
siekė 13° F.

šiandie saulė teka 6:44. lei
džiasi 1:27 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 19 <1., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų . . M.64 
Belgijos, 100 frankų ........... $4.82
Danijos 100 kronų ....?.......... .$17.58
Italijos, 100 lirų ................... $4.84
Francijos, 100 frankų............. $5.26
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.80
Olandijos, 100 markių .... $40.12 
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų .................$26.82
Šveicarijos, 100 frankų .......  $19.29

Lietuvos Pinigą Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ................... '........ $5.50
100 litų .......................... .’........... 10.50
200 litų .............r./..............   20.75
300 litų ............  31.00
400 litu ...................   41.25
500 litų ..... ..................... ...........
600 litu ...................................... 61.75
700 litų ..........  72.00
800 litu ................. ?..........  82.25

♦900 litų .............................  92.50
1000 litų ......................................  102.75

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 
centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų —• dar 50 
centų daugiau.

partijos, kaip jie tikrai kad bu
vę Spalių revoliucijos išvaka- 
riais.

Prikiša Trockini daug dalykų. 
Kaltina jį, kad sulaužęs duotus 
praeitų metų kongresui prižadė
jimus nebeveikti nieko priešin
ga cen tralini a m komunistų par
tijos komitetui. Kaltina jį, kad 
savo knygoj jis bandąs “leniniz
mą” pakeisti nuosavais princi
pais, kuriuos komunistų lyderiai 
vadina “trockizmu” ir kurio iš 
tikrųjų esą niekas kita, kaip 
grynai menševfstinės idėjos. Jie 
kaltina Trockį, kad jis norįs vėl 
išaukti partijoj suirutę atnau
jindamas ginčus, kurie šiuo me
tu esh begalo žalingi komunizmo 
reikalui.

Išklauso komisaru tarvbos vi- 
ce-pirmininko Kamonevo prane
šimo, partijos nariai priėmė re- 
zoliucijt), kuriu reikalauja, kad 
eeuti’alinis komitetas pavartotu 

energingų ir griežtu priemonių 
ir neleistų, kad “pagrindines 
bolševizmo idėjos butų klaidin
gai pristatomos*kt'i^u'ustų par
tijos vardu.”

Illinois vid. mokyklų mo
kytoju 1 suvažiavimas

URBANA, Ilk, lapkf. 19. —į 
Rytoj čia prasidės Illinois val
stijos vidurinių mokyklų (high 
schools) mokytojų metinis su
važiavimas. Laukiama, kad 
suvažiavime dalyvaus keletas 
tuksiančių mokytojų. Posė-. 
džiai bus laikomi Illinois Uni
versiteto salėj. I

Kartu įvyks ir ketvirta vi
suotinu valstijos vidurinių mo
kyklų spaudos asociacijos kon
ferencija, kurioj žada daly
vauti r trys šimtai vidurinių 
mokyklų laikraščių -redakfo-

Darbo Laukas
Tekstilės darbininkams maži

nama alga
_ ______________ ♦

WATERVILLE, Me.. lapkr. 
19. Lockwoo<i kompanija 
paskelbė, kad visuose* jos teks
tilės fabrikuose sumažinama 
darbininkams alga 10 nuoš. 
Tas algų sumažinimas palies 
apie 1000 darbininkų.

3 MOTERYS UŽSIMUŠĖ

LEN1NGTON, Ky., lapkr. 19.
Trys moterys buvo užmuš

tos, ketvirta pavojingai sužeis
ta jų automobiliui nusiritus 
nuo vieškelio i Litlle Eagle 
upeli.

Mirė “mūviu” gamintojas

HOLLYWOOD, Gal., lapkr. 
19. Thomas H. Ince, žino
mas Amerikos krulamųjų pa
veiksiu gamintojas, mirė šį ry
tą širdies liga.

KARIUOMENĖ PRIEŠ STREI
KUOJANČIUS CUKRAUS 

DARBININKUS

HAVANA, Kuba, lapkr. 19.
Valdžia pasiuntė būrius ka

riuomenės saugoti devynius 
cukraus fabrikus (’amaguey 
provincijoj, kurių darbininkai 
streikuoja, reikalaudami jų 
unijos pripažinimo.

SUĖMĖ LENKU VYRU NUO 
» KAREIVYBĖS VADUO-

TOJUS

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
27. Žvalgybos tapo areštuo
tas paskilbęs kaipo milionie- 
rius Valteras Fuchs, jo suims 
ir dar septyniasdešimt kitų as
menų, kaltinamų, kad jie ne
teisėtu budu gaudavę jau
niems lenkų vyrams paliuosa- 
vima nuo kariuomenės tarny
bos. Tarp areštuotųjų yra ka
rininkų, kaip pav. pulkininką^ 
Zaplaninski. Sakoma, kad tuo 
budu daugiau nei 490 jaunų 
vyrų ištrukę nuo kareiviavimo.

Maištininku organizacija 
Vilniaus krašte

V1LNHYS, spalio 18 [J..Ž . 
Lenkų policija Lydos apskrity 
susekė atskirą maištininku or
ganizaciją, kuri turėjo tikslą 
atidalinti nuo Lenkijos Lydos 
apskritį. Suimta 100 kaltina
mų valstiečių.

Kaimiečiai iš vietos kaimų. 
Jie palaikė ryšius su maišti
ninkų grupėmis buvusiomis Ly
dos miškuose. Lenkų tardyto
jai tvirtina, kad suimtieji val
stiečiai pranešinėdavo tarybų 
agentams apie kiekvieną len
kų kariuomenės dalių ir poli- 

I rijos žygi. Organizacija slejvč 
miškuose iki .‘>00 ginkluotų 
maištininkų kaimiečių, ku
rie gaudavo maistą, ginklus ir 
apdarą. Jie ginkluoti kaimie
čiai grupėmis puldavo dvarus. 
Doką uoliai konspiracijai ta 
organizacija turėjo galimybės 
veikti apie pusmeti.

Rvšv su žymiausiu vadu su- 
ėmimu, paaiškėjo, kad visoje 
Vilnijoje randasi dar nežino
mų policijai daugiau 20 skyrių.

IŠRADO NAUJĄ VAISTĄ 
DŽIOVAI GYDYTI

KOPENHAGA, Danija, lapk. 
19. Daktarui MoeJIgaard’ui 
išradus naują vaistą - - sano- 

’kiiziną džiovai gydyti, da
bar iš visli kraštų daktarai ir 
chirurgai važiuoja į Kopenhaga 
arčiau su tuo išradimu susipa
žinti. I)r. Moellgaard’as žada 
ateinančių 1925 melų pradžioj 
važiuoti j JuųjrMues Valstijas 
paskaitų apie savo išradimą 
laikyti.

UOLOS UŽGRIUVO BU 
DARBININKU

BROOKSVILLE, l'la., lapkr. 
19. Sprogdinant dinamitu 
uolas, keturios mylios nuo 
Broekfieldo. griūdama žeme 
ir akmenys gyvu palaidojo duo
bėj du darbininku, šimtai sa
vanorių su kastuvais ir kinko
mis dirbo visą pusdienį, kad 
juos atkasti, bet iki šiol nepa
vyko.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

! . Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge-
I savo įsiminiu Lietuvoje, kaip nusiųscla-
i mąs jiems kiek nors j^inigų 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
te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III

................................ .............. . ....—



r. NAUJIENOS, CEIčagO, m. Ketvirtadienis, lapkr. 20, ’24

KORESPONDENCIJOS
kiekvienas džiaugiasi -pvęs pro
gą girdėti <avt ančių <>:>>nų. šie
met tas ' ho.iub dar su didesnė
mis spėkomis p&sir’/zo links
minti lietuvių publiką.

Sioux City, lowa.
Apie vietos didelį bolševiką.

Nors šiame miestelyje lietuvių 
bolševikų mažai tėra, gal tik ke
li,* bet žinote, bolševikai yra 
smarkus “kovotai” ir tuojaus 
spėja pasižymėti.

štai vienam karštam bolševi
kui teko apsigyventi pas tulus 
žmones, žmonės geri, sutikime 
tarp savęs ir su kaimynais gyve
ną, j svetimus reikalus nesikiša. 
Gyveno gražiai ir turėjo gražų 
nuosavą nameli. Bet tam bolše
vikui kiek ten pagyvenus, šeimi- 
niška vienybė ir sutikimas pra
dėjo irti. Mat bolševikas “apsi
švietęs,” jam “Laisvė” ar “Vil
nis” visados kišeniuje ir mažiau 
apsišvietusiai moterėlei pasirodė* 
kad jis ne paprastas, o “labai 
mokytas” vyras Ir štai ji pra
dėjo ji mylėti. Bolševikui gi to 
tik ir reikėjo ir jis tuoj prie jos 
pradėjo karštai meilintis, visai 
užmiršdamas, kad ji yra žmona 
tokio pat kaip ir jis darbininko.

Jau ir vyras pradėjo nu žiūrė t,i 
kad bolševikėlis ruošiasi jo mo-: 
terį pavylioti ir pareikalavo^ 
kad bolševikėlis tuoj iš jo namų’ 
išsinešdintų. Bolševikėlis nuduo
damas visiškai nekaltą, namus 
apleido, bet meiliškų ryšių su ta 
moterimi nenutraukė. Moteris 
gi, ar jo paskatinta, ar savo 
liuosa valia, tuoj pareikalavo 
perskirtu Vyras matydamas, 
kad moteris su juo nebenori gy
venti, nesipriešino perskiroms ir 
ji perskiras gavo, pasidalino abu 
po vieną vaiką ir taipjau pusiau 
pasidalino turtą. O už kelių 
dienų, lapkr. 1 d. tas bolševikė
lis ir moterėlė atėjo ir nežinia 
kur abudu išdūmė.

Taip tai musų bolševikėfiai el
giasi ir tokią tai “apšvietą” jie 
neša žmonėms. Pažiūrėsime, ar 
ilgai galės gyventi su tuo “apsi
švietusiu” vaikinu.

—Laisvas Pilietis.

Waukegan, III.
Koncertas

gi dainavo ir vietinis duetas iš 
choro narių. Toliaus seke sla
vų mandalinų orchestras. Abel
ių i visi, kurie dalyvavo koncer
te, atliko savo užduotis kuoge- 
riaus, pasidėkavojant choro mo
kytojai p-lei B. Vąįtekuniutei, 
kuri gana daug darbuojas.

Koncertui užsibaigus vien i 
moteris, kiįiios pavardės tiete- 
ko sužinoti, suteikė gėlių brike
tą choro vedėjai. Toliaus sekė 
šokiai iki vėlos nakties prie pui
kaus mandalinų orkestro. Pub
lika praleido vakarą gana sma
giai. —Waukeganietis.

Racine, Wis.
\Visconsino lietuviu milžinas at

bunda.
I

į Mes visoj \Visconsino valstijo
je lietuvius veikliausiais ir tu
rinčiais stiprias spėkas darbuo

kis dadėje skaitome Kenosha 
lietuvių koloniją. Joje didesnis 
skaičius lietuvių randasi, čia ir 
dar' n eina be sustojimo. Praei
tą žiemą Dailės Choras vadovau
jant gern. Stas:ui Va'telui, su 
koncertais iv dideliai.; perstatv- 
Hilais apvažiavo visas apielinkėc 
lietuvių kolųnijas. Jų tas dar- 
' as a'ūešė džiuginančius pasek
mes. S.tvo gražiai /skambančio
mis liaudės dainelėmis išbudino 
ir pridavė stiprybės visiems 
\\ isco.rs’no lietuviams Kas sy
ki buvo Dailės Choro Koncerte.

Dailės Choras susideda iš 50 
dainininkų, yra daug naujų spė
kų prisidėję ir choras dabar 
stiprus. Apart to prie choro su
daryta Stygų Orkestras dš 21 
kanklininko. Turi dramos sky
rių ir sporto. Klerikalai maty
dami progresyvių lietuvių tokias 
spėkas taip tvarkiai veikiančias 
dailės srityje, iš pykčio bėga i 
bažnyčią ir ten savo piktuihą 
nuramina maldomis. O komunis
tėliai vieni iš jų prisiklausę dai
nelių liko lietuviais, antri iš pa
vyde baisu, kad ne sprogtų.

šis Dailės Choras, kuris dabar 
vadinasi Dailės Ratelis pirmą 
sykį šį rudenį pasirodys ir pra
dės savo veikimą lapkričio 23 d., 
*'» v. vak., American German 
Home svetainėj, 665 Grand Avė., 
Kenosha. Yra ruošiamas šaunus 
koncertas. Kcnoshiečiai prie jo 
daugiau nė pusmeti ruošiasi. 
Vasaros gražiam orui esant iš
važiavę ant ūkės sykiu su gies
mininkais paukšteliais prakti
kuodavo. Kas nori nusiramini
mą nuo gyvenime sunkios naš
tos rasti, tie ir visi \Visconsino 
lietuviai suvažiuokite i tą ruo 
šiamą I oncertą. Kas ką vietiniai 
neruoštų, kaip nekviestų, ar ku
rie esame užsiėmę, užmirškime 
atmeskime viską i šalį; visi 
traukime į šį kenoshiečių paren
gimą. Jie mus daug sykių 
skaitlingai parėmė, tad musų, 
Racino lietuvių būtina paieiga 
kaimynus kenoshiečius remti.

—Kenoshiečių draugas.

J. Vaičkaus Dramos Studija 
į Beethoven ( onservatoiy of Muši c 

3259 S'o. Halsted St, Boulevard 9244.;
Ekzaminai jstįojhriui j Juozo Vaič-. 

kaus Dramos Studiją įv.Vks Lapkri
čio (N.ov.) 20, 21, 22, 23 ir 24 dd., 8 
vai. vakare Beethoveno Konservavo-, 
rijoj. Mokslo pradžia Lapkričio' 
(November) 25 d. . Užbaigusieji Stu
diją gaus diplomus.

Studijos Direktorius J. Vaičkus.

J. VAIČKAUS DRAMOS TEATRAS
Penktadieny, lapkričio 27 d. 8:00 

vai vak. C. S. P. School Hali Svetai
nėj, 1126-30 West 18th Street, sta
to K. Gaigalo 4 veiksmų dramą} iš 
Lietuvos valstybės ir kariuomenės kū
rimosi laikų “LAISVES KOVOTO
JAI”. Vaidinimui pasibaigus šo
kiai.

Mrs. miciinievicz-vibikiek
AKUŠERKA

3101 So, St., kampas 31 gat. 
i - ''L> * * *

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Ponnsyl- 
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 reiks 
luose moterim* 
ir merginom* 
kreipkitės o ra 
aite pagelbą.

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

Tel. Blvd. 818>
M. Woitkewlr» 

JUANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrim* 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie gimdy 
mo kiekvienam*
atsitikime. Tei 
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus motė 
rims ir mergi 
norus dykai.

3113 South 
Halsted St.

fIŠTAKSAVOJU VISU, PARDUOSIU IŠ AKCIJŪNO
Jewelry, Diamond*, VVatches 

and Silvenvare

Auction Sale
Ateikite apžiūrėti dienų, 

o vakarais galite duot 
pasulymus.

Pradžia nuo 2 vai. po pietų iki 
po pietų ir.nuo 7 vak. iki 10 v. v.

Išpardavimas tęsis kas dieną 
nuo 3 po pietų iki 5 vai. po pietų, 
ir nuo 7 vai. vakare iki 10 vai. v. 
iki bus išparduotas visas stakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pilkite už savo kainą (Price).

GULBRANSEN

Registruojanti Pianai 
•Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

Jos. F. Budi ik
3343 So. Hafeted St., 

CHICAGO, ILL.
-------------------- ------------------ r

Oš. SEFINER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo II) iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. VAITUSH* O. D.
/LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
!umo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vali 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

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

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

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

ANT NAUDOS.

S. L. FAMAS CO
U

t- DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinoma* per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 V 
I8th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Carai
3110. Naktj 
Drexel 09^0

Boulevard 4186
S410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M; ’lr po 8 val.\vak. 
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. - Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950. •

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metui 

Ofisas
4729 So. Ashland A<e., 2 lwbo» 

Chicago, Illinoi*
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: y 
Nuo 16 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 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN I
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279

809 W. 35lh St. Chicago į
Tek Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- n 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
» Parduodam Laivakortes. ♦

K. GUGIS
i ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room Ik 11-12 

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

3323 So. Halsted St.
y Tel. Boulevard '.810

į Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Iriei- 
rieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

I K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 S'o* Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
PanedČlio vakare:

4601 Šo. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai, — Lngaliojimai. — Pas
kola pinigų ,1 ir 2 morgičiams.

■ J. P. WAITCHES ]
», Advokatas I

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 6585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

Lapkričio 9 d., įvyko pirmas 
metinis koncertas, kuri surengė 
Liuosybės Choras, vedamas p- 
lės B. Vaitekiuniutės. Koncer
tas buvo Liuosybės. svetainėj, 
ant aštuntos gatvei.

Koncertas visais žvilksniais 
pavyko gerai. Publikos atsilan
kė gana daug. Programas susi
dėjo iš Įvairių šmotų. Visų pir
ma dainavo Liuosybės Choras, 
toliaus Moterų Choras, paskui 
sekė solo. Dainavo p-lė Elena 
Pecnukaitis ir p. Giuzeppe Ro 
deda, italas; jie abu iš Chica 
gos, dainavo gana gerai, Taip-

Peter A. Miller Jewelry Store
2256 West 22nd Street

ELEKTRA .
•vle*ą Ir pajlegą suvedant* | *anea h naujos taipgi dirt* E 

tw •<*. Caah arba ant išmokljbeo.
Pbmatini Lletavią Slektroa Kar>oraclja Auerlkoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ !■«.
A. BARTKŪS. Ptm. įį

1619 W. 47th St., TeL Boulevard 7101,1892. Chicaga. į
—it t irnTnanw~Tnnwrr 'rniiiii»hiii«hiitwwimwm»a«aiaaBTiwiwwnuo»nwmnairTni—<

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Phone Lalavelte 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkinnas išpildyme recep
tų. •Žema kaina visokių lieluviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti loilet setai ir perfiuniai iš Fran- 
cijos ir kilų šalių.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

T

Tel. Lafayette 3848
I’o 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
6-8 P. M., nedėhoj 11-12 tiktai.CHICAGO, ILL. ir

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedėlioj pagal sutartį
10748 So. Michigan Avė., 

z CHICAGO, ILL.

J

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 doiną, nuo 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 

iki 2 vai. po pietų

6
8

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie Stv Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nnc 9-U

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

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pitnyčios. |į

ALPA
Boliemian Importuoti Apyniai 

Salyklu, setas $1.00.
Galima padu.- 
ryti turtingą ir 
gerą gėrimą..!^ 
Mes turime vi
sus kitus apy 
nius ir salyklą 
ir Skystimų iš- 
sunkimus. Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Malt Eitract Go.
2128 Vv. 47 St.

Phone Lafayette 1104

SU
LIETUViy DAKTARAI

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visu chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted Si., Chicag* 

arti 31st Street
Valandos 1--3 po piet, 7—8 vak. Ne 
detiomis iš šventadieniais 10—12 dien

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 Ix>tus, 
Namus, Farmag ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau*! 

lengvomis išlygomis.

.......................................—■■■■■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
» iki 12, 1 iki 3 beiną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

, 4608 S. Ashland A ve., 
netoli 46th St. Chicago, 
.. ..................... ............... "7............... ■■■■■—

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
l’rosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospėct 061(1

, ■ i.ii.. ■■■■■■ ,ii. ■■ i ■■ i

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas 

yeda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir (galiojimus.
7 j 8. Dearborn St., Tci. Randolph 3261 

vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki U
Telefonas llooseveit 9090 

Namu telefonas Canal 1607

4

r • . -
Phone Boulevard 9641

A. KAIRIS
Murhmno ir budavojimo genetalis 

KONTRAKT0RIUS
3352 S’o. Halsted St.,

Narnai 3356 Lowe Are.
. .. ................iL/

Nuo kosulio,. persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijoj reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius,
35c and 65c, ja ra and tubea 

Hoapitd! aize, $3.00

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

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

lubų
1801 Blue laland Avė. 
Phone Jlloosevelt -2025

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
VV. Washington St. 
VVashington & Clark

Lietuvių DentMig 
naus geriau

Trauktina* dentą tx ikaumpo 
Bridgs geriausio aukso. Su mtini 
j i eito m galima valgyti kieėiauiią ni*f 
etą. Garantuojami ;vi*ą. natof h 
tema* musų kalnas. Sei'gčhito: ją*' 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai.

154* Wwt 47tb
Netoli Aakland Ava

Pilniausia garantija 
u^į siunčiamus pinigus 
Lietuvon,' duoda Naujienos. ; v

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odbA, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

virinus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki ,4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80‘iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas - Saefamentu Avė.

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

Dr, J. W. Beaudette

Namų Tel.: Hyde Purk 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539
Tel. Central 6390 į

Vak. 8228 S. Halsted St, Chicago t 
Tel. Yord* 468)

LM,

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Utarninko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Senidoj uuo 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
8236 S. Halsted St. TjBooI. 6787
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Savaime aišku, kad normalėse 
sąlygose, — pripažįstant visoms 
tautoms lygias savystovum.o ir 
kultūrines autonomijos teises,

klaidina ir temdina protą ma
žiau susipratusių darbininkų. 
Jie skaldo darbininkų jėgas ir 
kelia tarpo jų neapykantą.

Kodėl aš, būdamas kunigu mas naujų rinkimų paskelbimas 
J Įnešė i jų tarpą didelį sumišimą:

pasidariau soc.-demokratu Nelaukia nieko gero iš naujų 
rinkimų komunistai. Nesvyruo-

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Lapkričio 20, 1924 Eilinis No. 85

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

I. .S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A, žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, 111, 
Organizatorius J. šmotelis, 10601 Ed-

brooke Are., Chicago, UI.
Sekr.-lždin. P. Milier, 3210 So. Hal-

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23r<l St,,

Chicago, UI.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

IVIII Rajono* Centro 
Komitetas:

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

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

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 28rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Baniene, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

— negalėtų nė būti tokio darbi
ninkų klasinės sąmonės aptemi
mo. Kur nėra kankinių, ten nė
ra šventųjų. \

Kas gi ištikrųjų yra tas ka
riaujantis ir “kenčiantis” nacio
nalizmas?

Karingasis nacionalizmas — 
tai išaukštinimas savo tautos 
virš kitų. Vįardan tos “aukš
tos“ idėjos (Peutschland, De- 
utschland uber alios — uber al
ios auf dor Welt!) stengiamasi 
visokiais budais pavergti kitas 
silpnesniąsias tautas. Buvusios 
pavergtosios tautos, buvusieji

Jie nėra jokie revoliucijonie- 
riai. Jie yra reakcijos šalinin
kai; militarizmo šalininkai, nes 
Rusijoj apie sumažinimą kariuo
menės nieks nenori nei kalbė
ti.

Bolševikams^ nei vienas pado
rus 'žmogus negali tikėti, nes 
jie daro tiktai savo tikslo atsie- 
kimui, nežiurint.kojfiu bildu tai 
gali jie pasiekti.

Darbininkai, šalinkitės nuo 
jų, — nuo Rusijos bolševikų 
agentų. — Azy.

Protestantų kunigas iš Bre
meno laikė tokia tema kelis pra
nešimus. Anot Karlsruhe’s laik
raščio “Volksfrcund” kunigas 
kalbėjo taip:

Dažnai manęs 'klausia: kodėl 
Tamsta socialistas? Jeigu dar
bininkas yra socialistas, tai su
prantama: net yra žmonių, ku
rie šypsosi pamatę darbininką 
nesocialistą. Mano atsakymas 
skambėjo: taip, aš socialistas, 
kadangi iš doros pagrindo aš iš
vedžiau socialistinę pasaulėžiū
rą.’— Bet pasakykite, juk Tam-

dami ii* geru upu eina Į naujus 
linkimus socialdemokratai. Jų 
partijos Centro organas “Vor- 
waerts” rašo: “Reichstagas pa
leistas — tegyvuoja socialdemo
kratija!“ J. G.
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Tarptautinis- frontas
ŠVEDIJA

nicri.ai“ irgi jų pasakoms nieks 
netiki. Bolševikučiai turėtų at* 
simiirli, knd jų Amerikoje “par
tija’’ yra šnipų suorganizuota, 
Ir vi <i socialistų partijos išma
tos sulindo Į tą šnipų suorgani
zuotą partiją. Protingi darbinin
kai tos komunistų-bolševikų par
tijos turi saugotis, kaip ugnies. 
Jie tik skaldo darbininkų jėgas 
ir daro didžiausią jiems blėdį. 
Kas pritaria Rusijos bolševi
ką ms-budeliams, tas ir pats yra 
lygus budelis. (

kovotojai už tautinę nepriklauso
mybę, buvusieji tautinio smau-
gimo priešininkai — vos pasi- 
liuosavę ir paėmę į savo rankas

Ema Goldman smerkia

Pasveikinimas Meksikos 
socialisto-Prez. d. Gailės

(Iš d. Morris Hillųuit’o 
prakalbos)

"Vardų Jungtinių Valstijų So
cialistų Partijos, aš išreiškiu 
širdingfausį pasveikinimą Meksi
kos Prezidentui d. Calles.

"Kaipo piliečiai Jungtinių Val
stijų. mes sveikiname jį kaipo 
magistratą ir atstovą didelės 
Respublikos. Kaipo Amerikos 
Socialistai ir darbininkai, mes 
sveikiname ji kaipo draugą pa
saulinėje kovoje už žmonijos 
progresą ir sociali gerbūvi.

"Prezidentas Calles suteikė 
mums dideles garbės atsilanky
damas i musų šį masinį susirin
kimą. Iki šiol valdžių atstovai 
susieidavo tiktai mažuosel savo 
rateliuose. Karaliai atlankydavo 
karalius, Prezidentai atlankyda
vo Prezidentus. Diplomatai, siun
čiami valdžių, atsiskirdavo nuo 
žmonių, — jie , greičiau ardė 
vienos šalies žmonių santikius su 
kitos šalies; žmonių santikiais.

"Plutarco FJias Calles atėjo 
čionai netik kaipo atstovas Mek
sikos valdžios prie Amerikos val
džios, bet svarbiausia, kaipo at
stovas Meksikos liaudies prie 
Amerikos liaudies. Ir kaipo toks 
atstovas, jis atneša mums ge
rus linkėjimus nuo Meksikos 
liaudies, todėl ir mes galime jam 
užtikrinti, kadį musų linkėjimai 
Meksikos liaudžiai yra nuošir
dus, ir mes užtikriname jiems 
tikrą draugiškumą ir ateity.

"Mes sveikiname Prezidentą 
Calles su didžiausiu džiaug
smu, nes jis yra pirmutinis 
Meksikos Prezidentas, išrinktas 
ant darbininkų tikieto, visų dar
bininkų Meksikoje. Tuo išrinki
mų Meksikos Respublika pasta
tė save į pirmutines eiles mo
derninės civilizacijos.

“Nežiūrint didelio išnaikini
mo paskutiniame pasauliniame 
kare, priespaudos, bado ir, var
go, žmonija žengia prie geres
nių savo reikalų sutvarkymo. 
Sena sistema socialės neteisybės 
yra prašalinama. Valdančioji 
klase žmonių daugely šalių, ne
tenka sa.vo galios. Viso pasau
lio darbininkai, vyrai ir mote
rys, kurie viską pagamina, ima 
valdžias į savo rankas.

Kovos laukas yra aiškiai pa
sidalinęs visur. Anglijos pasku
tinieji rinkimai parodė, kad li
beralų partija Anglijoj praktiš
kai išnyko. Modeminėj politinėj 
kovoj maži dalykai jau nebetu
ri reikšmės, — į kovos lauką ei
na dvi jėgos: — darbas ir ka
pitalas. Jau nebetoli tas laikas, 
kuomet Darbas — darbininkai 
užims pirmutines eiles. Tuomet 
jau prasidės kita gadynė, •— 
prasidės l>esirengimas prie So
cializmo surėdymo.

“Dabar, kuomet Meksika pri
sidėjo prie to didelio laimėjimo, 
tai jau nebetoli tas laikas, kuo
met ir visame pasaulyje darbi
ninkai ims viršų.

“Mes sveikiname darbininkų 
valdžias, todėl, kad jos reiškia 
naują gadynę, daug geresnę ga
dynę dėl geresnio soclalio išsK 
vystymo. Darbininkų valdžia,’

tai nėra klasių valdžia. Darbi
ninkai nenori sau-jokių privile
gijų. Darbininkų valdžia nenori 
niekam duoti jokiu privilegijų, 
bet jie suteikia teisę liuosai gy
venti ir linksmintis visiems. Tai 
reiškia galą klasių priespaudos, 
nacionalių nesusipratimų ir tarp
tautinių intrigų. Tai reiškia so- 
cialę teisybę ir tarptautinę tai
ką.

"Mes sveikiname jumis, Pre
zidente, kaipo naują pranašą 
naujos civilizacijos; kaipo dar
bininką dėlei žmoniškumo“.

Drg. Calles atsakydamas į 
sveikinančias kalbas tame masi
niame susirinkime pareiškė:

“Draugai kurie kalbėjo pir
miau, išaiškino, kad aš esu iš
rinktas Meksikos Prezidentu pa
gal norą Meksikos darbininkų ir 
darbininkių. Tai yra tiesa. Ir 
tas suteikia man dideles garbes, 
kad aš galiu' nešti Meksikos dar
bininku vėliava. » v

“Aš žinau, kad aš turiu dide
lę atsakomybę prieš Meksikos 
darbininkus, bet aš. taipgi esu 
tikras, kad nebusiu pardaviku 
Meksikos darbininkų reikalų“.

“Adios Camarodos“.
'lai buvo istorinis New Yor- 

ke susirinkimas. Drg. Calles 
kalbėjo ispanų kalba, buvo ver
tikas jo kalbos. Bet susirinkę 
žmonės tartum visi suprato jo 
kalbą, vertėjui nedavė nei paaiš
kinti. Susirinkusių entuziazmui 
nebuvo galo. Jie gatavi buvol ne
šioti ant rankų naujai išrinktą 
Meksikos Prezidentą.

— Azy.

Tautynės neapykantos 
karštlige

Veiksmas iššaukia priešingą 
veiksmą — toks jau gamtos Įs
tatymas. Lietuvos valio — pat
riotų, stovinčių prie valstybės 
vairo, tautinių mažumų smaugi
mas nepateisinamasv nei valsty
bės reikalų, nei doros atžvilgiu.

Tas smaugimas iššaukia tik 
pagiežą, pasipiktinimą, kovą už 
savystovumą. Ir iš tikrųjų taip 
yra. Tą patvirtina paskutinieji 
Seimo ir savivaldybių rinkimai.

Mes pažymim ši faktą su giliu 
pasigailėjimu, nes į tas tautines 
piovynes tapo Įvelta ne tik bur
žuazija, bet ir darbininkai. Dar
bininkai jungiasi ne dėl klasi
nių, bet dėl tautinių reikalų. 
Vienoje ir tojo pačioje valstybė
je darbininkai savo darbininkiš
kus obalsius keičia tautiniais. 
Tik nepažįstantis pačio gyveni
mo arba apgaudinėdamas save 
gali manyti, kad tai yra svei
kas reiškinys. Lietuvos darbi
ninkai, nežiūrint jokių tautinių 
skirtumų, turi daugiau bendrų 
reikalų, negu darbininkai ir bur
žuazija vienos ir tos pačios tau
tybes. Darbininko gyvenimas, 
— vis tiek, kokios jis tik butų 
tautybės, — yra nepertraukia
ma kova su darbdaviais. Ka
pitalas nežino tautinių skirtu
mų, kada renka darbininkus j 
fabrikus ir dirbtuves. Ten jis 
vadovaujasi vien tik medžiagi
niais išrokavimais. Bet kada 
reikalinga apginti savo politines 
ir ekonomines pozicijas, — “tau
tininkai” kapitalistai šaukiasi į 
darbininkų klasės tautinius jau
smus.

valdžią, dažnai tariipa patys lai
svo kitų tautų plėtojimiosi smau
gi kais. Jie paprastai seka savo 
mokytojų'— smr.ugikų pėdas. 
Jie reikalauja iš tautinių mažu
mų, gyvenančių su jais kartu, 
nusilenkimo ir jų darbams nesi
priešinimo. Tautines mažumos 
privalo pasiduoti pavergiamos, 
nes valdyti, žiūrint valio-patri- 
otų akimis, reiškia nesuvaržytai 
viešpatauti. Tokia logika kiek
vieno valio-patrioto. Kas sta
to savo “aš“ aukščiau už visus, 
tas yra žmogaus priešininkas. 
Tas per didelis savojo “aš“ iš
aukštinimas dažnai priveda prie 
pamišimo didybe. Taip atsitin
ka gyvenime ir su kiekvienu at
skirų žmogum.

Bet žmonijos istorija parodo, 
kad dieviškųjų tautų nėra. Yra 
tik nugalėtojai ir nugalėtieji, 
pavergėjai ir pavergtieji. O pa
vergėjų likimas yra visuomet 
liūdnas. Trumparegiai nesup
ranta istorijos pamokų.

"Kenčiantis“ nacionalizmas 
skiriasi nuo karingojo naciona

lizmo tiktai tuo, kad jis privalo 
ne pulti, bet gintis. Jam, kaipo 
jauno amžiaus, ne švitimas ide
alizmas, tikėjimas tėisinįjĄumil, 
lygybe, brolybe, laisve ir tt. Jis 
stato žmoniškumą aukščiau už 
siaurą nacionalizmą. Koks jis 
butų arba lieka, kada jis palie
ka laisvas ir Įgauna valdžią ant 
kitų tautų, apie tai istorija nu
tyli... Bet tai nesvarbu. Svar
bu žinoti, kas teisus ir kas kaltas 
žiūrint žmoniškumo žvilgsniu. 
Sakoma, žmogus žmogui žvėris, 
bet ultranacionalizmO (šoviniz
mo) išpažintojas 'santyky su 
skriaudžiamąja tauta dvigubas 
žvėris. Ir tame visas niekšiš
kumas, žemumas, žvėriškumas 
ir, aišku, visokio valio-nacionali- 
zmo laikinumas.

Dr. L. Epšteinas.
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Iš kokiy gaivalu suside
da Rusijos bolševikai
Caro laikais, Rusijoj, labai ži

nomi buvo savo bjauriausiais 
darbais, — tai juodašimčiai. 
Kuomet caras nuvirto nuo so
sto, tai juędašimčiai nebežinojo 
kur pasidėti. Jie pradėjo dairy
tis kur prisišliejus. Kuomet 
bolševikai Įsivyravo ir pradėjo 
savotiškai Rusijoj šeimininkau
ti, juodašimčiai pamate, kad su 
bolševikais galima gerai gyven
ti. Ir tuo bolševizmu prisiden
gus, gerą sau duoną padaryti.

Vienas žymus Lietuvos politi
kas rašo:

Juodašimčiai inteligentai em
igrantai palengva pereina į bol
ševikus, išpradžių tyrinėja juos,
abejoju, paskui įsitikina, jog 
klydo, jog bolševikai esą tikri 
rusai, atstovaują rusų tautai, 
daro atgailą ir vėl gyvena ge
ruoju su valdžia, tik naująja”.

Vadinasi, Rusijos bolševikai 
visam pasauliui dabar yra, kaip 
tas pats politikas sako:

“Doriniu ir politiniu žvilgs
niu — votis”.

Taip ir yra.
Iš Rusijos bolševikų, darbi

ninkai turi tiktai didžiausią 
priespaudą ir kruviną terorą. 
Rusijos darbininkai kenčia var
gą ir miršta badu. Kitų šalių,

bolševiky rėžimą
įspėja pasaulį, kad apsisaugotų 

nuo tos “tarptautinės bolševi
zmo ligos.“

Londone, lapkričio 13 d. Em- 
ma Goldman laikė kalbą pokily, 
kurs buvo jai suruoštas An
dersono viešbuty, Fleet gat
vėj. Susirinkime dalyvavo žy
mus anglų darbuotojai, rašyto
jai e te. Ji pasakojo apie daly 
kų padėtį Rusijoj, apie bolševi
kų viešpatavimą, ii' pareiškė, 
kad tokios tironybės, kokia da
bar yra Bolševikijoj, Rusijos 
žmonės nepažinoję ne carų lai
kais. ,
Bolševikų rėžimas Rusijoj aršes

nis nei carų laikais.
“Aš išbuvau Rusijoj dvejus 

metus, — sakė Goldman; — aš 
moku rusų kalbą, dėlto galėjau 
važiAėti ir kalbėti su Įvairios 
i ašies žmonėmis. Aš apleidžiau 
Rusiją, ir dabar noriu pranešti 
pasauliui, užtarti Rusijos žmo
nes, nes jiems patiems burnos 
uždarytos, ir jie taip prispausti, 
kad ir carų laikais tokios prie
spaudos nežinojo.

“Bėda, kad pasaulis maišo Ru
sų revoliuciją su šiandie viešpa
taujančia Rusijoj partija. Dar 
labiau aš noriu kelti balsą dėl 
tragingo likimo tūkstančių vy
ru ir moterų ir dagi vaiku, kur 
šiandie miršta sovietų Rusijos 
kalėj imliose ir koncentracijos 
punktuose, ne dėl to, kad jie bu
tu kėlę ginklą prieš valdžią, bet 
dėl savo nuomonės pareiškimo.
Bolševikai — kontr-remlbiiinin- 

kai: žmonėms ne laisvę davė, 
bet tironybę.

Protai ir širdys žmonių ne Ru
sijoj šiandie rodos suakmenėję. 
Prieš aštuonioliką metų didis vy
ras, Petras Kropotkinas, atvy
kęs i Angliją sugebėjo' pažadinti 
pasauli prieš carizmo tironybės. 

|šiandie gi žmonės lyg kurčiai — 
negirdi tų baisenybių, kurios da
bar dedas Rusijoj. Tur būt dėl 
to, kad jie mano, jog ten darbi
ninkų klasė daro savo bandy
mus. Baisiai apsirinka tas, kas 
taip mano.

Valdančioji partija nebeturi 
jokio vyriškumo, ir dabar naiki- 
'na visa, kas Rusijoj buvo geriau
sia ir gražiausia. Aš kaltinu 
juos ne kad jie perdaug revoliu
cingi, bet kad jie nepakanka
mai revoliucingi. Vietoj lais
vės jie davė tironybę. Jie yra 
aršiausi šiandie kontrrevoliuci
ninkai visame pasauly.

Bolševizntas — liga.
■ t . <

“Bolševizmas šiandie yra tarp
tautinė liga..... Pasaulis turi žiū
rėti, kad apsisaugotų to sugedu-

sta esi religijos tarnas, kaip 
Tamsta gali būti socialistas, bū
damas pastorių? žmonės visuo
met stebėdavosi, kai aš jiems sa
kydavau, kad kaip tik deliai tos 
priežasties aš ir esu socialistas, 
kadangi kapitalizmas laikui bė
gam religiją gadina ir, kaip mes 
matome, faktinai jau pagadino.

Kai aš matau išnuomotas tas 
gyventi kazarmes ii’ rusiiis, ku
riuose gyvena susikimšę didelis 
skaičius vargo ir skurdo žmonių, 
pasirodo, kad nors jie visi dirba, 
bot savo ištekliuje nepažengia 
pirmyn. Jų gyvenimas tai dau
giausia kova su neturtu. Ir vis
gi yra kitoj pusėj žmonių, ku
rie nedirba, bet gyvena gerai. 
Dažnai aš girdėjau sakant, kad 
tokius žmones apleido Dievo ap- 
veizda. Bet iki kol aš dar ne
mačiau, kad tas, kuris sėdi ran
kas susidėjęs ir atsidavęs vien 
tik Dievo valiai, butų sotus.

Kartais mes ifratome žmonių, 
kurie mielu^noru dirbtų, bet jie 
negali dirbti ir turi kęsti badą, 
nors čia pat krautuvės stovi ku
pinos valgomųjų produktų ir 
nieks jų neaikvoja. Tokią pa
dėtį žmones vadina viršgamyba, 
nors iš tikrųjų čia dalykas yra 
paskirstyme.

Toliau mes girdime žodžius: 
“Tu privalai mylėti tavo arti
mus kaip patsai save.“' Visi 
tuos žodžius laiko už teisingus. 
Bet kur toji žmonių meilė? Jei 
žmonės geri, jie duoda išmaldą 
ir mano, kad jie atliko dalį dal
bą, bet tikrenybėj tai yra sąmo
ningas ar nesąmoningas išsipir
kimas iš nemalonios padėties. 
Nežiūrint artimo meilės, visgi 
žmonija veda kailis. Tačiau ne
galima pasakyti, kad žmonės bu
tų blogi. Kitaip žmonija nega
lėtų darbuotis, kad pakilti ant 
aukštesnio kultūros laipto.

Paskutiniais rinkimais pasi
daugino socialistų balsai i Šve
dijos žemutinį butą. Socialde
mokratų Partija vietoje buvu
sių 99 savo atstovų išrinko 104 
atstovus. Viso atstovų Reichsta
ge yra 230. 1921 metais socia
listai' viso balsų buvo gavę .685,- 
000, o šįmet gavo 730,000 bal
su.

Maskvos garbintojai ir tenai 
yra atsiskyrę nuo} socialistų. Bet 
jie atsiskyrę nuo socialistų, dar 
perplyšo pusiau ir savo parti
joj. ) Švedijos Reichstagą' pate
ko 4 Maskvos garbintojai.

KOVOTOJŲ Už SOCIALIZMĄ 
EILĖS DIDĖJA

VOKIETIJA

Gruodžio 7 dieną Vokietijoj 
bus rinkimai į. Reichstagą. Ne
senai Įvyko savivaldybių rinki
mai Pirna, Saksonijoj, Goslar ir 
Hanover, visi svarbus industri
niai miestai. Pirna rinkimai at
sibuvo spalio 12. Tuose rinki
muose komunistai prakišo, o So
cialdemokratai laimėjo. Komu
nistai gavo tik 2,317 balsų, o 
Socialdemokratai gavo 4,024 bal
sus. Socialdemokratai pirmiau 
turėjo 7 atstovus, o dabar turi 
10 atstovų. Ludendorfo-Hitlerio 
partija gavo tiktai 520 balsų. 
Goslar mieste komunistai turėjo 
1 atstovą, šiose rinkimuose ne
teko nei vieno. Socialdemokra
tai pirmiau čia, turėjo 5 atsto
vus, dabar turi 7. ,

Rugpiučio mėnesy j&ikaire se
kančios naujos Socialdemokratų 
partijos organizacijos: Kriukų 
val.sč. iš 9 narių, Alsėdžių valsč. 
iš 38 narių, Akmenės valsč. 7 
narių ir šarkės kuopa iš 19 na
rių. Paminėtų organizacijų na
rius sudaro daugiausiai lauko 
darbininkai, bet taip pat yra ir 
mažažemių, kaimo inteligentų 
ir kaimo amatininku.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

Alytus. X-5 d. vietos s.-d. or
ganizacija surengė viešą paskai
tą, tema “Mokslas, religija ir so
cializmas”. Skaito, inž. Krome- 
ris. Publika buvo vien, iš darbi
ninku.

Po paskaitos įvyko organizar 
cijos susirinkimas, kur pertvar
kyta visi reikalai. Į komitetą iš
rinkti draugai K. Malinauskas, 
Paugonis ir Burugorda. Kandi
datu pasiliko E. Paplauskienė.

K. M.

LUKSEMBURGAS

Balbieriškis (Marijamp. apskr.) 
š. m. rugsėjo 29 d. įvyko visuo
tinis organizacijos susirinki
mas, kurs pertvarkė organiza
cijos reikalus. Nario mokestį nu
tarta mokėti po 1 lt. Susirinki
mai nusistatyta šaukti kas mė
nuo.

šio daikto. Aš žinau, kad mAbe 
atakuos už tai visokiais budais; 
žinau, kad bolševikai išspirgintų
mane gyvą, jei tik jie galėtų. 
Jie šauks, kad aš esanti reakci
jos įnagis. Jie sakys, kad aš e- 
santi parsidavus Winston Chur- 
chill’ui. Jie vadins mane išda
vike. Ir tegul sau! Tiesa ga
lingesnė už šmeižtą, ir aš tą tie
są skelbsiu.“

iniiiiiiniiniiiiiiiiiiiH
Jau atėjo Kultūra No. 10. 

Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centų.

garbintojai Rusijos bolševikų.! U||||||||||||||||H||M^

Paleistas vokiečių 
parlamentas

Socialistų Partija Luksem- 
burgo tapo perorganizuota j Dar
bo Partiją, Į kurią Įeina ir uni
jos. Grand Duchy, spalio 12 bu
vo rinkimai. Pirmiau čia sociar 
listai turėdavo 5-6 savo atsto
vus, o dabąr Darbo Partija tu
ri 65 atstovus.

Nuo spalio 1 dienos, organas 
Socialistų partijos permainė sa
vo vardą, dabar vadinasi “Labor 
Gazette“. Pirmiau vadinosi “The 
Sočiai Republic“. Programas ir 
taktika to laikraščio yra labai 
gerai vedama.

Kaip ir anglų parlamentas, 
vokiečių reichstagas paleistas 
antrą kartą. Šį kartą parlamen
tas išbuvo tik apie pusę metų 
(niūktas š. m. gegužės m. 4 d.). 
Tuomet rinkimai ėjo dar esant 
visoj pilnumoj franeuzų okupa
cijai, santykiai tarp franeuzų ir 
vokiečių dar buvo labai įtempti; 
dar slėgė tuomet sunkus ekono
minis krizis, iš kurio beveik ne
simatė išeities. Beviltis nusi
minimo ūpas gimdo desperaciją, 
dešinįjį ir kairįjį bolševizmą, 
štai kodėl rinkimai gegužės m. 
4 d. pripuolamai davė reichstage 
stiprias tautininkų ir komunistų 
frakcijas.

Prie tokių aplinkybių vokiečių 
valdžiai, sudarytai iš liaudinin
kų, demokratų ir katalikų cent
ro, buvo sunku dirbti. Kanclie- 
ris (ministeris pirmininkas) 
Marksas stengėsi pritraukti i 
valdžią soęiMdemokratus, o 
šiems atsisakius — tautininkus, 
bet išplėsti valdžios pamatą taip 
ir nepasisekė. Todėl parlamen
tas buvo paleistas.

.Nauji1 rinkimai paskirti gruo
džio 7 d. Po to, kai Franci joj 
liko atstatyta Poincarės valdžia, 
po to, kai Londone Vokietija su
sitarė su santarvės valstybėmis 
dėl karo prievolių išmokėjimo, 
— dabar rinkimai Vokietijoj į- 
vyksta visai kitokiu upu ir su 
viltimi į demokratijos sustiprė
jimą. Nors tautininkai pasiryžę 
griežtai kovoti su užsilikusią 
Vokietijos revoliucijos dvasia ir 
grįžti prie monarchizmo, bet u-

ISPANIJA

Kybartai. Spalių 12 d. įvyko 
Kybartų rajono konferencija, 
dalyvavo iš miesto ir valsčiaus 
apie 50 partijos narių ir kandi
datų. Darė pranešimus apskri
ties k-to pirmininkas, miesto or
ganizacijos, “žiežirbos” atstovai 
ir pirmininkai musų frakcijų sa
vivaldybėse. Iš visų pranešimų 
matyti, kad musų draugų ūpas 
labai geras, darbas eina ir dar
bo žmonės mums labai pritiv- 
ria.

Konferencija pagyrė sumany
mą steigti Kybartuose Partijos 
nariams kursus. Kandidatų kur
sus lankyti užsirašė. 24.

M—nas.
Socialistų Partijos sekreto

riatas, spalio 30, Madride, pa
reiškė, kad Socialistų Partija 
nedalyvaus valdžioje, kol vieš
patauja toks režimas diktato
riaus Rivera. Tas pareilkimas 
yra pabrėžiamas, kad socialistai 
yra priešingi monarchistams. So
cialistų taktika pasiliks1 ta pati, 
kol socialistų kongresas neper
mainys jos.

RUSIJA

Rusijos bolševikai yra padar 
rę sutartį su Italijos Fašistais. 
Rusijos komunistai ir Italijos 
Fašistai veikia išvien. Ir vieni 
ir kiti yra žiauriausi diktato
riai. '

Naujamiestis (Panevėžio ap.) 
Musų valsčiuj L. S.-D. Partijos 
organizacija buvo viena stip
riausių Panevėžio apskrityje, bet 
nesant kam organizacijai vado
vauti. buvo darbas susilpnėjęs.

Š. m. Spalių 19 d. įvyko orga
nizacijos visuotinis susirinki
mas, dalyvaujant Centro Komi
teto atstovui Kedžiui, aptartas 
organizacijos sutvarkymas, su
rinktas? nario mokestis.

Tikimės vėl musų organizaci
ja ateis j savo pirmutinį stovį, 
nes tie nariai, kurie silpnesnio 
nusistatymo, prasišalino, liko 
tik energingi! ir susipratę.

Nykštukas.

AMERIKA

O Amerikos lietuviški bolše- 
vikučiai sako, kad jie kovoja su 
Italijos Fašistais. Kaip dasiži- 
nos Maskvos dėdės, kad jų pa
stumdėliai taip šneka apie Ita
lijos draugučius, tai dar gali pa
imti šluotą lietuviškiems bolše- 
vikučiams. Ir tuomet jau sand
vičių nebegaus.

Lietuviški bolševikučiai iš de- 
sparacijos nebežino ką bedary
ti. Norėtų socialistams pakenk
ti, bet jų nieks nebeklauso. No
rėtų pasirodyti, kad jie yra 
“vienatiniai ir tikri revoliucijo- 

k

Šiauliai. Prie socialdemokra
tinio darbininkų kliubo susitvė
rė darbininkų choras. Choras su
sideda iš 40 asmenų vyrų ir 
merginų. Jį pasiėmė vesti ir la
vinti draugas Galvonas, kuris 
būdama^ toj srity specialistu 
beabėjonos pastatys tinkamon 
vagon. Iki šiol Šiauliuose darbi
ninkai nėra turėję savo choro 
ir dėlto daugeliui draugių bei 
draugų teko buržuazinių dainuš- 
kininkų tarpe maišytis ir tik 
dabar reikia tikėtis, kaip grei
toj ateity teks išgirsti darbinin
kiškos dainos, ko mes ilgedamie- 
si lauksime.

Klajūnas.
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juos nuraminti “tyrinėjimo nedavęs kad nebūtų iš- f 
rinktas vienbalsiai. 1824 metais 
prezidentą rinko kongresas del- 

o . i- . . A v to, kad nei vienas iš kandidatųSocialistams esant Anglį- neg.avo djlugHmos balsų. Kon1 
jos valdzoje, maisto kainos gresas prezidentu išrinko John 
ne kilo, bet puolė. Jos puolė Quincy Adams, o vice-preziden- 
delto, kad valdžia numušė tą, John Calhoun.. 1828 metais, 
įgabenamuosius muitus. An- srenei-olas Andrew Jackson pa- 
r. . , tapo prezidentu. Pastarasis pa-ghja yra priversta unpor- ta£ populiariu kaipo laim6‘to. 

tuoti maistą, nes savo mais- jas New Orleans mūšių, kuriais 
to ji pasigamina nepakanka
mai. Jeigu įgabenamoms 
prekėms yra dedami muitai, 
tai jos, žinoma, turi brangti.

Konservatorių valdžia dar 
nesuspėjo pakelti muitus, 
bet jos programas to reika
lauja, ir vien tątai jau atsi
liepia ant maisto kainų. 
Kuomet gi konservatoriai 
ims vykdinti savo progra
mą, tai Anglijos liaudis tik- prezidentas 
rai pajus, kokią atmainą jų tals- 
gyvenimui atnešė spalių 29 ;šrin^8„~n 

... f. i • lor ir Millard Fillmore vice-pre-
dienos rinkimų rezultatai. Ridentu. Taylor mirė, jo vietą 

užėmė vice-prezidentas 1850 me- 
. 1852 metais Franklin 

prezidentu, o 
VViliiam Rufus King vice-prczi- 
dentu. 1856 metais James Buch- 
anan ir John Breckenridge buvo 

! išrinkti.

komisijomis”.

tapo prezidentu. Pastarasis pa
tapo populiariu kaipo laimėto-

Metam*__ _________ — - -__ $8.0*
Pusei metų  ......... 4.00
Trims minesiata* __________ 2.00

j f ,

Pinigus reikia siųsti palto M(oney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Konservatoriams paėmus 
į savo rankas Anglijos val
džią, ši ėmė griežtai keisti 
savo nusistatymą Tautų Są
jungos klausiniu.

MacDonaldas stengėsi su-, 
stiprinti Tautų Sąjungos au-- 
toritetą, padarant ją pasau
lio taikos saugotoja. Jisai 
tuo tikslu dalyvavo, kartu 
su Francijos premjeru Her- 
riot’u, Tautų Sąjungos su-, 
važiavime Genevoje ir tenai 
ragino valstybių atstovus 
priimti planą, kad tarptau
tiniai ginčai butų sprendžia
mi teismo arba arbitracijos 
keliu.

Baldvvino gi valdžia da
bar, kaip praneša telegra
mos, prašė generalį Tautų 
Sąjungos sekretorių atidėti 
Genevoje priimtųjų nutari-

Žmogaus kova su ligomis

nugalėjo Anglus. John Calhoun 
buvo viceprezidentu. 1832 me
tais Jackson vėl išrinktas, o Van 
Buren vice-prezidentas. Pasta
rasis prezidentu tapo 1836 me
tais, o vice-prezidentą Riėhard katos darbuose. 
M. Johnson išrinko senatas. 
Harrisonas prezidentu išrink
tas 1840 metais, bet praėjus 
mėnesiui po inauguracijai mirė. 
Vice-prezidentas John Tiler ta
po prezidentu. James Polk pre
zidentas ir George Dalias vice- 

išrinkti 1844 me- 
1848 metais prezidentu

Kaip senai žmonės pradėjo gy
dytis, kuomet serga, — nėra tik
rai žinoma.

Gilioj senovėj laukinių žmonių 
protas sekė tuos pačius kelius 
sveikatos !page|i|in|imui. Visuose 
atsitikimuose nemokytas, neiš
lavintas protas stengiasi ligą ap
galėti magikų bprtais arba tie
siog šaukiantis prie Dieviškos 
Galybes.

Istorikai mėgsta priminti 
faktą, kad-senovės žmonių tar
pe buvo mėginimai viešos svei- 

. Egiptiečiai fil
truodavo Niliaus upės purviną 
vandenį. Juozapo šulinys, neto
li Gizeh, buvo kastas tris šim
tus pėdų per akmenį, kol priei
ta prie tyro vandens. Visi žino
me, kaip fiziniai sVeiki buvo se
novės grekai. Romėnai pirmiau
siai suprato ventiliacijos vertę. 
Jie atvedė tyrą vandenį nuo 
kalnų, ir įtaisė požemines sru
tas išmatų nutraukimui.

Nėra abejonės, kad visi tie 
žygiai buvo labai svarbus svei
katos palikymui Faktas, kad jie 
rėmėsi beveik vien ant intuici
jos nesumažina jų vertės.

Vėliau, viduramžy, karai, blo
ga valdžia, fanatizmas ir bega
linis ištvirkimas nustumi žmo-

kad puvimas, Augimas, ir pana-l^r 
Šus procesai buvo pasekmė, apie 
kurią kalbėdavo kaipo apie gy
venime žemesnės formos “savai
mingą generaciją”, tai yra, kad 
tokios formos galėjo atsirasti iš- 
naujo iš negyvos materijos. Pas- 
teuro darbas įėmė ir išradimą, 
kai nekurtos ligos žmoguje ir 
kad kuriuose žemesniuose su
tvėrimuose kyla iš augimo ir ne
suskaitomo dauginimosi jų kū
nuose mikroskopinių augalų, ku
rie yra žinomi kaipo įigų perai 
ar bakterijos.

Toliau medicinos darbas sėk
mingai vystėsi ir vis dar labiau 
vystosi nešdamas žmonėms ne- 
apkainuojamą pagalbą.

[FLISJ

Kaime
(Tęsinys)

Šiaurys-

Del Europos Ateities

Reikia laukti gyvenimo tais, 
pabrangimo ir Amerikoje. Pierce patapo 
Nes čia irgi paėmė viršų 
partija, stojanti už protekci
nius muitus.

Muitai Amerikoje, tiesa, civilio Karo pradėjo par- nių progresą keliais šimtmečiais 
liapalecia maisto kainų tie- tijos formuotis ir tvirtėti. Iki atgal.
sioginiu budu, kadangi rnai- tam laikui politinės partijos ko- nes priemonės buvo suspenduo- 

po įvairiais tos, ir žmonės gyvendavo tokio-
. -jj vardais. Federalistai priešinosi se vietose, kur buvo i' 
f antifederalistams ir lepubliko- tik gyvuliams. Jie retai

nams. Pirmieji republikonai prausdavos ar skalbdavo drabu-

šiuo laiku visos sanitari-

sto šiai šaliai beveik nerei- vojo už laimėjimą 
kia gabentis iš užsienių 
turi jo pakankamai namie
Let protekciniai muitai sti- tikrenybėje buvo ką dabar vadi 
prina trustus; o trustai juo name demokrątais. 
darosi stipresni, juo labiaus 
jie paima į savo rankas duo
nos, mėsos ir kitų produktų 
pirkimą ir pardavimą.

I Galingas mėsos trustas ga
li labai aukštai iškelti mėsos 
kainas net) ir tokioje šalyje, 
kuri savo mėsos turi dau
ginus, negu reikia jos varto
jimui.

Balsavimas už republiko- 
nus Amerikoje, lygiai ir bal
savimas už konservatorius 
Anglijoje, buvo balsavimas 
už gyvenimo brangenybę.

tinkamos 
kada

Įžymus švedų ekonomistas ir 
publicistas Hehner Key šiemet 
išleido kurinį vardu: “Europos 
bankrotas ir imigracija”, kuria
me nusako daug įdomių minčių 
apie 'Europos padėtį ir Vakarų 
civilizaciją. Jo nuomone, Vaka
rų padėtis negali būti atitaisyta 
Europos žemyne. Reparacijos, 
jei net jos pavyktų įvykinti, 
reikštų ne daugiau, kaip nusto
jusių vertės popierių perdavimą 
iš vienų rankų į kitas. Sunku 
nusiųs rasti išganymas Rusijoje. 
Jei ji ir pasitaisytų ir prisiartin
tų ekonominiame gyvenime ligi 
1913 metų padėties, tai ir tuo
met ji Europai nedaug gero te
duotų, nes-jos užsienio prekyba

111.
Pavasaris. Dienos kaskartą 

giedrėja. Sujudo ir žmonės. Vie
ni iš miestų bėga į kaimus, į miš
kus, kiti iš miškų važiuoja su 
reikalais miestuosna. Parva
žiavo iš miesto Ragaišienės duk
tė. Visa apspurusi, nusigyvenu
si. Viena diena šiaip taip ra
miai praėjo, bet antrąją duktė 
pradėjo skersuoti motinai, 
da motina paprašė padėti 
kiemą nušluoti, tai duktė 
atrėžė, kad net susiraukė 
na.

Onai 
taip 

moti-

—Aš tave mažą šilkais rė
džiau, o kaip išėjai į žmones, tai 
manęs i ebenori žinoti.

—Rėdei, tai rėdei kada šilkų 
nesupratau, kodėl dabar nerėdai, 
apspurusi turiu eiti po žmones, 
ar man algą duodi, kad visom 
pašldvikem i>adčsiu. Niekados 
£o nebuvo ir nebus I

Ona gi nušlavusi kiemą nuėjo 
pamiškėm nukritusių šakų pa
linkti. Vaiką susukusi pakabi
no po sausa šaka, o pati pasi
skleidė mišku eidama.

Pagaliaus Ragaišiepėš duktė 
ištekėjo- Atėjęs piršlys raukė
si, raukėsi kol galų gale sutiko.

kaime, visi rengėsi 
nes rytoj pripuola 
Ragaišienės Moni-

Demokra
tai priešinosi tautiniams repu- 
blikonams. 1856 metais susi
formavo moderninė republikonų 
partija, kuri apsivainikavo lai
mėjimu 1860 m., kuomet Abra- 
ham Lincoln išrinktas prezi
dentu ir Ilannibal llamlin vice
prezidentu. Lincolnas vėl iš
rinktas prezidentu ir Ilannibal 
llamlin vice-prezidentu. Lincol
nas vėl išrinktas 1864 m. su An- 
drcw Johnson vise-prezidentu. 
1865 metais balandžio 14 d., Lin
colnas tapo pašautas “Fordo” 
teatre, Vašingtone, o balandžio 
15 d. mirė. And re w Johnson
pasiloko prezidentu. Po Johnsono 
buvo išrinktas generolas Grant, 
Civilio Karo veteranas; vicepre
zidentas išrinktas Schuyler Col- 
lax, 1868 m. 1872 metais Grant 

I vėl išrinktas su Henry Wilson, 
! vice-prezidentu. 1876 metais re- 
publikonų kandidatas Ruther- 
ford Hayes išrinktas prezidentu 
su William VVheeler vice-prezi
dentu. 1880 metais republiko
nai vėl laimėjo kuomet James 

rašydami apie tai, rinktas be jokios opozicijos 1789 Gartfield patapo prezidentu, o 
m. bal. 6 d. Jis gavo 6,9 renka- Chester Arthur vice-prezidentu. 
mus balsus. Tuomet buvo dar Garfield mirė 1881 m. rūgs. 19 

.11 kandidatų kurie tikėjosi pa- d. Jo vietą užėmė Arthur. De- 
j tekti antron vieton, nes toks ta- mokratų partija pirmutiniu sy- 
<po vice-prezidentu. John Adams, kiu po Civilio Karo laimėjo 1881 

pir- kuris gavo 31 balsus, liko vice- metais. Prezidentu buvo išrink- 
1792 m. Vašingto- tas Grover Cleveland, o vice-pre- 

nas vėl buvo prezidentu išrink
tas, o John Adams vice-prezi-

žius. Išmatųs būdavo metamos 
ant gaviu. Visos ligos buvo skai
tomos kaipo Dievo bausmė, ir 
maža buvo daroma, kad apsigy
nus nuo jų. Keturioliktam 
šimtmety užpuolė maras aršiau
sioje formoje, ir per trumpą lai
ką išnaikino ketvirtą dalį visų 
žmonių gyvenančių tame laike 

! pasauly. Tas tęsėsi per kelis šim
tus metų ir iš priežasties to ma
ro, arba “Juodosios Mirties”, 
kaip tuo laiku jis buvo vadina
mas, žmonės buvo sujudinti apie 
reikalingumą apsisaugo! nuo tos 
ligos, .šiuo laiku raupai buvo 
prižiūrint ir atskilti nuo kitų.

Išpalengvo žmonių 
pradėjo gerintis, nors 
sas buvo nepaprastai 
Prietarai ir igndracija,

Jungtiniu Valstijų pre 
zidentai

Pirmiitinis Jungtinių
oių prezidentas buvo didysis ge

mų svarstymus neapribo- nerolas Jurgis Vašingtonas, 
tam laikui. Ir Anglijos lai- sios šalies tėvas, kuris buvo iš- 
kraščiai, 
sako, kad Genevos protoko
las jau esąs paverstas be 
vertės “popiergaliu”.

Valsty-

turėjo daug 
mokslininkų 

pripažinti 
cirkuliaciją.

Daugelis laikraščių
ina reiškė tą nuomonę, kad prezidentu.
Tautų Sąjungos nutarimai J 
apie arbitraciją, priimtieji (Į" 
paskutiniame jos suvažiavi- ua>s atsisakė kandidatuoti.

esą “atžagareiviški”,' 1796 m. John Adams išrenka
mas prezidentu, o Thomas Jef- 
ferson vice-prezidentu. Pastara
sis yra nepriklausomybės dekla
racijos autorius. 1800 metais, 
Thomas Jefferson ir Aaron 
Burr gavo lygiai balsų. Tuomet 
prezidentą rinko kongresas, ku
ris Jeffersoną išrinko preziden-

ine, esą ’Titžagarei viski”,1 
“buržuaziški”, “Imperialis- 
tiški” ir t. t. Tuo gi tarpu 
mes dabar matome, kad kaip 
tik atžagareiviai tuos nuta
rimus ir stengiasi panai
kinti.

zidentas* Thomas Hendricks. 
1888 metais išrinktas republiko- 
nų kandidatas, Benjamin Harri- 
son, ir Lovy Morton vice-prezi
dentu. 1892 metais rinkimus 
laimėjo demokratai, išrinkdami 
Clevelandą prezidentu, ir Ste- 
vensons’ą vice-prezidentu. 1896 
metais laimėjo republikonai su 
Wiliam McKinley ir Garret Ho- 
bart. MsKinley vėl išrinktas 
1900 melais, su Theodore Roose- 
veltu vice-prezidentu. McKinley

tu, o Burr’ą vice-prezidentu. Po pašautas 1901 m. rūgs. 6 d. mi
to įvykio, išėjo naujas įstaty- re rūgs. 14 d., Rooseveltas pasili

ko prezidentu. 1904 metais iš
rinktas Rooseveltas su Charles 
Fairbanks vice-prezideųtu. 1908 
metais išrinktas. W. Taftas su 
James S. Sliernian. 1912 m. iš
rinktas Wilsonas ir Thomas

Ne taip žymiai, bet vis tik 
gana sparčiai keičiasi Ang- niia8> kuriuo buvo renkama pre- 
lijojo ir vidaus politika nuo zidentas ir vice-prezidentas. Nuo 
to laiko, kai įsigalėjo kon
servatoriai. Iš Londono pra
nešama, kad krašte kyla 
maisto kainos, ir kad vai- George Clipton vice-prezidentu. Marshall. Taip-pat. ir 1916 me
džią esanti tuo susirūpinusi, 1SO8 metais James Madison pre- tais tie patys demokratai. 1920 
kadangi darbininkuose pra- zidentu, George Clinton vice- 

1 1812 metais James
Madison prezidentu, Elbridge 
Gerry vice-prezidentu. 1816 me- dingas mirė rugpiučio2, 1923 m. 
tai, prezidentu buvo išrinktas 
James Monroe. i vięė-pyezidentu 
Daniėl Tompkins. Monroe isto
rijoj minimas kaipo autorius 
Monroe Doktrinos., 1820 metais 
Monroe ir Tompkhis vėl išrinkti. 
Tuomet Monroe gavo beveik vi
sus renkamus (elektoral) bals.tis,

to laiko atskirai reikdavo bal
suoti už prezidentą ir viceprezi
dentą. 1804 metais Jefferso- 
nas vėl išrinktas prezidentu, o

aidėjęs neramumas ir jie ke- prezidentu.
V* V !\4 * » z4 1 C«/AVA 'TV1

tiną kelti streikus.
Ką gi rengiasi daryti

Baldvvino

metais laimėjo republikonai, iš
rinkdami Hardingą su Calvin 
Coolidge vice-prezidentu. Har-

kabinetas šituo 
Jisai žada paskir

ti ‘Tyrinęjinjo komisiją”! 
Kai darbininkai ima skųstis 
bavo bėdomis ir statyti rei
kalavimus, tai kapitalistinės
valdžios" visuomet mėgina išskyrus vieną, kurį balsuotojas punktas.

Coolidge liko jo vieton. 1924 m. 
vėl laimėjo, re^blikonai rinkda
mi Coolidge‘ir-Davves.

padėtis 
progre- 
mažas. 
tamsu

mo dvynukai, visuomet pasiren
gę buvo sutriuškinti tuos, kurie 
drįso atskleisti gamtos lapus. 
*1628 m. Harvey 
sunkenybių net iš 
pusės, kol privertė 
jo išrastą kraujo
Kol JenneTio nebuvo sumanyta 
čiepyti 1798, raupai buvo taip 
jau paprastas dalykas, kaip 
šiandie tymai. Nuo 1830 m. iki 
1860 m. cholera Jungtinėse Vals
tybėse daugumoje* vietų buvo 
paprastas dalykas. Pirmutinėj 
devyniolikto amžiaus daly, gy
dytojai apie nekurias ligas tik 
spėti tegalėdavo, ir tai dažniau
siai klaidingai. 1831-32 metais 
Europos auštuoniolikoj miestų, 
kuriuose buvo apskaitoms apie 
keturi ir pusė milijonų gyven
tojų, 50,000 mirė cholera. Veng
rijoj laike tos palios epidemijos 
cholera mirė vienas žmogus iš 
kiekvienų keturias-dešimts še
šių žmonių; Montrealy vienas iš 
dvidešimts; New Yorke vienas 
iš šimto; Albany, vienas iš septy- 
nias-dešimts septynių. Net 1873 
m. choleros siautė devyniolikoje 
šios šalies valstybių.

šiltinė būdavo it kokia rykš
tė, kuria pasekdavo skurdas.

Prieš civilį karą geltonoji šil
tine būdavo paprastas dalykas. 
New Orleanas, Čalveston, Mobi
le, Key West, Pensacola, ir 
Charles ton S. C., apie kurias vie
tas, kai kurie rašytojai rašo, 
kaipo apie epidemijos centrus. 
Philadelphija, Baltimorė, Ports- 
mouth, New York, ir kiti mies
tai kęsdavo nuo daugybės epide
mijų. Faktinai, nemažiau kaip 
deyynias-dešimts geltonosios šil
tines epidemiją Jungtinėse Vals
tybėse ' pasirbdydiįvo. '

Kaip skirtinga padėtis
šiandien. Moderninė medicina 
tilerai pradėjo veikti nlio didžio-

yra

Nauja stotis. Tarp Kalvarijos
ir šeštokų stočių, 47 kilometre jo francuzo Louis Pasteur’o lai- 
atidaromas traukinių sustojimo/kų, nuo 1857 iki 1885 m. J?aste- 

ur sėkmingai išrišo » klausimą,

ir tais metais buvo mažesne už R pradžių sugyveno, bet bėgant 
Belgijos! Vienintelis Europai!laikui išnyko širdingumas, 
išsigelbėjimas tėra didelis išei-' 
vybės judėjimas į kitus žemy
nus, kuriam judėjimui Jungtinės 
Vastybės galėtų duoti kapitalo, 
Didžioji Britanija1— potyrio, o 
Vokietija—žmonių. O jei dvide
šimties milijonų vokiečių gyven
tojų, perteklius paliks Europoj, 
tai jis padės vien pragaištingą 
įtempimą laikyti tarp Vokieti
jos ir Prancūzijos, o jei galės 
išvykti, tai ne vien kad paleng
vintų ekon. naštas ir karo iš
laidas nualintame Europos že
myne, bet ir laimes. Vak. civili
zacijai naują žemyną, būtent 
Pietų Ameriką, kurią baltoji ra
se jau senai nužiūrėjo savo pa
veldėjimui, bet kurios dar nesu
skubo vaisingai apgyventi.

Jei tat nepavyktų padaryti, 
tai Vakarų civilizacija žlugo, o 
Pietų Amerikos žemynas, kaip 
ir kitos aplinkinės Ramiojo Van
denyno žemės, .bus apgyventos 
Azijos gyventojų pertekliaus, 
ypač Indijos ir Tolimųjų Rytų 
(Japonijos).

Autorius toj savo knygoj il
giau apsistoja ties palyginimu, 
kiek padėtis po Napoleono karų 
buvo panaši į padėtį šio karo ir 
randa daug panašumo. Po tų ka
rų ypač padidėjusi anglų išei- 
vybe ir kolonizacija. *

Toliau jis nurodo galimu
mus Pietų Amerikoje, ir randa, 
kad tie galimumai yra milžiniš
ki, gal didesni už jungtinių Val
stybių, kurios turinčios daug 
antipatijos su latinų respubliko
mis į pietus nuo savęs, ir paga
liau nagrinėja klausimą baltųjų 
ateivių susigyvenimo 
taisiais vietos įietų Amerikos 
gyventojais, kireį jis 
limu ir net turinčiu 
virsti j tų skirtingų Tąsių susi
liejimą. [“L.”]

su spalvo-

randa ga- 
galimumo

Įvairenybės
Apikaldės iš žmonių plaukų.

Londono aristokratės pasku
tiniu laiku einė dėvėt rudeni
nius iįiponus su apykaklėm, 
žmonių plaukais pagražintom. 
Naujos mados sekėjų atsiranda 
vis daugiau, ir tik reikia stebė
tis, iš kur ima tiek daug žmo
nių plaukų. P‘T.P]

IV.
šiandien seniui Repajui pra

puolė arklys. Sujudo kainiab 
Vikresnieji vyrai užsėdo arklius 
ir leidosi į apylinkes jieškoti. 
Daug jodinėjo, kol pėdas nusekė 
į mišką. Vagis gi įjojo į gilų 
mišką ir paleido arklį ganytis. 
Vyrai jį pastebėję nulipo nuo 
arklių ir slinko į jį iš užpakalio, 
kad šis nepastebėtų. Vagis gi 
ant akmens atsisėdęs rūkė pyp
kę ir lyg pasididžiuodamas, lei
do aukštyn durnus. Jis buvo 
begalo ramius, negalėjo dasipro- 
tėti, kad jau jį seka ir štai čiups

Dabar jis 
pastebėjęs

vagis visą laiką tylėjo. Kada jo 
koją uždėjo ant kelmo, o prie
šais stovėjo plačiapetis vyras iš
kėlęs kirvį, tai jis dar labiau nu
balo, sudrebėjo. Plačiapetis pa- 
simojo kartą ir paleido kirvį iš 
visų jėgų taikindamas ir steng
damasis koją nukirsti. Kirvis 
kirto, kraujas pasipylė, o vagis 
sujudėjęs apalpo. Vyrai nutilę 
pažvelgė, apėjo kiekvienas ap
linkui jo ir susėdę ant arklių lei
dosi namo.

Namuose, 
ant atlaidų, 
didžiausiai-
ka bėgiojo po kaimynus užpp- 
šinėdama ant pokylio.

Kada visi po vidurdienio su
sirinko, atėjo ir vyrai kittusieji 
kojas. Kepalas džiaugėsi, kad 
jo arklys atsirado, o apie pakir
stą vagį niekas ir neužsiminė. 
Kalbėjosi, rėkavo, gyrė. Kirtu- 
sieji gi prisėdę prie indų, mėsa 
apkrautų, valgė, rijo, mažai te- 
žvelgdami į juos.' Visi gi kili 
juos laikė už karžygius, daran
čius didelius žygius, užtai 5š kei 
tės, kur šnibždėjosisusibūrę 
mergaitės, spiksojo į juos uži- 
maiLios akys. •’

Taip besikalbant pra^įdįiUįę..ty
liai duris iv jose ^šu'oaė išbalu
si Pvagaišięnės duktė.

—DeT'Dievo meilės, iš kur tu 
atėjai, taip nuskurdus, ar bloga 
kas atsitiko.

—Pareinu, parteku... — vo.-, 
vos kvapą atgaudama įėjo išta
rus tuos žodžius.

—Aš su tuo latru negaliu 
gyventigeria, daužo; aš nieka
dos ten nebeisiu....

Sužiuro visi svečiai, kaip tai 
ji negalinti sugyventi su taip 
turtingu žmogumi, visų gerbia
mu. Visiems buvo aišku, kad 
tai jos kalte esanti, kad ji pati 
blogesnė dar už vyrą.

Dieve! -

vyrus

ištarė

Vaduos iš Rusijos kalėjimų 
kunigus.' Lietuvos r kątąįikų Vei- 
kimo Centro V-rba įteikė Užsie
nio Reikalų miiiisteriui raštą, 
kuriame prašoma daryti atatin
kamų žygių išvaduoti lietuvių 
kunigus, laikomus,Rusijos kalė
jimuose.

uz nugaros, 
krūptelėjo, o 
pabalo.

—Paganyk 
vienas, bet vagis nė žodžio neat
sakė. Bėgti jis nemanė, nes nu
jautė nelaimėsiąs.

—Kam vogei arklį, a! ar neži
nai, kad skriaudi vargšus, jog 
arklys—tai jo visas gyvenimas.

—Reik šelmį išperti, kad pa
justų, žinos tada kaip sunku y- 
ra užsidirbti. Ar negali dirbti 
tokiu tvirtu būdamas?

— Geriau vyrai karki: po šia 
sausa egle, tai niekam, daugiau 
neatims. Pastips biaurybė.

Ant visų kalbančių, galvojan
čių jam kančias, vagis nieko ne
atsakė, tiktai žiurėjo į visus iš
balinęs akis, tai galvą nuleisda
mas, tai aukštyn pakeldamas. 
Dabar jis tikrai žinojo, kad jam 
gerokai klius, jeigu išliks gyvu. 

| Vyrai gi kuo toliau, tuo labiau 
degė iš piktumo. Pagaliau jam 
pasidavė taip baisu, jog pradėjo 
drebėti.

—Nukirskim! — suriko visi 
kartu. i

—Nukirskim koją, tai dau
giau niekados nieko blogo nega
lės padaryti būdamas šlubu.

Sužvėrėjusių kaimiečių akys 
sužiuro dairydamosi, kirvio j ieš
kodamos. Tik ant nelaimės pas 
juo,5 kirvio nesirado, užtai vie
nas užšokęs ant arklio pasileido 
į artimiausį kaimą kirvio atneš
ti- Susėdo likusieji ratu, užsi
degė pypkes. Visų akyse buvo 
noras keršto, tekančio kraujo 
pamatyti. Vagis gi visų rate 
būdamas atsirėmė į medį ir dai
rėsi žiūrėdamas visų veiduosna.

Po trumpo laiko atjojo su kir
viu atsivesdamas dar porą raitų 
vyrų, kurie išgirdę apie busian
čią operaciją, prisidėjo prie jų, 
kad pažiūrėti, kas bus. “ y 
; Vagį parvertė ant žemės prie 
kelmo, atraite kelines iki blauz
dų. Dijtęi^usis iš visų pasiėmė į 

rankas kirvį, pakėlė aukš- 
Kiti jo koją užkėlė ant kel- 
Vyrus nustebino tas, kad

Kepalienė serga amžina liga. 
Jeigu lik truputi pasibarė, arba 
bernas jos nepaklausė, tai ji tuo- 
jaus gula į lovą ir vaitoja, rodos, 
sunkiausiai serganti.

■—Taip radom, taip paliksim. 
Tampykis, tampykis visą amžių, 
o čia tau liga neprašoma ateina. 
Niekadcs nėra atilsio, ifė valan
dėlės,—kalbėjo atėjusi atlankyti 
ligonės.

—Jfigu jaunystėje persivarai, 
tai tiek ir senatvėje berasi- 
Kiekvienas šiaudu mušis atsilie
pia didžiausiu sopuliu. Aš nie
ko daugiau Dievo neįrašau, kaip 
tik to, kad daieistų nors pasku
tinę dieną pamatyti, kaip ant 
svieto yra gerai gyventi.

—Taigi, taip radome, taip pa
liksim; vargą vargom, varge ir 
mirsim.

Ragaišiene atėjusi nusiskun
dė, kad jos dukters vyras gir
tuoklis, padauža. Daug geriau 
butų buvę, jei butų tekėjusi už 
berno, kuris norėjo imti, negu už 
latro ūkininko.

—Per vyrus mes daug prisi- 
kenčiam. Kartais nenori vyrui 
skųstis, kitą kartą negaliu ir 
priseina kentėti. .

—Taigi, mat, ir Onutė. Kiek 
ją viliojo, kiek lindo, o k^da pri
gyveno vaiką, tai nė akių nebe
rodo.

—Na gi, kariais jog ir mote
rys kaltos. Kiek iš jų yra tin-

ratai. Jeigu norit aš pasakysiu 
pusąką apie vieną tinginę, pra
sitarė Kepalas.

—Sakyk, sakyk jau' — erzi
no moterys.

(Bus daugiau)

vuįius ., Spalių 22 < 
Danijos žemės Ūkio

savo 
tyn. 
mu.

Parvežė pirktus Danijoje gy- 
. atvežta iš 

'e t Ministeri
jos 1 ei kala uis užpirkt i 30 ra
guočių danų žalųjų (l’iunų) veis
lės. Telyčios, (20) skiriamos į 
Plungės Joniškėlio ir Veprių že
mės ūkio mokyklas, o buliukai 
(10) i kergimo punktus Didžio
sios Lietuvos pakraščiuose.
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H.O. Mulks’o byla 
su ‘Naujienomis’.

Pereitą pirmadienį ir antra
dienį buvo tardoma prieš prisai- 
kjutusius teisėjus teisėjo Davi- 
d’o teisme advokato H. O. Alulk- 
s’o byla, prieš “Naujienas,” prieš 
redaktorių P. Grigaitį ir buvusi 
administratorių Kl. Jurgelionį.

S '.yla buvo užvesti, metai su 

viršum laiko atgal dėl straips
nio, tilpusių “Naujienų” vietinė
se žiniose apie p. MuIkso bylinė
jimąsi su Švažu. Skundėjas ra
do, kad tas straipspis esąs šmei
žiantis ir reikalavo iš “Naujie
nų” Bendrovės ir dviejų minėtų
jų asmenų $50.000 (penkių de
šimčių tūkstančių dolerių) atly
ginimo.

“Naujienų” pusę gynusieji ad
vokatai, p. Gugis ir p. Smith, į 
tą kaltinimą atsakė, rrurodyda-t 
mi, kad inkriminuojamojo 
straipsnoi vertimas esąs skundė
jo deklaracijoje neteisingai pa
duotas. Juodu ypatingai pabrė
žė, kad skundėjas neteisingai iš
vertė žodi “neteisingumas,” pa-’ 
vaitotų straipsnyje. Kuone vi
sa kova byldjV- ftfktinai ir susi
vedė prie to žodžio aiškinimu.

U, • • ’P. Grigaitis ir K. Jurgelionis 
paliuosuoti. G ;‘v

Pirmadienį ir beveik iki pietų 
antradienį skundėjas statė avo 
liudininkus ir pašaukė, tik dėl 
kai kurių formalybių išaiškini- ’ 
mo, K. Jurgelionį ir P. Grigai-1 
ti. Skundėjo pusei liudijo pats1 
skundėjas (Mulks), p. Juozas į 
Laukis, vienas asmuo vardu Zo- j 
kaitis ir dar dvejetas asmenų.

Pasibaigus tų liudininkų kiau-j 
sinėjimui, adv. Smith padavė i-!
nešimą, kad nuo kaltinimo butui 
paliuosuoti atskiri asmens, prieš 
kuriuos yra užvesta šita byla, 
būtent, buvęs “Naujienų” ma- 
nadžeris Kl. Jurgelionis ir “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis, 
kadangi skundėjas nedavė prieš 
juodu jokių įrodymų.

šitam įnešimui teisėjas prita- 
lė ii pareiškė, kad Jurgelionis 
su Grigaičiu yra paliuosuojami 
nuo kaltinimo, ir toliaus byla ei
na tiktai prieš Bendrovę.

Teisėjas pirm to buvo padaręs 
nutarimą, kad abi pusi gali sta
tyti tiktai po penkis liudininkus 
liudijimui apie straipsnio verti
mą.

“Teisingumo” vertimas.
Straipsnyje, dėl kurio kilo by

la, yra vieta, kur sakoma, kad 
Švažas buvo pasiryžęs parodyti 
“H. O. Mulks’o neteisingumą.” 
Situos žodžius skundėjas išvertė, 
kad Švažas norėjęs parodyti “JI. 
O. Mulks disiionesty.”

Tą vertimą, kaip teisme išėjo 
aikštėn, buvo padaręs p. J. Lau
kis, vietinio tautininkų savait
raščio redaktorius, apie dveji 
metai laiko atgal atstatytas is 
“Naujienų.” P. J. Laukis ir teis
me liudijo (žinoma, po priesai
ka), kad tuos žodžius taip ir 
reikią versti, kaip jisai išvertė.

Paklaustas, ar angliškas žodis 
“dishonesty” nereikia versti žo
džiu “nesąži’ungiinnas.” p. Lau
kis apsakė, kad ne. Paklaustas, 
ar žodis “neteisingumas” nereiš
kia “unjustness” arba “injusti- 
ee,” jisai ir vėl liudijo, kad ne. 
Paklaustas, ar žodis “neteisin
gas” nereiškia anglų kalboje 
“unjust,” “not right,” “incor- 
rect,” jisai sakė, kad gal būt esą 
ir galima kai kada tą žodi taip 
versti, bet tikras vertimas žo
džio “neteisingas” esąs “disho- 
fiiest.”

Lygiai tokiu pat bildu liudijo 
dar trejetą}#asmenų: tarp jų 
vienai', kuris pasisakė, kad jisai 
ėjęs parapinę šv. Jurgio mokyk
lą, ir vienas vardu Zokaitis. Pa
starasis pasisakė, kad jisai dir
bąs bolševikuojančiai žinių agen-

■ .. — —
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NAUJIENOS, Chlčage, Iii. B
turai “Federated Press,” ir kad 
pirmiaus jisai buvęs chicagiškės 
“Vilnies” reporteris. Jisai pri
sipažino taip pat, jogei jisai ėjęs 
kelti protestą prieš “Naujienų” 
redakciją, kuomet jvyįkę Chica- 
goje “šaudymai.”

Teisme nebuvo daugiau aiš
kinta apie tą įvykį su “šaudy
mais,” bet skaitytojų žiniai gali
ma pasakyti, kad p. Zokaitis bu
vo kadaise atsilankęs “Naujie
nų” redakcijoje bartis, delko 
“Naujienos” neteisingai apra
šiusios komunistų lyderio *Fos-
terio mitingą Chicagos gatveka- 
rių darbininkų auditorijoje, kur 
neva buvo mėginama “nušauti” 
Kosteri.

\
Apsigynimo liudymai.

Apsigynimo pusėje liudijo K. 
Jurgelionis, I*. Grigaitis, v- 
Olszewskis, mokytojas Leveskis 
ir A. Lalis. Jie įrodinėjo, kad ta 
straipsnio vieta, kur yra kalba
ma apie Švažo pasiryžimą paro
dyti H. O. Mulks’o neteisingu
mą, verčiant žodis žodin reikė
tų išversti “to shovv unjustness 
arba injustice of H. O. Mulks;” 
bet literatiškesne kalba išver- 

jčiant tą vietą, reikėtų angliškai 
I pasakyti Y “to show that H. O.
Mulks was unjust, arba' not 
right.”

Liudininkai Įrodinėjo taip pat, 
kad tikras vertimas ahglų žodžio 

I "dishonest” lietuvių kalboje bus 
i “nesąžiningumas, arba “besąži- 
niškumas,’’ arba “negarbė.” 

j “Naujienų” advokatai dar pa
statė p. Švažą paliudyti, kad ji
sai ištiesų bylinėjosi su Mulks’u, 
kuris iš jo mėgino išreikalauti 
s 100.00. šitame dalyke tečiaus 
teisėjas neleido statyti daug 
klausimų, prieš ką advokatai pa
reiškė formali protestą.

Liudininkų klausinėjimas ir 
advokatų kalbos užsibaigė apie 
pusę aštuntos vakaro antradieni. 
Ant rytojaus po to, 10 vai. ryto 
teisme tapo perskaitytas “džiu- 
rūs” nuosprendis.

Savo skunde, kaip minėta, p. 
Mulks reikalavo $50,000 atlygi
nimo. Paskutinėje savo kalbo
je jo advokatas pareiškė, kad p. 
Mulks pasitenkintų $10,000.
‘ ‘1 įžiurę” gi pripažino, kad 
“Naujienų” Bendrovė turi už
mokėti skundėjui $500.

Tuo budu redaktorius su bu
vusiuoju administratorium tapo 
paliuosuoti nuo kaltinimo, bet 
Bendrovė rasta kalta. Iš visos 

i bylos eigos beveik nėra abejo
nės, jogei tas nuosprendi^ iš
ėjo toks dėlto, kad skundėjo 
“ekspertai” paprastus lietuvių 
kalboje žodžius “neteisingas” ir 
“neteisingumas” pavertė kuo 
tai reiškiančiu nesąžiningumą, 
suktybę, o prisaikintieji teisėjai, 
kurie nesupranta lietuvių kal
bos, nežinojo ką tie žodžiai reiš
kia.

Prokuroras nereikalaus 
Valaniams kartuviy

\ is dar teberenkama Jury. 
Daugelis atmetama dėl sim
patijos prie kaltinamų. Pro
kuroras greičiausiai reika
laus* kalėjimo nuo 11 metų 
iki gyvos gaivos.

Vakar visą dieną buvo ren
kami prisaikintieji teisėjai. Ne
žiūrint j žymų skaičių per- 
klausinėtų išrinkta viso tik ke
turi. Daugelis, matomai, sim
patizuoja apkaltintiems ir nė
ra linkę pritaikinti aštrios 
bausmos. Vienas kandidatų 
pareiškė: “Tie vaikai neturėjo 
nei tėvų, nei namo kur apsi
gyventi.” Kitas išsitarė, kad 
neišneštų nuospren dalioj jog 
kalti, nors valstybė ir sugebė
tų tai įrodyti. Iš visko matosi, 
kad rinkimas jury gali užsitęs
ti dar ilgą laiką.

■ VMstyibės prokurorais, pa
keičia savo nusistatymą ir 
greičiausia nebereikalaus kar
tuvių, o pasitenkins) kalėjimu 
nuo 1 I metų iki galvos. 
Viešoji opinija yra priešinga 
pritaikinimui mirties bausmės 
tiems keturiems jaunuoliams, 
kurie dėl tam tikrų motyvų, 
kaltinami nužudyme vienos 
moteries. —Reporteris.

Chicago ir Chicagos 
lietuviai

Lietuviai ant kriminaliu suolo

šiomis dienomis prasideda 
Chicagos kriminaliame teisme, 
prieš teisėją Jacob Hopkins, 
byla dviejų jaunų lietuvių — 
Anna (Peggy) .Vąlanis ir jos 
brolis Tony Valanis'; Ona 18 
metų, Antanas 19. Taipgi kar
tu su jais kaltinami ir jų drau
gai Lucille Marshall, 19 metų 
ir William 1). Lydon, tų pačių 
metų. Jie kaltinami už nužu- 
dima moters Bessie Gaensslen. 
Jie ją visi keturi pasmaugė 
pereito balandžio 17 d.

Jau pradėta rinkli prisaikin
tieji teisėjai ir iki vakar die- 
uos buvo išrinkta keturi, Ko
kia bausmė jiems bus, sunku 
pasakyti; ant kiek atrodo, tai 
prokuratorija reikalaus jiems 
mirties bausmės, bet tie jau
ni žmogžudės neprisipažysla 
kaltais ir sakosi, kad juos ne
galėsią nuleisti ant mirties, 
nes, pirma, jie visi per jauni, 
antra, jeigu Loebo ir Leopoldo 
nenuteise ant mirties, lodei ir 
jų negalės nuteisti, kad nors 
jie ir yra neturtingi.

Tas dalykas daugiau paaiš
kės ir apkaltintųjų advokatai 
pilnai tikisi bylą laimeli, nes 
tie keturi žmogžudos nužudę 
senę Gaensslen tam tikrose ap
linkybėse. Teismas bus gana 
žingeidus, ir kaip* apkaltintų
jų advokatai sako, bus visai 
atviras, nieko į bovelną nevi- 
niosią. Apkaltintieji sako, kad 
ta pasmaugtoji moteris išnau
dodavo jaunas mergaites ne
moraliems tikslams — privers
davo jas paleistuvauti.

Naujienos apie šią bylą mė
gins paduoti kuodaugiausia ži
nių.

padaryta penki užpuolimai, ne- 
jskaitan t neužrekorduotų.

¥ * ♦
Chicagos policija viską daro 

ir gelbsti, tik sunku ją surasti.
■ ♦ * *

Kada laidojo žinomą “sloge
lį” O’Banion, tai jį pagerbė 
senatoriai ir kiti miesto bei 
valstijos viršininkai į jo laido- 
t uves atsilankydamį.

¥ **
Vyriausias prokuroras Crovve 

sako persekiojęs žmogžudys. 
O O.’Banion, “bootlegeris ir 
gunmanas”, už jį laike rinki
mų gana daug darbavosi ir 
apšaudė kitų partijų darbuoto
jus. Ar manote, kad O’Banion 
už ------Ra«siniuH.

Užpuolikas sužeidė moterį

Kas geriau: auksas ar 
žemė?

^šiomis dienomis Mildos te
atre rodomas paveikslas “The
Covvered Wagon” vaizdiną mu
sų gyvenimo pobūdžius ir in- 
stikta. c

Paveikslas vaizdinu laikus 
Amerikos dai; prieš Abrohomo 
Link oi no prezidentavimą.

Tais laikais dar nebuvo ge
ležinkelių, ir žmonių važiuota 
vežimais uždengtais drobe ir 
traukiamais jaučių, dar dideli 
plotai nebuvo ^apgyventi žmo
nių ir žmones iš vienos vietos 
keliavo į kitą ieškodami geres
nės, derlingesnės žemės. Di
džiausias būrys žmonių susi
taria važiuoti uždengtais veži
mais per didžiausius, ilgiau
sius laukus į kitą geresnę, lai
mingesnę vietą, kur geresne 
žemė. Kelionėje būna ir gimi
mų ir pakušinu; jie kenčia ba
dą, šaltį, niekurie gryžta atgal 
netekę kantrybės, kiti pake
liui vėl susiginčija už kitus 
reikalus, vėl kiti kovoja dėl 
meiles, ir kada jau prie, galo 
kelionės besiartinant, jiems 
pakužda, kad kam važiuoti ieš
koti žemes, kad tik pasukus į 
netolimą Kaliforniją, girdi, yra 
aukso, 'lai sukelia dvi nuomo
nes, dalis važiuoja ieškoti auk
so, o kili žemės. Ir tie, kurie 
nuvažiuoja ieškoti aukso ran
da skurdą; o tie, kurie norėjo 
žemės, susidaro gražų gyveni
mą. Paveikslas gana ilgas, sa
vyj e turi gana sveiko humoro 
ir tikrų amerikoniškų tipų; 
vaizduoja kėlės peštynes ir ko
vas su indijonais. Paveikslas 
bešali įkas, vertas pamatymo.

V *

Bridgeporte vis kas kart da
rosi labiau nesaugu. Užpereitą 
naktį apie pirmą valandą teko 
girdėti šaukiant prie Halsted 
ir 33 gatvių “Help, help! Po- 
lice, police!”

Bet policc nebuvo. v
* ’• Si.v* į 1

¥ * J'tP-
♦

Chicago padarė “oblavą” ant 
žmogžudžių ir kada jau visa 
mašineriją paleista darban su
gauti visus šžmogžudas ir plė
šikus, tai Juo j tą pačią naktį

Polici ja j ieško žmogaus, ku
ris, manoma, bandė užvakar 
padaryti puolimą ant dviejų 
moterų, joms gryštant namo.

Marė Mikalajūnienė, 31 m., 
motina keturių, vaikų, • dirban
ti Illinois Central geležinkeliui 
ir gyvenanti 3821 W. 55 St., 
eidama Springfield gatve, tarp 
53 ir 54 gatvių, apie 5:30 v. v., 
buvo užpulta maskuoto žmo
gaus, kuris bandė ją nuvilkti 
į pievą. Bet ji jam pasiprieši
no ir pradėjo šaukti pagelbos. 
Puolikas matydamas, kad jo 
auka paspruko, smogė jai 
kumščiu į veidą tokiu smarku
mu, kad pažiaunės' kaulas tru
ko, ir pabėgo. Mikalajūniene 
visgi dar įstengė pareiti namo, 
o jos vyras pašaukė daktarą.

Manoma, kad tas pats žmo
gus bandė užpulti p-lę Anna 
I'ox, 18 m., 8031 Federal S t. 
Jai einant 79 gatve prie Vin- 
cennes Avė., prišoko prie jos 
vyras ir atstatęs revolverį ban
dė ją nutempti į tuščią lotą. 
Bet ji pradėjo šaukti pagelbos 
ir pravažiuojantys automobilis
tai ją išgelbėjo.

Pašalino detektyvu vir
šininku

Hughes nukeltas žemesnėn vie
ton, viršininku pastatytas 
Wm. Schoemaker. •
Policijos' viršininko Collins 

įsakymu, detektyvų viršininkas 
Micbael Hughes tapo pašalin
tas iš vietos ir ptistatytas daug 
žem.esneu vieton - .komaiiduo

li Irving Park stotį, tolimiau
sią stotį nuo jo gyvenamosios 
vietos. Detektyvų viršininku gi 
pastatyta veik, kapitoną Wil- 
liam Schoemaker. Hughes la
po pašalintas mayoro Dever 
įsakymu.

Hughes išleido pai*eiškimą, 
kad jį pašalinta pigių politikie
rių, kurie valdą administraci
ją, pastangomis. Esą kabina- 
mąsi, kad jis dalyvavęs už
muštojo mušeikos O’Bannion 
bankete. Jis esą nežinojęs, kad 
banketai rengiamas O’Bannion 
pagerbimui ir tai sužinojęs 
tuojaus. banketą apleidęs. Belo 
jis buvęs bankete su viešų dar
bų komisionicrium pulkininku 
Spragile, vieną artimiausių 
mayoro draugų. Jis neisiąs į 
Irving Park stotį ir verčiau vi

ršui pasitrauksiąs iš policijos.

lYdcraliniame teisme yra 
nagrinėjama byla kelių plėši
kų,- kurie dalyvavo apiplėšime 
pašto traukinio* ties Roundout, 
III., kada plėšikai laimėjo apie 
$2,000,000. Keli plėšikai prie 
kaltės jau prisipažino ir teis
ine liudija prieš savo draugus. 
Didesnė dalis grobio ibgi at
gauta. Tai’p teisiamųjų yra ir 
žymus pašto žvalgybos narys 
Fahy ir žymus politikierius 
Miįri^y, kltric tą apiplėšimą 
suplenavo. G i , j ?' , —... ...... . .. .. ... ................
Vilūne Boulevard 1787

PAUL NORKUS 
Perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas’ir 

dastatymas į visas dalis miesto. 
1706-West 47th Street; 

CH1CAGO, 1LL.

Sportas
POŽĖLOS RISTYNĖS ĮVYKS 

LAPKRIČIO 24 D.

Moteris silpna, 
svaigstanti, silpnėjanti

....... ... r----------------

Chiropractic The Mastei’ 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą

Požėla susikibs su rusų čem
pionu lapkričio 24 d. Walsh 
Hali svetainėje, kampas Nbble 
ir Ėmimą prie pat Milvvaukee 
Avė.

Husas sveria apie 200 sva
rų. Bet užtat ristynės bus gre- 
ko-romanų stiliumi. Tad Požė-. 
la parodys, jog greko-romani( 
stiliumi jis gali imtis ir su mil
žinais.

Ten jau risis ir Antanas 
Brazauskas, kuris susirems su 
“Big Bill” Berth. Pamatysime, 
kaip jam pasiseks apsidirbti su 
daug sunkesniu už save risti- 
ku.

URAZAUSKO-SARPAlUAUS
RISTYNĖS

Tikrai jau tapo sužinota, jog 
Brazausko-Sarpaliaus ristynės 
įvyks lapkričio 28 d., Bridge- 
porto kolonijoje.

Brooklynietis \ Bra-zauskaą 
smarkauja: esą jis sulamdysiąs 
Sarpalių ir važiuosiąs į Brook- 
lyną nugalėtoju.

Bet Karolis Sarpaliaus šali
ninkai sako, jog per tvorą neš; 
peršokus nereikia sakyti “op”! 
Brooklynietj Karolis gali dar 
taip pačiupinėti, jog jis alsi-; 
mins Chicagą visą savo gyve
nimą.

Beje, Brazausko-Sarpaliaus 
ristynėse risis dar toks risti- 
kas, kuris tikrai turėtų skai
tytis pasaulio čempionu, nes 
bėgiu paskutiniųjų septynių 
metų jo pečiai dar nebuvo pri-s 
spausti prie matraso. Kas jis— 
bus paskelbta vėliau.
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Skausmai, 
mėšlungis,

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

SEVERA’S
GOTHARDOL

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

Kaina. 50 ir 60 centai.

Gaunami bent aptirtoje.

W. f. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

• Wennersten’s

Bohemian Blend
į Ntu> 1896 
WENNERSTEN’S 
yra prirengėjai 
Apynią-S’ttlyklo sko 
nio.

; Todėl, kad salyk
lu ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri
rengti.

Surado palengvinimą varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. Vi
suomet rekomenduoja jas,

SPINE OF

NORMAI. 
NERVE

SUIRIMAI bile vienos 
sekančių dalių J?«l> Pa
eiti nuo NERVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukai.':

SMEGENŲ 
AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGILĖS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ
LONŲJŲ

DIDŽIŲJŲ
YTINIŲ 

SĄNARIŲ

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

i
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i
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MALT
and

HOPS
Combined

A S T f N | NCOHPO’’*’ •_?.

Hennjng Wennersten Inc.
2960 I.ĄWKENCE AVĖ., CHICAGO

Pilone Boulevard 7b89

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berliuo 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku^' ligų ir visu ucr 

sveikumų. :. j
Geriausia egzamiuacija .A llay Ir 

eleetronie, kuomet reikalinga. G
1545 W. 47th St., ’i 

netoli Asįiląnd Avė. > ,
' • : / T i j { i ’

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki
8 valandai vakare, 

k > ...................

Bi'idge'port, Connecticut. — “Aš vi
sai buvau nusilpnėjusi, dideli galvos 

skaudėjimai, svai
gulys, , jautimas 
nusilpnėjime) ir 
kiti nemalonumai 
kuriuos moterys 
turi. Aš vartojau 
Eydia E. Pink- j 
ham’s Vegetable 
Compound pirmiau 
mano vyras sako, 
kad aš vartočiau / 
ir vėl. Aš dabar 
vartoju Lydia E.

’inkham’s Kraujo Gyduoles, Kepenų 
Pilės ir šešis bakselius Lydia E. Pink- 
kisim’s Vegetable Conpound Tabletus. 
Aš dabar Jav.čivi labai gertii ir aš var
tosiu jas ciar tūlą laiką. Aš paša- 
kiau savo pusseserei apie tas gyduo
les ir ji nori jas vartoti. Aš visuo
met rekomenduoju jas”. — Mrs. Hen
ry C. Smith, R. F. D. No. 3, Box 6, 
Bridgeport, Conn.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduole nuo to
kių ligų. Ji prašalina' tų ligų prie
žastis. Mrs. Smith’s patyrimas vie
nas iš daugelio. • •’

Visoje šalyje vartotojai Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Cempouhd, gau
ta daugiau kaip 121,000 atsakymų, ir 
98 nuošimčiai raportavo, -kad jiems 
pagelbėjo varaojant jas. Pardavi
mui pas aptiekorius visur.

PRAŠAL1NKIT 
SLOGAS

SU TERPENTINU
Prašalinkit slogas GREITAI! Ne- 

čiaudėkit — nevaikščiokit su suspau
sta krutino arba su kosuliu kuris 
kankina jūsų visą kūną. Terpentinas 
prašalina slogas, taip kaip magiškas. 
Jis įsigeria giliai ir prašalinu slogas 
tuojau!

Naujas išradimas, Turpo, turi sa
vyje visas terpentino magiškas gy
dančias jėgas sj'kiu su kitomis pui
kiomis gyduolėmis. Jos turi labai 
didelę gydančią jėgą — kuomet pat- 
rinsite savo krutinę arba gerklę jos 
įsigeria greitai ir mažytį terpentino 
garą galite pajausti ant jūsų kvėpa
vimo!

Turpo nenudegina nepadaro pūslių, 
nenudažo — jis neriebus ir neatsi
duoda! Vartokite Turpo šj vakarą — 
iš ryto jau neturėsite šalčio. Turpo 
taipgi greitai prašalina bronchitj, 
pleuiisy, i-eumatiškus skausmus, lum
bago, catarą ir neuralgiją. Greitai 
veikia prašalinime galvos skaudėjimo, 
kojų skaudėjimo, nuo nusibrežimų, 
nudegimų, suskirdimų ir skaudėjimų. 
Prašalina krupą ir skaudamą gerklę 
urnai!

PRAŠALINA SLOGAS TUOJAU 
su Turpo — terpentino Ointmentas 
kuris turi savyje žinomas gyduoles 
Menthol ir Campbor. Prašykite bile 
aptiekoriaus Turpo — 35c. ir 70c. slo- 
vikelis.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynės. Didelis prūdas dėl 
plaukymo.

Specialus rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIim 
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkės, kad aptieka The Nevv City 
Pharmacy, buvusi po 'jiunv. 332/ 
S. Halsted SI., dabar jiersikėlč j 
naują vielą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresni patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy
John Malakauskas, sav.

3430 S, Halsted St., Chicago, III.
IhlllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIH

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

?GydUu įvairiai ligas, o ypatingai 
ijžslseiičjuėiaS, be vaistų ir op©ra- 
ci|ų, naujausiais budais.

4'404 Archer Avė., Chicago, UI.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 j 
Valandos nuo 9 yjjto iki 12 pietų. , 
Vakarę huo G.’iki 8 Vai. vakare. I 
Nedėloieniais nuo 9 iki 12 pietjp I j 

> Telephone Lafayetto 45411 t

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Paliner mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted St.k.____________________________

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau- 
dė^įimai ir.t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų įtaikia būt atsargus ir atei- 
jt^Lpndžiro daug blogo.

jum yra reikalinga pasi
matyt,. SU chiropraktoriu ir buk 
^yeikąC'-

Dr C Yucius, D C,, Ph. G.
f2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

'...Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

b—.........     /
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Dr. CĮnirupLactor ir 
Akuserka

ĄĮViEUe KAUSH1LLAS 
i ’iyd'au ne vaistų ir be operacijų, 

anokias ligas vyrų, moterų ir vai- 
.ų. Kurie sergate kreipkitės, u 
.site pagelbą. raiarirnas dovanai 
ulandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedėlioj nuo 9 iki J2-
ei. Yards 4951 3252 S. Halsted St.

Dėl Blogo Miego, Ner
viškumo Nuvargu

sio Iš Persidirbi- 
mo Jautimo

Pagalios štai Yra Nauja Gyduole, 
Kuri Duoda Tuktftanėiams Nuo
stabų Palengvinimą ir Užganėdini- 

mą j Kelias Dienas.

JciJusų miegas nėra ištisus ir.gai
vinantis ir Jus jaučiatės nervuotu ir 
pavargusiu rytmetyje, tąi eik pas Jū
sų aptiekorių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins Jumis, kaip greitai jisai 
veikia. Jis suteikia gaivinantį miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą, puikų žiebėiojimą, reguliarį vi
durių veikimą, gausiai entuziazmo, 
gyvumo ir veikmės, ši nauja gyduo
lė, Nuga-Tone stebėtinai veikia vidu
rių užkietėjimo ligose,’ išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, galvos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jus ken
čiate nuo tų blogumų, Jus būtinai pii- 
valote išmėginti šią gyduolę, taip, 
kaio daro tūkstančiai kitų žmonių kas 
menuo. Jums nieko nekainuos jeigu 
Jums nepagėlbėtų. Jis yra malonus 
imti ir Jus tuojaus pradėsit geriau 
jaustis. Imk jį nors per keletą dienų 
ir jei Jus nesijausi! geriau ir neat- 
rodysit geriau, nunešk likusią pakin
ko dalį pas Jūsų aptiekorių ir jis su
gražins Jums Jūsų pinigus. Nuga- 
Tone išdirbi!ja i , taip gerai /Juodam*, 
ką jis padarys dėl Jūsų. įsako vi
siems aptD'koriams garantuoti jį ar 
sugražinti Josit pinigus jeigu neuž
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduotijii.js per vi
su aptiektu ius.

X-RAY EGZAMINACIJA 5L0U
Vyrai j r
moterys no 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa

is i i.-*. —3 ko tiesą.
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas —- su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudu s ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, gaivus skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prasti apetitą, 
reumatizmą, astlima, odos ligas, rup 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatišVs 
ligas / Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi -'čiepa.' 
h- soruin yra suteikiama, įskaitan: 
606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 

mo.

'o

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios Jigos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint'kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą ifigy- 
dymę. Atsineškite šį skelbimą su ša 
vinį ir gausite dykai kraujo spaiidjipą, 
išbandymą su X-Ray egzaminacija^ 
; Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. P<i 
įiedėly, seredoj ir subrttuj nuo !} rylų 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL CL1N1C 
Dr. E. V. Heaton, Dulktorius 

505 S. State St. kaiap^ Congre^, 
2 Chicago. HL
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Lietuvių Rateliuose. -'
• M. Dundulienei šis vakaras pa

taiso ūpą, o ir žmonės buvo link
sni' ir vakaru pilnai patenkinti. 
Jie ilgai atsimins Keistučio Klhi-Keistučio Klitiho vakaras

State “Neturtas ne yda. Koresp. VV. Strygas.

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAt AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

JIEŠKAU Stanislovo, Kazimiero 
arba Pranciškaus Markevičio, arba 
kas žinotų jų Adresą, malolniai yra 
prašomi duoti žinią dėl 

STANISLOVAS BANIULEVIČE, 
19 Laughton Avė., West Toronto 

Ont., Canada.

Keistučio Pašelpinio Kliubo,’ 
Brighton Park, vakaras įvyko! 
lapkr. 16 d., Meldažio svetainėj.1 
Vakaras pilnai nusiseko. Buvo . 
statomas veikalas “Neturtas ne! 
>da.” Vaidino to paties Kliubo 
i Iramos Skyrius.

Melrose Park
Rengia maskaradini balių.

\Takai*u surengimas 
mas buvo nepeiktinas, 
irgi buvo pilnutėlė svetainė ir tlieny lapkr 
Kliubui liks gražaus pelno. Mu
zikantai irgi buvo geri, netingė
jo griežti ir griežė visokius šo-

ONA GURNEVIčIUTk

Mirė kovo 29 d. 1920 m., buvo 
laidota kovo 31 d. 1920, 11 metų 
8 mėn. amžiaus. Gimė liepos 26 
1908, Canadoj. 
keliamas ’
Tautiškų Kapinių, subatoj, lap
kričio 22 dieną, 1924, 3 valandą 
po ]4etų kunigas Mikalauskas 
ir kunigas S. linkus dalyvaus Ir 
pasakys po prakalbą. Prašome 
giminių, draugų ir pažįstamų 
dalyvauti laidotuvėse Norin
tieji važiuoti prašome susirink
ti į musų namus, 721 W. 1S St., 
12 vai. dienos

Lieka nuliūdę
Tėvai, broliai ir seserys.

Jos kūnas bus 
j nuosavą lotą ant

kunigas Mikalauskas

ZOFIJOS SKIRMLTIENĖS
Metines sukaktuves, kuri pa

simirė 1923 m., lapkričio 18 d., 
amžiaus 78 metų. Išgyveno 
Amerikoj 15 metų, paliko dide
liame nubudime 5 vaikus, 3 sū
nūs ir 2 dukteris. Visi yra ve
dę. Sunai, Juozas, Jonas ir Ka
zimieras, dukteris Anna 
nė ir Antone Ražutienė. 
iš Lietuvos, Laukuvos 
jos, Girvainių kaimo.

Dabar prašau gimines, drau
gus ir visus pažįstamus daly
vauti pamaldose, kurios atsibus 
lapkričio 22 d., 7:30 v. iš ryto, 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
po pamaldų kviečiam visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti pas Kažutčius į stu- 
bą po num. 3142 W. 42 PI.

Vincas ir, Antone Ražučiai.

Knitie- 
Paėjo 

parapi-

EI Z B1 ET A ST RAZDIEN Ė
Mirė lapkričio 19 d., 1924 m. 

4 vai. ryto, 38 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno rėd., Panevėžio 
ap., Vabalninku parap., Lamokų 
kaimo. Išgyveno Amerikoj 19 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
dukrelę Veroniką 17 m., taippat 
paliko 2 broliu Jurgį ir Joną 
Aukštikalnius Amerikoj ir vieną 
brolį ir seserį Lietuvoje.

K imąs pašarvotas 3544 So. 
Lową Avė. Laidotuvės įvyks 
lapkričio 22 d. iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas Į šv. Jurgio baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sieną.

Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę
Varonika dukrelė ir broliai 
Jurgis ir Jonas.

Laidotuvėm patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Tel. Boule
vard 4139,

Tel. T,afayettft 4223
Plumbinb, Heating 

Kailro lietuvis, lietuviams rtsado* 
patarnauju kuogertauaial

M. Yaška,
1228 W. S3-tk St, CMeago, UL

MpItosg Park ir apielinkės lie
tuviai nekantriai laukia šv. Jo 

ir vedi- no Krikštytojo dr-jos maskara- 
Publikos. dinio baliaus, kuris įvyks šešta- 

22 d., Igno Vaičiu
lio svetainėj, prie 23 ir Lake 
gatvių. Dovanų bus išdalinta už 
$350, pinigais ir visokiais dalg
iais. Dovanas sudėjo musų biz
nieriai, kurie puikiai pasirodė, 
remdami lietuvius. Todėl ir vi
siems vietos lietuviams patarti
na remti savuosius 
kurie remia mus. 
iš toliau atvvkti

biznierius, 
Kviečiame ir 

j ndisii balių, 
puikus ir bus

gražiu dovanu.
i—Mcl i’ospark iet is.

Narnu savininku susirink’mas.

Lietuviu Namu Savininku Są
jungą (Lith Improvement Club) 
laikė savo mėnesinį susirinkimą 
lapkr. 5 d., Lukštos svetainėje. 
Narių susirinko gana daug, bu
vo ir pora gerokai įkaitusių, ku-» 
rie kėlė triukšmą ir trukdė kitų 
kalbas svarstant svarbius klausi
mus, būtent apie seną dirbtuvę 
prie 16 gatvės ir 49 Avė. Tą 
dirbtuvę dabar pradėta taisyti, 
bet niekas nežino kas ten bus, 
vieni sako vienaip, kiti kitaip, 
taip, kad tapo išrinkta komisija 
ištirti ir jei pasirodys, kad ji 
kenks apielinkes ramumui, ta|i 
protestuoti miesto valdžiai. Ta 
dirbtuvė per kelis mietus stovė
jo uždaryta, bet dabar pradėta 
ją taisyti. Vieni sako, kad tai 
mus maža dirbtuvėlė blekoms 
karpyti, o kiti sako, kad dirbs 
boilerius, tad butų didelis bilde-

O to bildesip dabar ir taip 
perdaug iš visų 
supa

yra 
teli 
lės!

dirbt u vės
pusių mies- 
ir dirbt u vė

buvo svars-klausimas 
apie suvaldymą vaikų 
Komisija pranešė, kad

Antras 
tytas, tai 
gatvėse, 
ji kalbėjosi su miesto valdžia ir
taipjau su lenkų kliubu, bet dar 
nieko nenuveikė; palikta komi
sijai veikti ir toliau. Tuo klau
simu buvo gana daug kalbėta. 
Didelė didžiuma išsireiškė, kad 
patys tėvai turi valdyti savo vai
kus, tai nereikės svetimeims jų 
valdyti, o tėvo ir motinos prie
žiūra ir geli patarimai yra ge
riausia mokykla vaikams.

Trečias klausimas, tai nušvie
timas tamsių gatvių. Darinkta 
komisija ir įsakyta jai veikti ir 
toliaus.

Dar buvo įvairi ųskundų, daug 
kalbėta, ginčytųsi; išrinkta ko
misijos viską nuodugniai ištirti.

Buvo pakeltas klausimas ir a- 
pie pareikalavimą, kad duotų 
daugiau sargų -— policistų, nes 
pastaruoju laiku buvo daug api
plėšimų. Gyventojams gi labai 
yra reikalingas saugumas. Tas 
klausimas bus svarstytas ir atei-

Sekamą susirinkimą nutarta 
šaukti atvirutėmis, nes tai bus 
pusmetinis susirinkimas. ... Susi
rinkimas bus labai svarbus ir vi
sų priedermė yra dalyvauti ta
me susirinkime ir išrinkti tinka
mus sąjungos viršininkių* 1925 
metams. »

Koresp. K. D.

Cicero
NAUJA KRAUTUVĖ

Užlaikom vyriškų ir moteriškų čeve- 
Įrykų; svetelių, vyriškų skrybėlių, 
marškinių ir kitokių aprėdalų. Par
duodam už žemiausią kainą. Mel
džiame atsilankyti ir susipažinti su 
savininku ir gauti gerą patarnavimą.

J. SHALTIS’, 
4943 West 14th Street, 

CICERO, ILL.

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS
| Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 

, tų, kurie duodate Naujienoms pra- 
: nešimus įsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie- 

1 na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

i 2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
inus ir tokius susirinkimus, kurio 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami lik du kartu tuo 
pačiu reikalu. ,

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikūjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų;

1 balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių ncaprubežiliojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti j sekamos dienos laidą turi 
hut priduoti ne vėliau kaip iki de
vinto-; vai. vakaro.

Jono Butėno koncertas Chicagoj 
bus gruodžio-17 d. Prašome visus nie
ko tą dieną nerengti. Rengėjai.

Rudeninį balių rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porlo subatoj, lapkričio 22 d., Mil
dos svet., 3112 S. Halsted St. Pra
džia 6 vai. vak. Įžanga (50c. ypatai. 
Pelnas bus skiriamas užbaigimui 
būdavot i Chicagos Lietuvių Audi
torijos. Kviečia Komitetas.

Northside. — Del parankamo north- 
sides lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
visą apiębnkę, vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis lietuvių kalbos pamokos per
kelia iš trečiadienių Į sekmadienius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
pats daktaras Antanas Montvidas. 
Nuo dabar lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieka kaip ir pirma; kas sekmadienis 
nuo JI vai. ryto, pa vadovyste p. Sar- 
paliaus toj pat svetainėje. Todėl 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuvių 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius virš nu
rodytu laiku. —Komitetas.

Socialistų Apšvietus Kliubo organi
zatorių susirinkimas Įvyks Ketverge, 
lapkričio 20, 8 vai. vakare, Naujiem] 
name. Visi organizatpriai ir moky- 
kos valdyba malonėsratsilankyti.

Organizavimo Komitetas.

Northside. — Bijūnėlio draug. ope
retes Birutes repeticijos įvyks ket
virtadienį lapkr. 20 dieną, 8 vai. vak. 
Liuosybės svetainėje 14 St. ir 49 Ct., 
Cicero, III.

Visi Bijūnėlio nariai malonėsite su
sirinkti i vir& nurodytą vietą.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimus susirnki- 
mų atidarymas įvyks penktadieny, 
lapkričio 21 d. 8 vai. vakaro, Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 St. Visi ly- 
giečiai, taipgi ir pašaliniai yra kvie
čiami atsilankyti.

Apšvietos Komitetas.

AR JIEŠKAT DARBO? Buk ant 
savęs bosas nuo $10 iki $20 j dieną 
gryno pelno, Taxi Cab vertes $1,000 
už bile pasiūlymą; turi hut parduo
tas šią savatę ,mainysiu ant loto. 
Matyk vakarais ar nedėlioms.

2923 Emerald Avė.
1 lubos, iš užpakalio

loto.

PA RDA VIM (J I bučernė ir 
grosernė, senas išdirptas biznis. 
Priežastis pardavimo patirsi! 
ant vietos.

915 W. 32nd St.
PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga $4 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai Samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PRAŽUVO šuo Sht. Bernardų, vei
slės, geltoni plaukai, kalnietis biskį 
baltas, vardas “Spori”. Kas praneš 
apie ji gaus $10.00 atlyginimo.

ANTANAS JOKANTAS 
3934 So. Rockwell SI. 

Tel. I.afavette 5277

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey S t.
Tel. Prospect 3926

RENDON 4 kamb. flatas, ga
ru šildomas, vanos, randasi gra
žioj vietoj ant Midway. 
šaukite ant 1 lubų.

GRIGALIŪNAS, 
1201 E. 60th St.

Atši

ANT RENDOS flatas, geras 
dėl daktaro ir dėl pagyvenimo,’ 
6 kambarių, frontas. 4501 So. 
Fairfield Avė. Savininkas ran
dasi 4510 S. Paulina St. Tel. 
Boulevard 7098.

PASIRENDAVOJA fintai po 
6 ir 4 kambarius. Platai yra ge
rai įrengti. Renda pigi.

2630 41 St.
Arti R oc Javeli St.

Republic 8915

RENDAl 4 ruimai ant 
lubų, elektra. Geri ruimai 
venimui. Renda pigi.

Kreipkįtės
3726 Wallace St.

---------------- -------------------
RENDAl 5 ruimu flatas, mau- 

jdynes, elektra, visi šviesus kam
bariai.

Kreipkitės 1 lubos
3214 So. Union Avė.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks penktadieny, lap
kričio 21 d., 7:30 vai. vak. McKinley 
Park svet. Visi Dramos skyriaus na
riai atsilankykite, nes rinksime nau
ją pirmininką.

Pirm. M. Kasparaitis.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubas meldžia visų na
rių susirinkti ant extra susirinkimo 
Nov. 21 d., 1924, 7:30 v. v. W. Lūkė
tos svet. 1500 So. 49th. Avė. šis su
sirinkimas šaukiamas dėl apsvarsty
mo pirkimo lotų ir statymo* Club 
House. Draugi] dalyvavimas yra 
svarbus. Komitetas

Dramatiško Ratelio susirinkimas ir 
repeticija bus penktadieny, lapkričio 
21, lygiai 7 vai. vak. Meldažio sve
tainėj.

Visi nariai turite butinaį atsilanky- 
i, kad geriau prisirengus prie veika- 
ų, kurtę bus1 statomi sekančio mėne

sio 7 d., Meldažio svet.
Kviečia Valdyba.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Chas. Luco iš New 

Kensington, Pa. Paskutinį sykį ma- 
tėvos Store W. L. Douglas Shoe Co., 
W. Va. manau kad lankos Gary ,Ind. 
arba Chicagos apielinkėj. Pažys- 

prašom pranešti arba paties 
atsišaukti, turiu svarbų rei-

tanti ji 
prašau 
kala

2060 N.
C. J. PETERSON, 

Clark St., Chicago III.

PAJIEŠKAU brolio Justino Galins- 
sko (Galin). Paeina iš Paežerių dva
ro ,Alvito valsčiaus, Vilkaviškio ap. 
Aš atvažiavus iš Lietuvos dar nesi- 

‘ mačiau su juo ir labai norėčia pasi
matyti. Jis pats arba kas žino pra
šau pranešti.

ANTANINA GALTNSKAITfi 
1340 So. 48th Court, Cicero, III.

r

RAKANDAI__  *
PARDAVIMUI lengvas ar- 

žuolinis valgomojo kambario se
tas, apskritas stalas 8 pėdų1 pa
rimantis ir 6 stiprus krėslai, $40.

Mahogany parloro setas, 3 
šmotų, upholstered, ne prikimš
tas ........................................ $40

Mahogany supamoji kėdė, me
džio sėdynė, ................ ..... .

Riešuto medžio muzikos 
binetas, .............................. .

Aržuolo serving staliukas, 
RAZALL,

5050 Congress Str.
CHICAGO.

Phone Mansfield 6518

PARDAVIMUI kukninis pe
čius, mažai vartotas, visai geras. 
Nupirksit pigiai, •

Kreipkitės 1 lubos
3026 Emerald Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

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

Atsišaukite

_____ /.

2rų 
įv

REIKIA DARBININK
MOTERŲ

REIKIA merginų dešrų pri
kimšo jų ir varstyto] ų. Gera 
alga. /
ILLINOIS MEAT COMPANY, 

3939 Wallace St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyro dirbti ant far- 
mos, prie abelno farmos darbo. 
Gerą mokestis, valgis ir kam
barys, George Dąrznick, R. 8, 
Box 10, Valparaiso, Ind., Tel. 
1609 W. 3.

REIKIA vyrų prie bresinio 
pečiaus prižiūrėtojų.

Atsišaukite
MR. RĘMINGTON, 

Lovwenthal Company, 
947 W. Cullerton St.

REIKIA vyrų kaulų išrinkėjų 
iš jautienos. Nuolat darbas visą 
žiemą,darbas nuo štukų ir dieno
mis. Atsišaukite Western Pack- 
ing & Provision Co., 3830 So. 
Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 3 automobiliai, Hud- 

son, Wille ir Fordas^ visi uždaromi 
(sedan) atrodo ir važiuoja kaip nau
ji!. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant seno ani kokio automobilio. At- 
sišaukit nuo 7 iki 11 ryto ir nuo 3 iki 
7 vakaro.

900 W. 31 St.

$10 
ka- 
$5

3443 So. Auburn Avė.
PARDAVIMUI grosernė ir bučer

nė; biznis išdirbtas per 30 metų; biz
nio vieta ant Main St. Bučernė ži
noma kaipo Broadway Market. Ren
da pigi; priežastis pardavimo — 
liga.

Lietuvių apielinkėj, 11034 
Sawyer Avė., Mt. Green- 
wood. Imkit Halsted St. ka
rą iki galo linijos.

5 kambarių medine cot- 
tage, cementiniu pamatu, 
yra visas phnnbingas, elek
tra, didelis augštas ir didelis 
lotas, 62x132 pėdų, casb 
$1,000, kitus taip kai|* ren- 
dą. Atdara kasdien nuo 2 
po pietų iki 5.

GEORGE BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

138 Broadway 
Melrose Park, 111.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI rakandai dėl 6 

kambarių, 3 šmotų šilkinis mohair 
parloro setas, 2-5 Šmotų Francuziško 
riešuto medžio miegamo kambario 
setas, 9x12 ir 8x10 Wilton karpetas, 
Victrola, pastatoma liampa, bargenas 
jei imsite tuojau. DalitnLs.

2500 W. Marųuette Rd., 1 apt.

ar mainymui ant 
ir loto naujas 4 
5 kambarius visi, 
įtaisytas ląis pa- 

’ ; graži vieta, 
66 ir Rockvvell St.

PARDAVIMUI 
senesnio namo 
flatų namas po 
4 karų garažas, 
gal vėliausios mados;

BARGENAS
Lotas, 30x125, Fairfield Avė., ne

toli 71 St., karų linijos, prie Mar- 
ųuette bulvaro, kaina $700.

Kampinis apt., 30x125, Washtenaw, 
netoli 71 St. kaina $1200.

Apt. kampinis, 48xl25h 73 St. ir 
Seeley, kaina $1000.,

Veikite greitai kainos greitai kvla.
ROBERT C. ELKINS 

Excl. Agts.
5711 S. Halsted St. F.nglewood 4000

PARDAVIMUI
NAMAI mūriniai, 2 l’la 

ir 4 kambarius, maudynės 
parankumai; vieta 69 ir 
\vood Avė.

ir visi

PARSIDUODA
Bučernės ir grosernės fix- 

turiai už pusė kainos.
Skėlos, cash registeris, ice bak- 
sis, kantariai, visi aržuolo me
džio. Galit pirkt su staku ar tik 
vienus fi.vturus, turi būti 
duoti

2 PAGYVENIMŲ namas, 6 ir 6 
kambarių, tik vienų metų senumo; 
įtaisytas pagal vėliausios mados; 
vieta Brighton parke.

2 PAGYVENIMŲ, 6 ir kambarių 
namas, tik užbaigtas būdavot, 66 ir 
Tahnan Avė.

pai’-
greitai. Matyki t

.1. NAMON,
W. MarąueYte Rd.,2418

Western A v. Tel. Prospect
arti

8678

3 l'LATą mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, beismentas, aukš^ 
ta pastogė, garažas dėl 1 mašinos. 
Namas beveik naujas. Bandas! 
Brighton parke; parduosiu pigiai.

Vėl kita bučernė su groseriu 
pusdykiai parsiduoda

arba išsimaino
ANT LOTO ARBA AUTOMOBILIO

Geriausi vieta - South sidėj, biz
nis daromas 'ea.^h/'knygučių nėra: 
renda pigi, puikus kambariai pra
gyvenimui, garu šildoma, geri fix- 
turiai, stakas visas naujas. Del di
deles priežasties turi būti parduo
ta arba išmainyta i 2 dienas. Kas 
įieško bargeno, matykite .1. Na
mon, 2118 \V. Marųuette Rd., arti 
\Vestern Avė. Phone Prospect 8678

Pirk1 ūabar
Jeigu nori bučernės ir grosernės 

už pusę kainos; parduosiu arba pri
imsiu i mainus lotą arba ] automobi
lių. Tokios progos daugiau negausit. 
Skubėkite,

3500 So. Union Avė.

BARGENAS. Parsiduoda visokių 
smulkmenų krautuvė, reikalingam 
žmogui labai gera vieta, renda pigi ir 
parduosiu nebrangiai arba mainysiu 
ant auto mobiliau s. Pardavimo prie
žastį, patirsite ant vietos. Atsišau
kite tuojaus.

5241 So Wentworth Avė.

PARDAVIMUI gasinis. pe
čius, kaip naujas, $25. Baltas, 
su sieteliais vaikų namukas, $10. 
Arbatai vežimukas, $5.

Tel. Republic 6542

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen su 4 gyvenimui kam
bariais, pigi renda, ilgas lysas, 
randasi geroje vietoje.

544 W. 37th St.

PARDAVIMUI barbernė, biz
nis išdirbtas per ilgą laiką. Par
davimo priežastis, išvažiuoju j 
kitą miestą. Nepraleiskite tos 
progos. Sykiu parduosiu ir na
mą. 2620 W. 47 St.

BUČERNŲ parduosiu arba mainy
siu į dviejų flatų budinką; galiu da- 
dėti pinigų. Biznis išdirptas ir pel
ningas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Savininką galite matyt kas
dieną.

1000 N. Ridgeway Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika
tesen krautuvė; biznis gerai išdirb
tas per daug metų; gyvenimui kam
bariai yra prie krautuvės; priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
1737 W. 47 St.

LABAI PIGIAI PARSIDUODA Sil-

Taipgi turiu ir 
Mes mainom ant 
ar lotų.

Jokantas 
4138 Arei 

Tol. Lafayette

daugiau 
mažesniu

namų.
namu►

Bros.

PARDAVIMUI PER
SAVININKĄ i

šmotelių 
Didumas 

Ta

žemės, 
žemės 
žemė

Keletas mažų 
South West Side. 
nuo 32 akro iki 5 akrų, 
parduodama dabar daug pigiau, negu 
ištikrųjų ji kainuoja šandien. Už 
mokestį aš paimsiu bile vieną seka
mų dalykų, kuriuos galėsiu tuojau 
vartoti: Farmą bile kur Jungtinėse 
Valstijose arba gerą summer resort, 
gerą vartotą automobilių arba ataką 
ir bonus. Aš suteiksiu geriausj liu- 
dymą ir garantiją, title per Chicago 
Title & Trust Company. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 407

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

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

LABAI geroje vietoje namas, 
Southwest Side Dvigubas frontinis 
storas, namas per vidurį įeinamas. 
Presinių plytų frontas, prie kanj li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai už 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 402. |

NORĖČIAU gauti tinkamo 
vasarinio resorto, prie bile ko
kio ežero, su namu aYba be na
mo, mainysiu į mano Chicagoj 
biznio lotą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 403.

PARDUODA SAVININKAS
2 flatų mūrinį namą, karštu vande- 

nip šildomas, 6-0 kambarių, aržuolo 
trimingai, 2 karų mūrinis garadžius, 
kaina $16,500, įmokėti $5,000, kitus iš
mokėjimais

6017 So. Mozart St 1 fl.
Tel. Prospect 7120

JŪSŲ PROGA
• 2 flatų mūrinis namas, 6-6 kamba
rių, modetniškas, 3 karų mūrinis ga
radžius, įplaukų $110 į'mėnesį, be jū
sų pačių flato, kaina nebrangi, pini
gais reikia $4,500, kitus po $75 Į me
nesį. Savininkas

'6152 So. Mozart St. 1 apt. 
Phone Prospect 5591

PARDAVIMUI 4 flatų muri- 
aržuolo trimingai,1domas pečius, buvo mokėta $150.00, BIS namas, 

parduosiu tik už $27.00. Naudokitės Jce baksjs gasinis pečius, tile 
proga; pečius yra labai gerame sto- . ... , . .vyi-e> |vana ir vestibule, viskas įsren-

KreipHtės prie įduota, kaina $22,000, jmokfli.
MRS. GADEIKlENlO, a-r? nnn tzmzi o /■< !•£ • a I1606 So. Halsted st. ■ $7.000. 5751 S. Califomia Avė. I

PARSIDUODA modemiškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu, apšildomas, ar
žuolo užbaigimo, maudynės į sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porčiai” apdirpti 
“bengalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko, mokyklos ir gat- 
vekarių. Kreipkitės prie savininko, 

6653 So. Talman Avė.

BARGENAS, reikia $3000 cash, 
parduosiu savo 3 flatų murini (namą 
su vienu ekstra lotu, gerame padėji
me, geroje apielinkėje, kaina $13,500. 
Savininkas. Agentų nereikia.

5015 Lawrance Avė. 
netoli Milwaukee Avė.

MORTGECI Al -PASKOLOS
ANTRI MARGIČIAI

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

.... —x
Mes skoliname pinigus ant 6% me

tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra grei
tas ir tikras. Be pasivėlinimų. Be 
ekstra mokesties.

NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 So. La Šalie St., Randolph 2121 

1405 Roanoke Bldg.
Atdara subatomis iki 5 v po piet.
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, Dė
si gnin g, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINd 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicaro, UI.
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managcr

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY
177 State St., Room 306

State 1887

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

SNOW COLLEGE
M. Johnson Managcr

159 N. Stale St.. Room 1622

PAKEITIMAS TAMSOS 
I ŠVIESĄ 

žierhos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku-

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

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

3106 S. Halsted St., Chicago, III.


