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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj j

No. 247

Lietuvoje susekta 
lenku šnipai 

Anatole France mirė
Sanghajus Pekino kariou- 

menės paimtas
18,000 Pennsylvanijos angla- 

kasių paskelbė streiką
Lietuvoj susekta nauji 

lenky šnipai
Rinkdavo žinias apie Lietuvos 

kariuomenę etc., be to pla
tindavo užsieny melus apie 
Lietuvą.

KAINAS IL-vaj. — Šiomis 
dienomis politinė policija areš
tavo du lenkų šnipu, buvusius 
rusų karininkus. Vienas jų ru
sų kariuomenės poručikas Vla
dimiras Galinas buvo Dancigo 
lenkų žvalgybos viršininko I)u- 
byčo agentas, kokų šhipavimo 
Lietuvoje organizatorius. Jis 
gyveno Lietuvoje, kaipo sve
timšalis, atvykęs į Klaipėdos 
kraštu dar Prancūzų laikais. 
Galinas rinkdavo žinias apie 
Lietuvos kariuomenę, spaudą, 
gyventojų ūpą, apie ateinan
čius ir išeinančius iš Klaipė-; 
dos uosto laivus, jų tonažą ir 
krovinius. Be karo, politinio ir 
ekonominio šnipavimo, Galinas 
platindavo dar melagingas ži
nias apie Lietuvą. Visas šias 
žinias jis perduodavo per l)u- 
byčo agentus Zacvilikovskiui 
Vilniuje, kuriam pavestas žinių 
rinkimas apie Lietuvą, Už tą 
darbą, kaip matyt iš bylos, len
kai dolerių nesigailėjo.

Galinas inteligentas, gabus 
ir apsukrus užsienio rusų laik
raščių korespondentas. Jo pa
dėjėju žinių rinkti Klaipėdos 
krašte buvo Vladas Navickas, 
buv. rusų jurų karininkas, da
bar tarnaująs locmanu prie 
Klaipėdos uosto. Galino pri
kalbėtas jis perduodavo visas 
liečiančias Klaipėdos uostą ži
nias.

Be abejojimo, Galinas turė
jo Ir daugiau bendradarbių. 
Vyriausio leitenanto Klimavi
čiaus nusižudymas labai įtarti
nas, gal ir yra perdaug arti

Svarbios Prakalbos
Rengia LSS. 81 Kuopa

Trečiadieny, Spalio 15,1924
8 vai. vakare.

Liuosybės Svetainėje, • 
1822 Wabansia Avė.

Paminėjimui 60 metų nuo įsikūrimo Pirmo Dar
bininkų Internacionalo. Kalbės P. GRIGAITIS, 
Naujienų Redaktorius ir DR. A. MONTVIDAS.

Visi darbininkai ateikit j šias prakalbas.
— KOMITETAS.

mos pažinties su Galinu pasek
mė. z

Palyginus su kitomis lenkų 
šnipų bylomis, matyti, kad Ga
linas padarė Lietuvos valstybei 
daug žalos.

Anatole France mirė
PARYŽIUS, spalio 13.

Anksti šį rytą mirė garsus 
franeuzų rašytojas Anatok 
France.

France buvo kilęs iš netur
tingos šeimynos. Gimė 1811 
m. balandžio 16. Savo karjerą 
jis pradėjo kaipo laikraščių re-, 
porteris, bet veikiai jis pradė
jo užsiimti dailiaja literatūra, 
rašydamas apysakas, kuriomis 
jis patapo garsus visame pa
sauly. 1921 metais už literatū
rą jis gavo Nobelio dovaną, ku
rią jam pats švedų karalius 
Gustavas įteikė Stokholme.
Anatole France, kurio likra- 

sai vardas pavardė buvo Jac- 
ques Anatole Thibault, jaunes
nis būdamas buvo skeptikas re
ligijos, politikos ir mokslo da
lykais, vėliau betgi jis pama- 
tingiau susipažinęs su socializ
mo mokslu patapo sąmoningas 
ir įsitikinęs socialistas.

Mussolini reikalauja gu- 
bernatoriy atsiprašyti
VIENA, Austrija, spalio 13. 

— Kadangi Austrų Tirolio gu
bernatorius vakar savo kalboj 
aštriai smerkė Italus dėl Vo
kiečių pietų Tirolio aneksavi- 
mo, kaipo neteisingo ir smur
tu įvykinto, Italijos diktato
rius Mussolini pareikalavo, kad 
dėl tokios savo kalbos guber
natorius atsiprašytų generalio 
Italų konsulo Innesbrucke.

Sanghajus pasidavė 
Pekino kariuomenei

Gen. Lu pasirašė su Pekino ka
riuomenės vadais karo pa
liaubas.

ŠANGIIAJUS, spalio 13. 
sanghajus pagalinus pateko 
Pekinui.

Sumuštos šanghajų gynusios 
Čekiango provincijos armijos 
net va ridai traukiasi šangba- 
jaus linkui, tuo tarpu jų vadai, 
generolas -Lu Jong llsiang ir 
jo vyriausias padėjėjas gen. 
Ho Feng Ling, Šanghajaus ap
saugos komisaras, šiandie pa
skelbė, kad jie pasirašę su 
Kiangsu armijos vadais, atsto
vaujančiais Pekino valdžiai, 
karo paliaubas.

Užsienio laivynų kareiviai 
gina svetimšalių koncesijas
Demoralizuotai čekiango ka

riuomenei traukiantis artyn į 
Šanghajų, stovinčių čia užsie
nio laivynų vyriausybės išso
dino visas savo jėgas ginti 
svetimšalių koncesijas, jeigu į 
jas bandytų veržtis Kiangsu 
kariuomenė.

Jeigu pasirodys, kad cen tra
linės (Pekino) valdžios ka
riuomene sugebės knotroliuoti 
naujai užimtą teritoriją, tai 
Kiangsu provincijos jėgos vei
kiausiai bus pasiųstos į čihli- 
Mandžurijos pasienį, kame 
centralines valdžios jėgos ve
da kovą su Mandžurijos val
dovo gtsn. Čang Tso-lino armi
ja. čangas remia dabar jau 
sumuštą Čekiango valdovą gen. 
Lu Jong Ilsiangą.

Lu ir Ho bėgą į Japoniją
JOKIO, Japonija, spalio 13. 

— Lu Jong Ilsiang’as ir Ho 
Feng Ling’as, atidavusieji 
Šanghajų puolančiai Pekino 
valdžios kariuomenei, pabėgo 
iš Šanghajaus ir dabar esą 
pakeliuj į Japoniją.

Maskva džiaugias savo 
pasisekimais Azijoj

Vykdomkomo susirinkimas nu
tarė remti čangą, besisiekian- 
tį paimti Kinus savo kon
trolėm

________ IL_ %
RYGA, Latvija, spalio 13. 

Maskvoj dabar laikoma visos 
Rusijos cen tralinio vykdomojo 
komiteto susirinkimas, šitasis 
komitetas pateikia sovietų val
džiai aplamą veikimo planą, 
kurį vėliau Rusijai viešpatau
jąs komunistų partijos politi
nis biuras priima, arba atme
ta.

Nežiūrint to, kad Anglijos 
premjerui MacDonaldui nepa
vyko dar pravesti ratifikavi
mo padarytos su Rusija sutar
ties, ir nežiūrint to, kad jis tos 
sutarties nepastatė vyriausiuo
ju klausimu rinkimų kampa
nijoj, vykdomkomo susirinki
me pasireiškia nemenko džiau
gsmo dėl bolševikų politikos 
pasisekimų tolimuose rytuose, 
būtent padarymo sutarties su 
Kinais ir Kinų pripažinimo so
vietų Rusijos. Maskva mato ta
me pildymąsi Lenino svajonių 

pasirašymu sutarties su gene
rolu Čang Tso-linu veikiai bu
sią 400 milijonų Kinų proleta
rų susijungę su 110 milijonų 
rusų.

Vykdomkomas, išklausęs so
vietų ambasadoriaus Kinams, 
L. Karachano, pranešimo, nu
tarė remti generolo čang Tso- 
lino žygius tikslu paimti Ki
nus savo kontrolėm

Apleido šį pasaulį

gar.sjus franeuzų rašytojas, socialistas, gimęs 1811 m. balan
džio 16 d., miręs 1924 m, spalio 13 dieną.

ANATOLE FRANCE

Turky atsakymas nepa
tenkina Anglijos

Atsakymo tonas esąs betgi tai
kingas, dėl to gal bus iš
vengta sueikirtimo

LONDONAS, spalio 13.
Britų užsienio ministerija ga
vo Jurkų atsakymą į Anglijos 
protestus dėl dąiykų padėties 
Irake (Mesopotanijoj). Tą at
sakymą Anglija laiko nepaten
kinantį, bet parašytą taikingu 
tonu ir dėl lo manoma, kad 
bus išvengta susikirtimų.

Premjeras MacDonaldas įsa
kė išnagrinėti visą dabartinę 
dalykų padėtį, po ko veikiau
sia bus pasiųsta J’urkijai ant
ra nota.

Francuzy generolas reor
ganizuos Graikijos armiją

ATĖNAI, spalio 13. — Grai
kų valdžios prašoma, Franci- 
jos valdžia pasiuntė generolą 
Guiilaumat’ą Graikijos armijai 
reorganizuoti.

NUSIŽUDĖ, PADĖJĘS GALVĄ
ANT DINAMITO

HURJ.EY, Wis., spalio 9.
Nepažystamas, bet matyt miš
ko darbininkas, šiandie nusi
žudė čia, padedamas galvą ant 
dinamito lazdutės ir jį padeg
damas. Sprogdamas dinamitas 
nutraukė jam galvą.

Chicago ir apielinkė. — šiai 
dienai oro pranašas pranašau
ja: aplamai gražu; truputį vė
siau; lengvas vakarų vėjas.

Vakar temperatūra aplamai 
siekė 690 F. i

šiandie saulė teką 6:00, lei
džiasi 5:13 vai.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ..................................... $5.50
100 litų ..................................... 10.50
200 litų ..............    20.75
300 litu ..................................,... 31.00
400 litu ...........................  41.25
500 litų ..................................... 51.50
600 litu .......:.............................. 61.75
700 litų ..................... ?...............  72.00
800 litų ...........   82.25
900 litų ...............................*...;. 92.50

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

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

Mažas laivelis perplaukė 
Ailantiko vandenyną

KRISTIANIJA,i Norvegija, sp. 
13. — Nedidelis laivelis Leif 
Erickson, išplaukęs iš Kristia
nijos su keilais pasažieriais šių 
melų birželio 7 ir apie kurį 
nLko iki šiol nebuvo girdėti, 
dabar, po ilgos ir pilnos įvai
rių prietikių keliones atplau
kė i Nova Scolia. Po keliu die
nų jis atplauks į New Yorką.

I Be kitų tuo laiveliu plaukia 
dailininkas tapytojas Thodel ir 
Norvegų sveikatos ministerijos 
pasekretorius Fleischer.

KU-KLUX KLANAS

SPRINGFIELD, III., spalio 
11.— Nežiūrint, kad vyriausy
bė buvo uždraudus Ku-Klux 
klani’&Čiams laikyti savo mitin
gus valstijos parodos aikštėj, 
praeitą naktį klaniečiai laikė 
toj aikštėj milžinišką susirin
kimą, į kurį buvo suvažiavę 
kaukėti riciėriai beveik iš vi
sos ' pietinės Illinois valstijos. 
Pasirodė, kad jie leidimą buvo 
gavę ne tikruoju savo organi
zacijos vardu, bet prisidengę 
“Progresyvio klubo” firma. Po 
lo jie suruošė parodą miesto 
gatvėmis. Niekas nieko jiems 
nedarė.

Daužo klaniečiu salę
GLLEN FALLS, N. Y., spal. 

11.— Praeitą naktį minia, apie 
tūkstantis žmonių, puolė salę, 
kur kelies dešimtys Ku-Kluxų 
laikė savo mitingą, laidydami 
ralėn pagalius ir akmenis. Po
licija pąėmė k kiniečius globon 
ir išlydėjo juos saugesnei! vie
ton.

SŪNŪS UŽMUŠĖ MOTINĄ 
IR SESERĮ

MEIMPHIS, Tenn., spalio 9. 
— Farmerio Redditt žmona ir 
jos 16 metų duktė rastos jų 
farmoj, netoli Cordova mieste
lio, negyvos. Jųdviejų galvos 
buvo kirviu suskaldytos. Įta
riama moteriškės 18 metų su
nūs, kurs kažiirkur pasišalinęs. 
Policija jo ieško.

ARGENTINOJ? LAKŪNAS 
ZANNI JAPONIJOJ

TOKIO, Japonija, spalio 11. 
— Skrendąs aplink pasaulį Ar
gentinos lakūnas Pedro Zanni 
atskrido iš Kinų į Kasumigaurą, 
ties Tekio, Japonijoj. Japoni
jos valdžia suteiksianti jam 
Tekančios Saulės ordeną.

18,000 Penna angliaka
siu paskelbė streiką

Kasyklų savininkai telegrafu 
prašo angliakasių unijos pre
zidentą sulaikyt streiką

WILKES BAiRRE, Pa., spa
lio 12. Dvidešimty Glen Al- 
den Coal kompanijos kasyklų 
paskelbta visuotinas angliaka
sių streikas. J'ose kasyklose 
dirba viso 1 <8,000 darbininkų. 
Angliakasiai kaltina kompani
ją dėl nepildymo padarytos su 
ja mokesnio sutarties sąlygų.

Kasyklų valdyba telegrafu 
kreipėsi į angliakasių■ unijos 
prezidentą Jobną IL. Lewis’ą 
prašydama, kad jis sulaikytų 
streiką. 4.

Baisi traukinio kata
strofa arti Maskvos

Gazolino tankams ekspliodavus 
sudegė 200 žmonių, tarp jų 
30 vaikų

VIENA, Austrija, spalio 11.
Telegrama iš Varšuvos pra

neša, kad netoli Maskvos įvy
kus baisi traukinio katastrofa, 
kurioj žuvę du šimtu žmonių. 
Katastrofa įvykus dėl eksplio- 
zijos gazolino tankų, kurių 
trys buvę prijungti ir bėgo su 
pasažieriniu traukiniu. J'an- 
kams ekspliodavus, visas trau
kinys atsidūręs liepsnoj ir 200 
pasažierių, • tarp jų 30 vaikų, 
sudegę. Apie tą baisią nelaimę 
sovietų valdžia užgynus laik
raščiams skelbti.

MEKSIKOS-JAPONIJOS PRE
KYBOS SUTARTIS

MEKSIKOS~MIESTAS, spa
lio 10. — Užsienio ministeris 
Saenz ir Japonijos ministeris 
vakar pasirašė čia Meksikos su 
Japonija prekybos ir draugingu
mo sutartį

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

i; Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog vfea Lietuva 

j s yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

' Lietuvbs kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo
; gitninėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
■; pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo- 
: < kio klapato iš artimiausio jiems pašto.
i ? Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei-

j čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die- 
| nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 

iš Chicagos. 0 pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
j iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra- 

Į mos kainuoja tik

50 CENTV
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato- 
! gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 

musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

HMMIEHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

VS- ■ ............ ........... :

Meksika rūpinas įstoti 
Jauty Sąjungai!

Prezidentas Calles gavęs tam 
. Francijos ir Anglijos pritari

mo.

PARYŽIUS, .spalio 11. — 
Naujasis Meksikos prezidentas 
Plutarco Calles, kurs dabar va
žinėjo Europoj, darbuojasi, no
rėdamas, kad ateinanČioj nepa
prastoj Tautų Sąjungos sesijoj, 
kuri įvyks gruodžio mėnesį ir 
kurioj veikiausia bus priimta 
Sąjungos nariu Vokietija, butų 
priimta taipjau ir Meksikos res
publika. Sako, kad Franci j a ir 
Anglija jau pasižadėjusios 
Meksiką remti.

Gruodžio mėnesio sesijoj vei
kiausia bus tariama taipjau apie 
priėmimą Tautų Sąjungon Tur
kijos ir Rusijos.

DU PĖDU SNIEGO 
COLORADOJ

DENVER, Colo., spalio 9. — 
šiaurvakarių Colorados daly 
siautė smarki sniego audra ir 
vietomis privertė du pėdu snie
go. Traukiniai ciną iš Salt 
Lake į Denverą dėl užnešto 
kelio suvėlavo penkias valan
das.

Šiandie — paskutinė 
diena registruotis

šiandie yra paskuti
nė diena įsiregistruoti prieš 
prezidęnto rinkimus, kurie 
įvyks po 'trijų savaičių — 
lapkričio 4 dieną.

Kiekvienas pilietis, kurs 
nesuskubo įsiregistruoti 
praeitą spalio 4 dieną, te
gul pasirūpina įsiregistruo
ti šiandie; kitaip negalės 
dalyvauti visuotinuose rin
kimuose.
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bilai ir lankų žolė plaunama 
du kart. Palyginant su praė
jusių metų derlium, šęmet šie
no buvo suimta 50—55% dau
giau kaip pernai. Pasibaigus 
šienapiutei ūkininkai ėmė pū
dymų dirbti — žieminių javų 
sėjai ' žemę ruošti. Vietomis,

“KRIKŠČIONI V” MITINGAS 
BIRŽUOSE 
-------- --  • ,

š. m. rugsėjo 11 d. po pamaL 
dų, prie R. katalikų švento
riaus d-ras Eretas šukavo susi
rinkusioms davatkoms ir piršo 
balsuoti už katalikų surašus...
Nieko čia blogo dar nebūtų, jei į ypač kur žeme prie molio, pu- 

nebulų prikalbėjęs dymas persausds, o drėgnesnė- 
perdaug priaugę

' skrityss: išskiriant B .-Pas va
lio, Panevėžio ir Zara$ų — 
įkainuojami geriau negu vidu
tiniai (3,8 3,8), o paminėto
se 3-jose apskrityse vidu
tiniai (3,(h -3,1).Miežiai visur 
vidutiniai, o vakarų (Klaipėdos, 
Kretingos, Telšių) apskrityse 
geresni negu vidutiniai (3,6). 
Žieminių, kviečių pasėliai blo
gesni negu vidutiniai (2,5), tik

vių derlius šįMet neblogesnis 
bus už pereitų metų derlių.

Žemiau talpinamas 563 ko
respondentų apie pasėlių sto
vį pranešimų suvedimas š. m. 
rugpiučio 1 d.. lygiagreta su 
ptįeitais metais.

r—
• Skausmai,
• mėšlungis,

I

p. Eretas 
nesąmonių. Iš p. Ereto, (lakta- se žemėse 
ro ir profesoriaus, buvo 'lauk- piktžolių, kurios apsunkina pu
ta gudrėlesnės ir kulturinges-1 dymo įdirbimą. Daug 
nės kalbos. D-ras išpyškinb; piktžolių pasitaikoma B. 
griausmingą prakalbą jr stip-; valio, Rokiškio, 'r n_......1
resnei nesąmonių argumenta- j Alytaus apskr. Kitose apskrity- 
cijai citavo tekstus iš knvgos, se ....

v t f • 
kad neva žydai sislematingai. n,s- 
siekią sugriauti krikščionybę,, 
kad žydai visur stengiasi paim-1 prasidėjo pietinės ir I |  •£ , j * A TT TAr šiaip,

Pas|- 
stij)- i valio, Rokiškio, Vilkaviškio ir

pūdymo įdirbimas lengves- 
Kartu su pūdymo darbais 

apie 20 liepos m. dieną
• rytų a li

ti viršų... Ar šiaip, ar laip skrityse rugiapiutė. Darbas se- 
Eretas gi žino, kad ne tik jo darbininkų yra užtek-
Yediimos davatkos už žydų sų- f tinai- Vakarų apskrityse (1 au- 

Šiauliuose, Telšiuose, 
, Klaipėdoj) rugius 

kad ūkininkų ‘ Prudėjo kirsti rugpiučio m. pra
džioje. '

1 Pakol tiksliai nustatyti ru- 
■ giu derlių negalima. Tai bus 
!galima žinoti tik iškalus ja- 
įvus. Bendrai,’ prityrusių' uki- 
’ ninku pranešimais, 
|gių derlius 

|aj\Į 16,8 cent/i.

kitur visur geriau negu viduti
niai (3,(1 3.8). Žirnių pasėliai 
visur geri (3,5—4,4).

Kitų javų (vasarių kviečių, 
vasarių rugių, grikių ir kilų) 
mažai (esėjama ir per wt jie 
didesnės reikšmės nesudaro.

iLinų ir kanapių derlius že
mesnis negu vidutinis (2,4 
2,6) tik B.-Pasvalio ir Zarasų 
apskr., o visose kitose apskr. 
dar pasitaiko ir geresnis kaip 
vidutinis 3,0—3,9).

Ūkininkų pranešimais, ’bul-

‘I 1U2^ m. 1 1923 m.
|rugp. 1d. | rugp. 1d.

•

Kultūros
.§

ž S
4 &

ij 
£ S ce it Pu •v

t! j t:
« &

t H

M

Zemk. rųąlni 2.7 5,1 3.4 6.3
” kviečiui ,| 3,4 5,8. 3,4 6,4

Vasar. rugiai 3,1 5,1 3,1 '4,8
kviečiai u.”. 5,8 3,3 6,0

Miežini ........................ | 8.2 0,1 3.2 6,0
A vilos  .................T'j 3,5 6,6 3,5 6,1
Žirnini .......... .-. ...l^ 1 8,8 | 7,2 3,5 3.5
Grikiai , | 3,4 6,3 2,7 5,0
Vikiai ......................... j 3,C | 7,1 3.4 6,0
Linai | 3,3 | 5,5 3,0 4\5
Kanapės ....... ; | 3.1 | 5,3 8, P' 5.0
Bulvės | 3,3 3.3 —
Runkeliai . 3.3 8,5
Kopūstai 3.3 | 3.5 |
Dobilui (atolas) | 8,2 3,3 |
Lanlup žolė (atolas) 1 3.1 v 3A 1
Kitų pievų žolė ktol. | 2,9 

--------
| 2,7 1 —

*

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

II '

H

SEVERA’S , 
GOTHARDOL

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

Kaina, 30 ir 60 centai.

Gaundmi bent aptlekoje.
/

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Jei nori ką, nors parduot 
tai pagarsink Naujienose.

Šios Moteries
Puikus Pasveikimas

Viskas paėjo nuo vartojimę 
Lydia E. Pinkhams Ve- 

getable Compound.
“Aš buvau labai 

tu^ęjąu skausmus šone ir 
Hiuiliil nugaroje; kartais

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

ANT NAUDOS. S

S. L. FA8I0NAS Cli
.Truman, Mihn 

nusilpusi,

vos tik galėjau pa
sijudinti ' lovoje. 
Mano vyras nupir
ko man Lydia E. 
.Pinkham’s - Vege- 
table Com-pound ir 
po vartojimo jų aš 
jaučiau didelį pa
lengvinimą, aš da
bar jaučiuosi daug 
geriau ir galiu 
dirbti visą savo

809 VI. 351h St, Chicago!
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. • J

*■ I - •

rašus nebalsuos, 1x4 nebalsuos >*ugcj, 
už žvdus ir kitokiu nusistatv- * Mažeikiuose,- ‘ ’ I__ 1 i_____ Jmų ūkininkai, l.„..................
reikalus tinkamiau tegali atlik 
ti* patys ūkininkai. Bet per žy-;
dus p. Kretus nuvažiavo j so- , C* 
cialistus. žydų pinigais sočia- ’ n- 
listai, girdi, dirba žydų nau
dai, griauna bažnyčią, t ii 
ir davatkynus..>.

l'aip kalbėjo rusų caro 
kais pogromines. žydų kalbas 
Ihiriškevičius. •

Puriškevičiui taipgi atsiras-1 
davo visa eilė slaptų, net spaus
dintų dokumentų, panašių kaip 
kad citavo p. Eretas, jei jam,)'1 
Puriškevičiui, reikėjo padaryti 
žydų skerdynes. Tad tie slapti 
tekstai ne^ujiena tam, kas ži
no, ko siekia bačkorio kalba, f »

Lietuviai pogromų nedarė ir 
nedarys. Matyt ir šveicąrijoįv 
jų nėra; bet kadangi p. Eretui 
niežti luimšti- ir nori su žy
dais “pavajavoti,” tai reikėjo 
ir lietuviškai d-rui išmokti, at- 
sibaladoti Lietuvon, kad žydų 
imtynėse pasimiklinti.. . Pen- 
kioliką davatkų vargu ar su
darys karingąją nuotaiką.

l žsipuolęs d-ras ant socialis
tų, prieina be jokios logikos 
prie to, kad tik visi balsuotų 
už katalikiškus sąrašus... (lai-

namų darbą. Aš dirbu stuboj ir tu
riu daržą, dirbu ir tenai, auginu viš
tas, o kuomet yra javų valymas, tai 
aš išeinu ir tenai, padedu kirsti ker
nus. Kaip kada aš n?elžiu ir karves. 
Aš vartojau Vegetable Compound 
prieš ir po mano 4 mėnesių kūdikio 
ir jiš* visuomet pagelbėjo man pui
kiausiai. Aš manau, kad nėra geres
nių gyduolių pagamintų dėl moterų, 
ir aš norėčiau, kad kiekviena mote
ris pabandytų jas.” — Mrs. Augųst 
R. Wiederhpft, R. No. 2, Box 84 
Truman, Minn.

Moterys kenčiančios nuo moteriš
kų ligų turi pabandyti Lydia E. Pin
kham’s Vegetable Compound.

The Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound pagelbėjo moterims nuo 
jų ligų per paskutinius penkiasde
šimts metų. Pardavimui pas aptieko-; 
rius visur.

tų amžių vėliau.. . Lietuvą su- 
‘I rimti 
ne p.lt- 

la u ta, 
tauta. 
ž.”j

.vvrai, moka dirbti, o 
pėti... ir ne katalikų 
kuries nėra, bet lietuvių 

“B.

Pasėlių stovis Lietuvoj 
1924 m. rugpjūčio m. 1 d.

Centr. Stat. Biuro žiniomis

os mėn. meteo- 
[>•(> pasėliams tu- 
ikšmės, nes lame 

y pasėliu varpos formuo

rologinės šalyj 
ri svarbios rci 
mėnesy 
jusi ir noksta.

(kntralinio Statistikos Biuro 
žemės ūkio korespondentų pra
nešimais praėjusio liepos m. 
oras buvo patogus augalams 
bręsti bei nokti: viso mėnesio 
bėgyje nors retai, bet smar
kiai lydavę. o po lietaus vėl 
būdavę gražios saulėtos dienos.

Prasidėjusi birželio m. pa
baigoj šienapiutė nusitraukė 
iki liepos m. vidurio, šienauti 
buvo patogu, šieno derlius šį
met geresnis kaip vidutinis ir, 
bendrai, vi>ai Lietuvai apskai
tomas sekančiai: dobilų gauta 
63,5 centu., lankų šieno 17,5 
centu, ir šieno kitų pievų 33,0 
centu, nuo ha. šiais skaičiais 
įkainuojami pirmojo Šimo plo
vimo rezultatai. Paprastai do*

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bUčemes, grosefrius, 

automobilius, fanųaą ir kitus biznius.
Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

RE A L ĘSTATĘ INVESTMENTS
2418 W. Marąiiette Rd. arba 67 Blvd.
artį Western Avė., Chicago, UI.

Telephone Proepect 8678

alue

va r-

Šarūnu I

T

NUPIRK
rašomo mašinėlę Namų

Bandykit
VVENNER- 
STEN’S!

vVennersten’s• OV ’• •>•/ • • , . % ■ . .. • »' t

Bohemian BlendL

Puikus pačio - namie - gydymas ;kur 
kiekvienas gali gydyti savo rupturą, 

• didelę ar mažų.

IZ.k&$MTVIT.

Kama $60

i^z*'***?x

nuo 
juodas

Apsaugotas 
karščio 
kotas.

ŽIŪRĖKITE! 
Ekstra didolj;. kep
tuvas

luininum sveria 2 sv

nos!

Pan-

šįmel ru- 
vidutiniai siekia 
nuo ha. -y visai 

Lietuvai apskaitant praėju
siais metais buvo 20.8 centu, 
it’žvis geriausias derlius (nuo 
20,0 22,0 centu.) \ Laukiamas 
Šiaulių, Mariampolės ir Vilka- 

. viskio apsk’rt., užvis blogiau- 
’sias derlius (nuo 10,0—11,." 
centu.) numatomas I vakari 
apskrityse: Kretingoj, Teisino 
se, Tauragėj ir Klaipėdoj.

Numatomas, rugių nedatek 
liūs šiais metais bus išlyginta; 
laukiamuoju visų kitų javi 
derlium. Iš visų pasėlių labiau 

pa 
žir 
ap

ŠTAI BUDAS KAIP IŠ-: 
GYDYTI RUPTURA

Nieko nekainuoja 
bandymas

šia išsiplatinę yra avižes, 
skui miežįai, kviečiai ir 
niai. Avižų pasėliai visose

SUTAUPYKIT
SAVO DARBĄ
WENNERSTENS

reikalauja tik penkio
liką minutų virinio. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.

*ENNERST(K

Henning Wennersten Inc.
2960 IAWRF.NCE AVĖ.', CHICAGO

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Obelio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile- 
iai. Jie bus brangesnio po mėnesio 
'egužio. Sutaupyk.it pimgų tiesiai 
dirbdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Ate. and
- 461 N. Halsted St.

Invtr-arlcpt 1018, llayruarkot 4251

I'uomi padarysi dideli Binagum# 
patą sau, savo giminėms ir drau
gams ąu kuriais ausirniiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
šią, parankiausia ir dalikatniauąia 
mašinėlė «u lietuviškomis raidimi* 
pasaulyje. Galima ir angliškai 
kyU.

Gaunamu*

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, M.

colių,

ra-

Pillsburys
Pancake Flour

RE vieną 4 svarų pakelį Pillsbūry’s Pancake
Miltų, arba 3 mažus pakelius — ir gaukite šį

gražų aluminum keptuvą pigiau negu už pusę kai
Pamatykit keptuvą pas groserninka — jus

nusistebesit kaip pigu. Vertes $4 — dabar mažiau
negu pusė kianos musų specialiu pasiūlymu! 
cake kepti tuo keptuvu, smagumas.
kų — nėra durnu — nėra

Nerėikia tau-
smarves. Nusipirkitc

Pillsbūry’s Pancake miltus tuojau — atsiųskite
mums groserninko pardavimo slipus ir pirkimo kai
ną keptuvo, keptuvas bus atsiųstas apmokėtu paštu.

rtllsbury Flour Mills Company
2104 Fullerton Avė Chicago-

kauge aluminum —- ga 
rantuotas, storiausias a

One of thejaimly

Žmonės su rupturomis visoje šalyje 
yra tiesiog nustebinti labai geromis 
pasekmėmis paprasto budo gydymo 
rupturų, gyduoles yra siunčiamos dy
kai, kas tik prašo jų. Tas puikus bū
das gydymo rupturų -yra didžiausi 
palaima dėl žmonių kurie turi ruptu- 
rą. Yra paskelbta, kad tai esanti 
geriausia išrasta systema gydymo 
rupturų. Ir daugiau nereikia vartoti 
diržų nei jokių kitų prirengimų palai
kymui rupturos.

Nedaro skirtumo kaip bloga butų 
ruptura, kaip ilgai jus ją turite, ir 
kaip sunku ją užlaikyti, nėra skirtu
mą kokias rųšis diržų jus nešiojate, 
niekas negali sulaikyti jus nuo gavi
mo šio dykai bandymo ir gydymo. 
Jeigu jus manote, kad jau nebegalite 

► išsigydyti arba turite rupturą tokią 
didelę, kaip dvi kumstys, ta puiki gy
dymo sistema taip sukontroliuos ir 
laikys ją viduje. Jus nusistebėsite 
tuo magišku budu gydymo. Ji pa
gelbės atgaivinti tas vietas per ku
rias ruptura perėjo kiaurai ir jus la
bai greitai galėsite dirbti tą darbą, 
koki jus dirbote pirmiau, kol jus ne
turėjote rupturos.

Tūkstančiai žmonių kurie kentėjo 
skausmus dėl rupturos nuo visokių 
geležinių ir pilietinių diržų, dabar 
džiaugiasi liuosybe ir nebeturi jokio 
pavojaus nuo rupturos. /

Jus galite gauti dykai bandymą 
dėl to puikaus rupturų sustiprinančio 
prirengimo, tik atsiųskite savo 
da ir adresą pas

W. A. COLLINGS, Ine., 
100 B., ColJings Buiiding, 

Watertown, N. Y.
Nesiųskite pinigų. Bandymas, dy

kai. Rašykite dabar ■>— šiandien. 
Gal bųt išgelbės jumis nuo dėvėjimo 
diržo visą gyvenimą.

AUTOMŪBILIA
KAIP BŪTI SVEIKU

Per daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Paviz- 
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

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

DR. TAFT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

Naujos mados išdirbinio automobiliai su dideliu atpi 
ginimu. Atidaryti ir uždaryti modeliai.

Wm. Landshaft & Bros,
■ . ■ * • ' I ■

■2336 Milwaukee Avė
Tel. Humboldt 0502

Complete in Itself
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su, dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augŠčiau.

Į, .

Vilet/iutcrStrop Razor

................... T

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo,

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel, Central 4411. Vai. nuo 9 6 * ♦
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONISADVOKATAS
Room 1117—1122 

127 N, Dearborn Str.
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: • 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshfield Avė.

A. A, Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

/ • Vakarais '
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vedą visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BARIMAS
ADVOKATAS

Ved* byla* viAuone Te-en»nf-irrsni> 
nvojs AbetrKklue, Vėdaro pirv‘rn<> b 
pardavimo •Dol.nim «(,,»• !r letJ'-ųhnna

7 South Dearborn Street 
leleAonae kundoipb &2U 

Vakarais: 2151 West 22 Sireet 
TeJefoKM Onai LU47

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 55M 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tek: Pulltr.'au 6377-------------------- .. .. , ..................

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisus vidunnicstyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor,
W. YVashinglon St.
Washington & Clark-

Tek: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

23 So. La Salio St., Room 530
Tol. Central 6330

Vak. 3223 S. HalstrU St., Chicago j 
Tel. Yords 4681

Ą. E. STASULANI B
ADVOK/PrAS

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

Cicero Utarninko vakare
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 W
Ant Bridgcporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 1 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6787 i

Sutaupyk.it
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KORESPŪNDENCIJOSl 
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“DZTMDZI-DRIMDZI”

Hartford, Conn.
Klerikalai ir sandariečiai sudalė 

“bendrą frontą’’.

Jau buvo rašyta ('‘Naujieno
se” apie vietos Lietuvių Draugi
jų Sąryšį, kuris delei pastarai
siais laikais įvykusių negeistinų 
komplikacijų šaukė visų tų 
draugijų atstovų bei pavienių 
šėrininkų, kurie priguli Draugi
jų Sąryšiui, į nepaprastą susi
rinkimą. Tokis susirinkimas 
jau įvyko 28 d. rugsėjo Labor 
Lyceum. svetainėj. Klerikalai 
su savo špitolninkais sandai ie- 
čiais, kurie dabar yra didžiumo
je Draugijų Sąryšyje, buvo ge
rai iškalno susiorganizavę prieš 
progresyvius atstovus bei šėri- 
niąkus. Pirmininkui J. Gerai- 
čui (kuris taipgi yra uolus kle
rikalų šalininkas) atidarius su
sirinkimą ir trumpai paaiški
nus sušauktojo susirinkimo ti
kslą, tuojaus klerikalai su san- 
dariečiais griežtai visi kaip vie
nas pareikalavo, kad visi tie at
stovai, kurie yra priešingi jų 
politikai Draugijų Sąryšyje, bu
tų tuojaus prašalinti ant visa
dos iš Draugijų Sąryšio — ką 
žinoma, jie ir padarė. Nutarė 
prašalinti iš Draugijų Sąryšio 
sekančius draugijų atstovus: 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr- 
jos atstovą M. V|aitiekų, D. L. 
K. Vytauto Dr-jos atstovą J. 
Gudaitį. Taipgi nutarė praša
linti iš Draugijų Sąryšio ir at
mokėti serą A. D.P. —L. S. 30 
kp.— ir atmokėjo prašalindami 
vienam pavieniui Šerą A. Kli
mui. Priežastis pašalinimo virš 
minėtų ypatų ir kuopos buvo 
štai tlbki: busi jau suviršum me
tai laiko kaip klerikalai su savo 
špitolninkais sandariečiais pasi
juto, kad jie yra pilnoj didžiu
moje Draugijų Sąryšyje. Tuo
jaus jie pradėjo iš vidaus gręžti 
savo fašistine politika j Draugi
jų Sąryšį. O dabar prašalintieji 
atstovai visuomet buvo jų tokiai 
politikai priešingi, aiškindami, 
kad Draugijų Sąryšis susideda 
iš visokių draugijų ir kuopų, ir 
įvairių politinių bei religinių 
įstikinimų žmonių, tai kišimas 
politikos Į Draugijų Sąryšį yra 
lygus griovimui Draugijų Sąry
šio. Antra, Draugijų Saiyšio 
Valdyba, kuomet išduodavo bent 
kokias apyskaitas iš biznio rei
kalų vedimo, niekuomet nepri- 
rodydavo tikrų visų išlaidų bi
lų. Dauguma išlaidų bilų pasa
kydavo žodžiu, arba patys para
šydavo. O tie prašalintieji at
stovai, matydami jų tokias gud
rybes, griežtai reikalaudavo vi
sados prirodymo visų išlaidų 
tikrų bilų ir beto aiškindavo 
savo dr-j-ų susirinkimuose, kad 
viena Draugijų: Sąryšyje yra ne 
viskas aišku biznio vedime su bi
lų prirodymu, o antra, gręžime 
politika iš vidaus — kaip vieša, 
taip ir slapta Draugijų Sąryšį 
greičiau gali nuvesti prie su
griuvimo, o ne prie ko gero. Tai 
musų unijistanis klerikalams su 
sandariečiais labai nepatikdavo. 
To delei jie ir pasistengė praša
linti visus sau nepatinkančius 
gaivalus iŠ Draugijų Sąryšio.

Reikia pažymėti, kad prie ki
šimo politikos į Draugijų Sąry
šį ir visos, suirutės gimdymo 
vietos Draugijų Sąryšyje yra 
daugiausia pasidarbavę vietos 
sandariečių lyderiai G. Levi- 
šauskas, T. Valkevičius ir B. 
Vedeikis.

Teatras vaidins šiose lietuvių 
kolonijose:

Spalių 12 d. \Vąterbury, Conn. 
—“Jovalas”

Spalių 15 d. Waterbury, Conn. 
—“Munšemas”

Spalių 17 d. Ansonia, Conn.— 
“Jovalas”

Spalių *18 d. Br dgeport, Conn. 
—“Jovalas”

Spalių 19 d. Bridgeport, Conn. 
—“Munšeinas”

Spaliu 20 d. Philadelpbia, Pa. 
—“Jovalas”

Spalių 24 d. Philadelphia, Pa. 
—“Jovalas”

Spalių 25 d. Baltimore, Md.— 
“Jovalas”

Spalių 28 d. Baltimore, Md.—
“Munšeinas”

Spalių 29 d. Baltimore, Md. 
“Jovalas”

Spalių 31 d. Elizabeth, N. Y.
—“Jovalas”

lapkričio 1 d. Brooklyne, N. 
Y._“Jovalas”.

Lapkričio 2 d. Bayne, N. Y.— 
“Jovalas”

Lapkričio 5 d. Brooklyn, N. Y. 
—“Munšeinas”

Lapkričio d. S. Brooklyn, 
N. Y. —“Jovalas”

lapkričio 7 d. Brooklyn, N. Y. 
—“Jovalas”

Lapkričio 8 d. Brooklyn, N. Y. 
—“Munšeinas”

Lapkričio 9 d. Scramton, Pa.— 
“Jovalas”

Lapkričio 12 d. Scranton, Pa. 
—“Jovalas”

Lapkričio 16 d. Mahanoy C.— 
“Jovalas” ir “Munšeinas”

Lapkričio 21 d. Amsterdam, 
N. Y.—“Jovalas”

Lapkričio 22 d. Amsterdam, 
N. Y.—“Munšainas”

Dar baigiama ruošti vaidini
mai: Wilkes-Barre, Kingston, 
Hazleton, Pa.; Rochester, Sce- 
cectady, Niagara-Falls, !N. Y. ;• 
□leveland, Ohio; Detroit, Mich.; 
Pittsburgh, Pa., Chicagon teat
ras pribus lapkričio pabaigoje. 
Maršruto tęsinys bus skelbia
mas vėliau. Vaidinimų vieta ir 
kitos smulkmenos žymėtos te
atro plakatuose.

Amerikiečio įspūdžiai 
Lietuvoj

(Iš laiško vienam “Nau
jienų” skaitytojui)

Pirmi žingsniai, atvykus į 
Lietuvą po šešiolikos metų ne
buvimo, yra ištikro nepaprasti. 
Jaučiaus lig bučiau atsidūręs 
visai kitoj šaly, ne tarp savų
jų. Daug kas pasikeitė, netik 
žmonėse, bet ir krašte. Delei to, 
išpradžių nejaukiai jaučiaus, 
I et diena po dienos ūpas pasi
keitė. Taigi šiandien esmu pil
nai patenkintas savo pargrįži
mu ir net manau visai pasilik
ti Lietuvoj gyventi. Pasinau
dodamas svečvstės proga tyri
nėjau padėtį. Buvau nuvykęs 
i Šiaulius, Panevėžį (kaipo į 
žymesnius miestelius) pasidai
ryti kas ten dabar dedasi. Su
tikau keletą amerikiečių. Kai- 
kurie jų turi šiokius tokius biz
nius, bet pasekmės visgi neko-

Šiaip viršminėtame susirinki
me nieko svarbaus nenutarta; 
kas atsitiks toliau, tai pabrėšiu 
vėliau.- žvalgas.

NAUJAS’ IŠRADIMAS, nuo persišal-

ALBEDTA
i o.

</5

dymo, kataro, gal
vos skaudėjimo, 
dantų, sutinimų, 
reumatizmo ir t. t. 
bandykit “Alber

tą” mostj, kaina 
25c. didelis pake
lis $1. Nuo skil
vio ir kitų nema
lonumų, išvaly

mui vidurių, bandykite “Albertą” žie
dus, kaina 25c., didelis $1. Dastatymas 
dykai ALBERTA CO.,
2338 W. 23 Place., Chicago, III.

kios. Todėl, jei jiems pasisek
tų parduoti biznius, tai vyktų 
į Ameriką.

Kiek man te;<o pastebėti, 
ant žemes yra geriau gyventi, 
negu mieste, kur pramonė, ga
lima sakyt, yra žydų rankose 
ir pavieniui asmeniui prieš žy
dus yra sunku išsilaikyti. Ūkiai 
jau išrodo geriau ir matomai 
pažengė progreso link ir tie, 
kurie rūpestingai stengias, gy
vena sočiai ir grąžtai. Taigi ir 
aš csmti daugiau palinkęs prie 
žemės ir daigaus jos pirktis. 
Pardavimui žemės esama dau
giausia tuose dvaruose, -kurie 
randas svetimšalių rankose. 
Nuo j ii valdžia dvarų neatima, 
bet liepia parduoti bėgyje tri
jų metų, doros žemės galima 
pirkti po 85 dol., 90 dol. ir 
iki 100 už dešimtinę, kai ka
da su triobomis, kai kada be 
triobų.

Žmones turi dar šienaut ir 
rugiai dar nevežt i. Rugiai šį
met nekokie, bot vasarojus, 
matyt, bus geresnis.

Jonas Plerpa.

GREITA KELIONĖ L
White Star Line

Greičiausia kelionė Lietuvon.
N. Y. — Cherbourg — Southarnpton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olynipic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — ,couthampto» — 
Cherbourg — Hainburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
Baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp 
Tankus išplaukimai. 
Lapland ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški pasi 
dėjimai. Geras muistąs ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. Statė St.. Chicago. III.

northIerman
švęskite Kalėdas Namie

Važiuokite per Bremeną laivu
S. S. COLUMBUS

Didžiausias ir greičiausias Vo
kiečių laivas, arba kitais laivais 
šios linijos.

Išplaukimai
Spalio 18, 25. Lapkričio 4, 15, 

27. Gruodžio 11.
Pu i kųs trečios klesos kamba ri a i 
| Nepiliečiai, kurie gryš j 12 | 
I menesių, neturės jokio var- ; 
Į go sugrįžimui į Ameriką. | 

Specialė kaina nuo Bremeno 
iki Kauno. ,

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

Arba prie vietinių agentų.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

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

Specialčs rusiškos maudynes dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, III.

APVAŽIUOKIT PASAULI I TRIS VALANDAS IR VALGYKIT NAMIE.
Parašė D. C. Davies, Direktorius

Imi

Paprasta idėja pas daugelį žmonių yra, lankyti muzėjų nuolat ir kuo
met jus atlankote jį nors vieną sykį, jus norite atlankyti jj nuolat. Naujos 
kolekcijos sudėtos į Field Muzėjų laike paskutiniųjų metų puošia jį ir 
priduoda lankytojams daug žingeidžių dalykų.

Listas tų naujų parodymų yra labai žingeidus ir jį galima skaityti taip 
kaip ir Gulliver’io kelionę, čia yra aktoriai, rūbai iš Pekino, brangakme
niai iš Pietinės Afrikos, ožkos iš Brazilijos, laukinių žmonių šokių maskos, 
gilių jūrių žuvys ir tropiški augmenys padaryti iš stiklo ir vaško. Tai yra 
tik keletas paminėtų dalykų, kurie čionai randasi.

Jei norite pamatyti, kaip kitų tautų žmonės rengiasi ir susipažinti su 
įvairiais žvėrimis, paukščiais, augmenais, mineralais, tuomet jums bus 
verta atlankyti Field Muzėjų. Jus galite apvažiuoti visą pasaulį į porą, 
trejetą valandų ir būti namie ant vakarienės. (Apskelbimas)

Padvigubink
Savo Pinig'us

Be rizikos, be darbo, be klapato, Jus galite padvigubin
ti savo pinigus j 9 metus pasidėjęs į

Padėsi
Lietuvos Koperacijos Banką

$100 po 9 metų gausi .................................. $202.77
200 po 9 metų gausi ........................   405.54
300 po 9 metų gausi T..................   608.31
500 po 9 motų gausi ............................   1,013.85

1000 po 9 metų gausi .................................. 2,027.70
10,138.50 .

MIS. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA f

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuosų. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

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

M|Tel. Blvd. 8188 
§83 M. Woitkewlcs 
W BANIS

AKUŠERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tarnauju mote- 

j rims prie gimdy- 
Jl^l'no kiekviename 
(N&J atsitikime. Tei- 
g^įjĮkia ypatišką pri- 

žiūrėjimą. Duodu 
^patarimus mote- 

rims ir rnergL 
^aHnoms dykai.

3113 South 
Halsted St.

DU. HERZMAN ’]
Padėsi
Padėsi
Padėsi
Padėsi 5000 po 9 metų gausi

Arba gali pasidėti pinigus trumpesniam laikui ir im- 
nuošimčius:

DR. SERNER. 0. D.
Lietuvis Specialistas

Ant
Ant
Ant

9
12

mėnesių 
mėnesi ii 
mėnesiu £ 
mėrfesių

8
9

nuošimčius 
nuošimčius 
nuošimčius 
nuošimčius

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

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

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

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

I Dienomis: Carai 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

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

Telefonai:

■ Nuošimčiai išmokami kasmet ar metų dalimis sulig
■ jdelninko noro. Jdėliai grąžinami padavus prašymą per Nau
ji j ienų Bendrovę ar per bile vieną banką Amerikoje. Del įdė- 
JJ lių pasiuntimo ir išpildymo formalumų kreipkitės j Nau- 
* jienų Bendrovę, 1739 So. Halsted St., Chicago, 111. asme-
■ niškai ar laišku.

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
' Laisvės Alėja 62 . 

Kaunas, Lithuania

n

lvim>« Ir pajtag* suvedame | senu* fr naujus Barnu, taipgi dlrb- 
tavęs. Caah arba ant Ifimokijimo.

Pirmutini Lietavių Elektros Karporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Iie,

A. BARTKUS, Pree.
ĮKIŠI W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicag*.

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

HEMLOCK 4592-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais. 

5211 Ruseli St. net.* kamp. Fansworth 1803 Davison Av. kamp. Orlcans 
DETROIT, MICH.

■ thau a Muttard Platttr
Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visų skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital tise, $3.00

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
- (Shoping Bags) 

m šie krepšiai krautu-
V ■ vėse parsiduoda po

Į 75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 

' iusidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
Jnka dėl daug pirki- 
lių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

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

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; Čebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė ; Pakeltkojis; žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

Naujienų Knygų Krautuvė
1739 So. Halsted St Chicago, III.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėj imą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. M. J. CHRZAN
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., 
kampas Noble St.

Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 9130.

Geras receptas nuo prasto 
miego ir silpną nervą

Jei jus turite tą nesmagumą, tai 
jums apsimokės patirti apie tas nau
jas gyduoles, kur tūkstančiai jau var
toja jas su dideliu pasisekimu. Jos 
vėdinasi Nuga-Tone, Tokiuose atsi
tikimuose visuomet kraujas reikąlau- 
ja geležies ir nervai fosforo. Tai yra 
tikrai ką Nuga-Tone padaro — sutei
kia geležį dėl kraujo ir fosforą dėl 
nervų.

Jos yra malonios vartoti ir tiktai 
moksliškos kraujo ir nervų budavoto- 
jos. Yra tiesiog pastebėtina kaip 
greitai Nuga-Tone grąžina atgal, sti
prumą, peg, unch ir vigo r dėl nusi
usiu nervų ir raumenų. Jos budavo- 
ja turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nuolatinius nervus ir puikiai padaugi
na jėgą gyvenime; suteikia ramų, at
šviežinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
virškinimą, stimuliuoja kepenis, inks
tus ir žarnas ir veikia labai gerai. 
Tikrai priverčia jus manyti, kad gyve
nimas yra vertas gyventi.

Tik nueikite pas savo aptiekorių ir 
gaukite butelį Nuga-Tone. Jus nie
ko nepralaimėsite ir nekainuos jums 
nieko, jei jus neturėsite pasekmių. 
Kiekvienas pakelis yra garantuotas. 
Vartokite jas keletą dienų ir jei jus 
nesijausite geriau ir nebusite užganė
dintas, nnneškite likusias gyduoles 
ten kur pirkote ir jie maloniai sugrą
žins jums pinigusu Tokiu budu Nuga- 
Tone visuomet yra parduodama, todėl, 
kad išdirbėjai Nuga-Tone žino kad 
jos pagelbės.

Garantuojamos, rekomenduojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko-
nūs.

ūWylAnAR«r
Daktarai kurią vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

f*-............    A
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
• Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė
Te! .Lafayette 4146

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikų ligų* 

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

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

------- ------------ ' ■

---------- -------- --- *
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

i Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 •

V..........  ■■■■■■■■■ ■ /

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotriat
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2026

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chronii- 

. kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Albany Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette

, j
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Užsimokėjimo kaina: 
.Chieagoje — paštu: 

Metams 
Pusei n

kad jisai kritikavo sovietų 
valdžios politiką.

Šitos atakos prieš Kauts- 
kį primena tuos užsipuldinė
jimus, kuriuos kitąsyk turė
jo nukentėti jo mokytojas 
Marksas. Daugelis gal ne
žino to fakto, kad Marksas 
su Engelsu buvo išbraukti iš 
Komunistų Sąjungos, kuriai 
juodu buvo parašę garsųjį 
“Komunistų Manifestą”: 
juodu buvo apšaukti “revo
liucijos išdavikais” ir “bur
žuazijos pataikūnais”!

$8.00
4.00

Trims menesiams ......... ......... 2.00
Dviem mėnesiam ......... ____  1.50
Vienam mėnesiui ........... ......... .  .75

Chieagoje per nešiotojus)
Viena kopija .............. —............ 3c
Savaitei ............................ _____  18c
Mėnesiui .......... -_ _........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoje,
paštu:

Metams...... - ->-x—n ........$7.00
Pusei metu ..................... ____ 8.50
Trims mėnesiams ......... ____  1.75
Dviem mėnesiam ........... ......... 1.25
Vienam mėnesiui ......... —...........  .75

Pagarsėjęs Ispanijos ra
šytojas, Blasco Ibanez, pra
dėjo Europos ir Amerikos 
spaudoje vesti kovą prieš 
monarchiją ir De Riveros 
diktatūrą. Jisai sako:

“Pasaulis žino labai 
mažai arba nežino nieko 
apie tai, kas dedasi Ispa
nijoje. Tai nėra moralis 
krizis. Tai yra klasių ko
va tarpe militaristų ir pi
liečių. Mano šalis yra 
draskoma po teroro pries-

. pauda.”
Blasco Ibanez1 pasižada 

pašvęsti savo gyvenimą ko
vai už respubliką ir demo
kratiją. |

gAPJlENŲS," CHčagg, lū. 
kratais (pav. reparacijų 'užgrobę socialistų organizaciją,' 
klausime, Tautų Sąjungos turėjusią daugiaus kaip Šešis tu- 
klausime ir t. t.), tai dau- ne SUI.evoIiucioįi?avo lietuvius 
giaus iš bėdos, negu iš geros darbininkus, kaip žadėjo, bet 
valios. ' sudemoralizavo ir suardė darbi-

Dalykas tame, kad centro 'ninku judėjimą, 
organizacijoms priklauso’ tas žmogelis, matydamas 

v . ir • • 1 • • šitokias liūdnas komunistų “vei-nemazai smulkiųjų ukmm- ,. „ , . .. . _ . . - v • kimo pasekmes, dar vis nesu
ku ir darbininkų. Jie pasių- pranta> kaj tai reiškia komvi
stų savo vadus Šunims Šėko nizmo bankrutą. Ardydami>so- 
piauti, jeigu Šie perdaug at- ‘ cialistų organizaciją, komunis- 
virai tarnautų kapitalistų ir (tai i tarnavo, ne revoliucijai, bet 
dvarininkų reikalams.

Katalikų centre nuolatos 
eina kova tarpe priešingų ir jų programas susideda vien tik 
palankių darbininkams ele-tiktai iš griovimo. Jame nėra np 
mentų. Palankioji darbiniu- (vieno konstruktyvio punkto, 
kams srovė dabar jame yra 
stipresnė, bet prieš karą bu
vo atbulai. Kaizerio laikais : jjsaį yra humbugiškas, kadahgi 
centro partijoje vadovavo! jisai dengiasi frazėmis,. paimto-

IŠ tos parti- mis iš marksizmo, kuris yra 
griežtai priešingas tokioms idė
joms, kokias skelbia komunistai.

Prie komunistų todėl dedasi 
arba tamsuoliai, nieko neišma
nantys apie darbininkų judėji
mu istoriją, arba šarlatanai, ku
riems rupi tiktai pasipinigauti 
iš tamsuolių. Tokie elementai 
anksčiaus ar vėliaus turi pa
krikti.

| reakcijai. Vietoje socialistinio 
Ijudėjimo jie negalėjo ir negali 
sutverti nieko geresnio, kadangi

| šių dienų komunizmas yra 
i toks pat bejėgis, kaip Bakuni- 
no anarchizmas; ir prie to dar

f
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Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

monarchistai.
jos kaizeris neretai rinkda
vosi ministerius ir kancle
rius.

MOKYKLOS IR VISUOMENĖ

Numirė garsus Francijos 
rašytojas, Anatole France, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Jo asmenyje ne tiktai Fran- 
cija, bet ir visa žmonija ne
teko vieno didžiausiųjų ko
votojų už pasaulio taiką, 
demokratiją ir socializmą.

Anatole France, kaip ir

šytojų vakarų Europoje, 
pradžioje buvo sužavėtas 
bolševikiška Rusijos revo
liucija. Bet vėliaus, kai so
vietų valdžia ėmė žudyti so
cialistus Ir kitus savo politi
nius priešus, tai jisai buvo 
vįenas pirmutinių, pakėlu
sių balsą prieš bolševikų te
rorą.

Jisai yra teisingai laiko
mas didžiojo žmoniškumo 
skelbėjo, Victor’o Hugo, įpė-

“Darbininkas” džiaugiasi, 
kad buvęs Lietuvos univer
siteto rektorius, prof. Čepin
skis, atsiliepė gražiai apie 
kun. Bučį, užleisdamas' jam 
savo vietą. Toliaus laikraš
tis pastebi:

“Vokietijos katalikų 
centras pripažino, kad su 
socialdemokratais geriau 
valstybinį darbą dirbti, 
negu su visokiais libera
lais. Gal bus taip ir Lie
tuvoje, kad liaudininkams 
nusmukus, katalikai ims 
kooperuoti su socialdemo
kratais politikoj, kaip 
gražiai kooperuoja uni-
versitete.”
Prie šitos “Darbininkų” 

pastabos reikia šis-tas pri
durti.

šio menesio 16 d. viso pa
saulio socialistai švęs 70-tą 
Karolio Kautskio gimimo 
dieną. Jisai yra gabiausias 
Markso ir Engelso mokinys 
ir giliausias socializmo teo
retikas. Iš jo raštų mokino
si socialistinio judėjimo va
dai visose šalyse, ir daugiau
sia ačiū jam Markso-Engel- 
so idėjos* paėmė viršų kuone 
visur ant klerikalinio “soci
alizmo”, agrarinio komuniz
mo ir anarchistinio sindika- 
lizmo. * ' ?į.

Bet Kautskiui teko išlai
kyti daug sunkių kovų su 
savo idėjiniais priešais. Jo 
padėtis buvo ypatingai kebli 
karo metu,j kuomet partija, 
kuriai jisai buvo išdirbęs 
suvirs 30 metų, ne tiktai at
metė jo poziciją, bet ir pa
šalino jį iš teoretinio žurna
lo redaktoriaus vietos.

Po karo, prasidėjus bolše
vikiškam kvaituliui Euro
pos darbininkų judėjime, 
Kautskis buvo atakuojamas 
iš priešingas pusės. Pa bol
ševikiška įtaka patekusios 
Nepriklausomųjų Socialde
mokratų Partijos kuopos 
Vokietijoje darydavo įneši
mus partijos centrui ir su
važiavimams, kad jisai butų 
išmestas iš partijos už tai,

Pirmiausia apie Vokieti-
visai tiesa, kad

sutinka dirbti 
socialdemokra-

ją. Yra ne
Vokietijos katalikų cent
ras geriau 
bendrai su
tais, negu su liberalais. Da
bartinis Vokietijos ministe: 
rių kabinetas susideda iš ka
talikų centro, deniokratų ir 
liberalų; socialdemokratų 
jame visai nėra.

Socialdemokratai, tiesa, 
tą kabinetą remia, kadangi, 
jeigu jie neremtų jo, tai ji
sai griūtų ir j valdžią įeitų 
atžagareiviai. Bet visgi pa-> 
sirodo, kad katalikų centras 
daug artimesnius santikius 
turi su liberalais, negu su 
socialdemokratais.

Daugiaus net. Vokietijos 
kancleris Marx, kuris yra 
katalikų partijos vadas, 
nuolatos flirtuoja su atžaga
reiviais nacionalistais. Jei
gu jisai nebijotų, kad social
demokratai sukels darbinin
kus prieš valdžią, tai jisai 
senai butų nacionalistus ir 
vąldžion pakvietęs.

Kaip matome, Vokietijos 
klerikalai dar toli-gražu nė
ra nutraukę ryšių ne tiktai 
su liberalais, bet ir su stam
biųjų kapitalistų ir dvari
ninkų atstovais. Jeigu šian
die katalikų centras dažnai 
eina išvien su socialdemo-

i Ko galima tikėtis iš Lie
tuvos klerikalų?

Palyginant su Vokietijos 
katalikų centru, jų padėtis 
yra geresnė tuo atžvilgiu, 
kad jiems nereikia gerintis 
dvarininkams; Dvarininkų 
reikalus gina smetoninė Pa
žanga. Lietuvos klerikalai 
gali remtis ūkininkais.

Į Bet jų nelaimė yra tame, 
kad jie iš pat prądžių susi- 

Į jungė su bankiniais intere- 
jsais. I Lietuvos klerikalų 
vadus yra įsiskverbęs kun. 
Vailokaitis 'ir įvairus jo 
klapčiukai, susitepę šmuge
liais ir kitokiais nešvariais 
dalykais. Todėl ūkininkai 
negali turėti didelio pasiti
kėjimo klerikalai^ ir šiems 
tenka, ažuot vedus aiškią 
politiką, nuolatos svyruoti 
ir vartoti demagogiją žmo
nių akių dūmimui.

Kol klerikalai bus tokie, 
kokie jie yra dabar, tol so
cialdemokratai negalės su 
jais bendrai veikti.

Lietuvos klerikalizmas pa
statė save į tokią padėtį, kad 
prieš jį kovos visos kijos 
partijos, kol jo ragai nebus 
nulaužyti. .Tisai yra per
daug godus, perdaug žlibas, 
perdaug paskendęs prieta
ruose, kad bet koks padorus 
žmogus galėtų su juo ko
operuoti.

fom

Apžvalga
NUPROGRESAVO

Vienas lietuvis • komunistas

Lietuvoje ir dabar vėl pagrįžęs 
Amerikon, apgailestauja “Lais
vėje”, kad komunistai tarp sa
vęs pešasi ir koliojasi, ažuot 
sutartinai kovoję prieš klerika
lus, tautininkus ir socialistus. 
Jisai sako:

“Vienas dalykas mane ste- 
' bina, t,ai, būtent, tas, kad da
bartine ADP. LS. (Am: Dar
bininkų Partijos Lietuvių 
Sekcija) visai neskaitlingu 
nariais. Kur dingo tie tūks
tančiai gerų draugų kurie pri
gulėjo prie^'L. Kom. Sąjun
gos? 10-aine Liet. Konn Są
jungos suvažiavime Brookly- 
ne drg. Stilsonaš, atsimenu, 
raportavo, kad prie Sąjungos 
‘priklauso suvirs 6000 narių’. 
Kodėl jie dabar nepriklauso 
prie Am. Darbo Partijos? Ar 
jie, tie draugai, sudešinėjo ir 
pavirto oportunistais, ar. jie 
mato, kad Am. Darb. Partija 
yra netikusi ir neverta prie 
jos prigulėti? Vienas iš dviejų 
/ turi būti.”
Tas komunistas vadinasi, pri-' mokyklose, yra vedami vokiečių 

pažįsta viešai, kad komunistai, kalba. Genevoje arba Ldusan-

Mes dvejetą kartų pasiginči
jome su S. Bostono “Darbinin
ku” viešųjų ir parapinių mokyk
lų.- klausimu.

“Darbininkas”, tvirtino, kad 
katalikai esą skriaudžiami Ame
rikoje, nes jie turį užlaikyti sa
vo parapines mokyklas ir kartu 
duoti pinigus viešomsioms mo
kykloms (public schools), ku
rios jų nepatenkina. Atsakyda
mi į tai, mes nurodėme, kad pa
tenkinti visas atskiras grupes 
mokyklos negali. Norint pa
tenkinti visas religines sektas, 
reikėtų įsteigti tiek įvairios pa
kraipos religinių mokyklų, kiek 
yra religijų. Paskui reikėtų 
steigti įvairių tuntu mokyklas— 
angliškas, žydiškas, vokiškas ir 
t.t. Paskui reikėtų steigti ir 
partines npkyklas — republiko- 
niškas, demokratiškas, socialis- 
tiškas, komunistiškas ir t.t. Tuo
met bendroms mokykloms visai 
nebepaliktų dirvos.

šitą musų argumentą S. Bos
tono laikraštis vadina “šipulio 
skaldymu”. Kam, girdi, kalbėti 
apie tai, kad reikią patenkinti 
visuš. jPa.kak.s, jeigu- bus pa
tenkinti bent kai kurie. štai, 
esą, Amerikoje jau randasi reli
ginių ir tautinių mokyklų. O 
Šveicarijoje esą dar geriau:

‘^Šveicarijoj, antai,. {yra 
franeuziškų, vokiškų ir itališ- 

> kų mokyklų. Yra dėstoma vi
sokių tikybų mokslas. O kur 
žmonės gyvena ideališkiau, 
negu Šveicarijoj. Todėl iki 
žymaus patenkinimo laipsnio 
galima pasiekti ir juo daugiau 
prie to siekiama, juo geriau 
esti, kaip Šveicarija rodo.”
Kad kokios, tai “Darbininkas” 

pasiūlys, kad Amerika butų per
tvarkyta sulig pavyzdžiu Švei
carijos, kur vieni kantonai yra 
apgyventi beveik išimtinai vo
kiečių, kiti franeuzų, treti italų. 
Vienok tai butų gana keblus už
davinys, nes Amerįkoje įvairių 
tautybių žmonės' gyvena susi
maišę ir jie pakeltų didelį gvol- 
tą jeigu jiems butų įsakyta, kad 
visi vokiečiai turi kraustytis į 
tam tikrus vokiškus šteitus, vi
si airiai 7— j airiškus šteitus, lie
tuviai —į lietuviškus ir t.t.

Amerikoje net tose vietose,, 
kur tam tikros tautybes žmonės 
sudaro milžinišką daugumą gy
ventojų — kaip, pav. vokiečiai 
Mihvaukee’je, lietuviai West- 
ville’je .arba Shenandoah’ryje— 
niekam, neateina į galvą reika
lauti, kad tos tautos kalba bu
tų vedami administracijos Rei
kalėli ir bylos'teisnmbše. O Švei
carijoje‘visai kas kita. Tenai 
Bernas ar Zuerichas yra grynai 
vokiški miestai ir visi tų miestų 
reikalai, taip pat' ir dėstymas

ne’oje viskas yra atliekama 
franeuzų kalba. (

Taigi Šveicarijos pavyzdys ši
tuose dalykuose yra nepritaiko
mas Amerikoje. Šveicarijoje 
galima surasti dau^ dalykų, ku
rie yra visai ne aukštesnio civi- 
3R uilMjotmkokyoljosuiaV 

lizacijog laipsnio rezultatas, bet 
tiktai nuo senovės pasilikusių, 
istorinių sąlygų pasekmė. Butų 
juokinga, jeigu Amerika, netu
rėdama tų sąlygų, imtų ją kopi
juoti.

Amerikos progresas eina ne 
prie to, kad liaudies švietimo 
reikalas butų pavedamas į atski
rų žmonių grupių rankas. Prie
šingai, švietimo reikalai čia vis 
labiaus yra bendrinami ir kon
troliuojami visos visuomenės. 
Reikia neužmiršt, kad tiktai 
apie pabaigą pereitojo šimtme
čio Amerikoje atsirado viešosios 
mokyklos. Pirma visos mokyk
los buvo privatinių asmenų ir 
religinių sektų rankose. "

Pradines liaudies mokyklas 
dabar tvarko miestai. Jie tvar
ko taip ir daugelį vidurinių mo
kyklų (high schools). švietimo 
reikalais dabar jau užsiima ir 
š teitai, steigdami valstybines 
high schooles ir universitetus. 
Toliaus, be abejonės, pradės 
rūpintis švietimo reikalais ir fe- 
deralė valdžia, neg jau senai 
yra keliamas reikalavimas, kad 
Jungtinių V|alstijų prezidento! 
kabinete vienas sekretorius eitų! 
švietimo ministerio pareigas.

Bet jeigu mokyklų tvarkymas; 
vis labiaus pereina į vietinių 
savivaldybių, šteitų ir visos vals
tybės rankas, tai1 kaip gi galima 
norėti, kad mokyklos tarnautų 
religinėms arba kokioms ki
toms žmonių grupėms? Jos tu
ri duoti, tą, kas yra reikalinga 
visiems žmonėms, o ne tą, ko 
nori tiktai kuri nors 
žmonių kuopa.

Katalikai gyvena taip kaip ir 
visi žmonės, todėl mokykloje 
jie privalo išmokti to, ko moki
nasi visi kiti. Šitam gi tikslui 
geriausia tinka1 viešoji mokykla. 
Jeigu tėvai leidžia savo vaikus 
ne į bendrąją mokyklą, bet į pa-* 
rapinę, tai jie dbro didelę skriau
dą savo vaikams. Ir jeigu jie už 
tai dar turi mokėti pinigus, tų 
parapinių mokyklų užlaikymui, 
tai jie skriaudžia ir patys save.

Kunigai ir jų klapčiukai, ku
rie perša katalikams parapines 
mokyklas vietoje viešųjų mo
kyklų, nusideda visuomenei. Ir 
kam dar jie veidmainiauja, pa
sakodami, buk su katalikais

A. Vienuolis

Prakeiktieji Vienuoliai
(Tęsinys)

Per tuos tris mėnesius ne tik 
gruzinai eidavo būriais visais 
takais į šventosios Ninos vie
nuolyną, bet lankydavo jį ir 
kitų krikščioniškųjų šalių žmo
nės: atkeliaudavo net tolimų
jų Graikų ir Balkanų gyvento
jų. Per tuos mėnesius dieną ir 
naktį skambėdavo vienuolyno 
varpai, degdavo žvakes ir bū
davo laikomos pamaldos. Kaip 
trys dienos prabėgdavo tie trys 
meinEsiai, vienuoliai 
bėdavo, kaip 
d i žiema.

Pirmajam 
pasnigus, visi
bėdavo nusileisti nuo kalno že
myn, ir viena diena nepasitik
davo vienuolyne nė vieno sve
timo žmogaus. Išlydėjęs pasku
tinius maldininkus, sueidavo 
visi vienuoliai pasimeldę į di
dįjį., bokštą ir ten ... skaitydavo 
ir skirstydavo suneštas dova
nas, o sutvarkę, slėpdavo vie
nuolyno landynėse.

Nuobodžios būdavo 
liams žiemos
liėmis išskrisdavo

nepas te
ateidavo nuobo-

sniegui kalniuose
maldininkai sku-

atskira

Skaitytojų Balsai
[ŽZž išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako] 
........................——*

VADAI

Tiktai patekusieji į tautos va
dų vietas pajunta kokią atsako
mybę jie pasiima kartu su va
dovo vardu... Nors ir mažiau
sios tautelės jokie despotai am
žinai neįstengė pavergti... Mums 
negana kitų srovių lietuvius ne 
niekinti, (toleruoti), mums rei
kia visų srovių lietuvius mylėti. 
Sroviniai intikinimai, arba ne- 
intikinimai, neprivalo mažiausio 
piktumo-sužadini. Jeigu naujos 
idėjos skelbėjas pasekėjų nelai
mėj a, tai nereiškia, kad idėja 
kalta ar žmonės blogi. Mano 
manymu, tai yra idėjos skelbė
jo negabumas.

Be įžeidimo pastebiu, ar musų 
liaudies švietėjai turėdami tin
kamas “kvalifikacijas” taųipa 
musų minčių— musų pųomonių 
auklėtojais? Gailą tos tautos, 
kurios vadai patys dar nesavo 
vietose... Agronomas—preziden- 
lų-diplomatų vadu; kunigas že
mės dirbimo—vadas; nebaigęs 
mokslo technikos—užsienių rei
kalų niinisteiiis. Ką jau kalbėti 
apie partijų vadus'. Kuris* “ge
riausiai
sai “gabus” vadovas, 
mes galėtume, it sidabruotame 
stikle (zerkole), patys save pa
matyti, tai butų lengva įtikinti, 
kad musų tautos •• nesutarties

priešus subiaurįna, ta- 
0 kad

tinkamą vietą, susikurdavo ug
nį, išsitraukdavo iš po skvernų t 
odinius vyno maišiukus ir im
davo linksmintis. Nežinia, iš 
kur atsirasdavo ir sudundėda
vo sausas, vienu matu pritar
davo jam zurna, griaudi čianu- 
ra ir skardus tidlipitas...

Štai išėjo iš vienuolių būrio 
vienas ir, lankiai trypdamas 
kojomis, ėmė įšokti lezginką... 
išėjo antras, džfiliai pakėlė ant 
galvos dešinę ranką, nuleido 
akis žemyn ir gracingai minda
mas kojomis, o kairia ranka 
plevėsuodamas nežinia iš kur 
paimta moteriškė čiadra, vilio
jo pirmąjį, kaip juodakė gru
zinaite.. .

Tra, ta, ta, ta, ta, ta, taaa... 
verkė griaudi čia n ura ir užki
musiu balsu tarė jai zurna...

Viens, du, trys, viens, du, 
trys... plojo delnais vienuoliai, 
pritardami saaso dundėjimui...

Lalalaa... lalaa... -spiegė 
tidlipitas, tartum stengdama
sis visus peršaukti...

Nebeiškęsdavo ir vyriausia
sis vienuolis. Ir jo širdis imda-

vienuo-! 
Kartu su žmo- 

iš vienuoly-j
no pastogių ir visi paukšteliai.j vo lankiau plakti, senas krau- 
Skrisdavo jie į visuomet pie-^ 
tuose žaliuojančius, mėlyno 
ūko aptrauktų^, klonius, kurie 
nuo vienuolyno kalno viršūnė
se buvo panašus -į juras su 
daugybe iš vandens ( kyšančių 
uolųjį’ salų. Iš kitų trijų šonų 
aplink vienuolyną stovėjo am
žinai snieguoti kalnai su Kaz- 
beku viduryje, tyravo mėlyni 
ledynai ir, tartum milžinų ro
gių išvažinėti, sniego laukai, 
tarp kurių tęsėsi giliai išsirė- 
žę tarpkalniai ir juodavo gilios 
bedugnės. Savaitėmis spinksė- 
davo tada saulės spinduliuose 
nesuteptas, amžinai baltas kal
nų sniegas.

Ilgas valandas žiūrėdavo vie
nuoliai, grožėdavos stebuklin
ga gamta ir negalėdavo atsi
gėrėti jos skaistumu. Ypač 
mėgdavo jie gėrėtis \ sniego 
spinksejimu saulei tekant, ka
da nubalusios kalnų viršūnės 
staiga, lyg ko susigčdusios, ar 
didžiai pradžiugusios, pradeda 
rausti, maudydamos saulės 
spindulių vilnyse, mirgėti vi
somis laumes juostos spalvo
mis ir kloti ilgus šešėlius.

—Šveplas, šventas, Viešpats 
Dievas dangaus ir žemės -Lei
dėjas... iškilmingai, apšalusia 
širdžių, giedodavo tada broli
ja, o pats vyriausiasis vienuo
lis laikydavo ištiesęs rankas 
viršum Gruzijos ir laimindavo 
visą *įglį ir žmones. Vaitlinda- 
vos tada vienuoliams, kad ir 
stebuklingosios kalpų viršūnės 
ir nebylės uolos ir šniokščią 
kalnų upeliai pritaria jiems ir 
drauge garbina iškilniojo Kau
kazo Kurėją.

Retkarčiais išeidavo brolija 
pasivaikščiot po kalnus. Išei
davo 'dvejetais, giedodami šven
tąsias giesmes, bet paėję kiek 
toliau^ nuo vienuolyno ir radę

priežastis ne musų liaudyje glu
di, bet musų vadoyų-isavęs neži-

Ar yra pastangos daromos, 
kad musų Jąikraščių busimieji 
redaktoriai ^šiandien butų žurna
listikos mokyklose auklėjami ir 
tarp musų liaudies bent dyklai- 
kiais besimaišydami su musų 
žmonių reikalais susipažintų? 
Liaudį vargui .palikta... Nūn, 
visas stokas turi padengti šir
dies gerumas. Mes reikalauja
me iš redaktorių - aukščiausio 
laipsnio žmoniškumo-— t. y. tau
tinės meilės ir pakantos! Evo
liucija mus •privės prie musų ti
kslo. Mes- - geęų norų vedami, 
galime paskubinti musų tautinį 
darbų atsiekti. Visai tautai bus 
garbė, kad didžiuosius tautos 
reikalus — sutartinai mokėjome 
atlikti. —(Lietuvos mylėtojas.

jas virpėti; pakėlęs vyno tau
rę imdavo <• šokti ir jis. Dar 
smarkiau plodavo tada ranko
mis visi vienuoliai, ir dar žiau
riau spiegdavo tidlipitas. Tada 
jau visus apimdavo pats sma
gumas : rėkaudavo, šūkauda
vo, liedavo be pasigailėjimo 
vyną ir kils kito įsitvėrę šok
davo... Išbaidyti iš savo lizdų 
ereliai ir iškilę į padangęs, lyg 
stebėdamies, raižydavo orą vir
šuj besilinksminančių vienuo
lių; baikščios 'laukinės ožkos 
ir taurai būriais /blaškydavo 
po ledynus, nerasdami sau vie
tos. ..

Bet štai sugausdavo vienuo
lyno varpai. Vienu akimirks
niu nutildavo muzika ir šauks
mai. Vienu matu sustodavo 
vienuoliai ir lenkdamies iki že
mės imdavo žegnotis ir kalbėli 
maldas... Vėl skambėdavo kal
nuose šventosios vienuolių 
giesmės, ir vėl gražiai dveje
tais gryždavo broliai į 
lyną*..

Bet daug daugiau 
nuobodžių dienų, dargi bau
gių; iš visų pusių apsiausti de
besų ir apnešti sniego, per ke
lias savaites negalėdavo nė ko
jos per slenkstį iškelti. Kai 
įsitaisys, būdavo, siausti kal
nuose pūga, kai ims pustyti 
nuo Kazbeko sniegą, nešiot 
tarp kalnų, drabstyti ant vie
nuolyno bokštų, kai ims, bū
davo, kaukt ir švilpt aplinkui 
vejas, kai ims vienuolyno sie
nos drebėt nuo sniegynų ap- 
griuvimo, tai.... baugu tada bū
davo, ir vaidindavos persigan
dusiai brolijai, kad iš visų pil
kių apsiautusios vienuolyną 
piktosios dvasios ir kad sukda
mos ir kaukdamos aplinkui jos 
norinčios nuversti vienuolynu 
nuo kalno į bedugnes, arpa jį 
sniegu uždrėbti. Dienomis ir 
naktimis dejuodavo tada bro
lija, melsdavo ir laukdavo, ka
da liausis siautusi pūga. Nebe
žinodavo tada jie, kada diena, 
kada naktis/ Daug stebuklų ir 
neišaiškinamų 
tindavo tada 
vai pa i patys 
skambėti, lai
kės niekeno nedegamos 
degdavo, tai už langų 
žmogaus balsu imdavo prašyti 
vienuolius maldų ir plėštis į 
vidų... Melsdavosi tada broli
ja, pasnikaųdavo
gulėdavo žemej ilgas valandas.

(Bus daugiau)

vienuc

atsitikimų pa- 
a Iškirtieji: tai 

sava imi imdavo 
ant aukuru žva- v

užsi-

ir kryžium

LAKUNAS UŽSIMUŠĖ.
HAMILTON, Oluo; spalio 11.

Netoli Brookville, Ind., nu- » 
kl’ito žemėn aeroplanas. Vie
nas lakūnas užsimušė, o jo 
padėjėjas pavojingai susižeidė.
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Šiandie paskutinė regis 
Iracijos diena

Visi piliečiai, kurie neužsi- 
icgistruGs spalio' 4 d., turi bū
tinai legistruotis šiandie, kitaip 
negulės dalyvauti sekamuose 

rinkimuose, 
(istracijos yra

dalyvauti 
prezide»itir|iuost 

Pirmesnės 
panaikintos, 
registruotis v 

pirmiau 
.'reikia 

kurie

Inivo 
ne. *

si, nežiūrint .ar 
registravusi ar 

registruotis tik 
registravosi spa-

Registravimosi vietos bus at
daros iki 9 vai. vakaro.

O:

'■ *

Valijos priims Chicagoje
Angį ijos sosto įpėdinis David Windsor, Valijos princas, 

kuris dabar vieši Chicagoje. ;

Vakar į Chicago atvyko pa
viešėti Anglijos sosto įpėdinis, 
Valijos princas David Windsor. 
Atvyko jis paviešėti pas. gyvu-

Keturi žmonės, užmušti

Jis apsilankė skerdyklose ir 
keliose kitose vietose ir tur
būt šiandie apleis Chicago, kad 
gryžus 
čiai ir
iriai jį priėmė, 
pamatyti 
merginos

namo į Angliją. Tur- 
merginos labai malo- 

lurčiai — kad 
tikrą aristokratą, o
' kad jaunas ir ge

ras šokėjas, kuriam tik žais
mės dar terūpi.

Gapšienė nubausta 
Teismo

Vakar užsibaigė byla bridge- 
port iečių moterėlių Meš- 

su
moterėlių

ir Radzienčs
Gapšienė ir jos duktere.

Visos keturios susipešė

, Pastaromis trimis dienomis 
įvyko daug nelaimių su auto
mobiliais, kuriose daug žmo? 
nių užmušta. . * , *

Užvakar automobiliai ųžmu-
• »i *» ^ t ? t J . v

šė keturiuš žmones, larp 'Už
muštųjų yra Mrs.: Arina Kla- 
gis, 1510 AV. ••George Št.

Viktorija Vaškiene, 54 iri., 
1 125 S. Sangamon > St., liko 
sunkiai sužeista apvirtus mo- 
torcikletei besisukant kertėj 82 
ir Cottage Grove gatvių. Ji 
važiavo kartu su savo vyru 
Juozu Vaskiu.

Kilotas Ritų žmonių irgi 
sunkiai sužeista.

Daugumoj atsitikimų užmu
šimai įvyko dėl greito važiavi
mo. I'aip šeštadienio ryte Mar- 
uuette bulvare du žmonės liko
užmušti ir keli .labai sunkiai tyti 
sužeisti susidūrus dviems auto- tas baigėsi, 
mobiliams, kurių vienas važia
vo 60 mylių greitumu.

Tokis lakstymas tęsiasi ne
žiūrint policijos masinių areš
tų “spyderių”. Vkn sekmadie
ny areštuota 380 aulomobilis- 

ne kiek nesu- 
nelaimių.

Buvo ir kvartetas, kuris vi
dutiniškai padainavo dvejetą 
dainelių.

Labai gerai pasirodė basas 
B. Stogis arijoj iš “Don Car- 
los.” Matyt, Stogis nepaliau
ja lavintis ir progresuoti. Pa
skui dainavo “Ei uchnem,” ku
rią labai pųpuliare padarė ša- 
liapinas. žinoma, Stogis nėra 
šaliapinas, bet publikai ir Sto- 
gio “Ei uehnem” dainavimas 
labai patiko. -

Vakaro žvaigždė buvo Ivau 
Dnieptov, kuriam akomponavo 
vienas žymiausių pasaulio di
rigentų E. E. Plotnikov. Dniep- 
i ovas 
neras 
dainų

Po 
navo 
kurių 
vio.”

rugp

kilo peštynės ir kaip jos 
gėsi, pasakojama įvairiai, 
dalykas vhtiek atsidūrė 
me ir buvo nagrinėjamas pu es

Havs. Kadangi tos peš-
tynės sukėlė didelį skandalą, 
lai daug hridgeportiečių, lietu
viu ir nelietuvių, buvo teisme 
pasiklausyti tos Įdomios bylos.

Bylos nagrinėjimas prasidė
jo pereitą ąienktadienį. Skundė
jomis buvo Meškauskienė* ir 
Radžiūne,/'kurioms “legale pa
tarėja” ir perkalbėtoja buvo 
tūla, Geležinienč. Jos skundė, 
kad Gapšienė su savo duktere 
jas sumušusius. Gapšienę gynė 
advokatas Ambrosius. Buvo 
daug liudytojų iš abiejų pusių.

tų
mažina skaičiaus

šiemet automobiliai
jau 527 žmones.

Birutės koncertas

>ių liudininkus nubaudė Gap-

teismo

penktadienio.

apsimokėti. Tą 
turi sumokėti iki 

Iki tam laikui 
po senąja kauci

ja. Vakar teismai buvo uždary
ti, liet teisėjas llays vistiek 

kad kuogreičiausia 
>s bylos nagrinėji-

posėdžiavo, 
užbaigus 
ma.

Bet tuo 
siunti. Esą

nesibaig- 
moterėlių 

ir daugiau užvestų bylu.

STANFORD PARK

Avė.

Ghicagos operos te- 
padainavo penketą 

rusiškai ir itališkai.
to Birutės choras padai- 
dar dvi dainas, viena 
buvo iš “Cukrinio kapei
kų rį Birutė bandys sta- 
>a vasary, ir luo koncer-

v ištiek 
ir nepap- 
Nerasdami 

žmonės il-

Po koncerto laivo šokiai.
Butų gerai, kad Birutė lan

kiau lokius koncertus pareng
tų. Dabar ilguose protarpiuose 
publika, nesant gerų koncertų, 
turi lankylis į menkesnius 
koncertėlius, kurie 

[skelbiasi “dideliais
užmušė i rastais koncertais.’ 

[ten pasitenkinimo, 
i gainiui visai nustoja lankyti 
i lietuvių kon'certus ir jieško 
[ svetimųjų. Iš to g’i žalos būna 
ir musų dailininkams ir pačia* 
publikai, nes lietuviui niekur 
nėra taip smagu kaip gerame 
savame, lietuvių, koncerte.

—Bs.

Koncertas pilnai pasisekė.

Pei eitą 
Pilsen 
pii mas 
certas. 
dainų, 
pilna i 
buvo i

sekmadienį patogioj 
Sokol svetainėj įvyko 

i šį rudenį Birutės kon- 
Visi buvo išsiilgę gerų 
lad publikos prisirinko 

svetainė. Publika irgi 
rinktinė, geresnių kon-

nepasiūlysi. Ir jeigu ji liko 
koncertu patenkinta, lai reiš
kia, kad koncertas buvo geras.

Pirmiausia dainavo Birulės 
choras Sasnausko “Siuntė 
ne motinėlė” ir Šimkaus 
džiu po langeliu.” Pirmąją 
cagiečiai girdėjo, rodos, 
tik pirmą kartą/ Daina
graži, bfct sunki, tcciaus'choras 
išvedė ją gana gerai.

Po to dainavo Julė 
Gapšienė. Jos balsas 
gražus ir lankstus ir

ma-

chi- 
dar 
yra

Iš North Side
Chicagos Lietuvių Draugija Sa

vitarpinės Pašelpos 
aukso bonus Lietuvių 
torijos.

perka
Audi-

pasenusi ir susivienijo su Lie
tuvių Kriaučių Kliųbu. Ką^, 
rodosi, butų tam buvęs 'prie
šingas. Bet visgi Trockio'agen- 
tam tas betiko, ir jie grobėsi [ 
visokiu 
kėlimo, 
naminėlčs

Pasaulin bežiūrint
Su kuo į tik susitinki, pakal

bi, kiekvienas laukia rudens, 
visokis veikimas pra- 

Cliicagiečiai didžiumb-
ą niekšybių ir triukšmb i<urjarn;

Labiausia pasižymėjo' iideda.
mėgėjas Katilius' ir je yra pamylėję ristyne.s. Tenai 

klaidindami narius, buk jje /gali persitikrinti, kad silp- 
‘ niausiąs ristikas yra daug ga-valdybos nariai esą kriminalis-* 

tai, ;
bo narius, kad besivienytų su 
šia draugija, nes, girdi, drau
gija patraukta tėišman,’ valdy
ba pinigus išvogus, susirinki
mus, girdi, laiko lenkų svetai
nėj ir I. t. ir t. t, Matote, ko
kius purvinus darbus atlieka 
tie bendro fronto.,, skelbėjai. 
Bet nabagai atkando dantis; 
nariai žinodami tuos paukščius 
ir bendro fronto skelbėjus, 
juos nubaudė ir susirinkimai 
pradėjo būti ramus ir tvarkus. 
Tąigi dabar da aiškiau liko 
klek ,naudos atneša draugi joms 
tię Jeffersono rčvoHucipni'eriai 
ii)! kiek jiems rupi draugijų ge
rove. Todėl patartina, kad 
draugijos tų ponų apsikaugotų.

—Narys.

atkalbinėjo Kriaučių Kliu- tingesnis už stipriausi, bet nc-

subruzdo. J uo
sti.d lauke priė
ji turku pa'da-

North Side
Rengia prakalbas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
81 kuopa rengia labai svarbias 
■ir pamokinančias prakalbas. Jo- 
,se bus aiškinama Internaciona
lo istorija, nes šlėifiet sukakd 
60 metų nuo pirmo darbininkų 
Internacionalo įsikūrimo. O kad 
šį rudenį bus svarbus rinkimai, 
tai ir apie tai bus plačiai šiose 
prakalbose kalbama ir bus pla
čiai išdėstyta visa šios šalies po
litika, 
mams 
suoti.

Šios
i’ytoj, spalio J.5 d 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. 
Kalbės Naujienų Redaktorius d. 
P. Grigaitis ir Dr. A. Montvi- 
das.

Visi north sidiečiai atsilanky- 
kit ir savo draugus atsiveskite 
į šias prakalbas.

— Vienas iš rengėjų.

taip kad atėjus rinki- 
piliečiai žinotų už ką bal-

svarbios prakalbos įvyks
Liuosybės

J Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, i padūkimų 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda girnų, jei 
nepamislini apie

Įreg. S. V. Pat. Ofise. 
tuojauH ir negaišlnda- 
mas laiko juorni pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali būti be 
bonkos Šių gyduolių. 
Nčra tikrasis, jei neta
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Strebt 

Brooklyn, N. Y.

nevalia jo-į 
. • Pcs, UOMO? 

vy- $96,141.67. 
tai' 

dalyvauti kontes- i 
galės išmėginti savo' 
tapti čempionais.” 

i<s penktadieny, į 
Columbia svet.,!

—Rūbais, i

retntas ant biznio'; “i 
kių pinigų dęti ir iruti, 
gali atsirasti da stipresni 
rai, o jei neturėtų pinigu, 
jie, negalėtų 
ie; vjsi gi 
cpėkas ir

Ris t y nes 
spalio 17; d

Prie 14th PI. ir Union 
yra nedidelis Stanford parkutis. 
Ten buvo knygyno skyrius, bet 
jį iškelta. Dabar po didelio var
go pasisekė jį atgauti ir knygy
nas bus atdaras nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vak. Bet knygynas 

tik su sąlyga, kad 
naudosis apte linkės 

negu kad iki šiol 
Knygų pasiskaityti

Bet 
la

ba 1-

juo labiau
gyventojai
naudojosi.
gali gauti kiekvienas.

Parkuty taipjau yra įtaisytos 
maudynės, kurios yra atdaros 
nuo 1 iki 10 vai. vak.

Dabar yra organizuojamos

Širvai te- 
malonus 
tris 

neles išpildė labai gerai,
visgi jai reikįa dar daug 
vintis, kad padarius savo 
rą tyresnį. Bet visgi ir dabar 
ji yra musų pirmaeile daininin- 
kė, kuriai veik vienai teks šių 

ic n/ia mivsinint i chieagiečius. 
šiame koncerte debiutavo Biru
tės vyrų choras, kuris viduti
niškai išpildė “Pasveikinimų”

------ :-----r
Sekmadieny, spalio 

Z\viązek Polek svetainėj, 
N. Ashland Avė., Chicagos Lie
tuvių Draugija Savitarpinės 
Pašelpos laikė berlaininį susi
rinkimą. Susirinkimas buvo 
tvarkingas. Iš vaklybos ir ko
misijų raportų paaiškėjo, kad 
draugija yra geram stovy kaip 
finansiškai, taip ir nariais; pa
silieka vojant sumaniai ir ga
biai valdybai draugijos daly
kai kas kart tvarkosi geriau, 
įvestas parankesnis mėnesinių 
duoklių mokėjimas, sutvarky
ta finansus ir kitus dalykus, 
šiame susirinkime prie draugi
jos prisirašė keletas naujų na
rių, taipgi keletas padavė apli
kacijas.

Apkalbėjus draugijos bėgan
čius reikalus, buvo svarstyta 
LieluMių Audji torijos reikalai. 
Pirmininkas J. Mickevičius pla
čiai išaiškino Bendroves i*eika-

iiiiiiiiiiii!iiiw
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Kas

NAUJI
Geriausi Vaistai
Del Išnaikinimo
Blakių ir Tarakonų.

nori, kad namuose nebūtų
blakių ar tarakonų, tai užsisa
kykite vaistų, su jais prašalinsi
te blakes ir tarakonus iš jūsų 
namų. Kaina tik vienas dole
ris bonka. Pinigus siųskite sy
kiu su užsakymu.

RAY STllMBRIS, 
Box 415, 

Centralia, III,

Jaunas pianistas. Mv Yoząyi
moterų ir*vyrų gimnastikos kle- tas .skambino Chopino'. “Scher- 
sos, orkestrą, choras ir t. t. zo” ’’

Viskas kas yra, ar veikiama, kelį, dis sparčiai progresuoja 
ar net ir rengiama parkuty, vis-l ir skambino labai gerai, y, \ 
kas yra dykai ir kiekvienas ga-' Birutes merginų^ choras i pa
ti naudotis viskuo be jokio mo- dainavo dvi Šimkaus dainas, 
kesties. Dainavo gerai. sr.cT' ;

ir dar vieną trumpą ;daly- 
dis sparčiai

do nariams apkalbėti. Po trum
po apkalbėjimo nutarė pirkti 
Lietuvių Auditorijos aukso bo- 
nų. už $l;0b0. - \ 'r *4*-’ \ t >
V Reikia pasakyti, kad šiemet 
draugija atliko/-gana svarbių 
ir ? naudingų ''darbų. Pertaisyta 
konstitucija, kuri buvo jau

lavintą vyrą.
Musų sportai 

zas BanceviČiiiš 
šo, kuris norys 
ryti. Andrijauskas rengiasi ap
galėti lenkų čempioną Dr. Teo. 
Ste|ke. Jie visi giriasi, kad jų 
priešas pute, beit tikrai mes 
sužinosime tik penktadieny.

Visi musų sportai yra atsi
žymėję ir vadina save čempio
nais. Norkus sako: “Nora man 
iš lietuvių lygaus kilnojime^ 
sunkiųjų vogų.” J. Koudis už- 
reiškia, kad jis nebijąs Nor
kaus. Jis žada jį paguldyti, jei 
tik Norkus eitų su juo ristis. 
Freimontas užreiškia, kad Nor
kus nepakelsiąs tiek sunkeny
bių, kiek jis galys pakelti. Jis 
nori žinoti kas turi būti visų 
čempionų čempionu, kad aplai- 
kius auksinį medalių. Frei- 
montas ilžreiškė, kad ‘šis lai
mėjimas čempionato nėra pa

(Tąsa ant 6-to pusi.) 1 ’

Į Pinigai
iš

Bridgėporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Garsinkitės Naujienose

Kokie Jūsų 
Pageidavimai?

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

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

Naujienų S p ui ko s
Ar nebūtų malonu, kad vieną dieną pašauk

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

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

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

. $500
1000 

. 2000 

.5000 
10000

Phono Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo*ir budavojimo generalis
KONTRAKTORIUS
3352 S'o. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.
....................................■ ■■■HM III-I. II i II l ...................... .........

Atydai namų jėškotojams
Mes pastatyįsime ant judų luto gara
žų 5kambarių mūrinį Jbungaąnv, 
$100(1 įmokėti, išmokėjimais $4400

A. & P.CONSTRUCTION CO.
936 W, 79th St. arba tęlefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana*

BUDAS A
Į apie 11 metų mokėdamas po: 

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

BUDAS B
Į apie 6 metus mokėdamas po: 

$1.25 į savaitę gausi...............
$2.50 į savaitę gausi...............
$5.00 į savaitę gausi...............
$l?.5O į savaitę gausį..............
$25.00 į savaitę gausi .............

BUDAS C
Į apie 3 metus suvirs mokėdamas po: 

. $2.50 į savaitę gausi...............................:../„
$5.00 į savaitę gausi .......... ..........................
$10.00 į savaitę gausi................ ..... ...............
$25.00 į savaitę gausi ........................ ........
$50.00 į savaitę gausi............................. . :

BUDAS D
Į apie 6 metus suviršum mokėdamas po: 

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

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

Naujienų Spulka 
[korporubta ant $1,000.000. 

Po valdžios kontrole. 
V. MIšEIKA, Sekretorius

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

$500 
. 1000 
.2000 

5000 
10000

į Bukite pasirengę <lel rudeninių 
kvie£kų auginimo. Kapitalas $200,- 

2.22. Įsteigta J 885. Surplius

Nurseries su reputacija 
BR()WN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City*” 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t.

FRANK ( ICALA ,
G149 So. Sacramento Avc. 

.šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

• Atsiųsime salesmuną.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Physical Health Institute
i DR. VELONIS, Ph.

D. C., D. O., N. T.
Gydąu įvairias ligas, o ypatingai 
užšisenSjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Are., Chicafo, [11.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. J 
Vakare nuo 6 iki 8 vai; vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. 4

Telephone Lafayette 4543 ’

Dr. Chirbpractor ir
. Akušerka

ANIELe KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vab 
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagalbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tcl. Yards 4951

3252 So. Halsted Si.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, krauju 
inkstų, pūslės ir šlapumo IL

privatiiką gydymui kambarių
čia atSję gauna

geriausi Ameriko-

«ika>

jiiką b’. K^dy- 
rr.o. Did.ilrt skai
čiui žmod4 J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Rosi, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekviena? 
mokėti, taip kad nei vien r . 
lauja užmesti savo liga.

Patarime* dykai,
Žinokite apie save tin^ p<-

slaptis yra užtikrinta
Dr. B. M. Rusk, 

Jj So. Ikarhom Street 
kampa. Dtarborti ir M»nrue St. 
Ciilly Buddii.^ Imkite 

iki l> augžto.
metų tu)/* pačlojt virtoj*.

kambaryj !-.(»<; <let *ytęj. 
kambarys 60b dej n»(,ben^. 
Kasdien nuv 19 ryto iki 6 
»ai. vakare. Nedalu., nuo 
10 vai. ryto iki 1 tai «*»*- 
ną. Panedeiyj, šertieji te 
mbatoje nuo 10 vau rytu 
iki 8 vai. vakare.

ITlsdi ūihd
Pllčjjjįino
Priėmimo
VuianduH;

na ui

TEISINGAS GYDYMAS
Grynas* kraujas yra 
gyvenimas. Išva- 

X lykite savo kraują, 
• ateikite pas mus, 
mes jį išvalysime ir 

* V atbudavosime. Be- 
■ veik visuose atsiti- 
f f kiniuose kataro, Re

umatizmo, Parai y-
žo, Dusu
lio, Skau
dulių, Nu- 

, ____ plikimo,
Pasididinusių Gyslų paeina nuo nešva
raus kraujo ir greitai pasveiksta kuo
met išvaloma.

Vėliausią išradimas parodų, kad 
gyduoles įčirškiamps tiesiai į kraują, 
veikia daug goričiau negu imamos pe\ 
burną. Vienas serum pertikrins kiek 
vieną .sergantj. Yra gaila žiūrėti, 
kaip ligoniai ;iori pasveikti vartoda
mi seną madą. Netrukdykite laiko 
išsirinkdami daktarus. Ateikite ir 

.pažinkite tjesą. Mes norime pasikal
bėti su kiekvienu kenčiančiu chroniš
komis ligomis nervų, kraujo, odos, pū
slės, žarnų ir privačių ligų. Nesvar
bu, kaip silpnas ir nervuotas esate,, 
mes tikrai užtikriname, kad musu gy
dymas suteiks jums labai greitą pa-

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai..
Valandos: Nuo 9 iki 6 vakare, pa- 

nedėly,1 sėredoje ir subatoje nuo 9 iki 
8 vi'kaye. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

, C HICAGO MEDICAL CLINIC
Dr. E. V. H’eaton, Directorius

505 \S<». State St., kampa*. Congiess, 
2 augštas. Chicago, III.

s
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

P. Nora Gudienė grįžta 
Chicagon

paga-Įsivaizduot negaliu, kad 
liau reikia pasakyt good-bye 
Lietuvai.”

P. Nora Gugienė, kuri ba- 
Inndžio mėnesio pabaigoj iške
liavo Lietuvon paviešėti, pavie
šėjus ten visą vasarą dabar 
jau grįštanti atgal į Ameriką 
ir į savo old (’hieago. Lietuva 
jai taip patikus, Nora ją taip 
pamylėjus, kad su didžiausiu 
gailesiu atsisveikinanti su ja.

“...Šiomis dienomis,” rašo 
Nora, “jau busiu
gal. Įsivaizduot negaliu, 
i-gikia skirtis su Lietuva, pa
sakyti good-bye jai ir visiems 
jo- geriems žmonėms. Bet kar 

malonu pasakyt 
rikai ir ypatin 
'likiuos pasima

kelionėj at-
kad

ma, kad miestelis paskendęs pur
vyne, viešpatauja girtuoklystė 
ir nešvarumas, o lermas ir per 
naktis tęsiasi; net ir vaikai pra
eivius užkabinėja, ant šalygat- 
vių boles svaido, langus išdau
žo ar mažesnius sužeidžia ir 
šiaip visokių nesmagumų prida
ro. O kas kaltas? Aišku, kad 
patys gyventojai — namų savi
ninkai, kurie yra įpratę sakyti 
“tegul kitį dirba”. Ko tada no
rėti, kad valdžia mumis rūpin
tųsi, jei mes patys savimi nesi
rūpiname. Bet 'mokesčius turk 
me visi mokėti lygius, kad ir 
negaudami vienokio patarnavi
mo.

Nežiūrint viso to, s-ga veikia 
ir veiks ir lietuvių namų savi
ninkų priderystė yra prie jos 
prisidėti, nes tik vienybėj yra\ 
musų galybė.

S-ga nutarė turėti savo advof 
Jos advokatu bus Česnu-

PRANEŠIMAI
VIsl norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iŠ ryto j savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
Šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivi” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalovin.ą telefonu: 
Boulevard 9663.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 3 moterų aorta vimui 
popierų.

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė. 

netoli Roosevelt Rd.

katą.

NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka siuvamų mašinų, 
nuolat darbas.

ATLAS,
2100 So. Morgan St.

NAMŲ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Aš PATRONĖLĖ MACIJAUCKIE- 
NĖ pajieškau draugių: Marijonos 
Giedraičiukės po vyru rodos Kreivie- 
nė iš Kauno, Panemunės miestelio, 
kuri išvažiavo į Montreal, Kanadą. 
Taipgi giminaitės Marijonos Bražau- 
skaitės iš Kauno (Šancų. Petronėlė 
Macijauskienė, 342 E. 14 St., Chicago 
Hights, III.

REIKIA patyrusių operato
rių, darbas prie rain kautų.

Atsišaukite
EASTERN RAIN COAT CO.

913 W. Roosevelt Rd.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marųuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDŲ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Duduniene ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

Draugystės D. L. K> Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd Place.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metamai 
Pirmininkas Thomas ,Janulis. 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

APSIVEDIMAI

Roseland
tu man bus 
“Heilo!” Am 
g ai Chicagai. 
tvti su jumis

i
Svetainės reikalai.

APSIVEDIMUI. Tikus, linksmas 
vaikinas 40 metų noriu susipažint su 
mergina nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
arba našle su mažais vaikais. Gra
žumas nereikalingas, tiktai doras gy
venimas. Aš gerai uždirbu ir visa
da. Daugiau žinių gausit ant, šito 
adreso: M. Rinkevich, 2538 Soutrport 
Avė., Chicago, 111.

REIKIA moterų dirbtuves 
darbui, 6 naktis, 3:30 po pietų 
iki 12 naktį, nedėlioj nereikia 
dirbti, $18 į savaitę, indų plovė
jų, $15 į savaitę. Atlas Empl. 
Agency, 6300 S. Halsted St.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė. 

Tel. Prospect 2102.

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
mond St.; fin, rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S, Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rc 
st.; maršalka K. Mickus.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 

“ pirm. J. Bočiunas 2046
pade j. A. Sabeckis 

Homer St.; nut. rašt. P. In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin. 

J. Radišauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.f iždin. J. Ma- 
3256 LeMoyne St.; ič.do

1924 m-.: 
Pierce Avė.; 
2042 " 
drelė 
rašt. 
St.;
1740 
krickas
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia A v.

PARDAVIMUI

Gugicnė 
kai kurias
— Berliną,

ir jau

niano 
Euro- 
Pa ry- 
po to

atlankyti dar 
pes sostines 
žiu, Londoną 
plaukti Atlanliko jurėmis-ma
reni i s i šių pusę.

Šiandie svarbios 
prakalbos

Meldažio 
svarbios 
Tai bus

vakare M, 
bus labai 
prakalbos.

plačios lietuvių kam-

šiandie
svetainėj
politinės 
pradžia ]
ponijos už La Follette ir Whee- 
ler. Kalbės advokatai S\van 
Johnson ir KL Jurgelionis.

šiose prakalbose bus išdės- 
l'ollette’o programas, 

kaip per politinį veikimą Ame
rikoje butų galima didžiai pa
gerinti didžiumos žmonių pa-

dabartinių Amt Tikos su rėdymų

prakalbos bus ant 
Lako — prie !(>(>()

Lietuvio Darbininkų Namo 
Bendrovės direktorių susirinki
me vienas direktorių užsiminė, 
kad K. Slrumila sutinkąs mai
nyti savo svetainę ir namą ant 
Bendrovės lotų. Tapo išrinkta 
komisija sužinoti sąlygas mai
nymo. Ir ji sužinojo, kad Stru
mila siūlo už Bendrovės lotus 
$20,000 ir reikalauja priedo 
$15,000. Direktoriai su tokiomis 
sąlygomis nesutiko, nes jie daug 
mažiau vertina Strumilo nuosa
vybes, o B-vės lotų vertę nusta
to į $40,000. šėrininkų susirin
kimas irgi pritarė direktorių są
lygoms. Todėl 'mainai dar ne
greit Įvyks, nes abiejų pusių są
lygose yra didelis skirtumas.

Bet Bendrovei nėra ko sku
bintis, dar ji gali palaukti porą 
metų. Ji mokėjo už lotus $7,500, 
dabar siūloma $20,000, o už kiek 
laiko jie bus verti ir $40,000. 
Budavotis gi nuosavią svetainę 
nėra pinigų. Tad prisieis kiek 
palūkėti, o tuo tarpu naudotis 
pri va t i n ė m i s s veta i nėm i s.

— L. D. N. B. Koresp.

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
našlės arba gyvanašlės, nuo 35 iki 50 
metų amžiaus be skirtumo pažiūrų. 
Aš esu 44 metų senas, gerai pasitu
rintis ir turiu gerą darbą. Kuri no
rėtu turėti gražų gyvenimą atsi
šaukite, Box 164, 3210 South Halsted 
Street.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTE

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

—..........— " ■ 4....... .....

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsftnuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes ta 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARbWAJ?Ę CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

S. VVood SI.

Pranešimai!
ATYDA NAMŲ SĄV1NINKAMS 

Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo Novemher 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

5109 W. 30 St., Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

Iš vietos draugijų gyveni
mo ir veikimo

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

ar kviečia.
AUTOMOBILIŲ MALIAVOTOJAS

PARDUODU delikatesen ir gro- 
sernv. Geras cash biznis, naujas 
stakas, geri “fikėeriai,” ilgas lysas, 
4 kambariai gyvenimui, pigi ren
da, nepraleiskit šią progą, gausite 
bargeną. •

5135 So. Halsted St.

UUNGALOVV
4 kambarių bungalovv, greitai au

gančioj kolonijoj, suburb, 2 blokai 
nuo stoties, prie Burlington geležin- 
kelioi Yra vanduo, gasas, elektra, 
cementinis kelias ir viskas išmokėta, 
$400 įmokėti kitus po $35 į mėnesį, 
įskaitant. palūkanas, labai pigiai 
pinigus.

M. PET,ROWSKIS, 
17 E. 61st St.

Phone Normai 7691

11 ž

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
VVallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn A v; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

PARDAVIMUI groserįs ir kitų 
smulkių daiktų krautuvė, labai ge
roj 
per 
ną. 
kitą 
tas

biznio vietoj, biznis išdirbtus 
25 metus ir nešantis gerą pel- 
Priežastis pardavimo — einu j 
biznį.Biznis turi būt parduo- 

į trumpą laiką. Pasiskubinkit. 
3423 So. Halsted ,St.

Phone Boulevard 7668

PARDAVIMUI Dry Goods 
krautuvė, labai geroje vietoje, 
nėra kompeticijos ,sykiu ir na
mas, dėl informacijų pasimaty- 
iykit su savininku, 4315 W. 63 
St., Phone Prospect 8124.

PARDAVIMUI Gents Fur- 
nishing krautuvė. Senas išdirb
tas biznis. Visados galima ge
rai bižnį daryti, nes vieta yra 
ant bizniavęs gatvės. Agentai 
nesikreipkite. Kreipkitės:

- 3318 So. Halsted St.

GROJIKUS PIANAS
Turiu parduoti savo $800 vertes 

grojiklį pianą, su benčiumi ir 100 mu
zikos volelių už '*'■

$110
Turi būt parduota pirm spalio 
priežasties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli Belmont Avė.

Klauskite Mr. Roma piano

17

6603 SO. FRANCISCO Avė. nau
ja 6 kambarių mūrinė bungalow. 
Sun parlor, ugniavietė, knygoms šė
pa, bufetas; vėliausio laiko įtaisai 
ir dekoracijos, filled in plumbingas, 
akmenėlių lavatory, “apson” sinka, 
ąžuolo grindis ir trimingai, hot 
water heath, gyvenamasis kamba
rys 18-3x18-4 pėdų. Jei jus ieško
te augštos rųšies namo, tai šis yra. 
Kaina labai prieinama. Pašauk sa
vininką

Tel. Prospect 5591

TURĖK SAVO NAMA. 
ket vendą, kad jus galite 
ti 2 aukštų mūrinį namą 6—6 
bariai su $3500 jmokėjimu, 
kusius po mažiau kaip rendą. 
šutinis augštas yra išrenduotas. 
praleisk nepamatęs šio puikaus 
mo. Randasi 
arti 65-to. 
šaukit:

Kam mo- 
nusipirk- 

kam- 
o li- 
Vir- 
Ne- 
na-

ant Richmond Street, 
Del smulkesnių žinivi

Tek Republic 1932

PARSIDUODA bizniavas muro na
mas, 2 augštų. Cementuotas beis- 
mentas. Mainysiu ant rezidencijos 
namo, namas geras ir patogi vieta 
visokiam .bizniui. Kreipkitės prie sa
vininko.

5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI! Turiu 2 namu, 
vieną medinį 2 flatų ir viena murin 
2 flatų. Namai.geri, arba manysiu 
ant visokio biznio, ar ant mažos 
mos.

Kreipkitės
3415 So. Wallace St.,' ar

3347 S. Wallace St.

far-

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 83rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Julijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; •— Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m. amžiaus.

DRAUGYSTĖS ATGIMTI ES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. |<. Lengvinas, 3356 South 
Lowe A v., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 541h PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rast. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; 
glob.
ted st. ir M 
st; Kasier. ! 
Halsted st; 
kis, 3632 Lowe av. 
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

Kasos
J. Saldokas, 3701 So. Hals- 

Juršis. 2612 W. 47th 
. Balsis, 3701 South 
Maršalka Z. Lcmps- 

Susirinki-

Draugystė Lietuvių Tvirtybe 
gyvuoja jau 14 metų ir per tą 
laiką nemažai yra nuveikusi. Ji 
buvo įšigyvenus gana tvirtai, 
bet keicianties aplinkybėms ji 
sukrypo. Tečiaus pavojus jai 

negręsia ir pomirtinės ir pašel- 
pa yra išmokamos visiems, 
de yra apie $1,000; narių gi 
apie 100. Draugija kasmet 
rengia kokią-nors pramogą, 
ir šiemet lapkr. 29 d. bus
balius su dovanomis — kalaku
tų, nes tai bus kalakutų vaka
ras. Visi rengkitės Į jį!

IŽ- 
yra 
pa- 
tad 
jos

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Atlieku aukštos rųšies darbą ge
rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius maliavo- 
ti — kreipkitės.

Automobile Painting Shop
Prop. Joseph N. Ažukas 
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Išdirptas biznis per 4 blokui, 
hera kitos buČernės, biznieriui ge
riausia proga biznį daryti. Gausite 
bargeną, nes apleidžiu miestą dėl 
svarbios priežasties.

Kreipkitės
5252 So. Artesian Avė.

PAPvDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas. Yra skiepas, augš- 
tas, elektra ir vana, 6-6 kamba
rių, kąina $7300.
730 W. 19 PI. Tel. Canal 2465

ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų įstaiga. Dideli 
vieta ir paranku uždėti bučernę; 4 
ruimai gyvenimui. Renda $40 į mė
nesį. Gausit bargeną.

Atsišaukite
654 W. 31 St.

MORTGECIAl -PASKOLOS

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chcstcrficld 0498; padėjėjas 
J. Chemauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
VVabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8319. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų ŠŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY~ 
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 856 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lca- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidaš, 1824 Wabansia Avė. —- 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimu rašt. 
Marijona Mcdalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Mcdalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendencd Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Budis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas BarČis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. StaneviČia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitls 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. —Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union a v.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt 
st.; 
kis; 
gis:
I maršalka
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Bibinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

Vincas Norkus 639 W. 18 
kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kasos glob. Vincas Grcitjur- 
kasier. Petras Paulauskas;

Vincas Balsevičia,

S. L. A. 194 kp. irgi bruzda. 
Ji rengia prakalbas, kuriose kal
bės Dr. S. Biežis ir S. Valan
čius. Bus vietos lietuviams ge
ra proga užgirsti daug naudin
gų dalykų.* Prakalbos bus apie 
pabaigą lapkričio, 
kuopa irgi mano 
giau rengti.

Po prakalbų 
ką-nors dau-

North Side. — LSS. 81 kp. rengia 
svarbias prakalbas trečiadienyj, spa
lio 15 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šios prakalbos yra rengiamos kad 
paminėjus 60 metų sukaktuvių nuo 
Pirmo Darbininkų Internacionalo įsi
kūrimo ir abelno daibininkų judėjimo 
kaip Europoj taip ir Amerikoj. Kal
bės geriausi kalbėtojai kaip tai Nau- 
S"enų Redaktorius <1. P. Grigaitis ir 

r. A. Montvidaš.
Todelgi visi darbininkai-es nepra

leiskit šių prakalbų atsilankykit ir 
savo draugus atsiveskit, nes retai kur 
esti tokios svarbios prakalbos.

— Komitetas.

RENDAI storas Bridgeporte; 
gera vieta visokiam bizniui, ren- 
da pigi. Pasinaudokite proga. 
Kreipkitės prie savininko.

5252 So. Artesian Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU 3 kambarių flatą, 

kad renda nebūtų perbrangi. 
Apielinkė nesvarbi.

Atsišaukite
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 567

*

— K. P. D.

Liet. Namų Savininkų Sąjun
ga laikė mėnesinį susirinkimą 
spalio 1 d. Įstojo keli nauji na
mų savininkai, taipjau atėjo ir 
keletas senųjų, kurie buvo pa
miršę apie s-gą. O yra daug to
kių, kurie pamiršta s-gą. Rei
kia tikėtis, laikui bėgant tai iš
nyks ir visi priklausys prie fi
gos. O kol to nebus, tai negali
ma

Kad išririkus geriausį 
rengiamos 
vietose.

Utarninke. Octobcr 14 
dažio svet., 2244 W. 23

Seredoje. October 15 d. ant To\vn 
of Lake. KrenČiaus svet. (buvusioj 
Alijošiaus. 46 ir VVood St.

Pčtnyčioj. October 17 d. Mildos 
svetainėj. 3141 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 v. vakare. Kalbės geriau
si kalbėtojai 
kai. Kviečia 
lankyti

Lietuvių

prakalbos
prezidentą 
sekančiose

(i. M. Mel-

lietuviškai ir angliš- 
visus skaitlingai atsi-

La Follette Komitetas

JIESKO DARBO
PAIEŠKAU darbo prie namų 

gali būti vienas ar du vaikų. 
Turiu gerą patirimą. atsišaukit 

Zofija Michalik
1310 N. Oakley Blvd.

Bas. front

tikėtis, kad miestas rūpin
sies apielinkčs pagerinimu, 
tais rupinamąsi, kurie pa
moka rūpintis savo reika- 
ir pajiegia prispirti mieąto

Tik 
tys 
lais 
valdžią. O kas pas mus, Grant
Worke, dedasi? Jau senai sako-

Cicero. — 10 metų apvaikščioji- 
mo koncertą rengia Lietuviu Rau
donos Rožės Pašelpos Kliubas iš 
Cicero. Įvyks subatoj, spalio 18 d., 
Lietuvių Liuosybės svet.. 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, Ill.Subatoje bus 
koncertas ir šokiai, nedėlioj — šo
kis. Kviečia visus.

—L. R. R. Kliubas.

PAJIEŠKAU darbo už antra- 
rantkį bekerį prie keksų ir juo
dos duonos Chįcagoje arba to
liau nuo Chicagos. Jurgis Ali- 
šiunas, 3331 S. Halsted St.

NORTH SIDE. — Generalė repeti
cija “Eglės Žalčių Karalienės” įvyks 
šiandie, 7:30 vai. vak., Liuosybės svet. 
Visi dainininkai ir lošėjai malonėkit 
susirinkti laiku. — Komitetas.

JIEŠKAU darbo už bekerį pir- 
marankį, moku kepti visokią 
duoną, kam reikalingas toks dar
bininkas, kreipkitės į Naujienų! 
Skyrių, 3210 S. Halsted St. J.| 
Kurauskis.

BRIGHTON PARK
Mes turime dvi grosernes ir bučer- 

nąs pardavimui. Viena sft namu, to
dėl vieną jų turime parduoti. Gali
te pasirinktų kurią tik norite. Taip
gi turime gerą ice boxą ant parda
vimo. 2614 W. 42nd St., Telefonas 
Lafayette 3713.

SNAP — SOUTH. SIDE
Kiti reikalai verčia parduoti aukš

tos rūšies retail hardware, elektric, 
varnišių ir malevos biznį, randasi ge- 
riausioų biznio vietoj. South Side, 

Nanujienos, 
’ Ęox 572

PARDAVIMUI cigarų ir ta
bako krautuvė. Ilgas lysas, 4 
kambariai iš džpakalio. Prieža
stis pardavimo — du bizniai.

1848 63 St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas 1922 metų 

išrodo kaip naujas, 1924 tapas ir va- 
nišis, 4 nauji tajerai, tiktai už $150. 
Galima matyti po 6 vai. vakare.

P. W. POWELAITIS, 
3362 Ix)we Avė. 

Antros lubos

NAMAI-ZEMĖ

$150.

Už $5 į mėnesį nypirksite
Vienas akras netoli Ogden Avė., 

prie C,. B. & Q. geležinkelio, netoli 
nuo stoties greitai auganti apielinkė, 
gera vieta dėl sodno arba vištų far- 

užmos. Parduosime tą puikų akrą 
$75' įmokėjus ir no $5 kas mėnesį.

M. PETROWSKIS, 
17 E. 61st St., 

Phone Normai 7691

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

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
z-..........................—............... ..
j Specialiai Kursai Dress- 

m aki n g ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailorin- r ~ 
ing. L . ‘ ‘ . -
delis numažinimas kainose.

VALENTINE dressmaking 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm1. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. česna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškeyičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno ir/Snesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Sųuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

■, Tailoring ir Dressmak- 
Lengvais išmokėjimais. Dl-

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

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tųmkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackus 
243G W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Majausko salėj 1843 South 
Halsted St.

AUDITORIUM ŠOKIŲ 
MOKYKLA

ir Pėtnyčioms
Mokytojas J.

Utarninkais 
14 ir 16 Spalio. 
Jakubonis ir pagelbininkes mer
ginos, išmoksit šokti vėliausios 
mados šokius gerai ir greitai. 
Ateikit persitikrinti į Mildos 
svetainę.

3142 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4402

IETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metama: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skučiene 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie- 
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė: 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 8236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halstęd St.

KENSINGTON. Z TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III . 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus. 840 W. 33rd St.: padė- 
lėias — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; mąršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas menesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
burn Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus.


