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LaFolIette išrink
tas senatorium

Sanhajaus darbininkai lai 
mėjo streiką

Sovietai gauna iš Vokiečių 50 
milionų dolerių kreditų

Robertas M. La Follette 
išrinktas senatorium

Nepilnais daviniais jis gavo 
222,518 balsų; stambiausias 
jo oponentas —83,465
MADISON, Wis., rūgs. 30.

Vakar įvykusiuose VViscon- 
sino valstijoj specialiuose rin
kimuose, Jungtinių Valstijų se
natorium tapo milžiniška balsų 
didžiuma išrinktas Robertas 
M. La Follette j r., mirusiojo 
senatoriaus La Follette’o sūnūs.

Jis ėjo republikonų tikietu.
2411 precinktų jaunasis La

FolIette surinko 222,518 balsų, 
kuomet svarbiausias jo opo
nentas, j 
ėjęs kaipo nepriklausomas re- 
publikonas, gavo tik 83,465 bal
sų. - '

Kiti kandidatai tuose precin 
ktuose gavo: socialistų kandi
datas John M. Work — 11,128 
balsų; demokratų William 
Bruce — 10,023, ir socialist- 
labor kandidatas George Bau- 
man — 722 balsu.

Nėra žinių dar iš 281 precin- 
kto, bet jų balsai rinkimų re
zultatų nebepakeis.

La Follette yra dar tik 30 j 
metų amžiaus. Jis bus jauniau
sias solonas Jungtinių Valstijų 
senate.
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Britą komunistai prakišo 
vėl suvažiavime

Jų rezoliucijos prieš Darbo par
tijos vadą MacDonaldą tapo 
sunfuštos.

Kiną darbininkai Sanha 
joj laimėjo streiką

Anglų fabrikininkai pripažįsta 
unijas ir prideda 2 doleriu ai 
gos savaitėj.

SAN IIA JUS, Kinai, rūgs. 30. 
—Anglams priklausančių med
vilnės fabrikų šanhajuj darbi
ninkai kiniečiai, kurie ilgą lai
ką vedė atkaklią kovą su savo 
samdytojais, pagaliau vakar 
grįž4 vėl į fabrikus dirbti, savo 
kovą laimėję. 1

Sutarties sąlygos, kuriomis

LIVERPULIS, Anglija, rūgs. 
30. — Komunistuojančiųjų de
legatų grupė Darbo partijos su
važiavime šiandie gavo antrą 
stiprų smūgį. Ji buvo įnešus 
rezoliuciją pasmerkti darbiečių 
vadą, Ramsay MacDonaldą, už 
tai, kad jis, būdamas ministe- 
riu pirmininku, paskelbė Zinov- 
jevo laišką Bhtų kofnunistams, 
raginantį juos kurstyti maištą 
kariuomenėj ir laivyne. Savo 
rezoliucija komunistai reikala
vo, kad Darbo partijos egzeku- 
tyvas pasiųstų per MacDonaldą 
sovietų valdžiai ir komintemo[Pacific and Atlantic Photo]

Išgelbėtieji aviatoriai, skridę hidroplanu PN9-—1 iš San Francisco j Honolulu. — Kai jie, sub- vadui Zinovjevui atsuprašymą, 
marino No. 4 surasti vandenyne, buvo pargabenti į Navilivili, Kanai saloj, Havajuose, tos salos nes, girdi ekzekutyvas negalė- 
gyventojai papuošė juos pintais gėlių vainikais. J?8 įrodyti, jogei tas laiškas

_  _  buvęs autentingas. Rezoliucija 
? ?___________ I be to dar reikalavo, kad Dar-

Francuzą kruvini keršto 
žygiai Sirijoj

Rusija gauna Vokietijoj I Saugumo paktas nelies
ilgalaikią kreditą Versalės sutarties

Ūkio padargams susipirkti 
kiečiai duoda rusams/ 50 
Ii jonų dolerių

vo- 
ml

Klausimai dėl karo kaltininko 
ir Kelno evakuavimo konfe
rencijoj nebus judinami

;tus premjero Baldwino kabine
tą rezignuoti.

i Komunistų rezoliucija buvo 
Suedija visai sunaikinta: aviu- betgi vėl milžiniška balsų di- 

toriai metė bombas Į druzų džiuma atmesta.
laidotojų minią j_______ - . .

MASKVA, rūgs. 30. — Pra
neša, kad Vokietijos prekybos 
rateliai ruošias suteikti Sovietų 
respublikai kreditų sumai 50

DAMASKAS, Sirija, rūgs. 30. 
— Franeuzų armija Sirijoj at
žygiavo į druzų krašto gilumas

darbininkai sutiko grįžti į fab milijonų dolerių, kuriai® rusai 
v v- r^us» yra samdytojai galėtų pirktis reikalingu sau

Edwardas F Ditmar Pr*Pu^ista dagininkų sąjungas ukjo mašinų, automobiliu, trak- 
_’"taip greitai, liaip tik valdžiaItorių 

sutaisys reguliacijas; du 
riai algos 
kiekvienam darbininkui; r~2*' 
rinųnas darbo sąlygų; joks dar
bininkas negali būt paleistas iš rįnti nieko 
darbo be rimtos ir pamatuoto* *skola. 
priežasties.

| Aplamai manoma, kad med
vilnės fabrikininkai anglai ne
bebūtų ilgai išlaikę keturis mė
nesius besitraukusio streiko ir 
butų buvę priversti savo fabri
kus parduoti japonų arba kinų 

•' interesams.

tonų ir kitokių padargų. Vo- 
dole Ikiečių žinių agentūra tečiau 

priedo sava-tėje’sako, kad kreditų suma šie- 
page- (kianti tik 25 miljonus dolerių 

ir kad Vokietijos valdžia neiu- 
bendra su ta pa

Rusija protestuoja dėl 
areštą Persijoj

rūgs.
Tehe-

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Formaliai atsakydamas į Vo
kietijos laišką, kuriuo pastaro- Į 
ji pareiškia sutikimo dalyvauti it ruošias pulti Aero pilį, ku- 
saugumo konferencijoj 
ne, Šveicarijoj, spalio 5

Lokar- rioj yra užsidaręs su savo jė- 
Britų gomis sukilėlių vadas, sultanas 

užsienių ministerija kaitų pa- Atrašas. Francuzai tikis tą pi- 
žymi, kad konferencija nieku lį sunaikinti per tris valandas 
budu negalėsianti keisti Veisia-.ir suimti patį Atrašą, 
lės sutarties, joj nebusią leis- ■ 
ta kelti klausimo apie Vokieti
jos kaltę dėl
nieko bendra neturį su pertrak- 
tacijomis dėl saugumo pakto. 
Kai dėl Kelno evakuavimo, tai 
laikas okupantų pasitraukimo 
iš tos vietos priklausąs vien 
nuo Vokietijos pildymo savo 
nusiginklavimo privalumų."

Pranešimais iš Paryžiaus, 
Franci jos atsakymas Vokietijai 
esąs toks pat, kaip ir Britu.

Areštai tariamų komu
nistų Vengrijoj

No. 231

Generolo Fengo pasiunti
niai atvyko į Maskvą

Tirinės politinę ir ekonominę 
padėtj Sovietijoj, taipjau val
džios organizaciją

MASKVA, rūgs. 30. — Mas
kvon atvyko iš Kinų militarinė 
delegacija, atstovaujanti “krik
ščionių generolui” Feng Jushia- 
nui, susipažinti su politine ir 
ekonomine padėtim Rusijoj, o 
taipjau arčiau pasižinti su val
džios, ypatingai kariuomenės 
organizacija ir švietimo daly* 
kais.

Davė žandan Airijos 
buvusiam ministeriui
PHILADĘLPHIA, Pa., rūgs. 

30. — Užsienių delegatams, at
vykusioms į tarpparlamentinę 
konferenciją, apžiuiinėjant čia 
istorinius Nepriklausomybės 
rumus, iš susirinkusios šiaip 
žmonių minios vienas priėjęs 
prie buvusio Laisvosios Airijos 
Valstybės apsaugos mlnisterio, 
Mulcahy, smogė 'jam į Žandą.

Gelžkelio stoty, kurion dėle 
gatai buvo atvykę, ir paskui 
tie® Nepriklausomybės rūmais 
policija areštavo apie penkioli
ka asmenų, kėlusių neramumo

Garlaivis paskendo

Britų boikotas baigiamas
AMOY, Kinai, rūgs. 30-. — J 

čia pradėjo atplaukti Britų 
Planuoja statyti Gom- laivai su kroviniais, ir paėmė 

persui paminklą šimtus darbininkų į Singapūru 
 ' i gurno plantacijas. *]

CINCINNATI, Ohio, rūgs. 30. kad kiniečių boikotas
— Metinėj Amerikos
Federacijos konvencijoj, 
ateinantį pirmadienį
Atlantic City, bus pasiūlyta 
sumanymas
tone gražų paminklą Samueliu i
Gompemii, 
kiasdešimt
Federacijos vadas, 
dentas.

TEHERANAS, Persija, 
30. — Rusijos legacija 
rane įteikė Persijos vyriausy
bei aštrų protestą dėl areštavi
mo sovietų darbininkų ir

vi-
Su- 
ne- 
oro 
na-

I BUDAPEŠTAS, Vengrija, r. 
30. Policija pabaigė tirinėji- 

Įinus dėl tariamo komjunistų są- 
(mokslo nužudyti aukščiausius 
I valdininkus ir įsteigti Vengri
joj diktatūrą. Savo tirlnėjlmų 
(davinius ji įteikė prokuratūrai. 
• Ryšy su tariamu sąmokslu 
^praeitą savaitę Budapešte buvo 
suimta daugiau kaip šimtas 
asmenų. Policija dabar ieško 
trijų komunistų, kurie buk at
vykę sostinėn ®u didele suma 
pinigų sąmokslui vykinti.

OSWEGO, N. Y., rūgi. 29. 
— Už uosto paskendo vakar 
garlaivis Isabela H. Vienas įgu
los žmonių prigėrė, kiti penki 
buvo pakraščių sargybos išgel
bėti. • *

MacMilian grįžta

Goethe čechų kalba

PRAHA, čechoslovakija. — 
Čecjiai ruošias išleisti visus vo
kiečių poeto Goethes raštus 
čechų kalba. Vertimą daro vi- 
saS vertėjų štabas, profesoriui 
Ottokarui Fischer’iui prižiū
rint.

rodo, 
Britų

dėl
da
le*
dėl

Darbo laivams baigiamas
kuri; ------------

prasidė:

pastatyti VVashing
'Graiką kabinetas nutarė 

paleist parlamentą

romų investigacijų. Sovietų 
gacija stato dagi klausimą 
Persijos valdžios teisės apsta
tyti legaciją kareiviais.

Persijos vyriausybė atsakė, 
kad kareiviai I
apie Rusų legaciją dėl pačios 
legacijos saugumo.

Druzų sosti/nė sunaikinta
karo, nes tatai Francuzai vakar pabaigė 

sai naikinti druzų sostinę 
ėdi ją. Akmens ant akmens 
paliko. Milžiniškomis, 
bombomis buvo kiekvienas
mjas išsprogdintas, o griuvėsiai 
padęgti.

i Tas- druzų sostinės sunaikini
mas buvo baisiausias franeuzų 
keršto druzams darbas, franeu
zų koma nd notojas betgi sako, 
kad tai buvęs tik karo reika->

n.rr. v. . i * * i . las, nes kiekviename name kri-Riffiečiai bombarduoja is" bždėję priešų.
. it i i • * Franeuzų aviatoriai, pastebė- oanu miestą Morokkoi ję šimtus druzų, dalyvavusių 

savo šeiko laidotuvėse, metė į 
minią sprogstamąsias1 bombas, 
kurios šimtus žmonių sudraskė.

paną miestą Morokkoj

BATTLE HARBOR, Labra
doras, rūgs. 29. — Kap. Mac
Milian grįžta iš savo ekspedici
jos’ į žiemius. Gautomis žinio
mis jis išplaukęs garlaiviu 
Bowdoin iš Hopedale pietų lin
kui.

Bourgeois mirė.

PARYŽIUS, rūgs. 29.^Oge- 
re, Mamos departamente, mi
rė Iz'on Bourgeois, žymus 
franeuzų valstybininkas ir bu
vęs premjeras.

kurs apie per per
metu buvo Darbo 

jos prrezi-
PA RYŽI US^ Franci ja, rūgs. 

30. — Havas telegrama iš Atė
nų praneša, kad Graikijos mi- 
nisterių kabinetas nutaręs j)a-

AR NORI KA PARDUOTI, ž . drebėjimas Mon- 
PIRKTI AR PA ESKOTI tanos valstijojPIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės .jums.1 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito 'klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

TANŽIRAS, Morokka, rūgs. 
30. — Gautais čia pranešimais 
riffiečiai pradėję smarkiai bom- 

buvę pastatyti bardUoti vyriausi ispanų mies- in /-Inl : _ _ _ _  •

Tekstilio darbininkų 
streikas Meksikoj

MAZATLAN, Sinaloa Mek
sika, rūgs. 30. — Cevera kom- 

leisti parlamentą, kadangi kraš panijos vietos tekstilio fabrikų 
tas juo nebepasitikįs ir jis ne 
beatstovaująs jo geidavimų.

tą Morokkoj, Tetuaną. Puolikai 
vartoją 75-milimetrų anuotas.

Franeuzų ofenslvas
FEZAS, Morokka, rūgs. 39. 

— šį rytą francuzai pradėjo 
naują ofensivą prieš rlffiečius 
rytų sektore. Jiems jau pavyko 
paimti De Kerkuro aukštumas 
dešiniajame Saujos upės krante.

Prohibicijos agentai in
kriminuoti dėl plėšimą

keli šimtai darbininkų paskelbė 
streiką dėl to, kad kompanija 
pašalino iš darbo vieną darbi 
ninku, unijos valdininką.

Du armijos aviatoriai 
susižeidė

HELENA, Mont., rūgs. 30.— 
Šiandie kaip 2^ valandą ryto 
čia buvo jaustas aštrus žemės 
supurtymas tęsęsis keletą se
kundų. žalos nepadarė, tik 
gyventojus išgąsdino ir miego
jusius prižadino.

Antifašistu laikraštis
• suspenduotas

TURINAS, Italija, nigs. 30.
— Prefektas suspendavo svar
biausi ir įtakingiausi 
Italijos daly laikrašti 
Tas laikraštis per ilgą

idė stįprią kampaniją prieš fa-
S'šistug. i

šiaurinėj 
Štampą, 

laiką ve-

Caillaux laimėjo rinkimus

LE MANS, Francija, rūgs. 
29. — Generalės Sarthes de
partamento tarybos pirmininku 
tapo išrinktas Franci jos finan
sų ministeris Caillaux, kurs da
bar Washingtone veda pertrak- 
tacijas dol Franci jos skolų A- 
merikai fundavimo.

•lUNTINGhA. N. Y. rūgs. 
30. — Armijos aeroplanui nu
kritus žemėn, skaudžiai susi
žeidė leitenantai Perry ^Wainer 
ir G. Groves. Aeroplanas nu
krito iš nedidelės aukštumos, 
mašinai sugedus.

PEORIA, III., rūgs. 30. - 
Grand jury’ės šiandie buvo in
kriminuoti Jungtinių Valstijų 
deputy maršalas Walter Moody 
ir du prohibicijos vykdymo a 
gentai, J. E. Asher (vadina 
mas “Lone Wolf”) ir Max 
Hartzig. Jie kaltinami, kad 
“vykdydami prohibiciją” ir da
rydami kratas namuose bei ver
slo įstaigose plėšė ir vogė, o 
žmones, kurie jiems drįsdavo 
pasipriešinti, mušė.

Konfiskavo svaigalų 
vertės 180,000 dolerių

0RH
Mirė bandydamas nusižudyti.

SANTA BARBARA, Cal., 
rūgs. 29. — Montecito milionie- 
rius Orrin S. Neal dėl pairusios 
sveikatos bandė saVo garaže 
pasikarti, bet nespėjęs užsiner- 
ti virvę ant kaklų jis mirė šir
dies liga.

Chicagai ir apielinkei oficia^ 
lis oro biuras šiai dienai pra
niauja:

Lietus; šalčiau; stiprus va
saros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 63° F.

Šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 5:34 valandą.

WINNIPEG, Man., rūgs. 30.
Minnesotos ir North Dako 

tos policija Kanados sienoj per 
pastaruosius šešis mėnesius 
konfiskavo 180,00(1 dolerių ver
tėsi degtinės ir kitokių svaigi
namųjų gėrimų, kurie buvo 
kontrabandos keliu gabenami į 
Jungtines Valstijas. Suimta 
penkiasdešimt kontrabandinin
kų ir apie tiek automobilių, 
kuriais svaigalai buvo gabena
mi.
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[korespondencijos Išbėrimai
Jei jus turite Išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligų, nusipirkite bakselj

to), M.
Gary lietuvių protestas prieš 

klerikalų smurtą
n- - , |

Rezoliucija priimta Bendro 
Komiteto sušauktame Gary pa
žangiosios lietuvių visuomenės 
susirinkime, Vokiečių svetai
nėj, 20 d. rugsėjo:

Kadangi šių metų birželio 
mėnesio 20 d. krikščionių de* 
mok ratų Uokas Kietu vos Sei- 
me, nesilaikydamas Seimo sta
tuto, priėmė savo balsais įsta
tymus, varžančius spaudos ir 
susirinkimų laisvę ir įvedan
čius mirties bausmę;

Kadangi tie krikščionių de
mokratų priimtieji įstatymai 
aiškiai prieštanuija Lietuvos 
respublikos konstitucijai, kuri 
garantuoja piliečiams spaudos 
ir susirinkimų laisvę;

Kadangi pravedant tuos ne- 
konstitucinius ir anti-demok- 
ratinius įstatymus buvo netei
singai’ slopinamas opozicijos 
balsius ir prk\š atstovus, pasi
priešinusius tai sauvaliai -- so
cialdemokratą 'Bielini ir vals- 
tiečiiiis Ikaudlinink iis Lapinskų 
ir Dr. Grinių buvo pavartuota 
ginkluotos policijos jėga, tai

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis Gary lietuvių mitingas 
griežčiausiai protestuoja prieš

begėdišką Lietuvos konstituci- prisirengęs. Jis turėjo Šautuvą 
jos trempimą ir prieš žiaurų ir revolverį. Buvo jau tamsu, 
krikščionių demokratų smurtą tad jie jo nematė, kuomet jis 
bei sauvaliavimą Seime; ir taip juos matė gana gerai ir kada 
pat ’ Jie pradėjo laužtis j.

Tebūnie nutarta, kad šis ini-'jis juos abu ir nušovė. Žmog-ljimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas
- ----------- — —--- — -- -------r e,---- ---------- --

’ ir yra paraudonavusios. Cadum Oint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrifnų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašą, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptieko'je, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
57G Fifth Avenue, New York.

i-—1—1 -1 -——'—- ■ • -

pi’O duris, Į Cądųm ointment. Jis prašalina niežė- 
rė. Žmog-1 ilma tuoiaus. iis labai gerai trvdn t.ns

tingus griežčiausiai pasmerkia žudys pabėgo' ir iki šiai dienai:odos vietas kurios yra užkrėstos liga
Lietuvos valdančiųjų partijų jo nesurandama. Už jo sugavi- 
bloko kūdinimųsi sugriauti tei- mą yra paskirta $1,400 dova-
sėtumo ir demok raly bes pa-’nų. Jis yra apie 6 pėdų augš-
grindus Lietuvos respublikoje, čio, sveria apie 200 svarų, 
žeminant Seimo ir atstovų au- šviesaus veido. Vardą, žino-

akyse ir dc- ma, jis permainys. Kas jį patė-
pasiliuosavusiam mysit, praneškite artimiausiai 

kraštui policijai, nes tai yra pavojingas

■ A. L. THOMAS

1, 1925

LIETU VYS ADVOKATAS
12037 Normai Avė. 
Tel. l’nllnian 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Biblijos Tyrinėtojų

to ritėtą liaudies 
dant nesenai 
nuo svetimų despotų 
naujo despotizmo jungų; ir pa
galiau

Tebūnie nutartu, kad sis mi
tingas šankia visus laisvę my- 
linčius Amerikos lietuvius vi
sais galimais budais padėti 
Lietuvos demokratijai, kovo
jančiai už savo teises prieš kle
rikalinius despotus.

Komitetas pažangiųjų Gary 
lietuvių:

J. VHimaitis, pirm.
, J. Raškauskas, sekr.

M. Steponavičius, ižd.

- - - --- -----  ----- ' ■ ■ ' ------ 1
Tel. Lafayette 4223

Plumbinjr, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausial.
M. Yuška.

3228 W. 38th Chicago, III.

PIRKTE PARDUOTI AR MAI-V 
NYTI VISADOS KREIPKITflS ’ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į

L. FABIONAS C&

žmogžudys.
—A. Majauskas.

Išleistos knygos labai įdomios kiekvienam.
Žemiaus paduodam jų antgalvius ir kainą 

su pasiuntimu:
Dieviškasis Amžių Planas*...... ...........................    75c
Arpą Dievo ........................... -.................................  65c
Pasaulio Nuliūdimas — Kodėl? ......................  10c
Pragaras................................................................  10c
Pageidaujamoji Valdžia.................................  10c
Suraminimas Žmonėms................... 10c
šešėliai Sv. Šėtros.............................. -..................— 40c
Milijonai Dabar Gyvenančių Nebemirs.......... . 25c
Ar Gali Gyvieji Kalbėtis Su Numirusiais? .........25c
Sargybos Bokštas....................................................  10c

Indiana Karbor, Ind.
Prapuolė lietuvis

Pinigus prisiųskite sykiu su pareikalavimu 
(Antrašas)

MR. J. MEŠKENAS,
4217 So. Artesian Avė., Chicago, III.

Prieš kokias penkias suval
ios Juozas Juška (3604 Deodot 
Št.) sumanė aplankyti savo pa
žįstamus, kurie gyvena Ken 
singtone, Chicagosi priemiesty j. 
Iš namų išeidamas jis pasisakė 
važiuosiąs pas Antaną Vaičiū
ną, 17 W. 119 St.

Juška aplankė pažįstamus, 
bet namo nebegrįžo. Kas su 
juo pasidaro ir kur jis dingo iš 
Kensingtono, 
nežino.

Juška buvo kokių 50 metų 
amžiaus ir gan silpno sudėji
mo, nesi svėre tik apie 100 
svarų. Paliko jis moterį, kuri 
dabar deda pastangų surasti jį 
Jeigu kas ką žinotų apie Juš
ką, tai malonėkite pranešti au
kščiau paminėtu adresu.

niekas nieko

-—P.

j

Geriausiai rankoms padirbtos

Ha: itkos Armonikos
Mes išdirbame ir importuo

jamo, visokių rųšių pirmos klo 
sos lankomis dirbtų Itališki! 
Armonikų geriausių visame pa
saulyje. Dešimčiai n.vtų garan
tuoto.;. Musų kainos yra ma
žesnės negu kitų išdirbs,  jų. Dy
kai armonikų instrukcijos pir
kėjams. Mes garantuojame, kad 
jų:4 geiėsit groti ant musų di
delės Armonikos iš muzikos no
tų pasipraktikavus apie 4 mė
nesius. Rašykit angliškai dėl 
pilnų informacijų. Dykai pri- 
siunčiame iliustruotą katalogą.

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue Island Avė. Dept. 40 

CHICAGO, ILL.

DR. SERNER, 0. D.

Toluca, III

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

LIETUVIŠKA APTIEK A'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
Juos vartoti. Receptai išpildonii su 
atsargumu. Visokį toilot setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phnhe Lafnyėite 6149
i .......................................

RUPTURA
■MimoMA

PrilioSM Be
Skausmo

Tas išgydymas yra visam amžiui. 
Aš išgydžiau jūsų kaimynus ir galiu 
išgydyti ir juniis jei ateisit pas mane 
gydytis, u ..-Ll J./ 
sižinoti ar jūsų liga yra 
mane metodu, 
domas ligas. 1 
dyinų išgydytų 
entų.

Skaitykit ką
“Po dėvėjimo 

nuvažiavau par 
džiau Savo rupturą. Aš labai apgai
lestauju tų1 kurie nešioja diržą visą 
laiką, kuomet rupturą galima leng
vai išsigydyti pas Dr. Flint. Jau 
yra 12 metų kaip aš išsigydžiau pas 
Dr. Flint ir dabar esu visai sveikas. 
Man daugiau nereikėjo dėvėti diržo”.

John Vesper, 712 E. 75 St.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS PYKAI

Dr. E. N. Flint
322 S. State St. 5 augštas, Chicago 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 

Z 8:30 v. v., nedėliomis, uždaryta.

Jums nieko nekainuos da- 
t išgydoma 

Aš imu tiktai iŠgy- 
Turime šimtus paliu- 
ir užganėdintų paci-

M r. Vesper sako;
diržo per 20 metų aš 
Dr. Flint ii—išsigy-

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 
IMPORTUOTOJŲ 

Su dideliu sutaupymu

Maišytos plunksnos .... C3c. svarui 
žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. llulsted St., Chicago

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

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bok 192. Drunamond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per i Penkiasdešimts m$tu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

ParsiduBda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

809 W. 351h St., ChlEipi 
Tek Bcievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- Į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir <
Parduodam Laivakortes. J| 

> i ■■ ..... ....

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vak nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tek Boulevard 11310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
, 3335 So. Halsted St.

, Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
, . 2221 W. 22 St . t 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

.. -..-u- • M-I’ntl M b»M. bet ai galiu suteikti Ir su- 
te kalu Cklesgos imonims palengvinimą nuo labai 

didelių kainų už dantų taisymą
Vi.kas kas reikalinga dėl išgydymo jūsų burnos iškai
tant plate. kepuraites, iltraukimas dantų ir|t. H le 
kokia ligų gydorrte be jokios komplikacijos. AlsINEShll 
ŠI SKFIBIM4 8U SAVIM. Ai" pasiūlymas yra prireng
tas tik' dėl Žios savaiUs. todėl kad mes negalėjome at
tikti visų darbų, kurie atėjo pas mus pereitų savaitę. 
Be skausmo. Greta*, asmeninis patarnavimas.

GARANTUOTA DF.NTISTERI J A
R įnikusias dantų gydymą*. •Chicago je. Yra 15 krėslų, 7 
dantistai. Musų be stogelių platės yra garantuotas pa»i- 
sekims.. Jos laikosi tvirtai ir A
brangios kainos. ✓

3 Dienoms Specialia Pasiulyma*
Kepuraitės $4 /.*-»«• i u

dantų traukimas, 41 
Rąžyti garantija duodama su kiekvienu darbu. 
Iš už miesto ligoniai išgydomi tą pačią dieną 

Dykai eizam'nsvimas. Be skausmo. Moteris prižiūrėtoja.
Ateikite šiandien ir leiskite peržiūrėti jūsų dantis

Baisi žmogžudystė.

i&roiio natūraliai. Ne-

$7 Auksinis 
nupigintos ik

Be sk.msnio

Geros Platės Oi III
dabar ......... <plv

Siame miestely ištiko 
žmogžudyste. Austras Joseph 
Stimac rugsėjo 27 d. susipyko 
su savo šeimyna ir visus išvijo 
iš namų. Pati nuėjo pasiskųs
ti policijai. Policistas su šerifo 
pagelbininku nuvyko jį areštuo
ti. Bet žmogžudys buvo jau

baisi SKAITYTOJAU!
t /

ADVOKATAS.
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tek Randolph 1034—Vak nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tek Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.
' . L J--------------------------------- 9S?"

Tek Dearbom 9057

» 4

34 tearsią this____
PEK^DTO

South\ ė/state Street
Opcci Daily, 8:30 to 8:30—S u n Ja y, 9 to 2.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

DYKA?
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- / 
tj, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...................................................... Atkirpk čia ......................................................
Data: Spalio 1, 1925

^V*’*coRPORA'no/v
PRESENT FOR

UNITED PROFrr-SR^ltt\oi\ 
sbndjhl<ą*S EPAI D TO

ttfpING CORPORATION
VORH.N.V. • -

PAREIKALAUK SAU KATALOGO 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ -

IR
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 
Cor.

W. Washington St. 
Washington & Clark

Ar turite KOSULYS?

Kodėl nepamėginti

Severas
Gough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtiną 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 26 ir 60 centai.

Nuo pergalimo nėra 
nieko (ereenio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.
Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.
Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Bohemian Blend

i*ENNERSTE*'s
LENGVAI

PRIREN 
G1MUI

todėl, kad apyniai 
ir salyklą yra sykiu. 

Ir jums patiks jo sko
nis.

Henning Wennerstėn Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ , CHICAGO

Namų Tek: Hyde Park 3395

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu-*4 
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems. z

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

CAT NO.HG3 
yooo&ufO"*

IHTSIIARj

Vardas

Adresas

Miestas......................' ........ State..........
lApiDlyk ir siųsk Naujienoms

J, P. WA1TCHES
Advokatas

Tek Pulhnan 6377 Roseland, Ilk

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
‘ Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tek Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tek Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tek Cicero 8223 

. Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

______________
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Ketvirtadienis, Ą>. 1, 1925 NAUJIENOS, Chicago, IU.

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

I Kadangi gale praeitųjų metų, IOO l/lll D9innn (fnn 
(Vokietijos socialdemokratų par- Luvi "III nujUIIU l\Ull 

ferencija

October 1, 1925 Eilinis No. 130

L.S.S. Pildomasis Komitetas

Z. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. W6stern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Peny Avė.

— visi Chicago, III.

St.

LJSA VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — M. G. Mitu r iras, 4333
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavišius, 10GU
Edbrooke Avė., Chicago, 111.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemeža, A. Vilis.

a 
„■w

Tel. BHd. yirt 
M. VVoitkievdc/,- 

BANIS
AKU1ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja moU- 
rims prie gimdy- 

|m o , patarimai 
| lykai moterims 

r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

Red.) vadina' “stambia paskola ’esant tinkamiaūsiu, atsižvel- 
prie to dar drį- giant j musų gyvenimo sąlygas, 

laikraštis o ne į Vokietijos respublikos 
gausiai (reikalus. Jeigu Vyt. Sirvydas

vyriausybės butų bešališkas žmogus, tai ji- 
> Tokio sai turėtų pripažinti, joge! nie

VIII tvirtinimo tame straipsnyje ne- kas kitas, kaip tiktai patys tau- 
------ --------------------------------- tininkai savo elgesiu privertė 

| Jokių malonių “Vienybė” iš socialistus pradėt svarstyt tuos 
sumanymus, kuriuos jisai da
bar kritikuoja. Nuolatos ir 
nuolatos tautininkai skelbia A- 
merikos Lietuvių Susivienymą 
(SLA.) esant jų partijos pada- 

šitus jų preten 
zijas socialistai laiko kenksmin
gomis ir pavojingomis organi
zacijai, nekalbant jau apie tai, 
kad josios užgauna juos. To
dėl jie ir galvoja, kaip tą pik
tą pašalinus ir užtikrinus SLA. 
bepartyvumą.

. laikraščiui,” 
sta tvirtinti, kad

i “Vienybė” “ir pirma 
naudojosi SLA.

Nau- 'malonėmis” (Netiesa.

tija dar nebuvo suspėjusi pil- j 
nai atsigriebti po tų nuostolių,1 
kuriuos ji turėjo aukščiaus mi
nėtojo krizio metu, tai apyskai
ta ir parodo narių sumažėjimą, j ienų name, įvyko LSS. 
palyginant su 1923 metais. Bet Rajono konferencija, kurioj da- ^uvo. Red.), 
yra tiesiog nesąžiningas iškrei- lyvavo 13 delegatų, 
pimas tiesos sakyt, kad Vokie-.stūgaujamas LSS. A nv*. ...
tijos socialdemokratų partija ir kitos socialistines organizaci-1jokiomis 
ėjusi žemyn per visus 1921 me- jos: LDLD. Chicagos Rajonas SLA. Nario tvirtinimas yra vė
lus. Kaip tik atbulai! 4a par- ir LSDP. Rėmimo Fondas. ’ju pamuštaš ir tik jo lakią fan- 
tija nuo pereitųjų metų pava ■ HVarkos vedėju buvo d. J. taziju pakinkytas. Pats laik- ,
sario iki galo metų nuolatos Lapaitis. Pirmiausia buvo duo- Į rastis “Vienybė” jokios pasko- ru ir įnagiu,
ėjo stipryn ir laipsniškai at- darni valdybos raportai, iš ku- los iš SLA. negavo ir negalėtų
gavo daugumą tų narių, ku- rių pasirodė, kad Rajonas pe- gauti, jei ir norėtų, iš tokios
riuos ji krizio laiku buvo prhžu- reitą vasarą buvo surengęs du 
džiusi. Nuolatinis jos stlprė-j labai sėkmingus išvažiavimus 
j imas tęsėsi be paliovos ir per taipjau dalyvavo dviejuose So- 
visą laiką šiais metais, — ką, cialistų partijos piknikuose , h

Sekmadieny, rūgs. 27 d.,

Buvo at
Pild. K-tas ‘ SLA. valdybos nėra gavusi ii 

t nesinaudojo. Tas
w DR. HERZMAN

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motei-ų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

pfisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8. v. ▼.

Amerikos įstatymais suvaržytos 
organizacijos, kaip fratemalė 
SLA. Gailme skolinti tik ant 
namų ir nuosavybių, užstatant 
už paskolą morgičių ant to na- 

partijos suvažiavimo apyskaita, ris įvyks gruodžio 20 d., Lie- mo, ar nuosavybės. Tokis mor- 
| Kaip Vokietijos socialdemo- tuvių Auditorijoj. Kuopų at ’gičius ir buvo užtrauktas ant 
i kratai augo ir kaip komunistai stovų raportai parode, “kad kuo-/‘Vienybės. Spaudos B-vės” val- 
smuko per metus laiko, prade- pos irgi pradeda daugiau dar- domo namo ir tas morglčius y- 
dant nuo to krizio iki šio pava- buotis ir nors pamali, bet au- ra tiek saugus investmentas 

;sario, matyt iš sekančių skait- ga narių skaičiumi, nors agi SLA.. pinigų, kaip pirkimas b‘- 
itacijos už padauginimą narių le gelžkelio bonų, ar kitų Šerų, 

valstijų apdraudos departamen
tų užgirių fratemalėms organi- 

izacijoms kaipo šaltinis invest- 
mentams. “Vienybė,” kaip S. 
LAM tay> bile bankui,-kuris bu
tų tą morgičių suteikęs, turi 
mokėti po 6 nuošimčius į me- 

T. , .... Aus palūkanų, o ant pareikalaUetuvos tevoaucijos.'vimO) (uri grąžinti jr pa{ją pa. 
. skolą. Skirtumas tik tame, 

, ‘. pvai in- pjrma morgičių laikė ame-
•J'.™ bus rengiamas gruodžio:.. bank o dabar Hetuvi 
, , . . , .įstaiga; ir lietuvių pinigai einakamu. pienus ir pas.ulys kuo- |ietuviškas rank kai n. 
poms. aipjau visas gruodž.o,^ gekant tautinink prin. 
menuo bus pašvęstas agriadjal cjpiljns

Aš esu narys SLA. ir, rods 
atydžiai Seku finansines apy
skaitas tos organizacijos, bet, 
dievaži, neteko matyti, kad 
SLA. butų pirkusi “Lietuvos” 
Šerų, arba Lietuvos Atstatymo 

; B-vės šėrų. SLA. Narys, to 
* kius apkaltinimus darydamas, 
{turėtų bent tiek senso turėti, 
ikad dokumentališkai tokius pli
kimus įrodyti. Tada patikėsi
me.

Kas link socialistų ruošiamo 
nusistatymų neremti tautininkų 
(ir visų rimtų SLA. narių) re
miamos dabartinės SLA. valdy 
bos, tai tik tiek tenka pasakyti, 
kad socialistai visados pirmiau 

j su bolševikais, ne- 
Igu su tautininkais, jei tik bol
ševikai mestų savo .kvailą aro
ganciją ir nebešmeižtų taip gat- 
viškai socialistus ir jų vadus. 

xv>i«u avttioijvo. ada įvyktų “bendras frontas”
Rajono reikalus. Pasirodė, kadi. . r • , • t
Rajono valdyba yra sumažėju-1 
si, nes valdybos’nariai, d. d. Ke-Į 
mčžai ir Krikščiūnas yra išva i 
žiavę J Lietuvą. Išvažiavusiu . . OT A• . -x - i . - r, vo kandidatus i SLAvieton išrinkti nauji nariai. Ra-Į „^ 7
jono iždininku tapo išrinktas d. 
Lechąvičia, o Rajono komiteto 
nariais darinkti d.d. Ona Vilie- 
nė ir A. Ripkevičia. Svarsty
ta ir apie busiantįjį Rajono va-1 
karą. Jo rengimu rūpintis pa
vesta valdybai. Apsvarstyta ir 
keletą kitų klausimų. . . . , . .

Niekurie pakeltieji klausimai fr'.’ xkur,° stra*P3nls ’^auke ši 
iššaukė gana didelių ginčų ir 
net užmetimų. Bet tai tik ro-; 
do, kad nariai domisi savo or- 
ganizaacijos reikalais, jais ru-j 
pinasi, patys veikia ir iš kitų 
reikalauja, kad veiktų.

i Sekamą Rajono konferenciją 
nutarta laikyti sausio mėnesy.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) ' , . , r , . . ,\
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.,be abejonės, parodys sekančio dabai icngiasi prie vakaio, ku-

Socialistu Internacionalas Vokietijos Socialdemo
prieš bolševizmą kratijos stiprėjimas

Telefonais:

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
geltą.

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

sario, matyt iš sekančių 
linių:

1924 m. gegužės 4 d. 
muose soėialdemiok ratai

gal. |

HE SS?

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

. INC 1 JUS U4 (Hiuuuglll 
dabar dpr nevedama.

Buvo išklausyti pranešimai ir

Prieš Vokietijos socialdemo
kratų partijos parteitagą (su- rinki-

gavo
Antrrame savo kongrese. ]

Marsailles mieste. Darbininkų ’ važiavimą), kuris šiomis dieno-
Internacionalas' užėmė aiškią ir mis. įvyko Heidelberge, partijos 6,008,713 balsų, arba 20,5 nuo- nuo kitų organizacijų.
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savo

Pild. K-to atstovas d. J. šmo- • 
telis pranešė, kad Pild. K-tas 

i yra nutaręs Šiemet apvaikščio- 
korespondentai pasigavo iš tos 1924 m. gruodžio mėn. 7 d. ti 20 metų sukaktuves nuo Ru- 
apyskaitos dvejetą skaitlinių ii rinkimuose socialdemokratai ga 'sijos ir 
ėmė jomis įrodinėti, kad Vokie- vo 7,880,963 bal., arba 26 nuoš.; didžiojo Vilniaus Seimo Ir nuo 
tijos socialdemokratų partija ■ komunistai gavo 2,708,345 b. j LSS. įsikūrimo, 
einanti “žemyn.” Sitam jų'arba .9 nuoš.;
riksmui karštai ėmė “turavoti” | 1925 m. kovo mėn. 29 d. rin- 
ir komunistiniai organai. Bet, kiniuose socialdemokratai gavo 
iš tiesų minėtoji apyskaita ra-17,802,496 bal., arba 29 nuoš.. 
do ne socialdemokratų partijos! komunistai gavo 1,851,815 bal., 
“puolimą.” o priešingai — ne- arba 7 nuoš. 
paprastą jos galingumą ir stip
rėjimą. i

Vokietijos 
partija gale 1924 metų turSjo,«Pskr,č!« tarybose, miestų vai- 

- --- - 'dziose ir tt. Vokietijos reich- j 
stage (centraliniam parlamen
te) ir atskirų Vokietijos vals
tybių landtaguose (seimuose) 
socialdemokratų atstovų yra 
602. Valsčių tarybose socialde 

p_. mokratai turi 45,488 atstovų; 
111 nuiiiuiiiov^ A 1

Rezoliucija įteikia atsiminti, kad tas suma- *™s «ose narlus,
• įvyko

rybose socialdemokratai turi 3,- 
637 atstovus. Be to, da yra 
tūkstančiai socialdemokratų vai- 

likviduoti 'dininkų Vokietijos miestų ir
apskričių ir ph'ovincijų valdžiose, zacijose. » Tečiaus neužilgo tu-1 

Komunistų partijai Vokieti- rėš įvykti KDLD. konferencija,' 
joje visiškai einant prie bank
roto, socialdemokratų jėgos te
nai artimoje ateityje turės dar 
sparčiau augti.

griežtą poziciją prieš bolševiz- valdyba paskelbė plačią finan- šimtį visų paduotųjų balsų; ko
mą ir sovietų valdžios politiką sų, narių stovio ir darbų apy-! munistai gavo 3,693,139 bal.,

skaitą. Kapitalistinės spaudos prba 12,6 nuošimčius; 
korespondentai pasigavo iš tosBolševizmo klausimas bu ve 

nuodugniai apsvarstytas specia- 
lėje Rytų klausimams tirinėti 
sudarytoje komisijoje, kurios 
pirmininkas buvo žinomasai 
kairiųjų Austrijos socialistų va
das, Otto Bhuer. Komisija pa
gamino rezoliuciją, kuri smer
kia kapitalistinių valdžių politi
ką Azijoje. Toje rezoliucijoj t 
tečiaus nurodoma, kati ir Rusi
jos sovietų valdžios politika 
Rytuose nelemia nieko gera pa
saulio taikai ir darbininkų kle
vai. Stengdamasi padaryti 
kiek galint dauginus keblumų 1844,485 narius, tame skaičiuje j 
Anglijos, Francijos ir kitų šalin 
kapitalistams, sovietų valdžių 
kursto tautinius sukilimus tar
pe įvairių Azijos tautų ir ve 
da tarpe jų karo propagandą. 
Iš to lengvai gali užsidegti viso 
pasaulio gaisras. , T 
todėl ragina darbininkų klasę įėjimas 
kovoti su šituo pavojum, i__
ką ji tuo klausimu sako:

“Socialistinis’ Darbininkų In- 
ternacidnalas,” skaitome rezo
liucijoje, “yra įsitikinęs, kad 
šis karo pavojus žymiai suma 
žėtŲ, jeig’u sprendimas apie I 
karą ir taiką Sovietų Sąjungo
je butų ne diktatoriškos galios 
rankose, bet apačių Sąjungos 
žmonių rankose.”

Logiškai išeidama iš šitos 
minties, Rezoliucija kreipiasi i 
Rusijos darbo žmones, raginda
ma juos “atsteigti pilną politi
nę ir profesinę laisvę Sovietų 
Sąjungoje ir priešintis visokiai 
agresyvei bei grobiškai savo 
valdžios politikai, taip pat prie
šintis visokiai propagandai, ku
rios tikslas yra iššaukti gink
luotą kišimąsi į vidujinius ki
tų valstybių reikalus.” Paga
liau, rezoliucija sako, kad So
cialistinis Darbininkų Interna
cionalas visomis pajėgomis 
rems socialistines partijas So
vietų Sąjungoje, kovojančiais 
už Rusijos demokratizaciją irj 
politinę laisvę.

Internacionalo kongresas šitą 
rezoliuciją priėmė vienu balsu.

Įdomu, kad svarbiausias jos 
autorius, buvo Otto Bauer, kurį 
Komunistai dažnai piešia, kai
po bolševizmo užtarėją, ir ku
rio vardu jie dengiasi kitų so
cialistų šmeižimui. Be to, už 
rezoliuciją balsavo, kaip vienas 
žmogus, ir visa Anglijos Oai* 
to Partijos atstovybė, nežiūrint 
to fakto, kad komunistiniai ple- 
periai pasakoja, jogei Anglijos 
darbininkai jau esą, pradedą at
virsti į bolševizmą. Tikreny
bėje Anglijos darbininkai da 
bar yra griežčiaus nusistatę 
prieš bolševikus, negu kada 
nors piimiaus. Internacionalo 
kongrese Hamburge, 1923 m., 
anglai susilaikė nuo balsavimo, 
kuomet buvo balsuojama rezo
liucija, pasmerkianti sovietų 
valdžios terorą. O dabar Ang
lijos atstovai buvo pirmutiniai 
tarpe tų, kurie stojo prieš bol
ševikiškus diktatorius.

Socialdemokratų partijos sti
prumą rodo ir skaičius jų ats- 

socialdemokratų tov? Vokietijos parlamentuose,

153,693 moteris. Palyginus su , 
1923 metų apyskaita, tiesa, ta 1 
tai reiškia narių sumažėjimą vi 
su šimtu tūkstančių (tatai ir 
iššaukė kapitalistinės sj 
ir komunistų džiaugsmą)

Štai kiiziui, kuris buvo ištikęs Vo.;ri»8: * P*ovfnctių ta-
kietiją apie pradžią praeitųjų 
metų. . Gale 1923 motų.ir pra
džioje 1924 mietų, kai Vokieti-, 
ja buvo priversta 1_________
“pasyvaus priešinimosi” politi
ką ir nusilenkti Ruhro srities 
okupantams, jos pramonė ir fi
nansai buvo pradėję visai su
irti. Nedarbas taip pakirto ga-t 
lingųjų Vokietijos darbininkų 
sąjungos jėgas, 'kad jos buvo 
priverstos (pirmą kartą istori
joje!) prašyti pinigiškos pagal
bos iš kitų šalių darbininkų.
Darbininkų sąjungose užkimo- j vyko LSS. Pildomojo Komite- 
kėj usiųjų narių skaičius pasi-, to susirinkimas, dalyvaujant v 1- 
baisėtinai sumažėjo; sąjungoms siems nariams. Išklausyta val- 
teko atleisti arba palikti be ai- dybos pranešimai ir patvirtin- 
gų daugybę savo tarnautojų ir,ta Organizacinės Komisijos pa- 
uždaryti visą eilę savo laikraš- tiektasai darbo planas. Vienas 
čių. svarbiausiųjų dalykų tame pla-

Natūralūs dalykas, kad šito ne yra 20-metinių LSS. ir Lie- 
krizio metu ir socialdemokratų tuvos revoliucijos sukaktuvių 
partija neteko daugelio savo apvaikščiojimas. Pild. Komite- 
narių. Dalis jų paliko visai be tas patvirtino Org. Kom. suma- 
ryšio su politinėmis organizaci- nymą, kad apvaikščiojimas* Du
jomis, kitą dalį prisiviliojo ko- tų rengiamas, bet sumanymas 
munistai. To pasekmės pasi-*,tapo praplėstas tąja prasme, 
reiškė 1924 m. gegužės mėn. 4 kad aukščiaus minėtųjų sukak- 
d. rinkimuose 
reichstagą, kuriuose 
mokratai gavo šešis 
balsų, o komunistai — tris mi-1 
lionus septynis šimtus tukstan- apvaikščiojimo LSS. 
čių.

Pildomojo Kom. posėdis
. Ketverge, rugsėjo 24 d., į-

į Vokietijos tuvių pažymėjimiiii turi būt pa- 
socialde- švęstas visas ateinantis gruo- 
milionus ' džio mėnesis. •

Kartu su prisirengimais prie' 
nariai ir 

čių. Tuomet išrodė, kad, jei- kuopos) bus raginama rinkti me- 
gu dalykai taip eis dar toliau, džiagą LSS. ir pirmosios Lietu- 
tai komunistai, pagaliau, pasi
vys ir pralenks socialdemokra
tus. /

Bet taip neatsitiko. Susitvar
kius Vokietijos valiutai ir pasi
taisius pramonei, Vokietijos 
darbininkų judėjimas vėl ėmė 
atsigriebti. Kariu su tuo ėmė 
atsigauti socialdemokratų par
tija ir Smė sparčiai smukti ko 
munistai. Kai buvo pasiekta 
susitaikymo tarp Vokietijos ir 
Francijos dėl vadinamųjų re
paracijų, tai socialdemokratų 
stiprėjimas ir komunistų smu
kimas 
čiaus. 
renkant Vokietijos prezidentą, 
socialdemokratai jau gavo ne
toli astuonių milijonų balsų, o teli-si. 
komunistai mažiau, kaip du mi- 
lionu!

pradėjo eiti dar grei
čių metų pavasaryje.

už LSS. Konferencija nutarė, 
kad ir Rajonas gyvai dalyvau
tų tame apvaikščiojime, reng
tų prakalbas ir veiktų kontak 
te su Pild. K-tu.

LSDP. Remimp Fondo atsto
vas d. Skamarakas pranešė, kad 
to Fondo Chicagos kuopa vei
kia kiek išgalėdama, renka au
kas Lietuvos socialdemokra
tams, ruošia įvairius parengi
mus ir jau nemažai aukų pa
siųsta Lietuvos draugams. Tik 
vienas LDLD. Chicagos Rajo 
nas tuo tarpu nieko neveikia, 
delei esančių nepalankių aplin 
kybių ir žmonių atšalimo prie 
knygų skaitymo. Bet tas pats 
yra ir kitose panašiose organi-1 
'h™ + J pasibučiuotų

tada gal ir šioj organizacijoj į 
prasidės gyvesnis veikimas.

Toliau svarstyta bėgančius'
Rajono i

ta po lietaus. Ir jei socialis
tai mano šiais rinkimais bolše
vikams) pagelbėti, statydami sa- 

‘ tai lai
|jie prisimena kaip Vokietijos 

’ socialistai peikė komunistus už 
statymą savo kandidato, kurio 

I fakto dėka, Vokietijos preziden
tu šiandie yra storakaklis Hin- 
denburgas. —Vyt. Sirvydas.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
Nekalbėdami čia už SLA. Na-

Polemika
LSS. žinių Redakcijai rašo-

laik- ma:
| Partijų kovoje tenka praleis
ti daug ką, nereagavus. Jei 
kiekvieną partyvišką užpuolimą 
atsakinėti ir atitaisyt! ;

ginčą, mes matome reikalo ke
letą žodžių pasakyti dėl bendrų
jų, P- Vyt.. Sirvydo priekaištų 

. socialistams.
Jisai tvirtina, kad “socialistai 

i visados pirmiau pasibučiuotų 
'su bolševikais, negu su tauti
ninkais, jei tik bolševikai mes
tų savo kvailą aroganciją Ir 
nebešmeižtų taip gatviškal so 
cialistų ir jų vadus.” Tai yra 
“teorija,” o ne faktas. Tuo gi 
tarpu ne teorija, bet faktas 
yra tai, kad tautininkai jau ne 
kartą bučiavosi su bolševikais, 
darydami sU jais “bendrą fron
tą” prieš socialistus. Atsimin
kite tiktai, kaip “Sandara” iš
vien su “Laisve” (ir net uoliau,LHllllCl VIvIl PU JLrfcVJLpVV ^11 UVIlčlU;

Jamelnegu pastaroji!) stengėsi pa- 
esantį melą, tai, ypač pas lietu- versti kaltinamąjį dėl pinigų 
vius, reiktų labai daug prakai- dirbimo Račį

neabejotinas, tuoti — ir veltui: redaktorių ir | “socialdemokratuavouimmivc 
nepamo- taip pat, kaip tautiško laikraš

čio redaktorius išvien su bol- 
padarytas. ševikais melagingai liudijo teis- 

LSS žinių” No. me prieš “Naujienas!”
Diskusijos, kurids eina LSS. 

stabos, nes užpuolikas visai be žiniose dėl socialistų taktikos 
muv ■ Susivieiiyme, dar nėra nutari

miteto į LSS. VIII rajono kon- tų dalykų “Vienybei” ir SLA. mas. Bet veltui p. Sirvydas
ferenciją paskirrta drg. J. Smo Valdybai. Jis suteikimą ?25, 'mėgina užbėgti socialistų misi- 

000 paskolos' ant pirmo morgi- statymui už akių, gąsdindamas 
Vienybės” B-vės namui juos Vokietijos Hindenburgu 

I (Ar-gi namui, o ne Bendrovei? Mes manome, kad LSS. pasi-

tuvos revoliucijos istorijai — 
atsiminimus, laiškus, dokumen
tus, senųjų socialistinių 
raščių kompletus ir tt.

Savo posėdyje Pildomasai
Komitetas svarstė taip pat 
klausimą apie socialistų daly
vavimą bendrame visuomenės 
kultūros darbe. To dirbo rei
kalingumas yra
Komitetas pripažino, kad musų partyviškų rašytojų 
visuomenės ir kultūros darbe kinsi. 
socialistai privalo imti Jniciaty-; Bet užpuolimas, 
vą, nesistengdami taČIaus pa- SLA. Nario, “r 
kreipti tą darbą į siauro party 128, negalima praleist! be pa- 
vumo vagą. ‘

Atstovu nuo Pildomojo Ko jokio pamato prikaišioja nebu-

Organizacinė Komisija palik- čio 
ta veikti irr toliaus.

“socialistu” iv 
atsiminkite

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialus 
studijos ligoninėse,
Vienoj, Berline, Paryžiuj

1922, 1923, 1924 metais
Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 

vidurines ir odos
Ofisas ir gyvenimas

4649 So. Ashland Ąve.
Tel. Yards 1236

Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų- 
. 6-8 vakare.

Telephone Y?.rdc 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 ik! 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 Blu* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

LIETUVIAI DAKTARAI -
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30-

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

Tbl: boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vuk. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

Ofiso tel.
Rezidencijos

Boulevard 9698 
tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgo 

Specialistas Moteriškų, VynŠfcų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicągo 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis it šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrtet 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47/th Street 
CHICAGO

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathcrmia

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA

< Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero 
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakąre 
Cicero: Utarninke ir Pėtriyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24' St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly j r ketverge nuą 3 iki 8 v.

Butkus Undertaking
XHV<,

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th Str^ Chicago, IU.

Viskas- -kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite muma 
pagelbėti jums nuliudimo valaa-

e.
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orderiu kartu su užsakymu.

nukentėjusiems už darbinin
kų, valstiečių ir kareivių rei
kalus.”

PRILIPO LIEPTO GALĄ.

BOLŠEVIKIŠKAS ŠPUKAS IŠNYKO

DARBO PARTIJA PRIEŠ KOMUNISTUS
h I* i* •

ANGLIJAI BOLŠEVIZMAS YRA SVETIMAS
■ i 4 i-

Vienas špukas išnyko. Tie patys kapitalistinių laik
raščių korespondentai, kurie dar nesenai gąsdino buržua
zinius kūdikius telegramomis apie bolševizmo “galybę” 
Anglijos darbininkų judėjime, šiandie praneša, kad ko
munistai Anglijos Darbo Partijos suvažiavime yrą su
triuškinti. Dviejuose balsavimuose Liverpool’io kongrese 
pasirodė, kad komunizmo priešų balsai devynis kartus 
viršija komunizmo rėmėjų balsus.' «

Vienas tų balsavimų buvo ypatingai skaudus, Mask
vos klapčiukams.. Buvo pasiūlyta, kad į Darlio Partiją 
nebūtų priimami atskiri komunistų partijos nariai. Ši
tas pasiūlymas praėjo 2,870,000 balsų prieš 321,000 balsų.

Kai kapitalistinėje saudoje buvo paleisti gandai apie 
menamą bolševizmo įsigalėjimą Anglijos darbininkų ju
dėjime, tai “Naujienos” iš karto pareiškė, jogei tai yra 
tuščia, pasaka. Mūsiškiai Maskvos sendvičių valgytojai 
iš to musų pareiškimo tyčiojosi. Jie rase, kad “JNaujie- 
nos” norinčios tiktai “nusiraminti”, ir diena iš dienos jie 
kvietė savo skaitytojus laukti Anglijos Darbo Partijos 
suvažiavimo, kur, girdi, MacDonaldas ir kiti “sociališda- 
vikai” pamatysią, ką. jiems susipratęs proletariatas už
giedosiąs.

Well — Anglijos proletariatas užgiedojo, bet visai 
ne taip, kaip pranašavo kapitalistinė spauda ir tikėjosi 
komunistai. Jie užgiedojo: “Lauk Maskvos agentus iš 
politinių darbininkų organizacijų!”

Anglijos darbininkai eina ne prie bolševizmo, bet 
prie vis griežtesnio nusistatymo prieš bolševizmą.

Savo suvažiavime pernai metais Anglijos Darbo Par
tija padarė nutarimą, kad komunistai negali kaipo orga
nizuota jėga stoti į Darbo Partiją; bet suvažiavimas nu
tarė, kad atskiri komunistai turi teisę būti Darbo Par
tijos nariais. Šių gi met’; įvažiavimas pasiryžo komu
nistus visai iššluoti iš Darbo Partijos, nutardamas, kad 
.joje komunistai nebegali būt nė atskirais nariais.

Kol šito nutanimo nebuvo, apsukrus Maskvos mekle- 
riai galėdavo kai kuriose rinkimų apygardose įpiršti savo 
žmones Drabo Partijos organizacijom^ kandidatais į 
parlamentą. Tuo budu kai kada pasisekdavo! vienam- 
kitam komunistui įsikverbti Darbo Partijos lėšomis į 
atstovų vietas. Patekę į parlamentą, tie gaivalai paskui 
purvais drapstydavo geriausius darbininkų vadus ir de
moralizuodavo minias. Dabar šitai negražiai praktikai 
bus padaryta galas. Jeigu komunistai norės turėt savo 
vadus parlamente, tai jiems teks statyti juos kandidatais 
savo partijos sąrašuose ir mokėt rinkimų agitacijos išlai
das iš savo kišeniaus (arba iš Maskvos krepšio).

Lietuvos komunistai siūlu 
socialdemokratams sudaryt ben
drą frontą prieš reakciją. To
kių pasiūlymų jie daug kartų 
yra darę ir pirmiaus, bet dabar
tiniam pasiūlyme yra šis-tus 
visai naujo.

Komunistų partija pirmu 
kartu viešai prisipažįsta, kad 
jai nebėra kitokios išeities, kaip 
tiktai raginti darbininkus, kad 
jie balsuotų už socialdemokra
tų kandidatus rinkimuose į Sei
mą.

Atsišaukime, kurį išleido 
Liet, komunistų partijos centro 
komitetas, sakoma:

“Reakcija šėlsta. Vienas 
smurto įstatymas leidžiamas 
paskui kitą. Kademų parti
ja ir visa valdžia deda vi
sas pastangas, kad neiš 
spruktų valdžia iš kademų 
rankų. Musą partija prie 
dabartinės reakcijos negalės 
turėti savo sąrašų per rinki
mus į seimą. Vargiai turės 
sąrašus ir kairesni darbiniu 
kai ir valstiečiai (t. y. tie pa
tys komunistai, apsimaskavę 
“darbininkų kuopų,” 
gingųjų valstiečių” : 
kiais vardais. Red.), 
kiausia nemaža kliūčių ma
tys net socialdemokratai su 
liaudininkais. Kademai viską 
darys, kad apsunkint savo 
priešams dalyvavimą rinki
muose...

“Mums, Lietuvos komunis
tams, rupi nuosaki kova su 
reakcija ----- kova .visu fron

lU. Del to mums rupi da
ryt visa ką, kad kliudyt re
akcijos stiprėjimui, kad di 
dint vienybę darbininkų kla
sės eilėse kovai prieš buržu
aziją, reakciją ir karą. Tais 
tikslais musų partijos CK ir 
nutarė agituoti per rinkimus 
už socialdemokratų sąrašus į 
seimą visose tose rinkimų 
apygardose, kur nebus kai
riųjų darbininkų ir valstiečių 
sąrašų. O visose tose vieto
se, kur bus kairiųjų darbi
ninkų ię valstiečių sąrašai, 
musų partijos CK nutarė 
agituoti tarp tų sąrašų šali
ninkų, kad jie pasisakytų už 

• jungimą savo sąrašų liku
čių.”
Toliaus atsišaukime sakoma, 

kad komunistų partijos centras 
statąs tąm tikrus “reikalavi-

omus tečiaus

var- 
ir kito-

Vei-

Šitie visi “reikalavimai” jau 
senai yra socialdemokratų pro- 
grame, tik kai kuriuos jų ko? 
munistinis CK savotiškai for
muluoja. Socialdemokratai, 
pav. visuomet stojo už tai, kad 
suvienijus visus darbininkus 
prieš buržuaziją, reakciją ii 
karą; o komunistai darbininkų 
vienybę ardė. Komunistinis 
“bendras frontas” yra frazė, su 
galvota šitų vienybės ardytojų 
tikriemsiems tikslams paslėpti.

Už tuos dalykus, kurių komiu 
nistai “reikalauja” iš socialde
mokratų, pastarieji kovoja Įi 
kovos^ ir be komunistų ragini
mo. I
dar ve koks priedas prie tų 
“reikalavimų:”

“Jei socialdemokratai su
tiktų dar įnešti tokius reika
lavimus: kova dėl darbinin
kų ir valstiečų valdžios, dėl 
sumažinimo mokesčių vals
tiečiams, dėl visiško dvari
ninkų žemės konfiskavimo ir 
jos išdalinimo darbininkams 
ir valstiečiams, — mes to 
kius ir panašius reikalavi 
mus pilnai priimtame.”
Pamislikyte, koks “skrum- 

nas!” Jeigu socialdemokratai 
“įneštų,” tai mes “pilnai pri
imtume!”

Apie “diktatūrą” visame ko
munistų pasiiulyme jau nėra no 
žodžio. Vietoje diktatūros jau 
dabar" kukliai kalbama apie 
“darbininkų ir valstiečių val
džią.” Ir šitą savo nedrąsų 
“tezį” komunistų CK jau ne- 
bestato socialdemokratams, kai
lio “bendro fronto” sąlygą, bet 
tikta.! duoda auggestijtį pasi- 

šneketi ir apie tai!
Visa komunistinė r-r-revoliu- 

cija dingo nežinia kur. Beliko 
jiems tiktai prisipažinti prie 
bankroto. Tais durnavotais 
keliais, kuriais Lietuvos komu
nistai ėjo iki šiol, jie priėjo ne 
prie revoliucijos, bet — prie 
liepto galo.

Vienok kokia butų ' prasme 
Lietuvos socialdemokratams dė
tis su ta nusigyvenusia “parti
ja?” Musų nuomone, jokios.

reikšmės. Bėga metai po me
tų tik musų bėdos iš musų ne
išbėga. Liekame prie to pa
ties neapykantos ir kraujų stul
po pririšti. Kasdieną ir kas 
valandą tas pat. Vakar daug 
žuvo žmonių kare, šiandien dar 
tebekariauja atimdami laisvę 
laisvės nešėjai. Laisvė ir pi
nigas ne tas pat. Jeigu duo
di laisvę nebėra turtų. Jeigu 
laisvė jiesigriebtų tikslo kiek
viena vienodai kainuoti, kitaip 
elgtųsi spaudėjai. Nuo td lai
ko, kada vergas Spartakas gla
diatorius liuosavo nuo savitar
pio kraujo liejimp, daug kas 
atsimainė. Žmogų žudo ne 
peiliu ar smugiu, bet kultūrin
giau, kulka ir dujomis. Gal
voti privalai tai, ką įsako įsta
tymais valdovai. O įstatymų 
visados ir įvairiausių susiran
da kiekvienas. Kur žmogiš
kai neįlysi įstatymai įves. Jie 
veda į žmogaus kišenę ir gal 
vą. Nesutiksi — bausmė. Šian
die gi ne vieną pacifistą užda
ro kalėj iman, ne vieną laisvės 
ugnį užgesina. Mes gi grie
biamos maldų ir parpuldami vi
sa garbinamą, lenkiamės. Tuo 
geriau—vyksta nustatyta tvar
ka.

Knyga ir kardas atimta ii 
atsukta pačiam darbininkui 
Pats save kankina, taip trokš
ta aukštieji . Kaskartą žiau 
rios priemonės šiek tiek sušvel
nina padėtį.

Dar tebeslenka metai, teka 
minučių upeliu ir kaskartą į 
juos įlaša su milijonais ašarų 
po vieną lašą laisvės. Kaskar
tą aptemusias galvas mašinos 
prašviečia ir prakaitas prablai
vo. Tik nelemtasis doleris už
daro burnas ir užkemša laisvėn 
Lukus. Gyvename Rutilo «u
karštais garais ir vulkanais pa
kilę pirmyn dedant akmenį ant 
akmens laisvės paminklui. To
kių akmens paminklų daug — 
tik laisvės nėra. Laukinės tau
tos, kurios nestato paminklų 
laisvės daugiau neturi! Ir žiop- 
some nusižiūrėję paminklus.

—Tindi-Rindi

Voltaire.

Mikromegas
(Filosofinė apysaka)

(Tęsinys)

niekas ir niekad šitam pasau
ly nežinojo.

Skyrius V
Prisižiurėjimas ir protavi
mas abiejų keliauninkų

Mikromegas, atsargiai pratie
sė į tų vietą savo rankų, kur 
plaukė tas daiktas; ištiesė du 
pirštu ir, lyg bijodomas apsi
rikti, vėl juos atitraukė, bet 
paskiau jis labai atsargiai už
griebė laivų, ant kurio buvo 
šitie musų ponai, 
ant nago, ir vis 
jo nesumaigyti.

—šitas gyvulys
našus į pirmąjį, — tarė nykš
tukas iš Saturno.

ir pastate jį 
žiurėjo, kad

visai nepa

tari

Baisus kankinimas

mus” socialdemokratams, bet į 
jisai nedaug beturįs vilties, kad

Metams bėgant

Anglijos darbininkuose, kaip žinia, yra radikališko 
ūpo, kurį pagimdė skaudus chroniškas pramonės krizis 
ir nedarbas. Šitą ūpą kartais sugeba išnaudot saviems 
tikslams raudonieji Maskvos jėzuitai, kurie nesidrovi net 
papirkinėt atskirus darbininkų “vadus”, kad tik apmul
kinus mases. Bet savo esmėje Anglijos darbininkai yra 
mažiaus linkę prie bolševizmo, negu bet kurios kitos ša
lies darbininkų minios. į

Anglija yra labai aukšto pramonės išsivystymo ša
lis. Bolševizmas gi yra pusiau-aziatiškos, nekultūringos 
šalies sąlygų produktas. Tik tamsiose, nekultūringose 
miniose jisai ir tegali rasti sau pritarėjų.
___L._______________________
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jie juosius priimtų. Taigi pa
sirodo, kad komunistų partija, 
net netikėdama, jogei socialde
mokratai norės su ja tartis, jau 
nutarė “agituoti per rinkimus 
už socialdemokratų i&ąrašus.” 
Todėl čia yra ne “bendro fron
to” pasiūlymas iš komunistų 
pusės, bet tiesiog — kapitulia
cija (pasidavimas).

Maksvinio internacionalo sek
cija Lietuvoje, pagaliau, supra
to, kad ji nebefuri pajėgos ves
ti savistovią kovą prieš kleri
kalizmą.

Komunistų pasidavimas dar 
labiaus matyt iš tų “reikalavi
mų,” kuriuos jie neva stato 
socialdemokratams. Štai jie:

“Socialdemokratai privalo 
pasisakyti: 1) už bendrą dar
bininkų frontą prieš buržua
ziją, reakciją ir karą. 2) už 
profsąjungų vienybę ne žo
džiais, bet darbais; 3) už ko- 

• vą dėl visuotino darbininkų 
draudimo šeimininkų lėšo
mis,' 4) už kovą dėl bedar
bių draudimo ir už bedarbių 
draugijų organizavimą; 5) 
už kovą dėl ne daugiau, kaip 
8 valandų darbo dienos nu
statymo visoms darbo rū
šimi; 6) už kovą dėl nusta
tymo algų normos, žemiąus 

’■ kurios negalima mokėt dar
bininkams ir tarnautojams;
7) už kovą dėl darbininkų ir 
valstiečių .organizacijų, spau
dos, susirinkimų ir kitų lais
vių; 8) už kovą dėl amnesti 
jos politiniams kaliniams, dėdami ir įgaudami daugiau

Be to, susikalame sau 
pergyventi ir aukštes- 

rumus išraitome iki de- 
Už tai ne visiems vie-

ir atlyginimas. Mums pa
trūnijančius kryžius, ki- 

paminklus. Mus lydi į

Vai daug jau metų nuo 
laiko, kada gimėnu Daug 
prabėgo, bet ir keistai: vieni ju 
biliejiniai; kiti garbės, treti dar 
šioki toki. O savaičių papras
tų jau neliko, tik sporto, dai
lės, blaivybės, spaudos, atgimi 
mo, laisvės, ir tt. Kartais net 
keletą svarbių atminimų sudėta 
vienon. O visą tai pravaręs 
per savo kailį užsibaigi arba 
miršti. Gyvenimas atrodo 
kaip musų išbandymas ar išlai- 
kysim. Na, ir laikom savo pe
čiais kas kiek galėdami. Skur
džius išlaiko poną, ponas valdi
ninkus, valdininkai ministrus, 
ministrai prezi^ientusi, o visi 
kartu spekuliantus ir komer
santus, 
laužus 
niems 
besu, 
nodas 
stato 
tiems
kapą nidkam nežinant arba nu
kerta galvą karo arenoj, kurią 
sukuria aukštieji. Kaip asi
lai ištempę ausis tempiame ai
bes aukštų garsenybių. Savo 
norą ir protą siūlome už gra
šius. Toks jau likimas. Die
vas sutvėrė žmogų, žmogus su
tverė dar dievų ir susitvėrę 
tokią tvarką, kad vienas tem
pia vežimą, kitas važiuoja ar
ba tam iškritus važiuoja vežė
jas. Vieni metai atneša dau
giau laisvės, kiti vėl galvatrūk
čiais traukia iš rankų. Vieni 
nuima pančius, kiti atgal deda. 
Delko. Dėlto, kad tvarką ve
da žmogus. Jei kas kitas ves
tų, gal kitaip nuvestų. Vi
sas valdžias gavęs autoritetas 
daro planus savo nėsies tiesu
mu. žmogus kimba žmogų 
neliesdamas žvėrių. Čia pat 
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Susipažinus su tuo, kokius 
baisius kankinimus išrasdavo 
žmogus dėl inkvizavimo savo 
•rtimų, pradedi mąstyti, kad 
ta kryptimi žmogus apreiškė 
daug daugiau gabumų išradi
mams, kaip eidamas keliu į ge 
rovę. \

Vienas numylėtų kankinimo 
būdų kurio griebdavosi dar ne
senai daugelis Europos tautų, 
na, ir dabar dar praktikuoja
mas Kinijoj — sudaro kankini 
mas vandens lašais. NuskutUs 
galvą įtariamo prasikaltėlio, 
priverčia vandenį kristi ant 
plikos galvos lašas po lašo (ne
senai dar Europoj tokiu budu 
gydė pamišėlius).

Vienas fiziologijos profeso
rius pastebėjo tai, kokias bai
sias kančias sudaro toks elgę
sis su žmonėmis. Pamatęs ne
pasitikėjimo šypseną veide vie
no savų klausytojų, profeso 
rius ėmė įtikinėti, kad jis ne
iškęs to kankinimo dargi tada, 
kai vanduo kris ne ant galvos, 
bet - ant nuogos rankos. Į.iti 
kinęs 
noru 
dyti. 
lute
Tas vandens ir vanduo ėmė la
šėti. Studentas pakišo ranką.

Išpradžios jis juokėsi sma
giai sau, bet profesorius tik 
skaitė lašus.

Pradedant nuo 200 lašų, link
sma nuotaika studento išnyko 
be pėdsako, po tam jis ūme 
rauktifc, ir kančios grimasos bė- 
go per jo veidą.

Nuvarvėjus 300 lašų ranka 
mtino ir paraudonavo. Su 
kiekviena minute skausmas di 
dėjo ir didėjo, bet studentas 
vis daif ramiai laikėsi. Ant 
galo po 500 lošų jis atitraukė 
ranką ir paskelbė, kad tuoliau 
kentėti nėra galimybės...

Kokias gi turi sudaryti kan
čias tada, jeigu vanduo krinta

priešingai, studentas su 
priėmė pasiųlymą paban 
Į sudyną su maža sky- 

apačioj buvo įpiltas lit-

—Bet juk aš visur graibiau,
— tarė nykštukas.

—Tamsta blogai pajautei,— 
atsakė šis.

—Bet! — suriko nykštukas,
— ši planeta taip kvailai su
daryta, kad visai ant jos nėra 
taisyklingumo, be to, ji turi 
tokią kvailą išvaizdą; čia vi
sur viešpatauja pilna suirutė 
ir betvarkė, štai pažvelk tams
ta į šituos upelius — juk nė 
vienas iš jų neteka tiesiai, pa
žiūrėk į tas kūdras: jos nei ap
skritos, nei ketvirtainei, nei 
daugiakampės — neturi jokios 
taisyklingos formos; taip pat 
mesk akį j tas aštrias smilteles, 
kurios braižo man kojas (jis 
kalba apie kalnus). Ir ar tams
ta pastebi, koks visas šitas ru
tulys, kaip jis iš ašigalių susi
plojęs? Kaip jis nerangiai su
kasi aplink saulę, ir stovi taip, 
kad būtinai jo ašigaliai 
likti nevaisingais. Tiesa,
manau, kad čia niekas negy
vena, vien ir dėlto, kad sveiko 
proto žmonės nepanorėtų pasi
likti Čia gyventi.

—Kas iš to! — suriko Mik- 
romegas, — gal būt, kad čia 
gyvena žmones be galvojimo, 
be tikslo. Vienok ne veltui gi 
čia visa sukurta. Tamstai vi
sa čia atrodo netaisyklinga, 
kad čia ncišplanuota su šniū
reliu, kaip ant Saturno arba 
Jupiterio. -^tai l<o<loT vieta
turi netaisyklingą išvaizdą. Juk 
as tamstai sakiau, kad beke
liaudamas visur pastebėjau ne
paprastą įvairumą.

Saturnietis priešinosi, visus 
tuos įrodymus stengėsi su
griauti ir, gal būt, niekad jų 
kalba nebūtų pasibaigusi, jei
gu butų nenutraukęs Mikro
megas siūlelio, ant kurio buvo 
suverti almazo poterėliai. Al- 
mazai pasipylė. Tai buvo labai 
netaisyklingi, gana geri, akme
nėliai; patys didieji svėrė po 
keturis šimtus svarų, o patys 
mažieji — po penkiasdešimt. 
Nykštukas, surinkęs kelis ak
menėlius, apžiurėjo ir pašte? 
bėjo, kad jie gali atstoti gerus 
mikroskopus. Jis paėmė vieną 
mažą mikroskopą 160 pėdų 
skersmens ir prisidėjo sau prie 
akies. Mikromegas išsirinko 
akmenėlį 250 pėdų skersmens. 
Abu mikroskopu buvo puikiau
siu, bet pradžioj su jų pagalba 
nieko nesimatė: reikėjo juos 
pritaikinti prie akių. -Pagaliau 
Saturno gyventojai pastebėjo 
Baltijos jurų vandenyse1 kaž
ką judantį: tai buvo banginys.’ 
Jis atsargiai užgriebė mažuoju 
rankos piršteliu ir padėjęs jį 
ant nago didžiojo piršto pa
rodė Sirijaus gyventojui, kuris 
antrą kartą smagiai pasijuokė 
iš mažumo musų rutulio gy
ventojų. Saturnietis, dabar jau 
įsitikinęs, kad musų planeta 
apgyventa, manė sau, kad ant 
jos gyvena vien tik banginiai, 
o kadangi jis buvo drąsus smal
suolis, tai tuoj ir užsigeidė su
žinoti, iš kur paeina šis ma
žas atomas, ar jis juda, ar tu
ri jausmus, valią, laisvę.

Mikromegas nežinojo nė ką 
sakyti; kantriai jis apžiurėjo 
gyvulį ir nusprendė, kad jame 
maža vietos tiĮpti sielai. Ir taip 
musų keliauninkai linkę buvo 
manyti, kad ant musų planetos 
proto nėra, bet štai pamatė jie 
su pagalini mikroskopo Balti
jos jūrėse, sulig banginio didu
mo, kaž ką plaukantį.

Yra žinoma, kad tuo laiku 
grįžo iš ekspedicijos grupė fi
losofų, kurie buvo nuvažiavę 
žiūrėti ir tirti šiaurės ašiga
lio, betgi apie kuriuos lig šiol 
niekam nė į galvą neatėjo pri? 
siminti. Laikraščiai pranešė, 
kąd jų laivas Batnijos įlankoj 
susidaužė, ir kad jiems var-

Sirijaus gyventojas pastatė 
jį, kų vadino .gyvybe, ant del
no. Keleiviai ir visa laivo ko
manda, manydami, kad juos 
nunešė sūkurys ir kad jie yra 
išmesti ant uolos, lietvarkingai 
ėmė bėgioti. Jūreiviai nutver
dami bosus su vynu metė Mik- 
romegui ant rankos ir patys 
seko paskui jas. Matematikai, 
sugriebę savo kvadrantus*) ir 
dvi laplandietes mergaites, nu
sileido ant Mikromego pirštų. 
Jie taip ten keberojos, kad -šis 
pagaliau pajuto kaž kuo kute
nant jo pirštus; tat buvo dide
lė lazda su geležiniu galu, ku
ri^ filosofui įsmeigė visu pe- 

da į smagurį Mikromego pirš
tą. Iš tų menkų bakstelėjimų 
jis pajuto, kad nuo mažos gy
vybės, kurią jis laiko savo ran
koje, kaž-kas atsiskyrė, bet 
kol kas jis nieko nematė, iš
skyrus vienų tik laivų. Mikros
kopas, su kuriuo vos-ne-vos 
galima buvo įžiūrėti banginį, 
negalėjo parodyti tokių smul
kių gyvybių, kaip žmonės. Aš 
čia nieko nenoriu įžiūrėti, bet 
tik prašau perdaug apie save 
manančius žmones padaryti 
kartu su manim sekančias pa
stabas: 'žmogus penkių pūdų 
didumo taip pat nepastebimas 
ant žemifs rutulio paviršiaus, 
kaip nepastebimas gyvūnėlis 
1/600000 colio didumo ant to
kio rutulėlio, kurio paviršius 
yra dešimts pėdų. Įsivaizduoki
te sau tokių esybę, kuri galėtų 
laikyti žemės rutulį savo ran
koj ir kuri turėtų proporcin
gai tokius pat organus, kaip ir 
mes žmonės, o įgalimas daik
tas. kad tokių tvarinių yra la
bai daug; ir, be to, pagalvoki-

mušius, suteikiančius nugalė
tojų valiai kaimus, bet kuriuos 
iš jo tuoj ir vėl atims.

*) Kvadrantas, astronomiškas įran
kis išmatavimui tolio lig dangaus 
žiburių.

, (Bus daugiau)

Tūkstančiai šeimynų yru nusipir
kę pijantis pas Budrikų ir visi yra 
pilnai užganėdinti.

Dideliu pasirinkimas pijanų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Sttick Ruom 3327 So. Halsted SI.
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lašais ne ant rankos,. bet ant gaiš negalais pavyko išgelbėti 
plikos galvos?.... —St. Gr savo gyvybes; bet tikros tiesos,

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.

1911 Canalport Avė.
Tel.tRoosevelt 7532
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Taigi prirengiamasis darbas 
jau beveik atliktą®. Dabar tik 
reikės įtempti visas pajėgas, 
kad sukvietus visus lietuvius j 
didžiulę Chicagos Lietuvių Au
ditorija, kurioj bus pasmerkia 
penkių metų žiauri 
priespauda okupuotam

Lenkijos 
krašte.

Smulkios Žinios
Fžvakar didelę parodų vidur- 

miesty buvo surengę Illinois 
Knigbts Templar, kurie dabar 
laiko savo konvencijų. Parodoj 
dalyvavo apie 10,000 “karžy
gių”, kurie parodavo tam tik
rose uniformose, prisikabinę 
kardus ir kryžius su savo obal- 
siu: “In Hoc Signo Vincės” 
Su tuo ženklu (kryžium) per-

Roseland
Draugija L. D. K. Gedimino ne

siduoda Maskvos biznieriams 
save už nosies vedžioti

Gedimino draugija. Tada ir 
tie patys žmonės daugumoje va
dovavo tame komitete ir kol jie 
prisirengė surengti tų protes
to mitingų, buvo kongrese pri
gimtas Johnsono bilius. Ir ta
rta Gedimino draugija atšaukė 
savo delegatus ir tame proteste 
nedalyvavo. Nedalyvaus k 
dabar; ir tas protestas nebus 
visų draugijų rengiamas, taipgi 
nebus ir vysų lietuvių vardu 
rengiamas. —Beržas.

Jaunoji Birutė Dalyvaus 
Spaliy 9 dieną

Jaunoji Birutė nutarė prisi
dėti visomis išgalėmis prie Vil
niaus Vadavimo spalio 9 die
nų, kurioj penki metai atgal 
Želigovskis. pagrobė Vilnių.

Jaunoji Birutė skubiai pra* 
d^P ruoštis prie tos dienos ii 
rimtai tikisi parodyt Chicagos

lietuviamp^ kad ne tik dideli, 
bet ir maži gali dalyvauti „ko
voj už sostinės laisvę.

šiandie, 7 vai. vak. Mark 
White Sųuare svet. įvyks Jau
nosios Birutės narių repeticija 
vadovaujant p. Sarpaliui.

Prašomi visi kuoskaitlingiau- 
šiai susirinkti ir nesivėlinti.

DR. VAITUS!!, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ.-:

Palengvina akių įtempimą, kurią 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 

.1 mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, at>- 

j taiso trumpregystę ir toKregystą. 
• Prirenka teisingai akinius. Visuo

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

(Tąsa ant pusi.)

Pereitų sekmadienį Reverly 
Ilills miške demokratai buvo 
surengę savo pikniką, kuriame 
dalyvavo labai daug žmonių.

torius Smith ir mayoras Dever.
Abu nieko nepasakė, nes 
josi susikirsti prohibicijos 
siinu.

bijo- 
klau-

ta poTrys Cicero jaunuoliai 
sugauti apiplėšinėjant Bervvyno 
pienininkus. Iš jų pareikalauta, 
kad kiekvienas jų užsistatytų 
po $65,000 kaucijos.

Peter Makis, 50 metų, 952 
W. Harrison St., bandė perdur
ti peiliu dvi moteris, kurios ban 
dė apginti-6 metų mergaitę, .ku
rią Makis bandė įvilkti elėn ties 
Congress ir Aberdeen gatvėmis. 
Tų moterų riksmas betgi sušau 
kė daugiau žmonių if greitai 
Makį apstojo apie 150 žmonių 
minia, Liet kad Makis gi nesi pei 
liti, nė minia negalėjo prie jo. 
prieiti iki neatvyko policija. į 
Nors jis bandė priešintis poli-1 
cijai, bet toji greitai išmušė iš 
jo rankų peilį ir jį areštavo.

Biznierių Dovanos Nau 
jienu Maskaradui t

varžymui, tada irgi buvo ren
giamas protesto mitingas, prie 
kurio buvo prisidėjusi ir DLK.

ir laisvės Lietuvos 
Nežiūrint ir to, 

draugija galbūt butų prisidė
jusi, jei nebūtų buvusi ignoruo
ta, o dabar beveik vienbalsiai,

Metuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų te skausmu. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 West 47th Street
• Netoli A«aland Avė.

seniausia tautiška pašelpinė 
draugija šioje apielinkėje. Ge
dimino ir Vytauto No. 2 drau
gijos skaitosi didžiausios na
riais ir turtu. Klausimas tad: 
kodėl ALDLD. kuopa ignoravo 
Gedimino draugijų, Kodėl kuo 
pa negalėjo palaukti kol įvyks 
Gedimino draugijos susirinki
mas? — Kodėl ne visoms drau
gijoms buvo išsiuntinėti atsi
šaukimai? Todėl, kad minėta 
draugija nėra kontroliuojama 
Maskvos raudonųjų biznierių. 
Jie gerai žinojo, kad negalė!- 
už nosies vedžioti minėtos 
draugijos, tad jie kvietė savas

Draugija D. L. K. Gedimino kuopas, kurios turi vos apie tu- 
laikė mėnesinį susirinkimų rug- .žiną narių, o ignoravo 
sėjo 26 d 
341 Kensington Avė.

Perskaičius pereito susirinki- kyti, kad DLK. Gedimino drau- 
mo protokolą, išklausyta ligo ’ffija buvo pirmutinė išėjusi su 
nių lankytojų raportų, taipgi protestu prieš Lietuvos kleri- 
raportus įvairių komisijų, tarp haių valdžia, ir savo pusmeti- 
kurių buvo ir raportas rengi- .niame subrinkime, liepos 31 d. 
mo vakaro komisijos, Kuri pra- vienbalsiai priėmė i 
nešė, kad draugijos vakaras į- smerkiančią Lieutvos

narių, o ignoravo tas
F. Shedvillo svet., draugijas, kurios turi arti dvie 

i jų šimtų narių. Reikia paša-

priėmė rezoliuciją, 
i ,klerika- 

vyks lapkričio ’22 d., Strumi- hj valdžią už mindžiojimą kons- 
lo svetainųj; yra pakviestas L. titucijos, 
Scenos Mylėtojų Ratelis, kuris,respublikoje, 
suvaidins 
labai juokingą 
mediją.

“Dėdė Atvažiavo,” 
vieno aklo ko-

Prieita prie skaitymo korės- tas jųjų atsišaukimas tapo at
skaitoma neva mestas ir draugija neprisidėjo, 

atsišaukimas ųuo ALDLD. 79* Reikia neužmiršti, kad kada 
kp., po kuriuo pasirašo tos kuo-, buvo Jungt. Valstijų kongresai: 
pos raštininkas, Kirkus. Tame įneštas Johnsono bilius ateivių 
atsišaukime kviečiama draugi
ja prisidėt prie surengimo pro
testo prieš Lietuvon valdžią už 
laikimą kalėjime ir už atidavi
mą karo teismui kuopų išstaty
tus kandidatus į Lietuvos Sei
mą ir jei draugija prisidės, kad 
išrinktų tris delegatus. Tie 
atsišaukimai jau seniau buvo 
siuntinėjami draugijoms, o Ge
dimino draugija gavo tik dabar, 
kada jau kitų draugijų delega
tai rūgs. 21 d. turėjo 'susirinki 
mą ir išrinko komitetą suren
gimui to protesto,' ir tik tada 

[buvo pakviesta DLK. Gedimi-

pondencijų.

fe®

Lietuvių Ramiuose,isergančios moterys
Rytoj Vilniaus Vadavimo 

Komiteto Susirinkimas

VIDUTINIO AMŽIAUS

Prašomi susirinkti visi nariai 
ir draugijų atstovai Mildos 
svetainėn.

Gali būti lengvai perneš
tas kritiškas periodas var
tojant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — pa
stebėkite Mrs. Headden’s li-
R-

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausia* pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, AKAHIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius .dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago. III.

prasta lempa, bet puiki elektri- 
kinė, vertės $19.00.

Lempų yra visokių,> įvairių 
įvairiausių, bet jos vfsos tar
nauja vienam ir.tam pačiam 
tikslui — apšvietimui. Be lem
pos nebūtų šviesos. Įsivaizduo
kim sau, kad neturėtume lem
pų,v tai visi musų -vakarai eitų 
ant niekų. Dakiskim sau: nu
sileido saulė ir sutemo; lem
pos nėra — ką mes veiktume 

geriau- 
įrankis 
nakties 

kunigai,

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kąd atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis 
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 

dančia jėga, daugumas jų yra 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 

"liškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai , daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus' ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėrp skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbejpm tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedčlyj, Ket
verge ir 1‘ėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
<loj ir Subatoj nuo 9 ryto iki_ 8 
vakare. Nedėtomis »r šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOVVES, Specialistas ir 

Medikalis piyektorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

tų sušalti ir mirti arba pavirs
ti į laukinius. Civilizuotas pa
saulis reikalauja pečiaus, ar 
tai jis butų vienokio styliaus, 
ar kitokio, bet tai vis pasilieka 
pečius. Taigi be pečiaus negali 
apsieiti nė Naujienų maskara
das.

Gaišk is paklausė katrų pečių 
jis teiksis aukoti, tai ponas 
Barškis parodė pirštu j visų 
eilę pečių (o pas- jį tų pečių 
didelė daugybė), bet katras iš 
j ii prisiėję pačiam Galskiui 
nuspręsti. Ir P. Galskis nutep
liojo kelių pečių paveikslus.

Apart pečių pas ponų Barškį 
randasi ir visokių rakandų, kaip 
tai seklyčios setų, lovų, matra- 
sų ir kitokių namams reikalin
gų dalykų, ir mes iš savo pu
sės raginame Naujienų skaity
tojus apžiūrėti jo krautuvę ir 
kam 'ko reikia pasirinkti.

Z. PIETKIEWICZ, 1721 
47 St., rakandų krautuvė, 
kojo lempų. Tai yra nė

šiandie vienas Naujienų prie- 
telis iš Westvillės rašo:

“Gerbiamieji, prašau niekam 
kitam neatiduoti to puikaus
Radio šefo, ką ponas Budrikes 
aukavo Naujienų maskaradui. 
Aš rengiuosi stebėtinai puikius 
ir keistus r n bus ir esu tikras, 
kad tasai set’as man teks.”

Žinomas dalykas mes pirm 
maskarado . tų dovanų niekam 
neduosim. Tečiaus norime pa
rodyt, kad dovanomis jau pra
deda susidomėti ne tik chica- 
giečiai, bet ir tolimesniųjų ko
lonijų draugai.

štai yra rezultatas vakarykš
čios dienos Galskio darbuotės:

PETRAS BARŠKIS, 1718 W. 
47 St., rakandų krautuvės sa
vininkas, apsvarstęs reikalų iš 
visų pusių sumanė aukoti pe
čių, vertės $19.00.

Pečius, sako ponas Barškis, 
yra būtiniausias baldas na
mams. Jei nebūtų- pečių, tai 
žiemos laiku visi žmonės turė-

tamsoje? Lempa yra 
sias ir parankiausias 
apšvietimui pasaulio 
laiku. Į lempų tiki ir
ir bedieviai, net >ir komunistai.

Pono Pietkiewičiaus krautu
vėje randasi visokių lempų, ir 
Naujienų pasiuntinis, P. Gals
kis negalėdamas atskirti vienų 
nuo kitos, nufotografavo čielų

Ponas Pietkievičius sako, 
kad jam nedaro skirtumo kurių 
lempų kas norės, jis duosiąs 
pasirinkti iš visos jo krautu
vės.

Mes Maginame Naujienų skai
tytojus atlankyti pono Pietkie- 
vičiaus krautuvę ir apžiūrėti 
ne tik lempas, bet ir kitus da
lykus ir kam ko reikia pasis
kirti.
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Rytoj, 8 vai. vakaro Mildos 
svet. įvyks Vilniaus Vadavimo 
Komjteto susirinkimas, pasku
tini® prieš spalių 9 dienos didį
jį mitingą.

Tame susirinkime teks nu- 
spręsti daug svarbių dalykų: 
nustatyt visa mitingo tvarką 
pagaminti rezoliucijas, paskir
styti plakatus, išrinkti darbi
ninkus ir išrišt nemažai kito
kių klausimų.

Pereitam posėdy, kur dalyva
vo 10 naujų organizacijų, pri
sidėjusių prie Vilniaus Vadavi
mo Komiteto, buvo išrinktoji 
kelios komisijos atlikti tam tik 
rus darbus spalių 9 dienos mi
tingui.

Muzikalė komisija Jau gavo 
daug pirmaeilių artistinių pajė
gų ir iš jų sudarys puikią mi
tingo koncertinę dalį.

Kalbėtojai irgi jau yra kvies 
ti ir, rodos, visi apsiėmė.

Macon, Georgia. — “Laike 
permainų gyvenime aš kentėjau visu 

m a n o dešiniuoju 
šonu ir negalėjau 
gulėti ant kairiojo 
šono, 
lovoje apie du mė
nesiu 
atsikelti 
tai mano sūnūs pa
gelbėdavo man. Aš 
gydžiausi, bet be 
pasekmių. Žmogus, 
kuris gyveno pas 
mus. pasakė mano

E. Pinkham’s Vege-sunui, kad Lydia
table Compound išgydė jo motiną per
mainoje gyvenimo, tuomet aš pradė
jau vartoti jūsų gyduoles. Po varto
jimo jų per dvi savaites, aš išlipau iš 
lovos pati. Aš dabar turiu 53 metus 
amžiaus ir turiu geresnę' sveikatą ir 
esu stipresnė negu kuomet pirmiau 
mano' gyvenime. Aš rekomendavau 
Vegetable Compaund dėl daugelio 
kenčiančių moterų, jaunų ir senų ir 
jus galite vartoti mano vardą bile 
kur taip ilgai kiek norite. Aš malo
niai atsakysiu bile laišką kokis bus 
man atsiųstas”. — Mrs. F. B. Head- 
den, 5 Holt'Avė.,. Macon, Georgia.

Paskutiniame visoje šalyje išplati
nime Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, virš- 200,000 atsakymų 
yra gauta ir 98 iš 100 raportavo, kad 
jos gavo pagelbą iš jų vartojimo: 
Pardavimui pas aptickorius visur.

Dykai išbandymas metodo kurį gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaiėimo laiko.

Mes turime metodu kaip sukontroliuoti 
dusulis ir įneš norime, kad jus pabundy- 
tumėt ju musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųa senai sergate ar dabar pradėjo 
te sirgti, ar tai yru kaipo chroniška Asth 
ma arba uugSta temperatūra, jus priva 
lote reikalauti dykai išbandymui musų mė

klinta., 
užsiėmi- 
____ _ i- 

pagel
tiems 

visokius 
opiumo 
ir tt .

kiek

totio. N(Klaro 
jus gyvenate, jūsų amžius 
intui, Jei jus kenčiame nuo < 
gžtoj temperatūras, musų 
bčs jums greitai.

Mce specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos įkvėpuojančių J 
prirengiraų, “patentuotų < 
nepagelbėjo. Meti 
vienam musų iškaičiais, kad musų meto
das yra paskirtas prnSalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemaloniu* 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vienų dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodų tuojau. Ne 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien — jums nereikli 
mokėti nei už pašto ženkleli. f------------------------------------------------------------

Dykai bandymo kuponas
Frontier Asthma Co., Rm. 51-D.

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų ma-

Ponai biznieriai ir b ~do įs
taigos! Aš laukiu jūsų ranką 
ištiesęs ir savo ausį prilenkęs, 
kad jus parodytumėt savo ma
lonę ir savo simpatijų tiems 
Naujienų skaitytojams ir prie- 
teliams, kurie rengiasi pasiro
dyt Naujienų maskarade dide
liais pasižymėjimais. Prancškit 
mums apie savo dovanas! Ar 
tai didelę dovanų duosit, ar ma
žų, visiems pasakysiu ačiū.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Atskaita
Chicagos Komiteto Lietuvos 

Našlaičius Šelpti buvusio šei
myniško išvažiavimo 23 d. 
rugpiučio, Beverly Hill giraitėj

gis $3, adv. A. Olis $1, Levic
kas $1, J. F. Budrikas $2, Dr. 
A. Montvidas $2, K. J. Semaška 
$1.

Viso ...............
Išlaidos

Už užkandžius
Laiškų spauda
Krasos ženkleliai ....... 2.25
Smulkmenos ............ 1.65

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
$104.50

$12.00

Birutės praktikos įvyks spalio 
1. d 
Sq. 
Malonėkite 
komo. Vanagaitis 
vauti chore, ;
ant paskutinių painokų prieš kon
certą. —Valdyba.

8 vai. vakare, Mark \Vhite
ant 30 St. ir S. Halsted St.

j atsilankyti visi, nes, 
„j neprileis daly- 
jeigu neatsilankysit I

Įplaukos:
Įžangos sumokėta .... $51.00 
Dr. A. L. Juška .......
J. Laukis už našlaičių 

dirbtą kaklaraištį ...........
Per Z. žilvitienę ant 

vietos surinkta aukų .......
Vėliaus priduota Komi

teto iždininkei P. Balic- 
kienei aukos: M. Kanapeckas 
$1, adv. J. Kučinskas $1, adv. 
J. Borden-Bagdžiunas $2, Dr. 
A. Zimontas $2f J. J. Ileitma 
navičia $1, J. Šukys $1, F. Vas 
kus $1, J. Petrauskas $1, Brid- 
teport Furniture Co. $5, M.

adv. K. P. G u

Viso .....................  $19.90
l*> įplaukų ........... $104.50
Atėmus išlaidas .... $19.90

10.00

1.00

10.50 ži^

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos 
Kliubo, Cicero, UI., mėnesinis susi
rinkimas atsibus pėtnyčios vakare, 
Spalio 2, 1925,. W. Lukštoa*#vet., 
1500 So. 49th, Cicero. Draugai ma
lonėkite susirinkti, r.C3 yra daug 
svarbių dalykų.

C. Genis, L. R. R. P. Kliubu Sek r.

Tel. Lafayette 5133-6488

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PARSIDUODA 4-rių ruimų rakan
dai už gana prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo apleidžiu miestą. 
Sykiu randasi ir pianas. Ateiti ga
lite nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

WM. BUTKUS,
3231 So. Aubum Avė. • 
Sčios lubos užpakalis

Tel. Yards 3039

Lieka .............   $84.60
Pasižymėjusiems “Bnnco” 

lošime išdalyta dovanos: p. J. 
Kulio aukotos buvusiam mas
karadui “toileto setas”. C
rauskienės aukotas bazarui siu
vinėtas viršus pagalvėlės. Z. 
Žilvitienės virtuvės ‘Setas” ir 
daugelis Lietuvos našlaičių dir
btų dirbinėlių.

Laimėjusioms moterų lenkty
nėse p. K. Menkienei Įteikta 
A. Barevičicnės aukota dėžė 
pyragaičių, p-lei J. Yozapaičiu- 
tei — “Hostess Cake” aukota 
dėžė pyragaičių.

S. L. A.>134t<»s moterų kuopos su
sirinkimas jvyks 2 (I. Spalio McKin- 
ley parko knygyne prie 39 St. ir So. 
Wostern Blvd., 7:80 vai. vak. Visos 
narės malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų tarp kurių bus 
ir delegačių raportai iš naujai susi- 
tvėrusio O-to apskričio buvusios kon
ferencijos. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių prirašyti. Sekretorė.

Vilniaus Vadavimo Komiteto ir vi
sų prisidėjusiu prie jd< draugijų su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, Spalio 2 
<1. 8 vai. vak. Mildos svet.

Prašomi visi atsilankyti, delei ypa
tingai svarbių dalykų. Valdyba.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiema olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM
1637 West Dividon St., . 

netoli Marshfield

A

ISRENDAVOJIMUI
Pasirendavoja 5 kambarių 

flatas. Naujas mados įtaisy- 
*' bloko nuo Archer Avė. 

mėnesiui mažai šeimy- 
$22.00.

mai. i/2
Rendos 
nai tik

4836 S. Ridgevvay Avė.

ŽEMGULYS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
36 metų amžiaus, Spalio 1 d., 
1925. Paėjo iš Kačių kaimo, 
Raseinių apskr., Andrejavo pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 16 
metų.

Paliko dideliame nuliudin.e 
Amerikoj t brolį ir 3 puseseres, 
Lietuvoj motiną, 3 brolius ir 1 
seserį. Kūnas pašarvotas randa
si 668 W. 18 St. Laidotuvės 
jvyks pėtnyčioj, Spalio 2, 9 ral. 
ryto j Dievo Apveizdos bažny
čią, o iš te»i bus nulydėtas j 4v. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame, 
Brolis ir Pusseseres.

I.aiclotuvėse patarnauja gra
belius Badžius, tel. Canal 6174

Vardan Lietuvos Našlaičių 
reiškiame didžiausią padėką vi
siems atsilankiusiems ir auko
jusiems. Taipgi pp. žilvičiam^ 
už aukotus išvažiavimui ne- 
svaiginanius gėrimus ‘,The 
New Process” ir Marozas ke
pykloms už aukotas duonas, 
“Hostess Cake” Co. kepyklai 
už aukotą daugybę pyragų 
(keiksų) ir p. Meškauskui už 
paskolinimą troko, o p. Galec- 
kui už atvežimą visų reikme-j 
nų. Dar kartą širdingai ačiū 
visiems.

| Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičius šelpti valdyba ir iš
važiavimo rengimo komisija.

K. Katkevičienė, M. Žalpiene, 
P. Balickienė, Valančiene, 
Z. žilvitienė,. M. Galickienė, O. 
Sandargiebė, A. Barevičienė.

Repeticijos veikalo Ponas Dauga- 
noris įvyks Penktadieny, Spalio 2 d., 
7:30 v. v. McKinley Parko svet. prie 
39 ir VVestern Avė. Visi Rūtos na
riai lošėjai bukite laiku.

W. F. Buishes.

REAL ESTATE AGENTAI 
ĮSITĖMYKIT

Ant rendos Real Estate ofisas su 
visais įrankiais ir patogumais ^p>wn 
of Lake apielirtkėj.

Kreipkitės:
GEORGE KRENČIUS

4600 So. Wood St., ant 3čių, lubų

Atvažiuoja iš Lietuvos

Jaunų Vyrų Draugiškas ir PaŠalpi- 
nis K Ii ubas laikys mėnesinį susirin
kimą Chas. Shatto svei., 1843 So. 
Halsted St. Ketverge, Spalio 1, <1. 8 
vai. vak. Draugai malonėkite atsi
lankyti, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Kviečia Valdyba.

Naujienų Spulkos nariams. Su 1 
d. Spalio pasibaigia antras kvartalas 
šių metų. Skulkos knygos turi būti 
sutvarkytos įr peržiūrėtos. Labai 
man nemalonu parodyti knygose, kad 
mokestjs kieno nors užvilktos. 'Lo
dei, kad išvengus to, meldžiu visų pa
vėlavusių kuogreičiausiai sumokėti 
užvilktus mokesčius. Lauksiu iki 
Spalio 11, 1925. Taipgi nariai kurie 
permainėte adresu meldžiu priduoti 
naujus.

Spulkos Sekretorius V. Mižeika.

Roseland, III. SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas atsibus Ketverge 
1 d. 
7:30 
kito

Spalio Strumilos svet. Pradžia 
vai. vak. Visi narini atsilanky- 
ir naujų atsiveskite,

Kviečia Valdyba. '

RiENDON 6 ir 4 kambarių 
apartmentai.

Atsišaukit:
3554 S. Halsted St.

RENDON 7 kambarių flatai, 
pečium šildomi, rendos po $30. 
6 kambarių flatai, garu šildo
mi, rendos $45 ir daugiau. At
stovas nuo 2:30 iki 5 vak. 

1134—H52 iŠ. Western Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos. 

lyti galima vakarais.
Kreipkitės:4 p' • 

1718 So. Halsted St. 
2nd floor

Ma-

nubudime
po tėvais

ADELĖ PKUSA1TĖ
Musų mylima dukrelė ir sesu

tė persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukus 5 metų amžiaus. Mirė 
nelaiminga mirčia, užmušta au- 
toinubiliaus Rugsėjo 28 d., 5:45 
vai. vakare. Amžina atilsį A. 
Krušaitė ginr/ė Chicagoj, Birže
lio 11, 1920.

Paliko dideliame 
motiną Prancišką,
Kasnauskaitė, tėvą Ignacą, se
serį Juzefą ir brolį Bronisląvą. 
Kūnas pašarvotas randasi 5151 
So. Wells St. Laidotuvės įvyks 
Pėtnyčioj Spalio 2, 8 vai. ryto 
iš namų 5151 S. Wells St. į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nūoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, brolis ir sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
berius Eudeikis, tel. Yards 1741

Naujienų Laivakorčių Sky- 
j riaus patarnavimu, laivu Geor- 
!ge Washington spalio 2 d. at
vyks į Nevv Yorką iš Lietuvos 
p-ia Magdalena Marcing, kuri 
vyksta pas savo vyrą Andre\v 
Marcing, Cicero.

Tuo pačiu laivu, taipjau 
Naujienų Laivakorčių Skyriaus 
patarnavimu, atvažiuoja chica 
giečiams gerai žinomos p ios F. 
Stogienės levai pp. Marijona ir 
Ignacas Kvedcrai.

S’. J. Lygos mėnesinis susiriiiki- 
jvyks šiandie, t. y. Spalio 1 d. š. 
8:30 v. v. Mark White Stjuare 

parko svet. Šiame susirinkime musų 
delegatai išduos pranešimą iš konfe
rencijos, reikės išdirbti lavinimosi 
programą šiam sezonui ir yra kitų 
reikalų apsvartymui. Tąd geistina, 
kad visi lygiečiai atsilankytų j šį su
sirinkimą. — Valdyba.

L. 
mas 
m..

ĮIEŠKO darbo
IEŠKAU darBo; esu patyręs, au

tomobilių mekanikas ir “ignition”. 
Kam rei kalingai tbks žmogus, pa
šaukite Tel. Ttiangle 3176. Taipgi j 
apsiimu pataisyti jūsų automobi
lių ar troką jūsų pačių garažiuje. 
Pašaukite tel. Triangle 3176

VIEŠA PADĖKA

Visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, kurios > įvyko Rugsėjo 
29 iš namų 10256 Commercial 
Avė. Amžiną atilsį Antanas 
Ikonas persiskyrė su šiuo pa
sauliu Rugsėjo 25. Nuoširdžiai 
tariam ačiū kun. Petraičiui, 
Švento Juozapo parapijos kle
bonui, South Chicago už gedu
lingas pamaldas ir gražų pa
mokslą. Ačiū gėlii) aukauto
jams, grabnešiams ir gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems ir visiems kurie kokiu 
nors budu prisidėjo priei laido
tuvių ir palengvino mums sun
kioj valandoj. Ačiū graboriui 
Eude’kiui už gražų ir mandagi} 
patarnavimą.

Nubudę
Leonų šeimyna.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė laboratorija.

DR. HORVAT, DR. VVILLiNG 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėiioj nuo 9 iki 12.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįintą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
' džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
i tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
I tumčt juos j banką ar spulką?

Naujienų, Spulka. uždirba , po 
Į $6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 

j čia per 20 metų?
Ateik ir pasitark 

apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUHENŲ SPULKA, 
♦ 1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 9 vai. vakaro.

Pirma generale repeticija veikalo 
“šėtono Karalyste” įvyksta penkta
dienį, Spalio-Oct. 2 d., lygiai 7:80 v. 
v., p. Meldažio svet., 2244 W. 23 PI. 
Visi lošėjai malonėkite būtinai atsi
lankyti ir nesiveluoti.

M. Dundulienė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

APSIVEDIMAI
DORA moteris paieško apsivedi- 

mui inteligentiško vaikino bei našlio, 
bet bevaiką, 
prasti biznj 
ir paveikslą.
rašykite — tur būt sykiu 1 diskas ir 
paveikslas — kitaip neduosiu tsa- 
kymo. “Naujienų” Skyrius No. 
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

Reikia merginos virs 18 
tų amžiaus, darbas Jaunų 
talikių Merginų Kolegijoj, 
mylių nuo Chicagos. Turi 
tėti gerai angliškai, $25 į
vaitę, kambarys ir valgis. Atsi 
šaukit, 3211 S. Emerald Avė.

me- 
Ka- 
300 
mo
ša-

Turi turėti tuito ir su- 
Su laišku prisiųskite

Be paveikslo laiško ne-

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PAIEŠKAU partnerio į automo
bilių taisymo biznį. Geistina, kad 
butų tokis žmogus, kuris supranta 
automobilių taisymą.

Atsišaukit
M. Gurskis, 

4614 S. Western Avė.

REIKALINGI 2 kriaučiai prie 
vyrų ir moterų kostumeriško 
darbo.*

6758 Wentworth Avė.

PAIEŠKAI) kuogreičiausin pusi
ninko į bučernės biznį, nes vienas 
negaliu apsidirbti. Reikia ir orde
rius išvažiuoti ir kitką dirbti. Ka-

kiekvieno I POnlo daug nereikia. Bučernė pir
kiok jūsų1 nlos klcsos. .Atsišaukit per telefo-

REIKIA vyrų ‘^Coremaker”. 
Darbas naktimis ir nuo štukių.

Mason & Davis,
7740 So. Chicago Avė.

laikytumėt ji

su sekretorhi 
o nuo jo su- 

dauginsis jūsų

Pranešimas Northsidės lietuviams 
Northsidės Draugijų Sąryšis ren

gia gražu vakarėlį su dalig dova
nų nedėliojo, spalio (October) 4 d. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7 vai. vakare. Bus žaismės, 
šokiai ir įvairus 
Atsilankiusi publika galės smagiai, 
gražiai ir užganėdinančiai praleis
ti liuesą laiką šiame vakare. To
dėl rengėjai kviečia northsidiečius 
skaitlingai atsilankyti teikimui sa
vo paramos vienintėliam kultūri
niam centrui — Northsidės Lietu
vių Knygynui. Siame vakarėlyje 
bus suteikta dovanų: Lalio Žody-( 
nas, Mandalina, “Naujienos”, $5.001 
auksu ir knyga “Iš tamsios praei
ties į šviesia ateitį”. Nuoširdžiai 
kviečia Komitetas.

P. S. — Kurie esate paėmę seri- 
rijas platinimui Northsidės Drau
gijų Sąryšiui, malonėkit minėtas 
serijas grąžinti ne vėliau spalio 3 
d. šiuo adresu: K. čluplevičius, 

1719 N. Robey St

ną Puliman 7059.
10713 S. Michigan Avė

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSINČ & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą. 

3406 So. Halsted St.
|Phones: Yds 3408 — Plvd. 1969 res. 

pamarginimai. i  ......................................m———■ ■ ■

REIKALINGAS siuvėjas prie 
vyriško kostumieriško darbo.

Kreipkitės:
’ K. {Laucius

3305 S: Auburn Avė

PAJfišKATJ dženitoriaus pagelbi- 
nirko (helperio) turi' prigulėti prie 
junijos arba katras gali prisirašyti. 
Gera mokestis.

Atsišaukit pas
MIKE WILLIAMS, 

4700 Nalden St.

Tel. Yards 7282
i BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam )r popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

RAKANDAI

PARDAVIMUI
$700 KIMBALL grojikus 

' PIANAS
DEL ligos parduosiu savo groji

kų su benčiumi ir 72 rolės už 
$125.

Ateikite asmeniškai, klauskit 
MII DUBRO

2332 W. Madison St. 1 fl.

PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių kolonijoj.

Kreipkitės:
4642 S. Wood St.

Pardavimui rooming hause, 
7 kambarių su rakandais apart- 
mentas, geros įplaukos.

, Mrs. Morton,
2358 Indiana Avė. Apt. 604 

Boulevard 6100

PARDAVIMUI buČrrnf, geroj vie
toj; biznis cash. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi eiti į li- 
gonbutį. Imsiu į mainus neprastą 
automobilių.

106 S. 5th Avė. 
Maywood, III.

Tel. Maywood 15

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, cigarų, saldainių 
krautuvė, geroje apielinkėje.

3238 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI restaurantas- 
Lunch room; gera vieta, netoli 
naujo marketo. Pardavimo prie
žastis — liga.

920 W. 14 Str.
, kampas Sangamon St.

• PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu arba atskirai. Puikiau
sioj li/etuvių kolonijoj. Puiki atei
tis suprantančiam bučernčs biznį. 
Naujas namas, 2 pą 5, 1—3 kam
barių, 3 ofisai, Storas ir garažas 
dėl 3 mašinų.

2419 Marųuette Blvd.

PARDAVlMUt aelikntescn, gro- 
sęrnė ir minkštų gėrimų Storas, 
tarp šapos ir rooming house. Ge
rą pelną neša. Turi būt parduota 
greitai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Phone Hayniarket 0705

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per aštuonis 
metus; pigi randa ir garažas yra. 
Pardavimo priežastis —: vienas ne
galiu apsidirbti. Parduosiu visiį ar
ba pusę.

10236 S. Michigan Avė. Chicago 
Tel. Puliman 4456

PAR1SIDUODA virimui ir 
kepimui pečius, anglimis ir ga- 
su kūrenamas; buvo mokėtas 
$175, parsiduoda už pusę kai
nos. 1 metus vartotas.

4511 S. Fairfield Avė.
, 2 lubos

PARSIDUODA du ‘ pečiai; 
vienas kitoms, kitas minkš
toms anglims kūrenami. Taipgi 
lempa. •

2857 Emerald Avė.
3 lubos užpakaly

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, lietuvių apielinkėj, 
yra 3 gyvenimui kambariai, la
bai pigiai greitam pirkėjui.

Tel. Chanai 6719

PARSIDUODA 2 gražus šu
nys, -buldogo veislės, tinkanti 
dėl apsaugojimo stubos, gara
žo arba krautuvės. Kam toks 
šuva reikalingas, atsišaukįt

3233 Lima St.
' t

2 MOTERIŠKI KAUTAI
Parsiduoda 2 moteriški juodi kau

tai už gana prieinamą kainą. Kau
tai didelės mieros. šiandie Spalio- 
Oet. 1 d. busiu namie visą dieną.

Kreipkitės \
3652 S. Emerald' Avė. 

2ros lubos 
Tel. Yards, 2524

BRJGHTON PARK
Netoli nuo Archer ir Crane 

Co. dirbtuvių, namai: 6-6 kam
barių, bungalovv stogi^ karštu 
vandeniu šildomas, augštas 
skiepas. 4-4 kambarių, Gable 
stogu, pečiumi šildomas, aug
štas skiepas, uždaromi užpa
kaliniai porčiai. 2 flatų, mūri
nio, 6-6 kambarių, pečiumi šil
domas, $9000. 2 flatų, mūrinis, 
5-5 kambarių, $12000. 3 .flatų, 
medinis, 5-5 kambarių, $9000. 
Taipgi parduosiu medinę cot- 
tage Rridgeporte, lengvais iš
mokėjimais. Taipgi statome 
namus pagal jūsų planą.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9305 arba 
Republic 8915

$1000 CASH
1029 W. 103rd PI.

5-6-7 kambarių mūrinis bunga)ow, 
furnas šildomi, tile vanos, įmūryto?, 
ugnuvietes, bufętai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
M R. PADDOCK

30 N. Denrbom St.
Randolpb 0650

z
Mes pardundame nlselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildvmo reikmenis.

PEOPLES plumbing & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Hayniarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

' PARDAVIMUI rakandai, 4 
kambarių, labai gerame padėji
me, nebrangiai.

3401 VVallace, Ist fl.

PARSIDUODA grosernė ir notiqn 
krautuvė. Taipgi užlaikome ice 
cream, cigarų, tabako; 4 pagyveni-* 
mui kambariai. Ilgas lysas. 
rendai

Atsišaukite
5702 So. Ratine* Avė.

įdėjime, 
___ i pi-

PARDAVIMUI gerame padėji 
4 kambarių forničiai. Parduosiu 
giai, nes apleidžiu miestą.

Parduosiu mažai vartotą, sizo 
fur koutą pigiai.

8028 W. 40 St.
Phone Lafayette 392Q

38,

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Ėst ate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA 2 flatų kampinis 
muro namas po 4 ir 5 kambarius, 
parduosiu už $12,500 arba mainy
siu ant bungalow, loto, bučernės, 
dry goods Storo ar ant kitokio 
biznio. Namas randasi South Si- 
dėj ant didžiausių bulvarų, kas no
ri įsigyti tą namą, tai pasisku
binkite:

F. G. Lucas Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 5107

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kožnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. e Tas yra tikras 
bargenas. Mr. .ROBINSON, 
Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

PARSIDUODA namas ir bučer- 
nė lietuvių apgyvento] vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas ir tam galiu 
duot prirodymus.

Gera proga lietuviui. įnešti rei
kia $10,000.

Atsišaukite:
4250 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 22 
flatų namas, viskas naujausios 
mados, vanos įmūrytos su lietaus 
lašais, 
namas

didelis Kewanee boileris, 
gerai pastatytas.

W. J. BUTCHER,
7806 S. Laflin Avė. Vincennes 8164

1 labų krautuvių bargenai *
Trys vienų luhn krautuvės ran

dasi 5318-20 S. Kedzie Avė., ren
dos $2700, kaina $21,500. Trys krau
tuvės prie 5836-40 S. VVestern Avė. 
Rendos $2700, kaina $22,500. Trys 
krautuvės prie Western ir 67 St. 
rendos $3000, kaina $23,000.

Frank A. Mulholland Co. 
6243 S. Western Avė. 

5913 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA garažas su bizniu, 
randasi labai geroje vietoje N. W. 
Side. Parduosiu už $32,000. Morgi- 
čių yra $12,000 ant 5 metų. Tai 
kas ieškote garažo geroje vietoje, 
tai kreipkitės pas Wm. Gritcnas, 
3241 S. Halsted $t. Tel. Blvd. 5066

VISAI nauji, dar nebaigti staty
ti parsiduoda 3 bungalow po 7 
kambarius. Naujausios mados įtai
symai. Vandeniu šildomi. Bungalovv 
randasi ant gražaus tyro oro Mel- 
rose Parke. Atsišaukit. Agentų ne
reikia.

10 N. 15th Avė.

• EXTRA BARGENAS Marquette 
Manor. Naujas mūrinis namas 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, vėliausios ma
dos įrengimai ir dėl 2 automobilių 
garadžius. Savininkas nuleidžia $1000 

Atsišaukite pas savininką
6515 So. Maplewood Avė.

S. W. kampas 23 ir Rockwell St. 
Gatvė ii* ėlė cementuotos, platus ša- 
lytakiai, suros ir vanduo apmokėta, 
vertas $2500, parduosiu už $1009 
jei cash. ,

CONSUMERS FLOUR AND 
CEREAL CO., 

Room 1414 
127 N. Dearborn St.

IŠMAINYSIU 2 aukštų mūrinį na
mą su aukštu beizmantu po 6 kamba
rius, naujos mados įtaisymai, mūrinis 
garadžius ant 4 automobilių. Namas 
be skolps, išmainysime ant didelio 
namo, jeigu reikalinga pridėsiu pi
nigų.

M. ABROMAVIČE, 
2015 ,So. Robey St., Chicago, III.

IŠMAINYSIU ant farmos kampinį 
mūrinį namą 12 flatų ir 2' Storai, 6 
automobili ųgaradžius namas geriau
siai įrengtas ir gera transportacija. 
Kaina $45,000, išmainysiu ant far- 

irmos. Turiu daug namų dideliu 
mažų ant išmainymo ant farmą.

B. JASUDES,
2015 So. Rabey St.

FARMA ANT IŠMAINYMO 
Tikras lietuviškas dvaras 260 akerių 
žemės molio ir juodžemio arti Chi
cagos ? 160 akerių dirbamos, likusi 
miškas ir ganykla. Naujos mados 
triobos didelis stakas, farma be ske- 

. los, ant didelės upės krantoj didelis 
tuntas, prie dirbtuvių; daromas sodnas, prie didelio kelio. Išmainysiu 
geras1 biznis. Dardavimo prie-1 ®^t namo, didelio ar mažo, nedaro 
žastį patirsit ant vietos. 

3815 S. Halsted St.

Pigi

PARDAVIMUI pigiai restau-

i ant namo, didelio ar mažo, 
| skirtumo kur randasi.

M. ABROMAVIČE
2015 So. Robey St. Chicago, III.

PARSIDUODA farma 120 akerių 
žemės su visais gyvuliais ir su 'vis- 
kuom kaip stovi, žemė visa gera 100 
akerių dirbamos, o 20 akerių miške
lio. Prie pat miestuko, taip kad ga
lima elektrą įsivesti j namus iš mie
stuko. Įludinkai visi No. 1, namas 
9 ruimų, didelis sodnas, 19 kelmų bi
čių. Tai norintiems pirkti arba mai
nyti ant namo kreinkites prie

S. KLASTOW, 
Suteigsiu daugiau informacijų

P. O. Box 2, Luther, Mich.

PARSIDUODA naujas 2 pa
gyvenimų mūrinis namas su 
kampiniu lotu už $11,800, įmo- 
kėt $2,500. Randasi Rrigbton 
Parke.

I. Sinkus and Co.
809 W. 69 St.

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
- 3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, III. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LE VESKI S’ SCHOOL 
Preparatory dnd Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Didelėse IšdirbysiCse
COYNE.

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITfiS

Elektros Ekspertai Uždirba Niki 
$60 Iki $200 į Savaitę

Pilnas kursas j trumpą laiką. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, Ilk, Dept. L16

Vieną Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos 

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuoįau

SCHOOL OF ENGLISH
21 E. Van Buren St., Chicago, III. 
4tos lubos. Ofiso kambarys 402


